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1.

List do akcjonariuszy

Szanowni Państwo,
z przyjemnością przedstawiam raport roczny, prezentujący najważniejsze informacje dotyczące
działalności No Gravity Games S.A. oraz grupy kapitałowej Spółki oraz wyniki finansowe za rok 2020.
Miniony rok był pełen pozytywnych dla nas zdarzeń. Jednoczesnej udało się w nam również rozwiązać
większość problemów, które tak negatywnie wpłynęły na sytuację Spółki w latach 2018 i 2019.
Kluczowa byłą zmiana strategii Spółki i jej konsekwentna realizacja.
Z przyjemnością mogę Państwu przekazać, że No Gravity Games S.A. osiągnęło najwyższe przychody
ze sprzedaży gier w historii Spółki.
Kluczem było postawienie na właściwe tytuły, skupienie się na rynku gier konsolowych i ograniczenie
kosztów. Dało to doskonałe rezultaty a to dopiero początek drogi w górę, o czym zresztą mogą
Państwo dowiedzieć się z publikowanych przez No Gravity Games S.A. raportów.
Należy także podkreślić, że spółka zależna, tj. No Gravity Development Sp. z o.o., osiąga doskonałe
wyniki sprzedażowe, co bardzo pozytywnie wpływa na budowę wartości Grupy Kapitałowej, ale
również bardzo pozytywnie wpływa na wynik finansowy, budowę portfolio i obniżanie kosztów
operacyjnych.
Jeżeli chodzi o osiągnięty wynik sprzedażowy, to zaważyły na nim zdarzenia z przeszłości. Przy
rekordowo wysokich przychodach ze sprzedaży gier, negatywny wpływ na przychody ze sprzedaży
miała ujemna zmiana stanu produktów. Wynikało to z faktu, że w roku 2020 większość wolnych
środków przeznaczyliśmy na spłatę starych zobowiązań, a nie na inwestycje w nowe gry. W tym okresie
skupiliśmy się bardziej na działaniach stricte wydawniczych, a nie na inwestowaniu w wydawane tytuły
(finansowaniu deweloperów). W efekcie pozycja zmiana stanu produktów miała, wyjątkowo jak na
specyfikę naszej działalności, wartość ujemną i to zdecydowało o tym, że przychody netto ze sprzedaży
są niższe niż przychody ze sprzedaży gier. W roku 2021 pozycja zmiana stanu produktów będzie miała
już z całą pewnością wartość dodatnią, co w połączeniu z zakładanymi, rosnącymi przychodami ze
sprzedaży gier powinno wygenerować znacząco wyższe i rekordowe w historii Spółki przychody netto
ze sprzedaży. Jednocześnie, dzięki przeznaczeniu wolnych środków, pochodzących między innymi z
przychodów ze sprzedaży gier, udało nam się istotnie zredukować poziom zobowiązań spółki, które na
koniec 2020 roku wynosiły 1 046 191,15 zł w porównaniu do 1 969 311,61 zł na koniec roku 2019. W roku
2021 na spłatę zobowiązań będziemy mogli przeznaczyć znacząco mniejsze środki, co w połączeniu z
tym, że będziemy dysponować środkami z emisji akcji serii J, pozwoli nam rozwinąć działalność, w tym
inwestować środki w starannie wyselekcjonowane projekty, na etapie ich produkcji, co nie tylko
wpłynie na dodatnią zmianę stanu produktów, ale po premierze poszczególnych tytułów umożliwi
uzyskiwanie większego udziału w przychodach ze sprzedaży tych gier. Na wynik roku 2020 wpłynął
również bardzo duży odpis wartości historycznych aktywów Spółki, rozpoznanych w latach 2017 i
2018. Aktywa te, to projekty, w które Spółka zainwestowała w tamtym czasie, a które nie zakończyły
się sukcesem. Wartość tego odpisu wyniosła łącznie 767 332,83 zł. Dodatkowo odpisano wartość
należności nieściągalnych w łącznej wysokości 331 406,70 zł. Jeżeli chodzi o ryzyko wystąpienia
podobnego odpisu w roku 2021 to nie występuje ono w takiej wysokości. Łączna wartość historycznych
aktywów Spółki, rozpoznanych w latach 2017 - 2019, i nadal ujmowanych w aktywach Spółki to
501 267,96 zł, przy czym w mojej opinii większość tych projektów uda się zakończyć sukcesem lub co

najmniej częściowym sukcesem. Dzięki nowej polityce Spółki, w roku 2021 nie powinny wystąpić
również odpisy należności nieściągalnych. Wskazana wartość - 501 267,96 zł - limituje wiec
maksymalną wysokość podobnych odpisów w roku 2021. Z drugiej strony, do sprzedaży
przeznaczyliśmy 45% akcji No Gravity Development S.A., co wpłynęło na pozycję aktualizacja wartości
aktywów finansowych. Z ostrożności przyjęliśmy przy tym wycenę No Gravity Development S.A. na
poziomie 7.630.000 zł, czyli taką, przy jakiej zbywaliśmy udziały poprzednika prawnego tej spółki w
maju 2020 roku. Odnosząc to do wyników tej spółki i wycen innych spółek z branży, notowanych na
rynku NewConnect, jest to wycena bardzo zachowawcza i jestem przekonany, że jeżeli zdecydujemy
się ostatecznie na sprzedaż akcji No Gravity Development S.A., odbędzie się to przy znacznie wyższej
wycenie, co pozwoli nam sprzedać znacznie mniej akcji, niż to przyjęliśmy na potrzeby sporządzenia
sprawozdania za rok 2020. Ewentualna sprzedaż akcji No Gravity Development S.A. planujemy przed
wprowadzeniem tej spółki do obrotu na rynku NewConnect.
Rok 2020 był w mojej ocenie znakomitym czasem dla Spółki. Dzięki temu co udało się osiągnąć, już
teraz można spokojnie założyć, że rok 2021 będzie najlepszym rokiem w historii Spółki, zarówno pod
względem przychodów, jak i zysku netto, a także pod względem budowania pozycji Spółki i Grupy
Kapitałowej na rynku gier wideo.
Zapraszam do lektury raportu.

2.

Podstawowe informacje o Spółce No Gravity Games S.A. oraz grupie
kapitałowej

Nazwa (firma):

NO GRAVITY GAMES Spółka Akcyjna

Kraj:
Siedziba:
Adres siedziby:
Adres biura:
Numer KRS:
Oznaczenie Sądu:

Polska
Warszawa
ul. Dzika 15/13 00-172 Warszawa
ul. Dzika 15/13 00-172 Warszawa
0000297935
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
141248 883
113-270-22-54
+48 606 720 929
contact@nogravitygames.com
www.nogravitygames.com
150.200.000 akcji zarejestrowanych akcji o
wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym:
›
5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A
o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
›
1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B
o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
›
247.879 akcji zwykłych na okaziciela serii C o
wartości nominalnej 0,10 zł każda,
›
1.212.121 akcji zwykłych na okaziciela serii D
o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
›
17.049.564 akcji zwykłych na okaziciela serii E
o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
›
65.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F
o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
›
14.218.619akcji zwykłych na okaziciela serii G
o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
›
30.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H
o wartości nominalnej 0,10 zł każda
›
16.471.817 akcji zwykłych na okaziciela serii I o
wartości nominalnej 0,10 zł każda.

REGON:
NIP:
Telefon:
Poczta e-mail:
Strona www:
Liczba akcji

W skład grupy kapitałowej wchodzi spółka No Gravity Games S.A. i No Gravity Development S.A.
Nazwa (firma):

NO GRAVITY DEVELOPMENT S.A.

Kraj:
Siedziba:
Adres siedziby:
Adres biura:
Numer KRS:
Oznaczenie Sądu:

Polska
Warszawa
ul. Dzika 15/13 00-172 Warszawa
ul. Dzika 15/13 00-172 Warszawa
0000747973
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
381245261
5252762692
+48 608 850 001

REGON:
NIP:
Telefon:

Poczta e-mail:
Strona www:
Kapitał zakładowy:

3.

adrian@nogravitydevs.com
www.nogravitydevs.com
109 900 zł

Wybrane jednostkowe dane finansowe No Gravity Games S.A. za 2020 rok

No Gravity Games S.A.
Przychody netto ze sprzedaży

od 01.01.2020
do 31.12.2020

od 01.01.2019
do 31.12.2019

1 242 946,65

1.153.773,15

-564 358,18

-559.560,35

-1 643 664,37

27.932,31

6 837,23

3.805,94

Zysk (strata) brutto

338 409,28

95.477,59

Zysk (strata) netto

36 594,28

95.477,59

Zysk (strata) na sprzedaży
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
Amortyzacja

No Gravity Games S.A.

Stan na 31.12.2020

Stan na 31.12.2019

Aktywa trwałe

2 234 602,38

294.593,20

Aktywa obrotowe

3 904 029,57

3.473.544,62

Aktywa razem

6 138 631,95

3.768.137,82

Kapitał własny, w tym:

4 790 625,80

1.732.826,21

15 008 137,80

13.848.138,10

0,00

0,00

Należności krótkoterminowe

570 380,10

473.050,88

Inwestycje krótkoterminowe

1 739 847,75

1.158,24

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:

1 348 006,15

2.035.311,61

0,00

0,00

Zobowiązania krótkoterminowe

1 046 191,15

1.969.311,61

Pasywa razem

6 138 631,95

3.768.137,82

Kapitał zakładowy
Należności długoterminowe

Zobowiązania długoterminowe

4.

Wybrane skonsolidowane dane finansowe za 2020 rok

Grupa Kapitałowa No Gravity Games S.A.
Przychody netto ze sprzedaży
Zysk (strata) na sprzedaży
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
Amortyzacja
Zysk (strata) brutto

od 01.01.2020
do 31.12.2020

od 01.01.2019
do 31.12.2019

1 836 016,91

1.329.491,80

-477 236,52

-683.058,96

-1 560 219,29

-95.567,04

6 837,23

3.805,94

-1 166 237,44

-27.586,98

Zysk (strata) netto

Grupa Kapitałowa No Gravity Games S.A.

-1 504 604,08

Stan na 31.12.2020

Aktywa trwałe

12.445,92

Stan na 31.12.2019

259 002,38

220.443,20

Aktywa obrotowe

2 884 690,91

3.761.487,71

Aktywa razem

3 143 693,29

3.981.930,91

Kapitał własny, w tym:

1 216 244,34

1.649.391,09

15 008 137,80

13.848.138,10

0,00

0,00

Należności krótkoterminowe

628 787,10

484.572,22

Inwestycje krótkoterminowe

136 347,54

12.658,24

1 453 476,77

2.215.517,25

0,00

150.000,00

918 130,12

1.999.517,25

3 143 693,29

3.981.930,91

Kapitał zakładowy
Należności długoterminowe

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Pasywa razem

5.

Roczne sprawozdanie finansowe za 2020 rok

Roczne jednostkowe oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe stanowi załącznik do niniejszego
raportu.

6.

Sprawozdanie Zarządu z działalności No Gravity Games S.A. oraz grupy
kapitałowej za rok 2020.

Sprawozdanie Zarządu stanowi załącznik do niniejszego raportu. Sprawozdanie zawiera informacje
na temat stosowania przez spółkę oraz grupę kapitałową zasad ładu korporacyjnego, o których
mowa w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

7.

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego
sprawozdania finansowego

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego sprawozdania
finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego wraz z opinią stanowi załączniki do
niniejszego raportu.

8.

Oświadczenia Zarządu

Oświadczenie dotyczące rzetelności sprawozdań finansowych
Niniejszym oświadczam, że według mojej najlepszej wiedzy, roczne jednostkowe sprawozdanie
finansowe sporządzone zostało zgodnie z przepisami obowiązującymi Jednostkę dominującą oraz że
odzwierciedla w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Grupy oraz
wyniki finansowe, oraz że sprawozdanie z działalności zawiera prawdziwy obraz sytuacji Grupy
Kapitałowej, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.

Oświadczenie dotyczące wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania rocznego
Niniejszym oświadczam, że wybór firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania
finansowego został dokonany zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi procedury wybory firmy
audytorskiej, wraz ze wskazaniem, że firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego
badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania
rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz standardami
wykonywania zawodu i etyki zawodowej.

9.
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1.

Oświadczenie Zarządu w sprawie stosowania dobrych praktyk spółek
notowanych na rynku Newconnect.
DOBRA PRAKTYKA

OŚWIADCZENIE
O STOSOWANIU

UWAGI

Spółka powinna prowadzić przejrzystą i
efektywną
politykę
informacyjną,
zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych
metod, jak i z użyciem nowoczesnych
technologii, zapewniających szybkość,
bezpieczeństwo oraz szeroki dostęp do
informacji. Spółka korzystając w jak
najszerszym stopniu z tych metod,
powinna
zapewnić
odpowiednią

TAK, z wyłączeniem
transmisji obrad
walnego zgromadzenia
z wykorzystaniem sieci
Internet, rejestracji
przebiegu obrad i
upublicznienia go na
stronie internetowej

Emitent nie planuje w najbliższej przyszłości
stosowania zasady w części dotyczącej
transmisji obrad walnego zgromadzenia,
rejestracji przebiegu obrad i upublicznienia
go na stronie internetowej. Wszelkie istotne
informacje dotyczące zwoływania oraz
przebiegu posiedzeń walnych zgromadzeń
są przekazywane przez Spółkę zarówno w
formie raportów bieżących, jak również są

komunikację
z
inwestorami
i
analitykami,
umożliwiać
transmitowanie
obrad
walnego
zgromadzenia z wykorzystaniem sieci
Internet, rejestrować prze-bieg obrad i
upubliczniać go na stronie internetowej.

zamieszczane na stronie internetowej
Emitenta. W ocenie Zarządu Spółki koszty
związane z techniczną obsługą transakcji
oraz rejestracji posiedzeń walnego
zgromadzenia
przez
Internet
są
niewspółmiernie wysokie w porównaniu do
korzyści z tego płynących.

Spółka powinna zapewnić efektywny
dostęp do informacji niezbędnych do
oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz
sposobu jej funkcjonowania

TAK

Spółka prowadzi korporacyjną stronę
internetową i zamieszcza na niej:

TAK

3.

podstawowe informacje o spółce i jej
działalności (strona startowa),

TAK

3.1.

opis
działalności
emitenta
ze
wskazaniem rodzaju działalności, z
której emitent uzyskuje najwięcej
przychodów,

TAK

opis rynku, na którym działa emitent,
wraz z określeniem pozycji emitenta na
tym rynku,

TAK

życiorysy zawodowe członków organów
spółki,

TAK

powzięte przez zarząd, na podstawie
oświadczenia członka rady nadzorczej,
informacje o powiązaniach członka rady
nadzorczej
z
akcjonariuszem
dysponującym
akcjami
reprezentującymi nie mniej niż 5%
ogólnej liczby głosów na walnym
zgromadzeniu spółki,

TAK

dokumenty korporacyjne spółki,

TAK

zarys planów strategicznych spółki,

TAK

opublikowane
prognozy
wyników
finansowych na bieżący rok obrotowy,
wraz z założeniami do tych prognoz oraz
korektami do tych prognoz (w
przypadku, gdy emitent publikuje
prognozy),

N/D

2.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

https://nogravitygames.com/

3.6.

3.7.

3.8.

Zarząd Emitenta nie podjął decyzji o
publikowaniu prognoz finansowych.

3.9.

3.10.

strukturę akcjonariatu emitenta, ze
wskazaniem głównych akcjonariuszy
oraz akcji znajdujących się w wolnym
obrocie,

TAK

dane oraz kontakt do osoby, która jest
odpowiedzialna w spółce za relacje
inwestorskie oraz kontakty z mediami,

TAK

(skreślony)
3.11.

3.12.

3.13.

3.14.

opublikowane
okresowe,

raporty

bieżące

i

TAK

kalendarz zaplanowanych dat publikacji
finansowych raportów okresowych, dat
walnych zgromadzeń, a także spotkań z
inwestorami i analitykami
oraz
konferencji prasowych,

TAK, z wyłączeniem
harmonogramu
walnych zgromadzeń i
spotkań

informacje
na
temat
zdarzeń
korporacyjnych, takich jak wypłata
dywidendy oraz innych zdarzeń
skutkujących
nabyciem
lub
ograniczeniem praw po stronie
akcjonariusza,
z
uwzględnieniem
terminów oraz zasad przeprowadzania
tych operacji. Informacje te powinny
być
zamieszczane
w
terminie
umożliwiającym
podjęcie
przez
inwestorów decyzji inwestycyjnych,

TAK

Emitent nie organizuje zaplanowanych,
okresowych spotkań z akcjonariuszami,
pozostałymi inwestorami, analitykami czy
tez mediami. Emitent pozostaje w stałym
kontakcie z ww. osobami i w razie
możliwości lub potrzeby zarząd odbywa
spotkania indywidualne.

(skreślony)
3.15.

3.16.

3.17.

3.18.

pytania akcjonariuszy dotyczące spraw
objętych porządkiem obrad, zadawane
przed i w trakcie walnego zgromadzenia,
wraz z odpowiedziami na zadawane
pytania,

TAK, z wyłączeniem ich
publikacji na stronie
internetowej

informację na temat powodów
odwołania walnego zgromadzenia,
zmiany terminu lub porządku obrad
wraz z uzasadnieniem,

TAK, z wyłączeniem
powodów zgłoszenia
zmiany w porządku
obrad przez
akcjonariusza

informację o przerwie w obradach
walnego zgromadzenia i powodach
zarządzenia przerwy,

TAK, z wyłączeniem
powodów zgłoszenia
przerwy w obradach
przez akcjonariusza
uczestniczącego w
Walnym Zgromadzeniu

Zarząd Emitenta odpowiada bezpośrednio
akcjonariuszom na zadawane przez nich
pytania w trakcie walnego zgromadzenia

informacje na temat podmiotu, z którym
spółka podpisała umowę o świadczenie
usług Autoryzowanego Doradcy ze
wskazaniem nazwy, adresu strony
internetowej, numerów telefonicznych
oraz adresu poczty elektronicznej
Doradcy,

TAK

Informacje zostały zamieszczone na stronie
korporacyjnej Emitenta, w celu ułatwienia
dostępu dla inwestorów

Informację na temat podmiotu, który
pełni funkcję animatora akcji emitenta,

TAK

Informacje zostały zamieszczone na stronie
korporacyjnej Emitenta, w celu ułatwienia
dostępu dla inwestorów

dokument informacyjny (prospekt
emisyjny) spółki, opublikowany w ciągu
ostatnich 12 miesięcy,

TAK

3.21.

Spółka wyemitowała i przeprowadziła
publiczną subskrypcję akcji serii J na
podstawie uchwały nr 2 Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia z dnia 31 grudnia
2020 r. w sprawie podwyższenia kapitału
zakładowego
w
trybie
subskrypcji
zamkniętej (z prawem poboru dla
dotychczasowych akcjonariuszy) oraz w
sprawie zmiany Statutu Spółki. Dokumenty
emisyjne oraz wiązane z subskrypcją ostały
opublikowane w ramach raportów
bieżących EBI i ESPI. Emitent opublikował
również rozliczenie zapisów złożonych na
akcje.

3.22.

(skreślony)

Spółka prowadzi korporacyjną stronę
internetową, według wyboru emitenta,
w języku polskim lub angielskim.
Raporty bieżące i okresowe powinny być
zamieszczane na stronie internetowej
co najmniej w tym samym języku, w
którym następuje ich publikacja zgodnie
z prze-pisami obowiązującymi emitenta

TAK

Emitent prowadził korporacyjną stronę
internetową w języku polskim, jednakże w
trakcie 2017 r., w związku ze zmianą
przedmiotu głównej działalności, językiem
strony stał się język angielski.

Spółka powinna prowadzić politykę
informacyjną
ze
szczególnym
uwzględnieniem potrzeb inwestorów
indywidualnych. W tym celu Spółka,
poza swoją stroną korporacyjną
powinna wykorzystywać indywidualną
dla danej spółki sekcję relacji
inwestorskich znajdującą na stronie
www.gpwinfostrefa.pl.

NIE

Emitent nie wykorzystuje indywidualnej
sekcji relacji inwestorskich znajdujących się
na www.GPWInfoStrefa.pl.

Emitent powinien utrzymywać bieżące
kontakty
z
przedstawicielami
Autoryzowanego
Doradcy,
celem
umożliwienia
mu
prawidłowego
wykonywania swoich obowiązków
wobec emitenta. Spółka powinna
wyznaczyć osobę odpowiedzialną za
kontakty z Autoryzowanym Doradcą

TAK

3.19.

3.20.

4.

5.

6.

Spółka
prowadzi
własną
korporacyjną do prowadzenia
informacyjnej.

stronę
polityki

7.

8.

W przypadku, gdy w spółce nastąpi
zdarzenie, które w ocenie emitenta ma
istotne znaczenie dla wykonywania
przez Autoryzowanego Doradcę swoich
obowiązków, emitent niezwłocznie
powiadamia
o
tym
fakcie
Autoryzowanego Doradcę.

TAK

Emitent
powinien
zapewnić
Autoryzowanemu Doradcy dostęp do
wszelkich dokumentów i informacji
niezbędnych
do
wykonywania
obowiązków Autoryzowanego Doradcy.

TAK

9.Emitent przekazuje w raporcie rocznym:

9.1.

9.2.

10.

11.

12.

informację na temat łącznej wysokości
wynagrodzeń wszystkich członków
zarządu i rady nadzorczej,

TAK

informację na temat wynagrodzenia
Autoryzowanego
Doradcy
otrzymywanego od emitenta z tytułu
świadczenia wobec emitenta usług w
każdym zakresie.

NIE

Członkowie zarządu i rady nadzorczej
powinni uczestniczyć w obradach
walnego zgromadzenia w składzie
umożliwiającym
udzielenie
merytorycznej odpowiedzi na pytania
zadawane
w
trakcie
walnego
zgromadzenia.

TAK

Przynajmniej 2 razy w roku emitent, przy
współpracy Autoryzowanego Doradcy,
powinien
organizować
publicznie
dostępne spotkanie z inwestorami,
analitykami i mediami.

NIE

Uchwała Walnego Zgromadzenia w
sprawie emisji akcji z prawem poboru
powinna precyzować cenę emisyjną
albo mechanizm jej ustalenia lub
zobowiązać organ do tego upoważniony
do ustalenia jej przed dniem ustalenia
prawa
poboru,
w
terminie
umożliwiającym
podjęcie
decyzji
inwestycyjnej.

TAK

Ze względu na konieczność zachowania
tajemnicy handlowej i poufności zawartej
umowy, Emitent nie będzie stosował
powyższej praktyki w sposób ciągły.

Z uwagi na fakt, iż koszty związane ze z
organizacją
takich
spotkań
są
niewspółmierne do potencjalnych korzyści
takiego działania, Spółka nie zamierza w
najbliższym czasie wprowadzić zasady
organizowania publicznych spotkań i nie
będzie stosowała przedmiotowej Dobrej
Praktyki

13.

13a.

14.

15.

16.

16a.

Uchwały
Walnego
Zgromadzenia
powinny
zapewniać
zachowanie
niezbędnego
odstępu
czasowego
pomiędzy decyzjami powodującymi
określone zdarzenia korporacyjne a
datami, w których ustalane są prawa
akcjonariuszy wynikające z tych zdarzeń
korporacyjnych.

TAK

W przypadku otrzymania przez zarząd
emitenta
od
akcjonariusza
posiadającego co najmniej połowę
kapitału zakładowego lub co najmniej
połowę ogółu głosów w spółce,
informacji o zwołaniu przez niego
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
w trybie określonym w art. 399 § 3

TAK

Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz
dzień wypłaty dywidendy powinny być
tak ustalone, aby czas przypadający
pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy,
a w każ-dym przypadku nie dłuższy niż
15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego
okresu pomiędzy tymi terminami wymaga szczegółowego uzasadnienia.

N/D

Wszelkie zyski wypracowane przez Spółkę
przeznaczane są na zwiększenie kapitału
zapasowego.

Uchwała Walnego Zgromadzenia w
sprawie
wypłaty
dywidendy
warunkowej może zawierać tylko takie
warunki, których ewentualne ziszczenie
nastąpi przed dniem ustalenia prawa do
dywidendy.

N/D

Wszelkie zyski wypracowane przez Spółkę
przeznaczane są na zwiększenie kapitału
zapasowego.

Emitent publikuje raporty miesięczne, w
terminie 14 dni od zakończenia
miesiąca. Raport miesięczny powinien
zawierać co najmniej:
• informacje na temat wystąpienia
tendencji i zdarzeń w otoczeniu
rynkowym emitenta, które w ocenie
emitenta mogą mieć w przyszłości
istotne skutki dla kondycji finansowej
oraz wyników finansowych emitenta,
• zestawienie wszystkich informacji
opublikowanych przez emitenta w
trybie raportu bieżącego w okresie
objętym raportem,

NIE

Spółka publikuje raporty kwartalne oraz
bieżące
zawierające
informacje
pozwalające ocenić bieżącą działalność
Emitenta.

W przypadku naruszenia przez emitenta
obowiązku informacyjnego określonego
w Załączniku nr 3 do Regulaminu
Alternatywnego
Systemu
Obrotu
(„Informacje bieżące i okresowe
przekazywane
w
alternatywnym
systemie
obrotu
dla
rynku
NewConnect”)
emitent
powinien
niezwłocznie opublikować, w trybie
właściwym dla przekazywania raportów
bieżących na rynku NewConnect,

TAK

informację
sytuację.

wyjaśniającą

zaistniałą

