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List od Zarz ądu.

Szanowni Państwo,

W imieniu  Maxipizza  S.A.  pragniemy Państwu zaprezentować  raport  roczny
podsumowujący działalność spółki w  roku 2015.

Emitent w roku 2015 kontynuował rozpoczęte wcześniej działania, mające na
celu rozwój spółki.

Zarząd emitenta starał się utrzymać i umocnić pozycję rynkową sieci pizzerii
Maxi  Pizza  w  miejscach,  w  których  restauracje  pod  marką  Maxi  Pizza  obecnie
funkcjonują. W roku 2015 emitent kontynuował prace nad utrwaleniem marki Maxi
Pizza w świadomości klientów oraz zwiększeniem jej rozpoznawalności, co w opinii
emitenta ma istotne znaczenie dla systematycznej poprawy generowanych wyników i
jak dotąd pozytywnie przekłada się na osiągane przez spółkę rezultaty finansowe.

Spółka  stara  się  szybko  reagować  na  zmieniającą  się   sytuację  rynkową,
prowadzi  intensywne  działania  marketingowe,  oferuje  atrakcyjne  pakiety
promocyjne, przykłada szczególną wagę do jakości oferowanych produktów, dobrego
serwisu i szybkiej obsługi.

Wynikiem  realizacji  przyjętych  założeń  są  rosnące  przychody  spółki  oraz
systematyczna poprawa wyników finansowych osiąganych przez emitenta. Przychody
spółki w roku  2015 wzrosły do 5 953 734,10 zł w porównaniu z 4 606 903,31 zł
osiągniętymi w roku 2014, a wypracowany w 2015 roku zysk netto w porównaniu z
rokiem ubiegłym wzrósł ponad dwukrotnie.

Korzystając  z  okazji  pragniemy  serdecznie  podziękować  wszystkim
pracownikom za okres wytężonej pracy, jakim był rok 2015.

Pragniemy także podziękować wszystkim akcjonariuszom za okazane zaufanie
oraz zapewnić,  że w dalszym ciągu cały nasz wysiłek zostanie ukierunkowany na
systematyczne i stabilne podnoszenie wartości spółki oraz jej wzrost i rozwój.

Z poważaniem

Paweł Molenda Łukasz Misztal

Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu
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Wybrane dane finansowe ze sprawozdania finansowego za 2015 rok.

 

 w tys. zł  w tys. EUR

4 kwartały
narastająco

2015 okres od
2015-01-01 do

2015-12-31

4 kwartały
narastająco

2014 okres od
2014-01-01 do

2014-12-31

4 kwartały
narastająco

2015 okres od
2015-01-01 do

2015-12-31

4 kwartały
narastająco 2014
okres od 2014-
01-01 do 2014-

12-31

Przychody ze sprzedaży 5954 4607 1423 1100
Zysk (strata) ze sprzedaży 355 101 85 24
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 220 84 53 20
Zysk (strata) brutto 249 107 59 26
Zysk (strata) netto 212 98 51 23

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 427 319 102 76
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -66 -188 -16 -44
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -102 -48 -24 -11
Przepływy pieniężne netto razem 260 83 62 20
Aktywa razem 2620 2345 615 550
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 676 611 159 143
Kapitał (fundusz) akcyjny 971 971 228 228
Kapitał własny 1945 1733 456 407

Liczba akcji 4857588 4857588

Powyższe dane finansowe przeliczono według ogłoszonego przez NBP kursu średniego euro na dzień
bilansowy.  Pozycje  rachunku  zysków  i  strat  oraz  rachunku  przepływów  pieniężnych  przeliczono
według  kursu  stanowiącego  średnią  arytmetyczną  średnich  kursów  euro  ustalonych  przez  NBP
obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca roku obrotowego.

Zastosowane kursy wymiany PLN/EUR:

Rok 2015 Rok 2014

Kurs średni na dzień bilansowy: 4,2615 4,2623

Średni kurs arytmetyczny: 4,1848 4,1893
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Sprawozdanie Zarz ądu z działalno ści spółki Maxipizza S.A.  za  rok obrotowy
2015, obejmuj ący okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

1. Spółka

Spółka  zarejestrowana  jest  w  rejestrze  przedsiębiorców  Krajowego
Rejestru  Sądowego,  prowadzonym  przez  Sąd  Rejonowy  w  Kielcach,  X
Wydział  Gospodarczy  Krajowego  Rejestru  Sądowego  pod  numerem  KRS
0000279240.

Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców w dniu
8.05.2007, sprzedaż rozpoczęto od 1.06.2007.

Na dzień  31.12.2015 r.  kapitał  spółki  dzieli  się  na 4 857 588 akcji  o
wartości nominalnej 0,20 PLN.

Na dzień podpisania sprawozdania finansowego kapitał spółki dzieli się
na 4 857 588 akcji o wartości nominalnej 0,20 PLN.

2. Zarząd Spółki

Na dzień 31.12.2015 r. Zarząd Spółki składał się z:
Paweł Molenda – Prezes Zarządu
Łukasz Misztal – Wiceprezes Zarządu

3. Rada Nadzorcza

 Skład Rady Nadzorczej na dzień 31.12.2015 r.:
Mariusz Molenda – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Karol Molenda – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Izabela Molenda – Sekretarz Rady Nadzorczej
Jacek Kluźniak – Członek Rady Nadzorczej
Małgorzata Molenda – Członek Rady Nadzorczej

4. Walne Zgromadzenie

Na  dzień  podpisania  sprawozdania  finansowego  akcjonariuszami
posiadającymi co najmniej 5 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Maxipizza
S.A. byli: Paweł Molenda, Mariusz Molenda, Karol Molenda, INC S.A.
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 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na dzień podpisania sprawozdania finansowego..

5. Działalność spółki.

Spółka  prowadzi  działalność  gastronomiczną  w  segmencie  casual  dining
oferując  posiłki  do  spożycia  na miejscu  w restauracjach  oraz  dostarczając
zamawiane  potrawy  bezpośrednio  do  klienta.  Bazową  pozycję  w  menu
stanowi pizza. Dodatkowo oferowane są makarony, sałatki, desery oraz inne
dania kuchni włoskiej.  Na moment sporządzenia sprawozdania finansowego
restauracje  Maxipizza  prowadzone  są  w  Kielcach,  Tychach,  Krakowie,
Sosnowcu, Świętochłowicach, Katowicach, Rzeszowie, Warszawie, Poznaniu.
Spółka  pozostaje  również  stroną  umowy  najmu  restauracji  w  Zakopanem,
którą  podnajmuje  niezależnemu  podmiotowi.  Umowa  najmu  lokalu  w
Zakopanem wygasa  we  wrześniu  2016  roku,  do  momentu  jej  wygaśnięcia
istnieje  ryzyko  ponoszenia  przez  spółkę  kosztów  utrzymania  lokalu  w
Zakopanem  w  przypadku  pojawienia  się  problemów  związanych  z
egzekwowaniem należności od podnajemcy.

Istotny  wpływ  na  funkcjonowanie  spółki  mają:  otoczenie
makroekonomiczne, sytuacja gospodarcza w kraju,  wartość  wydatków,  jaką
Polacy  przeznaczają  na  posiłki  przygotowywane  poza  domem jak  również
uwarunkowania  wpływające  na  ceny  artykułów  rolno-spożywczych
wykorzystywanych przez spółkę w produkcji. 

Istotny  wpływ  ma  również  znaczący  wzrost  ilości  uruchamianych
konceptów  oraz  punktów  gastronomicznych,  powodujący  zaostrzenie
konkurencji  i  wydłużenie  czasu  niezbędnego  do  pozyskania  odpowiedniej
liczby klientów.

6. Istotne wydarzenia

29 czerwca 2015  – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 
Maxipizza S.A.

październik 2015  – uruchomienie restauracji Maxipizza w Krakowie 
przy ulicy Kapelanka 12
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Wyszczególnienie

Struktura akcjonariatu na dzie ń podpisania
sprawozdania finansowego 

Liczba
posiadanych

akcji

Procent udziału w
ogólnej liczbie

wyemitowanych
akcji

Procent udziału
w ogólnej

liczbie głosów
na WZA 

Mariusz Molenda 833 326 17,16% 22,28%

Karol Molenda 833 332 17,16% 22,28%

Paweł Molenda 833 342 17,16% 22,28%

INC S.A. 500 010 10,29% 7,03%

Pozostali akcjonariusze 1 857 578 38,23% 26,13%

Suma 4 857 588 100,00% 100,00%



7. Wyniki finansowe

W okresie od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. spółka osiągnęła przychody netto 
na poziomie 5 953 734,10 PLN.

Zysk na działalności operacyjnej wyniósł:  220 176,26  PLN.
Zysk brutto:    248 884,69 PLN.
Zysk netto:   211 529,69  PLN.

8. Nabywanie akcji własnych

Spółka nie nabywała akcji własnych.

9. Przewidywany rozwój

Spółka  w  roku  2015  koncentrowała  działania  na  utrzymaniu
pozyskanych dotychczas klientów, zdobywaniu nowych klientów, umocnieniu
pozycji  rynkowej  istniejących  pizzerii  i  zwiększeniu  rozpoznawalności  marki
Maxipizza.

 Zarząd Spółki oraz managerowie zarządzający restauracjami zwracali
szczególną uwagę na zapewnienie serwisu na wysokim poziomie, co oznacza
zachowanie powtarzalności serwowanych dań, przygotowywanych z wysokiej
jakości  składników  oraz  skrócenie  do  minimum  czasu  oczekiwania  na
zamówiony  posiłek.  Spółka na bieżąco podejmuje  starania  mające na celu
urozmaicenie  oferty  i  zaoferowanie  klientom  bardziej  atrakcyjnego  menu,
systematycznie  są  wprowadzane w wybranych  lokalizacjach nowe potrawy.
W ofercie pojawiają się wkładki sezonowe z nowymi, ciekawymi propozycjami.

Spółka  prowadzi  szeroko  zakrojone  działania  marketingowe
ukierunkowane  na  dotarcie  do  klientów z  informacją  o  szeregu  ciekawych
pakietów  promocyjnych.  Na  tak  konkurencyjnym  rynku,  jakim  jest  rynek
pizzerii w Polsce, umożliwienie klientom wyboru z bogatej oferty różnorodnych
promocji  jest  warunkiem  koniecznym  osiągnięcia  i  utrzymania  właściwego
poziomu sprzedaży.

Podejmowane działania skutkują pozyskiwaniem nowych klientów, co w
2015  roku  przełożyło  się  na  istotny  wzrost  przychodów  i  zwiększenie
zyskowności.

W 2015 roku  pojawiły  się  trudności  związane  ze  znalezieniem osób
chcących   pracować  w  gastronomii,  co  może  przekładać  się  na  wzrost
kosztów wynagrodzeń,  który  w powiązaniu  z  ograniczonymi  możliwościami
podnoszenia  cen  na  oferowane  przez  Emitenta  produkty  może  wywierać
negatywny wpływ na wyniki finansowe osiągane przez Spółkę.

Emitent  nie  wyklucza  uruchomienia  kolejnych  pizzerii  w  przypadku
pojawienia  się  atrakcyjnych,  odpowiadających  specyfice  działalności  Spółki
lokalizacji.
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Emitent  pozostaje  również  otwarty  na  współpracę  z  kolejnymi
franchyzobiorcami.

Aktualne  pozostaje   porozumienie,  na  podstawie  którego  Spółka
przekazała podmiotowi zewnętrznemu w podnajem restaurację w Zakopanem,
co  pozwoliło  wyeliminować  negatywny  wpływ  na  wynik  finansowy  kosztów
stałych  generowanych  w  związku  z  jej  prowadzeniem.  Emitent  zwraca
jednocześnie  uwagę,  że  pozostaje  stroną  umowy  najmu  pomieszczeń
restauracji  w  Zakopanem,  w  związku  z  czym  istnieje  ryzyko  konieczności
ponoszenia  przez  Spółkę  kosztów  generowanych  przez  wspomnianą
lokalizację w przypadku wystąpienia trudności w wyegzekwowaniu należności 
od podnajemcy. Umowa najmu restauracji w Zakopanem wygasa 15 września
2016 r  .

10.Czynniki ryzyka.

Aktualne pozostają  w szczególności następujące czynniki ryzyka:
• ryzyko  związane  z  trudnościami  w  pozyskaniu  odpowiednich  lokali

użytkowych,
• ryzyko  związane  z  wyborem  niewłaściwej  lokalizacji  dla  nowych

restauracji,
• ryzyko związane z utratą tytułów prawnych do użytkowania zajmowanych

lokali,
• ryzyko  związane  z  wpływem  czynników  zewnętrznych  na  wyniki

finansowe restauracji,
• ryzyko związane z konkurencją,
• ryzyko związane z trudnościami w zatrudnieniu pracowników,
• ryzyko  związane  ze  wzrostem  cen  lub  ograniczeniem  dostępności

artykułów spożywczych. 
• ryzyko związane z koniecznością podnoszenia wynagrodzeń.

Ryzyko  zwi ązane  z  trudno ściami  w  pozyskaniu  odpowiednich  lokali
użytkowych

Jednym z kluczowych czynników, determinujących możliwość realizacji
zakładanej  przez Emitenta  strategii  związanej  z  ekspansją  terytorialną,  jest
możliwość pozyskania odpowiednich lokali użytkowych. Muszą one posiadać
atrakcyjną  lokalizację,  a  także  umożliwiać  prowadzenie  działalności
gastronomicznej  bez  konieczności  ponoszenia  nadmiernych  nakładów
finansowych.

Ryzyko  związane  z  trudnościami  w  pozyskaniu  odpowiednich  lokali
użytkowych  w  zakładanym  przez  Emitenta  czasie  może  wpłynąć  na
opóźnienie  ekspansji terytorialnej . 

Ryzyko  zwi ązane  z  wyborem  niewła ściwej  lokalizacji  dla  nowych
restauracji

Wyniki  finansowe  generowane  przez  każdą  należącą  do  Emitenta
restaurację w sposób istotny uzależnione są od jej właściwego zlokalizowania.
Pomimo dużego doświadczenia Zarządu Emitenta w wyborze lokalizacji  dla
nowych  restauracji  nie  można  wykluczyć,  że  jedna  lub  więcej  z  nich,  ze
względu  na  umiejscowienie,  będzie  generowała  przychody  mniejsze  niż
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zakładane.  W  konsekwencji  mogłoby  to  doprowadzić  do  trudności  w
osiągnięciu zakładanego wyniku finansowego w przyszłości.

Ryzyko  zwi ązane  z  utrat ą  tytułów  prawnych  do  u żytkowania
zajmowanych lokali

Emitent  użytkuje  lokale,  w  których  zlokalizowane  są  restauracje,  na
postawie umów najmu lub dzierżawy. W związku z tym, Emitent narażony jest
na ryzyko, że nie będzie w stanie przedłużyć istniejących umów po okresie, na
jaki zostały one zawarte lub/i wspomniane umowy zostaną wypowiedziane. 
Ryzyko  związane  z  utratą  tytułów prawnych  do  użytkowania  zajmowanych
lokali jest o tyle istotne, że jego materializacja mogłaby negatywnie wpłynąć
na osiągane przez Emitenta wyniki finansowe oraz utrudnić realizację przyjętej
przez niego strategii.

Ryzyko  zwi ązane  z  wpływem  czynników  zewn ętrznych  na  wyniki
finansowe restauracji

Sukces  ekonomiczny  restauracji  Maxipizza  jest  w  dużej  mierze
uzależniony od ich lokalizacji. W związku z tym Emitent przykłada dużą wagę
do  wyboru  lokalizacji  dla  nowych  restauracji.  Każda  tego  typu  decyzja
poprzedzona jest przeprowadzeniem rachunku ekonomicznego oraz analizy
otoczenia. 

Nie  można  jednak  wykluczyć,  że  w  wyniku  wpływu  czynników
zewnętrznych wybrana przez Emitenta lokalizacja przestanie być atrakcyjna,
co przełoży się na spadek przychodów ze sprzedaży. Do tego typu czynników
można zaliczyć między innymi zmiany demograficzne oraz urbanistyczne, jak
również zmiany w upodobaniach klientów.

Ze  względu  na  specyficzny  charakter  opisanego  powyżej  ryzyka
Emitent  nie  jest  w  stanie  nim  sterować,  niemniej  jednak  próbuje  on
antycypować zagrożenia dla prowadzonej przez niego działalności.

Ryzyko zwi ązane z konkurencj ą
Emitent  prowadzi  restauracje  typu  casual  dinning  oferujące  klientom

pizzę oraz inne dania kuchni włoskiej.
 Charakterystyczną  cechą  tego  rynku  jest  wysoka  wewnętrzna

konkurencyjność. 
Emitent  musi  konkurować  z  innymi  podmiotami  oferującymi  swoim

klientom pizzę, ale również z innymi restauracjami działającymi w segmencie
casual dinning.

W przypadku  rynku  restauracji  oferujących  pizzę,  Emitent  konkuruje
zarówno  z  dużymi,  ogólnopolskimi  sieciami,  jak  również  z  podmiotami
działającymi wyłącznie na rynku lokalnym.

Nie  można  wykluczyć,  że  w  przyszłości  nastąpi  zaostrzenie  walki
konkurencyjnej  w segmencie  casual  dinning.  Mogłoby  to  w  istotny  sposób
wpłynąć  na  konieczność  obniżenia  marż,  co  skutkowałoby  pogorszeniem
rentowności działalności prowadzonej przez Emitenta.

Emitent jest również  narażony na ryzyko odpływu klientów do innych
restauracji ze względu na mniej atrakcyjną ofertę.

Emitent  przeciwdziała  opisanemu  powyżej  ryzyku  poprzez  stałe
monitorowanie  działań  konkurencji  i  odpowiednie  dostosowywanie  swojej
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oferty.  Emitent  stara  się  również  rozwijać  oferowane  produkty,  aby
uwzględniać zmianę upodobań klientów.

Ryzyko zwi ązane z trudno ściami w zatrudnieniu pracowników

W związku z szeroką ofertą na rynku pracy dla osób pragnących podjąć
zatrudnienie  w  gastronomii  w  dalszym  ciągu  występują  trudności  w
pozyskaniu  wykwalifikowanych  i  doświadczonych  pracowników  do  nowo
otwieranych  oraz  już  działających  restauracji.  Emitent  steruje  opisanym
powyżej  ryzykiem  poprzez  wykorzystanie  profesjonalnego  sprzętu
gastronomicznego,  który  pozwala  na  częściową  automatyzację  procesu
przygotowania  pizzy.  Pozwala  to  zatrudniać  niewykwalifikowanych
pracowników,  którzy  po  krótkim  przeszkoleniu  są  w  stanie  wyrabiać  pizzę
nieustępującą  jakości  tej,  robionej  przez  pracowników  posiadających
wieloletnie doświadczenie w zawodzie.

Dzięki  wspomnianym  działaniom  Emitent  nie  jest  uzależniony  od
pozyskiwania  wykwalifikowanych  kucharzy,  jak  również  może  ograniczyć
koszty  związane  z  zatrudnianiem  pracowników  posiadających  wysokie
kwalifikacje.

Ryzyko  zwi ązane  ze  wzrostem  cen  lub  ograniczeniem  dost ępności
artykułów spo żywczych 

Podstawową  działalnością  Emitenta jest prowadzenie sieci restauracji
typu  casual  dining,  gdzie  serwowana  jest  pizza.  Prowadzenie  tego  typu
działalności  wymaga  regularnego  zaopatrywania  się  w  niezbędne  artykuły
spożywcze  stanowiące  podstawę  przygotowywanych  dań.  Kluczowym
elementem polityki w zakresie jakości jest przygotowywanie potraw wyłącznie
ze świeżych komponentów. W związku z tym, Emitent nie utrzymuje wysokich
stanów  magazynowych.  W  konsekwencji  jest  on  narażony  na  ryzyko
ograniczenia  dostępności  niektórych  artykułów  spożywczych,  jak  również
wzrostu ich cen. 

Ze względu na stosunkowo dużą konkurencję w segmencie restauracji
casual  dining  Emitent  może  w  ograniczonym  stopniu  podnosić  ceny
oferowanych dań. W związku z tym, opisane powyżej ryzyko mogłoby wpłynąć
na pogorszenie rentowności prowadzonej działalności.

Emitent  przeciwdziała  ryzyku  związanemu  ze  wzrostem  cen  lub
ograniczeniem dostępności artykułów spożywczych poprzez dostosowywanie
oferty dań do sytuacji na rynku artykułów spożywczych.

Ryzyko zwi ązane z konieczno ścią podnoszenia wynagrodze ń.

W roku 2015 w związku ze znaczącym spadkiem bezrobocia w Polsce
pojawiły się problemy ze znalezieniem osób pragnących podjąć zatrudnienie w
gastronomii.  Trudno  jest  znależć  chętnych  do  pracy  w  kuchni,  obsługi
kelnerskiej  i  dystrybucji  pizzy.  Emitent  probuje  przeciwdziałać  ryzyku
związanemu z brakiem osób,  które chcą  pracować  w gastronomii,  poprzez
podnoszenie  wynagrodzeń,  co  związane  jest  z  koniecznością  podnoszenia
cen  na  oferowane  przez  Emitenta  produkty.  W  związku  z  ogromną
konkurencją  na rynku możliwości  podnoszenia cen są  ograniczone, dlatego
też  istnieje  duże  prawdopodobieństwo  spadku  rentowności,  wywołanego

6



koniecznością  zwiększania  wynagrodzeń  w  połączeniu  z  ograniczonymi
możliwościami podnoszenia cen na oferowane przez Spółkę produkty. Spółka
ma  problemy  ze  znalezieniem  pracowników  pomimo  tego,  że  dzięki
wykorzystaniu zaawansowanych technologicznie urządzeń gastronomicznych
jest  w  stanie  zatrudniać  osoby  niewykwalifikowane,  które  mogą  wydajnie
pracować po odbyciu krótkiego przeszkolenia. Dlatego też należy liczyć się z
możliwością  czasowego  spadku  rentowności  wywołanego  przez
materializację ryzyka  związanego z trudnościami w znalezieniu pracowników i
koniecznością zwiększania wynagrodzeń.  

11.  Prognozy wyników

Emitent nie publikuje prognoz wyników. 

12.  Informacja na temat łacznej wysokości wynagrodzeń wszystkich członków 
zarządu oraz rady nadzorczej.

Łączna  wysokość  wynagrodzeń  członków  zarządu  oraz  rady  nadzorczej
Spółki w roku 2015 wyniosła 253 264,-  PLN.

Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu

Paweł Molenda Łukasz Misztal
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Raport roczny  2015

Oświadczenie  Zarz ądu  w  sprawie  rzetelno ści  sporz ądzenia  rocznego
sprawozdania  finansowego  za   rok  obrotowy  2015,  obe jmuj ący  okres  od
1.01.2015  r. do 31.12.2015 r.

Zarząd Spółki  Maxipizza S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej  wiedzy roczne
sprawozdanie   finansowe   sporządzone   zostało  zgodnie  z   zasadami
rachunkowości   obowiązującymi   w   Polsce   oraz   odzwierciedla  w  sposób
prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Maxipizza S.A.  oraz  jej
wynik  finansowy,  oraz  że  sprawozdanie  z  działalności  Spółki zawiera prawdziwy
obraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk. 

Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu

Paweł Molenda Łukasz Misztal

Oświadczenie  Zarz ądu  w  sprawie  podmiotu  uprawnionego  do  badania
sprawozdania  finansowego.

Zarząd  Spółki  Maxipizza  S.A.  oświadcza,  że  podmiot  uprawniony  do  badania
sprawozdania  finansowego  za  2015  rok,  FK-EKSPERT Sp. z o.o., z  siedzibą  w
Kielcach  przy   ul. Paderewskiego 31,  wpisany  na  listę  podmiotów  uprawnionych
do badania  sprawozdań  finansowych  prowadzoną  przez  Krajową  Izbę  Biegłych
Rewidentów  pod  nr  1232,  został  wybrany  zgodnie  z  przepisami  prawa  oraz  że
podmiot  ten  oraz  biegli   rewidenci  dokonujący  badania  tego  sprawozdania,
spełniali  warunki  do  wyrażenia  bezstronnej  i  niezależnej  opinii   o  badaniu,
zgodnie z właściwymi przepisami prawa. 

Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu

Paweł Molenda Łukasz Misztal































































 INFORMACJE  NA  TEMAT  STOSOWANIA  PRZEZ  MAXIPIZZA  S.A .  W  ROKU  2015
ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, O KTÓRYCH MOWA W DOKUMEN CIE  „DOBRE
PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEW CONNECT’’

Poniższa tabela zawiera informacje o stosowaniu przez Maxipizza S.A.   zasad ładu korporacyjnego,
o których mowa w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”. W przypadku
niestosowania przez Spółkę określonej Dobrej Praktyki komentarz zamieszczony pod opisem Dobrej
Praktyki  zawiera  wyjaśnienia  dotyczące  stosowania  danej  zasady,  okoliczności  i  przyczyny
niestosowania  zasady  oraz  informacje,  w jaki  sposób Spółka  zamierza  usunąć  ewentualne  skutki
niestosowania danej zasady lub jakie kroki  zamierza podjąć,  by zmniejszyć  ryzyko niestosowania
danej zasady w przyszłości.

PKT Dobra praktyka
OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU
DOBREJ PRAKTYKI W ROKU 2015

TAK / NIE / NIE DOTYCZY

1 

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

TAK  
z wyłączeniem transmisji obrad walnego

zgromadzenia przez internet, rejestracji video
przebiegu obrad oraz upublicznianiem takiej

video rejestracji 

KOMENTARZ  

Wszystkie  istotne informacje dotyczące zwołania i  przebiegu walnego zgromadzenia emitent publikuje w
formie raportów bieżących oraz umieszcza na swojej stronie internetowej - zatem akcjonariusze nie biorący
udziału osobiście w walnym zgromadzeniu oraz inni zainteresowani inwestorzy mają możliwość zapoznania
się  ze sprawami poruszanymi na tym walnym zgromadzeniu. Koszty związane z infrastrukturą  techniczną
umożliwiającą transmisję obrad walnego zgromadzenia przez internet emitent uznaje za niewspółmierne do
ewentualnych korzyści z tego wynikających. 

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

TAK

3 Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej: 

3.1 
podstawowe  informacje  o  spółce  i  jej  działalności  (strona
startowa), 

TAK

3.2 
opis działalności emitenta ze wskazaniem rodzaju działalności, z
której emitent uzyskuje najwięcej przychodów, 

TAK

3.3 
opis rynku, na którym działa emitent, wraz z określeniem pozycji
emitenta na tym rynku, 

NIE
Rynek, na którym działa Emitent, ulega niezwykle
dynamicznym zmianom. Szczegółowe informacje
na ten temat są kilka razy w roku zamieszczane w

prasie branżowej. Emitent nie aktualizuje na
bieżąco takich informacji na stronie internetowej.

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
spółki, 

NIE
Dotychczas członkowie rady nadzorczej nie

przekazywali zarządowi oświadczeń określonych
niniejszą zasadą.

3.6 dokumenty korporacyjne spółki, TAK  
3.7 zarys planów strategicznych spółki, TAK
3.8 opublikowane  prognozy wyników finansowych  na  bieżący  rok

obrotowy, wraz z założeniami do tych prognoz oraz korektami do
tych prognoz (w przypadku gdy emitent publikuje prognozy), 

NIE  

KOMENTARZ  

Emitent jest spółką we wczesnej fazie rozwoju, której wzrost jest w znacznym stopniu uzależniony od trudnej



do precyzyjnego oszacowania liczby pozyskanych nowych franchyzobiorców oraz od wyników, które nowi
franchyzobiorcy osiągną.  Wskazane powyżej  czynniki  nie sprzyjają  stabilności przesłanek niezbędnych do
sporządzenia rzetelnych prognoz finansowych. Ponadto rynek, na którym działa emitent, charakteryzuje się

dużą  zmiennością.  Z  powyższych  względów zarząd  emitenta  podjął  decyzję  o  niepublikowaniu  prognoz
finansowych. 

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

TAK

3.10 

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

TAK

KOMENTARZ  

Rozmiary  emitenta,  jak  również  stopień  zainteresowania  akcjonariuszy i  mediów informacjami  ze  spółki
oceniany  częstotliwością  zapytań  nie  uzasadnia  ponoszenia  kosztów  zatrudnienia  dodatkowej  osoby
odpowiedzialnej za relacje inwestorskie oraz kontakty z mediami, w związku z czym obowiązki związane z
ich wypełnianiem powierzono prezesowi zarządu spółki. 

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 prasowych, 

TAK

3.14 

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

NIE BYŁO TAKICH ZDARZE Ń 

3.15 ( skreślony ),  ------

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

NIE BYŁO TAKICH ZDARZE Ń 

3.17 
informację na temat powodów odwołania walnego zgromadzenia,
zmiany terminu lub porządku obrad wraz z uzasadnieniem, 

NIE BYŁO TAKICH ZDARZE Ń 

3.18 
informację  o  przerwie  w  obradach  walnego  zgromadzenia  i
powodach zarządzenia przerwy, 

NIE BYŁO TAKICH ZDARZE Ń 

3.19 

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

NIE

KOMENTARZ  

Zawarta przez spółkę umowa o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy została rozwiązana w listopadzie
2009 w związku z wykonaniem przez Autoryzowanego Doradcę wszystkich czynności nią objętych. 

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

TAK  

3.21 
dokument  informacyjny  (prospekt  emisyjny)  spółki,
opublikowany w ciągu ostatnich 12 miesięcy, 

NIE BYŁO TAKICH ZDARZE Ń

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

TAK
z wyłączeniem korzystania ze strony
internetowej www.GPWInfoStrefa.pl 



znajdującą na stronie www.GPWInfoStrefa.pl. 

KOMENTARZ  

Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową zawierającą moduł relacji inwestorskich stworzony zgodnie
z rekomendacjami GPW. Strona ta jest na bieżąco aktualizowana, a wszelkie informacje i raporty zawierające
treści  istotne  z  punktu  widzenia  inwestorów  indywidualnych  oraz  innych  akcjonariuszy  są  na  niej
zamieszczane  niezwłocznie  i  z  zachowaniem  należytej  staranności.  W  opinii  zarządu  spółki  informacje
przekazywane za pośrednictwem strony internetowej www.maxipizza.pl w sposób wystarczający i kompletny
zapewniają  inwestorom  możliwość  dokonywania  bieżącej  oceny  rozwoju  spółki  oraz  sposobu  jej
funkcjonowania. 

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. 

SPÓŁKA NIE MA    AUTORYZOWANEGO
DORADCY  

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. 

SPÓŁKA NIE MA    AUTORYZOWANEGO
DORADCY

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

SPÓŁKA NIE MA    AUTORYZOWANEGO
DORADCY  

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. 

SPÓŁKA NIE MA    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  

KOMENTARZ  

Biorąc  pod  uwagę  rozmiary  spółki  oraz  oraz  stopień  zainteresowania  inwestorów  i  mediów  takimi
wydarzeniami  jak  WZA  Maxipizza  S.A.,  zarząd  emitenta  uważa,  że  wystarczające  dla  wymaganej
przejrzystości  polityki  informacyjnej  jest  wykorzystywanie  korporacyjnej  strony  internetowej  oraz
możliwości, jakie dają łącza telefoniczne i internetowe. Na pytania ze strony inwestorów i mediów spółka
udziela natychmiastowych  odpowiedzi  i  zamierza taką  politykę  kontynuować  w przyszłości,  a wszelakie
raporty publikowane są niezwłocznie po zaistnieniu istotnego wydarzenia. Ponadto na korporacyjnej stronie
internetowej  w  module  relacji  inwestorskich  spółka  prowadzi  newsletter,  stanowiący  dodatkowy  kanał
natychmiastowego pozyskiwania informacji o wszelkich aktualnościach przez interesariuszy. 

12 

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

NIE BYŁO TAKICH ZDARZE Ń 

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

NIE BYŁO TAKICH ZDARZE Ń



zwołania  nadzwyczajnego  walnego  zgromadzenia  na podstawie
art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych.

14 

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

NIE BYŁO TAKICH ZDARZE Ń 

15 

Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy
warunkowej  może  zawierać  tylko  takie  warunki,  których
ewentualne ziszczenie  nastąpi  przed  dniem ustalenia  prawa  do
dywidendy. 

NIE BYŁO TAKICH ZDARZE Ń 

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
analitycznego.

NIE  

KOMENTARZ  

W  opinii  emitenta,  w  okresach  miesięcznych  wystarczające  jest  należyte  wypełnianie  obowiązków
informacyjnych z wykorzystaniem stron internetowych (korporacyjnych spółki, rynku NewConnect). Spółka
publikuje raporty kwartalne zawierające informacje pozwalające ocenić bieżącą działalność emitenta. 

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 ). ------  


