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1. Istotne zdarzenia mające wpływ na działalność Spółki 

W dniu 17 czerwca 2019 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz pokrycia straty powstałej w roku 

obrotowym 2018. Jednocześnie podjęto uchwały w sprawie udzielenia Członkom Zarządu oraz Rady 

Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018. 

W dniu 3 grudnia 2019 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie 

odwołania Członków Zarządu Spółki, w związku ze złożeniem przez nich rezygnacji, oraz uchwałę 

w sprawie rozwiązania Spółki i postawienia jej w stan likwidacji oraz powołania likwidatora Spółki. 

Zgodnie z uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Spółka została postawiona w stan 

likwidacji z dniem 3 grudnia 2019 roku, a na likwidatora Spółki został powołany Pan Przemysław 

Szpytka.  

W dniu 13 lutego 2020 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwałę 

uchylającą uchwałę nr 3 z dnia 3 grudnia 2019 roku w sprawie rozwiązania Spółki i postawienia jej 

w stan likwidacji oraz powołania likwidatora Spółki. Tego samego dnia Walne Zgromadzenie 

Akcjonariuszy podjęło uchwały w przedmiocie zmiany nazwy Spółki na Aegon Dystrybucja Spółka 

Akcyjna oraz zmiany przedmiotu działalności Spółki.  

Po dniu bilansowym, do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy zaistniało 

istotne zdarzenie mogące mieć wpływ na sytuację finansową w kolejnym roku. W marcu 2020 roku 

Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła pandemię choroby COVID-19, wywołanej koronawirusem 

SARS-CoV-02,  która objęła swym zakresem także obszar działalności Spółki.  

Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego działalność Spółki nie została zawieszona, ani 

znacząco ograniczona. Spółka działa przede wszystkim wykorzystując narzędzia on-line umożliwiające 

kontakt z klientem bez osobistego spotkania. Do tych narzędzi należą: połączenia telefoniczne, wideo 

rozmowy oraz poczta elektroniczna.  

W początkowej fazie rozprzestrzeniania się koronawirusa w Polsce zaobserwowano rezygnację przez 

klientów z produktów inwestycyjnych, przy jednoczesnym wzroście zainteresowania produktami 

ochrony życia i zabezpieczenia finansowego bliskich na wypadek śmierci, w czym Spółka dostrzega 

szanse na utrzymanie bezpiecznego poziomu przychodów. 

Zaplecze operacyjne Spółki działało w niezmienionej strukturze. 

 

2. Skład Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki 

Na dzień sporządzenia sprawozdania skład Zarządu Spółki prezentował się następująco: 

 Michael Müller– Członek Zarządu ( powołany w dniu 13 lutego 2020 roku), 

 Radosław Olkiewicz– Członek Zarządu (powołany w dniu 13 lutego 2020 roku). 

 

Zmiany w składzie Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia sporządzenia 

niniejszego sprawozdania z działalności Zarządu Spółki: 
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 Monika Woźniak – Wołek –pełniła funkcję Prezesa Zarządu Spółki do 3 grudnia 2019 roku 

(została odwołana w związku ze złożoną rezygnacją z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu 

Spółki),  

 Tomasz Majewski – pełnił funkcję Członka Zarządu Spółki do  3 grudnia 2019 roku (został 

odwołany w związku ze złożoną rezygnacją z pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki). 

 Przemysław Szpytka – w dniu 3 grudnia powołany do pełnienia funkcji Likwidatora Spółki ( 

odwołany z funkcji w dniu 13 lutego 2020 roku). 

Na dzień sporządzenia sprawozdania skład Rady Nadzorczej Spółki prezentował się następująco: 

 Jan Zimowicz – Członek Rady Nadzorczej ( powołany w dniu 13 lutego 2020 roku), 

 Andrzej Płachta – Członek Rady Nadzorczej (powołany w dniu 13 lutego 2020 roku), 

  Marcus van der Ploeg – Członek Rady Nadzorczej (powołany w dniu 13 lutego 2020 roku).  

 

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia sporządzenia 

niniejszego sprawozdania z działalności Zarządu Spółki: 

1) Michael Müller  – w związku z rezygnacją z dnia 4 lutego 2020 roku został odwołany przez 

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki 

z dniem 13 lutego 2020 roku, 

2) Andrzej Szufa – w dniu 13 lutego 2020 roku został odwołany przez Walne Zgromadzenie 

Akcjonariuszy z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.  

 

3. Działalność Spółki w roku obrotowym 2019 

W 2019 r. Spółka nie prowadziła działalności operacyjnej.  

W roku obrotowym 2019  w Spółce prowadzone były tylko działania mające na celu funkcjonowanie 

Spółki, do momentu podjęcia odpowiednich decyzji strategicznych co do dalszego istnienia lub zmiany 

profilu działalności. W ramach w/w działań Spółka ponosiła koszty wynikające z wcześniej podpisanych 

umów, m.in. umowy podnajmu powierzchni, umowy zbycia udziału we współwłasności serwerów 

informatycznych oraz związanych z nimi wartości niematerialnych i prawnych, opłat za wsparcie 

systemu księgowego oraz odpowiednich serwerów, a także zatrudniała pracowników do obsługi 

finansowej, kadrowej, administracyjnej, prawnej oraz IT na podstawie umów zleceń. 

 

4. Postępowanie licencyjne przez Komisją Nadzoru Finansowego  

W dniu 13 października 2017 roku Spółka złożyła wniosek o wydanie, na podstawie art. 38 ust. 1 - 4 

oraz art. 58 Ustawy, przez Komisję Nadzoru Finansowego zezwolenia na wykonywanie przez Spółkę 

działalności określonej w art. 45 ust. 1 - 2 Ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu 

alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (dalej: „Ustawa”). 

W dniu 31 października 2018 roku podjęto decyzję o zawieszeniu postępowania administracyjnego 

w przedmiocie uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na wykonywanie przez Spółkę 

działalności ww. zakresie. Komisja Nadzoru Finansowego postanowieniem z dnia 6 listopada 2018 roku 

zawiesiła postępowanie administracyjne, w przedmiocie uzyskania zezwolenia na wykonywanie przez 

Spółkę działalności w ww. zakresie.  
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Postanowieniem z dnia 28 stycznia 2020 roku, na skutek wniosku Spółki z dnia 10 stycznia 2020 roku, 

Komisja Nadzoru Finansowego umorzyła postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia 

zezwolenia na wykonywanie przez Spółkę działalności określonej w art. 45 ust. 1 - 2 Ustawy. 

 

5. Sytuacja finansowa Spółki w roku obrotowym 2019 

W 2019 r. Spółka nie prowadziła działalności operacyjnej.  

W ramach utrzymywania działalności Spółki poniesione zostały następujące koszty: 

 

Usługi obce (w tym: podnajem i utrzymanie biura, audyt, doradztwo prawne)      178,9 tys. zł 

Wynagrodzenia (w tym ZUS i inne świadczenia)            27,4 tys. zł 

Amortyzacja                             74,4 tys. zł 

Inne koszty                   8,0 tys. zł 

          

W roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2019 r.,Spółka osiągnęła przychody z tytułu  odsprzedaży 

środków trwałych w wysokości 51,1 tys. zł oraz przychody finansowe z tytułu odsetek od lokat 

bankowych w wysokości 162,0 tys zł. Zostały również rozwiązane niewykorzystane rezerwy utworzone 

na bonusy za 2018 rok ( w wysokości 286,6 tys zł), które ujęte zostaływ pozostałych przychodach 

operacyjnych. 

 

Wynik Spółki za 2019 r. wyniósł:    

Koszty działalności operacyjnej                    -  288,6 tys. zł 

Pozostałe przychody/ (koszty operacyjne)                      302,8 tys. zł 

Przychody finansowe/ (koszty finansowe)                      160,8 tys. zł

  

Zysk przed opodatkowaniem                         175,0 tys. zł 

Zysk  netto                           217,5 tys. zł 

 

Wskaźnik rentowności kapitałowej na 31.12.2019 roku wyniósł 1,32%. 

 

         

6. Przewidywany rozwój Spółki 

W 2020 roku celem Spółki jest podjęcie działań w zakresie zmiany przedmiotu działalności Spółki 

i wdrożenia nowych usług. Spółka będzie świadczyć usługi szerokiego pośrednictwa finansowego, 

na rzecz różnych towarzystw, banków i agregatorów rynku finansowego.   

 

7. Czynniki ryzyka i opis zagrożeń 

Podjęcie decyzji o zmianie przedmiotu działalności Spółki generuje ryzyka biznesowe związane 

z pozyskaniem partnerów do współpracy i doborem rozwiązań zapewniających odpowiedni poziom 

rentowności Spółki. 
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W zakresie kosztów Spółka identyfikuje ryzyko wzrostu cen wynajmu nieruchomości, wzrostu kosztów 

ewentualnego zatrudniania pracowników etatowych oraz wzrost cen pozostałych towarów i usług. 

W związku z powyższym, Spółka identyfikuje ryzyko zmiany w prawie wpływające negatywnie na zakres 

działalności Spółki, w tym ryzyko zmiany w przepisach podatkowych, rachunkowości 

i sprawozdawczości.  

 

 

Warszawa, dnia 28 maja 2020 r. 

 

 

 

 

__________________     __________________ 

Michael Müller      Radosław Olkiewicz 

Członek Zarządu      Członek Zarządu 
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