RAPORT ROCZNY JEDNOSTKOWY
SPÓŁKI OVID WORKS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZA ROK 2020

Warszawa, dnia 28 maja 2021 roku

PISMO ZARZĄDU
Szanowni Akcjonariusze oraz inni Interesariusze Spółki,
Przekazujemy na Państwa ręce Raport roczny Ovid Works S.A. prezentujący wyniki finansowe za 2020

rok oraz najważniejsze wydarzenia mające miejsce w Spółce w 2020 roku.

Po debiucie Ovid Works S.A. na rynku NewConnect pod koniec lipca 2020 roku, Spółka, wydała drugą w

swoim dorobku grę o tytule “Metamorphosis” inspirowaną powieściami Franza Kafki. Wydawcą gry był All in!
Games. W dniu premiery tytuł dostępny był na PC, Xbox One, PlayStation 4 oraz Nintendo Switch.
“Metamorphosis”, choć odbiła się szerokim echem w mediach branżowych i uzyskała nominację do „Paszportów

Polityki”, to nie spełniła oczekiwań sprzedażowych Zarządu. Tworzenie i promowanie tej gry było dla nas

niezwykle istotnym doświadczeniem - zarówno od strony biznesowej jak i produkcyjnej. Bogatsi o tę wiedzę,

koncentrujemy nasze siły na dwóch projektach, które oceniamy jako posiadające największy potencjał dla
przyszłego rozwoju Ovid Works SA.

Pierwszym z nich jest “Nemesis: Distress” - wieloosobowa gra w klimacie horroru, która tworzona jest

na podstawie gry planszowej Nemesis wspólnie ze studiem Avaken Realms sp. z o.o. (rynkowa nazwa dla Realms

Distribution sp. z o. o.). Bardzo ciekawe i rozpoznawalne IP w połączeniu z emocjonującym, nietuzinkowym

gameplayem kreują projekt, który ma szansę stać się przyszłym filarem spółki. Gra rozwijana jest z myślą o
stworzeniu unikalnego doświadczenia rozgrywanego w trybie on-line w grupie od 2 do 6 osób, do którego gracze

będą chcieli wielokrotnie wracać. Prace nad grą realizowane były zgodnie z planem i w raz z ich postępem do

zespołu dołączały kolejne osoby, zarówno od strony deweloperskiej (artyści, designerzy) jak i menadżerskiej
(producent).

Nasz drugi projekt o roboczym tytule “Falling Star” to duchowa kontynuacja gry Interkosmos,

przeznaczona tym razem nie tylko na stacjonarne urządzenia VR typu Rift czy Vive, ale również na mobilną

platformę Quest. Interkosmos od wydania w 2017 r. nieprzerwanie zbiera pozytywne opinie, pozostając jednym
z niewielu wyjątkowych doświadczeń VR w przestrzeni kosmicznej. W pracy nad drugą częścią duży nacisk

kładziemy na modularną strukturę gry, która umożliwi nie tylko tworzenie znacznie bardziej skomplikowanych
scenariuszy rozgrywki, ale pozwoli nam również dodawać kolejne elementy gry i rozbudowywać ją już po
premierze.

Okres ostatniego kwartału 2020 roku to również rozpoczęcie działań związanych z emisją prywatną,

którą Spółka zamknęła z początkiem kwietnia 2021 roku. Środki z emisji zostaną przeznaczone na dalszy rozwój
wspomnianych projektów.

Zmotywowani do pracy, z nadzieją patrzymy na nadchodzący rok 2021, w którym będziemy

kontynuować prace nad oboma tytułami. Dokładamy wszelkich starań, aby przynajmniej jeden z nich miał swoją
premierę przed końcem 2021 roku.
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I.

Podstawowe informacje o Emitencie

Firma:

Forma prawna:

Ovid Works S.A.
spółka akcyjna

Kraj siedziby:

Polska

Oznaczenie Sądu:

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy

Internet:

www.ovidworks.com

Siedziba:

Adres:
Tel.

E-mail:
KRS:

REGON:
NIP:

Kapitał zakładowy

na dzień publikacji raportu

Warszawa

ul. Dobra 4 lok 10, 00-388 Warszawa

Krajowego Rejestru Sądowego
+ 48 662 478 920

office@ovidworks.com

0000793229
363541909

701-05-40-701

1.065.400,00 zł*

*W związku z uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 12 stycznia 2021 roku w sprawie podwyższenia kapitału
zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii D w trybie subskrypcji prywatnej (raport EBI 1/2021) oraz zakończeniem emisji akcji serii D
w dniu 2 kwietnia 2021 roku (raport EBI 5/2021) na dzień publikacji niniejszego raportu doszło do wpisu w Krajowym Rejestrze
Przedsiębiorców podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w kwocie 96.600,00 złotych, o czym Emitent poinformował raportem EBI
6/2021.

Zarząd
Na dzień publikacji niniejszego raportu w skład Zarządu Emitenta wchodzi:
● Jacek Dębowski – Prezes Zarządu;
●

Jacek Chojecki – Wiceprezes Zarządu.

Rada Nadzorcza

Na dzień publikacji niniejszego raportu w skład Rady Nadzorczej Emitenta wchodzą:
1. Małgorzata Brauckmann-Sajkiewicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej;

2. Łukasz Rosiński–Członek Rady Nadzorczej;
3. Tomasz Sielicki –Członek Rady Nadzorczej;

4. Konrad Hachulski - Członek Rady Nadzorczej;

5. Krzysztof Ludwiniak - Członek Rady Nadzorczej.
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II.

Wybrane dane finansowe za 2020 rok

1.

Dane finansowe za 2020 rok.
Pozycja

PLN
31.12.2020

EUR
31.12.2019

31.12.2020

31.12.2019

Aktywa razem

2 630 088,67

2 258 304,49

569 924,74

530 305,15

Zobowiązania krótkoterminowe

1 320 699,52

158 905,02

286 187,81

37 314,79

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe
Kapitał własny

Kapitał zakładowy

Pozycja

1 878 645,48
0,00

751 443,19
968 800,00

319 285,82
0,00

1 939 018,67

928 000,00

PLN

407 091,42
0,00

162 833,32
209 933,26

74 976,12
0,00

455 329,03
217 917,11

EUR

Przychody ze sprzedaży

01.01. 31.12.2020
971 064,78

01.01. 31.12.2019
1 469 489,42

01.01. 31.12.2020
218 472,10

01.01. 31.12.2019
341 900,75

Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej

-1 209 959,32

714 306,17

-272 219,07

166 195,01

-1 336 141,52

4 324,28

Koszty działalności operacyjnej
Zysk/(Strata) ze sprzedaży
Zysk/(Strata) brutto

Zysk/(Strata) netto
Przepływy środków pieniężnych z działalności
operacyjnej
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
Przepływy pieniężne netto razem

1 073 169,86
-102 105,08

-1 228 375,48
-1 228 375,48

19 220,54

-196 957,93

516 901,27
339 163,88

951 583,60
517 905,82
704 127,46
704 127,46
-55 408,37

478 389,04

-913 160,85

241 443,90
-22 971,81

-276 362,37
-276 362,37
-44 311,99

116 293,48
76 305,77

221 401,49
120 499,26
163 826,77
163 826,77

-310 875,18
-12 891,66

111 305,03

-212 461,81

Powyższe dane finansowe za lata 2020 i 2019 zostały przeliczone na EUR według następujących kursów:
Dla danych bilansowych, kurs z końca roku odpowiednio
na dzień:
Dla danych z rachunku zysków i strat oraz przepływów
pieniężnych średnioważony roczny:

III.

31.12.2020 r.

4,6148

2020 rok

4,4448

31.12.2019 r.
2019 rok

4,2585
4,2980

Opis organizacji grupy kapitałowej, z wyszczególnieniem jednostek podlegających konsolidacji
oraz jednostek nieobjętych konsolidacją, z podaniem w stosunku do każdej z nich co najmniej
nazwy (firmy), formy prawnej, siedziby, przedmiotu działalności i udziału emitenta w kapitale
zakładowym i ogólnej liczbie głosów.
Nie dotyczy.
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IV.

W przypadku gdy emitent tworzy grupę kapitałową i nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań
finansowych lub skonsolidowane sprawozdania finansowe nie obejmują danych wszystkich
jednostek zależnych – wskazanie przyczyn niesporządzania sprawozdań skonsolidowanych przez
podmiot dominujący lub przyczyn zwolnienia z konsolidacji w odniesieniu do każdej jednostki
zależnej nieobjętej konsolidacją.
Nie dotyczy.

V.

W przypadku gdy emitent tworzy grupę kapitałową i nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań
finansowych lub skonsolidowane sprawozdania finansowe nie obejmują danych wszystkich
jednostek zależnych – wybrane dane finansowe wszystkich jednostek zależnych emitenta
nieobjętych konsolidacją, zawierające podstawowe pozycje rocznego sprawozdania finansowego.

VI.

Nie dotyczy.

Roczne sprawozdanie finansowe, sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości
i zbadane przez firmę audytorską, zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami

zawodowymi.

VII.

Roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2020 stanowi załącznik do niniejszego raportu

Sprawozdanie Zarządu Emitenta na temat działalności emitenta w okresie objętym raportem

rocznym oraz zasad sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego („sprawozdanie z
działalności emitenta”), obejmujące co najmniej informacje określone w obowiązujących emitenta
przepisach o rachunkowości.
Sprawozdanie Zarządu Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu.

VIII. Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego, sporządzone zgodnie z
obowiązującymi przepisami
Sprawozdanie firmy audytorskiej z badania jednostkowego sprawozdania finansowego stanowi załącznik
IX.

do niniejszego raportu.

Oświadczenia Zarządu
Oświadczenie dotyczące rzetelności sprawozdania finansowego
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Zarząd Ovid Works S.A., oświadcza, że wedle najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe i dane

porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Ovid Works S.A. oraz że

odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Ovid Works S.A.

oraz jego wynik finansowy, oraz że sprawozdanie z działalności Ovid Works S.A. zawiera prawdziwy obraz

sytuacji Ovid Works S.A., w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.

________________________
Jacek Dębowski
Prezes Zarządu

________________________
Jacek Chojecki

Wiceprezes Zarządu

Oświadczenie dotyczące wyboru firmy audytorskiej
Zarząd Ovid Works S.A. oświadcza, że firma audytorska Biuro Biegłych Rewidentów "Eko-Bilans" sp. z o. o.

z siedzibą w Łodzi uprawniona do badania rocznego sprawozdania finansowego, dokonująca badania
rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Ovid Works S.A. na rok 2020 została wybrana
zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej. Ponadto Zarząd

Ovid Works S.A. oświadcza, 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, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki
zawodowej.

________________________
Jacek Dębowski
Prezes Zarządu

X.

________________________
Jacek Chojecki

Wiceprezes Zarządu

Informacje na temat stosowania przez Emitenta zasad ładu korporacyjnego, o których mowa w
dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”
Zarząd Ovid Works S.A.

oś wiadcza, ż e Spó łka w roku obrotowym 2020 przestrzegała zasad ładu

korporacyjnego wynikających ze zbioru Dobrych Praktyk Spó łek Notowanych na NewConnect,
zgodnie z poniż ej umieszczonymi przyczynami niestosowania niektó rych zasad.
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PKT

OŚWIADCZENIE

Dobra praktyka

O STOSOWANIU

Spółka powinna prowadzić przejrzystą i

W ramach powyższej zasady

użyciem

wyłączeniem

efektywną politykę informacyjną zarówno z

Emitent

wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z
nowoczesnych

najnowszych

narzędzi

technologii

oraz

komunikacji

oraz szeroki i interaktywny dostęp do
informacji.

Spółka,

korzystający

w

odpowiednią

komunikację

jak

z

inwestorami i analitykami, wykorzystując w
tym

celu

komunikacji

również

nowoczesne

internetowej,

metody

zapisy

tego

przez

Internet,

przebiegu

wszystkie

punktu

z

transmisji

rejestracji

obrad

i

upubliczniania go na stronie

najszerszym stopniu z tych metod, powinna
zapewnić

stosuje

obrad walnego zgromadzenia

zapewniających szybkość, bezpieczeństwo

1

UWAGI

internetowej.
TAK

umożliwiając

W

opinii

Zarządu koszty związane z
techniczną obsługa transmisji
oraz

rejestracji

posiedzeń

walnego zgromadzenia przez

transmitowanie obrad walnego zgromadzenia

Internet są niewspółmierne

z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować

do ewentualnych korzyści z

przebieg obrad i upubliczniać go na stronie

tego

internetowej

wynikających.

Dodatkowo Emitent chciałby
zapewnić,

iż

wszelkie

informacje dotyczące obrad
Walnego Zgromadzenia są
publikowane

wykorzystaniu

2
3

3.1
3.2
3.3
3.4

Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp

do informacji niezbędnych do oceny sytuacji i
perspektyw

spółki

Podstawowe

informacje

funkcjonowania

oraz

sposobu

jej

bieżących

oraz

internetowej Spółki.

przy

raportów
strony

TAK

Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej:
o

działalności (strona startowa)

spółce

i

jej

Opis działalności emitenta ze wskazaniem

rodzaju działalności, z której emitent uzyskuje
najwięcej przychodów

Opis rynku, na którym działa emitent, wraz z
określeniem pozycji emitenta na rynku
Życiorysy
spółki

zawodowe

członków

organów

TAK

TAK

TAK
TAK
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Powzięte
3.5

3.6
3.7

przez

oświadczenia

zarząd,

członka

na

podstawie

rady

nadzorczej,

informacje o powiązaniach członka rady

nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym

TAK

akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5%
ogólnej

liczby

głosów

na

zgromadzeniu spółki

Dokumenty korporacyjne spółki

Zarys planów strategicznych spółki
Opublikowane

prognozy

walnym

TAK
TAK

wyników

Spółka

finansowych na bieżący rok obrotowy, wraz z

sporządzać

założeniami do tych prognoz oraz korektami
3.8

do tych prognoz (w przypadku gdy emitent
publikuje prognozy)

nie

zamierza

prognoz

finansowych. W przypadku
NIE

gdyby Spółka zdecydowała

się sporządzić i opublikować
prognozy finansowe, opinia
publiczna

zostanie

poinformowana przez Spółkę

3.9
3.10
3.11
3.12

3.13

3.14

Strukturę

akcjonariatu

emitenta,

ze

zgodnie z obowiązującymi

wskazaniem głównych akcjonariuszy oraz

TAK

odpowiedzialna

TAK

akcji znajdujących się w wolnym obrocie

Dane oraz kontakt z do osoby, która jest
w

spółce

za

inwestorskie oraz kontakt z mediami
(skreślony)

relacje

Opublikowane raporty bieżące i okresowe
Kalendarz

zaplanowanych

TAK

publikacji

W ramach powyższej zasady

inwestorami i analitykami oraz konferencji

bieżąco w drodze stosownych

finansowych

raportów

dat

przepisami

okresowych,

dat

walnych zgromadzeń, a także spotkań z
prasowych

TAK

zamierza

wszelkich

takich jak wypłata dywidendy, oraz innych
skutkujących

nabyciem

lub

udzielać

informacji

na

raportów. W chwili obecnej
nie ma natomiast ustalonego
kalendarza

Informacje na temat zdarzeń korporacyjnych,
zdarzeń

Spółka

konferencji

prasowych czy spotkań z
analitykami, inwestorami.
TAK

ograniczeniem praw po stronie akcjonariusza,
z uwzględnieniem terminów oraz zasad
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przeprowadzania tych operacji. Informacje te
powinny
3.15
3.16
3.17
3.18

3.19

3.20
3.21
3.22

być

zamieszczone

w

terminie

umożliwiającym podjecie przez inwestorów
decyzji inwestycyjnych
(skreślony)

Pytania dotyczące spraw objętych porządkiem
obrad, zadawane przed i w trakcie walnego

zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na
zadawane pytania

Informację na temat powodów odwołania

NIE

walnego zgromadzenia, zmiany terminu lub

TAK

zgromadzenia

TAK

porządku obrad wraz z uzasadnieniem

Informację o przerwie w obradach walnego
i

przerwy

powodach

zarządzenia

Informacje na temat podmiotu, z którym
spółka podpisała umowę o świadczenie usług
Autoryzowanego Doradcy ze wskazaniem

Spółka uważa, iż publikacja
pytań

mogłaby

naruszyć

interesy akcjonariuszy.

TAK

nazwy, adresu strony internetowej, numerów
telefonicznych

oraz

adresu

elektronicznej Doradcy

poczty

Informację na temat podmiotu, który pełni

TAK

spółki, opublikowany w ciągu ostatnich 12

TAK

funkcję animatora akcji emitenta

Dokument informacyjny (prospekt emisyjny)
miesięcy

(skreślony)

-

Informacje zawarte na stronie internetowej
powinny

być

umożliwiający

zamieszczane

łatwy

dostęp

w

do

sposób
tych

informacji. Emitent powinien dokonywać
aktualizacji informacji umieszczanych na
stronie internetowej. W przypadku pojawienia
się

nowych,

wystąpienia

istotnych

istotnej

umieszczanych

na

informacji

zmiany

stronie

TAK

lub

informacji

internetowej,

aktualizacja powinna zostać przeprowadzona
4

niezwłocznie.
Spółka

prowadzi

korporacyjna

stronę

internetową, według wyboru emitenta, w
języku polskim lub angielskim. Raporty

TAK

9

bieżące i okresowe powinny być zamieszczane

na stronie internetowej co najmniej w tym

samym języku, w którym następuje ich
publikacja

zgodnie

z

obowiązującymi emitenta
Spółka

powinna

prowadzić

przepisami
politykę

Spółka

informacyjną ze szczególnym uwzględnieniem

5

powinna wykorzystywać indywidualną dla
danej spółki sekcję relacji inwestorskich
znajdującą

na

www.GPWInfoStrefa.pl

Emitent

kontakty
6

się

powinien

Autoryzowanego
umożliwienia

z

relacji
NIE

stronie

utrzymywać
mu

prawidłowego

wykonywania swoich obowiązków wobec

www.InfoStrefa.com,
jednakże

zapewnia

wystarczający

dostęp

inwestorskie”

na

do

poprzez

prowadzenie działu „Relacje
www.ovidworks.com.

bieżące

celem

inwestorskich

znajdującej się na stronie

informacji

przedstawicielami

Doradcy,

wykorzystuje

obecnie indywidualnej sekcji

potrzeb inwestorów indywidualnych. W tym
celu spółka, poza swoją stroną korporacyjną

nie

stronie

TAK

emitenta. Spółka powinna wyznaczyć osobę
odpowiedzialną za kontakt z Autoryzowanym
Doradcą

W przypadku, gdy w spółce nastąpi zdarzenie,
7

które w ocenie emitenta ma istotne znaczenie

dla wykonywania przez Autoryzowanego
Doradcę

swoich

niezwłocznie

obowiązków,

powiadomi

Autoryzowanego Doradcę
8
9

9.1
9.2

o

tym

emitent

TAK

fakcie

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

TAK

obowiązków Autoryzowanego Doradcy

Emitent przekazuje w raporcie rocznym:
Informacje

na

temat

łącznej

wysokości

wynagrodzeń wszystkich członków zarządu i

TAK

Autoryzowanego Doradcy otrzymywanego od

NIE

rady nadzorczej
Informację

na

temat

wynagrodzenia

Kwestia

wynagrodzenia

Autoryzowanego
jest

informacją

Doradcy

poufną

10

emitenta z tytułu świadczenia wobec emitenta

zawartą w umowie. Emitent

usług w każdym zakresie

nie

10

w

obradach

walnego

w

walnego

zgromadzenia w składzie umożliwiającym
udzielenie merytorycznej odpowiedzi na
pytania

zadawane

zgromadzenia.

trakcie

uzyskania

zgody

Autoryzowanego Doradcy.
TAK

Przynajmniej 2 razy w roku emitent, przy

Spółka nie wyklucza zmiany

spotkanie

przyszłości.

współpracy

Autoryzowanego

Doradcy,

swojego stanowiska odnośnie

powinien organizować publicznie dostępne
11

takich

informacji z uwagi na brak

Członkowie zarządu i rady nadzorczej powinni
uczestniczyć

publikuje

mediami.

z

inwestorami,

analitykami

stosowania

i
NIE

współpracy

tej

zasady

Emitent

Autoryzowanym

w

przy
z

Doradcą

będzie jednak organizować
spotkania

z

inwestorami,

analitykami i mediami tak

często, jak będzie to możliwe i
niezbędne dla prawidłowego
funkcjonowania Spółki.

Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie
emisji akcji z prawem poboru powinna
12

precyzować cenę emisyjną albo mechanizm jej

ustalenia lub zobowiązać organ do tego
upoważniony do ustalenia jej przed dniem
ustalenia

prawa

umożliwiającym
inwestycyjnej.

poboru,

podjęcie

w

TAK

terminie
decyzji

Uchwała walnego zgromadzenia powinna
13

13a

zapewnić zachowanie niezbędnego odstępu
czasowego

powodującymi

pomiędzy

określone

decyzjami
zdarzenia

TAK

korporacyjne a datami, w których ustalane są

prawa akcjonariuszy wynikające z tych
zdarzeń korporacyjnych.
W

przypadku

otrzymania

przez

zarząd

emitenta od akcjonariusza posiadającego co

najmniej połowę kapitału zakładowego lub co

TAK

11

najmniej połowę ogółu głosów w spółce,
informacji

o

zwołaniu

przez

niego

nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w
trybie określonym w art. 399 § 3 Kodeksu
spółek

handlowych,

zarząd

emitenta

niezwłocznie dokonuje czynności, do których

jest zobowiązany w związku z organizacją i
przeprowadzeniem walnego zgromadzenia.
Zasada ta ma zastosowanie również w

przypadku upoważnienia przez są rejestrowy
akcjonariuszy do zwołania nadzwyczajnego
walnego zgromadzenia na podstawie art. 400
§ 3 Kodeksu spółek handlowych.

Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień
14

wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone,
aby czas przypadający pomiędzy nimi był
możliwie najkrótszy, a w każdym przypadku

Spółka nie posiada narzędzi
TAK

nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie

15

takie warunki, których ewentualne ziszczenie

w

dywidendy.

Z

najmniej:

akcjonariuszom

i

• informacje na temat wystąpienia tendencji i

finansowej
emitenta,
•

oraz

zestawienie

wyników

wszystkich

dla

kondycji

finansowych

informacji

opublikowanych przez emitenta w trybie
raportu

raportem,

bieżącego

w

okresie

objętym

uwagi

na

okresowe

inwestorom

zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta,
skutki

jest

fakt,

iż

publikowane raporty bieżące

Raport miesięczny powinien zawierać co

istotne

zakresie

dywidendy

Emitent publikuje raporty miesięczne, w

przyszłości

Organem

TAK

nastąpi przed dniem ustalenia prawa do

które w ocenie emitenta mogą mieć w

na

Walne Zgromadzenie

terminie 14 dni od zakończenia miesiąca.

16

decyzji

akcjonariuszach.
wypłaty

wymaga szczegółowego uzasadnienia.

dywidendy warunkowej może zawierać tylko

takich

decyzyjnym

dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami
Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie

umożliwiających wymuszenie

informacji
NIE

zapewniają

dostęp

oraz
do

dających

wystarczający obraz sytuacji

Spółki, Zarząd Emitenta nie
widzi

w

konieczności

chwili

obecnej

publikacji

raportów miesięcznych.

• informacje na temat realizacji celów emisji,

jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała

12

miejsce
•

w

okresie

kalendarz

wydarzenia

nadchodzącym

objętym

inwestora,

mające

mieć

miesiącu,

raportem,

obejmujący

miejsce

które

w

dotyczą

emitenta i są istotne z punktu widzenia

interesów inwestorów, w szczególności daty
publikacji

raportów

okresowych,

planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia
subskrypcji, spotkań z inwestorami lub
analitykami,

oraz

oczekiwany

publikacji raportu analitycznego.

termin

W przypadku naruszenia przez emitenta

obowiązku informacyjnego określonego w
Załączniku
16a

nr

3

do

Regulaminu

Alternatywnego Systemu Obrotu („Informacje
bieżące

i

okresowe

przekazywane

w

właściwym

dla

alternatywnym systemie obrotu na rynku

TAK

NewConnect”) emitent powinien niezwłocznie
opublikować,

w

trybie

przekazywania raportów bieżących na rynku
17

NewConnect,

informację

zaistniałą sytuację.
(skreślony)

wyjaśniającą

-

Warszawa, dnia 28 maja 2021 roku.
Jacek Dębowski – Prezes Zarządu

Jacek Chojecki – Wiceprezes Zarządu
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