
   

  

 

 

 

 

 

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU z DZIAŁALNOŚCI  

MINUTOR ENERGIA S.A. 

oraz 

GRUPY KAPITAŁOWEJ 

MINUTOR ENERGIA S.A. 

 

 

 

ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2021 ROKU DO 31 

GRUDNIA 2021 ROKU 

 

 

 

 

 



 

 

SPRAWOZDANIE z DZIAŁALNOŚCI MINUTOR ENERGIA S.A.  

ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ MINUTOR ENERGIA S.A.  

za okres sprawozdawczy od dnia 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. 

 

 
Strona 2 z 38 

SPIS TREŚCI 

SPIS TREŚCI .......................................................................................................................................... 2 

1. PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ ....................................................... 3 

PODSTAWOWE DANE JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ ........................................................................ 3 

1.1.1 siedziba spółki .................................................................................................................... 4 

1.1.2 Oddziały ............................................................................................................................. 4 

1.1.3 przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym ....................................................................... 4 

1.1.4 Kapitał zakładowy .............................................................................................................. 4 

1.1.5 Władze SpółkI .................................................................................................................... 6 

ZARZĄD ........................................................................................................................................... 6 

Rada Nadzorcza ............................................................................................................................... 6 

PROKURENT ................................................................................................................................... 6 

Wynagrodzenia dla osób zarządzających i nadzorujących .............................................................. 6 

WSKAZANIE JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ MINUTOR ENERGIA S.A. ............. 7 

2. WAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIACH W DZIEDZINIE BADAŃ I ROZWOJU ....................................... 9 

3. ZDARZENIA ISTOTNIE WPŁYWAJĄCYCH NA DZIAŁALNOŚĆ JEDNOSTKI ............................ 9 

4. INFORMACJA O UDZIAŁACH WŁASNYCH ................................................................................ 23 

5. SYTUACJA EKONOMICZNA GRUPY KAPITAŁOWEJ .............................................................. 24 

CELE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI I STRATEGIA GRUPY KAPITAŁOWEJ ............................................................... 24 

SYTUACJA FINANSOWA I EKONOMICZNA GRUPY KAPITAŁOWEJ ................................................................ 24 

OCENA CZYNNIKÓW RYZYKA I ZAGROŻEŃ DLA GRUPY KAPITAŁOWEJ ........................................................ 24 

SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY BILANS NA DZIEŃ 31.12.2021 R. ..................................................... 30 

Aktywa ............................................................................................................................................ 30 

Pasywa ........................................................................................................................................... 31 

ANALIZA WSKAŹNIKÓW EKONOMICZNYCH ............................................................................................... 32 

WSKAŹNIK OBROTOWOŚCI I ROTACJI ..................................................................................................... 33 

PŁYNNOŚĆ FINANSOWA ........................................................................................................................ 33 

6. PODSUMOWANIE ......................................................................................................................... 37 

 

 



 

 

SPRAWOZDANIE z DZIAŁALNOŚCI MINUTOR ENERGIA S.A.  

ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ MINUTOR ENERGIA S.A.  

za okres sprawozdawczy od dnia 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. 

 

 
Strona 3 z 38 

1.  INFORMACJE PODSTAWOWE  

PODSTAWOWE DANE JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ  

MINUTOR ENERGIA Spółka Akcyjna jest podmiotem prawa handlowego, powstałym w wyniku 

przekształcenia spółki CWA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę CWA Spółka 

Akcyjna, dokonane w trybie art. 551 i nast. Kodeksu spółek handlowych, na podstawie uchwały 

nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników CWA Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością, zawartej w akcie notarialnym z dnia 21 grudnia 2016 roku, repertorium A 

nr 7258/2016. 

W okresie sprawozdawczym nastąpiło połączenie przez przejęcie spółki pod firmą MINUTOR 

ENERGIA sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach (spółka przejmowana) w trybie art. 492 § 1 pkt 

1 k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na spółkę pod firmą 

HUB4FINTECH S.A. z siedzibą w Mysłowicach (spółka przejmująca) w zamian za nowo 

emitowane akcje zwykłe na okaziciela serii C, w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki 

Przejmującej, które Spółka Przejmująca  wydała wspólnikom Spółki Przejmowanej - na 

zasadach określonych w planie połączenia uzgodnionym przez łączące się spółki w dniu 31 

marca 2021 r. Połączenie następiło na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Spółki Przejmującej z dni. 12 sierpnia 2021 r. (Rep. A nr 20872/2021) oraz 

uchwały numer 3/2021 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej 

z dn. 12 sierpnia 2021 r.(Rrep. A nr 3699/2021).  

Organem rejestrowym jest Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. 

Wartość firmy powstała w wyniku połączeniu dwóch podmiotów, Minutor Energia S.A 

(poprzednia nazwa spółki HUB4FINTECH S.A.) oraz Minutor Energia Sp. z o.o. 

Przedmiotem przeważającej działalności Spółki jest: 

• 43, 21, z - wykonywanie instalacji elektrycznych  

Przedmiotem pozostałej działalności przedsiębiorcy jest: 

• 33. 20.Z - instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia  

• 43.22.Z - wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych 

i klimatyzacyjnych  
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• 64.99.Z - pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, 

z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych  

• 66.19.Z - pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem 

ubezpieczeń i funduszów emerytalnych  

• 27.12.Z - produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej  

• 35.11. z - wytwarzanie energii elektrycznej  

• 35.14.Z - handel energią elektryczną  

• 42.22.Z - roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych 

Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest on umownie ograniczony: 

• nie dotyczy spółki MINUTOR ENERGIA Spółka akcyjna. 

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem z działalności zarządu: 

• sprawozdanie z działalności sporządzone zostało za okres od dnia 1 stycznia 2021 

roku do 31 grudnia 2021 roku 

1.1.1 SIEDZIBA SPÓŁKI  

Siedzibą Spółki są Mysłowice, województwo śląskie. 

Adres: ul. Mikołowska 29, 41-400 Mysłowice 

1.1.2 ODDZIAŁY  

Spółka nie posiada oddziałów. 

1.1.3 PRZECIĘTNE ZATRUDNIENIE W ROKU OBROTOWYM 

 

Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w roku obrotowym wyniosło: 21,19 osób, 

w tym 9,98 osoby na stanowiskach fizycznych oraz 11,21 osoby na stanowiskach umysłowych. 

1.1.4 KAPITAŁ ZAKŁADOWY 

Kapitał (fundusz) podstawowy Spółki w roku obrotowym wynosił 10 000 000,00 zł (słownie: 

dziesięć milionów 00/100 złotych). 
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Struktura 

własności 

kapitału 

podstawowego 

Liczba akcji 
Cena 

emisyjna 

Wartość 

nominalna 

Stan na dzień 

31.12.2021 

Akcje zwykłe na 

okaziciela serii A 
4.500.000 0,10 450 000,00 450 000,00 

Akcje zwykłe na 

okaziciela serii B 
9.000.000 0,10 900 000,00 900 000,00 

Akcje zwykłe na 

okaziciela serii C 
86.500.000 0,10 8 650 000,00 8 650 000,00 

Stan na koniec 

okresu 
- - - 10 000 000,00 

 

1.1.5 AKCJONARIAT 

Struktura akcjonariatu Emitenta ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających na dzień 31 

grudnia 2021 r. oraz na dzień sporządzenia niniejszego Sprawozdania co najmniej 5% głosów 

na walnym zgromadzeniu przedstawia się następująco:  

Lp. Oznaczenie akcjonariusza 
Liczba akcji (w 

szt.) 

Udział  

w kapitale 

zakładowym 

 (w proc.) 

Udział w głosach  

(w proc.) 

  Artur Górski 14 066 340 14,07 14,07 

  Zbisław Laseki  Agata Lasek 56 072 678 56,07 56,07 

  Pozostali 29 860 982 29,86 29,86 

Razem 100 000 000 100 100  
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1.1.6 WŁADZE SPÓŁKI 

ZARZĄD  

Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważniony jest w przypadku zarządu 

jednoosobowego prezes zarządu, a w przypadku zarządu wieloosobowego Prezes Zarządu 

samodzielnie lub dwóch członków zarządu działających łącznie. 

W skład zarządu na dzień 31 grudnia 2021 roku wchodzili: 

• Zbisław Lasek– jako Prezes Zarządu 

• Tomasz Wielgo– jako Członek Zarządu 

RADA NADZORCZA 

Organem nadzoru w spółce jest Rada Nadzorcza. 

W skład Rady Nadzorczej na dzień 31 grudnia 2021 roku wchodzili: 

• Stanisław Lasek  

• Artur Oleś  

• Dawid Kolasa  

• Roman Pudełko  

• Dariusz Chrzanowski  

PROKURENT 

Prokurentem Spółki jest Mateusz Grobelny. 

WYNAGRODZENIA DLA OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH  I NADZORUJĄCYCH  

Wynagrodzenie z tytułu: pełnienia funkcji w zarządzie wypłacono: 43 635,00 zł 

Dywidendy oraz zaliczki na ich poczet, wypłacono: 0,00 
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WSKAZANIE JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ 

MINUTOR ENERGIA S.A. 

 

W skład grupy kapitałowej MINUTOR ENERGIA S.A. wchodzą: 

1) Minutor Cellarium Sp. z o.o.  

• Kraj siedziby: Polska Siedziba: Pławowice Adres: 32-120 Pławowice nr 51 KRS: 

0000869862 REGON: 387531542 NIP: 6821790443 

• Udział posiadany przez jednostkę dominującą, wspólnika jednostki 

współzależnej lub znaczącego inwestora w kapitale (funduszu) podstawowym: 

58,00% 

• Udział w całkowitej liczbie głosów, jeżeli jest różny od udziału w kapitale 

(funduszu) podstawowym: 58,00% 

• Wzajemne powiązania kapitałowe pomiędzy jednostkami objętymi 

konsolidacją: Minutor Energia S.A. posiada 174 udziałów o łącznej wartości 

8.700 zł, co stanowi 58% udziału w kapitale podstawowym oraz 58% głosów w 

Walnym Zgromadzeniu Wspólników. Jednostka zależna została objęta metodą 

konsolidacji pełnej. 

2)  MTR FARM PV1 Sp. z o.o.  

• Kraj siedziby: Polska Siedziba: Mysłowice Adres: ul. Mikołowska nr 26 lok. 1A, 

41-400 Mysłowice KRS: 0000871289 REGON: 387590190 NIP: 2220918511 

• Udział posiadany przez jednostkę dominującą, wspólnika jednostki 

współzależnej lub znaczącego inwestora w kapitale (funduszu) podstawowym: 

100,00% 

• Udział w całkowitej liczbie głosów, jeżeli jest różny od udziału w kapitale 

(funduszu) podstawowym: 100,00% 

• Wzajemne powiązania kapitałowe pomiędzy jednostkami objętymi 

konsolidacją: Minutor Energia S.A. posiada 100 udziałów o łącznej wartości 

5.000 zł, co stanowi 100% udziału w kapitale podstawowym oraz 100% głosów 

w Walnym Zgromadzeniu Wspólników. Jednostka zależna została objęta 

metodą konsolidacji pełnej. 
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3) MTR FARM PV2 Sp. z o.o.  

• Kraj siedziby: Polska Siedziba: Mysłowice Adres: ul. Mikołowska nr 26 lok. 1A, 

41-400 Mysłowice KRS: 0000871248 REGON: 387584449 NIP: 2220918497 

• Udział posiadany przez jednostkę dominującą, wspólnika jednostki 

współzależnej lub znaczącego inwestora w kapitale (funduszu) podstawowym: 

100,00% 

• Udział w całkowitej liczbie głosów, jeżeli jest różny od udziału w kapitale 

(funduszu) podstawowym: 100,00% 

• Wzajemne powiązania kapitałowe pomiędzy jednostkami objętymi 

konsolidacją: Minutor Energia S.A. posiada 100 udziałów o łącznej wartości 

5.000 zł, co stanowi 100% udziału w kapitale podstawowym oraz 100% głosów 

w Walnym Zgromadzeniu Wspólników. Jednostka zależna została objęta 

metodą konsolidacji pełnej. 

4) MTR FARM PV4 Sp. z o.o. 

• Kraj siedziby: Polska Siedziba: Mysłowice Adres: ul. Mikołowska nr 26 lok. 1A, 

41-400 Mysłowice KRS: 0000871297 REGON: 387590160 NIP: 2220918505 

• Udział posiadany przez jednostkę dominującą, wspólnika jednostki 

współzależnej lub znaczącego inwestora w kapitale (funduszu) podstawowym: 

100,00% 

• Udział w całkowitej liczbie głosów, jeżeli jest różny od udziału w kapitale 

(funduszu) podstawowym: 100,00% 

• Wzajemne powiązania kapitałowe pomiędzy jednostkami objętymi 

konsolidacją: Minutor Energia S.A. posiada 100 udziałów o łącznej wartości 

5.000 zł, co stanowi 100% udziału w kapitale podstawowym oraz 100% głosów 

w Walnym Zgromadzeniu Wspólników. Jednostka zależna została objęta 

metodą konsolidacji pełnej. 

5) MTR FARM PV5 Sp. z o.o. 

• Kraj siedziby: Polska Siedziba: Mysłowice Adres: ul. Mikołowska nr 26 lok. 1A, 

41-400 Mysłowice KRS: 0000871249 REGON: 387640840 NIP: 2220918540 
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• Udział posiadany przez jednostkę dominującą, wspólnika jednostki 

współzależnej lub znaczącego inwestora w kapitale (funduszu) podstawowym: 

100,00% 

• Udział w całkowitej liczbie głosów, jeżeli jest różny od udziału w kapitale 

(funduszu) podstawowym: 100,00% 

• Wzajemne powiązania kapitałowe pomiędzy jednostkami objętymi 

konsolidacją: Minutor Energia S.A. posiada 100 udziałów o łącznej wartości 

5.000 zł, co stanowi 100% udziału w kapitale podstawowym oraz 100% głosów 

w Walnym Zgromadzeniu Wspólników. Jednostka zależna została objęta 

metodą konsolidacji pełnej. 

6) Minutor Prime S.A.,  

• Kraj siedziby: Polska Siedziba: Mysłowice Adres: ul. Mikołowska nr 26 lok. 1A, 

41-400 Mysłowice KRS: 0000926541 REGON: 520252420 NIP: 2220920956 

• Udział posiadany przez jednostkę dominującą, wspólnika jednostki 

współzależnej lub znaczącego inwestora w kapitale (funduszu) podstawowym: 

85,00% 

• Udział w całkowitej liczbie głosów, jeżeli jest różny od udziału w kapitale 

(funduszu) podstawowym: 85,00% 

• Wzajemne powiązania kapitałowe pomiędzy jednostkami objętymi 

konsolidacją: Minutor Energia S.A. posiada 850.000 akcji zwykłych udziałów 

o łącznej wartości 85.000 zł, co stanowi 85% udziału w kapitale podstawowym 

oraz 85% głosów w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Umowa spółki 

została zawarta dnia 1.06.2021 r., jednak rejestracja w KRS nastąpiła dnia 

20.10.2021 r., a wpis do KRS nastąpił dnia 22.10.2021 r. 

2. WAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIACH W DZIEDZINIE BADAŃ  I ROZWOJU 

 

W 2021 udało się w współpracy z zewnętrznymi podmiotami działającymi na nasze zlecenie 

wypracować autorski BMs wraz z modułami balansującym poszczególne ogniwa lub bloki 

ogniw bateryjnych wynik tych działań stał się własnością spółki zależnej w całości w 2022 roku 

jednocześnie zarząd emitenta jak i spółki córki podjął działania zmierzające do integracji 
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magazynu z największym producentem falowników hybrydowych na światowym rynku co 

zwiększyć miało atrakcyjność produktu.  w efekcie udało osiągnąć się w styczniu 2022 roku. 

3. ZDARZENIA ISTOTNIE WPŁYWAJĄCYCH NA DZIAŁALNOŚĆ JEDNOSTKI  

Jednostka nie prowadzi działalności handlowej z podmiotami będącymi stroną konfliktu 

militarnego rosyjsko-ukraińskiego, w wyniku czego nie przewiduje, aby zdarzenia te 

negatywnie wpłynęły na działalność gospodarczą Jednostki oraz jej wyniki finansowe. Ponadto 

akcjonariusze posiadający co najmniej 5% udziałów jednostki, nie są podmiotami wpisanymi 

na listę osób, wobec których stosowane są szczególne środki w zakresie przeciwdziałania 

wspierania agresji na Ukrainę. 

W zakresie realizacji celów strategicznych dotyczących działalności szkoleniowej, należy 

wskazać, iż platforma szkoleń on-line pod nazwą „Wspierajmy się” została uruchomiona, a 

obecnie trwają prace związane z jej usprawnieniem oraz uzupełnieniem o kolejne 

funkcjonalności.  

Obecnie w zakresie realizacji szkoleń, działania Spółki koncentrują się na uzyskaniu 

akredytacji UDT (Urzędu Dozoru Technicznego) w zakresie możliwości szkolenia kadr 

z zakresu montażu i  instalacji źródeł energii odnawialnej oraz uzyskaniu Decyzji Śląskiego 

Kuratora Oświaty pozwalającej na szkolenie z zakresu miedzy innymi bezpieczeństwa 

i  higieny pracy oraz prowadzenia kursów zawodowych dla pracowników innych podmiotów.  

 

Projekt „Polska na wózku” jest w trakcie przeglądu w celu określenia dalszych działań w tym 

zakresie. 

 

Kadra Zarządzająca nadal utrzymuje twardą politykę optymalizacji kosztów. Sytuacja 

finansowa Spółki jest stabilna.  

W i kwartale 2021 roku wśród najważniejszych wydarzeń należy zaliczyć: 

− 26 marca br. Sprzedaż starej marki CWA  

− 29 marca br. Sprzedaż 46%, tj. wszystkich posiadanych udziałów w spółce Prosta 

Giełda sp. z o.o. 

− 30 marca br. Rezygnacja dotychczasowego oraz powołanie nowego Prezesa Zarządu 
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− 31 marca br. Podpisanie Planu Połączenia Hub4Fintech S.A. oraz Minutor Energia sp. 

z o.o. 

W dniu 31 marca 2021 roku został uzgodniony i podpisany w Mysłowicach Plan połączenia 

firm Hub4Fintech Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mysłowicach jako spółki przejmującej oraz  

Minutor Energia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mysłowicach jako 

spółki przejmowanej.   

Zgodnie z zapisami zawartymi w Planie połączenia, połączenie nastąpi na podstawie 

przepisów k.s.h., dotyczących łączenia spółek kapitałowych, w szczególności na podstawie 

art. 491-514 k.s.h. w drodze przejęcia przez spółkę Hub4Fintech S.A. spółki Minutor Energia 

sp. z o.o. poprzez przeniesienie całego majątku Minutor Energia sp. z o.o. na Hub4Fintech 

S.A. (połączenie przez przejęcie) w zamian za nowo emitowane akcje emisji połączeniowej, 

które Hub4Fintech S.A. wyda wspólnikom Minutor Energia sp. z o.o. proporcjonalnie do 

posiadanych przez nich udziałów w kapitale zakładowym tej spółki. 

W pierwszej fazie po dokonaniu połączenia, Spółka będzie działała w jednym podmiocie – 

Minutor Energia S.A. (wskazana nazwa zostanie nadana w ramach zmian statutu 

przewidzianych w związku z połączeniem), w którym będzie prowadzona działalność zgodnie 

z przyjętą strategią.  Emitent po połączeniu będzie prowadził działalność zarówno w branży 

odnawialnych źródeł energii, tj. w zakresie dotychczasowego podstawowego przedmiotu 

działalności Minutor Energia sp. z o.o. jak i dotychczasowej działalności Hub4Fintech S.A. tj. 

świadczenia usług szkoleniowych dla administracji publicznej. 

 

W konsekwencji przeprowadzonej w 2020 r. emisji akcji serii B emitowanych z zachowaniem 

prawa poboru, w i kwartale 2021 r. Spółka realizowała procedurę upublicznienia tych akcji, 

której konsekwencją było podjęcie przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w 

Warszawie S.A. w dniu 5 marca 2021 r. uchwały nr 229 w sprawie wprowadzenia akcji serii B 

do alternatywnego systemu obrotu na rynek NewConnect. Pierwsze notowanie akcji serii B 

miało miejsce 16 marca 2021 r. 

 

W II kwartale 2021 roku miały miejsce poniższe istotne zdarzenia: 

− 17 maj 2021 r. - w wyniku kontynuacji działań mających na celu połączenie 

spółek, Spółka została poinformowana przez Zarząd spółki przejmowanej 

(Minutor Energia sp. z o.o). o zawarciu przez spółkę zależną od niej, tj. MTR 
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FARM PV4 sp. z o.o. w dniu 13 maja 2021 r. 3 umów dzierżawy gruntów (dalej: 

Umowy). Umowy dzierżawy zostały zawarte na okres 29 lat i 11 miesięcy. 

Wartość czynszu dzierżawnego nie odbiega od średnich rynkowych w tego typu 

umowach. Umowy, zostaną wpisane do ksiąg wieczystych ustanowionych dla 

poszczególnych działek. Przedmiotowe umowy zostały zawarte w dwóch 

niezależny lokalizacjach (pierwsza o powierzchni 5,19 Ha oraz druga 

o powierzchni 4,21 Ha oraz o powierzchni 4,89 Ha.) 

− 28 maj 2021 r. - Spółka otrzymała od Zarządu Minutor Energia sp. z o.o., z którą 

była w tym okresie w trakcie połączenia informacje, o zawarciu w dniu 28 maja 

2021 r. przez Minutor Energia sp. z o.o. z Gminą Miasta Mysłowice z siedzibą w 

Mysłowicach porozumienia o współpracy Uczestników Klastra Energii „Zielone 

Mysłowice”. Klaster działając na rzecz zmian w obszarze gospodarki 

niskoemisyjnej i zrównoważonej energii na obszarze gminy Miasto Mysłowice, 

tworzony jest w celu integracji potencjałów oraz stworzenia sieci współpracy 

podmiotów publicznych i prywatnych. Działalność Klastra w szczególności 

będzie polegała na stworzeniu platformy współpracy organizacyjnej i technicznej 

wspomagającej inicjowanie i wspólne realizowanie zadań, projektów, 

przedsięwzięć oraz rozwijanie nowych produktów i usług jako działań 

zmierzających do poprawy efektywności oraz tworzenia konkurencyjnego 

lokalnego rynku energii i paliw.  

− 28 maj 2021 r. - Spółka zawarła z Minutor Energia sp. z o.o. z którą była w tym 

okresie w trakcie połączenia porozumienie inwestycyjne, którego celem jest 

zintensyfikowanie sprzedaży przez jak najszybsze uruchomienie nowego kanału 

sprzedaży oferty Minutor Energia sp. z o.o., w drodze zawiązania nowego 

podmiotu celowego. Strony w celu uniknięcia komplikacji związanych 

z ewentualnym powoływaniem nowego podmiotu przez Minutor Energia sp. o.o. 

postanowiły, iż Spółka i osoba fizyczna wskazana przez Minutor Energia sp. 

z o.o. powołają nową spółkę pod firmą MINUTOR Prime S.A., o kapitale 

zakładowym 100 000 zł podzielonym na 1 000 000 równych i niepodzielnych akcji 

imiennych, które objęte zostaną w 85% przez Spółkę oraz 15% przez wskazaną 

przez Minutor Energia sp. o.o. osobę fizyczną. 

− 28 maj 2021 r. - Zarząd Spółki otrzymał od Zarządu Minutor Energia sp. z o.o. 

z którą był w tym okresie w trakcie połączenia informację, o zawarciu przez 

spółkę zależną od Minutor Energia sp. z o.o., tj. MTR FARM PV4 sp. z o.o. w dniu 
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28 maja 2021 r. umowy dzierżawy gruntów o powierzchni 3,27 ha. Umowa 

dzierżawy została zawarta na okres 29 lat i 11 miesięcy.  

− 1 czerwiec 2021 r. - Zarząd Spółki podpisał wraz z osobą fizyczną wskazaną 

przez Minutor Energia sp. z o.o.  Akt Notarialny, na podstawie którego powołana 

została spółka celowa MINUTOR Prime S.A. z siedzibą w Mysłowicach. Zgodnie 

z zapisami Porozumienia, Hub4Fintech S.A. objął w MINUTOR Prime S.A. 85% 

akcji w kapitale zakładowym, który został ustalony na kwotę 100.000,00 zł.  

− 8 czerwiec 2021 r. - Spółka otrzymała od Zarządu spółki Minutor Energia sp. 

z o.o., z którą była w tym okresie w trakcie połączenia informacje, o zawarciu 

przez spółkę zależną od Minutor Energia sp. z o.o., tj. MTR FARM PV4 sp. z o.o. 

w dniu 6 czerwca 2021 r. umowy dzierżawy gruntów o powierzchni 3,54 ha. 

Umowa dzierżawy została zawarta na okres 29 lat i 11 miesięcy. 

− 9 czerwiec 2021 r. - Spółka otrzymała od Zarządu spółki Minutor Energia sp. 

z o.o. z którą była w tym okresie w trakcie połączenia informacje, o podpisaniu 

listu intencyjnego  z GT Technologies sp. z o.o. działającego w ramach Programu 

BRIdge Alfa, finansując projekty badawcze podejmowanie przez młode 

i innowacyjne przedsiębiorstwa, oraz dwoma osobami fizycznymi będącymi 

autorami Projektu. W Liście Intencyjnym wskazano, iż dostrzegając korzyści 

płynące z nawiązania współpracy pomiędzy Stronami, wykorzystanie efektu 

synergii płynącej z posiadanego doświadczenia i potencjału Stron, Strony 

postanawiają podjąć wspólne działania w zakresie komercjalizacji wyniku prac 

badawczo-rozwojowych projektu, którego celem jest stworzenie znacząco 

udoskonalonego systemu konwersji energii wiatru na energię elektryczną w 

oparciu o zoptymalizowaną geometrię turbiny wiatrowej Savoniusa o pionowej 

osi obrotu. 

− 21 czerwiec 2021 r. – Spółka otrzymała od Zarządu spółki Minutor Energia sp. 

z o.o. z którą była w tym okresie w trakcie połączenia informacje, o zawarciu 

przez Minutor Energia sp. z o.o.:  

• wzajemnych umów agencyjnych Minutor Energia sp. z o.o. z OPTIMEN sp. 

z o.o. oraz z HILO Solutions sp. z o.o., których przedmiotem jest 

zobowiązanie Stron do pośredniczenia za określonym w umowach 

wynagrodzeniem prowizyjnym ustalonym na zasadach rynkowych, przy 

zawieraniu umów sprzedaży produktów oferowanych przez drugą Stronę, 

które skupiają się na branży energetycznej. 
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• w konsekwencji wzajemnych umów agencyjnych  stworzono konsorcjum 

z OPTIMEN sp. z o.o.  oraz  HILO Solutions sp. z o.o. z liderem Minutor 

Energia sp. z o.o., którego celem jest wspólne ofertowanie oraz wzajemne 

pozyskiwanie klientów na usługi oferowane przez członków Konsorcjum na 

rzecz przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie 

RP.  

− 29 czerwiec 2021 r. – Spółka otrzymała od Zarządu spółki Minutor Energia sp. 

z o.o. z którą była w tym okresie w trakcie połączenia informacje, o zawarciu 

przez spółkę zależną od Minutor Energia sp. z o.o., tj. MTR FARM PV4 sp. z o.o. 

w dniu 25 czerwca 2021 r. dwóch umów dzierżawy gruntów, w tym: umowę 

dzierżawy gruntów o powierzchni 2,99 Ha, zawarta na okres 29 lat i 11 miesięcy 

oraz umowę dzierżawy gruntów o powierzchni 2,25 Ha, zawarta na okres 29 lat 

i 11 miesięcy. 

W III kwartale 2021 roku, do najważniejszych wydarzeń należy zaliczyć: 

− 28.07.2021 r. zawarcie przez MINUTOR sp. z o.o. (spółkę z którą Emitent połączył 

się) listu intencyjnego w sprawie zakupu 100% udziałów w spółce prawa 

handlowego realizującej dwa projekty instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy na 

dzień podpisania listu intencyjnego ok, 2,2 MW z intencją jej zwiększenia do ok. 3 

MW. 

− 12.08.2021 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta oraz Nadzwyczajne 

Zgromadzenie Wspólników Minutor Energia sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach 

podjęły uchwały, w sprawie połączenia obu podmiotów, zgodnie 

z uzgodnionymi  przyjętym przez Zarządy obu spółek w dniu 31 marca 2021 r. 

Planem Połączenia.  

− 09.09.2021 r. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował połączenie Emitenta 

z Minutor Energia sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach. W związku z połączeniem, 

zmieniona została firma Emitenta na Minutor Energia Spółka Akcyjna oraz 

podwyższona została wartość kapitału zakładowego z kwoty 1.350.000,00 zł do 

kwoty 10.000.000,00 zł to jest o kwotę 8.650.000,00 zł poprzez emisję 86.500.000 

nowych akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda, 

wyemitowanych trybie subskrypcji prywatnej na rzecz wspólników Minutor Energia 

sp. z o.o. jako spółki przejmowanej. W związku z połączeniem, Emitent prowadzi 
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działalność przede wszystkim w obszarze działalności prowadzonej dotychczas 

przez Minutor Energia sp. z o.o. , tj. w branży odnawialnych źródeł energii, 

kontynuując równocześnie w pełnym zakresie dotychczasową działalność 

Emitenta. 

− 14.09.2021 r. podjęcie przez Zarząd MINUTOR Energia S.A. uchwały w sprawie 

przyznania akcji Emitenta serii C na rzecz dotychczasowych wspólników spółki 

pod firmą Minutor Energia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 

Mysłowicach.  

− 24.09.2021 r. rezygnacja Pani Anna Nowickiej-Bala z pełnienia funkcji Członka 

Rady Nadzorczej Spółki, 

− 28.09.2021 r.  publikacja podsumowania subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela 

serii C w związku z przyznaniem w dn. 14 września 2021 r. akcji zwykłych na 

okaziciela serii C, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie połączenia 

Spółki ze spółką Mijutor Energia sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach, wyrażenia 

zgody na proponowane zmiany statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się 

o wprowadzenie akcji serii C do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu, 

− 29.09.2021 r. zawarcie z Fuyas Enterprise co., ltd. z siedzibą na Tajwanie umowy 

o współpracy. Na podstawie umowy MINUTOR Energia S.A. zleca Fuyas 

Enterprise co., ltd. prowadzenie działań w charakterze regionalnego 

przedstawiciela MINUTOR Energia S.A. ds. zamówieńi  pozyskiwania dostawców 

w Azji oraz wspierania MINUTOR Energia S.A. w realizacji zamówień wynikłych w 

trakcie realizowanych projektów. Fuyas Enterprise co., ltd. upoważniony jest 

również do prowadzenia pertraktacjii  negocjacji handlowych zmierzających do 

nabycia przez MINUTOR Energia S.A.  wszelkiego rodzaju 

materiałówi  kompozytów, a zwłaszcza: falowników prądu, paneli fotowoltaicznych, 

innych komponentów wykorzystywanych do budowy elektrowni fotowoltaicznych, 

komponentów służących do budowy magazynów energii oraz kompletnych 

magazynów energii wraz z BMS oraz opomiarowaniem. 

− 29 września 2021 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Minutor Cellarium 

sp. z o.o. z siedzibą w Pławowicach (spółki zależnej od Emitenta) powołało do 

pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Minutor Cellarium sp. z o.o. Pana Zbisława 
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Lasek oraz odwołania z funkcji Członków Zarządu tej spółki Panów Dominika 

Kozdronkiewicza oraz Tomasza Wielgo. 

− 30.09.2021 r.  dokonanie zmian w Zarządzie Spółki ze skutkiem na dzień 

01.10.2021 r. Rada Nadzorcza Emitenta odwołała z pełnienia funkcji Prezesa 

Zarządu ze skutkiem na koniec 30 września 2021 r. Pana Tomasza Wielgo, 

powołując go jednocześnie od 1 października 2021 r. do pełnienia funkcji Członka 

Zarządu Emitenta. Ponadto, Rada Nadzorcza powołała od 1 października 2021 r. 

do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Emitenta Pana Zbisława Lasek. 

 

W IV kwartale 2021 r. Spółka koncentrowała się na realizowaniu nowej strategii oraz 

optymalizacji kosztów. Do  najważniejszych wydarzeń minionego kwartału należy 

zaliczyć: 

− 06.10.2021 r. – Zarząd Minutor Energia SA podjął uchwałę, mocą której przyjął 

strategię rozwoju Spółki. Strategia ta skupia się na 5 zasadniczych filarach: 

• bilansowanie – bilansowanie lokalne w ramach klastrów energii, 

• magazynowanie – komercjalizacja własnych magazynów energii, 

• dewelopowanie – budowa farm PV, 

• optymalizacja – współpraca z klientami w celu doboru odpowiednich 

rozwiązań energetycznych, 

• sprzedaż – sprzedaż produktów w modelach B2B, PZP, MLM. 

− 08.10.2021 r. – Zawarcie umowy o współpracy z BOŚ Leasing – Eko Profit S.A. 

z siedzibą w Warszawie na podstawie której, strony ustaliły zasady współpracy w 

zakresie finansowania zakupu produktów oferowanych przez Minutor poprzez 

produkty oferowane przez BOŚ Leasing. 

− 11.10.2021 r. - Wybór oferty Spółki na realizację instalacji fotowoltaicznej o mocy 

49,14 kW, za kwotę 190.672,52 zł brutto.  

− 13.11.2021 r. - Zawarcie umowy o współpracy z Liet-Pol S.A. z siedzibą w 

Chorzowie, której celem jest uregulowanie zasad przyszłej współpracy w zakresie 

zawierania umów konsorcjum, które podejmować będzie się realizacji robót 

budowlanych i/lub instalacyjnych na rzecz: Podmiotów publicznych, Podmiotów 



 

 

SPRAWOZDANIE z DZIAŁALNOŚCI MINUTOR ENERGIA S.A.  

ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ MINUTOR ENERGIA S.A.  

za okres sprawozdawczy od dnia 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. 

 

 
Strona 17 z 38 

prywatnych, Koordynatorów działających w imieniu i na rzecz Klastrów Energii lub 

spółdzielni energetycznych. 

W celu realizacji umowy o współpracy, strony postanowiły stworzyć porozumienie, 

gdzie przed każdym postępowaniem przetargowym tworzyć będą konsorcjum 

zgodnie z poniższą zasadą: 

a. MINUTOR Energia będzie pełnić funkcję lidera konsorcjum; 

b. Liet-Pol pełnić będzie funkcję uczestnika konsorcjum; 

c. w przypadku konieczności uzupełnienia kompetencji w ramach konsorcjum, 

strony będą dążyć do pozyskania ich w ramach umowy powierzenia zasobów, 

a w ostateczności strony podejmą decyzję o poszerzeniu składu konsorcjum 

o innych uczestników. 

Ponadto, w umowie o współpracy strony ustaliły, że w każdej umowie konsorcjum 

zostanie zawarty punkt, iż w braku wywiązania się przez któregoś z członków 

konsorcjum ze swoich umownych obowiązków terminowa zapłata, dostawa 

określonych materiałów lub usług, obowiązki te przejmie MINUTOR Energia, jako 

lider konsorcjum, bez konieczności zmiany umowy konsorcjum, a jedynie poprzez 

zawiadomienie zamawiającego i pozostałych członków konsorcjum. W przypadku 

takiego zawiadomienia, stronom nie przysługiwać będzie żadne odwołanie. Co do 

zasady, odpowiedzialność pod względem technicznym za zrealizowanie danej 

umowy z zamawiającym ponosi wyłącznie MINUTOR Energia jako lider 

konsorcjum. 

− 17.11.2021 r. –  Rezygnacje z pełnienia funkcji Członków Rady Nadzorczej: 

• Pana Stanisława Lasek ze skutkiem na 17 listopada 2021 r., z powodów 

osobistych i zawodowych, uniemożliwiających całkowite zaangażowanie się w 

pracę Rady Nadzorczej; 

• Pana Dariusza Chrzanowskiego ze skutkiem na 17 listopada 2021 r., 

z powodu podjęcia się nowych wyzwań zawodowych, w ramach których 

obowiązywać będzie bezwzględny zakaz konkurencji, uwzględniający również 

zasiadanie w organach spółek bezpośrednio lub pośrednio działających na 

rynku energii, gdzie udział w Radzie Nadzorczej Spółki stanowiłby naruszenie 

tych zapisów. 
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− 21.12.2021 r. - Podpisanie listu intencyjnego z podmiotem prawa handlowego w 

Polsce na realizację projektów OZE, w którym strony wyraziły intencję określenia 

warunków przyszłej współpracy oraz prowadzenie w dobrej wierze negocjacji 

mających doprowadzić do zawarcia umów na realizację inwestycji, składającej się 

z 3 niezależnych etapów: 

1) etap 1: przeprowadzenie na zasadach "zaprojektuj i wybuduj" instalacji o mocy 

do 80 kWp na dachach nieruchomości produkcyjnej należącej do Inwestora; 

2) etap 2: sporządzenie projektów dwóch instalacji fotowoltaicznych o mocy do 1 

MW każda na nieruchomościach gruntowych należących do Inwestorach; 

3) etap 3: w następstwie uzyskania wszelkich zgód oraz decyzji administracyjnych, 

wybudowanie kompletnych dwóch instalacji o mocy 1 MW każda na 

nieruchomościach gruntowych należących do Inwestora. 

− 21.12.2021 r. - Zawarcie umów na realizację instalacji fotowoltaicznych 

z podmiotem prawa handlowego z siedzibą w Polsce na zaprojektowanie, 

wykonanie i montaż instalacji fotowoltaicznych o mocach 48,06 kWp oraz 29,37 

kWp na nieruchomościach będących we władaniu Inwestora. Umowy są 

konsekwencją zawartego w dn. 21 grudnia 2021 r. listu intencyjnego z dn. 21 

grudnia 2021 r. Wartość wynagrodzenia za realizację umów wynosi łącznie 240 

tys. zł.  

− 22.12.2021 r. - Powołanie Członków Rady Nadzorczej w drodze kooptacji do 

składu Rady Nadzorczej Panów Zbigniewa Pawłuckiego oraz Jakuba Warmuza na 

kadencję, kończącą się z chwilą dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej 

przez Walne Zgromadzenie lub z dniem upływu bieżącej kadencji Rady 

Nadzorczej (tj. 28 sierpnia 2023 r.). 

− 31.12.2021 r. - Zawarcie umów lock-up dotyczących części akcji serii C MINUTOR 

Energia z Panią Agatą Lasek oraz Panem Arturem Górskim na podstawie których, 

zobowiązali się wobec Emitenta, że w okresie 24 miesięcy liczonych od dnia 

połączenia tj. 9 września 2021 r. nie będą zbywali posiadanych akcji serii C w 

następujących ilościach: 

- Pani Agata Lasek w liczbie 26 176 144 Akcji serii C, tj. wszystkich posiadanych 

Akcji serii C, 

- Pan Artur Górski w liczbie 13 116 340 Akcji serii C, tj. wszystkich posiadanych 

Akcji serii C. 
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Zobowiązanie do niezbywania akcji serii C dotyczy zarówno transakcji w obrocie 

zorganizowanym, jak i poza obrotem zorganizowanym. Nie będzie stanowiło 

naruszenia zobowiązania do niezbywania akcji serii C, przeniesienie tych akcji w 

drodze transakcji zawartej poza obrotem zorganizowanym na rzecz jakiegokolwiek 

podmiotu, o ile nabywca akcji serii C zobowiąże się w formie umowy zawartej 

z Emitentem, do przestrzegania analogicznych ograniczeń, jak określone w 

zawartych w dniu dzisiejszym Umowach Lock-Up. 

Zakaz zbywania akcji serii C nie będzie miał również zastosowania do przypadku 

zbycia akcji serii C w wyniku zastosowania się przez nich do prawomocnego 

orzeczenia sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej, nakazujących zbycie 

akcji serii C będących ich własnością. 

W przypadku naruszenia określonych w umowach Lock-Up zakazów, dotyczących 

zbywania akcji serii C, wówczas wystąpi zobowiązanie do zapłaty na rzecz 

Emitenta kary umownej w wysokości określonej w umowie Lock-Up, bez względu 

na to, czy i w jakiej wysokości Emitent poniósł szkodę. 

Umowy Lock-Up wygasają w przypadku braku wprowadzenia do alternatywnego 

systemu obrotu akcji serii C w terminie do 9 września 2023 r. 

 

Istotne zdarzenia po okresie sprawozdawczym: 

W i kwartale 2022 r. Spółka koncentrowała się na realizowaniu nowej strategii oraz 

optymalizacji kosztów. Do  najważniejszych wydarzeń minionego kwartału należy zaliczyć: 

1. 11.01.2022 r. - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 

dzień 7 lutego 2022 r.  

2. 27.01.2022 r. - Zarząd MINUTOR Energia zawarł jako lider konsorcjum, w skład 

którego wchodzi m.in. Liet-Pol S.A. z siedzibą w Chorzowie umowę na dostawę 

i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy blisko 0,5 MWp, za cenę przeszło 1,616 mln 

zł netto, przy czym 90% przychodów przypada bezpośrednio na rzecz MINUTOR 

Energia. Umowa zostanie zrealizowana w terminie nie dłuższym niż 4 miesiące od jej 

podpisania. Na instalację fotowoltaiczną zostanie udzielona gwarancja wynoszącą 120 

miesięcy, licząc od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru instalacji 

fotowoltaicznej. 

3. 03.02.2022 r. - Zawarcie umowy z podmiotem prawa handlowego z siedzibą w Polsce 

na zaprojektowanie, dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy blisko 50 kWp 
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na nieruchomościach będących we władaniu Inwestora wraz z przyłączeniem do 

jednego punktu pomiarowego energii elektrycznej. Wartość wynagrodzenia za 

realizację umowy została ustalona na 161 tys. zł netto. Na prace montażowe Spółka 

udziela 60 miesięcznej gwarancji, a na podzespoły zgodnie z warunkami gwarancji 

wskazanymi przez ich producentów. Umowa zostanie zrealizowana w terminie 7 

tygodni od dnia jej podpisania. Inwestor ma prawo odstąpić od umowy w oparciu 

o umowne prawo odstąpienia, w terminie do 30 maja 2022 r. W umowie zostały 

uzgodnione kary umowne w wysokości nieprzekraczającej 10% wynagrodzenia brutto, 

którymi może zostać obciążony MINUTOR Energia za niedotrzymanie parametrów 

technicznych. 

4. 07.02.2022 r. - Odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.. Walne 

Zgromadzenie nie odstąpiło od żadnego z punktów porządku obrad. Nie zgłoszono 

sprzeciwu do żadnej podjętej uchwały. Nie nastąpiło niepodjęcie uchwały objętej 

porządkiem obrad. 

5. 09.02.2022 r. - Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Pana Dawida Kolasy, z pełnienia 

funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. Rezygnacja została uzasadniona podjęciem 

przez Pana Dawida Kolasę nowego wyzwania zawodowego w ramach spółki, w której 

aktualnie pracuje, co obliguje go bezwzględnego zakazu konkurencji oraz uniemożliwia 

zasiadanie w organach określonych spółek w tym Radzie Nadzorczej, gdzie udział w 

Radzie Nadzorczej Spółki stanowiłby jego naruszenie. 

6. 16.02.2022 r. - Podpisanie listu intencyjnego na realizację projektów OZE z podmiotem 

prawa handlowego, w którym strony wyraziły intencję określenia warunków przyszłej 

współpracy oraz prowadzenia w dobrej wierze negocjacji mających doprowadzić do 

zawarcia umów na realizację inwestycji, polegającej na zaprojektowaniu oraz 

dopasowaniu instalacji fotowoltaicznych na potrzeby Inwestora, o szacunkowej mocy 

do 300 kWp. Strony ustaliły wstępną wartość wynagrodzenia na ponad 800.00,00 zł 

(kwota wstępna), oszacowana na dzień zawierania niniejszego listu intencyjnego 

i może ulec zmianie, w szczególności w następstwie zmian cen komponentów, 

wynagrodzenia pracowników, wynagrodzenia podwykonawców, sytuacji polityczno-

gospodarczej lokalnej jak i globalnej oraz wahaniami kursów dolara oraz euro, wg 

których Spółka rozlicza się z dostawcami komponentów. 

7. 22.02.2022 r. - Pan Zbisław Lasek zawarł z Emitentem umowę lock-up, na podstawie 

której zobowiązał się wobec Emitenta, że w okresie 24 miesięcy liczonych od dnia 
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połączenia  nie będzie zbywał posiadanych przez siebie wszystkich akcji serii C w 

liczbie 29.511.757 akcji. 

Zobowiązanie do niezbywania akcji serii C dotyczy zarówno transakcji w obrocie 

zorganizowanym, jak i poza obrotem zorganizowanym. Nie będzie stanowiło 

naruszenia zobowiązania do niezbywania akcji serii C, przeniesienie tych akcji w 

drodze transakcji zawartej poza obrotem zorganizowanym na rzecz jakiegokolwiek 

podmiotu, o ile nabywca akcji serii C zobowiąże się w formie umowy zawartej 

z Emitentem, do przestrzegania analogicznych ograniczeń, jak określone w zawartej 

w umowie Lock-Up. 

Zakaz zbywania akcji serii C nie będzie miał również zastosowania do przypadku 

zbycia akcji serii C w wyniku obowiązku zastosowania się do prawomocnego 

orzeczenia sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej, nakazujących zbycie akcji 

serii C. 

W przypadku naruszenia określonych w umowie Lock-Up zakazów, dotyczących 

zbywania akcji serii C, wówczas Pan Zbisław Lasek będzie zobowiązany do zapłaty 

na rzecz Emitenta kary umownej w wysokości określonej w umowie Lock-Up, bez 

względu na to, czy i w jakiej wysokości Emitent poniósł szkodę. 

Umowa Lock-Up wygasa w przypadku braku wprowadzenia do alternatywnego 

systemu obrotu akcji serii C w terminie do 9 września 2023 r. 

8. 03.03.2022 r. – Podpisanie listu intencyjnego na realizację projektu OZE z podmiotem 

prawa handlowego list intencyjny, w którym strony wyraziły intencję określenia 

warunków przyszłej współpracy oraz prowadzenia w dobrej wierze negocjacji mających 

doprowadzić do zawarcia umów na realizację inwestycji, polegającej na 

zaprojektowaniu oraz dopasowaniu instalacji fotowoltaicznych na potrzeby Inwestora, 

o szacunkowej mocy do 400 kWp. Strony ustaliły wstępną wartość wynagrodzenia w 

zaokrągleniu na 1,2 mln zł (kwota wstępna), oszacowana na dzień zawierania 

niniejszego listu intencyjnego i może ulec zmianie, w szczególności w następstwie 

zmian cen komponentów, wynagrodzenia pracowników, wynagrodzenia 

podwykonawców, sytuacji polityczno-gospodarczej lokalnej jak i globalnej oraz 

wahaniami kursów dolara oraz euro, wg których Spółka rozlicza się z dostawcami 

komponentów. 

9. 08.03.2022 r. - Spółka zależna Emitenta, tj. MINUTOR Cellarium sp. z o.o. z siedzibą 

w Pławowicach zawarła umowę, na podstawie której z chwilą podpisania umowy 

nabyła majątkowe prawa autorskie do modułu systemu monitorowania baterii wraz 
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z modułem systemu komunikacji baterii z inwerterem, zaprojektowane moduły 

wykonawcze, komunikacyjne oraz balansujące wraz z oprogramowaniem, wsadem 

wraz z logiką układu działania, umożliwiającymi obsługę oprogramowania oraz 

uruchomienie modułów. W oparciu o niniejszą umowę, MINUTOR Cellarium uzyskał 

prawo do wykorzystywania tych systemów na wszystkich polach eksploatacji oraz ich 

modyfikacji. Cena transakcji nie odbiega od standardów wynagradzania autorów 

oprogramowania i architektów elektroniki, a całkowite rozliczenie nastąpi w terminie 30 

dni od zawarcia niniejszej umowy. 

10. 18.03.2022 r. – Emitent przekazał informację, iż w związku z zakończeniem przez 

spółkę zależną Emitenta, tj. MINUTOR Cellarium sp. z o.o. z siedzibą w Pławowicach 

prac nad stworzeniem autorskiego magazynu energii oraz uzyskaniem pozytywnych 

wyników przeprowadzonych testów,  Emitent wraz z zarządem MINUTOR Cellarium 

podjął decyzję o zaprezentowaniu z dniem 24 marca 2022 r. tego produktu rynkowi 

oraz rozpoczęciu kampanii sprzedażowej całej marki MTR CELLS pod którą 

sprzedawane będą magazyny energii. 

11. 17.03.2022 r. - Powołanie Członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji do składu 

Rady Nadzorczej Pana Dariusza Siedleckiego na kadencję, kończącą się z chwilą 

dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie lub z dniem 

upływu bieżącej kadencji Rady Nadzorczej (tj. 28 sierpnia 2023 r.). 

12. 22 marca 2022 r. Emitent zawarł z Panem Robertem Mellerem prowadzącym 

działalność gospodarczą pod firmą „Robert Meller”, wpisanym do rejestru biegłych 

rewidentów prowadzonego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod nr 13333, 

wpisanym do rejestru Państwowej Agencji Nadzoru Audytowego pod numerem 4152 

umowę, której przedmiotem jest przeprowadzenie badań sprawozdań finansowych 

MINUTOR oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej 

tworzonej przez MINUTOR za lata obrotowe kończące się odpowiednio 31 grudnia 

2021 r. oraz 31 grudnia 2022 r. 

13. 24 marca 2022 r. spółka zależna Emitenta, tj. MINUTOR Cellarium sp. z o.o. z siedzibą 

w Pławowicach zawarła list intencyjny z NETSU S.A. z siedzibą w Katowicach, w 

którym strony wyraziły intencję rozpoczęcia negocjacji mających doprowadzić do 

zawarcia umowy dystrybucyjnej oraz umowy na dostawę magazynów energii pod 

wspólną marką. Umowa dystrybucyjna powinna zostać podpisana w terminie miesiąca 

od dnia niniejszego listu intencyjnego, a umowa na dostawę magazynów energii pod 

wspólną marką w terminie kolejnego miesiąca od podpisania umowy dystrybucyjnej. 
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14. 24 marca 2022 r. spółka zależna Emitenta, tj. Minutor Cellarium sp. z o.o. z siedzibą w 

Pławowicach zawarła umowę na dystrybucję własnych magazynów energii z Yellow 

Boson S.A. z siedzibą w Warszawie. Dystrybucja prowadzona będzie pod znakami 

towarowymi i firmowymi Minutor Cellarium wyłącznie na terytorium Polski (brak 

wyłączności). Yellow Boson w ramach wykonywania umowy, zobowiązany jest do 

reklamy sprzedaży magazynów energii oraz ich promowania w ramach prowadzonej 

działalności. Umowa weszła w życie z dniem jej zawarcia i została zawarta na czas 

nieokreślony, z możliwością jej wypowiedzenia przez każdą stronę z zachowaniem 3 

miesięcznego okresu wypowiedzenia. 

15. 14.04.2022 r. – Emitent zawarł z podmiotem prawa handlowego należącym do 

międzynarodowej korporacji list intencyjny, w którym strony wyraziły intencję określenia 

warunków przyszłej współpracy oraz prowadzenia w dobrej wierze negocjacji mających 

doprowadzić do zawarcia umowy na realizację inwestycji, polegającej na 

zaprojektowaniu oraz dopasowaniu instalacji fotowoltaicznych na potrzeby Inwestora, 

we wskazanych przez Inwestora lokalizacjach, o szacunkowej łącznej mocy ok. 2,4 

MWp. (ostateczna moc instalacji może ulec zmianie w oparciu o rzeczywisty stan 

techniczny poszczególnych obiektów, który wpłynie na łączną moc instalacji). Strony 

ustaliły wstępną wartość wynagrodzenia (w zaokrągleniu) na 8 mln zł (kwota wstępna; 

ostateczna kwota wynagrodzenia może ulec zmianie). 

16. 22 kwietnia 2022 r. spółka zależna Emitenta, tj. Minutor Cellarium sp. z o.o. z siedzibą 

w Pławowicach zawarła umowę na dystrybucję własnych magazynów energii z NETSU 

S.A. z siedzibą w Katowicach. Dystrybucja prowadzona będzie pod znakami 

towarowymi i firmowymi Minutor Cellarium wyłącznie na terytorium Polski (brak 

wyłączności). NETSU w ramach wykonywania umowy, zobowiązany jest do reklamy 

sprzedaży magazynów energii oraz ich promowania w ramach prowadzonej 

działalności. Umowa weszła w życie z dniem jej zawarcia i została zawarta na czas 

nieokreślony, z możliwością jej wypowiedzenia przez każdą stronę z zachowaniem 3 

miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca 

kalendarzowego. 

 

4. INFORMACJA O AKCJACH WŁASNYCH 

W okresie sprawozdawczym Spółka nie nabywała akcji własnych. Na dzień sprawozdawczy, Spółka nie 

posiada akcji własnych. 
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5. SYTUACJA EKONOMICZNA GRUPY KAPITAŁOWEJ 

 

CELE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI  I STRATEGIA GRUPY KAPITAŁOWEJ 

 

W dniu 6 października 2021 r. podjął uchwałę, mocą której przyjął strategię rozwoju Spółki. 

Strategia ta skupia się na 5 zasadniczych filarach: 

1. bilansowanie – bilansowanie lokalne w ramach klastrów energii, 

2. magazynowanie – komercjalizacja własnych magazynów energii, 

3. dewelopowanie – budowa farm PV, 

4. optymalizacja – współpraca z klientami w celu doboru odpowiednich rozwiązań 

energetycznych, 

5. sprzedaż – sprzedaż produktów w modelach B2B, PZP, MLM. 

SYTUACJA FINANSOWA I EKONOMICZNA GRUPY KAPITAŁOWEJ 

W okresie sprawozdawczym Grupa Kapitałowa Minutor Energia S.A. osiągnęła zysk w 

wysokości 6 863,42 zł netto, gdzie sama Minutor Energia S.A. jako jednostka 

dominująca w Grupie, wypracowała zysk netto w wysokości 28 024,47 zł. Zgodnie 

z przygotowaną przez Zarząd Spółki propozycją podziału, zysk zostanie przeznaczony 

na pokrycie strat z lat  poprzednich. 

W roku obrotowym nie wystąpiły umowy nieuwzględnione w bilansie, a mające wpływ na ocenę 

sprawozdania. 

W roku obrotowym nie wystąpiły zdarzenia związane z zaniechaniem lub ograniczeniem 

działalności. Spółka nie przewiduje w następnym roku ograniczeń w związku z prowadzoną 

działalnością gospodarczą. 

OCENA CZYNNIKÓW RYZYKA  I ZAGROŻEŃ DLA GRUPY KAPITAŁOWEJ 

Zarówno Spółka jak i cała Grupa kapitałowa w 2021 nie korzystały z instrumentów 

finansowych, z którymi związane są ryzyka związanego z zmianami cen, ryzyka kredytowego 

czy tez istotnych zakłóceń oraz utraty płynności finansowej.  

Działalność prowadzona przez Grupę uwarunkowana jest zmiennymi elementami, które mogą 

mieć poważny wpływ na jej pozycję rynkową. Identyfikacja najbardziej istotnych czynników 
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wpływających na kondycję Spółki oraz całej Grupy kapitałowej pozwala na dokładne 

przeanalizowanie jej sytuacji oraz poznanie potencjalnych możliwości rozwoju. Informacje 

zawarte w niniejszym dokumencie dają również możliwość identyfikacji kluczowych czynników 

ryzyka, które wpłynąć mogą niekorzystnie na planowane przez przedsięwzięcia. 

Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną 

Działalność oraz rozwój Emitenta ściśle skorelowane są z sytuacją gospodarczą Polski, na 

terenie której Emitent oferuje usługi i będącej jednocześnie głównym rejonem aktywności 

gospodarczej jego klientów. Do głównych czynników kształtujących jego sytuację 

ekonomiczną należy zaliczyć: poziom PKB, poziom średniego wynagrodzenia brutto, poziom 

inflacji, poziom inwestycji podmiotów gospodarczych, stopień zadłużenia jednostek 

gospodarczych i gospodarstw domowych. 

Dynamika wzrostu gospodarczego zależy od wartości głównych zagregowanych wskaźników 

makroekonomicznych, w których skład wchodzą: PKB per capita, poziom bezrobocia, 

efektywność pracy, wartość konsumpcji, wartość inwestycji, wartość oszczędności, wartość 

eksportu netto, podaż pieniądza, poziom inflacji i wartość stóp procentowych. 

Sytuacja makroekonomiczna w Polsce ma wpływ na działalność Emitenta, przede wszystkim 

na jego wyniki finansowe. Czynniki takie jak dynamika wzrostu produktu krajowego brutto, 

poziom podstawowych stóp procentowych, czy też sytuacja finansowa konsumentów oraz ich 

nastroje zakupowe i inwestycyjne mogą wpłynąć na pogorszenie lub poprawę wyników 

finansowych Emitenta. 

Istnieje ryzyko, że spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego czy wzrost zadłużenia 

jednostek gospodarczych może mieć negatywny wpływ na działalność oraz sytuację 

finansową Spółki, poprzez obniżenie zasobów finansowych osób bądź podmiotów będących 

klientami Emitenta, co w konsekwencji może przełożyć się na pogorszenie wyników 

finansowych Spółki. Istnieje ryzyko, że takie zmiany wpłyną negatywnie na skalę działalności 

Spółki, perspektywy jej rozwoju oraz osiągane wyniki finansowe. Wskazane czynniki, jak 

również kierunek ich zmian mają wpływ na realizację założonej przez Emitenta strategii. 

Celem ograniczenia tego ryzyka Zarząd Emitenta na bieżąco monitoruje sytuację gospodarczą 

w Polsce z odpowiednim wyprzedzeniem dostosowując strategię Emitenta do występujących 

zmian. Zarząd Emitenta dostrzegając zmiany, wychodzi naprzeciw oczekiwaniom różnych 

grup interesariuszy, dostosowując swoją ofertę, stwarzając jednocześnie różnorodne przewagi 
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konkurencyjne. 

Ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych 

W sektorze gospodarki w którym Emitent prowadzi działalność, występuje duża zmienność 

przepisów prawa oraz brak jednoznacznej ich interpretacji. Problemem są również zmiany w 

dziedzinie prawa podatkowego, wynikające z procesów zachodzących na scenie politycznej, 

związane głównie z polaryzacją idei i koncepcją rozwoju kraju. Zaistnienie tych czynników, 

może przyczynić się do możliwości wejścia w życie regulacji niekorzystnych dla Emitenta. W 

konsekwencji może przełożyć się to na konieczność zmodyfikowania przez Emitenta procesów 

organizacyjnych przedsiębiorstwa, generując tym samym niespodziewane koszty. Istotne 

zmiany przepisów prawnych mogą zmusić Spółkę do modyfikacji oferty w celu dopasowania 

jej do otoczenia prawnego, co może przełożyć się na zwiększenie wydatków Spółki. 

Należy w tym miejscu zaznaczyć, na zmianę 1 kwietnia 2022 r. ustawy regulującej kwestie 

rozliczeń podmiotów posiadających oraz planujących budowę mikroinstalacji fotowoltaicznej, 

oraz możliwy spadek w konsekwencji popytu na realizację instalacji fotowoltaicznych.  

W celu minimalizacji przedmiotowego ryzyka Emitent na bieżąco stara się monitorować 

zmiany przepisów prawnych, które dotyczą prowadzonej przez niego działalności, oraz 

dodatkowo dostrzegając szanse wynikające z obowiązujących regulacji prawnych, wprowadza 

nowe rozwiązania. 

Ryzyko zmiany prawa podatkowego 

Emitent, jak każdy podmiot działający na terenie i w zgodzie z prawem Rzeczypospolitej 

Polskiej podlega zobowiązaniom podatkowym. Wysokość tych podatków uzależniona jest od 

sytuacji finansowej gospodarki oraz warunków politycznych. Konieczność ciągłego 

dostosowywania budżetu państwa do zmieniających się realiów, w szczególności w przypadku 

globalnego kryzysu, stwarza ryzyko częstej zmiany wysokości podatków, w tym stawki 

podatku VAT, podatku dochodowego czy specjalnych podatków nałożonych na Spółkę. 

Podatki te są ważnym czynnikiem determinującym działalność Emitenta, co z kolei powoduje, 

iż funkcjonowanie w ciągłej niepewności może prowadzić do formułowania mylnych prognoz 

oraz strategii, oraz negatywnie wpłynąć na sytuację przedsiębiorstwa. Emitent stara się brać 

pod uwagę możliwość zmian podatkowych i implementować tę wiedzę w swoich planach. 

Ryzyko związane z interpretacją przepisów podatkowych 
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Ryzyko z punktu widzenia działalności Spółki funkcjonującej w oparciu o przepisy prawa 

polskiego, wiąże się z częstotliwością zmian zachodzących w przepisach fiskalnych oraz ich 

niejednoznacznym sformułowaniem. Duży kłopot przy interpretacji przepisów stanowi brak ich 

spójnej wykładni. Mogą pojawić się regulacje zwiększające obciążenia podatkowe nałożone 

na Spółkę, a także kolizje między interpretacją przyjętą przez Spółkę, a interpretacją wskazaną 

przez organy administracji skarbowej. Konsekwencją może być odmienne interpretowanie 

odpowiednich kwestii podatkowych w stosunku do organów podatkowych, co skutkować może 

nałożeniem na Spółkę znacznych zobowiązań fiskalnych. Czynnikiem zwiększającym ryzyko 

jest także konieczność dostosowywania polskiego prawa podatkowego do prawa Unii 

Europejskiej, co może przyczyniać się do dokonywania częstych zmian w jego brzmieniu oraz 

interpretacji. Istnieje ryzyko potencjalnego wpływu niniejszych czynników na Emitenta, w tym 

przede wszystkim na jego wyniki finansowe, narażając go na niebezpieczeństwo związane 

z płynnością. 

Ryzyko związane z pandemią COVID-19 

W 2021 r. cały czas trwała rozpoczęta w 2020 r. się pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 

powodującego chorobę COVID-19. W związku z tym, zarówno przedsiębiorców jak i klientów 

indywidualnych w Polsce obowiązywały obostrzenia, które co do zasady miały zahamować 

rozprzestrzenianie się pandemii. Wprowadzenie niniejszych ograniczeń, przełożyło się wprost 

na sytuację gospodarczą zarówno w skali makro, jak i mikro dotyczących większości 

przedsiębiorstw, jak również gospodarstw domowych. Emitent był narażony na konsekwencje 

szerzenia się pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19. 

Emitent upatruje również ryzyka w możliwym zaostrzeniu polityki fiskalnej państwa, będącym 

konsekwencją wydatków budżetowych dokonywanych w reakcji na następstwa pandemii. 

Ryzyko związane z konsolidacją w branży 

Procesy konsolidacyjne w branży, w której funkcjonuje Emitent, łączenie firm, przejęcia 

krajowych firm przez podmioty zagraniczne polegające bądź na łączeniu się firm, bądź na 

tworzeniu grup firm ściśle ze sobą współpracujących (również w ramach międzynarodowych 

sieci firm) mogą spowodować pogorszenie sytuacji na rynkach, na których działa Emitent oraz 

powstanie lub umocnienie się na tych rynkach innych firm, konkurencyjnych dla Emitenta. 

Sytuacja ta może zagrozić pozycji rynkowej Emitenta. Istnieje ryzyko, iż w przypadku 

powstania na rynku polskim nowego przedsiębiorstwa z międzynarodową pozycją oraz 
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wysokimi możliwościami finansowymi, bądź też wejścia na rynek polski takiego 

przedsiębiorstwa, popyt na usługi oferowane przez Spółkę ulegnie zmniejszeniu. 

Niniejsze ryzyko zwłaszcza może być rozpatrywane z uwagi na zmianę od 1 kwietnia 2022 r. 

regulacji prawnych związanych z rozliczeniami mikroproducentów energii elektrycznej 

z dostawcami energii elektrycznej, poprzez spadek zainteresowania mikroinstalacjami, a tym 

samym większym ryzykiem pogorszenia sytuacji firm mniejszych. 

Ryzyko związane z działalnością firm konkurencyjnych 

Rynek szkoleniowy oraz OZE, na którym działa Emitent rozwija się bardzo dynamicznie, stając 

się rynkiem o wysokim poziomie konkurencji, na którym występuje ryzyko walki konkurencyjnej 

między podmiotami poprzez redukcję marży, ponoszenie większych kosztów na promocję czy 

wprowadzanie innowacyjnych produktów bądź usług. Prowadzić to może do trudności w 

pozyskiwaniu nowych klientów oraz spadku efektywności działania. W konsekwencji, walka 

konkurencyjna może doprowadzić do redukcji rentowności branży. Zarząd Emitenta jest 

zdania, że przezwyciężenie tego ryzyka wymaga podejmowania działań mających na celu 

ciągłe zwiększanie atrakcyjności i funkcjonalności świadczonych usług oraz zwiększanie siły 

marki w świadomości potencjalnych i dotychczasowych klientów. Przede wszystkim Emitent 

nieustannie dąży do podnoszenia jakości świadczonych przez siebie usług i jak najlepszej 

obsługi klientów. Istnieje również ryzyko wejścia na Polski rynek podmiotów zagranicznych, 

posiadających znaczące zaplecze technologiczne, kapitałowe, doświadczenie i większą siłę 

przetargową niż Emitent. Wszystkie te zdarzenia mogą w konsekwencji wpływać na sytuację 

finansową i perspektywy rozwoju Emitenta. 

Ryzyko utraty płynności finansowej 

Zarządzanie należnościami i zobowiązaniami jest jednym z kluczowych elementów 

utrzymania określonego poziomu płynności finansowej. W przypadku występowania 

nieprzewidzianych zdarzeń w zakresie sprzedaży usług dla klientów, przedłużania płatności 

należności od odbiorców, a także w przypadku podjęcia błędnych decyzji w procesie 

administrowania finansami Spółki, istnieje możliwość zagrożenia płynności finansowej. Zarząd 

w celu minimalizacji ryzyka utraty płynności finansowej, dokonuje analizy struktury 

finansowania Spółki, a także dba o utrzymanie odpowiedniego poziomu środków pieniężnych, 

niezbędnego do terminowego regulowania bieżących zobowiązań. 

Ryzyko związane z procesem pozyskiwania nowych kontraktów 
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Emitent pozyskuje nowe kontrakty wykorzystując sprzedaż bezpośrednią do klienta oraz 

biorąc udział w przetargach, w tym w ramach postępowań o udzielenie zamówienia 

publicznego. Istnieje ryzyko, że w przyszłości Spółka nie będzie w stanie pozyskać nowych 

zamówień, których realizacja zapewni oczekiwany poziom przychodów. W związku 

z pozyskiwaniem przez Spółkę kontraktów, między innymi w przetargach, istnieje ryzyko 

błędnego oszacowania wartości kosztów realizacji zamówienia, czego konsekwencją mogłoby 

być realizowanie nierentownych przedsięwzięć. Udział w przetargu na zamówienia publiczne, 

zasadniczo wymaga od uczestników wpłaty wadiów o określonej wartości. Istnieje zatem 

ryzyko, że w przyszłości wartość wadiów może ulec zwiększeniu, czego efektem mógłby być 

wzrost zapotrzebowania na kapitał przez Emitenta. Zmaterializowanie się tych ryzyk 

negatywnie wpłynęłoby na realizację strategii rozwoju oraz sytuację finansową Emitenta. 

Ryzyko możliwych postępowań sądowych oraz pozasądowych 

Charakter prowadzonej działalności, naraża Emitenta na ryzyko wszczęcia przez klientów czy 

kontrahentów przeciwko niemu postępowań cywilnego, administracyjnego, arbitrażowego 

bądź innych. W związku z powyższym Spółka narażona jest na ponoszenie kosztów 

związanych z samymi postępowaniami, jak również z ewentualnymi roszczeniami 

koniecznymi do zapłaty. W przypadku znaczących kwot, bądź dużej liczby postępowań 

wytoczonych przeciwko Emitentowi w krótkim okresie czasu, może to mieć wpływ na jego 

sytuację finansową oraz osiągane przez niego wyniki finansowe. Dotychczasowe 

doświadczenie Emitenta wskazuje, że stosowanie się do obowiązujących przepisów prawa 

znacząco minimalizuje powyższe ryzyko. 

Ryzyko związane z przechowywaniem danych osobowych klientów 

Działalność Emitenta, związana jest bezpośrednio z przetwarzaniem danych osobowych 

klientów. Istnieje zatem ryzyko utraty bądź wycieku danych osobowych bądź to za sprawą 

zagubienia przez pracowników lub współpracowników Spółki nośnika zawierającego wrażliwe 

dane, kradzieży nośnika danych, nieumiejętnego wymazania danych z nośnika czy też ataku 

hakera na system IT. Ryzyko związane z utratą danych osobowych należy rozpatrywać 

z punktu widzenia operacyjnego oraz prawnego związanego z utratą danych osobowych 

związanych z prywatnością klientów. Zaistnienie tego ryzyka może mieć wpływ na roszczenia 

z tytułu niewłaściwego zabezpieczenia danych osobowych, w tym w szczególności pod kątem 

przestrzegania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
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osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Rozporządzenie RODO). 

Emitent ogranicza niniejsze ryzyko poprzez: wdrożenie Polityki Bezpieczeństwa 

Przetwarzania Danych Osobowych oraz stosowanie wysokiej klasy systemów 

teleinformatycznych zabezpieczających wyciek bądź utratę danych, zarówno na poziomie 

informatycznych jak i sprzętowym. 

Ryzyko wystąpienia zdarzeń nieprzewidywalnych 

Prezentowana w niniejszym Sprawozdaniu lista ryzyk nie jest i nie może stanowić 

zamkniętego katalogu ryzyk występujących w jego działalności. W ocenie Emitenta nie jest on 

w stanie przewidzieć wszystkich ryzyk, jakie powstają w toku jego działalności. Emitent jest 

narażony na skutki wystąpienia licznych zdarzeń, których wystąpienia nie jest w stanie 

przewidzieć lub dla których nie jest w stanie należycie oszacować prawdopodobieństwa ich 

wystąpienia. Emitent nie jest w stanie zabezpieczyć swojej działalności przed następstwami 

wystąpienia wszystkich takich zdarzeń. Wystąpienie takich nieprzewidywanych zdarzeń, 

zwłaszcza kumulacja w jednym czasie nieprzewidzianych zdarzeń o negatywnych skutkach 

dla Spółki, może powodować istotne zakłócenia działalności Spółki i/lub pogorszenie 

finansowych wyników tej działalności poprzez obniżenie przychodów, niekontrolowany wzrost 

kosztów, czy utratę określonych składników mienia. 

 

SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY BILANS NA DZIEŃ 31.12.2021 R.  

AKTYWA 

 31.12.2021 

Aktywa trwałe 35 944 772,77 zł 

Wartości niematerialne i prawne 35 629 772,71 zł 
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PASYWA 

Rzeczowe aktywa trwałe 169 356,74 zł 

Należności długoterminowe 22 650,00 zł 

Inwestycje długoterminowe 0,00 zł 

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 101 693,00 zł 

Aktywa obrotowe 6 029 107,34 zł 

Zapasy 1 430 103,52 zł 

Należności krótkoterminowe 4 270 866,22 zł 

Inwestycje krótkoterminowe 281 048,75 zł 

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 47 088,85 zł 

 

SUMA AKTYWÓW: 

 

41 973 880,11 zł 

 31.12.2021 

Kapitał (fundusz) własny 35 568 780,76 zł 

Kapitał (fundusz) podstawowy 10 000 000,00 zł 

Kapitał (fundusz) zapasowy 28 161 534,63 zł 

Kapitał z aktualizacji wyceny 0,00 zł 
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ANALIZA WSKAŹNIKÓW EKONOMICZNYCH  

Zysk (strata) z lat ubiegłych -2 599 617,29 zł 

Zysk (strata) netto 6 863,42 zł 

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 6 382 058,48 zł 

Rezerwy na zobowiązania 26 954,00 zł 

Zobowiązania długoterminowe 0,00 zł 

Zobowiązania krótkoterminowe 6 354 661,68 zł 

Rozliczenia międzyokresowe 442,80 zł 

 

SUMA PASYWÓW: 

 

41 973 880,11 zł 

Wskaźnik Wzór 1.01.2021-31.12.2021 

Aktywów Aktywa trwałe/aktywa obrotowe 596,19% 

Aktywów trwałych Aktywa trwałe/aktywa ogółem 85,64% 

Aktywów 

obrotowych 

Aktywa obrotowe/aktywa 

ogółem 
14,36% 

Zapasów Zapasy/aktywa obrotowe 23,72% 

Należności 

Należności  

krótkoterminowe/aktywa 

obrotowe 

70,84% 
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Wskaźniki struktury aktywów, aktywów trwałych oraz aktywów obrotowych, 

charakteryzujące proporcje między aktywami trwałymi i obrotowymi, stanowią 

podstawę do oceny elastyczności Spółki oraz stopnia ryzyka prowadzonej działalności. 

WSKAŹNIK OBROTOWOŚCI  I ROTACJI 

PŁYNNOŚĆ FINANSOWA 

Wskaźnik bieżący określa, ile razy aktywa obrotowe pokrywają zobowiązania bieżące. 

Wskaźnik płynności szybkiej jest nazywany wskaźnikiem drugiego stopnia i określa on, ile razy 

płynny majątek obrotowy pokrywa zobowiązania bieżące. 

Kapitału własnego Kapitał własny/pasywa 84,74% 

Zobowiązań i rezerw Zobowiązania i rezerwy/pasywa 15,20% 

Wskaźnik Wzór 1.01.2021-

31.12.2021 

Produktywność aktywów 

trwałych 
Przychód ze sprzedaży/Aktywa trwałe 0,17 

Produktywność aktywów 

obrotowych 
Przychód ze sprzedaży/Aktywa obrotowe 

1,04 

Obrotowość należności 
Przychód ze sprzedaży/Należności 

długoterminowe i krótkoterminowe 
1,45 

Wskaźnik Wzór 1.01.2021-

31.12.2021 

Bieżący I 
Aktywa obrotowe/Zobowiązania 

krótkoterminowe 
0,95 

Szybki II 

(Aktywa obrotowe – Zapasy - Krótkoterminowe 

rozliczenia międzyokresowe) / Zobowiązania 

krótkoterminowe 

0,72 

Natychmiastowy III 
Środki pieniężne i inne aktywa 

pieniężne/Zobowiązania krótkoterminowe 
0,04 
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SKRÓCONY BILANS NA DZIEŃ 31.12.2021 R.  

AKTYWA 

PASYWA 

 31.12.2021 

Aktywa trwałe 36 071 820,72 zł 

Wartości niematerialne i prawne 35 629 772,71 zł  

Rzeczowe aktywa trwałe 156 186,74 zł 

Należności długoterminowe 22 650,00 zł 

Inwestycje długoterminowe 161 518,27 zł 

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 101 693,00 zł 

Aktywa obrotowe 5 885 715,23 zł 

Zapasy 1 392 775,06 zł 

Należności krótkoterminowe 4 268 123,42 zł 

Inwestycje krótkoterminowe 185 595,44 zł 

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 39 221,31 zł 

 

SUMA AKTYWÓW: 

 

41 957 535,95 zł 
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ANALIZA WSKAŹNIKÓW EKONOMICZNYCH  

 31.12.2021 

Kapitał (fundusz) własny 35 579 849,81 zł 

Kapitał (fundusz) podstawowy 10 000 000,00 zł 

Kapitał (fundusz) zapasowy 28 151 442,63 zł 

Kapitał z aktualizacji wyceny 0,00 zł 

Zysk (strata) z lat ubiegłych - 2 599 617,29 zł 

Zysk (strata) netto 28 024,47 zł 

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 6 377 686,14 zł 

Rezerwy na zobowiązania 26 954,00 zł 

Zobowiązania długoterminowe 0,00 zł 

Zobowiązania krótkoterminowe 6 350 732,14 zł 

Rozliczenia międzyokresowe 0,00 zł 

 

SUMA PASYWÓW: 

 

41 957 535,95 zł 

Wskaźnik Wzór 1.01.2021 - 31.12.2021 

Aktywów Aktywa trwałe/aktywa obrotowe 612,87% 
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Wskaźniki struktury aktywów, aktywów trwałych oraz aktywów obrotowych, 

charakteryzujące proporcje między aktywami trwałymi i obrotowymi, stanowią 

podstawę do oceny elastyczności Spółki oraz stopnia ryzyka prowadzonej działalności. 

WSKAŹNIK OBROTOWOŚCI  I ROTACJI 

PŁYNNOŚĆ FINANSOWA 

Aktywów trwałych Aktywa trwałe/aktywa ogółem 85,97% 

Aktywów 

obrotowych 

Aktywa obrotowe/aktywa 

ogółem 
14,03% 

Zapasów Zapasy/aktywa obrotowe 23,66% 

Należności 

Należności  

krótkoterminowe/aktywa 

obrotowe 

72,52 % 

Kapitału własnego Kapitał własny/pasywa 84,80% 

Zobowiązań i rezerw Zobowiązania i rezerwy/pasywa 15,20% 

Wskaźnik Wzór 1.01.2021-

31.12.2021 

Produktywność aktywów 

trwałych 
Przychód ze sprzedaży/Aktywa trwałe 0,17 

Produktywność aktywów 

obrotowych 
Przychód ze sprzedaży/Aktywa obrotowe 

1,06 

Obrotowość należności 
Przychód ze sprzedaży/Należności 

długoterminowe i krótkoterminowe 
274,56 

Wskaźnik Wzór 1.01.2021-

31.12.2021 

Bieżący I 
Aktywa obrotowe/Zobowiązania 

krótkoterminowe 
0,93 
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Wskaźnik bieżący określa, ile razy aktywa obrotowe pokrywają zobowiązania bieżące. 

Wskaźnik płynności szybkiej jest nazywany wskaźnikiem drugiego stopnia i określa on, ile razy 

płynny majątek obrotowy pokrywa zobowiązania bieżące. 

 

6. PODSUMOWANIE 

Konsekwencją spójnej realizacji strategii Grupy Kapitałowej Minutor Energia S.A. powinna być 

systematyczna poprawa wyników finansowych. W 2022 roku i w latach następnych Grupa 

będzie realizowała aktualizowaną na bieżąco koncepcję rynkową tak, by zrealizować założone 

cele. W Grupie na dzień bilansowy nie występują zagrożenia dla kontynuacji działalności. 

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności 

gospodarczej przez Minutor Energia S.A. oraz tworzoną Grupę Kapitałową w dającej się 

przewidzieć przyszłości, obejmującej okres nie krótszy niż jeden rok od dnia bilansowego, w 

niezmniejszonym zakresie. Nie istnieją również okoliczności wskazujące na zagrożenie 

kontynuowania działalności. 

7. STOSOWANIE ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO  

Instrumenty finansowe Emitenta, są przedmiotem obrotu w ramach alternatywnego systemu 

obrotu na rynku NewConnect. Wobec powyższego, akcje Spółki nie znajdują się w publicznym 

obrocie na rynku regulowanym. Wywiązując się jednak z obowiązku nałożonego §5 pkt. 6.3 

Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Spółka w jednostkowym 

raporcie rocznym w osobnym dokumencie przedstawia się informacje na temat stosowania 

zasad ładu korporacyjnego, o których mowa w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek 

Notowanych na NewConnect”. 

Mysłowice, dnia 19.05 2022 r.  

 

Szybki II 

(Aktywa obrotowe – Zapasy - Krótkoterminowe 

rozliczenia międzyokresowe) / Zobowiązania 

krótkoterminowe 

0,70 

Natychmiastowy III 
Środki pieniężne i inne aktywa 

pieniężne/Zobowiązania krótkoterminowe 
0,03 
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Podpisy członków Zarządu jednostki dominującej: 

 

 

…………………………………………..  

Zbisław Lasek 

[Prezes Zarządu] 

 

…………………………………………..  

Tomasz Wielgo 

 [Członek Zarządu] 
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