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Podstawa
prawna:

Treść: Zarząd spółki Czerwona Torebka Spółka Akcyjna (dalej: „Emitent”) przekazuje poniżej odpowiedzi udzielone w trybie art. 428 § 5
Kodeksu spółek handlowych na pytania akcjonariusza zadane Zarządowi Spółki na podstawie art. 428 § 1 Kodeksu spółek handlowych
podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 2 września 2020 r.

Pytanie 1: Jakie są przyczyny start Spółki ?

Odpowiedź: W roku obrotowym 2019 spółka Czerwona Torebka spółka akcyjna osiągnęła stratę netto wysokości
16.710 tys. zł. Strata wynika przede wszystkim z Utraty wartości inwestycji finansowych – 12.211 tys. zł (opisanej w
nocie 21 sprawozdania finansowego Spółki) oraz utworzonych odpisów na należności w kwocie 2.260 tys. zł.

 

Pytanie 2: W jaki sposób Zarząd Spółki ma zamiar pokryć straty ?

Odpowiedź: Zarząd Spółki zgodnie z treścią uchwały numer 8/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z
dnia 2 września 2020 roku  planuje pokrywać z zysków osiąganych w latach przyszłych. 

 

Pytanie 3: W jaki sposób Zarząd Spółki ma zamiar spowodować, że Spółka będzie przynosiła zyski ?

Odpowiedź: Zarząd Spółki cały czas pracuje nad poprawą rentowności Spółki, czego efektem jest m.in. zmniejszenie
kosztów ogólnego zarządu spółki z 2.608 tys. zł w 2018 roku, do poziomu 1.290 tys. zł w 2019 roku oraz do poziomu
205 tys. zł w 1 kwartale br. w stosunku do 327 tys. w analogicznym okresie roku poprzedniego. 

 

Podstawa prawna: 

§ 19 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych
przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757).
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