Warszawa, dnia 30 lipca 2020 roku

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE PRZESTRZEGANIA ŁADU KORPORACYJNEGO

Zarząd Ovid Works S.A. z siedzibą w Warszawie oświadcza, iż w zakresie zasad obowiązujących
w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), ujętych w dokumencie Dobre Praktyki
Spółek Notowanych na NewConnect, na dzień publikacji niniejszego raportu nie są przestrzegane (lub
są przestrzegane w mniejszym zakresie) następujące zasady:
Zasada 1: W ramach powyższej zasady Emitent stosuje wszystkie zapisy tego punktu z wyłączeniem
transmisji obrad walnego zgromadzenia przez Internet, rejestracji przebiegu obrad i upubliczniania
go na stronie internetowej. W opinii Zarządu koszty związane z techniczną obsługa transmisji oraz
rejestracji posiedzeń walnego zgromadzenia przez Internet są niewspółmierne do ewentualnych
korzyści z tego wynikających. Dodatkowo Emitent chciałby zapewnić, iż wszelkie informacje dotyczące
obrad Walnego Zgromadzenia będą publikowane przy wykorzystaniu raportów bieżących oraz strony
internetowej Spółki.
Zasada 3.8.: Spółka nie zamierza sporządzać prognoz finansowych. W przypadku gdyby Spółka
zdecydowała się sporządzić i opublikować prognozy finansowe, opinia publiczna zostanie
poinformowana przez Spółkę zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Zasada 3.13. W ramach powyższej zasady Spółka zamierza udzielać wszelkich informacji na bieżąco
w drodze stosownych raportów. W chwili obecnej nie ma natomiast ustalonego kalendarza konferencji
prasowych czy spotkań z analitykami, inwestorami.
Zasada 5: Spółka nie wykorzystuje obecnie indywidualnej sekcji relacji inwestorskich znajdującej się
na stronie www.InfoStrefa.com, jednakże zapewnia wystarczający dostęp do informacji poprzez
prowadzenie działu „Relacje inwestorskie” na stronie www.ovidworks.com.
Zasada 9.2.: Kwestia wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy jest informacją poufną zawartą w
umowie. Emitent nie publikuje takich informacji z uwagi na brak uzyskania zgody Autoryzowanego
Doradcy.
Zasada 11: Na dzień publikacji niniejszego oświadczenia, nie może zadeklarować, iż będzie
przynajmniej 2 razy w roku, przy współpracy Autoryzowanego Doradcy, organizować publiczne
dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami i mediami. Emitent nie wyklucza jednak zmiany
swojego stanowiska odnośnie stosowania tej zasady w przyszłości. Emitent przy współpracy
z Autoryzowanym Doradcą będzie jednak organizować spotkania z inwestorami, analitykami
i mediami tak często, jak będzie to możliwe i niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania Spółki.
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na akcjonariuszach. Organem decyzyjnym w zakresie wypłaty dywidendy jest Walne Zgromadzenie.
Zasada 16.: Z uwagi na fakt, iż publikowane raporty bieżące i okresowe zapewniają akcjonariuszom
oraz inwestorom dostęp do informacji dających wystarczający obraz sytuacji Spółki, Zarząd Emitenta
nie widzi w chwili obecnej konieczności publikacji raportów miesięcznych.
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