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O SPÓŁCE



Mateusz Pazdan
Prezes zarządu

Bartosz Kogut
Wiceprezes zarządu

Przemysław Kwiatkowski
Wiceprezes ds. finansów i administracji

W SFD S.A. odpowiedzialny za:
▪ realizację strategii oraz rozwój 

sprzedaży i produktów Spółki
▪ rozwój systemów IT, w tym e-

commerce
▪ relacje z mediami
Ekspert BCC ds. Suplementów Diety, 
Żywności Wzbogaconej i Funkcjonalnej

W SFD S.A. odpowiedzialny za:
▪ logistykę i realizację inwestycji Spółki
▪ nadzór nad działalnością operacyjną 

oraz procesami
▪ nadzór nad procedurami 

wewnętrznymi

W SFD S.A. odpowiedzialny za:
▪ finanse 
▪ sprawy prawno- administracyjne i 

publiczno-prawne  Spółki
▪ relacje inwestorskie

Kim jesteśmy – Zarząd i Rada Nadzorcza

RADA NADZORCZA

Ryszard Pazdan
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Tomasz Kwinta 
Członek Rady Nadzorczej

Elżbieta Świtek 
niezależny Członek Rady Nadzorczej

Katarzyna Borkowska 
niezależny Członek Rady Nadzorczej

Wanda Pazdan
Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej

https://sfdsa.pl/wladze-spolki/
https://sfdsa.pl/wladze-spolki/
https://sfdsa.pl/wladze-spolki/


Nasza Spółka powstała z pasji do kulturystyki, informatyki i potrzeby dzielenia się wiedzą.  
Te fundamenty towarzyszą nam do dzisiaj. Przez 20 lat zbudowaliśmy zmotywowany zespół specjalistów, który 

pozwoli nam się jeszcze długo rozwijać, rozszerzając ofertę produktową i zdobywając kolejne rynki.

O Nas – historia SFD



Rozwijamy firmę, która obecnie jest liderem e-commerce w kategorii odżywek i suplementów dla osób aktywnych. 
Zwiększamy skalę działalności w zakresie oferty, kanałów sprzedaży oraz poprzez ekspansję na nowe rynki.

Naszą pozycję rynkową budujemy na kompetencjach, które dają nam dźwignię do wzrostu 

Największy branżowy 
sklep i 18 lat 

doświadczenia w 
e-commerce 

Marki własne - 40 
wyspecjalizowanych 

producentów 
kontraktowych

Własna, sprawdzona 
logistyka z możliwością 

wysyłki do 10 tys. paczek 
dziennie

Zmotywowany zespół 
skupiony na rozwijaniu 

firmy

O Nas – fundamenty SFD



PRODUKTY I 

SPRZEDAŻ



Ponad

8 tys
pozycji

w ofercie

5
własnych 
platform

e-commerce

79
sklepów 

stacjonarnych

1,5 mln
obserwujących

w mediach

100 tys
wysyłek 

miesięcznie

Produkty Kanały sprzedaży Sieć sklepów w Polsce

Model biznesowy

Odżywki dla osób aktywnie 
uprawiających sport

Żywność dietetyczna, w tym 
słodycze o obniżonej zawartości 
cukru

Suplementy diety

E-commerce bezpośredni
do klienta indywidualnego

Sklepy stacjonarne oraz
dystrybutorzy w kraju
i za granicą

Apteki w Polsce

12 sklepów własnych

67 sklepy franczyzowe



Żywność dietetyczna, 
w tym słodycze 
o obniżonej zawartości cukru

3

Rynek odżywek dla 
sportowców

Rynek suplementów 
diety

Rynek wyrobów 
cukierniczych

Udział w rynku i rozwój oferty

Udziały w rynku

1 Odżywki dla osób aktywnie 
uprawiających sport 2 Suplementy diety

ok.0,5%
wartość rynku 
13 mld zł w 2020 roku

15-20%
wartość rynku
325 mln zł w 2019 roku

ok. 2 %
wartość rynku 
6 mld zł w 2020 roku



Produkty – nasze marki Własne

duże zróżnicowanie oferty 
produktowej  dzięki produkcji 

kontraktowej 

maksymalny udział w 
sprzedaży 1 produktu 

poniżej 5%

ok. 40 sprawdzonych 
producentów marek 

własnych 

największy producent ma 
poniżej 15% udziału

marki własne stanowią 
72% sprzedaży w 2020

(58% w 2019, 46% w 2018)

brak uzależnienia od dostawców 
innych marek z oferty niż marki 

własne

Własny dział B+R dzięki któremu spółka kreuje nowe trendy na rynku oraz szybko dostosowuje ofertę
do potrzeb klienta. - przykład słodycze dietetyczne 

bardzo duża 
rozpoznawalność

liczba produktów

380
+ warianty smakowe

liczba produktów

185
+ warianty smakowe



Promocja produktów SFD

▪ Innowacje produktowe - bonus pierwszeństwa 

▪ Największy sklep branżowy w Polsce

▪ Sieć 450 influencerów o łącznym zasięgu 18 mln obserwujących

▪ Akcje in/out w znanych sieciach sprzedaży 

▪ Wspólne akcje z siecią Decathlon 

▪ Współpraca z PZKFITS

▪ Wysokie pozycje na kluczowe frazy w Google 

▪ Własne media społecznościowe o łącznym zasięgu 1,5 mln

▪ Google Ads 

▪ Reklamy Facebook

▪ Sieć sklepów własnych 



Kanały sprzedaży

duża dywersyfikacja klientów 

największy odbiorca  stanowi ok. 1 % udziału w sprzedaży

▪ największy branżowy 

e-commerce w Polsce

▪ 100 000 zamówień 

miesięcznie 

▪ numer 1 na Opineo w 

kategorii zdrowie i uroda 

▪ lider na Allegro w 

kategorii Suplementy i 

Odżywki

▪ dotarcie do ok. 1000 

punktów aptecznych 

oraz zielarskich 

▪ dotarcie do 40 krajów, w 

tym głównie: Dubaj, 

Niemcy, Słowacja, 

Wielka Brytania, 

Bułgaria

▪ 12 sklepów własnych/ 

omnichanel

▪ 67 sklepów 

franczyzowych

▪ sklepy partnerskie

▪ obecność w sieciach 

sprzedaży, m.in. 

Decathlon

E-Commerce

1
Sklepy stacjonarne oraz 
dystrybucja krajowa

2
Apteki oraz sklepy 
zielarskie

3

Export

4



Struktura przychodów ze sprzedaży

2019

Polska

Polska

Eksport
Eksport

110,4
78%

32,0
22%

172,9
88%

24,0
12%

2020

e-commerce

e-commerce

Pozostałe

Pozostałe

63%

37%

72%

28%

Struktura geograficzna przychodów (mln PLN; %) Przychody wg kanałów sprzedaży (%)

2020 2019



Nowe trendy i szanse na rozwój

Przyzwyczajenie konsumentów 

do zakupów przez internet po 

lockdownie 

Rosnąca liczba osób dbających 

o swój wygląd

Rozwijający się trend na zdrowe 

odżywianie i dbanie o 

odporność organizmu

Konwersja klientów z produktów 

zawierających cukier na produkty

o niskim indeksie glikemicznym pozwoli 

nam na uzyskanie większego 

udziału w rynku wyrobów cukierniczych 

Coraz większe oddziaływanie 

mediów społecznościowych na 

decyzje zakupowe 

Zwiększona powierzchnia 

magazynowa



1,3 mln
zrealizowanych zamówień

3  
nowe sklepy stacjonarne

40  
nowych produktów w ofercie

27  
nowych sklepów 
franczyzowych

Kluczowe działania operacyjne 2020

Średniomiesięczna liczba 
przesyłek (tys. szt.)

2019 2020

62
108

+74 %▪ Nawiązanie współpracy z 14 producentami

▪ Oddanie do użytku 3 tys m2 dodatkowej powierzchni magazynowej 

▪ Rozbudowa infrastruktury magazynowej

▪ Obniżenie kosztu wydania linii z magazynu o 10% 

▪ Wdrożenie systemu klasy MRP do prognozowania zapotrzebowania towarowego

▪ Nawiązanie współpracy z sieci sklepów Decathlon 

▪ Stworzenie wewnętrznego działu jakości na potrzeby marek własnych

▪ Rozpoczęcie działań w zakresie budowy własnego zaplecza magazynowego 



685 tys 
zrealizowanych zamówień

2  
nowe sklepy stacjonarne

(obecnie 12 sklepów)

28  
nowych produktów w ofercie

▪ Nowa linia produktów ALLDEYNN

▪ Uruchomienie platformy sprzedażowej na rynku czeskim allnutrition.cz

▪ Rozwój w kanale farmacji, wzrost zatrudnienia, dotarcie do nowych regionów Polski 

7  
nowych sklepów 
franczyzowych

(obecnie 67 sklepów)

Kluczowe  działania operacyjne 2021



WYNIKI 

FINANSOWE



EBITDA (mln PLN) 

Dynamiczny wzrost przychodów i wyników

2,7

5,8

17,0

7,5

2018 2019 2020 1Q 2021

Przychody (mln PLN) Wynik Operacyjny (mln PLN)  Zysk netto (mln PLN) 

2,3% 4,1% 8,6% 11,6%

Marża EBITDA

KLUCZOWE WYNIKI FINANSOWE 1Q 2021
▪ Wzrost przychodów ze sprzedaży o 42,7% r/r

▪ Wzrost wyniku operacyjnego

▪ Wzrost EBITDA i zysku netto

118,6

142,3

196,9

64,7

2018 2019 2020 1Q 2021

1,0

3,9

14,7

6,8

2018 2019 2020 1Q 2021

-0,2

2,4

11,5

5,4

2018 2019 2020 1Q 2021



PLANY ROZWOJU



Plany spółki na nadchodzące kwartały

Walne Zgromadzenie w dniu 25.05.2021 r. podjęło uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w 

drodze emisji akcji w 2021 r. oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji Spółki na rynek regulowany GPW. 

Spółka przewiduje, iż notowania jej akcji zostaną przeniesione na Rynek Główny w 2022r.

Spółka planuje wprowadzanie nowych produktów we wszystkich kanałach sprzedaży oraz rozwój sieci sklepów w 

formule franczyzowej przy utrzymaniu średniej liczby otwarć nowych sklepów na poziomie 1 sklepu tygodniowo 

oraz powstania ok. 5 sklepów własnych w roku 2021. 

Spółka będzie rozwijać sprzedaż i ofertę produktów w Czechach, gdzie rozpoczęła sprzedaż od dnia 04.05.2021r. 

Sprzedaż w Czechach prowadzona jest w formule e-commerce, a dostawy realizowane są bezpośrednio

z magazynu Spółki w Opolu. Spółka rozważa rozpoczęcia sprzedaży swojej oferty w tej formule na kolejnych 

rynkach.

Spółka zamierza wykorzystać zwiększone linie kredytowe do wsparcia planowanego wzrostu sprzedaży

w Polsce i w Czechach, a także na nowych rynkach geograficznych.

Planowane są kolejne testowe projekty sprzedażowe w sieciach sklepów o dużym zasięgu. Spółka podejmuje 

działania, aby wprowadzać do tego kanału swoje wiodące produkty, np. krem Nutlove, który jest bestsellerem

w kategorii żywność dietetyczna.



EMISJA 

PUBLICZNA 

AKCJI



Szczegóły oferty

PARAMETRY OFERTY

Termin Oferty 8 czerwca – 24 czerwca 2021 r.

Wartość emisji brutto do 11.124.000,00 zł

Liczba akcji do 1.854.000 akcji serii G

Cena emisyjna Zostanie ustalona na podstawie 
procesu book-buildingu

Cena maksymalna 6,00 zł

Minimalny zapis 50.000,00 zł

Zapisy na akcje Q Securities S.A.

HARMONOGRAM OFERTY

8 czerwca 2021 Publikacja Memorandum 

17-18 czerwca 2021 Budowa księgi popytu (book-building) 

18 czerwca 2021 Ustalenie Ceny Emisyjnej 

21 czerwca 2021 Złożenie inwestorom zaproszenia do 
złożenia zapisów na akcje serii G

22-23 czerwca 2021 Przyjmowanie zapisów i wpłat od 
Inwestorów

24 czerwca 2021 Przydział Akcji Oferowanych 

24 czerwca 2021 Podanie wyników Oferty do publicznej 
wiadomości



Cel emisji akcji

Pozyskane w wyniku emisji akcji środki Spółka wykorzysta na cele inwestycyjne zgodnie z realizowaną 
strategią rozwoju. 

W szczególności pozyskane środki z emisji Akcji Serii G zostaną przeznaczone na:

zakup gruntu na potrzeby rozbudowy bazy logistyczno-magazynowej80%

działalność operacyjną związaną z rozwojem działalności, w tym głównie potrzeby 
spółki związane z rosnącą potrzebą tworzenia nowych produktów. 20%



Akcjonariat Spółki 

Udział % w kapitale zakładowym Udział % w ogólnej liczbie głosów

79,59

20,41

Mateusz Pazdan Pozostali

85,58

14,42

Mateusz Pazdan Pozostali



ZAŁĄCZNIKI



WYBRANE POZYCJE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT (tys. PLN)

2019 2020 zmiana %

Przychody 142 338 196 919 +38,4 %

Marża brutto na sprzedaży 4 371 14 937 +241,7%

Marża brutto % 3,07% 7,59% +4,52 pkt %

EBITDA 5 814 17 001 +192,4 %

EBITDA marża % 4,08% 8,63% +4,55 pkt %

Zysk netto 2 434 11 539 +374,1 %

Marża zysku netto % 1,71% 5,86% +4,15 pkt % 

Sprawozdanie finansowe za 2020 - wybrane pozycje

WYBRANE POZYCJE BILANSOWE (tys. PLN)

2019 2020 zmiana %

Kapitał własny 13 905 21 845 +57,1%

Aktywa 39 160 53 412 +36,4%

Gotówka 542 584 +7,7%

Dług netto 13 054 12 424 -4,8%

Rentowność kapitałów własnych 17,5% 52,8% +35,3 pkt %

Rentowność aktywów 6,2% 21,6% +15,4 pkt %

Dług netto / kapitał własny 93,9% 56,9% -37,0 pkt %

WYBRANE POZYCJE Z RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (tys. PLN)

2019 2020 

PP netto z działalności operacyjnej 3 118 7 339

PP netto z działalności inwestycyjnej -1 023 -1 420

PP netto z działalności finansowej -1 841 -5 695

Środki pieniężne na koniec okresu 542 584



WYBRANE POZYCJE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT (tys. PLN)

1 kw 2020 1 kw 2021 zmiana %

Przychody 45 339 64 700 +42,7%

Marża brutto na sprzedaży 3 834 7 006 +82,7%

Marża brutto % 8,46% 10,83% +2,37 pkt %

EBITDA 4 182 7 500 +79,3%

EBITDA marża % 9,22% 11,59% +2,37 pkt %

Zysk netto 2 773 5 395 +94,6%

Marża zysku netto % 6,12% 8,34% +2,22 pkt %

Sprawozdanie finansowe 1Q 2021 - wybrane pozycje

WYBRANE POZYCJE BILANSOWE (tys. PLN)

1 kw 2020 1 kw 2021 zmiana %

Kapitał własny 16 115 27 220 +68,9%

Aktywa 44 953 63 432 +41,1%

Gotówka 1 123 1 270 +13,1%

Dług netto 11 857 12 498 +5,4%

Rentowność kapitałów własnych 17,2% 19,8% +2,6 pkt %

Rentowność aktywów 6,2% 8,5% +2,3 pkt %

Dług netto / kapitał własny 73,6% 45,9% -27,7 pkt %

WYBRANE POZYCJE Z RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (tys. PLN)

1 kw 2020 1 kw 2021

PP netto z działalności operacyjnej 2 436 1 301

PP netto z działalności inwestycyjnej -812 -293

PP netto z działalności finansowej -1 364 -323

Środki pieniężne na koniec okresu 1 123 1 270



Zastrzeżenia prawne
Niniejsza prezentacja wraz z komentarzami i wyjaśnieniami do niej przekazywanymi przez osoby działające w imieniu spółki („Prezentacja”) została przygotowana przez spółkę pod firmą SFD Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu (dalej „Spółka”).

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i informacyjny i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu akcji Spółki. Prezentacja nie jest informacją o papierach wartościowych i warunkach ich nabycia

stanowiącą wystarczającą podstawę do podjęcia decyzji o nabyciu lub objęciu tych papierów wartościowych. Jedynym dokumentem, którego treść może stanowić podstawę do podejmowania decyzji o nabywaniu lub obejmowaniu akcji Spółki, jest Memorandum

Informacyjne Spółki („Memorandum Informacyjne”) opublikowane na stronach internetowych Spółki https://sfdsa.pl/ oraz na stronie internetowej firmy inwestycyjnej https://qsecurities.pl/. Memorandum Informacyjne wraz z ewentualnymi suplementami

sporządzone w związku z ofertą publiczną akcji Spółki jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz ofercie publicznej akcji Spółki w Polsce („Oferta”). Oferta odbywa się wyłącznie na warunkach i zgodnie z zasadami

określonymi w Memorandum Informacyjnym. Oferta jest przeprowadzana wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Niniejszy dokument nie był zatwierdzany ani weryfikowany w żaden sposób przez Komisję Nadzoru Finansowego, a jego treść nie była badana ani zatwierdzana przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Nie należy podejmować decyzji inwestycyjnej

przed zapoznaniem się z Memorandum Informacyjnym oraz z wszelkimi suplementami i komunikatami aktualizującymi.. Inwestycja w akcje wiąże się z szeregiem ryzyk inwestycyjnych, w związku z czym inwestorzy powinni dokładnie i wnikliwie zapoznać się z treścią

całego Memorandum, w szczególności z opisanymi w nim ryzykami związanymi z inwestowaniem w akcje będące przedmiotem Oferty.

Żadna z informacji zawarta w Prezentacji nie stanowi jakiejkolwiek rekomendacji dotyczącej nabycia akcji, albo dokonania innej czynności wywołującej równoważne skutki, której przedmiotem są akcje Spółki, jak również nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej czy

podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, że jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Przedstawione w niniejszym dokumencie opisy nie stanowią również oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, mają one

charakter wyłącznie informacyjny.

Niniejszy dokument nie stanowi także oferty podjęcia współpracy na jakichkolwiek innych warunkach, ani oferty sprzedaży, czy też zaproszenia do składania ofert zakupu, czy zapisów na akcje Spółki albo jakichkolwiek innych papierów wartościowych zarówno Spółki

jak i osób trzecich. Treść Prezentacji nie stanowi i nie będzie inkorporowana przez odwołanie, żadnej umowy między Spółką a osobami trzecimi, ani nie będzie podstawą powstania jakichkolwiek zobowiązań Spółki, osób działających w imieniu Spółki czy też osób

którym została udostępniona. Osoby, którym udostępnia się niniejszą Prezentację nie powinny na niej polegać w związku z jakąkolwiek umową, zobowiązaniem, ani zamiarem jakiegokolwiek innego działania odnoszącego się do Spółki.

Prezentacja ani jakakolwiek jej część nie może być rozpowszechniana w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Australii lub Japonii ani podmiotom amerykańskim (ang. U.S. Persons). Osoby zapoznające się z niniejszą Prezentacją oświadczają jednocześnie, że

nie są objęte właściwymi przepisami obowiązującymi w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której wyświetlanie, rozpowszechnienia lub publikacja materiałów zawartych w Prezentacji byłoby zabronione lub wymagałoby uzyskania odpowiedniego zezwolenia, czy zgody.

Zaprezentowane informacje nie są wyczerpujące i zostały przygotowane w celu przedstawienia odbiorcy jedynie podstawowej wiedzy o Spółce. Prezentacja nie stanowi kompletnej, ani całościowej analizy finansowej, czy handlowej Spółki. Ewentualne decyzje

dotyczące Spółki powinny być podejmowane w oparciu o samodzielnie i niezależnie przeprowadzone analizy i badania. Osoby, którym udostępniono niniejszą Prezentację ponoszą pełną odpowiedzialność za dokonaną przez siebie ewentualną ocenę sytuacji Spółki i

dokonane prognozy jej przyszłego rozwoju. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy, pomyłki i niekompletność Prezentacji oraz za ewentualny uszczerbek doznany przez odbiorcę na skutek błędów, pomyłek i niekompletności Prezentacji.

Prezentacja może zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości, w szczególności oceny, plany, zamierzenia, projekcje, które są obciążone ryzykiem i mogą istotnie różnić się od faktycznych rezultatów. Na ryzyko, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym składają się

zarówno czynniki znane jak i nieznane Spółce. Z uwagi na możliwość wystąpienia znacznej ilości nieprzewidzianych zdarzeń i innych czynników, które mogą spowodować, że faktycznie osiągnięte wyniki finansowe, cele i plany Spółki jak również sytuacja w branży, w

której Spółka działa mogą odbiegać od analiz przedstawionych w treści Prezentacji, w zakresie w jakim zawiera ona stwierdzenia dotyczące przyszłości. Żaden element Prezentacji nie powinien być traktowany jako gwarancja, czy zapewnienie albo zobowiązanie do

zapewnienia, że Spółka, czy którykolwiek podmiot z tej grupy osiągnie w przyszłości jakiekolwiek określone wyniki finansowe albo handlowe. Żadne z prezentowanych informacji nie stanowią również prognoz, w tym zwłaszcza prognoz finansowych i nie powinny być

interpretowane jako prognozy.

Spółka, jej doradcy, ani osoby działające w jej imieniu nie ponoszą odpowiedzialności za efekty i skutki decyzji podjętych na podstawie Prezentacji lub jakiejkolwiek informacji w niej zawartej. Spółka, jej doradcy, członkowie jej organów oraz kadry zarządzającej jak

również akcjonariusze, przedstawiciele Spółki nie składają żadnych wyraźnych ani dorozumianych oświadczeń, zapewnień ani gwarancji w zakresie rzetelności, kompletności, prawidłowości informacji i treści zawartych w Prezentacji, ani co do tego że żadna takie

treści, czy informacje nie mogą w żadnym przypadku wprowadzić odbiorcy w błąd. Prezentacja, ani treści w niej zawarte nie były poddawane weryfikacji przez podmioty niezależne od Spółki. W najszerszym dopuszczalnym przez przepisy prawa zakresie wyłączona

jest odpowiedzialność osób wskazanych wyżej za wszelkie oświadczenia, treści, czy stwierdzenia zawarte w Prezentacji, w tym za wszelkie szkody, jakie mogłoby spowodować zastosowanie się do tych oświadczeń, treści lub stwierdzeń przez osoby, którym

Prezentację udostępniono.

Żadne oświadczenie zawarte w prezentacji nie powoduje zaciągnięcia zobowiązania przez którykolwiek ze wskazanych podmiotów. Spółka, członkowie jej organów oraz kadry zarządzającej jak również akcjonariusze, doradcy, przedstawiciele Spółki zwolnieni są z

odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania informacji, danych czy stwierdzeń zawartych w Prezentacji, lub którejkolwiek jej części, niezależnie od sposobu oraz celu takiego wykorzystania. Cała odpowiedzialność za wykorzystanie jakichkolwiek informacji

zawartych w niniejszej Prezentacji spoczywa na osobie, która z tych informacji korzysta. Wszelkie informacje, stwierdzenia, czy analizy dotyczące przyszłości mogą zostać zmienione przez Spółkę lub ich przedstawicieli w każdym czasie bez uprzedniego ostrzeżenia o

takiej zmianie. Spółka, członkowie jej organów oraz kadry zarządzającej jak również akcjonariusze, doradcy, przedstawiciele Spółki nie są zobowiązani do aktualizowania niniejszej Prezentacji w przypadku zaistnienia jakichkolwiek zmian ani do zapewnienia

odbiorcom Prezentacji jakichkolwiek dodatkowych informacji.

Wszelkie prawa do niniejszej Prezentacji oraz do poszczególnych jej elementów, w tym majątkowe prawa autorskie, przysługują Spółce. Wszelkie utrwalanie, powielanie, przechowywanie, przekazywanie, transmitowanie, czy udostępnianie niniejszej Prezentacji

jakimkolwiek osobom trzecim w jakiejkolwiek formie oraz z wykorzystaniem jakichkolwiek środków technicznych, w tym zarówno pośrednio jak i bezpośrednio jest zabronione bez uprzedniej wyraźnej zgody Spółki, udzielonej na piśmie pod rygorem nieważności.

Spółka wskazuje, że powielanie, rozpowszechnianie, przekazywanie lub udostępnianie niniejszej Prezentacji może podlegać ograniczeniom prawnym (ograniczenia i ich zakres mogą być różne w zależności od jurysdykcji), a wszelkie osoby, którym niniejsza

Prezentacja zostanie przekazana lub winny sposób udostępniona, powinny zapoznać się z takimi ograniczeniami i bezwzględnie stosować się do nich.
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