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Wybrane dane finansowe 
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Wybrane dane finansowe  01.01 - 30.06.2020 01.01 - 30.06.2019 

Przychody netto ze sprzedaży produktów, 
towarów i materiałów 

0 3 787 

Zysk/strata na działalności operacyjnej -687 -2 446 

Zysk/strata brutto z działalności 
kontynuowanej 

-1 021 -3 412 

Zysk/strata brutto z działalności zaniechanej -1 514 0 

Zysk/strata netto działalności kontynuowanej -1 021 -3 412 

Zysk/strata netto z działalności zaniechanej -1 514 0 

Całkowite dochody/straty ogółem z działalności 
kontynuowanej 

-1 021 -3 412 

Całkowite dochody/straty ogółem z działalności 
zaniechanej 

-1 514 0 

Aktywa razem 7 302 5 059 

Rzeczowe aktywa trwałe 101 927 

Należności krótkoterminowe 19 591 

Zobowiązania krótkoterminowe i rezerwy 
krótkoterminowe 

8 228 6 356 

Zobowiązania długoterminowe 77 619 

Kapitał własny -3 467 -1 916 

Kapitał podstawowy 4 150 3 200 

Przepływy pieniężne netto z działalności 
operacyjnej 

-1 019 -2 486 

Przepływy pieniężne netto z działalności 
inwestycyjnej 

-12 14 

Przepływy pieniężne netto z działalności 
finansowej 

1 435 2 531 

Zmiana stanu środków pieniężnych 404 59 

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą(zł/EUR) z 
działalności kontynuowanej i zaniechanej  

-0,06 -0,11 

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję 
zwykłą ( w zł./EUR) z działalności 
kontynuowanej i zaniechanej  

-0,06 -0,11 

 

 

Podsumowanie 
operacyjne 
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Podsumowanie operacyjne 

Komentarz Zarządu 

Emitent w dniu 21.09.2020 podjął uchwałę o rozpoczęciu negocjacji w 

sprawie zbycia przez Spółkę wszystkich posiadanych aktywów 

odzieżowych tj. spółek Sugarfree Sp. z o.o. oraz New Fashion Brand Sp. 

z o.o., jak również praw własności intelektualnej do marek: Sugarfree 

oraz Cardio Bunny.  

  

Ponadto w dniu 28.09.2020 Emitent uzgodnił podstawowe warunki 

sprzedaży aktywów odzieżowych należących do Emitenta, obejmujące 

zbycie aktywów lub zaspokojenie wierzytelności zaklasyfikowanych do 

segmentu fashion. Umowa realizująca została zawarta w dniu 

30.09.2020 r. 

  

Powyższe działania wskazują, że sprzedaż aktywów w ocenie Emitenta  

jest wysoce prawdopodobna, wobec czego zgodnie z MSSF 5 pkt 7 

aktywa te powinny zostać zaprezentowane jak aktywa dostępne do 

sprzedaży.  

 

Zarząd ma zamiar wykorzystać potencjał płynący z obecności na 

głównym rynku Warszawskiej Giełdy i dokonać zmiany głównego 

przedmiotu działalności wchodząc w perspektywiczny rynek branży 

produkcji gier komputerowych.  Spółka zamierza się połączyć ze spółką 

3R Studio Mobile sp. z o.o., co pozwoli Emitentowi na pozyskanie i 

rozwijanie unikalnych kompetencji w zakresie produkcji gier w 

szczególności na perspektywicznych i dynamicznie rozwijających się 

rynkach rzeczywistości wirtualnej (VR - Virtual Reality) oraz 

rzeczywistości rozszerzonej (AR - Augmented Reality). Spółka 

przejmowana zajmuje się produkcją i portowaniem popularnych 

tytułów gier m.in. na najnowszą platformę Oculus Quest 2 
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Podsumowanie operacyjne 

Rejestracja podwyższenia kapitału akcyjnego  

W dniu 28 maja 2020 Zarząd Spółki poinformował iż otrzymał 

informację o dokonaniu przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia 

w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS rejestracji zmian w  Statucie 

Spółki. Niniejsza zmiana nastąpiła na podstawie uchwał Nadzwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2019 roku, które upoważniały 

Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 

2.400 tys. zł. W wyniku owego zarejestrowania kapitał podstawowy 

został podwyższony o 950 tys. tj. do kwoty 4.150 tys. zł. Kapitał 

zapasowy wzrósł do kwoty 45.162 tys. zł.. 

 

Objęcie akcje serii J  

W dniu 31.01.2020 została zawarta z Pana Janem Kozioł umowa objęcia 

akcji serii J w ilości 2.500.000 o łącznej wartości nominalnej 250 tys. zł. 

w zamian za wkład pieniężny 1.000 tys. zł co wynika z  uchwały 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  spółki podjętej w 

dniu 28.06.2019 roku, upoważniającej Zarząd spółki do podwyższenia 

kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego o kwotę nie 

wyższą niż 2.400 tys. zł.  

Zapłata ceny emisyjnej akcji nastąpiła na mocy umowy potrącenia z 

31.01.2020r. , rozliczającej należność emitenta wynikającą z emisji akcji 

z jego zobowiązaniem z tytułu kapitału  pożyczki otrzymanej od Pana 

Jana Kozioł,  Odsetki wynikające z  umowy pożyczki zostały umorzone. 

Analogiczna umowa objęcia akcji została zawarta w dniu 1 marca 2020 z 

akcjonariuszem Panem Dawidem Urbanem. Umowa dotyczyła objęcia 

7.000.000 akcji o łącznej wartości nominalnej  

700 tys. zł. w zamian za wkład pieniężny w wysokości 2.800 tys. zł.  

Zapłata ceny emisyjnej akcji nastąpiła na mocy umowy potrącenia z dnia 

01.03.2020r., rozliczającej należność Emitenta  z jego  zobowiązaniem 

z  tytułu kapitału pożyczki w wysokości 2.760 tys. zł., oraz odsetek w 

kwocie 40 tys. zł.  
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Opis organizacji  
i działalności  

Grupy 

Jednostką dominującą Grupy jest spółka HubStyle S.A. Spółka powstała  

10 listopada 2010 r. w wyniku przekształcenia Nokaut Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością (powołanej 11 stycznia 2006 r. na mocy aktu 

notarialnego sporządzonego w Kancelarii Notarialnej przed notariuszem 

Anetą Leszczyńską Rep. A nr 407/2006). Nokaut Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze 

Sądowym 23 stycznia 2006 r. Dnia 24 kwietnia 2015 r. Nadzwyczajne Walne 

zgromadzenie Grupy Nokaut S.A. zmieniło nazwę Spółki na HubStyle S.A. 

 

Struktura  Grupy 

W związku z faktem ustalenia w dniu 28.09.2020 przez Hubstyle S.A. 

finalnych warunków transakcji zbycia aktywów odzieżowych, a następnie   

w dniu 30.09.2020 podpisania umowy sprzedaży, na dzień publikacji 

niniejszego raportu Spółka Hubstyle nie stanowi już jednostki dominującej 

wskutek sprzedaży  spółek zależnych Sugarfree Sp. z o.o. oraz New Fashion 

Brand Sp. z o.o. 

 Z uwagi na ten fakt nie prezentuje się charakterystyki działalności Grupy.  
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Opis organizacji  

i działalności  

Grupy 
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Opis organizacji i działalności Grupy 

Przy wyodrębnianiu segmentów operacyjnych Grupa Kapitałowa kierowała się kryterium rodzaju usług dostarczanych przez Spółki Grupy Kapitałowej. W związku z dokonaną 

sprzedażą segmentu odzieżowego,  jedynym segmentem operacyjnym jest segment inwestycyjny, obejmujący aktywa i  pasywa oraz przychody i koszty dotyczące zarządzania 

inwestycjami.  W związku z powyższym Emitent nie prezentuje danych z tego segmentu za okres bieżący tj. od 01.01.2020 do 30.06.2020 r.  a jedynie za poprzedni okres 

sprawozdawczy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGMENTY OPERACYJNE  

Wyszczególnienie 
Sprzedaż odzieży 

(SEGMENT I) 
Inwestycyjny (SEGMENT II) 

Transakcje pomiędzy 

segmentami 
Razem 

AKTYWA I PASYWA 

 na dzień 30.06.2019 oraz za okres od 01.01. do 30.06.2019 

Aktywa segmentu: 3 180 6 196 -4 317 5 059 

rzeczowe aktywa trwałe  307 10 610 927 

wartości niematerialne  47 1 611 -508 1 151 

wartość firmy  0 0 87 87 

aktywa z tytułu odroczonego podatku 

dochodowego  0 0 0 0 

pożyczki udzielone 0 3 778 -3 778 0 

udziały lub akcje 0 538 -538 0 

zapasy 1 933 0 0 1 933 

należności długoterminowe 94 0 0 94 

należności handlowe  616 65 -191 490 

pozostałe należności  74 27 0 101 

środki pieniężne i ich ekwiwalenty 80 0 0 80 

inne aktywa  29 167 0 196 

Zobowiązania segmentu 8 357 2 686 -4 068 6 975 

PRZYCHODY I KOSZTY 

 na dzień 30.06.2019 oraz za okres od 01.01. do 30.06.2019 

Przychody segmentu: 4 286 261 -760 3 787 

sprzedaż do zewnętrznych klientów 3 706 81 0 3 787 

sprzedaż między segmentami i obroty 

wewnętrzne 580 180 -760 0 

Pozostałe przychody operacyjne 35 28 0 63 

Przychody finansowe 13 189 -77 125 

Koszty segmentu 6 049 2 409 -1 071 7 387 

Zysk/strata brutto segmentu -1 715 -1 931 234 -3 412 

Zysk/strata netto segmentu  -1 715 -1 931 234 -3 412 

za okres od 01.04 do 30.06.2019 

Przychody segmentu: -2 431 -169 464 -2 135 

sprzedaż do zewnętrznych klientów -2 107 -28 0 -2 135 

sprzedaż między segmentami i obroty 

wewnętrzne -324 -140 464 0 

Pozostałe przychody operacyjne -32 -26 0 -58 

Przychody finansowe -10 -104 31 -84 

Koszty segmentu -3 153 -1 807 682 -4 277 

Zysk/strata brutto segmentu 678 1 507 -187 2 000 

Zysk/strata netto segmentu  678 1 507 -187 2 000 
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Opis organizacji i działalności Grupy 

Zmiana   profilu działalności Emitenta  

W związku ze sprzedażą segmentu Fashion dokonaną w dniu 30.09.2020, 

Emitent przestaje działać na rynku odzieżowym i zmienia profil 

prowadzonej działalności, wchodząc w perspektywiczny rynek branży 

gamingowej.  

 

Zarząd ma zamiar wykorzystać potencjał płynący z obecności na głównym rynku 

Warszawskiej Giełdy i dokonać zmiany głównego przedmiotu działalności 

wchodząc w perspektywiczny rynek branży produkcji gier komputerowych.  

Spółka zamierza się połączyć ze spółką 3R Studio Mobile sp. z o.o., co pozwoli 

Emitentowi na pozyskanie i rozwijanie unikalnych kompetencji w zakresie 

produkcji gier w szczególności na perspektywicznych i dynamicznie rozwijających 

się rynkach rzeczywistości wirtualnej (VR - Virtual Reality) oraz rzeczywistości 

rozszerzonej (AR - Augmented Reality). Spółka przejmowana zajmuje się 

produkcją i portowaniem popularnych tytułów gier m.in. na najnowszą platformę 

Oculus Quest 2 
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Opis organizacji i działalności Grupy 

Umowy znaczące zawarte do dnia publikacji raportu  

 

Zawarcie umowy zbycia aktywów odzieżowych  

Zarząd Hubstyle S.A. w dniu 21 września 2020 r. podjął uchwałę o 

rozpoczęciu negocjacji z Panem Dawidem Urbanem, będącym znaczącym 

akcjonariuszem Spółki, w sprawie zbycia przez Spółkę aktywów 

odzieżowych na rzecz Pana Dawida Urbana lub podmiotu wskazanego przez 

Pana Dawida Urbana. Zamiarem Spółki jest zbycie wszystkich posiadanych 

przez Spółkę aktywów odzieżowych tj. spółek Sugarfree Sp. z o.o. oraz New 

Fashion Brand Sp. z o.o., jak również praw własności intelektualnej do 

marek: Sugarfree oraz Cardio Bunny.  

W  dniu 28 września 2020 r. zostały ustalone  podstawowe warunki 

sprzedaży aktywów odzieżowych należących do Emitenta obejmujących 

udziały współkach zależnych  i prawa do ich znaków towarowych. Łączna 

wartość zbytych aktywów i zaspokojonych wierzytelności wyniosła 9,8 mln 

zł. Umowa finalizująca transakcję została podpisana w dniu 30.09.2020r.  

 

Przyjęcie planu połączenia Spółki ze spółką 3R Studio Mobile sp. z o.o. z 

siedzibą w Poznaniu 

 W dniu 28 września 2020 r. Emitent oraz Spółka Przejmowana podpisały 

uzgodniony na podstawie art. 498 ustawy z dnia 15 września 2000 r. 

Kodeks spółek handlowych plan połączenia. Połączenie nastąpi w trybie art. 

492 §1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki 

Przejmowanej na Spółkę Przejmującą w drodze sukcesji uniwersalnej oraz 

rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzenia jej likwidacji 

(łączenie przez przejęcie).  

Na skutek Połączenia zostanie podwyższony kapitał zakładowy Spółki 

Przejmującej z kwoty 4 150 tys. zł do kwoty 7 384 tys. zł. Podwyższenie 

kapitału nastąpi w drodze emisji 32 337 746 akcji zwykłych na okaziciela 

serii K, o  wartości nominalnej 0,10 PLN każda, które zostaną wydane 

wspólnikom Spółki Przejmowanej w związku z połączeniem, 

proporcjonalnie do posiadanych przez nich udziałów w Spółce 

Przejmowanej. 

 

Informacja o istotnych transakcjach z podmiotami powiązanymi 

W okresie sprawozdawczym nie zawarto żadnych istotnych transakcji 

innych niż na warunkach rynkowych. 

 

Informacja o transakcjach zawartych z podmiotami powiązanymi na 

warunkach innych niż rynkowe 

Nie zawarto tego rodzaju transakcji. 

 

Zaciągnięte i wypowiedziane umowy kredytów i pożyczek 

Emitent w pierwszym półroczu zawarł umowy pożyczek z jednym z 

głównych udziałowców na łączną wartość 4.450 tys zł.  

 

Udzielone i otrzymane poręczenia i gwarancje 

Żadna ze spółek Grupy Kapitałowej HubStyle S.A. nie udzielała w I 

półroczu 2020 r. poręczeń i gwarancji.  

.  

Umowy o współpracy lub kooperacji 

Spółki z Grupy HubStyle nie zawarły umów współpracy lub kooperacji, 

które miałyby kluczowy lub istotny wpływ na prowadzoną działalność. 

Spółki posiadają zawarte umowy z licznymi partnerami, z którymi 

współpracują  

w celu realizacji przyjętej strategii. Wszystkie zawarte umowy mają 

charakter rynkowy.   

 

Umowy ubezpieczenia 

Spółki z Grupy posiadają umowy ubezpieczenia majątku ruchomego 

oraz umowy ubezpieczenia wynajmowanych lokali na wypadek pożaru i 

innych zdarzeń losowych. Umowy zostały zawarte na warunkach 

rynkowych, a ich wartość jest nieistotna w skali działalności 

prowadzonej przez Emitenta. 
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Przychody netto ze sprzedaży 

produktów, towarów i 

materiałów

0 3 787

Zysk/strata na działalności 

operacyjnej
-687 -2 446

Zysk/strata brutto z działalności 

kontynuowanej
-1 021 -3 412

Zysk/strata brutto z działalności 

zaniechanej
-1 514 0

Zysk/strata netto działalności 

kontynuowanej
-1 021 -3 412

Zysk/strata netto z działalności 

zaniechanej
-1 514 0

Całkowite dochody/straty 

ogółem z działalności 

kontynuowanej

-1 021 -3 412

Całkowite dochody/straty 

ogółem z działalności 

zaniechanej

-1 514 0

Aktywa razem 7 302 5 059

Rzeczowe aktywa trwałe 101 927

Należności krótkoterminowe 19 591

Zobowiązania krótkoterminowe 

i rezerwy krótkoterminowe
8 228 6 356

Zobowiązania długoterminowe 77 619

Kapitał własny -3 467 -1 916

Kapitał podstawowy 4 150 3 200

Przepływy pieniężne netto z 

działalności operacyjnej
-1 019 -2 486

Przepływy pieniężne netto z 

działalności inwestycyjnej
-12 14

Przepływy pieniężne netto z 

działalności finansowej
1 435 2 531

Zmiana stanu środków 

pieniężnych
404 59

Zysk (strata) na jedną akcję 

zwykłą(zł/EUR) z działalności 

kontynuowanej i zaniechanej 

-0,06 -0,11

Rozwodniony zysk (strata) na 

jedną akcję zwykłą ( w zł./EUR) 

z działalności kontynuowanej i 

zaniechanej 

-0,06 -0,11

W ybra ne da ne f ina ns owe 
01.01 -  

30.06.2020

01.01 -  

30.06.2019

 3 
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Sytuacja finansowa Grupy 

01.01.2020- 

30 .06 .2020

01.01.201

9- 

30 .06 .201

9

A. Działalność  kontynuowana 

1. Przychody ze sprzedaży 0 3 787

2. Pozostałe przychody operacyjne 28 63

3. Zmiana stanu produktów 0 -721

I. RAZEM PRZYCHO DY Z DZIAŁALNO ŚCI O PERACYJNEJ 28 3 129

1. Amortyzacja 165 294

2. Zużycie materiałów i energii 1 347

3. Usługi obce 168 2 618

4. Podatki i opłaty 3 21

5. Wynagrodzenia 246 861

6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 25 132

7. Pozostałe koszty rodzajowe 41 92

8. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 840

9. Pozostałe koszty operacyjne 66 370

II. KO SZTY DZIAŁALNO ŚCI O PERACYJNEJ 715 5 575

III. ZYSK  (STRATA) Z DZIAŁALO ŚCI O PERACYJNEJ -687 -2  446

1. Przychody finansowe 76 125

2. Koszty finansowe 410 1 091

IV. ZYSK  (STRATA) PRZED O PO DATKO WANIEM -1 021 -3  412

1. Podatek dochodowy 0 0

V. ZYSK  (STRATA) NETTO  Z DZIAŁALNO ŚCI 

KO NTYNUO WANEJ
-1  021 -3  412

B. Działalność  zaniechana 0 0

VI. ZYSK  NA ZBYCIU DZIAŁALNO SCI ZANIECHANEJ 0 0
VII. ZYSK  (STRATA) NETTO  Z DZIAŁALNO ŚCI 

ZANIECHANEJ
-1  514 0

C. Całkowite dochody przypadające na: -2  535 -3  412

1. Działalność  kontynuowana -1  021 -3  412

 - akcjonariuszy podmiotu dominującego -1 021 -3 363

 - udziały niekontrolujące 0 -49

2. Działalność  zaniechana -1  514 0

 - akcjonariuszy podmiotu dominującego -1 430 0

 - udziały niekontrolujące -84 0

 D. Zysk/  strata na jedną akc ję

 - podstawowy z działalności kontynuowanej -0,02 -0,11

 - rozwodniony z działalności kontynuowanej -0,02 -0,11

 - podstawowy z działalności kontynuowanej i zaniechanej -0,06 -0,11
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Sytuacja finansowa Grupy 

Aktywa 30.06.2020 30.06.2019 

I.   Aktywa trwałe 101 2 259 

1.   Wartości niematerialne 0 1 151 

2.   Wartości firmy 0 87 

3.   Rzeczowe aktywa trwałe 101 927 

4.   Należności długoterminowe 0 94 

II.  Aktywa obrotowe 873 2 800 

1.  Zapasy 0 1 933 

2.  Należności krótkoterminowe 19 591 

3.  Udzielone pożyczki krótkoterminowe 0 0 

4.  Środki pieniężne 708 80 

5.  Inne aktywa 146 196 

III.  Aktywa sklasyfikowane jako dostępne do 
sprzedaży 

6 328 0 

Aktywa razem 7 302 5 059 

Pasywa 30.06 .2020 30.06 .2019

I.   Kapitał własny -3  467 -1  916

A. Przypadający akcjonariuszom jednostki 

dominującej
-3 287 -1 874

1.   Kapitał podstawowy 4 150 3 200

2.   Kapitał zapasowy 40 878 38 028

3.   Kapitał rezerwowy 33 33

4.  Suma całkowitych dochodów -48 348 -43 135

 -    suma całkowitych dochodów netto -2 451 -3 363

 -    suma całkowitych dochodów z lat ubiegłych -45 897 -39 772

B.  Przypadający udziałom niekontrolującym -180 -42

II.   Zobowiązania długoterminowe 77 619

1. Lesing finansowy 77 0

2. Inne 0 619

III.   Zobowiązania krótkoterminowe 8 228 6 356

1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 119 2 820

2. Zobowiązania finansowe 7 948 2 757

3. Inne zobowiązania 28 281

4. Rezerwy na zobowiązania 0 380

5. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 98 118

6. Lesing finansowy 35 0

IV. Zobowiązania sk lasyfikowane jako 

dostępne do sprzedaży
2 464 0

Pasywa razem 7 302 5 059



Struktura aktywów i zobowiązań sklasyfikowanych jako dostępne do sprzedaży  

 A. Działalność zaniechana 
 

01.01.2020- 
30.06.2020 

1. Przychody ze sprzedaży 8 805 

2. Pozostałe przychody operacyjne 680 

3. Zmiana stanu produktów -43 

I. RAZEM PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 9 442 

1. Amortyzacja 154 

2. Zużycie materiałów i energii 722 

3. Usługi obce 2 735 

4. Podatki i opłaty 12 

5. Wynagrodzenia 562 

6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 92 

7. Pozostałe koszty rodzajowe 104 

8. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 5 680 

9. Pozostałe koszty operacyjne 915 

II. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 10 976 

III. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALOŚCI OPERACYJNEJ -1 534 

1. Przychody finansowe 221 

2. Koszty finansowe 201 

IV. ZYSK (STRATA) PRZED OPODATKOWANIEM -1 514 

1. Podatek dochodowy 0 

V. ZYSK (STRATA) NETTO Z DZIAŁALNOŚCI ZANIECHANEJ -1 514 

 Działalność zaniechana 30.06.2020 

Aktywa sklasyfikowane jako dostęne do sprzedaży 6 328 

Wartości niematerialne  847 

Wartość Firmy 87 

Rzeczowe aktywa trwałe  4 

Zapasy 3 963 

Należności krótkoterminowe 883 

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne  512 

Inne aktywa 32 

 Działalność zaniechana 30.06.2020 

Zobowiązania sklasyfikowane jako dostępne do sprzedaży 2 464 

Zobowiązania krótkoterminowe 2 464 

1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 2 088 

2. Zobowiązania finansowe 116 

3. Inne zobowiązania  75 

5. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 185 
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Sytuacja finansowa Grupy 

  01.01.2020 - 30.06.2020 01.01.2019 - 30.06.2019 

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej     

I Zysk (strata) przed opodatkowaniem -2 535 -3 412 

II Korekty razem 1 516 926 

1. Amortyzacja 319 295 

2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 253 81 

3. Zysk z działalności inwestycyjnej 241 845 

4. Zmiana stanu rezerw -113 262 

5. Zmiana stanu zapasów -511 -422 

6. Zmiana stanu należności 1 605 -272 

7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterm. z wyjątkiem pożyczek i kredytów -260 6 

8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -37 131 

9. Zapłacony podatek dochodowy 0 0 

10. Inne korekty  19 0 

III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) -1 019 -2 486 

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 

I Wpływy 0 14 

1. Z aktywów finansowych, w tym: 0 0 

- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 

- odsetki       0 0 

- wpływ netto ze zbycia aktywów finansowych  0 0 

2. Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 14 

3. Inne wpływy inwestycyjne 0 0 

II Wydatki 12 0 

1. Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 12 0 

2. Nabycie udziałów w jednostce zależnej 0 0 

3. Inne wydatki inwestycyjne 0 0 

III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 12 14 

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 

I Wpływy 4 666 2 680 

1. Kredyty i pożyczki 4 666 2 180 

2. Wpływy netto z tyt.wydania udziałów i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0 

3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 500 

II Wydatki 3 231 149 

1. Dywidendy i inne wydatki  0 0 

2. Spłata kredytów i pożyczek 2 560 0 

3. Odsetki 27 32 

4. Wykup dłużnych papierów wartościowych 500 0 

5. Płatności zobowiązań z tyt. leasingu finansowego 144 117 

III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 1 435 2 531 

D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 404 59 

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 404 59 

F. Środki pieniężne na początek okresu 817 21 

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym: 1 221 80 

 

 



Informacje  
o akcjach  

i akcjonariacie 

 

Struktura kapitału zakładowego 

Na dzień bilansowy wydanych zostało 41 500 000,00 akcji o wartość nominalnej  

4 150,000,00 zł, z czego zarejestrowany kapitał na dzień bilansowy to  

41 500 000,00  akcji o wartości nominalnej 4 150 000,00 zł. 

 

Struktura akcjonariatu 

Struktura akcjonariatu na dzień sporządzenia raportu okresowego i na  

30 czerwca 2020 r.  wygląda następująco: 
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22,43% 

19,28% 

32,72% 

6,02% 

19,55% 

Wojciech Czernecki
(samodzielnie lub poprzez FCFF
Ventures Sp. z o.o.)
Elmondare Finance Limited

Dawid Urban

Jan Kozioł

Pozostali       Informacje o akcjach 

4 i akcjonariacie 
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W dniu 31.01.2020 została zawarta z Pana Janem Kozioł umowa objęcia 

akcji serii J w ilości 2.500.000 o łącznej wartości nominalnej 250 tys. zł. 

w zamian za wkład pieniężny 1.000 tys. zł co wynika z  uchwały 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  spółki podjętej w 

dniu 28.06.2019 roku, upoważniającej Zarząd spółki do podwyższenia 

kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego o kwotę nie 

wyższą niż 2.400 tys. zł.  

Zapłata ceny emisyjnej akcji nastąpiła na mocy umowy potrącenia z 

31.01.2020r. , rozliczającej należność emitenta wynikającą z emisji akcji 

z jego zobowiązaniem z tytułu kapitału  pożyczki otrzymanej od Pana 

Jana Kozioł,  Odsetki wynikające z  umowy pożyczki zostały umorzone. 

Analogiczna umowa objęcia akcji została zawarta w dniu 1 marca 2020 z 

akcjonariuszem Panem Dawidem Urbanem. Umowa dotyczyła objęcia 

7.000.000 akcji o łącznej wartości nominalnej  

700 tys. zł. w zamian za wkład pieniężny w wysokości 2.800 tys. zł.  

Zapłata ceny emisyjnej akcji nastąpiła na mocy umowy potrącenia z dnia 

01.03.2020r., rozliczającej należność Emitenta  z jego  zobowiązaniem 

z  tytułu kapitału pożyczki w wysokości 2.760 tys. zł., oraz odsetek w 

kwocie 40 tys. zł.  

 

Akcjonariusz Liczba głosów na WZ
Udział w głosach na 

WZ

1. Wojciech Czernecki               

(samodzielnie i poprzez 

FCFF Ventures Sp.z o.o)

9 308 276 22,43%

2. Elmondare Finance 

Limited
8 000 000 19,28%

3. Dawid Urban 13 578 882 32,72%

4. Jan Kozioł 2 500 000 6,02%

5. Pozostali 8 112 842 19,55%



Ład korporacyjny 

Zarząd  

Skład osobowy Zarządu Spółki 

Na dzień sporządzania sprawozdania w skład Zarządu HubStyle S.A. 

wchodzą: 

 

 

 

 

Wojciech Czernecki, Prezes Zarządu 

Posiada wieloletnie doświadczenie menedżerskie oraz szeroką wiedzę  

z obszaru planowania strategicznego, zarządzania rozwojem biznesu  

i marketingu internetowego. Od kilkunastu lat związany z branżą  

e-commerce. Pierwsze doświadczenia zawodowe (2001-2004) zdobywał  

w firmie Twoja-Firma.pl, której był współzałożycielem. W latach 2004-2005 

współpracował ze spółką Bankier.pl S.A. W latach 2004-2006 prowadził 

własną działalność gospodarczą pod nazwą ONE VISION. Jest jednym ze 

współzałożycieli spółki Grupa Nokaut S.A., w której w latach 2006-2013 

pełnił obowiązki Prezesa Zarządu. Jest również jednym ze współzałożycieli 

spółki Morizon S.A., gdzie od 2010 r. pełni funkcję członka Rady 

Nadzorczej. W okresie 2008-2009 pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej 

spółki SklepyFirmowe.pl Sp. z o.o. 

 

Wiktor Dymecki, Członek Zarządu 

Posiada duże doświadczenie w branży finansowej. Jest absolwentem 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, gdzie ukończył studia na 

Wydziale Zarządzania. Ukończył również liczne kursy, m.in.  

z zakresu finansów i rachunkowości oraz zarządzania. Od października 2015 

r. pełni także funkcję Dyrektora do spraw finansowych Grupy Kapitałowej 

Hubstyle S.A.  

 

Ład korporacyjny 
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Imię i Nazwisko Funkcja 

Wojciech Czernecki Prezes Zarządu 

Wiktor Dymecki Członek Zarządu 
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Ład korporacyjny 

W I półroczu 2020r. nie nastąpiły  zmiany w składzie Zarządu 

 

Wielkość wynagrodzeń 

Wynagrodzenie osób wchodzących w skład Zarządu HubStyle S.A. 

wypłacone w okresie od 1 stycznia 2020. do 30 czerwca 2020 r. wyniosło 

brutto 87 tys.  

Dodatkowo Zarząd otrzymał w tym okresie wynagrodzenie należne za rok 

2019 w kwocie 87 tys. brutto. Na niewypłacone wynagrodzenia za okres od 

1 kwietnia do 30 czerwca 2020 r. została utworzona rezerwa 

 

Rada Nadzorcza  

Skład osobowy Rady Nadzorczej 

Na dzień sporządzania sprawozdania skład Rady Nadzorczej HubStyle S.A. 

wyglądał następująco: 

 

 

 

 

 

 

 

Krzysztof Rąpała, Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego  

w Krakowie. Od 2012 r. wpisany na listę radców prawnych prowadzoną 

przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie. Prawnik zarządzający  

i założyciel Kancelarii RĄPAŁA w Warszawie. Wcześniej doświadczenie 

zawodowe zdobywał w warszawskich i krakowskich kancelariach prawnych. 

Zawodowo związany między innymi z podmiotami z branży deweloperskiej, 

budowlanej oraz telekomunikacyjnej. Od września 2014 r. Przewodniczący 

Rady Nadzorczej Telkom - Telos S.A. w Krakowie. 

 

 

Małgorzata Federowska, Członek Rady Nadzorczej 

Pani Małgorzata Federowska posiada wykształcenie wyższe. W 2004 roku 

ukończyła Politechnikę w Białymstoku (Instytut Marketingu i Zarządzania). 

Rozpoczęła karierę zawodową w 1997 roku jako Asystent Prezesa Zarządu 

Hyundai Corporation Poland Sp. z o.o. W kolejnych latach (2000 – 2003) 

obejmowała stanowiska Asystenta Zarządu i Asystenta Prezesa Zarządu w 

spółkach Agent Transferowy BESTA Sp. z o.o., Carey Agri International 

Poland Sp. z o.o. oraz SAFE COMPUTING Sp. z o.o. – Grupa PROKOM. W 

kolejnych latach Pani Małgorzata Woźniak obejmowała również stanowiska 

Asystenta Prezesa Rady Nadzorczej (w spółce PZ HTL S.A.), Prezesa Zarządu 

(w spółce CTL Logistics Sp. z o.o.), Asystenta Generalnego Dyrektora (w 

spółce Dell Sp. z o.o.). W latach 2003 – 2010 zatrudniona była w Polskim 

Koncernie Naftowym ORLEN S.A, jako Asystent Wiceprezesa Zarządu, 

Asystent Prezesa Zarządu i Asystent Radcy Koncernu. W latach 2012 – 

2017 Pani Małgorzata Woźniak pełniła funkcje w PKP Polskie Linie Kolejowe 

S.A., kolejno na stanowiskach Dyrektora Biura Zarządu i Dyrektora Biura 

Administracyjnego. 

  

Kamil Gaworecki, Członek Rady Nadzorczej 

Ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie, uzyskując tytuł magistra 

na kierunku finanse i bankowość. Posiada licencję maklera papierów 

wartościowych (nr 1980), doradcy inwestycyjnego (nr 255) oraz tytuł CAIA. 

Od 10 lat aktywny na rynku kapitałowym, pracował w takich instytucjach 

jak Dom Maklerski TMS Brokers, PTE Nordea czy TFI PZU SA, gdzie 

zarządzał aktywami o wartości prawie 3 mld zł. Obecnie pełni funkcje 

Prezesa Zarządu w firmie Tyminski Gaworecki Investment Partners Sp. z 

o.o, Zarządzającego w Agiofunds TFI, gdzie tworzy swój autorski fundusz 

Sniper Absolute Return FIZ oraz Dyrektora Niewykonawczego w Radzie 

Dyrektorów spółki giełdowej Industrial Milk Company. 

 

 

 

 

 

Imię i Nazwisko Funkcja 

Krzysztof Rąpała Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Małgorzata Federowska Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 

Kamil Gaworecki Członek Rady Nadzorczej 

Olaf Szymanowski Członek Rady Nadzorczej 

Wojciech Paczka  Członek Rady Nadzorczej 
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Olaf Szymanowski, Członek Rady Nadzorczej 

Pan  Olaf Szymanowski ukończył Szkołę Główna Handlową w Warszawie. 

Powołany członek Rady Nadzorczej posiada międzynarodowe 

doświadczenie w handlu detalicznym. Udokumentowane osiągnięcia 

jako prezes spółki z obrotem w wysokości 250 mln EUR, notowanej na 

Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Solidna znajomość 

handlu detalicznego, FMCG, produktów wydawniczych, elektroniki, 

mody i kosmetyków. Posiada również wiedzę specjalistyczną w 

opracowywaniu nowych produktów i marek własnych. Doświadczenie w 

zarządzaniu zmianami (fuzje i przejęcia oraz integracja przedsiębiorstw), 

strategiczne innowacje, rozwój koncepcji sprzedaży detalicznej i 

zarządzanie kategoriami. Znajomość międzynarodowych struktur 

korporacyjnych i własności funduszy private equity. Jest również 

współzałożycielem nowych przedsięwzięć i marek. 

  

Wojciech Paczka, Członek Rady Nadzorczej 

Pan Wojciech Paczka ukończył Erasmus School of Economics w 

Rotterdamie na kierunku Financial Economics.  Do zaoferowania ma 

szeroką wiedzę i kompetencje z zakresu planowania strategicznego, 

zarządzania rozwojem biznesu oraz bankowości inwestycyjnej,  Obecnie 

pełni funkcje Prezesa Zarządu Drevvno, Wrocław. 

 

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej 

W dniu  29.09.2020 r.  Pani Małgorzata Federowska – Członek Rady 

Nadzorczej złożyła rezygnację z pełnionej funkcji ze skutkiem na dzień 

odbycia najbliższego walnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółki. 

 

Akcje w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących  

Poniższa tabela przedstawia liczbę akcji będących w posiadaniu 

bezpośrednim i pośrednim osób zarządzających i nadzorujących na 

dzień przekazania sprawozdania. 

Imię i nazwisko Funkcja Liczba akcji Zmiana 

Wojciech Czernecki Prezes Zarządu 9 308 276 brak 
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Opis głównych cech stosowanych w Grupie Kapitałowej HubStyle S.A. 

systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do 

procesu sporządzania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych 

sprawozdań finansowych. 

Grupa HubStyle S.A. aby zapewnić sprawny przepływ informacji pomiędzy 

funkcjonującymi w ramach struktury komórkami posługuje się 

odpowiednio dostosowanym do potrzeb systemem kontroli wewnętrznej. 

W zakresie prowadzenia rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, 

które w sposób jasny i rzetelny obrazują sytuację majątkową Grupy 

HubStyle S.A., Grupa posiada dokumentację opisującą przyjęte zasady 

rachunkowości. Dokumentacja zawiera przede wszystkim metody 

określające wycenę aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku 

finansowego, reguluje także sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz 

określa system ochrony danych. Przyjęte zasady stosowane są w sposób 

ciągły pozwalający zapewnić porównywalność. 

Celem zabezpieczenia danych przed dostępem do nich osób 

nieupoważnionych Spółki z Grupy prowadzą księgi rachunkowe w systemie 

informatycznym, w ramach którego stosuje się funkcyjne ograniczenia 

dostępu, w tym dostęp hasłowy.  

Skuteczny system kontroli wewnętrznej regulują także przyjęte Procedury 

określające poprawność sporządzania i publikacji okresowych raportów 

finansowych. Równorzędnie z nimi Spółka i jej Grupa stosują się do szeregu 

Regulaminów, określających między innymi obieg informacji poufnych  

w ramach Grupy Kapitałowej. 

W związku z przyjętymi regulacjami Członkowie Zarządu HubStyle S.A. 

zatwierdzają sporządzone raporty okresowe, uprzednio poddając je 

stosownej weryfikacji. Okresowe raporty budowane są w oparciu  

o rzetelnie zebrane dane oraz informacje przekazywane przez osoby 

zarządzające poszczególnymi komórkami organizacyjnymi w Grupie. 

Dla właściwej kontroli i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu 

sporządzania sprawozdań finansowych, Spółka przekazuje sporządzone 

skonsolidowane oraz jednostkowe roczne sprawozdania finansowe do 

badania przez biegłego rewidenta wybranego wcześniej Uchwałą Rady 

Nadzorczej. Przeglądowi przez biegłego rewidenta poddawane są 

natomiast jednostkowe oraz skonsolidowane półroczne sprawozdania 

finansowe. 

Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają 

specjalne uprawnienia kontrolne, wraz z opisem tych uprawnień 

Specjalne uprawnienia kontrolne nie występują. Wyemitowane akcje 

HubStyle S.A. są akcjami zwykłymi na okaziciela. Pozostają równe, a każda 

akcja daje prawo wykonania jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu 

Spółki. 

Wskazanie wszelkich ograniczeń w wykonywaniu prawa głosu  

i w przenoszeniu prawa własności papierów wartościowych 

Akcjonariuszom HubStyle S.A. nie przysługują inne prawa głosu niż 

wynikające z posiadanych akcji, przy czym nie mają miejsca żadne 

ograniczenia w wykonywaniu prawa głosu. 

Opis zasad powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich 

uprawnienia, w szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie 

akcji 

Zarząd jest organem statutowym spółki dominującej HubStyle S.A., który 

pod przewodnictwem Prezesa Zarządu kieruje działalnością Spółki i działa w 

jej imieniu na podstawie Kodeksu spółek handlowych („KSH”), Statutu 

Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki, uchwał Rady Nadzorczej, 

Regulaminu Zarządu, regulaminów innych organów Spółki w zakresie 

uwzględniającym funkcję, rolę, działanie lub zaniechanie Zarządu lub 

poszczególnych jego członków, jak również innych regulacji obowiązujących 

w Spółce.  

W myśl Regulaminu Zarządu, Zarząd jest stałym organem zarządzającym 

Spółką i reprezentującym ją we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do 

kompetencji Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia. Szczegółowe 

zasady funkcjonowania Zarządu określa Regulamin Zarządu HubStyle S.A. 

uchwalany przez Radę Nadzorczą. 

Zarząd Spółki obowiązany jest zarządzać majątkiem Spółki i prowadzić 

sprawy Spółki oraz wykonywać swe obowiązki z najwyższą starannością, 

wynikającą z profesjonalnego charakteru tej działalności. 
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Opis sposobu działania Walnego Zgromadzenia i jego zasadniczych 

uprawnień oraz praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania 

Walne Zgromadzenie akcjonariuszy obraduje według zasad określonych  

w Kodeksie spółek handlowych, Statucie Spółki oraz Regulaminie Walnego 

Zgromadzenia, który szczegółowo określa zasady i tryb posiedzeń Walnego 

Zgromadzenia HubStyle S.A., zarówno zwyczajnych jak i nadzwyczajnych. 

Zasady działania Walnego Zgromadzenia są regulowane przez Kodeks 

spółek handlowych. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Żądanie zwołania Walnego 

Zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego 

obrad, a także wniosek o zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej 

w porządku obrad, zgłaszane przez uprawnione podmioty, powinno być 

złożone Zarządowi Spółki na piśmie lub w postaci elektronicznej oraz 

uzasadnione w sposób pozwalający na podjęcie uchwał z należytym 

rozeznaniem.  

Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie 

oraz inne istotne materiały powinny być przedstawione akcjonariuszom 

wraz z uzasadnieniem i opinią Rady Nadzorczej, o ile Rada Nadzorcza uzna 

wydanie opinii za uzasadnione przed Walnym Zgromadzeniem, czasie 

umożliwiającym zapoznanie się z nimi i dokonanie ich oceny  

z uwzględnieniem postanowień Kodeksu spółek handlowych. Prawa  

i obowiązki Akcjonariuszy określa w szczególności Kodeks spółek 

handlowych, Ustawa o Obrocie, Ustawa o Ofercie oraz Statut. 

W szczególności:  

• Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną 

dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku 

obrad tego zgromadzenia.  

• Akcjonariusze uprawnieni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu 

przed wejściem na salę obrad okazują dowód tożsamości i potwierdzają 

obecność własnoręcznym podpisem na liście osób uprawnionych do 

udziału w Walnym Zgromadzeniu wyłożonej przy wejściu na salę obrad 

oraz odbierają karty do głosowania przygotowane przez Zarząd Spółki. 

• Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym 

Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez 

pełnomocnika. Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną może 

uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu 

przez osobę uprawnioną do jego reprezentacji lub przez pełnomocnika. 

Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności lub udzielone w postaci elektronicznej i dołączone 

do protokołu Walnego Zgromadzenia. W przypadku obecności na 

Walnym Zgromadzeniu zarówno akcjonariusza jaki i jego pełnomocnika, 

prawo głosu przysługuje wyłącznie akcjonariuszowi. 

• Na wniosek akcjonariuszy posiadających jedną dziesiątą część kapitału 

zakładowego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu, 

sprawdzenia listy obecności dokonuje wybrana w tym celu komisja 

składająca się z trzech osób. Wnioskodawca ma prawo wyboru jednego 

członka tej komisji. W przypadku wątpliwości, co do prawa uczestnictwa 

w Walnym Zgromadzeniu określonej osoby lub wykonywania przez nią 

prawa głosu, komisja, o której mowa, w drodze uchwały powziętej 

zwykłą większością głosów przedstawia Walnemu Zgromadzeniu swoje 

stanowisko w sprawie dopuszczenia danej osoby do udziału w Walnym 

Zgromadzeniu. Osoba zainteresowana może odwołać się od decyzji 

komisji do Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie podejmuje 

decyzję o dopuszczeniu danej osoby do udziału w Walnym 

Zgromadzeniu w drodze uchwały, bezwzględną większością głosów 

oddanych. 

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną 

dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia pokreślonych 

spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia, przy czym 

żądanie nie może być zgłoszone później niż na czternaście dni przed 

wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno 

zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego 

punktu obrad i może być złożone w postaci elektronicznej. Akcjonariusz lub 

akcjonariusze w spółce publicznej reprezentujący co najmniej jedną 

dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia pokreślonych 

spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia, przy czym 

żądanie nie może być zgłoszone później niż na dwadzieścia jeden dni przed 

wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia.  
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Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej 

proponowanego punktu obrad i może być złożone w postaci 

elektronicznej. Akcjonariusz lub akcjonariusze, reprezentujący co najmniej 

jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, mają prawo przed 

terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy 

wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał 

dotyczące spraw wprowadzonych do 

• porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać 

wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza na 

stronie internetowej projekty uchwał. 

• Akcjonariusze podczas obrad Walnego Zgromadzenia mają prawo do 

zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do 

porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 

• Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej posiadanej akcji. 

Dokładnie sprecyzowany sposób działania Walnego Zgromadzenia wraz  

z jego zasadniczymi uprawnieniami oraz prawami akcjonariuszy zawiera 

przyjęty Regulamin Walnego zgromadzenia HubStyle S.A., który Spółka 

zamieszcza na swojej stronie internetowej w zakładce „Relacje 

Inwestorskie”. 

Stosowanie Zasad Ładu Korporacyjnego 

Spółka i jej organy podlegają zasadom ładu korporacyjnego, które zostały 

opisane w zbiorze przyjętym Uchwałą Rady GPW z dnia 13 października 

2015 r., jako „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” (Dobre 

Praktyki, DPSN) i zostały opublikowane na stronie internetowej Giełdy 

Papierów Wartościowych w Warszawie (http://corp-gov.gpw.pl) i na 

stronie Spółki w zakładce „Relacje inwestorskie”. Spółka nie przyjęła do 

stosowania innych zasad ładu korporacyjnego, niż wskazane powyżej. 

 

http://corp-gov.gpw.pl/
http://corp-gov.gpw.pl/
http://corp-gov.gpw.pl/
http://corp-gov.gpw.pl/
http://corp-gov.gpw.pl/
http://corp-gov.gpw.pl/
http://corp-gov.gpw.pl/
http://corp-gov.gpw.pl/
http://corp-gov.gpw.pl/
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Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych 

Zarząd HubStyle S.A. (Emitent, Spółka) poinformował, że w dniu 4 
września 2019 roku Rada Nadzorcza Emitenta po zapoznaniu się z 
rekomendacją Komitetu Audytu podjęła uchwałę w sprawie wyboru 
spółki REWIT Księgowi i Biegli Rewidenci sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, 
ul. Starodworska 1 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII 
Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000003104, posiadającą 
numer identyfikacji podatkowej NIP: 584-04-54-183, REGON: 
190389884, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania 
sprawozdań finansowych, numer w rejestrze 101 w celu wykonania 
usług badania i przeglądu jednostkowych i skonsolidowanych 
sprawozdań finansowych Spółki HubStyle S.A. za rok 2019 i rok 2020 
oraz wykonywania czynności biegłego rewidenta.  

 

Data zawarcia przez emitenta umowy, z podmiotem uprawnionym do 
badania sprawozdań finansowych, o dokonanie badania sprawozdania 
finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

05 września 2019 r. Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę  
w sprawie wyboru spółki REWIT Księgowi i Biegli Rewidencji Sp. z o.o.  
w celu wykonania usług badania i przeglądu jednostkowych  
i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki za rok 2019 i 2020 oraz 
wykonywania czynności biegłego rewidenta. Umowa z podmiotem 
uprawnionym do badania sprawozdań finansowych zawarta została 06 
września a 2019 r. 

 

Informacja o zatrudnieniu 

W I półroczu 2020 r. zatrudnienie w Grupie HubStyle wyniosło 17 osób. Są 
to głównie specjaliści odpowiedzialni za rozwój marek HubStyle, obsługę 
klienta oraz działania marketingowe. W Zarządzie zasiadają osoby od wielu 
lat związane z rynkiem e-commerce.  

 

 

 

 

Nagrody, wyróżnienia, osiągnięcia 

W I półroczu 2020 r. Grupa nie otrzymała nagród oraz wyróżnień. 

 

Pozostałe 

informacje 
 

Pozostałe informacje 

23 

Zatrudnienie 30 czerwca 2020 r. 30 czerwca 2019 r. 

Przeciętne zatrudnienie 20 22 

w tym pracownicy umysłowi 18 18 
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Czynniki i wydarzenia w szczególności o nietypowym charakterze mające 

wpływ na osiągnięte skonsolidowane wyniki finansowe 

W opinii  Zarządu  Spółki w  okresie  I półrocza 2020 r. nie wystąpiły 

wydarzenia i czynniki o nietypowym charakterze.   

Ocena, wraz z jej uzasadnieniem, dotycząca zarządzania zasobami 

finansowymi, ze szczególnym uwzględnieniem zdolności wywiązywania się z 

zaciągniętych zobowiązań, oraz określenie ewentualnych zagrożeń i działań, 

jakie emitent podjął lub zamierza podjąć w celu przeciwdziałania tym 

zagrożeniom 

Na dzień 30.06.2020 nie zaistniały okoliczności wskazujące na 

przejściowe problemy z utrzymaniem płynności. W wyniku transakcji 

sprzedaży aktywów odzieżowych Emitent spłaci swoje zobowiązania 

finansowe, zaś zmiana profilu działalności wskutek  planowanego  

połączenie się Spółki Hubstyle S.A. ze spółką z branży gamingowej 

znacząco poprawi standing finansowy Emitenta. 

 

Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych, w tym inwestycji 

kapitałowych, w porównaniu do wielkości posiadanych środków,  

z uwzględnieniem możliwych zmian w strukturze finansowania tej 

działalności 

W dniu 28 września 2020 r. Emitent oraz Spółka Przejmowana podpisały 

uzgodniony na podstawie art. 498 ustawy z dnia 15 września 2000 r. 

Kodeks spółek handlowych plan połączenia. Połączenie nastąpi w trybie 

art. 492 §1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki 

Przejmowanej na Spółkę Przejmującą w drodze sukcesji uniwersalnej 

oraz rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzenia jej 

likwidacji (łączenie przez przejęcie).  

Na skutek Połączenia zostanie podwyższony kapitał zakładowy Spółki 

Przejmującej z kwoty 4 150 tys. zł do kwoty 7 384 tys. zł. Podwyższenie 

kapitału nastąpi w drodze emisji 32 337 746 akcji zwykłych na okaziciela 

serii K, o  wartości nominalnej 0,10 PLN każda, które zostaną wydane 

wspólnikom Spółki Przejmowanej w związku z połączeniem, 

proporcjonalnie do posiadanych przez nich udziałów w Spółce 

Przejmowanej. 

Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem Emitenta 

i jego Grupą Kapitałową 

Po dniu bilansowym nastąpiły istotne zmiany w funkcjonowaniu Grupy 

HubStyle. W  dniu 28 września 2020 r. zostały ustalone  podstawowe 

warunki sprzedaży aktywów odzieżowych należących do Emitenta 

obejmujących udziały współkach zależnych  i prawa do ich znaków 

towarowych. Łączna wartość zbytych aktywów i zaspokojonych 

wierzytelności wyniosła 9,8 mln zł. Umowa finalizująca transakcję 

została podpisana w dniu 30.09.2020 r.  

Spółka HubStyle nie stanowi już jednostki dominującej.  

 

Wszelkie umowy zawarte między emitentem a osobami zarządzającymi, 

przewidujące rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia  

z zajmowanego stanowiska bez ważnej przyczyny lub gdy ich odwołanie lub 

zwolnienie następuje z powodu połączenia emitenta przez przejęcie 

Spółka nie ma tego rodzaju umów. 

Informacje o systemie kontroli programów akcji pracowniczych. 

W Spółce nie uchwalono programów emisji akcji pracowniczych.  

Opis prowadzonych postępowań sądowych i administracyjnych 

W okresie sprawozdawczym ani do dnia przekazania do publikacji 

niniejszego sprawozdania według wiedzy HubStyle S.A. nie miały miejsca 

postępowania toczące się przed Sądem, organem właściwym 

postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej,  

w zakresie postępowań dotyczących zobowiązań lub wierzytelności Grupy 

Kapitałowej, których wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych 

Emitenta. 
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Niniejsze sprawozdanie zostało zatwierdzone do publikacji  

dnia 30 września 2020  roku. 

  

Podpisy Członków Zarządu Hubstyle S.A.  

 

 

  

_______________________ 

Prezes Zarządu Wojciech Czernecki  

 

 

_______________________ 

Członek Zarządu Wiktor Dymecki 

  

Warszawa, dnia 30 września 2020 r  



Oświadczenie o rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności  

26 

Oświadczenie Zarządu 

Warszawa, 30  września 2020r. 

 

 

Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia śródrocznego 

sprawozdania finansowego za I półrocze 2020 r. oraz półrocznego 

sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HubStyle  

za I półrocze 2020 r,  

Zarząd HubStyle S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, 

skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2020 r. Grupy 

Kapitałowej HubStyle i jednostkowe sprawozdanie finansowe za  

I półrocze 2020 r. Spółki Hubstyle S.A. i dane porównywalne sporządzone 

zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości. 

Zaprezentowane dane odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny  

i jasny sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy Grupy 

Kapitałowej HubStyle. Zarząd oświadcza także, iż sprawozdanie Zarządu  

z działalności Grupy Kapitałowej HubStyle zawiera prawdziwy obraz 

rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Grupy Kapitałowej, w tym opis 

podstawowych ryzyk i zagrożeń. 

 

 

Wojciech Czernecki, Prezes Zarządu 

 

 

Wiktor Dymecki, Członek Zarządu 

 

 

Warszawa, 30 września 2020 r. 

 

 

Oświadczenie zarządu w sprawie wyboru podmiotu  

uprawnionego do przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

Grupy Kapitałowej HubStyle S.A.  

za I półrocze 2020 r.  

Zarząd HubStyle S.A. oświadcza, że podmiot uprawniony do przeglądu 

półrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

Grupy Kapitałowej HubStyle S.A. oraz półrocznego skróconego 

jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Hubstyle S.A.  

za I półrocze 2020 r. tj. REWIT Księgowi i Biegli Rewidenci sp. z o.o.  

z siedzibą w Gdańsku, ul. Starodworska 1, został wybrany zgodnie  

z przepisami prawa. Podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujący 

przeglądu tego sprawozdania, spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i 

niezależnej opinii o półrocznym rocznym sprawozdaniu finansowym, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi. 

 

 

Wojciech Czernecki, Prezes Zarządu 

 

 

Wiktor Dymecki, Członek Zarządu 
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