
Strona 1 z 2 

 

SUPLEMENT NR 1 
DO INFORMACJI O EMITENCIE I WARUNKACH ORAZ ZASADACH OFERTY 

Z DNIA 21 WRZEŚNIA 2021 ROKU 

Niniejszy suplement dotyczy dokumentu sporządzonego w związku z ofertą publiczną nie 

mniej niż 1 (słownie: jednej) i nie więcej, niż 120.000 (słownie: sto dwadzieścia tysięcy) 

akcji zwykłych imiennych serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) 

każda emitowanych przez spółkę All Good Spółka Akcyjna z siedzibą w Kołobrzegu, ul. 

Mazowiecka 24I/U9, 78-100 Kołobrzeg. 

Pojęcia pisane wielką literą w niniejszym suplemencie nr 1 do Informacji o Emitencie i 

warunkach oraz zasadach oferty z dnia 21 września 2021 roku („Suplement”) mają 

znaczenie określone w wyżej wymienionym dokumencie.  

Suplement został udostępniony do publicznej wiadomości w taki sam sposób, w jaki została 

udostępniona Informacja o Emitencie i warunkach oraz zasadach oferty z dnia 21 września 

2021 roku („Dokument Ofertowy”). 

Suplement sporządzany jest w związku z uzupełnieniem Dokumentu Ofertowego o dane 

finansowe i dotyczące działalności Emitenta za III kwartał 2021 roku.  

Treść Dokumentu Ofertowego ulega następującym zmianom: 

Zmiana nr 1 – po punkcie 2.6.3 dodaje się punkt 2.6.4: 

2.6.4. Podstawowe dane finansowe za 9 miesięcy 2021 roku 

W trzecim kwartale 2021 roku Emitent podpisał umowę najmu nowego lokalu na 

warszawskim Powiślu, kontynuował ekspansję zagraniczną zatrudniając Development 

Managera w Rumunii oraz zatrudnił nowych kluczowych menedżerów na stanowiskach 

związanych z kadrami i rozwojem technologii.   

Zgodnie z wstępnymi, szacunkowymi wynikami za 9 miesięcy 2021 roku Emitent odnotował 

wzrost wartości sprzedaży do kwoty 70.487.798 zł w porównaniu do 52.728.148 zł w 

analogicznym okresie 2020 roku, notując największy wzrost w kanale B2B. Na przychody 

ze sprzedaży w omawianym okresie złożyły się przychody z kanału B2C (ok 27%), B2B (ok 

66%) oraz wygenerowane w ramach showroomu (7%). Zamówienia w kanale B2B na 

rynkach zagranicznych wzrosły o 7% w porównaniu do analogicznego okresu roku 

ubiegłego.   
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9M 2020 FC 9M 2021 Dynamika 

Przychody (pln) 52 728 148,43 70 487 798,11 33,68% 

EBIT 2 368 306,65 1 154 349,87 -51,26% 

EBIT % 4,49% 1,64% -2,85 p.p. 

Zysk brutto 2 018 530,98 888 005,06 -56,01% 

EBITDA 2 516 639,31 1 403 691,89 -44,22% 

EBITDA % 
 
 

4,77% 1,99% -2,78 p.p. 

Źródło: Spółka, dane za 9 miesięcy 2021 wstępne, nieaudytowane 

 

W pozostałym zakresie treść Dokumentu Ofertowego nie ulega zmianie. 

Wszelkie wyrażenia pisane wielką literą mają znaczenie nadane w Dokumencie Ofertowym.  

Kołobrzeg, dnia 17 listopada 2021 roku 
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