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1.1. P「粧dmiot dziaiaInoSci §P6tki zgodnie z PKD

Przedmiotem przewazajacej dziafalnoSci sp6tki Binary Helix S.A. wg PKD sa:

7219Z (PKD 2007) badania naukowe i p「ace rozwojowe w dziedzinie pozostafych nauk przyrodniczych

i technicznych; PraCe badawczo叶OZWOjowe w dziedzinie nauk technicznych

宣・ま・ C曇as th博anねsp6穂i

Sp6相場akcyj問Bin=ny Helixjest sp6哩utwo「zona na czas nieokreSIony,

1.3. KapitaI zakladowy

Na dzieh 31.12.2019 「oku kap圃zaktadowy sp6tki vynosit 517.349′20 zt tstownie両det siedemnaScie tysiecy

trZysta CZte「dzie!iei dziewie6 ztotych dwadzieScia groszy) i dzielit sie na 5.173.492 akdy o wartoSci nominalnej

O,10 z† (s†ow面e: dziesie6 g「oszy) kaida.

SP帥W柳NIE ZARZ4DU BI州Aβγ H拙X S.A. Z DZ肌fAINOSα Zn 20±g r.　　$tro仰3



勧砧町寄鍋

宣・4・ O「ganY Sp6書kj

O関れami Sp封ki s尋:

- Walne Zg「omadzenie

- Rada Nad之°「c之さ

・Za「zad

乙す「埼d

Orga=em kie「ujacym Sp6出面est ZaHZad. Zarzad jest jednoosobowy.

Zarz如Sp6tki pracowal w skladzie:

Stawom刷uczata - Prezes Zarz如u od 18,09.2008 r. do nadal

Kompeten由zasady p「acy Za岡du Binary Helix S.A. okre鉛ne zostdy w nastepujacych dokumentach:

・ Statut Sp6fkL

- ReguIamin Zarzadu,

- Dobre praktyki sp6tek notowanych na NewConnect,

・ Obowiazujace przepisy prawne.

Rada Nadzorcza

O喝anem kontroinym sp6tki jest Rada Nadzorcza. RadさNadzorcza pracowafa w skfadzie:

- Pan Jacek Magdziarz- Przewodniczacy Rady Nadzorczej od O9.05.2O14 do nadal

- Pani Natalia Hucza†a - Wiceprzewodniczaca Rady Nさdzo「czej od 30.06.2017 do nadai

・ Pani Anna Kocimska - Czfonek Rady Nadzorczej od 30.06.2016 do nadal

- Pan Rysza「d Kr61ikowski - Cz†onek Rady Nadzorczej od 30.06,2O17 do nadal

- Pan G「zego「z Kocimski - Cz†onek Rady Nadzorczej od 22.08.2017 do nadal

Na dzieh opracowania niniejszego sp「awozdania Rada Nadzorcza pracuje w sk伽zie:

- Pan 」acek Magdziarz - P「zewod両CZaCy Rady Nadzorczej

・ Panl Nata帽Huczaね- Wjcep「zewodn喧Ca Radγ Nadzorczej

- Pani Anna Kocimska - Cztonek Rady Nadzorcz句

・ Pan Ryszard K輔kowsk十Czfonek Rady Nadzo「czej

- Pan G「zegorz Kocimskj - Cz†onek Rady Nadzorczej

Rada Nadzo「cza Bjnary Helix S〃A事dziafa w oparcju o:

-StatutSpら撮i

- Reguiamjn Rady Nadzorczej

- Dobre praktyki sp6tek notowanych na NewConnect

- Obowiazujace p「zepisy prawne

2. Zdarzenia istotnie wply‘胴jace na dzia伽oS釣ednostkしjakie nastapfty w roku ob同vym,

-一票群書聖堂叩調曲れ前職鵬印書臆臆〇二
Na dzie串oorzadzenia niniejszego dokumentu′師tent nie prowadzi dziatalnoSci operacvin到est to spowodowane

bezpoSrednio brakiem kaphafu obrotowego na jej prowadzenie oraz przede w§Zystkjm z powodu trwajacej

i niezakorfezon句restrukturyza匂i・ Kluczowym etapem rest田kturyza輔est wprowadzenie akdi serii E do obrotu,

Zarz如konty…je dodatkowe czy=nOSci zwiazane z wp「owadzeniem akdy serii E do ob「otu, kt6re w p「ocesie

restrukturyzacji nie byty wcze$niej planowane a okazafy sie niezbedne do jej zakohczenia. Sp6tka podpisa†a juZ

Odpowiednie porozumienia z kilku∩astoma podmiotami′ POZOStaty jeszcze dwa. B「ak podpisanych porozumiefi

Sp棚"棚〃情桝用的Du βI勅的γ H飼いY S.A.之かZ榊とAふ勅光α乞4 2側9 ′,



的的毎蕗
Z WSZγStkimi akcjo冊iuszami obejmujacy

do obrotu akcji.

Niezaieinie od spraw 「est「ukturyzacji 「6wnolegle prowadzone sa p「ace nad p「zygotowa=iem do p「odukcji

najnowszej generacji 「eduktora mocy do oszczedzania energ” elektryczngivraz舶d opracowaniem od powied niej

W 2019 oraz w bie±acym okresle btry kontynuowane rozmovy - ust軸a z lnwestorem dotyczace

WZnOwienfa d軸Inofol operac胴SP6tk= ksztaftu pla両inansowego士t6ny bedz[e realitowany w oparciu

O teChnoIogie軸enta" R6個o-eg-e p「zygotowywal軸y sie logistycznle do wznowienle dziatalnoSci po

Zakohczeniu 「est「ukturyzacji. Chcemy by毎ot。Wi do wejstia na rYnek i ko。PeraCji, gdy zostana zak°hcz°ne

CZynnOScinaprawcze.

琵琶監豊里重囲慶高薗由由鹿亜重囲一

鞘」∵----　-臆　　」=

葦監護濫藍聖霊翌翌藷監圃
Z przyczyn wskazanych w punktach poniZej′ istnieje 「yzyko ogtoszenia upad†oSci Emitenta. Brak

dokapitalizowania Sp6tki′ W POtaCZeniu z niewp「owadzeniem do ob「otu na 「ynku NewConnect Akdi Se「ij E

SPOWOduje niemoinoS6 daiszego funkcjonowania Sp6tki,

5"2. Ryzyko zwia禍ne Z mo祁wo5cia kontynuowania dziata-noSci przez Sp61ke

Obecna sytua垂ekonomiczno揃nansowa sp6tki jest wynikiem posjadania bardzo znaczacych zobowiaza埴6re

nadal nie moga by如eguIowane p「zez帥tenta oraz brakiem moiliwo$ci zg「omadzenia wystarczajacego

POZiomu kapita山ob「otowego do podjecia produkcji.

Sp6tka od samego poczatku istnienia boryka-a sie z nievvysta「czajacym poziomem frodk6w finansowych, Kapita†

Zaktedowy zgromadzony przez sp6tke zostat wykorzystany na inkuba魂techno-ogi間jednak niewystarczajacy

SP棚W棚〃/E ZA椛均Du B/M抑y H檀原S,A. Z D袖捌きNO5α ZA 20±9 ′,
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寄れ白州J后轍

do komercJaliza切rozwiazah na rvnku. Z tego te2 powodu pojawfty sie ZObowiazanぬ(r6wnlei wobec ZUS oraz

Urzedu Ska「bowego)・ kt6rych sptate/restrukturyzacje ZさrZad stale prowadz上W zwiazku z tym Emitent

uStaWicznie poszukiwat inwestora finansowego.冊ormacje dotyczace prowadzonych rozm6w w tym zakresie

PrZekazywane byfy do pubItcznej wfadomoSci. W toku procedowanja usta~ono ponad wszelka watpllwo揮e

Wa「unkiem zg「omadzenia dodatkowego k函′u 。b「otowego jest zmiana st「ukturγ Z。bowiazah i jej

reSt「ukturyzacja. W zwiazku z tym zostaty podjete czynnoSci zwiezane z emisja ak串e「ii E, kt6ra w istotny spos6b

WP囲a na poprawe str血ry zobowiazafi Sp6tki Za「ejest「owanle podvIryZszenfa kap圃u z抽dowego

Emitenta i t…ajace obecnie dzia†anfa′ majace na ce-u wp「owadzenia Akdy Se「ii E do obrotu ne rynku NewConnect

Sa PrZygOtOWaniem Sp6tki do podjecia bie2acej dzieねIn。Scj ope「acyjnej.

Biegfy rewident w Rapo「cie z badania sp「awozdania finansowego Emitenta za rok obrotovy 2018 wskaza†, ie

istnieje 「yzyko moiliwo5ci kontynuadi da-szej dzjatalnoSci Sp6tki′ a POdejmowane do tej pory dziefa「lia

naP「aWCZe nie przyniosly oczeklwanych rezultat6w na dziefroilansowy. w zwiezku z tym wzA zatwierdzajace

SPraWOZdanie finansowe za 2018 r・ POdj可o w dniu 28.06.2019 …Chwate nr 14 dotyczaca dalszego istnienia

W chw航obecnej nie jest moZlive p「owadzenie przez Sp6tke dziatain。Sci operacyjnej. Taka sytuecja bedzie sie

utrZymyWata do momentu pozyskania p「zez Sp6Ite dodatkowego師ransowania, POPrZeZ Znalezienie inwestora

(inwesto「6w)′ gOtOWegO ZnaCZap dokap輔zowa5師tenta・ Pozyskanie lnwesto「a jest wa「unkowane z koIei

Zako龍zeniem procesu 「estrukturyzacjL kt6rego obecnie kluczowYm elementem jest wprowadzenie do ob「otu

akcji seri圧・ Aktualna sytuacja Sp6tki nie moie t「wi przez dfugi okres czasu, Wiec w przypadku braku

dokapitalizowania′ istnieje ryzyko′ i2 Sp6tka mo±e zosta6 postawiona w stan upad†o5ci bad紺kwidady.

Pozyskさnje dodatkowego finansowania udziaすowego pozwoli Emitentowi podjecie dziatalnofoi ope「acyjnej.

W opinii Sp6tki szacowane mar2e na sp「zedaZy pozwola zaiegna6 obecne prob-emy z pfy…OSc串nansowa.

5・3. Ryzγko niedotrzymania przez Sp伽‘e Warunk6w objecia Akcji ser畦przez wieHryC刷

W dniu 14 grudnia 2015r. WZA Sp6tki podjeto uchwate o emisji Akcji Se「ii E. Akcje Serii E zostaty zaoferowane

najwiekszym wierzycielom Sp6tki′ W ra maCh jednoczeSnie zawie「anych ug6d pozasadowych i byty optacane przez

inwestor6w w ramach zawie「anych um6w p。t「aCenia wierzyte-noSci Sp6tki, vynikajacych z jej zadtu2enia z

Wierzytelnostiami l nwestor6w′ Wynikajacych z obowiazku wnieslenia wkfadu pienie2nego na pokrycie Akdi Se「ii E.

Umowy o鴫cia Akdy Serij E zwieraly sze「eg zobowiaza篤p6tkL w ramach kt6rych帥tent zobowiaza† sje:

1〉　podja6 wszeIkie dzia軸a konieczne do rejestra坤P「aWidtowego wykonania postanowiefi uchwaty wzA

O emisji Akdi Se「ii E oraz ich wprowadzeniu do ob「otu wASO′ W SZCZeg61noSci z†o2y do sadu 「ejest「oweg。

PraW榔owo wype面ony, OPtaCO=y i kompletny wniosek o za「ejestrowanie podwyiszenia kapitafu

Zaktadowego poprzez em鵬Akcji Serii E Sp6tl(i w terminie 30 dni od dnia ich opface噂

2) niezwtocznje poinfo「mowaC‖nwesto「6w obejmujacych Ak。e Serii E o zarejestrowa血wlastivy s如

rejest「Ovy POdWZszenia kapitafu zakfadowego poprzez em鵬tych akcj巧

3) ztoEy6 do KDPW prさWidtowo wype'niony i kompletnγWnioseko rejestra煎Akcji Serii E wdepozycie KDPW

W te「minie 60 dni od dnia rejest「acji podv‘γ主szenia kapitatu zak-adowego Sp6†ki poprzez emisje tych ak(擁

4) ztozyedo Zarzadu GPW p「awidtowo wypeiniony i kompletny wniosek o wprowadzenie Ak卸do ob「otu w

Alte「natywnym systemie Obrotu na Rynku NewConnect organjzowanym przez GPW w terminie 2 miesiecy

Od rejestracji Ak切Se璃E wdepozycie KDPW;

5) podja6 wszelkie inne czynnoSci maj尋Ce na Ce~u zapewni6 wprowadzenie Akcjj Se「ii E do obrotu

WAite「natywnym systemie Obrotu na rynku NewComect prowadzonym p「zez GPW w te「minie lO

miesiecy od dnia rejestraqi podwyZszenia kapitalu zakfadowego sp6tki poprzez emisje tych akcjh

W p「zypadku・ gdy Sp6tka nie wykona czymoScL o kt6rych mowa powYZej w te「minach okre鉛nych w tych pl肌ktach,

W SZCZeg6lndsci w pnypadku niewprowadze面Akdi Serii E do obrotu w ASO na 「ynku NewConnect prowadzonym

舶用A W脚角N作桝偽的Du BI仙骨γ H勧Ⅲ手鼻A. Zの弧棚んN傍α棚2側9 ′,　　細りn寄6



日加的れ甜

PrZeZ GPW w terminie wskazanym w punkcle与) pouγZej, inwestor uprawnlony bedzle doねdanfa zapfaty

umOWneJ w vIγSOkoSci喧n串eny emis面ej za w§Zystkie Ak垂Se晒E o暁te przez danego inwesto「a.

R6wnieZ w przypadku njedot剛mania przez Sp6tke termin6w wskazanych w tresti punkt6w l)職5症wyZej, Sp6†ka

nie p6Z唖n帥terminle miesleca od upfywu przedmiotowego terminu′ ZWr6ci danemu inwestorowI wkfad ple噂ny

Wniesiony n叩okrycie i o暁e Ak郎e噂W POStaCi uiszczenia kary umown執O kt6rdy mowa powyiej,

」eZeI冊dope佃enie powyZszych wamunk6w′ W Zakresie wskazanvm w tresci punkt6w 3上5) powy勘nastap巾

Zarejestrowanju podvyZszenia kapitatu z抽dowego帥tenta川ry咽acego z emisji Ak。i Serii EJWrot k胸nastapI

Po P「ZeProWadzeniu procedury obn髄nia kap圃u zaktadowego Sp6tki bez wγnagrodzenia.

Wyko剛ie poWiszych zobowiazafi Sp6tkL na dzieh spo岡dzenia niniejszego dokumentu′ PrZeStaWia sie nastep両o:

1) Subskrypcja Akdi Se「ii E zakohczyfa sie w dniu 14 czerwca 2016r.′ a Sp6tka z-oZyta wniosek o rejestra垂

POdwyiszenia kap圃u zakfadowego w drodze emigiv Akdy Serii E w dniu 14 czerwca 2O16r., a PrZedmiotowa

rejestra句a nastapita w dniu 22 wrzeS面a 2016「,

2〉 Sp6tka zto2yta w KDPW wniosek o rejest「a魂w depozycie Akcjj Serii E w dniu 21 1istopada 2016「.

3) Zarzad KDPW′ uChwata z dnia 31 stycznia 2017r’P「Zv圃AkQie Se「ii E do depozytu pod wa「unkiem wyznaczenia

ich pierwszego dnia notowafi przez o「ganizatora Aso.

4) Sp6tka z†oZyfa na GPW wniosek o wprowadzenie do obrotu na rynku NewCo…eCt Akcji Se州E w dniu 21

1istopada 2016「・ Do chw描obecnqj Zarzad GPW nie podj如chwa†y o wp「owadzeniu Ak勘Serii E do obrotu w

Sp6tka nie wype楠postan。Wie血mownγCh′ dotγCZaeyCh te「minu wprowadzenia Akcji Se「ii E do obrotu na叩ku

1stnieje wiec ryzyko v唾pienia przez ak。onariuszy’kt6rzy o圃Akcje Serii E z Zadaniem za西ty kary umownej, O kt6rej

mOWa W niniejszym punkcie dokumentu′ CO W ko∩Sekwen郎nroie dopro融zi6 do zatamania sie p「Qgramu

restruktu時Za郎ZadtuZenia Emitenta. Aby zapobiec takiemu stanu rzeczy za喝d Sp6'ki wsp6lnie z Autoryzowanym

Doradca przygotowat aneks san山apy kwestie kar umownych wynikajaych z zapis6w umownych, ktdy zal)eZPiecza

PeWnOst Obrotu na rγnku NewConnect‘ co jest wspdina troska zar6wno Sp6tk=ak r6wnle之Regulatora obrctu.

Wprowadzenie Ak郎Serii E do obrotu na rynku NewConnect automatycznie usunie ten czynnik ryzyka.

5.4・ RYZyko zwiapne z zaIegfymi zobowiazaniami §p繍wobec Zak-adu ubezpieczeri Spoiecznych oraz

U rzed u Skarbowego

帥tent posiada zalegfe zobowiazania wobec Zakねdu Ubezpieczeh Spo-ecznych (ZUS) oraz urzedu Skarbowego.

Wystepowanie tych zaiegtoSc巾OWOduje c圃e naliczさnle odsetek od zobowiaza句a takie dop「owad謝o do

WSZCZeCia postepowari egzekucyjnych′ kt6「ych koszty r6wnieZ ponosi Sp6tke. Take sytua両POWOduje istnienie

ryzyka dalszego pog†ebienぬsie trudno5ci finansowych Emitenta.

Po wp「owadzeniu do obrotu na rynku NewConnect Ak切Serii E (a tym samym - OStateCZnej zmiany st「uktury

ZObow車Zafi Sp6tl(l)・ Emitent zamierza niezwlocznie podja6 dziatanla, Zmierzajace do uregulowania wsze臨h

naleZnoSci wobec ZUS i Urzedu Skarbowego.

5’5" Ryェyko zw匝ane z przete「mlnowanγmi zobow匝niamI Sp6晒wobec w]erzγC剛, bedacymI

PrZedmiotem po的powari egzekucvinych・ na POdstawie nakaz6w zap書aty badZ prawomocnych

WγrOk6w sad6w powszech nych

匂CZna Wa巾Ose ZObowiazah Sp6tkL bedacych przedmiotem wydanych nakaz6w zaptatγ, b担objetych

PraWOmOCnymi wy「okami sad6w′ WynOSi t卸znie 606.469′49 PしN′ Z CZegO WartOS6 p「zed miot6w spor6w vynosifa

557"569′37 PLN′ a koszty nakazu badi egzekucji tychie wierzytelno§ci wynosza 48.900,12 PLN,

Na kwote te sk†adafy sie zobowiazania Sp6†ki wobec 27 podmiot6w, SPOS「6d kt6rych najwieksza jednostkowa

WierzytelnoS6 Emitenta wynos柚a 123.000 PしN, a najmniejsza - 109,95 PしN.

Poza faktem′ iZ Sp6tka i jej majむek jest przedmiotem postepowania egzekucyjnego, istnieje ryzyko zgtoszenia

PrZeZ gruPe Wierzycieli wniosku o ogtoszenie upad†o宝庫Emiten屯.

卯棚W餓帥〃店名置僻的DU BI相調γ H劇間者鼻A.之の幼4鋤きNOきa棚2側タ′.　　　劇れ抑調7



帥掛り高宮触

na rynku NewCo個ect Ak副Se硝E (a

ZObowiaza“p6tkly EmItent zamle「za niezwtoczn~e podja6 d軸nla′ Zmjerzajace do u「egu-owania tych

nale滴c両ponujap wierzycielom zawa「cie odpow軸ch ug帥t6rych czeScia skfadow叩OZchyC r6w面ei

Objecie p「zez wlerzycieli akqu ko-e周em勘na warunkach軸2onych do pa「amet「6w emisjl Akcjl Se岨

5"6. Ryzyko zwiaz場ne Z nierzeteInoScia poten画Inych inwestor6w

Sp6tka p「aktycznie od chw硝swojej rejestra卵oszukuje inwesto「a′ m。gaCegO WeSPrZe6 Emitenta w jego

dz軸oScti Poziom kapitatow wfasnych umo細Sp6tce podjecje dziatalno$ci badawczo rozwQjowej, natOmiast

nie pozwala両szersza komer坤zarfe p「zygotowanych p「odukt6w i rozwiazah technicznych. Bedac de facto

inkubatorem technoIogicznym′ Sp6tka nieustannie poszukiwala finansowania dz軸o$cj produkcvinej. W

trakcle tego procesu zetkneta sie r6wnieZ z potencjalnym。nwestoram吊t6rzy pod pozorem udzi軸a

finansowania Sp6tce’P「6bowa恒eja待tasno鮎ntelektuaina technicznych i konstrukcvinych rozwiazah i

W zwiezku z fakte申Z aktualnie Sp6ke brakuje Srodk6w finansowych′ niezbednych do zapewnienfa ochrony

PatentOWej wszystkich swoich 「ozwi画techniczno-konst「ukc画yc申stnieje ryzyko przejecia tych rozwjazah

PrZeZ OSOby, kt6re w ramach przep「owadzanfa procesu due d冊gence przv pote圃nych nego軸ach,

dotyczacych dokapit描zowania p「zedsiebio「stwa Emitenta.

lst噂e 「6wnieZ ryzyko′ jirote噂而y inwesto岬brew swoin dek-aracjom i przedstawianym gwaran如m, nie

bedzie dysponowa吊ekfa「owanymi funduszam画ezbedrlymi do dokap軸zowania Emitenta na poziomie

POZWa廟cym wznowienie i 「ozw6j dziatalnoSci ope「ac画ej.

駕篭嵩鵠
琵琶翌監翌蓋翌翌董翌翌豊麗翌重患

理畢聖堂
Na d摘31.12.2019 r・ OraZ na dzie正porzadzenia幽ejszego sprawozdania (2tonkowie Zarzadu sp6tki

Binary Helix §・A' POSia軸nastepujaca "czbe akcji poszczeg6)nych s輔

tym samym - OStさteCZnej zmiany struktunγ

皇聖堂畦華一些更聖堂聖〇一一〇_〇十二二

Dziatalno俺Sp6†ki nie wywiera negatywnego wptywu na stodowisko naturalne.

Urzadzenia sp6tki′ a ZWfaszcza reduktory mocy do oszczedzania energ" elektrvcznej w obwodach

OSwie軸owych oddziatuja pozytywnie na Srodowisko natura~ne w spos6b globa-ny. Mniejsze zuZycie energii

eiektrycznej p「ZeZ Klie=t6w′ kt6rzy korzystaja z urzadze的6tki powoduje mniejsza emirfe CO2 do atmosfery.

SP朋WOZDA〃侶Z棚卸DU BI肌的Y H軸研よA. Z脚色叱N傍α捌2αタr.
S請Onα 8



勧観劇甘心蕗

10. Charakterystyka zatrudnienia

Na dzic症31"12"2019 「・ SP6tka nie zat「udniaねp「acownik6w.

聖堂聖e za畦tad吐叩o帽Cvinego:∴
Sp6tka Binary Helix S.A. wokresie roku obrotowego 2O19 pc刷ega-a zasadom軸ko「porac面ego, O kt6rych

mowa w dokumencie 〃Dob「e Praktyki Sp6-ek NotowanγCh na NewConnect”.

W zwiezku z uzyskaniem w dniu即stopada 2011 「・ P「ZeZ Sp6tke statusu sp6tki pubIicznej notowanej w

aIte「natywnym systemie obrotu na rynku NewCo胴Ct OraZ Pu幽魂r叩rtu bieiacego n「 8/2Oll z dnia 6

grudnia 2011 「・ ・′Zakres stosowanych przez Sp6tke zasad Dobrych P「aktyk〃′師ent pod-ega zasadom Dobrych

P「aktyk od dnia publikadi niniejszego raportu.

12, Podsumowanie

Sp6tka jest w trakcie procesu restrukturyzacji zad†uZenia" Koszty sp6tki zostafy ograniczone do minimum,

Wchwili obecnej Sp6Ita p「aktycznie nie p「owadzi dz軸noSci operacvinej, nie zat「udnfa pracownik6w.

Wprowadzenie akcji do obrotu to obecnie najistotniejszy e-ement dIa sanacj情inans6w Sp6tki.

W opinii Emitenta′ POZytyWne Zako龍zenie tego procesu umozliwi Sp6tce uzyskanie takiego poziomu

Srodk6w obrotovych′ kt6ry umo21iwi podjecie dziatalnoSci operacyjnej i bedzie na wystarczajacym poziomie w

daIszej perspektywie.

Njniejsze sp「awozdanie zostaIo sporzadzone w dniu 20 kwietnia 2020 「.
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