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1. List zarządu do akcjonariuszy

Szanowni Akcjonariusze,
Przekazujemy Państwu raport roczny Polaris IT Group SA, prezentujący osiągnięte wyniki
finansowe oraz ważniejsze wydarzenia w 2020 roku.
Spółka sfinalizowała plan utworzenia grupy kapitałowej, działającej w sektorze IT, oferującej
wysoko wyspecjalizowane produkty i usługi, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Pomimo
utrudnień, spowodowanych ogłoszoną pandemią, utrzymała w ramach grupy wszystkie wcześniej
rozpoczęte przedsięwzięcia, a także skorzystała z nowych możliwości, zdecydowanie wchodząc w
segment dystrybucji sprzętu medycznego.
Skonsolidowane przychody grupy kapitałowej przekroczyły 144 mln zł, a EBITDA 7,4 mln zł.
Pandemia covid-19 utrudniła rozwój działalności w Polsce, ale Spółka nie zamierza z tego
rezygnować. Na poziomie jednostkowym przychody przekroczyły 317 tys. zł, a zysk netto 52 tys. zł.
Jednostka dominująca poniosła zwiększone koszty, ze względu na operację przejęcia.
Grupa kapitałowa pomyślnie zrealizowała plany finansowe pomimo trudności zewnętrznych. O ile
warunki się nie pogorszą, Zarząd jest przekonany, że w 2021 r. Polaris IT Group czeka dalszy
imponujący wzrost.
Zapraszam Państwa do lektury raportu,
Gábor Kósa
Prezes Zarządu Polaris IT Group SA
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2. Wybrane dane finansowe

Pozycje
Przychody netto ze sprzedaży
Koszty działalności operacyjnej
Amortyzacja
Zysk/strata ze sprzedaży
Pozostałe przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne
Zysk/strata na działalności operacyjnej (EBIT)
EBITDA (wynik operacyjny + amortyzacja)
Przychody finansowe
Koszty finansowe
Zysk/strata brutto
Zysk/strata netto
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
Przepływy pieniężne netto razem
Aktywa razem
Aktywa trwałe
Aktywa obrotowe
Należności długoterminowe
Należności krótkoterminowe
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Kapitał własny
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe

2020 w PLN 2019 w PLN 2020 w EUR 2019 w EUR
317 519,00
347 209,90
71 418,39
80 769,03
318 681,62
173 877,35
71 679,89
40 447,88
320,88
374,54
72,17
87,13
-1 162,62
173 332,55
-261,50
40 321,15
1 353 780,00
0,96
304 500,78
0,22
1 291 681,22
11 332,35
290 533,12
2 636,17
60 936,16
162 001,16
13 706,15
37 685,21
61 257,04
162 375,70
13 778,32
37 772,33
8 506,90
4 112,73
1 913,43
956,72
7 462,53
5 940,77
1 678,52
1 381,96
61 980,53
160 173,12
13 941,05
37 259,96
52 179,53
160 173,12
11 736,55
37 259,96
-46 108,18
93 718,93
-10 370,94
21 801,18
0,00
18 207,08
0,00
4 235,39
0,00
0,00
0,00
0,00
-46 108,18
111 926,01
-10 370,94
26 036,57
55 253
11 973
603,06
231 615,59
130,59
54 389,01
55 000
11 918
024,98
345,86
181,72
81,22
253 578,08
231 269,73
54 948,88
54 307,79
0,00
0,00
0,00
0,00
187 196,98
119 125,48
40 564,48
27 973,58
65 916,07
112 024,25
14 283,62
26 306,03
55 232
11 968
452,82
180 273,29
547,46
42 332,58
0,00
0,00
0,00
0,00
21 150,24
0,00
4 583,13
0,00

Zastosowane kursy EURO i liczba akcji do przeliczenia danych finansowych:
Rachunek zysków i strat za 2020 r.
Bilans na 31.12.2020
Rachunek zysków i strat za 2019 r.
Bilans na 31.12.2019

4,4459
4,6148
4,2988
4,2585
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3. Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe
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4. Sprawozdanie z działalności

a. Dane Spółki.
Firma:

Polaris IT Group Spółka Akcyjna

Siedziba:

Warszawa

Adres siedziby:

ul. Świeradowska 47, 02-662 Warszawa

NIP:

1132197112

REGON:

016238500

KRS:

0000113924

Prezes Zarządu:

Gábor Kósa

Adres e-mail:

hello@polarisitgroup.com

Strona www:

www.polarisitgroup.com

b. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność jednostki dominującej i spółek
zależnych, jakie nastąpiły w roku obrotowym, a także po jego zakończeniu, do dnia
sporządzenia sprawozdania finansowego.
W pierwszej połowie 2020 r. Spółka realizowała zawartą jeszcze w 2019 r. umowę z brytyjską
spółką United Dots Ltd., na usługi w zakresie doradztwa technologicznego. Kontrakt opiewał na
70.000 euro, z czego 20.000 euro zostało zafakturowane w 2019 r., a 50.000 euro w 2020 r.
Równolegle trwały negocjacje i przygotowania do przejęcie wybranego podmiotu, o którym
Spółka informowała pod koniec 2019 r.
10 czerwca 2020 r. Zarząd poinformował, że negocjacje zostały zakończone i zaproponował, by
zwołane na 6 lipca 2020 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwały, które pozwolą
na wniesienie aportem udziałów Industrial Artificial Intelligence Kft. z siedzibą w Budapeszcie,
do której należy 100% akcji iSRV Zrt. z siedzibą w Budapeszcie, w zamian za nową emisję akcji.
Na zlecenie Spółki, firma Grant Thornton Valuation Ltd. sporządziła raporty z wyceny wartości
godziwej aportu na dzień 31 marca 2020 r. Spółka uzyskała także opinię o wartości godziwej,
sporządzoną przez polskiego audytora CHE Consulting Sp. z o.o.
6 lipca 2020 r. zostały zawarte umowy objęcia akcji serii P, w zamian za wniesione tego samego
dnia wkłady niepieniężne. Akcje serii P zostały zarejestrowane przez sąd 29 września 2020 r.
Emisja obejmowała 55.000.000 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, po cenie emisyjnej 1
zł.
Wkłady niepieniężne (aport) obejmowały 100% udziałów w spółce Industrial Artificial
Intelligence Kft. (IAI), wycenionych na 55.000.000 zł. IAI nie prowadzi działalności generującej
przychody ze sprzedaży, jednakże jej wycena była oparta na posiadanych 100% akcji spółki iSRV
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Zrt. (iSRV). iSRV jest obecnie spółką w grupie Polaris IT prowadzącą działalność na największą
skalę. iSRV działa na rynku technologii informatycznych, jako dostawca kompleksowych
rozwiązań sprzętowych i oprogramowania, posiadając duże doświadczenie w zakresie sztucznej
inteligencji (AI), kryptografii, niestandardowych rozwiązań (FPGA), transmisji strumieniowej
wideo i technologii zabezpieczeń biometrycznych. Dostarcza konkurencyjne w skali
międzynarodowej, innowacyjne rozwiązania, w zakresie bezpieczeństwa danych, technologii
przesyłania strumieniowego oraz edukacji online.
W październiku 2020 r. została rozwiązana rezerwa w wysokości 51.342,30, utworzona w 2018
r., ze względu na dokonanie spłaty zasądzonych od Spółki kwot wraz odsetkami. Sprawa
dotyczyła rozliczeń z jednym z dostawców Spółki, w ramach działalności obrotu dziełami sztuki,
prowadzonej w latach 2011-12, a wyrok nakazowy zapadł w 2014 r. Kwota zobowiązania
została zarezerwowana przed przejęciem Spółki w 2019 r., jeszcze przez poprzedni Zarząd
Spółki. Nie udało się wynegocjować zapłaty niższych odsetek, jednak sprawa została ostatecznie
załatwiona. Poza kwotą w wysokości rezerwy, Spółka zapłaciła 1.859,30 zł dodatkowych
odsetek.
W grudniu 2020 r. Polaris IT Group SA i spółka zależna iSRV Zrt. zawarły umowę o dystrybucji
oprogramowania i licencji dla partnerów B2B. Polaris IT Group SA uzyskała prawa do
dystrybucji oprogramowania i licencji opracowanych przez iSRV Zrt., w przypadkach, gdy
potencjalny nabywca nie jest końcowym użytkownikiem oprogramowania. Po zawarciu umowy
doszło do pierwszej transakcji. Polaris IT Group SA sprzedała klientowi licencje na komponenty
oprogramowania związane z technologiami nauczania online, opracowane przez iSRV Zrt. Już po
zakończeniu roku obrotowego, w marcu 2021 r. Spółka uzyskała przychody z podobnej
transakcji od kolejnego klienta.
Wniesione aportem udziały IAI zostały wykazane jako długoterminowe aktywa finansowe w
kwocie 55.000.000 zł. Na dzień sporządzenia raportu, Zarząd Spółki nie widzi podstawy do
aktualizacji tej wartości i przewiduje, że zostanie ona utrzymana, gdyż nie zaszły żadne
okoliczności, wpływające negatywnie na tę wartość.
Spółka zależna iSRV Zrt., która w grupie kapitałowej prowadzi działalność w największym
zakresie, realizowała w 2020 r. istotną umową na dostawy sprzętu i wyposażenia medycznego,
za łączną kwotę ok. 36 milionów euro, z czego ok. 23 miliony euro stanowi przychód 2020 r., a
pozostałe ok. 13 milionów euro zostało zrealizowane już po zakończeniu roku obrotowego i
znajdzie się w przychodach 2021 r.

c. Przewidywany rozwój.
I. Obszary działania
Działalność Polaris IT Group jest realizowana głównie przez spółkę zależną iSRV i obejmuje
obecnie kilka obszarów:
1. Rozwiązania IT z zakresu bezpieczeństwa
Działalność pionu bezpieczeństwa obejmowała w pierwszej kolejności sprzedaż
oprogramowania zabezpieczającego i komponentów sprzętowych, następnie ewoluowała w
kierunku rozwoju własnych produktów: specjalnych rozwiązań dla klientów, opartych na
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technologiach bezpieczeństwa, rozwiązaniach do szyfrowania i uwierzytelniania, rozwiązaniach
opartych na blockchain, rozwiązaniach opartych na sztucznej inteligencji (AI), w połączeniu z
technologią widzenia cyfrowego. W 2020 roku iSRV rozpoczęła i kontynuowała inwestycje w
produkty związane z szyfrowaniem danych, rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji i
specjalnych technologiach radarowych, a także w rozwój pojazdów samobieżnych i opartych na
czujnikach.
2. Platforma edukacyjna online (EDL)
W ciągu ostatnich kilku lat priorytetowym projektem dla iSRV było opracowanie nowoczesnego
i bezpiecznego systemu nauczania online opartego na komunikacji wideo. Podstawę platformy
wsparł przetarg GINOP (przetarg publiczny finansowany częściowo ze środków UE). Pierwsza
faza realizacji przetargu zakończyła się we wrześniu 2018 r. Od tego czasu, dzięki alokacji
znacznych zasobów, platforma nadal aktywnie się rozwija, aby jak najlepiej sprostać szybko
zmieniającym się (i coraz bardziej rosnącym) potrzebom rynku. Platforma edukacyjna online
oferuje szkolenia online dla firm (np. do celów szkoleń wewnętrznych, dla firm edukacyjnych szkół językowych), instytucji edukacyjnych (liceów, uczelni, uniwersytetów) w celu poszerzenia
bazy klientów i zasięgu regionalnego. Zmiany, jakie zaszły w ciągu ostatniego roku w okresie
pandemii, dodatkowo pokazują, że iSRV posiada atrakcyjny, stabilny, dobrze skalowalny,
nowoczesny i innowacyjny system edukacji i komunikacji.
3. Rozwiązania z zakresu sztucznej inteligencji (AI)
iSRV zwraca szczególną uwagę na możliwości, jakie stwarza AI. Firma chce się umacniać i
inwestować w tej dziedzinie. Taka inwestycja może przynieść daleko idące rezultaty. Z jednej
strony mogłoby to w znaczący sposób wesprzeć zbywalność i konkurencyjność istniejących
produktów (np. możliwość analizy wzorców zachowań poprzez zaszyfrowane sieci czy wsparcie
wykrywania uwagi przez sztuczną inteligencję w przypadku systemu edukacji online). Z drugiej
strony taka wiedza może być przydatna również w zupełnie nowych dziedzinach. Między innymi
iSRV bada rozwiązania, które można by wykorzystać w badaniach i reformach opieki
zdrowotnej, rolnictwie, leśnictwie, zarządzaniu miastem oraz w innych dziedzinach gospodarki.
4. Rozwój oprogramowania
Ponieważ iSRV posiada zdolności (pracowników, podwykonawców) i kontakty zawodowe w
zakresie wdrożeń informatycznych i przemysłowych oraz szerokie doświadczenie w
zarządzaniu projektami, jako główny wykonawca świadczy pomoc przy kilku projektach we
wdrażaniu niestandardowych systemów informatycznych .
5. Streaming VOD
iSRV zajmuje się rozwojem i obsługą modułów backendowych wykorzystywanych jako
rozwiązania wspierające streaming od 2016 roku. Podstawowym punktem odniesienia w tej
dziedzinie jest rozwój i eksploatacja systemu węgierskiego dostawcy usług komunikacyjnych,
gdzie występuje jako jako podwykonawca. Zarząd oczekuje jednak, że potencjał biznesowy
strumieniowych usług zaplecza związanych z klasycznymi usługami wideo spadnie. Know-how
w zakresie transmisji strumieniowej jest wykorzystywany w pracach nad rozwojem platformy
edukacyjnej online.
6. Dział zdrowia i produktów medycznych
W zeszłym roku iSRV utworzyła nowy dział, który obejmuje obszar opieki zdrowotnej. Firma
zaangażowała się w dystrybucję sprzętu medycznego dla dwóch węgierskich instytucji
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państwowych, za pośrednictwem partnera biznesowego. W 2020 roku iSRV zrealizowała
pierwszą i drugą część umowy. W styczniu 2021 r. kontrakt wykonano w całości. iSRV z
założenia chce być nadal aktywna w tej dziedzinie poprzez świadczenie usług związanych z
produktami opieki zdrowotnej.
II. Certyfikaty
Niektóre produkty i usługi, oferowane przez iSRV, wymagają posiadania certyfikatów. W I
półroczu 2020 roku firma odnowiła certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001: 2015,
przeszła coroczny audyt dostawców NATO oraz rozszerzyła swoją licencję na działalność w
sektorze zaopatrzenia wojskowego o możliwość handlu zagranicznego. Otrzymała również
certyfikaty bezpieczeństwa informacji dla kilku kategorii: „Ściśle tajne!”, „Sekret!” UE, „Sekret!”
NATO, Paks II „Secret!”.
III. Dotacje GINOP
iSRV otrzymała dofinansowanie w konkursie GINOP na budowę galwanizerni, gdzie wartość
inwestycji wynosi ok. 760 mln HUF (na którą iSRV uzyskała dotację w wysokości 381 mln HUF).
Budowa galwanizerni zakończy się w 2021 r. W wyniku innego projektu GINOP, rozpoczętego w
2019 r., w 2021 r. zakończy się również budowa systemu rejestracji czasu pracy z
wykorzystaniem identyfikacji biometrycznej w chmurze. Wartość inwestycji to 373 mln HUF, na
które iSRV otrzymała dotację w wysokości 130 mln HUF.

d. Aktywność w dziedzinie badań i rozwoju.
Polaris IT Group SA w 2020 r., poprzez swoją spółkę zależną iSRV, ponosiła wydatki na badania i
rozwój w zakresie rozwoju produktów i usług, przede wszystkim platformy edukacyjnej online
(EDL).
W przyszłości iSRV będzie nadal przeznaczać znaczne środki na badania i rozwój. Prowadzone
są prace nad dwoma produktami na rynku szyfrowania: nad zewnętrznym szyfrowanym
urządzeniem magazynującym, które spełnia wymagania wojskowe, oraz rozwiązaniem, które
można wykorzystać do budowy niestandardowych sieci zaszyfrowanych sprzętowo. W
dziedzinie technologii radarowych iSRV zidentyfikowała kilka obszarów, które są innowacyjne i
mają znaczący potencjał rynkowy. Obejmują one między innymi ulepszanie rozwiązań w
zakresie bezpieczeństwa w transporcie kolejowym, drogowym i lotniczym, opracowywanie
innowacyjnych, adaptacyjnych technologii produkcji opartych na drukowaniu 3D oraz
opracowywanie specjalnych rozwiązań sensorycznych do zarządzania jakością i produkcji w
przemyśle spożywczym i rolnym.
Firma przeznacza również środki na badania i rozwój rozwiązań sztucznej inteligencji (AI) do
wykorzystania w technologii bezpieczeństwa, edukacji, rolnictwie i przemyśle. Kolejnym celem
jest zaangażowanie się w rozwój usług telemedycznych na potrzeby opieki zdrowotnej.
Ze względu na różne kompetencje w szerokim spektrum działań, pojawiają się znaczące
synergie między pozornie różnymi obszarami, co w przyszłości będzie znaczącą przewagą
rynkową Spółki.
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e. Sytuacja finansowa Spółki.
Jednostkowe przychody ze sprzedaży za 2020 r. wyniosły 317.519,00 zł, zysk netto wyniósł
52.179,53 zł. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży za 2020 r. wyniosły 144.309.542,61 zł,
zysk netto wyniósł 2.304.572,65 zł. Grupa kapitałowa osiągnęła EBITDA na poziomie
7.407.596,13 zł.
Główne aktywem Polaris IT Group SA jest 100% udziałów w spółce zależnej Industrial Artificial
Intelligence Kft. z siedzibą w Budapeszcie, do której należy 100% akcji iSRV Zrt. z siedzibą w
Budapeszcie. Wartość w pozycji inwestycje długoterminowe bilansu jednostkowego wynosi
55.000.000 zł i wynika ona z wniesienia aportem udziałów jako wkładów niepieniężnych, w
zamian za 55.000.000 akcji serii P, po cenie emisyjnej 1 zł każda akcja. Przed wniesieniem
wkładów, które nastąpiło 6 lipca 2020 r., Zarząd dokonał analizy działalności spółek IAI kft. I
iSRV Zrt., a także została wykonana wycena na zlecenie Spółki, w której wartość godziwa
udziałów na dzień 31 marca 2020 r. została określona na 60.799.789,60 zł. Na dzień
sporządzenia niniejszego sprawozdania Zarząd ocenia, ze nie zaszły żadne okoliczności, które
mogłyby spowodować przeszacowanie wartości posiadanych przez Spółkę udziałów.
Równolegle, w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, Zarząd ustalił wartość firmy,
wynikającą z różnicy pomiędzy wartością godziwą, a wartością aktywów netto podmiotu
zależnego iSRV Zrt. na kwotę 48.323.910,15 zł. Zgodnie z przepisami, wartość ta podlega
amortyzacji, przy czym Zarząd ustalił okres amortyzacji wartości firmy na 100 lat, obliczając
kwotę amortyzacji. Przyjęcie długiego okresu amortyzacji wynika z faktu, że nie zachodzą
przesłanki do obniżenia wartości udziałów w spółkach zależnych i wartość pozostaje utrzymana
w sprawozdaniu jednostkowym. Zastosowanie krótkiego okresu amortyzacji doprowadziłoby do
sytuacji, w której pomimo, że spółki grupy kapitałowej przynoszą zyski, występowałaby strata w
sprawozdaniu skonsolidowanym, oraz następowałaby szybka utrata kapitału. Sprawozdanie
skonsolidowane ma odzwierciedlać rzeczywistą sytuację grupy kapitałowej. Według polskich
przepisów nie jest możliwa rezygnacja z amortyzacji wartości firmy (co umożliwiają MSR),
Zarząd przyjął zatem okres amortyzacji, który pozwala właściwie odzwierciedlić sytuację grupy
kapitałowej w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.
W opinii zarządu grupa kapitałowa pomyślnie zrealizowała plany finansowe pomimo trudności
zewnętrznych. O ile warunki się nie pogorszą, Zarząd jest przekonany, że w 2021 r. Spółkę czeka
dalszy imponujący wzrost.

f. Akcje własne.
Spółka i grupa kapitałowa nie posiadają akcji własnych.

g. Posiadane oddziały i zakłady.
Spółka i grupa kapitałowa nie posiadają oddziałów i zakładów.
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h. Instrumenty finansowe.
Spółka i grupa kapitałowa nie posiadają instrumentów finansowych.

i. Podstawowe ryzyka i zagrożenia.
Ryzyko związane z COVID-19
Oprócz wpływu na zdrowie publiczne COVID-19 ma znaczący wpływ na gospodarkę, zasadniczo
wpływając na procesy biznesowe i rozwojowe. Sytuacja wokół COVID-19 zahamowała rozwój
biznesu i operacji w Polsce. W związku z wydłużeniem czasu dostaw w międzynarodowych
zamówieniach niezbędnych narzędzi i części, rozwój produktów iSRV uległ wydłużeniu.
Zawieszone zostały możliwości organizacji konferencji i targów, co utrudnia prezentację
produktów potencjalnym klientom. Ryzyko w sprzedaży jest większe, ponieważ ograniczenia w
podróżowaniu utrudniają osobiste spotkania. Dalsza przedłużająca się pandemia może
przynieść okres nieznanych wyzwań wszystkim firmom, w tym Polaris IT Group SA.
Ryzyko związane ze zmiennością kursów walut
Polaris IT Group SA działa globalnie, uzyskując przychody i ponosząc koszty w różnych walutach
krajów, w których prowadzi działalność, przez co narażona jest na straty, wynikające z
niekorzystnych różnic kursowych, które mogą obniżać marżę, uzyskana na sprzedaży
produktów i usług. Choć Zarząd Spółki dąży do ograniczania tego ryzyka, nie jest możliwa
całkowita jego eliminacja i zmiany kursów walut mogą wpływać na osiągane wyniki finansowe.
Ryzyko związane z utratą niezbędnych zezwoleń i certyfikatów.
Dla niektórych istotnych produktów i usług Spółki niezbędne są certyfikaty i zezwolenia
związane z bezpieczeństwem i dostawami dla wojska. Utrata certyfikatów i zezwoleń mogłaby
negatywnie wpłynąć na wyniki finansowe.

j. Opis zasad sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego.
Opis zasad sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego znajduje się w sprawozdaniach
finansowych.

k. Poziom kapitału własnego jednostki dominującej.
W wyniku rejestracji podwyższenia kapitału na drodze emisji akcji serii P we wrześniu 2020 r.,
kapitał zakładowy jednostki dominującej wzrósł do kwoty 5.812.000 zł, a kapitał zapasowy (z
agio) został ustalony na 49.500.000 zł.
Kapitał własny jednostki dominującej na koniec 2020 r. wynosił 55.232.452,82 zł.
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l. Podział zysku jednostki dominującej za rok 2020.
Zarząd proponuje przeznaczenie zysku netto jednostki dominującej za 2020 r. w kwocie
52.179,53 zł na pokrycie strat z lat ubiegłych.

5. Oświadczenia
OŚWIADCZENIE OSÓB DZIAŁAJĄCYCH W IMIENIU POLARIS IT GROUP SA
W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Zarząd Polaris IT Group SA oświadcza, iż według jego najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie
finansowe i dane porównywalne spółki sporządzone zostały zgodnie z przepisami prawa
obowiązującymi Emitenta oraz obowiązującymi zasadami rachunkowości.
Prezentowane dane odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i
finansową Polaris IT Group SA oraz jej wynik finansowy. Ponadto Zarząd Polaris IT Group SA
oświadcza, że sprawozdanie Zarządu z działalności w 2020 roku zawiera prawdziwy obraz
sytuacji Emitenta i jego osiągnięć, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.
Gábor Kósa, Prezes Zarządu Polaris IT Group SA
Lóránt Tókos, Członek Zarządu Polaris IT Group SA

OŚWIADCZENIE OSÓB DZIAŁAJĄCYCH W IMIENIU POLARIS IT GROUP
W SPRAWIE WYBORU PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA
ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Zarząd Polaris IT Group SA oświadcza, iż podmiot uprawniony do badania sprawozdań
finansowych dokonujący badania sprawozdania finansowego za rok 2020, został wybrany zgodnie
z przepisami prawa oraz, że podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujący badania tego
sprawozdania, spełniali warunki do wyrażania bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie
z właściwymi przepisami prawa polskiego.
Gábor Kósa, Prezes Zarządu Polaris IT Group SA
Lóránt Tókos, Członek Zarządu Polaris IT Group SA
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6. Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego
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7. Pozostałe informacje
a. Informacja o stosowaniu dobrych praktyk
Spółka stosowała w roku obrotowym zasady ładu korporacyjnego, o których mowa w
dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na New Connect”, za wyjątkiem następujących
zasad:
Zasada nr 1 – w części dotyczącej transmisji obrad walnego zgromadzenia przez Internet,
rejestracji przebiegu obrad oraz upublicznienia przebiegu obrad. Organizując walne
zgromadzenia, Polaris IT Group SA nie umożliwiła akcjonariuszom korzystanie z tego prawa.
Spółka rozważy transmitowanie i rejestrowania obrad WZA, jeżeli akcjonariusze będą
zainteresowani tą formą uczestnictwa w WZA.
Zasada nr 5 – w części dotyczącej z korzystania z sekcji „relacji inwestorskich” na
www.gpwinfostrefa.pl (obecnie www.infostrefa.com). Spółka nie korzystała z tego serwisu.
Wszelkie informacje przekazywane są za pomocą raportów bieżących i okresowych w
systemach EBI i ESPI. Treść raportów jest automatycznie publikowana w serwisie
infostrefa.com.
Zasada nr 11 – w 2020 r. nie zorganizowano żadnego publicznie dostępnego spotkania Zarządu
Polaris IT Group SA z udziałem Autoryzowanego Doradcy. Odstąpienie od przestrzegania tej
zasady miało charakter incydentalny i było związane z nikłym zainteresowaniem inwestorów
tego typu spotkaniem. Spółka zamierza organizować spotkania w miarę wzrostu
zainteresowania.
Zasada nr 16 – Spółka nie publikuje raportów miesięcznych, ze względu na to, że cała istotna
aktywność była komunikowana za pomocą raportów bieżących i okresowych. Wraz ze wzrostem
aktywności, Spółka rozważy przywrócenie publikacji raportów miesięcznych.

b. Informacja o wynagrodzeniach
W 2020 r. członkowie Zarządu nie pobierali wynagrodzeń.
Członkowie Rady Nadzorczej otrzymali wynagrodzenia w wysokości 500 euro kwartalnie na
każdego Członka Rady Nadzorczej, zgodnie z uchwałą WZA.
Wynagrodzenie Autoryzowanego Doradcy Spółki, Invest Concept Sp. z o. o., wyniosło w 2020 r.
60.000 zł.
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8. Dane teleadresowe
Polaris IT Group SA
ul. Świeradowska 47
02-662 Warszawa
e-mail: hello@polarisitgroup.com
www.polarisitgroup.com
NIP 1132197112
KRS 0000113924
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