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1. PODSTAWA PRAWNA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI 

Niniejsze sprawozdanie z działalności Erato Energy Sp. z o.o. zostało sporządzone na podstawie art. 49 

ustawy o rachunkowości. Dotyczy ono roku obrotowego 2020, tj. okresu od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 

2020 r. 

2. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE 

Erato Energy Sp. z o.o. to spółka o ugruntowanej pozycji na rynku odnawialnych źródeł energii, która 

posiada struktury handlowo-instalacyjne na terenie całej Polski. Dostarcza nowoczesne i ekologiczne 

rozwiązania fotowoltaiczne dla klientów detalicznych oraz przedsiębiorstw.  

Tematyka odnawialnych źródeł energii zdobyła nadzwyczajną popularność. W opinii Zarządu dynamiczny 

rozwój branży i działalności fotowoltaicznej będzie kontynuowany. Porozumienie Paryskie, Europejski 

Zielony Ład (European Green Deal), Dyrektywa RED II, rosnące ceny energii ze źródeł konwencjonalnych, 

wzrost wśród ludzi świadomości oraz potrzeby dbania o środowisko – to czynniki, które w dającej się 

przewidzieć przyszłości będą kreować sektor energetyczny w Europie i w Polsce, promując w sposób bardzo 

istotny odnawialne źródła energii. W samej Polsce aktualnych jest wiele projektów wspierających korzystanie 

z energii „zielonej”, pochodzącej z odnawialnych źródeł energii. Są to programy dopłat i finansowania, 

o zasięgu zarówno ogólnopolskim, jak i organizowane bezpośrednio przez lokalne samorządy. Rozwiązania 

fotowoltaiczne cieszą się na tyle popularnością, że wiele osób decyduje się na inwestycję niezależnie 

od aktualnie dostępnych programów. Rosnąca liczba użytkowników urządzeń z dziedziny OZE wpływa 

również na coraz większą ilość pozytywnych opinii o branży i Spółce, co bezpośrednio przekłada się na 

kolejnych zainteresowanych swoją własną inwestycją. Duże doświadczenie oraz wysokie kompetencje 

umożliwią Spółce z sukcesem uczestniczyć w wieloletnim trendzie wzrostowym na tym rynku. Erato Energy 

Sp. z o.o. specjalizuje się w instalacjach o mocy do 50 kWp. Będzie to stanowić dalszą podstawową drogą 

rozwoju wraz z poszerzeniem dostępnej oferty, w której znajdą się m.in. pompy ciepła, banki energii oraz 

stacje ładowania pojazdów elektrycznych. Spółka planuje również: 

 rozwój w zakresie farm fotowoltaicznych o mocy minimum 1MW, 

 wykorzystanie bardzo innowacyjnych technologii zapewniających istotne przewagi konkurencyjne. 

Jednym z priorytetów jest nawiązanie współpracy z partnerami, którzy poszerzą swoją ofertę o fotowoltaikę. 

Spółka prowadzi działania mające na celu wprowadzenie nowych kanałów dystrybucyjnych poprzez 

podmioty mające wysokie pozycje w swoich segmentach działalności. Planuje się, że dzięki temu liczba 

doradców z ofertą Spółki ulegnie wielokrotnemu zwiększeniu. 

3. ZDARZENIA ISTOTNIE WPŁYWA JĄCE NA DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI, JAKIE NASTĄPIŁY 

W ROKU OBROTOWYM 2020, A TAKŻE PO JEGO ZAKOŃCZENIU 

W 2020 r. realizowana była strategia rozwoju oparta na branży odnawialnych źródeł energii, zgodnie 

z opisem w punkcie 2. W okresie tym Spółka zamontowała w całej Polsce około 3 tys. instalacji, powiększając 

ponad 8-krotnie wynik w stosunku do 2019 r. 

27 października 2020 r. pomiędzy Erato Energy Sp. z o.o. i jej udziałowcami a Tech Invest Group ASI S.A. 

(obecnie: Erato Energy ASI S.A.) i jej większościowymi akcjonariuszami zawarta została umowa inwestycyjna, 

zgodnie z którą aktualnie kształtowana jest atrakcyjna grupa kapitałowa Erato Energy. 

Tech Invest Group ASI S.A. (obecnie: Erato Energy ASI S.A.) jest spółką prowadzącą działalność inwestycyjną, 

notowaną na organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. rynku NewConnect. 

Zgodnie z umową inwestycyjną: 

1) 26 listopada 2020 r. Tech Invest Group ASI S.A. nabyła wszystkie udziały Erato Energy Sp. z o.o. 

W zamian dotychczasowi udziałowcy Erato Energy Sp. z o.o. objęli nowo wyemitowane akcje Tech Invest 

Group ASI S.A. serii I, tj. Łukasz Gralec objął 98.630.137 akcji a Michał Post 38.356.164 akcje, stając się 

głównymi akcjonariuszami tej spółki. 

2) 5 stycznia 2021 r. Tech Invest Group ASI S.A. zawiązała jednoosobową spółkę zależną TIG ASI Sp. z o.o. 

25 lutego 2021 r. została ona (jako spółka w organizacji) wpisana do prowadzonego przez Komisję 

Nadzoru Finansowego rejestru zarządzających alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi (wewnętrznie 

zarządzający ASI), a 8 kwietnia 2021 r. zarejestrowana w KRS. 
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3) 17 lutego 2021 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym zarejestrowana została zmiana nazwy Tech Invest 

Group ASI S.A. na Erato Energy ASI S.A. 

4) Erato Energy ASI S.A. przejmie Erato Energy Sp. z o.o. w trybie połączenia zgodnym z art. 492 § 1 pkt 1), 

art. 515 § 1 i art. 516 § 6 KSH. 

5) Połączony podmiot pod nazwą Erato Energy S.A. (jako spółka dominująca notowana na NewConnect) 

będzie kontynuować działalność na rynku OZE, która obecnie jest realizowana w Erato Energy Sp. z o.o.  

6) Prowadzona przez Erato Energy ASI S.A. działalność inwestycyjna zostanie przeniesiona do spółki 

zależnej TIG ASI Sp. z o.o. i tam będzie rozwijana. 

4. PRZEWIDYWANY ROZWÓJ 

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania Erato Energy Sp. z o.o. prowadzi i intensywnie rozwija 

działalność na rynku odnawialnych źródeł energii, zwłaszcza fotowoltaiki. Spółka należy przy tym do grupy 

kapitałowej, która znajduje się w trakcie znacznej reorganizacji, co zostało przedstawione w punkcie 3. 

Planuje się, że grupa kapitałowa osiągnie zakładany kształt w 2021 r. Jej strategia rozwoju oparta jest 

na dwóch filarach: 

1) działalność na rynku OZE realizowana przez podmiot dominujący Erato Energy S.A. – jako kontynuacja 

działalności prowadzonej dotychczas przez Erato Energy Sp. z o.o.; 

2) działalność inwestycyjna realizowana przez podmiot zależny TIG ASI Sp. z o.o. – jako kontynuacja 

działalności prowadzonej dotychczas przez Erato Energy ASI S.A. (dawniej: Tech Invest Group ASI S.A.). 

Ponadto, w grupie kapitałowej Erato Energy znajduje się T&T Consulting Sp. z o.o. – podmiot wpisany 

na prowadzone przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. listy Autoryzowanych Doradców 

(zarówno NewConnect, jak i Catalyst). 

W konsekwencji przejęcie Erato Energy Sp. z o.o. przez Erato Energy ASI S.A. w trybie połączenia zgodnym 

z art. 492 § 1 pkt 1), art. 515 § 1 i art. 516 § 6 KSH, Erato Energy Sp. z o.o. zostanie wykreślona z KRS. 

Strategia rozwoju grupy kapitałowej Erato Energy na lata 2021-2022 została przekazana do publicznej 

wiadomości przez Erato Energy ASI S.A., zgodnie z wymogami dla spółek publicznych, tj. za pośrednictwem 

Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (system ESPI) – raport bieżący nr 45/2020 z dnia 

8 grudnia 2020 r. 

5. OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE BADAŃ I ROZWOJU 

Spółka prowadzi działalność w obszarze innowacyjnych technologii pozyskiwania energii elektrycznej 

z promieni słonecznych (fotowoltaika), jednak nie realizuje projektów B+R. 

6. AKTUALNA I PRZEWIDYWANA SYTUACJA FINANSOWA 

Sytuacja finansowa Spółki została zaprezentowana w sprawozdaniu finansowym. Poniższe tabele 

przedstawiają podstawowe informacje w tym zakresie, stanowiąc obraz uzyskiwanych efektów prowadzonej 

działalności. 

Tabela. Wybrane pozycje rachunków zysków i strat 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

01.01.2020 R. 

– 

31.12.2020 R. 

01.01.2019 R. 

– 

31.12.2019 R. 

2020 / 2019 

Przychody operacyjne 51.012.850,41 zł 7.682.084,16 zł 664% 

Zysk z działalności operacyjnej 7.601.252,51 zł 1.425.544,47 zł 533% 

EBITDA (zysk operacyjny nieuwzględniający 

kosztu amortyzacji) 
7.671.610,55 zł 1.475.394,31 zł 520% 

Zysk brutto 7.567.350,89 zł 1.411.784,59 zł 536% 

Zysk netto 6.049.501,89 zł 1.129.256,59 zł 536% 
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Tabela. Wybrane pozycje bilansu 

WYSZCZEGÓLNIENIE 31.12.2020 R. 31.12.2019 R. 2020 / 2019 

Aktywa trwałe 347.731,22 zł 153.153,58 zł 227% 

Aktywa obrotowe 11.234.505,37 zł 3.161.210,31 zł 355% 

Kapitał własny 6.249.923,18 zł 1.329.677,88 zł 470% 

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 5.332.313,41 zł 1.984.686,01 zł 269% 

Suma należności 4.441.423,48 zł 1.269.068,94 zł 350% 

Środki pieniężne 1.828.473,38 zł 538.644,22 zł 339% 

Suma bilansowa 11.582.236,59 zł 3.314.363,89 zł 349% 

Uzyskiwane efekty Spółka ocenia pozytywnie. 

Przyszła sytuacja finansowa Spółki zależy między innymi od: 

 uwarunkowań prawnych i rynkowych dotyczących branży fotowoltaicznej, 

 umiejętności dostosowania oferty Erato Energy do tych uwarunkowań i zapotrzebowania odbiorców, 

 efektywności zarządzania przedsiębiorstwem zarówno w okresach stabilnego, jak i zmieniającego się 

rynku. 

Na kolejne okresy sprawozdawcze Spółka zakłada zwiększanie wyników finansowych. 

7. UDZIAŁY WŁASNE 

W okresie sprawozdawczym oraz do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania Spółka posiadała, 

nie nabywała ani nie zbywała udziałów własnych. 

8. INFORMACJA O ODDZIAŁACH (ZAKŁADACH) 

Spółka oferuje i realizuje inwestycje z zakresu OZE (głównie instalacje fotowoltaiczne) na terenie całej Polski, 

jednak nie poza miejscem prowadzenia działalności nie posiada dodatkowych oddziałów ani zakładów. 

9. INFORMACJE DOTYCZĄCE ŚRODOWISKA NATURALNEGO 

Erato Energy Sp. z o.o. oferuje klientom rozwiązania z obszaru odnawialnych źródeł energii, co ma 

pozytywne przełożenie na środowisko i klimat. 

10. OPIS ZAGROŻEŃ I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM 

Niniejszy punkt zawiera informacje na temat zagrożeń związanych z prowadzoną przez Spółkę działalnością. 

Listy tej nie należy traktować jako zamkniętej. Ze względu na złożoność i zmienność warunków prowadzenia 

działalności gospodarczej również inne, nieujęte w niniejszym dokumencie, czynniki mogą wpłynąć 

w sposób negatywny na działalność Spółki oraz jej sytuację finansową. 

10.1. RYZYKO ZWIĄZANE ZE ŚWIATOWYMI/EUROPEJSKIMI TRENDAMI 

Porozumienie Paryskie, Europejski Zielony Ład (European Green Deal), Dyrektywa RED II, rosnące ceny 

energii ze źródeł konwencjonalnych, wzrost wśród ludzi świadomości oraz potrzeby dbania o środowisko – 

to czynniki, które w dającej się przewidzieć przyszłości będą kreować sektor energetyczny w Europie 

i w Polsce, promując w sposób bardzo istotny odnawialne źródła energii. W samej Polsce aktualnych jest 

wiele projektów wspierających korzystanie z „zielonej” energii pochodzącej z odnawialnych źródeł. Są to 

programy dopłat i finansowania, o zasięgu zarówno ogólnopolskim, jak i organizowane bezpośrednio przez 

lokalne samorządy. Sama tematyka cieszy się jednak niesłabnącą popularnością i większość użytkowników 

decyduje się na inwestycję niezależnie od aktualnie dostępnych programów. Rosnąca liczba użytkowników 

urządzeń z dziedziny OZE wpływa również na coraz większą ilość pozytywnych opinii o samej branży, 

co bezpośrednio przekłada się na kolejnych zainteresowanych swoją własną inwestycją. 

Nie można jednak wykluczyć, że trend ten w przyszłości się zmieni – z powodu spopularyzowania innych 

źródeł energii (np. wodoru) lub z innych powodów, które są trudne do przewidzenia. 
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10.2. RYZYKO ZWIĄZANE Z KANAŁAMI DYSTRYBUCJI 

Erato Energy Sp. z o.o. opiera swoją strategie rozwoju na wielu filarach, w tym m.in. na pozyskaniu nowych 

znaczących kanałów dystrybucji. Nie można wykluczyć, że to założenie nie zostanie zrealizowane, przez co 

zakładane poziomy sprzedaży nie będą mogły zostać zrealizowane. 

Nie można również wykluczyć, że wydajność dotychczas stosowanych kanałów dystrybucji ulegnie 

zmniejszeniu, przekładając się w sposób negatywny na sprzedaż. 

10.3. RYZYKO ZWIĄZANE Z ROZSZERZENIEM GAMY PRODUKTÓW 

Erato Energy Sp. z o.o. rozszerza swoją ofertę produktową o pompy ciepła, banki energii, stacje ładowania 

pojazdów, co będzie związane z poniesieniem nakładów inwestycyjnych. Nie można wykluczyć, że wpływy z 

dodatkowej oferty produktowej będą wystarczające dla uzyskania marży na odpowiednim, akceptowalnym, 

poziomie. 

10.4. RYZYKO ZWIĄZANE ZE SPRZEDAWANYMI PRODUKTAMI I USŁUGAMI 

Erato Energy Sp. z o.o. sprzedaje wysokiej jakości produkty połączone z usługami montażowymi. Awarie 

zdarzają się rzadko i nie mają istotnego wpływu na Spółkę. Nie można jednak wykluczyć zwiększenia skali 

awarii w przyszłości. Obsługa gwarancji i/lub rękojmi generuje koszty, które w przyszłości mogą osiągać 

wartości o wiele wyższe niż Spółka aktualnie zakłada. 

Spółka ponosi odpowiedzialność za sprzedawane przez siebie produkty i usługi. 

10.5. RYZYKO ZWIĄZANE Z DOSTAWAMI PRODUKTÓW 

Stosowane przez Erato Energy Sp. z o.o. produkty w znacznej mierze produkowane są w Chinach. Nie można 

wykluczyć przerw w dostawach, zwłaszcza w okresie światowej pandemii koronawirusa, powodujących, 

że sprzedaż na zakładanym poziomie będzie niemożliwa. 

10.6. RYZYKO WALUTOWE 

Z nabywaniem towarów z zagranicy wiąże się z ryzykiem walutowym. Spółka generuje przychody w walucie 

polskiej (PLN), a część kosztów ponoszona jest w walutach obcych, co powoduje, że osłabienie PLN podnosi 

realny koszt nabycia towarów pomimo braku nominalnej podwyżki u producenta. 

10.7. RYZYKO ZMIANY CEN 

Na zmianę cen towarów kupowanych przez Erato Energy Sp. z o.o. może mieć wpływ wiele czynników: ceny 

surowców (krzem, miedź itd.), omówione w odrębnym punkcie kursy walutowe, inflacja, popyt w danym 

okresie czy po prostu polityka dostawców. Zwiększenie cen towarów przełoży się niekorzystnie na 

wypracowywane przez Spółkę wyniki. 

10.8. RYZYKO ZWIĄZANE Z KONKURENCJĄ 

Na rynku działają wysoko kompetentne przedsiębiorstwa, które stanowią realną konkurencję dla Erato 

Energy Sp. z o.o. Część z nich dysponuje budżetami o wiele wyższymi niż Erato Energy Sp. z o.o., co pozwala 

im budować większą rozpoznawalność wpływającą na sprzedaż. 

Branża fotowoltaiczna jest atrakcyjna, co dodatkowo powoduje napływ dużej ilości firm świadczących usługi 

podobne do Erato Energy Sp. z o.o. Część z tych przedsiębiorstw jest dopiero na początkowym etapie 

rozwoju, co przy dużym doświadczeniu i wysokich kwalifikacjach Erato Energy Sp. z o.o. powinno wykluczać 

je z grona konkurencji. Agresywna polityka sprzedażowa może jednak powodować, że konsumenci 

zdecydują się na zawarcie umów z tymi firmami, co już stanowi realny czynnik konkurencyjny, który może 

negatywnie wpływać na sprzedaż i przychody Erato Energy Sp. z o.o. 

Co do zasady zwiększenie konkurencji zmniejsza marżowość. 

10.9. RYZYKO ZWIĄZANE Z CHARAKTEREM PRACY PRACOWNIKÓW I WSPÓŁPRACOWNIKÓW 

Część pracowników i współpracowników Erato Energy Sp. z o.o. narażona jest na podwyższone ryzyko 

związane z pracą przy napięciu elektrycznym oraz na wysokości (montaż paneli fotowoltaicznych 
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na dachach). Erato Energy Sp. z o.o. zabezpiecza swój interes, jednak nie można wykluczyć ryzyka związane 

z roszczeniami dotyczącymi ewentualnych wypadków. 

10.10. RYZYKO ZWIĄZANE Z PLANOWANYMI INWESTYCJAMI W FARMY FOTOWOLTAICZNE 

W swojej strategii rozwoju Erato Energy Sp. z o.o. zakłada inwestycje w farmy fotowoltaiczne. Po pierwsze – 

Spółka nie ma doświadczenia na tym rynku, co można skutkować podjęciem błędnych decyzji powodujących 

zwiększone koszty lub zmniejszone przychody, a w skrajnych przypadkach brak przychodów. Po drugie – 

tego typu działalność wymaga istotnych nakładów inwestycyjnych, które mogą przewyższać możliwości 

Spółki. To wszystko może powodować, że inwestycje w farmy fotowoltaiczne mogą się wydłużać, 

a w skrajnym przypadku mogą się w ogóle nie zrealizować. 

10.11. RYZYKO ZWIĄZANE Z NIEWYSTARCZA JĄCYM BUDŻETEM MARKETINGOWYM 

Erato Energy Sp. z o.o. prowadzi działalność na mocno konkurencyjnym rynku. Efektywne dotarcie 

do potencjalnych klientów wymaga przemyślanych i kosztownych kampanii marketingowych. Zbyt małe 

nakłady w tym zakresie mogą powodować, że Spółka nie będzie wystarczająco rozpoznawalna, aby 

realizować swoje cele sprzedażowe. 

10.12. RYZYKO ZWIĄZANE Z ROZWOJEM GOSPODARCZYM POLSKI 

Działalność oraz rozwój Spółki zależą od sytuacji gospodarczej Polski, na którą składają się w szczególności: 

wartość konsumpcji, wartość inwestycji, wartość oszczędności, wartość eksportu netto, podaż pieniądza, 

poziom inflacji i wartość stóp procentowych. 

Istnieje ryzyko, że spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego, a w szczególności spadek poziomu 

konsumpcji i inwestycji oraz wzrost awersji do ryzyka mogą mieć negatywny wpływ na działalność i wyniki 

Spółki. 

10.13. RYZYKO ZWIĄZANE Z BŁĘDAMI LUDZKIMI 

Działalność Spółki narażona jest na nieprawidłowości ludzkie, które mogą mieć charakter działań 

zamierzonych bądź nieumyślnych i mieć negatywny wpływ na działalność spółek i ich wyniki finansowe. 

10.14. RYZYKO UTRATY KLUCZOWYCH PRACOWNIKÓW 

Na działalność Spółki duży wpływ wywiera doświadczenie, umiejętności oraz jakość pracy pracowników 

i współpracowników. Istnieje zatem ryzyko, że zagrożenie ich odejścia lub ograniczony dalszy rozwój zespołu 

specjalistów będzie miał znaczący wpływ na obniżenie rentowność prowadzonej działalności. 

10.15. RYZYKO ZWIĄZANE Z POGORSZENIEM WIZERUNKU 

Erato Energy Sp. z o.o. narażona jest na pogorszenie wiarygodności. Może to wynikać bezpośrednio 

z prowadzonej przez Spółkę działalności lub próbą ich negatywnego przedstawienia przez konkurencję. 

Ziszczenie się tego czynnika ryzyka mogłoby się przełożyć na utratę zaufania do Spółki i utratą klientów czy 

też wzrostem trudności w pozyskiwaniu nowych. Spółka prowadzi transparentną działalność, a jej 

pracownicy utrzymują wysoką jakość obsługi, co minimalizuje przedmiotowy czynnik ryzyka. 

10.16. RYZYKO WYSTĄPIENIA ZDARZEŃ LOSOWYCH 

Spółka narażona jest na wystąpienie zdarzeń nadzwyczajnych, takich jak awarie (np. sieci elektrycznych, 

zarówno w obrębie wewnętrznym, jak i zewnętrznym), katastrofy, w tym naturalne, działania wojenne i inne. 

Mogą one skutkować zmniejszeniem efektywności działalności lub nawet całkowitym zaprzestaniem. 

W takiej sytuacji Spółka może być narażona na zmniejszenie przychodów lub poniesienie dodatkowych 

kosztów. Wskazane okoliczności mogą mieć znaczący, negatywny wpływ na działalność i sytuację finansową 

Spółki. 

Aktualnie bardzo istotnym czynnikiem ryzyka jest występowanie na świecie pandemii koronawirusa COVID-

19. Rozmiar strat całej światowej gospodarki może być na tyle duży, że będzie miał bezpośredni lub 

pośredni wpływ na istotne pogorszenie kondycji Spółki. 
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10.17. RYZYKO ZWIĄZANE Z PRZEPISAMI PRAWNO-PODATKOWYMI 

Spółka, podobnie jak wszystkie podmioty gospodarcze, narażona jest na ryzyko związane ze zmianami 

przepisów prawno-podatkowych. Istotne ryzyko dla rozwoju działalności oraz dla przychodów spółek mogą 

stanowić zmiany przepisów prawnych, różne interpretacje regulacji, a także zmiany w orzecznictwie, 

w szczególności w zakresie prawa podatkowego, prawa handlowego, prawa prowadzenia działalności 

gospodarczej oraz przepisów prawa pracy lub przepisów dotyczących rynku kapitałowego. Z ryzykiem 

związane jest także wejście w życie nowych regulacji. 

Uchybienie obowiązkom może spowodować nałożenie wysokich sankcji/kar na Spółkę. 

10.18. RYZYKO ZWIĄZANE Z BRAKIEM MOŻLIWOŚCI POZYSKANIA ODPOWIEDNIEGO FINANSOWANIA 

Prowadzona przez Spółkę działalność nie może być efektywnie realizowana bez ponoszenia nakładów. Nie 

można wykluczyć, że dodatkowe środki będą konieczne, aby strategia rozwoju mogła być realizowana, 

jednak Spółka nie będzie w stanie pozyskać finansowania. Może to spowodować, że cele Spółki nie będą 

realizowane, a wyniki finansowe ulegną pogorszeniu. 

10.19. RYZYKO ZWIĄZANE ZE STRUKTURĄ UDZIAŁOWĄ SPÓŁKI 

Jedynym udziałowcem Spółki jest Erato Energy ASI S.A. (dawniej: Tech Invest Group ASI S.A.). Podejmowane 

wszystkich kluczowych decyzji przez jeden podmiot może powodować, że nie będzie to realizowane 

w sposób dla Spółki optymalny. 

10.20. RYZYKO ZWIĄZANE Z WYPŁATĄ DYWIDENDY W PRZYSZŁOŚCI 

O wypłacie dywidendy w spółce z ograniczoną odpowiedzialności decyduje zwyczajne zgromadzenie 

wspólników. Uchwała o wypłacie dywidendy jest podejmowana większością głosów, przy czym należy mieć 

uwadze, że Spółka ma tylko jednego udziałowca. 

Ewentualna wypłata dywidendy daje bezpośrednią korzyść finansową udziałowcy, jednak zmniejsza stan 

środków pieniężnych Spółki, co może mieć niekorzystny wpływ na jej rozwój. 

10.21. RYZYKO ZWIĄZANE Z REORGANIZACJĄ GRUPY KAPITAŁOWEJ ERATO ENERGY 

Erato Energy Sp. z o.o. jest podmiotem w 100% zależnym od Erato Energy ASI S.A. (dawniej: Tech Invest 

Group ASI S.A.). Grupa kapitałowa jest w trakcie znaczącej reorganizacji, co zostało opisane w punktach 3-4. 

Całkowita realizacja tego procesu wymaga podjęcia odpowiednich decyzji przez organy spółek, odpowiednie 

sądy (Krajowy Rejestr Sądowy) czy też przez Komisję Nadzoru Finansowego. Ponadto, przedmiotowa 

transakcja jest na tyle skomplikowana, że generuje ryzyka prawne i podatkowe. Według najlepszej wiedzy 

Spółki jest ona przygotowana do sfinalizowania transakcji i doprowadzenia grupy kapitałowej do kształtu 

założonego w umowie inwestycyjnej, o której mowa w punkcie 3. Nie można jednak wykluczyć, że na jakimś 

etapie wystąpią problemy, które utrudnią transakcję i/lub spowodują istotne zwiększenie kosztów jej 

przeprowadzenia i/lub w skrajnych przypadkach całkowicie uniemożliwią jej finalizację, co w organizacji 

grupy kapitałowej i w działalności spółek z grupy może przynieść bardzo negatywne konsekwencje 

utrudniające lub wręcz uniemożliwiające kontynuację działalności. 

11. INSTRUMENTY FINANSOWE W ZAKRESIE RYZYK I RACHUNKOWOŚĆ 

ZABEZPIECZEŃ 

Spółka nie stosuje: 

 instrumentów finansowych w zakresie ryzyka zmiany cen, ryzyka kredytowego, ryzyka istotnych zakłóceń 

przepływów środków pieniężnych czy ryzyka utraty płynności finansowej, 

 rachunkowości zabezpieczeń. 
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