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Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających 
konsolidacji, a w przypadku emitenta będącego jednostką dominującą, który na podstawie 
obowiązujących go przepisów nie ma obowiązku lub może nie sporządzać 
skonsolidowanych sprawozdań finansowych - również wskazanie przyczyny i podstawy 
prawnej braku konsolidacji. 
 
Zgodnie z definicją grupy kapitałowej podanej w MSSF 10 w skład Grupy Kapitałowej 
Esotiq & Henderson S.A. na dzień 30 czerwca 2015 roku wchodziły: 
 
– jednostka dominująca Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku 
– jednostka zależna  Luma Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 

w Gdańsku 
– jednostka zależna  Eva Minge Design Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

z siedzibą w Gdańsku 
– jednostka zależna pośrednio Eva Minge Milano z siedzibą w Mediolanie 
– jednostka zależna  Femestage Eva Minge Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku 
– jednostka zależna  Esotiq Germany GmbH z siedzibą w Stuttgarcie 
 
Wyżej wymienione jednostki podlegają konsolidacji. 

Schemat organizacyjny Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson S.A. 
 

 
 
Eva Minge Design sp. z  o.o. została uznana za jednostkę zależną, ponieważ Emitent ma 
zdolność kierowania jej polityką  finansową i operacyjną w celu uzyskania korzyści z jej 
działalności poprzez wspólny Zarząd. 
Czas trwania działalności poszczególnych jednostek wchodzących w skład Grupy kapitałowej 
nie jest ograniczony.  
Sprawozdania finansowe wszystkich jednostek podporządkowanych sporządzone zostały za 
ten sam okres sprawozdawczy co sprawozdanie finansowe jednostki dominującej, przy 
zastosowaniu spójnych zasad rachunkowości. 
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Sprawozdania jednostkowe spółek Grupy Kapitałowej są sporządzane zgodnie z Ustawą o 
Rachunkowości. Dla potrzeb sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
zostały one przekształcone na MSSF. 

Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku połączenia 
jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy kapitałowej emitenta, 
inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności. 
 
W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zmiany w strukturze jednostki gospodarczej. 
Esotiq & Henderson S.A. prowadzi działalność w zakresie projektowania i sprzedaży 
produktów odzieżowych, jak również sprzedaży kosmetyków oraz perfum. Esotiq & 
Henderson to jedna z czołowych na polskim rynku marek bieliźniarskich, której oferta 
skierowana jest zarówno do kobiet, jak i mężczyzn. Produkty firmy dostępne są w ponad 200 
salonach zlokalizowanych głównie na terenie Polski, ale także Europy. Jednostka dominująca 
prowadzi działalność w zakresie handlu detalicznego oraz hurtowego bielizną. Dystrybucja 
produktów odbywa się przede wszystkim za pośrednictwem sieci salonów własnych 
i franczyzowych, ale także poprzez kanał hurtowy i eksportowy. Emitent posiada własny dział 
zajmujący się projektowaniem produktów marek własnych. Proces produkcji jest zlecany 
producentom zagranicznym. W okresie sprawozdawczym Esotiq & Henderson S.A. 
realizował strategię umacniania pozycji rynkowej mającą na celu utrzymanie trendu 
wzrostowego Grupy Kapitałowej. 

Stanowisko zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych 
prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie 
kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych. 
 
Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna i spółki Grupy Kapitałowej nie publikowały prognoz 
wyników. 
 
Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne 
co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu emitenta na dzień 
przekazania raportu kwartalnego wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty 
akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających 
i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu oraz 
wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji emitenta w okresie od 
przekazania poprzedniego raportu kwartalnego. Zestawienie stanu posiadania akcji 
emitenta lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące emitenta na dzień 
przekazania raportu kwartalnego, wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania, 
w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego, odrębnie dla każdej z osób. 
 
 

posiadanie bezpośrednie łączna 
liczba akcji 

zmiana stanu 
posiadania 

akcji 

% kapitału 
zakładowego 

łączna liczba % głosów na 
WZA nazwisko i imię/firma głosów na WZA 

Adam Skrzypek – Prezes Zarządu  107 000 7 000 6,00 % 207 000 7,44 % 
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Krzysztof Jakubowski – Członek Zarządu 5 000 5 000 0,22 % 5 000 0,15 % 

Mariusz Jawoszek – Przewodniczący Rady 
Nadzorczej 0 0 0,00 % 0 0,00 % 

Małgorzata Głowacka-Pędras – Zastępca 
Przewodniczącego Rady Nadzorczej 5 000 0 0,22 % 5 000 0,15 % 

Jacek Grzywacz – Sekretarz Rady Nadzorczej 5 000 0 0,22 % 5 000 0,15 % 

Jacek Koczwara – Członek Rady Nadzorczej 0 0 0,00 % 0 0,00 % 

Kamila Mieszczanin – Członek Rady Nadzorczej 0 0 0,00 % 0 0,00 % 

Tomasz Minkina – Członek Rady Nadzorczej 0 0 0,00 % 0 0,00 % 

Marek Szołdrowski – Członek Rady Nadzorczej 0 0 0,00 % 0 0,00 % 

Dictador Global Limited 885 000 0 39,62 % 1 770 000 54,74 % 

CP Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 243 251 243 251 10,89 % 243 251 7,52 % 

Edicta Capital Polska sp. z o.o. 214 107 0 9,59 % 214 107 6,62 % 

Pozostali 769 142 ------------------ 33,24 % 784 142 23,23 % 

Ogółem 2 233 500 ------------------ 100,00 % 3 233 500 100,00 % 

 
Pan Mariusz Jawoszek, Przewodniczący Rady Nadzorczej, posiada pośrednio udziały 
w Jednostce dominującej poprzez spółkę Singelton International Corp. z siedzibą na 
Seszelach (której jest jedynym udziałowcem), która jest właścicielem 65% udziałów spółki 
Dictador Global Limited z siedzibą na Cyprze. Pan Mariusz Jawoszek posiada ponadto 3% 
udziałów w spółce Dictador Global Limited, która posiada 885.000 sztuk akcji Serii A Spółki, 
stanowiących 49,62% kapitału zakładowego Esotiq & Henderson S.A. oraz uprawniających 
do 1.770.000 głosów na walnym zgromadzeniu Jednostki dominującej, stanowiących 63,59% 
głosów na Walnym Zgromadzeniu Esotiq & Henderson S.A. W okresie od przekazania 
poprzedniego raportu kwartalnego nie nastąpiły zmiany stanu posiadania akcji emitenta lub 
uprawnień do nich przez osoby nadzorujące Emitenta. 

Zmiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji Emitenta wynikają z następujących 
zdarzeń zaistniałych w okresie sprawozdawczym: 

W dniu 23 marca 2015 roku w efekcie pozagiełdowej sprzedaży przez akcjonariusza Esotiq & 
Henderson Spółka Akcyjna – Pana Jana Szlązaka łącznie 214.107 akcji nastąpiło 
zmniejszenie przysługującego mu udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu 
Emitenta do poziomu 0,00 %. Sprzedane akcje stanowią łącznie 12,12% w kapitale 
zakładowym Jednostki dominujacej i dają prawo do wykonywania 214.107 głosów, 
stanowiących 7,74% głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. Przed realizacją powyższej 
transakcji Pan Jan Szlązak posiadał 214.107 akcji Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna, 
stanowiących 12,12% kapitału zakładowego i uprawniających do 214.107 głosów, 
stanowiących 7,74% głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. Po powyższej transakcjach 
Akcjonariusz nie posiada akcji Emitenta i głosów na walnym zgromadzeniu. 

W dniu 23 marca 2015 roku Jamar sp. z o.o. zawarła dwie pozagiełdowe transakcje na 
podstawie których nabyła, a następnie zbyła 214.107 akcji Esotiq & Henderson Spółka 
Akcyjna, wskutek czego nastąpiła zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów przysługujących 
Jamar sp. z o.o.  na walnym zgromadzeniu Emitenta do poziomu 12,12 %, a następnie do 
poziomu 0,00%. Zakupione i sprzedane akcje stanowiły łącznie 12,12% w kapitale 
zakładowym Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna i uprawniały do wykonywania 214.107 
głosów, stanowiących 7,74% głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. Przed zawarciem 
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transakcji nabycia oraz po zawarciu transakcji zbycia Jamar sp. z o.o.  nie posiadała akcji 
i głosów na walnym zgromadzeniu Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna. 

W dniu 23 marca 2015 roku w efekcie transakcji pozagiełdowej Edicta Capital Polska 
sp. z o.o. nabyła 214.107 akcji Emitenta. Nabyte akcje stanowią łącznie 12,12% w kapitale 
zakładowym Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna i dają prawo do wykonywania 214.107 
głosów, stanowiących 7,74% głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. 

W dniu 20 kwietnia 2015 roku, w efekcie dwóch pozagiełdowych transakcji sprzedaży łącznie 
55.500 akcji Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna, nastąpiła zmiana przysługującego 
Warmenbad Investment Limited udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu 
Emitenta do poziomu poniżej 5,00 %. Sprzedane akcje stanowią łącznie 3,14% w kapitale 
zakładowym Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna i uprawniają do wykonywania 55.500 
głosów, stanowiących 2,01% głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. Przed realizacją 
transakcji Warmenbad Investment Limited posiadał 193.231 akcji Esotiq & Henderson 
Spółka Akcyjna, stanowiących 10,94% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniających do 
193.231 głosów, stanowiących 6,98% głosów na walnym zgromadzeniu Esotiq & Henderson 
Spółka Akcyjna. Po zrealizowaniu transakcji Warmenbad Investment Limited posiada 
137.731 akcji Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna, stanowiących 7,80% kapitału 
zakładowego Emitenta i uprawniających do 137.731 głosów, stanowiących 4,98% głosów na 
walnym zgromadzeniu Jednostki dominującej. 

W dniu 24 czerwca 2015 roku w wyniku nabycia przez CP Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 
10.000 akcji Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna nastąpiło przekroczenie przez zarządzany 
przez TFI Capital Partners S.A fundusz CP Fundusz Inwestycyjny progu 5% udziału 
w ogólnej liczbie głosów w Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna. Nabyte akcje stanowią 
0,56% w kapitale zakładowym Jednostki dominujacej i uprawniają do wykonywania 10.000 
głosów, stanowiących 0,36% głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. Przed realizacją 
transakcji Akcjonariusz posiadał 130.251 akcji Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna, 
stanowiących 7,3% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniających do 130.251 głosów, 
stanowiących 4,7% głosów na walnym zgromadzeniu Jednostki dominujacej. 
Po zrealizowaniu transakcji CP Fundusz Inwestycyjny Zamknięty posiada 140.251 akcji 
Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna, stanowiących 7,9% kapitału zakładowego Emitenta 
i uprawniających do 140.251 głosów, stanowiących 5,04% głosów na walnym zgromadzeniu 
Jednostki dominującej. 

W dniu 30 lipca 2015 roku w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego 
Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna nastąpiło zmniejszenie o 8,85% posiadanego przez 
Dictador Global Limited udziału w ogólnej liczbie głosów w Esotiq & Henderson Spółka 
Akcyjna. Przed podwyższeniem kapitału Dictador Global Limited posiadał 885.000 akcji, 
którym odpowiadał udział w wysokości 63,59% w ogólnej liczbie głosów w Jednostce 
dominujacej. Po zarejestrowaniu podwyższenia liczba akcji posiadanych przez Dictador 
Global Limited nie uległa zmianie, przy czym udział w ogólnej liczbie głosów wynosi 
54,74%.  

Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania 
arbitrażowego lub organem administracji publicznej, z uwzględnieniem informacji 
w zakresie: 
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a) postępowania dotyczącego zobowiązań albo wierzytelności emitenta lub jednostki od 
niego zależnej, których wartość stanowi co najmniej 10 % kapitałów własnych 
emitenta, z określeniem: przedmiotu postępowania, wartości przedmiotu sporu, daty 
wszczęcia postępowania, stron wszczętego postępowania oraz stanowiska emitenta, 

 
b) dwu lub więcej postępowań dotyczących zobowiązań oraz wierzytelności, których łączna 

wartość stanowi odpowiednio co najmniej 10 % kapitałów własnych emitenta, 
z określeniem łącznej wartości postępowań odrębnie w grupie zobowiązań oraz 
wierzytelności wraz ze stanowiskiem emitenta w tej sprawie oraz, w odniesieniu do 
największych postępowań w grupie zobowiązań i grupie wierzytelności - ze wskazaniem 
ich przedmiotu, wartości przedmiotu sporu, daty wszczęcia postępowania oraz stron 
wszczętego postępowania. 

 
Przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem 
administracji publicznej nie toczą postępowania, których stroną jest Emitent lub jednostka od 
niego zależna, a których wartość stanowi co najmniej 10 % kapitałów własnych Emitenta. 
 
Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu 
transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały 
zawarte na innych warunkach niż rynkowe, z wyjątkiem transakcji zawieranych przez 
emitenta będącego funduszem z podmiotem powiązanym, wraz ze wskazaniem ich wartości, 
przy czym informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według 
rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są 
niezbędne do zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy 
emitenta. 
 
Esotiq & Henderson S.A. lub podmioty Grupy Kapitałowej nie zawierały z podmiotami 
powiązanymi istotnych transakcji zawartych na warunkach innych niż rynkowe. 
 
Informacje o udzieleniu przez emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń 
kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji - łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce 
zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji 
stanowi równowartość co najmniej 10 % kapitałów własnych emitenta. 
 
Spółka lub jednostki od niej zależne w I półroczu 2015 roku nie udzieliły poręczeń kredytu, 
pożyczek lub gwarancji – łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego 
podmiotu na kwotę stanowiącą równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych Spółki. 
 
Inne informacje, które zdaniem emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, 
majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne 
dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez emitenta. Wskazanie czynników, które 
w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie co 
najmniej kolejnego kwartału. 
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Zarząd Esotiq & Henderson S.A. pozytywnie ocenia sytuację kadrową, majątkową, oraz 
finansową Jednostki dominującej oraz spółek zależnych. W opinii Emitenta nie istnieją 
zagrożenia dla realizacji jego zobowiązań. W okresie sprawozdawczym Emitent kontynuował 
strategię umacniania pozycji rynkowej oraz intensywnie działał w celu utrzymania trendu 
wzrostowego Grupy Kapitałowej. Doskonała kondycja Emitenta jest wynikiem odważnej 
strategii ekspansyjnej, śmiałych decyzji biznesowych i efektywnie realizowanych, jasno 
określonych celów strategicznych. Położenie nacisku na wzrost dynamiki rozwoju poprzez 
rozbudowę sieci sprzedaży w prestiżowych lokalizacjach zaowocowało umocnieniem pozycji 
rynkowej Jednostki dominującej, a zmiany zachodzące w branży i handlu detalicznym 
wykreowały szanse na kontynuację pozytywnego trendu w przyszłości. Zarząd Emitenta 
upatruje potencjał wzrostu w terytorialnej ekspansji sieci – przy wykorzystaniu 
obserwowanych w ostatnim czasie tendencji do tworzenia centrów handlowych w mniejszych 
ośrodkach miejskich, jak również modernizowania i rozbudowywania galerii już istniejących. 
Drugim istotnym kierunkiem rozwoju jest e-commerce, który zyskując coraz większą 
popularność może wkrótce stać się kluczową formułą sprzedaży. Mając na uwadze powyższe 
Emitent rozbudowuje elektroniczne kanały komunikacji z Klientem oraz wdraża nowoczesne 
technologie usprawniające procesy sprzedażowe nie tylko w Internecie, ale również 
w tradycyjnym handlu. 

Podstawowe informacje z jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów. 
 I połowa 2015 r. I połowa 2014 r. 
Przychody ze sprzedaży (tys. zł) 54 279 48 475 
Koszty sprzedaży (tys. zł) 23 070 18 875 
Zysk/strata brutto ze sprzedaży (tys. zł) 31 209 29 600 
Zysk/strata z działalności operacyjnej (tys. zł) 3 133 3 448 
Zysk/strata netto (tys. zł) 1 851 2 169 

 
Podstawowe informacje ze skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów. 
 I połowa 2015 r. I połowa 2014 r. 
Przychody ze sprzedaży (tys. zł) 54 292 50 139 
Koszty sprzedaży (tys. zł) 20 263 18 739 
Zysk/strata brutto ze sprzedaży (tys. zł) 34 029 31 400 
Zysk/strata z działalności operacyjnej (tys. zł) 1 203 3 047 
Zysk/strata netto (tys. zł) (160) 1 720 

 
W okresie sprawozdawczym przychody ze sprzedaży Emitenta były wyższe od uzyskanych 
w analogicznym okresie ubiegłego roku o blisko 12 %. Zysk brutto ze sprzedaży wzrósł o 5,4 
%, natomiast zysk netto zmniejszył się o ponad 14 %. Relatywne obniżenie zysku netto jest 
wynikiem sfinalizowania w pierwszym półroczu br. programu motywacyjnego skierowanego 
do kluczowych menedżerów i współpracowników Esotiq & Henderson S.A. W ramach 
programu, w czerwcu 2015 roku, Jednostka dominująca wyemitowała 17.000 akcji serii E, 
obejmowanych po 1,00 zł za każdą akcję, w konsekwencji czego nastąpił incydentalny wzrost 
kosztów ogólnego zarządu o kwotę 450 tys. zł. W ujęciu skonsolidowanym przychody ze 
sprzedaży oraz zysk brutto wzrosły o ponad 8 %, a wynik netto obniżył się o ponad 106 %. 
Poziom wyników odnotowanych przez Spółki Grupy Kapitałowej w pierwszym półroczu 
2015 roku jest związany z wczesną fazą rozwoju działalności spółek Esotiq Germany GmbH 
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oraz Femestage Eva Minge sp. z o.o., jak również ze wzrostem o 23,5 %, na przestrzeni roku, 
kursu dolara amerykańskiego, co niekorzystnie wpłynęło na wysokość uzyskiwanej marży. 

Podstawowe czynniki kształtujące perspektywy rozwoju 

Do istotnych czynników, które będą miały wpływ na osiągane przez Spółkę wyniki można 
zaliczyć faktory zewnętrzne, niezależne od Emitenta, dotyczące ogółu podmiotów 
prowadzących działalność gospodarczą. Do czynników takich należeć mogą m.in.: warunki 
makroekonomiczne, kształt polityki fiskalnej, wahania stóp procentowych, zmiany regulacji 
prawnych, trendy branżowe itp. W związku z dokonywaniem zakupów i sprzedaży 
w walutach obcych spółki Grupy kapitałowej narażone są na ryzyko walutowe, które może 
mieć wpływ na rentowność działalności. Krótka pozycja walutowa zajmowana przez spółki 
Grupy może, w przypadku osłabienia złotówki, prowadzić do wzrostu kosztów dostaw 
towarów i powstania strat z tytułu ujemnych różnic kursowych. Grupa dokonuje oceny 
wartości narażonej na ryzyko na podstawie raportów kwartalnych obejmujących wszystkie 
zobowiązania i należności spółek oraz pozostałe aktywa w walutach obcych. Wpływ na 
perspektywy Emitenta mogą mieć również czynniki o charakterze wewnętrznym, które 
w dużym zakresie mogą być kontrolowane przez Zarząd Emitenta. Do tego rodzaju 
czynników można zaliczyć przede wszystkim możliwość realizacji założonej strategii 
rozwoju, w tym umacniania pozycji konkurencyjnej na rynku krajowym i zagranicznym, 
zwiększanie sieci dystrybucji bezpośredniej i pośredniej, rozwój oferty handlowej, 
a w szczególności asortymentu wysokomarżowego. Emitent systematycznie wprowadza na 
rynek nie tylko nowe linie produktów związanych z sezonowością sprzedaży, ale także 
całkowicie nowe produkty, komplementarne w stosunku do dotychczas oferowanych, jak na 
przykład linie kosmetyków pielęgnacyjnych, perfum czy asortyment gorseciarki. Tego typu 
działania, dotyczące tworzenia i rozwoju oferty produktowej, z reguły obarczone są ryzykiem 
niepowodzenia rynkowego – pomimo aktywnego udziału spółek Grupy w kreowaniu trendów 
na rynku bieliźniarskim. Strategia rozwoju Emitenta zakłada również dalszy rozwój sieci 
sprzedaży, w tym sieci salonów Esotiq w kraju, jak i za granicą (w pierwszej kolejności na 
rynku niemieckim) oraz butików pod nową marką odzieżową Femestage. Umacnianie marek 
wałsnych oraz pozycji rynkowej Grupy poprzez wzrost sprzedaży jest w dużym stopniu 
uzależnione od możliwości rozbudowy sieci salonów własnych i franczyzowych. Obecnie 
salony są zlokalizowane w galeriach handlowych lub przy głównych ulicach większych miast. 
Istnieje jednak ryzyko, że w przyszłości pozyskanie nowych, atrakcyjnych lokalizacji dla 
salonów sprzedaży będzie utrudnione lub obarczone wyższymi kosztami, co może 
doprowadzić do zahamowania wzrostu sprzedaży lub obniżenia rentowności działalności 
operacyjnej. Z ponoszeniem zwiększonych nakładów finansowych wiąże się równocześnie 
realizacja strategii marketingowej, która obejmuje uczestnictwo marek własnych 
w ogólnoświatowej branży modowej. Rozwój sprzedaży na rynkach zagranicznych także 
generuje dodatkowe ryzyko. Implementacja powyższej strategii wiąże się z koniecznością 
ponoszenia dodatkowych nakładów inwestycyjnych oraz nakładów na kapitał obrotowy. Brak 
odzwierciedlenia decyzji strategicznych w wzroście dynamiki sprzedaży może skutkować 
pogorszeniem sytuacji finansowej lub brakiem wzrostu wartości w długim terminie. 

Najważniejsze zdarzenia w I półroczu 2015 roku 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Esotiq & Henderson S.A. w dniu 7 kwietnia 2015 roku 
odwołało ze składu Rady Nadzorczej Panią Małgorzatę Szlązak oraz powołało do Rady 
Nadzorczej Panią Kamilę Mieszczanin na okres bieżącej trzyletniej kadencji, która rozpoczęła 
się w dniu 30 czerwca 2014 roku. Pani Kamila Mieszczanin nie pełni w ramach Emitenta 
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innych funkcji. Pani Kamila Mieszczanin jest absolwentką Wydziału Zarządzania Akademii 
Ekonomicznej w Katowicach (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach). Począwszy 
od czerwca 2014 roku jest wspólnikiem Sol-Invest Sp. z o.o. w Katowicach. Pani Kamila 
Mieszczanin nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających 
lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego, nie prowadzi działalności konkurencyjnej 
w stosunku do działalności Emitenta, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki 
cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu 
jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Pani Kamila Mieszczanin nie figuruje 
w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 
20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 
 
W dniu 8 maja 2015 roku Sąd Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał Postanowienie o zarejestrowaniu zmiany 
§ 4 ust. 1 oraz § 4 ust. 8 Statutu Emitenta uchwalonej przez Nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenie Spółki w dniu 7 kwietnia 2015 roku. 
 
W dniu 2 czerwca 2015 roku nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta. Kapitał 
zakładowy Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna wynosi 178.350,00 zł (sto siedemdziesiąt 
osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych 00/100) i dzieli się na 1.783.500 (jeden milion 
siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć 
groszy) każda. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji Esotiq 
& Henderson Spółka Akcyjna wynosi 2.783.500 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt trzy 
tysiące pięćset). Podwyższenie kapitału nastąpiło w wyniku wydania akcjonariuszom 17.000 
(siedemnaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł 
(dziesięć groszy) każda, wyemitowanych przez Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna na 
podstawie Uchwały Nr 14/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esotiq & Henderson 
Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału 
zakładowego w drodze emisji akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru, emisji warrantów 
subskrypcyjnych serii E z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu 
Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna. 
 
W dniu 22 czerwca 2015 roku Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny 
Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna sporządzony w związku z ofertą publiczną do 450.000 
akcji serii F oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym 
akcji serii B, C, D, E, F oraz praw do akcji serii F Emitenta. 
 
W dniu 24 czerwca 2015 roku Komisja Nadzoru Finansowego podjęła decyzję zatwierdzającą 
Aneks nr 1 do prospektu emisyjnego Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna zatwierdzonego 
w dniu 22 czerwca 2015 roku. Aneks nr 1 został sporządzony w związku z ustaleniem ceny 
maksymalnej akcji oferowanych, dokonanym uchwałą Zarządu Emitenta z dnia 23 czerwca 
2015 roku. Emitent, z uwzględnieniem rekomendacji podjął decyzję o ustaleniu ceny 
maksymalnej na poziomie 38,50 zł (słownie: trzydzieści osiem złotych 50/100) za jedną akcję 
oferowaną. 
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W dniu 3 lipca 2015 roku, działając na podstawie upoważnienia zawartego w § 1 ust. 6 
Uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna 
z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze 
emisji nowych akcji serii F w trybie oferty publicznej z wyłączeniem prawa poboru 
dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie 
dematerializacji i wprowadzenia praw do akcji serii F oraz akcji serii F do obrotu na rynku 
regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 
w związku z art. 432 § 4 k.s.h. oraz zgodnie z warunkami oferty publicznej akcji serii F 
zamieszczonymi w Prospekcie emisyjnym Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna 
zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 czerwca 2015 r., na 
podstawie wyników procesu budowy księgi popytu postanowił: 
• ustalić cenę emisyjną Akcji Serii F w wysokości 38,50 zł (słownie: trzydzieści osiem 
złotych pięćdziesiąt groszy) za 1 (słownie: jedną) akcję. 
• ustalić, że ostateczna liczba Akcji Oferowanych serii F wyniesie 450.000 (słownie: czterysta 
pięćdziesiąt tysięcy). 
• ustalić, że w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych zaoferowanych zostanie 419.000 
(słownie: czterysta dziewiętnaście tysięcy) Akcji Serii F a w Transzy Inwestorów 
Indywidualnych zaoferowanych zostanie: 31.000 (słownie: trzydzieści jeden tysięcy) Akcji 
Serii F. 
 
W dniu 10 lipca 2015 r. nastąpił przydział 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) Akcji 
Oferowanych w ramach Oferty Publicznej Emitenta. Akcje przydzielono w następujący 
sposób: 
- w Transzy Inwestorów Indywidualnych przydzielono 31.000 (trzydzieści jeden tysięcy) 
Akcji Oferowanych; 
- w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych przydzielono 419.000 (czterysta dziewiętnaście 
tysięcy) Akcji Oferowanych. 
Średnia stopa redukcji zapisów w Transzy Inwestorów Indywidualnych wyniosła 84,62%. 
Cena emisyjna jednej Akcji Oferowanej była równa 38,50 zł (trzydzieści osiem złotych 
pięćdziesiąt groszy). 
 
W dniu 13 lipca 2015 r. została podjęta oraz weszła w życie Uchwała Zarządu Krajowego 
Depozytu Papierów Wartościowych S.A. Nr 449/15 na mocy której, na podstawie § 2 ust. 1 
i 4 oraz § 40 ust. 2, 3a i 4a Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, 
po rozpatrzeniu wniosków Emitenta, Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych 
S.A. postanowił zarejestrować w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych: 
a) w dniu 15 lipca 2015 r. 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) praw do akcji zwykłych na 
okaziciela serii F Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, emitowanych 
na podstawie Uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 
7 kwietnia 2015 r., oraz oznaczyć je kodem PLESTHN00034, 
b) 183.500 (sto osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela Spółki 
o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym 4.000 (cztery tysiące) akcji serii 
C, 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii D i 29.500 (dwadzieścia dziewięć tysięcy 
pięćset) akcji serii E, oraz nadać im kod PLESTHN00018, pod warunkiem podjęcia przez 
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spółkę prowadzącą rynek regulowany decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na tym 
rynku, z zastrzeżeniem, że ich zarejestrowanie w Krajowym Depozycie Papierów 
Wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od otrzymania przez Krajowy Depozyt 
dokumentów potwierdzających wprowadzenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, 
nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w decyzji spółki prowadzącej rynek regulowany 
jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu na rynku regulowanym oraz nie wcześniej niż 
z dniem wprowadzenia innych akcji Esotiq & Henderson S.A. zarejestrowanych pod kodem 
PLESTHN00018. 
 
W dniu 14 lipca 2015 r. zostały podjęte oraz weszły w życie: 
Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Nr 673/2015 na mocy 
której, na podstawie § 12 ust. 1 pkt 1) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu na 
wniosek Emitenta postanowiono o wykluczeniu z dniem 16 lipca 2015 r. z alternatywnego 
systemu obrotu na rynku NewConnect akcje zwykłe na okaziciela serii B Spółki oznaczone 
kodem PLESTHN00018. Zarząd Giełdy postanowił, że zlecenia maklerskie na akcje Spółki 
przekazane do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect, a niezrealizowane do 
dnia 15 lipca 2015 r. włącznie, tracą ważność po zakończeniu obrotu w tym dniu. 
Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Nr 674/2015, 
zmieniona uchwałą Nr 680/2015, na mocy której, na podstawie § 3 ust. 1, 2, 5 i 6 oraz § 14 
Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanowił o dopuszczeniu z dniem 16 lipca 2015 r. do 
obrotu giełdowego na rynku podstawowym następujące akcje zwykłe na okaziciela Spółki 
o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda: 600.000 (sześćset tysięcy) akcji serii 
B, 4.000 (cztery tysiące) akcji serii C, 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii D, 29.500 
(dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset) akcji serii E, 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) 
akcji serii F oraz 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) praw do akcji zwykłych na 
okaziciela serii F Emitenta, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Zarząd 
Giełdy postanowił, że dopuszczenie do obrotu akcji serii F następuje pod warunkiem 
zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku emisji akcji serii F. 
Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Nr 675/2015, na mocy 
której, na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy oraz § 2 ust. 1 Działu IV 
Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP, Zarząd Giełdy postanowił 
wprowadzić z dniem 16 lipca 2015 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku 
podstawowym następujące akcje zwykłe na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł 
(dziesięć groszy) każda: 600.000 (sześćset tysięcy) akcji serii B oznaczonych przez KDPW 
S.A. kodem PLESTHN00018, 4.000 (cztery tysiące) akcji serii C, pod warunkiem dokonania 
przez KDPW S.A. w dniu 16 lipca 2015 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem 
PLESTHN00018, 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii D, pod warunkiem dokonania 
przez KDPW S.A. w dniu 16 lipca 2015 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem 
PLESTHN00018, 29.500 (dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset) akcji serii E, pod warunkiem 
dokonania przez KDPW S.A. w dniu 16 lipca 2015 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich 
kodem PLESTHN00018. Zarząd Giełdy postanowił, że akcje Spółki notowane będą 
w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „ESOTIQ” i oznaczeniem „EAH”. 
Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Nr 676/2015, na mocy 
której, na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy oraz § 2 ust. 1 Działu IV 
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Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP, Zarząd Giełdy postanowił 
wprowadzić z dniem 16 lipca 2015 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku 
podstawowym 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) praw do akcji zwykłych na okaziciela 
serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, pod warunkiem dokonania 
przez KDPW S.A. najpóźniej w dniu 16 lipca 2015 r. rejestracji tych praw do akcji 
i oznaczenia ich kodem PLESTHN00034. Zarząd Giełdy postanowił, że prawa do akcji serii F 
notowane będą w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „ESOTIQ-PDA” 
i oznaczeniem „EAHA”. 
 
W dniu 17 lipca 2015 roku Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie o zarejestrowaniu zmiany 
wysokości i struktury kapitału zakładowego Emitenta, która nastąpiła 2 czerwca 2015 roku. 
Zarejestrowany kapitał zakładowy Spółki wynosił 178.350,00 zł (sto siedemdziesiąt osiem 
tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych i dziesięć groszy) i dzielił się na 1.783.500 (jeden milion 
siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset) akcji, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć 
groszy) każda. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych 
i zarejestrowanych akcji Emitenta wynosiła 2.783.500 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt 
trzy tysiące pięćset).  
 
W dniu 20 lipca 2015 roku Rada Nadzorcza Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna, działając 
na podstawie § 9 ust. 3 pkt 2 Statutu Spółki, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami 
zawodowymi, wybrała PRO AUDYT sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Szarych Szeregów 
25, do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki 
i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej sporządzonego według 
stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku oraz przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego 
Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej sporządzonego 
według stanu na dzień 30 czerwca 2015 roku. Umowy z podmiotem uprawnionym do badania 
sprawozdań finansowych zostaną zawarte na okres niezbędny do wykonania wyżej 
wymienionych czynności. PRO AUDYT sp. z o.o. została wpisana na listę podmiotów 
uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 3931. Podmiot dotychczas nie 
prowadził przeglądów i badań sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej. 
 
W dniu 22 lipca 2015 roku Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna w wykonaniu obowiązku 
wynikającego z § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku 
w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych 
przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz. U. z 28 stycznia 
2014 r. poz. 133) przekazał informacje o ofercie publicznej Akcji serii F Spółki, poprzez 
wskazanie: 
1) daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży: 
Od 25.06.2015 do 02.07.2015 r. w Transzy Inwestorów Indywidualnych 
Od 06.07.2015 do 08.07.2015 r. w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych, 
2) daty przydziału papierów wartościowych: 
10.07.2015 r. 
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3) liczby papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą: 
450.000 Akcji serii F 
4) stopy redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transzy liczba 
przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, 
na które złożono zapisy: 
Średnia stopa redukcji zapisów w Transzy Inwestorów Indywidualnych wyniosła 84,624%. 
W Transzy Inwestorów Instytucjonalnych przydzielono Akcje serii F w liczbie zgodnej ze 
złożonymi przez tych Inwestorów zapisami. 
5) liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub 
sprzedaży: 
W Transzy Inwestorów Indywidualnych złożono zapisy na 201.617 Akcji serii F. W Transzy 
Inwestorów Instytucjonalnych złożono zapisy na 419.000 Akcji serii F. 
6) liczby papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej 
subskrypcji lub sprzedaży: 
W Transzy Inwestorów Indywidualnych przydzielono 31.000 Akcji serii F. 
W Transzy Inwestorów Instytucjonalnych przydzielono 419.000 Akcji serii F. 
7) ceny, po jakiej papiery wartościowe były nabywane (obejmowane): 
38,50 zł (trzydzieści osiem złotych pięćdziesiąt groszy) za każdą Akcję serii F. 
8) liczby osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą 
w poszczególnych transzach: 
W Transzy Inwestorów Indywidualnych zapisy złożyło 340 osób. 
W Transzy Inwestorów Instytucjonalnych zapisy złożyło 25 osób. 
9) liczby osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej 
subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach: 
W Transzy Inwestorów Indywidualnych Akcje serii F przydzielono 340 osobom. 
W Transzy Inwestorów Instytucjonalnych Akcje serii F przydzielono 25 osobom. 
10) nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania 
umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz 
z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po 
odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy 
subemisji, nabytej przez subemitenta): 
Nie zawarto umów o subemisję. 
11) wartości przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby 
papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży: 
17.325.000,00 zł (siedemnaście milionów trzysta dwadzieścia pięć tysięcy złotych) 
12) łącznego określenia wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze 
wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty: 
a) przygotowania i przeprowadzenia oferty, 
631.375,00 zł (sześćset trzydzieści jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć złotych) 
b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie, 
Nie dotyczy. 
c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, 
195.440,00 zł (sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta czterdzieści złotych) 
d) promocji oferty 
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33.076,47 zł (trzydzieści trzy tysiące siedemdziesiąt sześć złotych czterdzieści siedem groszy) 
Łączna wysokość kosztów zaliczonych do kosztów emisji, oszacowana według stanu na dzień 
przekazania raportu, wyniosła 859.891,47 zł (osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset 
dziewięćdziesiąt jeden złotych czterdzieści siedem groszy). 
Metody rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia 
w sprawozdaniu finansowym emitenta: 
Koszty poniesione do chwili rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego wykazywane są 
jako rozliczenia międzyokresowe kosztów, a po rejestracji koszty przeprowadzenia emisji 
Akcji serii F i wprowadzenia ich do obrotu zostaną rozliczone z kapitału zapasowego jako 
zmniejszenie kapitału - do wysokości nadwyżki wartości emisyjnej akcji nad ich wartością 
nominalną. 
13) średniego kosztu przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadającego na 
jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą: 
1,91 zł (jeden złoty dziewięćdziesiąt jeden groszy) na każdą Akcję serii F. 
 
W dniu 30 lipca 2015 roku Spółka Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał Postanowienie o zarejestrowaniu 
podwyższenia oraz zmiany struktury kapitału zakładowego Emitenta. Kapitał zakładowy 
Spółki wynosi 223.350,00 zł (dwieście dwadzieścia trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt złotych) 
i dzieli się na 2.233.500 (dwa miliony dwieście trzydzieści trzy tysiące pięćset) akcji, 
o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. 
 
Informacje o umowach z biegłym rewidentem 
 
W dniu 21 lipca 2015 roku Spółka dominująca Grupy Kapitałowej zawarła z podmiotem PRO 
AUDYT sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Szarych Szeregów 25, umowę której 
przedmiotem jest: 
– przegląd jednostkowego śródrocznego sprawozdania finansowego Esotiq & Henderson S.A. 
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 roku, 
– przegląd skonsolidowanego śródrocznego sprawozdania finansowego Esotiq & Henderson 
S.A. za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 roku, 
Ustalono, że wynagrodzenie netto za dokonanie przeglądu jednostkowego śródrocznego 
sprawozdania finansowego wyniesie 8.500,00 zł (słownie: osiem tysięcy pięćset złotych),  
a wynagrodzenie netto za dokonanie przeglądu skonsolidowanego śródrocznego 
sprawozdania finansowego wyniesie 4.500,00 zł (słownie: cztery tysięcy pięćset złotych). 
PRO AUDYT sp. z o.o. została wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania 
sprawozdań finansowych pod nr 3931. Podmiot dotychczas nie prowadził przeglądów i badań 
sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej. 
W dniu 1 września 2014 roku Jednostka dominująca zawarła z podmiotem Kancelaria Porad 
Finansowo – Księgowych dr Piotr Rojek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 
w Katowicach przy ul. Konduktorskiej 33, umowę której przedmiotem było badanie rocznego 
skonsolidowanego sprawozdania finansowych sporządzonego według stanu na dzień 
31 grudnia 2014 roku. Ustalono opłatę za dokonanie badania sprawozdania 
skonsolidowanego w wysokości 5.000,00 zł powiększonej o podatek VAT zgodny 
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obowiązującymi przepisami. Ponadto Esotiq & Henderson S.A. zawarła w dniu 1 września 
2014 roku z wyżej wymienionym podmiotem umowę, której przedmiotem jest badanie 
jednostkowego rocznego sprawozdania finansowych sporządzonego według stanu na dzień 
31 grudnia 2014 roku. Ustalono opłatę za dokonanie badania sprawozdania finansowego 
w wysokości 12.500,00 zł powiększonej o podatek VAT zgodny z obowiązującymi 
przepisami. 

 

Data sporządzenia i przekazania sprawozdania oraz podpisy Członków Zarządu 
 
 
 
 
2015.08.31 Adam Skrzypek  Prezes Zarządu   
---------------- ----------------------------- ------------------------------ ------------------------ 
data  imię i nazwisko  stanowisko / funkcja  podpis 
 
 
2015.08.31 Krzysztof Jakubowski Członek Zarządu   
---------------- ----------------------------- ----------------------------- ------------------------ 
data  imię i nazwisko  stanowisko / funkcja  podpis 
 


