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1. Pismo zarządu 
 
 
 
 
Szanowni Państwo, 
 
 

W imieniu BIOMAX Spółka Akcyjna w Gdańsku przesyłamy Państwu Raport Roczny 
podsumowujący rok 2011. 

Od początku działalności BIOMAX S.A. konsekwentnie dążymy do wprowadzenia 
własnej linii dermokosmetyków oraz osiągnięcia celu długoterminowego jakim jest budowa 
zakładu produkującego kolagen i laboratorium biotechnologicznego.  

Najważniejszym wydarzeniem pierwszego półrocza 2011 roku był Debiut Spółki na 
rynku NewConnect. Nasze wysiłki były skoncentrowane na działaniach związanych z 
pozyskiwaniem dotacji unijnych na potrzeby własnych projektów i klientów zewnętrznych. 
Spółka prowadziła także prace badawczo-rozwojowe nad preparatami biotechnologicznymi 
oraz zajmowała się tworzeniem Klastra Biotechnologicznego BIOPARK, mającego zrzeszać 
przedsiębiorstwa z branży biotechnologicznej, instytucje otoczenia biznesu oraz jednostki 
naukowo-badawcze. 

W drugim półroczu 2011 roku zgodnie ze strategią BIOMAX S.A zawiązana została 
Spółka zależna – BIO-SERVICE Sp. z o.o., której działalność polegać będzie na sprzedaży i 
dystrybucji towarów wyprodukowanych przez spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej 
BIOMAX S.A. Realizując obraną strategię Spółka przeprowadziła emisję akcji w drodze 
oferty prywatnej, z której pozyskane środki częściowo zostały już wykorzystane w procesie 
wprowadzania pierwszej linii dermokosmetyków na rynek oraz wykorzystane zostały w 
procesie przejęcia Klastra biotechnologicznego BIOPARK przez BIOMAX S.A. 
Kontynuowano również działania mające na celu pozyskanie dotacji unijnych dla spółki 
zależnej Nutri Pharmax S.A. oraz klientów zewnętrznych, które stały się źródłem przychodów 
dla BIOMAX S.A.  w roku ubiegłym. 

W 2011 roku Spółka zanotowała ujemny wynik finansowy netto w wysokości 73 085,42 
złotych. Powodem straty były koszty związane z opracowaniem receptury i wdrożeniem 
koncepcji procesu produkcyjnego dermokosmetyków, a następnie koszty  badań i rozwoju I 
linii dermokosmetyków. Prace nad wprowadzeniem na rynek naszych produktów trwają 
nadal. 

W imieniu własnym oraz Spółki pragnę podziękować pracownikom oraz 
współpracownikom za zaangażowanie w budowanie wartości Spółki oraz Akcjonariuszom i 
Członkom Rady Nadzorczej za zaufanie jakim nas obdarzyli, a które pozwolą nam na 
realizację wytyczonych sobie celów.  

Polecamy Państwu naszą stronę internetową www.biomaxsa.pl za pośrednictwem 
której mogą Państwo śledzić aktualności dotyczące  działalności naszej firmy. 
 
 
Zarząd BIOMAX S.A. 

 
Wojciech Samp 
 
 
 
Gdańsk, 15 czerwca 2012 roku 
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2. Wybrane dane finansowe sprawozdania finansowego 

 
 

  w zł w EUR 
WYBRANE DANE FINANSOWE 
BIOMAX S.A. 31.12.2011 31.12.2011 

Przychody netto ze sprzedaży 280 000,00 63 394,31 

Koszty działalności operacyjnej 329 201,85 74 534,02 

Pozostałe przychody operacyjne 84 002,51 19 018,86 

Pozostałe koszty operacyjne 0,67 0,15 

Przychody finansowe 776 296,19 175 759,87 

Koszty finansowe 884 181,60 200 186,02 

Zysk/Strata brutto -73 085,42 16 547,14 

Zysk/Strata netto -73 085,42 16 547,14 

Aktywa trwałe 6 238 480,00 1 412 443,40 

Aktywa obrotowe 4 851 527,26 1 098 425,84 

Kapitał własny 10 864 593,86 2 459 833,78 

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 225 413,40 51 035,46 

Zobowiązania krótkoterminowe 121 408,79 27 487,95 

   
 
 
Powyższe dane finansowe za rok 2011 zostały przeliczone na EUR według średniego  
kursu ogłoszonego przez NBP na dzień 30 grudnia 2011 roku – Tabela nr 252/A/NBP/2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gdańsk, 15 czerwca 2012 roku 
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3. Wykaz raportów BIOMAX S.A. opublikowanych w 2011 roku 

 
 NR /RODZAJ RAPORTU EBI  

 
                              TREŚĆ RAPORTU 

 
Raport bieżący nr 1/2011 

 
Uzyskanie dostępu do systemu EBI 

 
Raport bieżący nr 2/2011 

Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na 
rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A 
i D  

 
Raport bieżący nr 3/2011 

 
Informacja o zmianie adresu siedziby Spółki 

 
Raport bieżący nr 4/2011 

Wniosek o wyznaczenie pierwszego dnia notowania w 
alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 

 
Raport bieżący nr 5/2011 

 
Wyznaczenie pierwszego dnia notowania 

 
Raport bieżący nr 6/2011 

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 
2011 roku 

 
Raport bieżący nr 7/2011 

Oświadczenie Spółki dot. stosowania ,,Dobrych Praktyk 
Spółek notowanych na NewConnect” 

 
Raport okresowy nr 8/2011 

 
Raport okresowy za I kwartał 2011 roku 

 
Raport bieżący nr 9/2011 

Pozytywna weryfikacja formalna złożonego wniosku o 
dofinansowanie 

 
Raport bieżący nr 10/2011 

Podpisanie umowy o dofinansowanie w ramach 
działania 3.3, poddziałanie 3.3.2 

 
Raport bieżący nr 11/2011 

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego BIOMAX 
S.A. 

 
Raport bieżący nr 12/2011 

Pozytywna decyzja w sprawie przyznania 
dofinansowania Spółce zależnej Emitenta 

 
Raport bieżący nr 13/2011 

Informacja o złożeniu wniosku o dofinansowanie 
projektu w ramach Działania 8.1 

 
Raport bieżący nr 14/2011 

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Akcjonariuszy 

 
Raport okresowy nr 15/2011 

 
Raport Roczny za 2010 rok 

 
Raport bieżący nr 16/2011 

 
Zawarcie istotnej umowy 

 
Raport bieżący nr 17/2011 

Informacja o ustanowieniu ograniczenia zbywalności 
akcji 

 
 
 
 
 
 
Gdańsk, 15  czerwca  2012 roku 
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Wykaz raportów BIOMAX S.A. opublikowanych w 2011 roku c.d. 

 
 
NR / RODZAJ RAPORTU EBI  

 
                              TREŚĆ RAPORTU 

 
Raport bieżący nr 18/2011 

 
Treść uchwał podjętych na ZWZ dnia 29 czerwca 2011r. 

 
Raport bieżący nr 19/2011 

 
Zmiana formy prawnej Spółki zależnej Emitenta  

 
Raport bieżący nr 20/2011 

 
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej 

 
Raport bieżący nr 21/2011 

Informacja o pozytywnej ocenie formalnej wniosku 
Spółki zależnej o dofinansowanie 

 
Raport kwartalny nr 22/2011 

Raport kwartalny BIOMAX S.A. za II kwartał 2011 
roku 

 
Raport bieżący nr 23/2011 

Złożenie odpowiedzi na zaproszenie do negocjacji w 
sprawie nabycia udziałów Spółki Wytwórnia Surowic i 
Szczepionek BIOMED Sp. z o.o. z siedzibą w 
Warszawie 

 
Raport bieżący nr 24/2011 

Odpowiedź Ministerstwa Skarbu Państwa w sprawie 
oferty dotyczącej nabycia udziałów Spółki Wytwórnia 
Surowic i Szczepionek BIOMED Sp. z o.o. z siedzibą w 
Warszawie 

 
Raport bieżący nr 25/2011 

 
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej 

 
Raport bieżący nr 26/2011 

Rezygnacja z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu oraz 
powołanie nowego Prezesa Zarządu 

 
Raport bieżący nr 27/2011 

Złożenie przez Spółkę zależną wniosku w Polskiej 
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach 
Działania 1.4 POIG 

 
Raport bieżący nr 28/2011 

Zamiana akcji imiennych  serii B i C na akcje zwykłe na 
okaziciela serii B i C 

 
Raport bieżący nr 29/2011 

 
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej 

 
Raport bieżący nr 30/2011 

 
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej 

 
Raport bieżący nr 31/2011 

 
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej 

 
Raport bieżący nr 32/2011 

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Akcjonariuszy 

 
Raport bieżący nr 33/2011 

Planowane zmiany statutu podczas Nadzwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia BIOMAX S.A. w dniu 7 
listopada 2011 roku 

 
Raport bieżący nr 34/2011 

Korekta raportu bieżącego nr 28/2011 – zamiana akcji 
imiennych serii B i C na akcje zwykłe na okaziciela serii 
B i C 

 
 
 
Gdańsk, 15 czerwca 2012 roku 
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Wykaz raportów BIOMAX S.A. opublikowanych w 2011 roku c.d. 

 
NR / RODZAJ RAPORTU EBI  

 
                              TREŚĆ RAPORTU 

 
Raport bieżący nr 35/2011 

Korekta raportu bieżącego nr 32/2011 – Zwołanie 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Akcjonariuszy 

Raport bieżący nr 36/2011 Złożenie przez Spółkę zależną wniosku w Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  

 
Raport bieżący nr 37/2011 

Rejestracja podziału (splitu) akcji przez Sąd Rejestrowy 
i zmian w Statucie Spółki 

 
Raport bieżący nr 38/2011 

Złożenie do KDPW wniosku o dokonanie wymiany 
akcji (podział akcji) 

 
Raport bieżący nr 39/2011 

Uchwała Zarządu KDPW o podziale akcji Spółki oraz 
informacja dla akcjonariuszy 

 
Raport bieżący nr 40/2011 

Złożenie wniosku w Agencji Rozwoju Pomorza S.A. w 
ramach działania 8.2 POIG 

 
Raport bieżący nr 41/2011 

 
Zawiązanie Spółki zależnej 

 
Raport bieżący nr 42/2011 

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym 
Zgromadzeniu dnia 7 listopada 2011 roku 

 
Raport bieżący nr 43/2011 

Zmiany statutu Emitenta dokonane podczas 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOMAX 
S.A. w dniu  7 listopada 2011 roku 

 
Raport bieżący nr 44/2011 

 
Powołanie członka Rady Nadzorczej 

 
Raport bieżący nr 45/2011 

 
Powołanie członka Rady Nadzorczej 

 
Raport bieżący nr 46/2011 

 
Powołanie członka Rady Nadzorczej 

 
Raport bieżący nr 47/2011 

 
Powołanie członka Rady Nadzorczej 

 
Raport bieżący nr 48/2011 

 
Powołanie (kooptacja) członka Rady Nadzorczej 

 
Raport okresowy nr 49/2011 

 
Raport okresowy za III kwartał 2011 roku 

 
 
Raport bieżący nr 50/2011 

Uchwała Zarządu dot. podwyższenia kapitału 
zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze 
emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru w 
drodze subskrypcji prywatnej 

 
Raport bieżący nr 51/2011 

 
Planowane zmiany statutu BIOMAX S.A. 

 
Raport bieżący nr 52/2011 

Pozytywna decyzja w sprawie przyznania 
dofinansowania Spółce zależnej Emitenta 

 
 
Gdańsk, 15 czerwca 2012 roku 
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4. Oświadczenie zarządu spółki 
 
 

Gdańsk, 15 czerwca 2012  roku 
 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 

Zarząd BIOMAX Spółka Akcyjna oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań 
finansowych  tj. Ośrodek Badania Bilansów i  Analiz Ekonomicznych PARTNER Sp. z o.o. 
dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego za rok 2011, został wybrany 
zgodnie z przepisami prawa. Ponadto Zarząd oświadcza, że biegły rewident dokonujący 
badania rocznego sprawozdania finansowego za rok 2011 spełnia warunki do wyrażenia 
bezstronnej niezależnej opinii o badaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 
krajowego. 
 
 
 
 

W imieniu zarządu spółki 
 

Wojciech Samp 
 
 

 
 
 
 
5.  Informacja dotycząca badania finansowego BIOMAX S.A. za rok 2011 
 
 
W związku z faktem, że Sprawozdanie Finansowe BIOMAX S.A. za 2011 rok znajduje się w 
trakcie badania, uzupełniony o Sprawozdanie Raport Roczny zostanie opublikowany poprzez 
system  EBI w dniu 22 czerwca 2012 roku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gdańsk, 15 czerwca  2012 roku 
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6. Wykaz zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect 

stosowanych przez BIOMAX S.A  
 

LP. ZASADA TAK/NIE/NIE DOTYCZY  KOMENTARZ 

1 

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. TAK  

2 

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

TAK  

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, TAK  
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 

3.7. zarys planów strategicznych spółki, 
TAK  
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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), TAK  

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, TAK  
3.13. kalendarz zaplanowanych dat 
publikacji finansowych raportów 
okresowych, dat walnych zgromadzeń, a 
także spotkań z inwestorami i analitykami 
oraz konferencji prasowych, TAK  
3.14. 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  

3.15.(skreślony) 
  

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

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

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

TAK  
3.19. 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  



RAPORT ROCZNY BIOMAX S.A.  ZA 2011 ROK 

 

 11 

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

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

3.22. (skreślony) 

  
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. TAK  

4 

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. TAK  

5 

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. TAK  

6 

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  

7 

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  

8 

Emitent powinien zapewnić 
Autoryzowanemu Doradcy dostęp do 
wszelkich dokumentów i informacji 
niezbędnych do wykonywania obowiązków 
Autoryzowanego Doradcy. TAK  
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9 

Emitent przekazuje w raporcie rocznym: 
9.1. informację na temat łącznej wysokości 
wynagrodzeń wszystkich członków zarządu 
i rady nadzorczej, 

TAK  

 

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

10 

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  

11 

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

12 

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  

13 

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  

13a 

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. TAK  

14 

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. TAK  
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15 

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

16 

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, 
• 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. NIE  * 

16 a. 

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. TAK  

17 skreślony.   
 
* Spółka zamierza sporządzać raporty miesięczne wraz z uruchomieniem produkcji i sprzedaży swoich 
produktów, planowo jeszcze w bieżącym roku 
 


