
Pytania Akcjonariusza zadane podczas obrad Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Agory S.A. w dniu 20 czerwca 2018 r. 

 

Zarząd Agory S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w oparciu o zasadę I.Z.1.19 Dobrych Praktyk 

Spółek Notowanych na GPW 2016, niniejszym przekazuje pytania Akcjonariusza skierowane do Zarządu 

w trybie art. 428 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wraz z odpowiedziami Zarządu na zadane pytania, bądź 

wskazaniem przyczyny nieudzielenia odpowiedzi. 

Podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 20 czerwca 2018 roku Akcjonariusz 

Spółki Tomasz Gromkowski skierował do Zarządu Spółki następujące pytania: 

1. „Czy wskazana w prezentacji pn. „Strategia Grupy Agora 2018-2022” na str. 20 EBITDA Helios 

S.A. w 2017 r., a następnie prognozowana EBITDA w roku 2022 dotyczy tylko sieci kin spółki 

Helios S.A., czy też EBITDA grupy kapitałowej Helios?” 

2. „W nawiązaniu do informacji przedstawionej na stronie 20 ww. prezentacji, w celu porównawczym, 

proszę o podanie: 

a. Liczby ekranów spółki Helios S.A., jak też grupy kapitałowej Helios w latach 2013-2017, tj. 

w roku 2013, 2014, 2015, 2016; 

b. Przychodów ze sprzedaży spółki Helios S.A., jak też grupy kapitałowej Helios w okresie 

2013-2017; 

c. EBITDA sieci kin spółki Helios S.A. i jej grupy kapitałowej w latach 2013-2017, tj. w roku 

2013, 2014, 2015, 2016.” 

3. „W świetle bardzo dynamicznego rozwoju sieci kin spółki Helios S.A., jak też grupy kapitałowej 

Helios, generujących ponad 50% EBITDA grupy kapitałowej Agora, dlaczego zyski za rok 2016 

wypłacone zostały w roku 2017 spółce Agora S.A. w formie dywidendy, notabene wypłaconej przez 

spółkę Helios S.A. po raz pierwszy od czasu jej powstania i przeznaczone na znacząco ograniczony 

skup akcji własnych Agora S.A. po znacząco zawyżonej cenie, zamiast przeznaczyć je na dalszy 

rozwój sieci kin Helios, którego beneficjentami byliby wszyscy akcjonariusze spółki Helios S.A.? 

Dodam iż z 30 posiadanych akcji, zgłoszonych do skupu przez Agorę S.A., na skutek znaczącej 

podaży akcji i wynikającej redukcji, skup nie objął nawet jednej akcji.” 

4. „Czy w 2018 r. Helios S.A. zamierza wypłacić Akcjonariuszom dywidendę za 2017 rok?” 

5. „Co było powodem zwiększonej amortyzacji Helios S.A., skutkującej niższym zyskiem netto Helios 

S.A. w roku 2017 (w stosunku do roku 2016), pomimo ok. 20% wzrostu przychodów Helios S.A.?” 

6. „Dlaczego spółka zależna Agora S.A. Helios S.A. pozbawia akcjonariuszy większościowych, w tym 

Tomasza Gromkowskiego, praw z akcji, pomimo nieukończenia procedury ustalania ceny odkupu, w 

stosunku do posiadanych przez tych akcjonariuszy akcji?” 

7. „Jakie są przyczyny niedopuszczenia akcjonariusza Helios S.A. – Tomasza Gromkowskiego, do 

udziału w ZWZ Helios S.A. w dniu 18 czerwca 2018 r.?” 

Odnosząc się do pytań 1-4 oraz 6-7 powyżej, Zarząd Spółki uznał, iż pytania te dotyczą spółki Helios S.A., 

a nie Agora S.A., w związku z czym Zarząd Spółki odmówił udzielenia odpowiedzi na te pytania. 

Wobec nieudzielenia odpowiedzi na powyższe pytania przez Zarząd, Akcjonariusz Tomasz Gromkowski 

zgłosił sprzeciw, w trybie art. 429 Kodeksu spółek handlowych. 



W odpowiedzi na pytanie 5 powyżej Zarząd Spółki udzielił informacji, iż zgodnie z treścią sprawozdania 

Zarządu Spółki do sprawozdań finansowych Spółki za 2017 rok, w spółce Helios S.A. została rozpoznana 

jednorazowo kwota 2.700.000,00 zł amortyzacji w związku ze skróceniem okresu użytkowania części 

projektorów kinowych (tj. projektorów analogowych), których okres użytkowania został skrócony do 

końca 2017 roku, w związku z czym przyspieszona została amortyzacja i rozpoznana jednorazowo kwota 

2.700.000,00 zł. 

W celu zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi przebiegu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Agory 

S.A. z dnia 20 czerwca 2018 r., w szczególności w kontekście powyższych pytań Akcjonariusza 

skierowanych do Zarządu Spółki, odsyłamy do transmisji online z przebiegu obrad 

(https://www.agora.pl/walne-zgromadzenie). 

 

https://www.agora.pl/walne-zgromadzenie

