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1. PISMO ZARZĄDU 
 
Szanowni Akcjonariusze, Szanowni Państwo, 

 
Zarząd Spółki Labocanna S.A. z siedzibą w Koszalinie (dalej: „Spółka”) przedstawia zweryfikowane 
i zaudytowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2021. 

Rok 2021 był pierwszym w historii obecności Spółki na rynku konopnym. Perspektywy tego rynku oraz wczesny etap 
jego rozwoju zachęciły Spółkę do zmiany strategii i skierowania się właśnie na ten obszar. Ogłoszona przez Spółkę 
ogólna strategia rozwoju została dwukrotnie doprecyzowana, co z jednej strony wynikało z analizy rynku i obszarów 
jego nasycenia, a z drugiej z dokonanych przez Spółkę na przestrzeni 2021 roku inwestycji. 

 
Dzięki pozyskanym środkom finansowym z emisji akcji serii D Spółka spłaciła część swoich zobowiązań, sfinalizowała 
nabycie udziałów w podmiocie z rynku konopnego oraz nabyła nieruchomość którą w przyszłości chce 
wykorzystywać w uprawie marihuany medycznej. Jednocześnie w międzyczasie Spółka objęła mniejszościowy pakiet 
akcji w podmiocie świadczącym usługi na rynku konopnym oraz zapoczątkowała badania obszarów oddziaływania 
jej własnych olejków konopnych (które trafiły do sprzedaży w grudniu 2021 roku). 

 
W bieżącym roku Spółka chciałaby objąć udziały w dwóch podmiotach z branży. Ponieważ jednak dobór podmiotów 
do współpracy i efektywne negocjowanie warunków zaangażowania Spółki stanowi klucz do budowy 
długoterminowej wartości  i wyceny Spółki, to z tego typu inwestycjami Spółka nie będzie się spieszyć. Równolegle 
Spółka chciałaby poszerzać swoje portfolio produktowe, ale i w tym zakresie chce wykluczyć przypadkowość lub 
chwilową modę. Rozwój Spółki ma być dynamiczny i rozważny zarazem. Szczególnie że pozarynkowe otoczenie znów 
stanowi o pewnej niepewności i nie branych dotąd po uwagę zagrożeniach. 

 
Labocanna S.A. od początku listopada 2021 roku generuje istotne przychody z wynajmu powierzchni własnych 
z nabytego w październiku 2021 roku obiektu handlowego. Środki te pozwalają jej bezproblemowo obsługiwać 
bieżące zobowiązania, a docelowo mają posłużyć rozwojowi (finansowaniu) działalności operacyjnej na rynku 
konopnym. 

 
W ocenie Spółki rok 2021 był udany dla niej samej i jej Akcjonariuszy. Realne działania Spółki potwierdziły, że 
nakreślona przez Spółkę strategia to nie tylko dokument, ale i konkretne działania i aktywa. W 2021 roku istotnie 
zwiększyła się suma bilansowa, a za stratę na koniec roku w przeważającej części odpowiadają jednorazowe odpisy 
obciążające wynik finansowy. 

 
Zapraszam Państwa do zapoznania się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok 2021, pozostając do Państwa 
dyspozycji. 

 
Z poważaniem, 

 

 

 Dominik Staroń 
 Prezes Zarządu 
 Labocanna S.A. 
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2. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE 
 

Nazwa Labocanna Spółka Akcyjna 
Siedziba i dane teleadresowe  ul. Zwycięstwa 126, 75-614 Koszalin  

e-mail: biuro@labocanna.com  
www.labocanna.pl 

Kapitał zakładowy 2 119 716,00 zł (21.197.160 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł) 
Sąd Rejestrowy Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego 
KRS 0000383038 
NIP, REGON 7010226488, 142351353 

 
 

3. OŚWIADCZENIA 
 

Zarząd Spółki Labocanna Spółka Akcyjna oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy roczne sprawozdanie finansowe 
i dane porównawcze sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Spółkę oraz odzwierciedlają w 
sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Labocanna S.A. oraz jej wynik finansowy oraz że 
sprawozdanie z działalności zawiera prawdziwy obraz sytuacji, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk. 
 
 
 
 

Dominik Staroń 
Prezes Zarządu 
Labocanna S.A. 

 
 

Zarząd Spółki Labocanna Spółka Akcyjna oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdania finansowego, 
Zakład Usług Rachunkowych "KONTO" Zdzisław Kaźmierczak mieszczący się w Bydgoszczy przy ul. Lenartowicza 7 m 
16 prowadzący działalność gospodarczą w zakresie badania sprawozdań finansowych, NIP 953-102-03-88, REGON 
091228732, wpisany pod nr. 1179 na liście Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, został wybrany zgodnie z przepisami 
prawa oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonujący badania spełniali warunki do bezstronnego i 
niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej. 
 
 
 
 
 
 

Dominik Staroń 
Prezes Zarządu 
Labocanna S.A. 
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4. WYBRANE DANE FINANSOWE 
 

Wybrane dane finansowe 
Stan na 

31.12.2021 r. 
Stan na 

31.12.2020 r.  
Stan na 

31.12.2021 r.  
Stan na 

31.12.2020 r. 
 PLN EUR 

Kapitał własny 8 793 095,83 142 284,22 1 911 791,94 30 832,15 
Kapitał zakładowy 2 119 716,00 765 000,00 460 867,94 165 771,00 

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 536 463,52 1 107 750,99 334 057,38 240 043,12 

Zobowiązania długoterminowe 350 000,00 0,00 76 096,88 0,00 
Zobowiązania krótkoterminowe 1 178 723,52 1 005 250,99 256 277,67 217 831,97 
Aktywa razem 10 329 559,35 1 250 035,21 2 245 849,32 270 875,27 
Należności długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 
Należności krótkoterminowe 286 641,50 712 398,79 62 321,50 154 372,63 
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2 525 033,46 448,29 548 991,93 97,14  

 
 

  

   

Wybrane dane finansowe 
Za okres 

od 01.01.2021 
do 31.12.2021 

Za okres 
od 01.01.2020 
do 31.12.2020 

Za okres 
od 01.01.2021 
do 31.12.2021  

Za okres 
od 01.01.2020 
do 31.12.2020 

 PLN EUR 

Przychody netto ze sprzedaży produktów, 
towarów i materiałów 334 551,52 40 000,00 72 738,08 8 667,76 

Zysk (strata) ze sprzedaży -392 382,58 -30 427,00 -85 311,69 -6 593,35 
Amortyzacja 13 134,57 0,00 2 855,71 0,00 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -766 323,68 174 361,45 -166 613,84 37 783,10 

Zysk (strata) brutto -828 969,40 172 030,28 -180 234,25 37 277,95 
Zysk (strata) netto -787 200,39 33 713,54 -171 152,84 7 305,53 
Przepływy pieniężne netto z działalności 
operacyjnej -407 147,90 -1 648,07 -88 521,96 -357,13 

Przepływy pieniężne netto z działalności 
inwestycyjnej -7 031 955,74 0,00 -1 528 885,45 0,00 

Przepływy pieniężne netto z działalności 
finansowej 9 963 688,81 1 335,69 2 166 301,87 289,44 

Przepływy pieniężne netto razem 2 524 585,17 -312,38 548 894,46 -67,69 

Liczba akcji (w szt.) 21 197 160 7 650 000 21 197 160 7 650 000 
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą -0,04 0,00 -0,01 0,00 
Wartość księgowa na jedną akcję 0,49 0,02 0,11 0,00 
     

Kursy przeliczeniowe 2021 2020 

Kurs EUR na dzień bilansowy 4,5994 4,6148 
Najniższy kurs EUR w okresie 01.01. - 
31.12. 4,4581 4,2279 

Najwyższy kurs EUR w okresie 01.01. - 
31.12. 4,7210 4,6330 
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5. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, Z WYSZCZEGÓLNIENIEM JEDNOSTEK 
PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI ORAZ JEDNOSTEK NIEOBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ, Z PODANIEM 
W STOSUNKU DO KAŻDEJ Z NICH CO NAJMNIEJ NAZWY (FIRMY), FORMY PRAWNEJ, SIEDZIBY, 
PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI I UDZIAŁU EMITENTA W KAPITALE ZAKŁADOWYM I OGÓLNEJ LICZBIE 
GŁOSÓW  

Spółka Labocanna S.A. nie posiada spółek zależnych, w związku z czym nie tworzy grupy kapitałowej. 

Emitent posiada spółkę stowarzyszoną Medican Campus Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie, w której objął 25 udziałów o wartości 

nominalnej 100,00 zł, co stanowi 20% udziałów w kapitale zakładowym tej spółki za łączną kwotę 1.165.000,00 zł. Podwyższenie 

kapitału w spółce Medican Campus Sp. z o.o. miało miejsce w dniu 16 kwietnia 2021 r., a stosowna jego rejestracja (w tym wpis 

Emitenta jako wspólnika) dokonana została w dniu 17 grudnia 2021 roku. 

 

Nazwa Medican Campus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
Siedziba i dane teleadresowe  Plac Gwiaździsty 7/1, 75-801 Koszalin 
Kapitał zakładowy 12 500,00 zł 
Sąd Rejestrowy  

KRS 0000864541 
NIP, REGON REGON: 387279717, NIP: 6692559010 
e-mail medicanpoland@gmail.com 
www medicancampus.org  
Data powołania spółki 02.10.2020 r. 
Udział emitenta w kapitale 
zakładowym i ogólnej liczbie 
głosów 

20% 

Zarząd Marzena Anna Łasińska – Prezes Zarządu 

Vincent Mol – Członek Zarządu 
Rada nadzorcza Brak 
Metoda konsolidacji Brak konsolidacji 
Przedmiot działalności Instytucja szkoleniowa specjalizująca się w dostarczaniu informacji na 

temat stosowania medycznej marihuany, posiada zaplecze naukowe oraz 
know-how na europejskim rynku cannabis. Spółka prowadzi sprzedaż 
olejków CBD, używając produktów najwyższej jakości pochodzących 
z Holandii. Spółka angażuje się również w projekty naukowe we współpracy 
z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym. 

6. W PRZYPADKU GDY EMITENT TWORZY GRUPĘ KAPITAŁOWĄ I NIE SPORZĄDZA SKONSOLIDOWANYCH 
SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH LUB SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIA FINANSOWE NIE OBEJMUJĄ 
DANYCH WSZYSTKICH JEDNOSTEK ZALEŻNYCH – WSKAZANIE PRZYCZYN NIESPORZĄDZANIA 
SPRAWOZDAŃ SKONSOLIDOWANYCH PRZEZ PODMIOT DOMINUJĄCY LUB PRZYCZYN ZWOLNIENIA Z 
KONSOLIDACJI W ODNIESIENIU DO KAŻDEJ JEDNOSTKI ZALEŻNEJ NIEOBJĘTEJ KONSOLIDACJĄ 

Spółka Labocanna S.A. nie posiada spółek zależnych, w związku z czym nie tworzy grupy kapitałowej. 
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7. W PRZYPADKU GDY EMITENT TWORZY GRUPĘ KAPITAŁOWĄ I NIE SPORZĄDZA SKONSOLIDOWANYCH 
SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH LUB SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIA FINANSOWE NIE OBEJMUJĄ 
DANYCH WSZYSTKICH JEDNOSTEK ZALEŻNYCH – WYBRANE DANE FINANSOWE WSZYSTKICH JEDNOSTEK 
ZALEŻNYCH EMITENTA NIEOBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ, ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE 
KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

Spółka Labocanna S.A. nie posiada spółek zależnych, w związku z czym nie tworzy grupy kapitałowej. 

8. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 
 
Roczne sprawozdanie finansowe znajduje się w osobnym pliku, załączonym do niniejszego raportu. Składa się na nie 
wprowadzenie do sprawozdania, bilans (aktywa i pasywa), rachunek zysków i strat, rachunek przepływów, 
zestawienie zmian w kapitale i informacja dodatkowa. 
 

9. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI 
 
Sprawozdanie Zarządu z działalności znajduje się w osobnym pliku, załączonym do niniejszego raportu. 
 

10. SPRAWOZDANIE BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 
 
Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego znajduje się w osobnym pliku, załączonym 
do niniejszego raportu. 
 

11. STANOWISKO ZARZĄDU WRAZ Z OPINIĄ RADY NADZORCZEJ LUB OSOBY NADZORUJĄCEJ EMITENTA 
ODNOSZĄCE SIĘ DO WYRAŻONEJ PRZEZ FIRMĘ AUDYTORSKĄ W SPRAWOZDANIU Z BADANIA OPINII Z 
ZASTRZEŻENIEM, OPINII NEGATYWNEJ ALBO DO ODMOWY WYRAŻENIA OPINII O SPRAWOZDANIU 
FINANSOWYM 

 
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego nie zawiera opinii 
negatywnej albo odmowy wyrażenia opinii. 
 

12. INFORMACJE O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, O KTÓRYCH MOWA W DOKUMENCIE 
„DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT” 

 
 
 

Lp. Zasada 
Oświadczenie 
odnośnie 
stosowania 

Komentarz Zarządu 

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

TAK 

 

 

Spółka stosuje wszystkie zapisy 
tego punktu z wyłączeniem 
transmisji obrad WZA przez 
Internet, rejestracji przebiegu 
obrad i upublicznienia go na 
stronie internetowej. W opinii 
Zarządu koszty związane z 
techniczną obsługą transmisji 
oraz rejestracji posiedzeń WZA 
przez Internet są niewspółmierne 
do ewentualnych korzyści z tego 
wynikających. 
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internetowej 

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

TAK Spółka raportuje o 
najważniejszych wydarzeniach 
poprzez raporty bieżące i 
okresowe. 

3 Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej: 

3.1 Podstawowe informacje o spółce i jej 
działalności (strona startowa) 

TAK Spółka na bieżąco aktualizuje 
swoją stronę internetową pod 
adresem www.labocanna.pl .  

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 Spółka szeroko opisuje rynek na 
którym działa w publikowanych 
strategiach i aktualizacjach do 
nich, jak również i między innymi 
w Sprawozdaniu Zarządu za rok 
2021 oraz dokumentach 
związanych z przeprowadzoną 
emisją akcji serii D. 

3.4 Życiorysy zawodowe członków organów spółki TAK  

3.5 Powzięte przez zarząd, na podstawie 
oświadczenia członka rady nadzorczej, 
informacje o powiązaniach członka rady 
nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym 
akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% 
ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu 

TAK  

3.6 Dokumenty korporacyjne spółki TAK   

3.7 Zarys planów strategicznych spółki NIE Plany strategiczne Spółki 
publikowane są w formie 
raportów bieżących 
zawierających bądź to strategię 
rozwoju bądź jej aktualizacje. 

3.8 Opublikowane prognozy wyników finansowych 
na bieżący rok obrotowy, wraz z założeniami do 
tych prognoz (w przypadku gdy emitent takie 
publikuje) 

NIE Spółka nie wyklucza zmiany 
swojego stanowiska odnośnie 
stosowania tej zasady w 
przyszłości. 

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

TAK  

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

TAK Na stronie internetowej Spółki 
znajduje się adres mailowy do 
relacji inwestorskich. Z ramienia 
Spółki obsługuje je Prezes 
Zarządu. 

3.11 (skreślony)   

3.12 Opublikowane raporty bieżące i okresowe TAK   

3.13 Kalendarz zaplanowanych dat publikacji 
finansowych raportów okresowych, dat 
walnych zgromadzeń, a także spotkań z 
inwestorami i analitykami oraz konferencji 

TAK Spółka realizuje postanowienia w 
zakresie przekazania informacji o 
datach publikacji finansowych 
raportów okresowych, WZA z 
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prasowych wyłączeniem spotkań z 
inwestorami, analitykami oraz 
konferencji prasowych. 

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

NIE DOTYCZY Zdarzenia takie na przestrzeni 
2021 roku w Spółce nie miały 
miejsca. 

3.15 (skreślony)   

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

TAK Zarząd Spółki deklaruje, iż w 
przypadku zaistnienia takiej 
potrzeby będzie miał na względzie 
zapewnienie wszystkim 
akcjonariuszom pełnego dostępu 
do informacji. Transparentność 
prowadzonych działań jest 
bowiem, według osób 
odpowiedzialnych za Spółkę, 
niezbędna do podejmowania 
racjonalnych decyzji 
inwestycyjnych. 

3.17 Informację na temat powodów odwoływania 
walnego zgromadzenia, zmiany terminu lub 
porządku obrad wraz z uzasadnieniem 

TAK Informację w tym zakresie Spółka 
publikuje w formie raportów 
bieżących, a następnie raporty te 
publikuje na swojej stronie 
internetowej.  

3.18 Informację o przerwie w obradach walnego 
zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy 

NIE DOTYCZY Zarząd Spółki informuje, że do 
chwili publikacji niniejszego 
raportu nie spotkał się z potrzebą 
realizacji niniejszych zapisów. 
Jednakże deklaruje, iż w 
przypadku zaistnienia takiej 
potrzeby będzie miał na względzie 
zapewnienie wszystkim 
akcjonariuszom pełnego dostępu 
do informacji. Transparentność 
prowadzonych działań jest 
bowiem, według osób 
odpowiedzialnych za Spółkę, 
niezbędna do podejmowania 
racjonalnych decyzji 
inwestycyjnych. 

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

TAK  

3.20 Informacja na temat podmiotu, który pełni 
funkcję animatora akcji emitenta 

NIE Strona internetowa Spółki o ten 
zakres zostanie uzupełniona w 
najbliższym czasie. 
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3.21 Dokument informacyjny (prospekt emisyjny) 
spółki, opublikowany w ciągu ostatnich 12 
miesięcy 

TAK Memorandum informacyjne wraz 
z jego aktualizacją a to w związku 
z emisją akcji serii D. 

3.22 (skreślony)   

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

TAK  

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

TAK  

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

TAK Spółka nie wykorzystuje obecnie 
indywidualnej sekcji relacji 
inwestorskich znajdującej się na 
stronie www.GPWInfoStrefa.pl . 

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

TAK Za kontakty z Autoryzowanym 
Doradcą odpowiada Prezes 
Zarządu. 

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

TAK  

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

TAK  

9 Emitent przekazuje w raporcie rocznym: 

9.1 Informację na temat łącznej wysokości 
wynagrodzeń wszystkich członków zarządu i 
rady nadzorczej 

TAK  

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

NIE Kwestia wynagrodzenia 
Autoryzowanego Doradcy jest 
informacją poufną zawartą w 
umowie. Emitent nie publikuje 
takich informacji bez zgody 
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Autoryzowanego Doradcy. 

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

TAK  

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

NIE Spółka nie wyklucza zmiany 
swojego stanowiska odnośnie 
stosowania tej zasady w 
przyszłości. Emitent będzie 
jednak organizować spotkania z 
inwestorami, analitykami i 
mediami tak często, jak będzie to 
możliwe i niezbędne dla 
prawidłowego funkcjonowania 
Spółki. 

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

TAK  

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

TAK  

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

NIE DOTYCZY  Wskazane zdarzenia korporacyjne 
nie wystąpiły w Spółce w 
raportowanym okresie. 

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

NIE DOTYCZY Wskazane zdarzenia korporacyjne 
nie wystąpiły w spółce w 
raportowanym okresie. 

15 Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie 
wypłaty dywidendy warunkowej może 
zawierać tylko takie warunki, których 

NIE DOTYCZY  Wskazane zdarzenia korporacyjne 
nie wystąpiły w spółce w 
raportowanym okresie. 



RAPORT ROCZNY SPÓŁKI LABOCANNA S.A. ZA 2021 R. 12 

 

ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem 
ustalenia prawa do dywidendy 

16 Emitent publikuje raporty miesięczne, w 
terminie 14 dni od zakończenia miesiąca. 
Raport miesięczny powinien zawierać co 
najmniej: 

Informacje na temat wystąpienia tendencji i 
zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które 
w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości 
istotne skutki dla kondycji finansowej oraz 
wyników finansowych emitenta, 

Zestawienie wszystkich informacji 
opublikowanych przez emitenta w trybie 
raportu bieżącego w okresie objętym 
raportem, 

Informacje na temat realizacji celów emisji, 
jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała 
miejsce w okresie objętym raportem, 

Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia 
mające mieć miejsce w nadchodzącym 
miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z 
punktu widzenia interesów inwestorów, w 
szczególności daty publikacji raportów 
okresowych, planowanych walnych 
zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z 
inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany 
termin publikacji raportu 

NIE W chwili obecnej zasada ta nie 
jest stosowana przez Emitenta. Z 
uwagi na fakt, że publikowane 
raporty bieżące i okresowe 
zapewniają akcjonariuszom oraz 
inwestorom dostęp do 
kompletnych i wystarczających 
informacji dających pełny obraz 
sytuacji Spółki, Zarząd Emitenta 
nie widzi w chwili obecnej 
konieczności publikacji raportów 
miesięcznych. Spółka nie 
wyklucza zmiany swojego 
stanowiska odnośnie stosowania 
tej zasady w przyszłości. Dobrą 
praktyką Spółki jest bezzwłoczna 
publikacja sprawozdań 
finansowych w terminach 
szybszych niż nominalne. 

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

TAK  

17 (skreślony)   

 
 

Dominik Staroń 
 Prezes Zarządu 
 Labocanna S.A. 

 

Koszalin,  6 kwietnia 2022 roku 


