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1. Pismo Zarządu,
Szanowni Państwo,
przekazuję na Państwa ręce raport roczny VARSAV VR S.A. prezentujący wyniki finansowe oraz
najważniejsze fakty dotyczące działalności Spółki w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
Miniony 2016 rok to okres zmian w Spółce, które stwarzają nowe możliwości w zakresie osiągania
wyników finansowych w przyszłości. Wśród kluczowych zmian należy wymienić zmianę profilu
działalności Spółki oraz związaną z tym zmianę nazwy na Varsav VR SA.. W następstwie tych zmian
Spółka przyjęła nową strategię, zgodnie z którą Emitent koncentruje się na działaniach w obszarze
wirtualnej rzeczywistości (VR) oraz rozszerzonej rzeczywistości (AR) w oparciu o realizacje produkcji
gier oraz aplikacji w ramach projektów własnych oraz inwestycji w zespoły deweloperskie.
W 2016 dokonano pierwszej inwestycji w podmiot z rynku gier VR czyli spółkę Ovid Works sp. z o.o.
co stanowi realizacje nowej strategii Emitenta. Dokonanie inwestycji było możliwe dzięki zmianie
głównego akcjonariusza Spółki oraz wniesieniu do Spółki przedsiębiorstwa posiadającego knowhow, bazę projektów oraz doświadczenia w zakresie realizacji projektów w obszarze gier
komputerowych oraz VR. Dodatkowo Spółka przeprowadziła analizę dokumentacji, w tym
w szczególności dokumentacji finansowej oraz korporacyjnej Spółki otrzymanej od poprzedniego
Zarządu Spółki. W wyniku przeprowadzonej analizy przeprowadzono szereg działań mających na
celu zakończenie spraw związanych z uprzednią działalnością Spółki, co pozwoli na koncentrację
w 2017 roku na realizacji nowej strategii działania Spółki.
Z wyrazami szacunku,

Prezes Zarządu
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2. Wybrane dane finansowe
w tys. PLN
Rachunek zysków i strat, dane w zł
Przychody netto ze sprzedaży
Zysk (strata) z działalności operacyjnej

1.01.201631.12.2016

w tys. EUR
1.01.201531.12.2015

1.01.201631.12.2016

1.01.201531.12.2015

518 500,00

685 018,18

117 201,63

160 745,79

-204 374,15

213 427,57

-46 196,69

50 082,73

Zysk (strata) brutto

-178 591,34

217 881,07

-40 368,75

51 127,79

Zysk (strata) netto

-189 525,34

212 858,07

-42 840,27

49 949,10

Przepływy pieniężne netto z
działalności operacyjnej

-542 528,40

611 476,61

-122 633,00

143 488,59

Przepływy pieniężne netto z
działalności inwestycyjnej

-337 690,95

-170 536,58

-76 331,59

-40 017,97

Przepływy pieniężne netto z
działalności finansowej

759 150,50

-170 802,92

171 598,21

-40 080,47

Przepływy pieniężne netto, razem

-121 068,85

270 137,11

-27 366,38

63 390,15

Aktywa trwałe

4 300 480,52

753 529,72

972 079,68

176 822,65

935 605,80

2 476 477,88

211 484,13

581 128,21

Kapitały własne

4 192 844,94

369 545,83

947 749,76

86 717,31

Zobowiązania i rezerwy na
zobowiązania

1 043 241,38

2 860 461,77

235 814,06

671 233,55

5 236 086,32

3 230 007,60

1 183 563,82

757 950,86

Aktywa obrotowe

Suma bilansowa

W 2016 roku Spółka osiągnęła 518,5 tys. zł przychodów netto ze sprzedaży, wypracowując -204,4
tys. zł straty z działalności operacyjnej oraz 203 tys. zł straty netto.
Suma bilansowa Spółki na koniec 2016 roku wynosiła 5 236 tys. zł, w tym 4 193 tys. zł to kapitały
własne Spółki.
Do przeliczenia danych bilansu na ostatni dzień okresu 2015 – 31.12.2015 przyjęto kurs EURO
4,2615 tabela nr 254/A/NBP/2015 z dnia 2015-12-31. Do przeliczenia danych bilansu na ostatni
dzień okresu 2016 – 31.12.2016 przyjęto kurs EURO 4,4240 tabela nr 252/A/NBP/2016 z dnia 201612-31.
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3. Informacje ogólne
3.1. Podstawowe informacje o Emitencie
Firma: VARSAV VR S.A.
Forma prawna: spółka akcyjna
Kraj siedziby: Polska
Siedziba: Warszawa
Adres: ul. Puławska 11, 02-515 Warszawa
Tel.: + 48 22 100 48 41
Faks: + 48 22 100 42 08
Internet: www.varsav.com
E-mail: varsav@varsav.com
KRS: 0000381296
REGON: 142844239
NIP: 5213597881

3.2. Zarząd
Konrad Mroczek - Prezes Zarządu
Pan Konrad Mroczek posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne. Ukończył Akademię Leona
Koźmińskiego, specjalność: Strategie inwestycyjne i kapitałowe.
Posiada ponad 8-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie bankowości inwestycyjnej zdobyte
w departamencie Corporate Finance Banku Zachodniego WBK oraz firmach konsultingowych.
Zakres jego obowiązków obejmował m.in. doradztwo przy transakcjach fuzji i przejęć oraz udział
w tworzeniu portfela inwestycji własnych „typu private equity/ venture capital” Banku.
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3.3. Rada Nadzorcza
Rada Nadzorcza Spółki liczy pięciu członków. W jej skład wchodzą:
Piotr Babieno - Członek Rady Nadzorczej
Studiował na Politechnice Krakowskiej, Warszawskiej Szkole Filmowej i Polish Open University
w Krakowie. Z branżą gier związany od kilkunastu lat. Od 2006 roku sprawował funkcje zarządzające
w spółkach deweloperskich tworzących gry na konsole nowej generacji. Od 2008 Prezes Zarządu
Bloober Team S.A. Jest współtwórcą programu “Europejskiej Akademii Gier” oraz członkiem jej Rady
Programowej. Na zaproszenie rządu Kanady był wykładowcą na Jaloo Festival. W 2009 roku, dzięki
bogatemu doświadczeniu i znajomości nowych technologii, został wybrany ekspertem
„Perspektywy Technologicznej Kraków – Małopolska 2020” – Foresight.
Obecnie Pan Piotr Babieno zasiada w Radzie Nadzorczej spółki: iFun4all S.A.

Łukasz Rosiński - Członek Rady Nadzorczej
Pan Łukasz Rosiński posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne. Ukończył Akademię Leona
Koźmińskiego, specjalność: Strategie inwestycyjne i kapitałowe. Ponadto, Pan Łukasz Rosiński
studiował na Fachhochschule Ludwigshafen am Rhein, Hochschule für Wirtschaft, Niemcy, jest także
absolwentem II edycji Akademii Liderów Rynku Kapitałowego.
Posiada blisko 10-letnie doświadczenia w transakcjach na rynku kapitałowym, przede wszystkim w
emisjach akcji i obligacji korporacyjnych (Prezes Zarządu Macromoney Corporate Finance Sp. z o.o.).
Dodatkowo Pan Łukasz Rosiński posiada bogate doświadczenie w branży gier komputerowych
(wiceprezes Zarządu The Farm 51 Group S.A.).
Obecnie Pan Łukasz Rosiński zasiada w Radach Nadzorczych następujących spółek: Huckleberry
Games S.A., Śląskie Kamienice S.A., Bumech S.A., EBC Solicitors S.A, Bloober Team S.A.

Adam Osiński - Członek Rady Nadzorczej
Pan Adam Osiński jest ekspertem w zakresie rynku NewConnect, prawa cywilnego i handlowego,
doradzał przy licznych projektach z zakresu M&A dla firm polskich oraz zagranicznych. Uprzednio
pełnił funkcję szefa działu prawnego w Dom Książki S.A. w Warszawie.
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Obecnie Pan Adam Osiński jest Prezesem Zarządu Świętokrzyski Inkubator Technologii S.A.
z siedzibą w Kielcach, Light Side sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Grupa Proinvest sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie. Pełni również funkcję Prezesa Zarządu EBC Solicitors S.A. z siedzibą
w Warszawie oraz partnera zarządzającego w Kancelarii Adwokackiej Osiński i Wspólnicy spółka
komandytowa.

Iwona Rogowska - Członek Rady Nadzorczej
Pani Iwona Rogowska posiada kilkunastoletnie doświadczenie w branży finansowej, m.in. jako
Zastępca Dyrektora Oddziału Private Bankingu, Dyrektora Sprzedaży w Domu Maklerskim
i Menadżera Regionalnego ds. Sprzedaży. Absolwentka Finansów i bankowości na Politechnice
Radomskiej. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w WBS
w Poznaniu oraz liczne kursy m.in. Analityka Giełdowego, organizowanego przez Gazetę Parkiet.
Uczestniczyła w kilkudziesięciu projektach z zakresu bankowości inwestycyjnej oraz restrukturyzacji
przedsiębiorstw. Posiada bogate doświadczenie w transakcjach na rynku kapitałowym, przede
wszystkim w emisjach akcji i obligacji korporacyjnych. Obecnie pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu
Arionn Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz Prezesa Aelius Sp. z o.o. w Poznaniu,
spółkach zarządzających funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi – Arionn FIZ i Enigma FIZ AN.

Dominik Gaworecki - Członek Rady Nadzorczej
Pan Dominik Michał Gaworecki posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne. Ukończył Szkołę
Główną Handlową w Warszawie. Ponadto, Pan Dominik Michał Gaworecki posiada licencję Doradcy
Inwestycyjnego (nr 236) oraz międzynarodowy certyfikat z zakresu analizy finansowej spółek CFA
(Chartered Financial Analyst). W latach 2010 – 2016 Pan Dominik był Zarządzającym strategiami
akcyjnymi w mWealth Management (obrana strategia zwyciężyła roczny rankingi dziennika
„Parkiet” w kategorii „Portfele Akcji”). Obecnie tworzy wspólnie z Panem Michałem Szpinem autorski
fundusz Inwestycyjny Excalibur FIZ (w ramach OPTI TFI).
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4. Roczne zbadane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2016 roku
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Varsav VR SA za rok obrotowy 2016 stanowi załącznik
do niniejszego raportu.

5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Emitenta
Sprawozdanie Zarządu z działalności Varsav S.A. stanowi załącznik do niniejszego raportu.

6. Opinia i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań
finansowych
Opinia i raport podmiotu uprawnionego do badania jednostkowego sprawozdania finansowego
stanowią załączniki do niniejszego raportu.

7. Oświadczenia Zarządu
7.1. Oświadczenie dotyczące rzetelności sprawozdań finansowych

Niniejszym oświadczam, że według mojej najlepszej wiedzy, roczne jednostkowe sprawozdania
finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi naszą
Spółkę, oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową
i finansową Spółki, oraz że sprawozdanie z działalności Spółki zawiera prawdziwy obraz sytuacji
Spółki, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.

Konrad Mroczek

Prezes Zarządu
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7.2. Oświadczenie dotyczące wyboru podmiotu uprawnionego do badania
sprawozdań rocznych
Niniejszym oświadczam, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący
badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego, został wybrany zgodnie z przepisami
prawa oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujący badania tego sprawozdania, spełniali
warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami
prawa krajowego.

Konrad Mroczek

Prezes Zarządu
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8. Oświadczenie o dobrych praktykach
Oświadczenie Zarządu Varsav VR S.A. w sprawie przestrzegania przez Spółkę „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect” zawartych
w Załączniku Nr 1 Uchwały nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 r. i zmian dokumentu
zatwierdzonych Uchwałą nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r.

Lp.
1.

2.

3.
3.1.

Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect
Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę
informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych
metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii oraz
najnowszych
narzędzi
komunikacji
zapewniających
szybkość, bezpieczeństwo oraz szeroki i interaktywny dostęp
do informacji. Spółka, korzystając w jak najszerszym stopniu
z tych metod, powinna zapewnić odpowiednią komunikację
z inwestorami i analitykami, wykorzystując w tym celu
również nowoczesne metody komunikacji internetowej,
umożliwiać transmitowanie obrad walnego zgromadzenia
z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad
i upubliczniać go na stronie internetowej.
Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacji
niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz
sposobu jej funkcjonowania.
Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową
i zamieszcza na niej:
podstawowe informacje o spółce i jej działalności (strona
startowa),

TAK /
NIE /
NIE
DOTYCZY

TAK

Uwagi dotyczące stosowania przez Spółkę danej
praktyki

Z wyłączeniem transmitowania obrad walnego zgromadzenia
z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrowania przebiegu obrad
i upublicznienia go na stronie internetowej.
Informacje dotyczące WZ i jego przebiegu Spółka będzie
publikowała w postaci raportów bieżących i umieszczała na
stronach internetowych. Akcjonariusze, którzy nie brali udziału w
WZ będą mogli zapoznać się z zagadnieniami poruszanymi na
WZ.

TAK

TAK
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3.2.

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

TAK

3.3.

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

TAK

3.4

życiorysy zawodowe członków organów spółki,

3.5

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

3.6.

dokumenty korporacyjne spółki,

TAK

3.7.

zarys planów strategicznych spółki,

3.8.

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),

NIE

3.9.

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

TAK

3.10.

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

TAK

3.11.

(skreślony),

3.12.

opublikowane raporty bieżące i okresowe,

Z wyłączeniem wskazania działalności dominującej pod
względem przychodów.
Z uwagi na globalny charakter rynku VR, pozycja Spółki na
rynku nie jest opisywana.

TAK

TAK

Spółka nie publikuje prognoz.

NIE DOTYCZY
TAK
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3.13.

3.14.

3.15.
3.16.

3.17.

3.18.
3.19.

3.20
3.21.

3.22.

kalendarz zaplanowanych dat publikacji finansowych
raportów okresowych, dat walnych zgromadzeń, a także
spotkań z inwestorami i analitykami oraz konferencji
prasowych,
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,
(skreślony),
pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem
obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia,
wraz z odpowiedziami na zadawane pytania,
informację na temat powodów odwołania walnego
zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad wraz
z uzasadnieniem,
informację o przerwie w obradach walnego zgromadzenia
i powodach zarządzenia przerwy,
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,
informację na temat podmiotu, który pełni funkcję
animatora akcji emitenta,
dokument informacyjny (prospekt emisyjny) spółki,
opublikowany w ciągu ostatnich 12 miesięcy,
(skreślony).

TAK

TAK

NIE DOTYCZY
TAK

TAK
TAK

TAK

TAK
NIE

Spółka nie publikowała dokumentu informacyjnego ani
prospektu w ciągu ostatnich 12 miesięcy

NIE DOTYCZY
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4.

5.

6.

Informacje zawarte na stronie internetowej powinny być
zamieszczane w sposób umożliwiający łatwy dostęp do tych
informacji. Emitent powinien dokonywać aktualizacji
informacji umieszczanych na stronie internetowej.
W przypadku pojawienia się nowych, istotnych informacji
lub wystąpienia istotnej zmiany informacji umieszczanych na
stronie internetowej, aktualizacja powinna zostać
przeprowadzona niezwłocznie.
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 przepisami
obowiązującymi emitenta.
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 (infostrefa.com).

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

TAK

TAK

Na stronie infostrefa.com publikowane są komunikaty Spółki
oraz Spółka dokłada starań, by informacje na stronie
infostrefa.com były aktualne.
NIE

Spółka nie wykorzystuje obecnie indywidualnej płatnej sekcji
relacji inwestorskich znajdującej się na stronie infostrefa.com,
jednakże zapewnia wystarczający dostęp do informacji poprzez
prowadzenie działu „Relacje Inwestorskie” na stronie
www.varsav.com

TAK
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7.

8.

9.
9.1.
9.2.

10.

11.

12.

osobę odpowiedzialną za kontakty z Autoryzowanym
Doradcą.
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.
Emitent powinien zapewnić Autoryzowanemu Doradcy
dostęp do wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych
do wykonywania obowiązków Autoryzowanego Doradcy.
Emitent przekazuje w raporcie rocznym:
informację na temat łącznej wysokości wynagrodzeń
wszystkich członków zarządu i rady nadzorczej,
informację na temat wynagrodzenia Autoryzowanego
Doradcy otrzymywanego od emitenta z tytułu świadczenia
wobec emitenta usług w każdym zakresie.

Członkowie zarządu i rady nadzorczej powinni uczestniczyć
w obradach
walnego
zgromadzenia
w
składzie
umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na
pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia.
Przynajmniej 2 razy w roku emitent, przy współpracy
Autoryzowanego Doradcy, powinien organizować publicznie
dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami i mediami.
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

TAK

TAK

NIE

Nie przekazujemy informacji
Autoryzowanego
Doradcy.
Autoryzowanego Doradcy jest
w umowie. Emitent nie publikuje
Autoryzowanego Doradcy.

na temat wynagrodzenia
Kwestia
wynagrodzenia
informacją poufną zawartą
takich informacji bez zgody

TAK

NIE

Z uwagi na zmiany organizacyjne przeprowadzenie spotkań
było utrudnione.

NIE
DOTYCZY

Emitent nie przeprowadzał emisji akcji z prawem poboru.
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13.

13a.

14.

15.

16.

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.
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
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 sąd rejestrowy akcjonariuszy do
zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia na
podstawie art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych.
Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty
dywidendy powinny być tak ustalone, aby czas przypadający
pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a w każdym
przypadku nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie
dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga
szczegółowego uzasadnienia.
Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty
dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie warunki,
których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem ustalenia
prawa do dywidendy.
Emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie 14 dni od
zakończenia miesiąca. Raport miesięczny powinien zawierać
co najmniej:

TAK

TAK

TAK

TAK

NIE

Spółka
zadecydowała
o
niepublikowaniu
raportów
miesięcznych. Celem minimalizacji skutków niestosowania tej
zasady Spółka publikuje i niezmiennie będzie rzetelnie
publikować wszelkie informacje o okolicznościach i zdarzeniach,
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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,
•
informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka
realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie
objętym raportem,
•
kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające
mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które
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 termin
publikacji raportu analitycznego.
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 na rynku NewConnect”) emitent powinien
niezwłocznie opublikować, w trybie właściwym dla
przekazywania raportów bieżących na rynku NewConnect,
informację wyjaśniającą zaistniałą sytuację.
(skreślony).

które mogą mieć istotny wpływ na sytuację gospodarczą,
majątkową lub finansową Emitenta oraz takich, które mogłyby
w sposób znaczący wpłynąć na cenę lub wartość notowanych
instrumentów finansowych. Z uwagi na fakt, iż publikowane
raporty bieżące i okresowe zapewniają akcjonariuszom oraz
inwestorom dostęp do kompletnych i wystarczających informacji
dających pełny obraz sytuacji Spółki, Zarząd Emitenta nie widzi
w chwili obecnej konieczności publikacji raportów miesięcznych.

•

16a.

17.

TAK
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