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DOB RYCH PRAKTYI( SPOLEK NOTOWANYC H NA R\NKU NEWCONNECT

O6wiadczenie Zarzqdu Art NEW media S.A. w przedmiocie przestrzegania przez spolkg zasad
zawartych w Zalqczniku Nr 1 do Uchwaly Nr 795/2008 Zarzqdu Gieldy Papier6w
WartoSciowych w Warszawie S.A. z dnia 11 pa2dziernika 2008 roku ,,Dobre praktyki sp6tek
notowanych na NewConnect", zmienionych Uchwalq Nr 293/2010 Zarzqdu Gieldy Papier6w
Warto6ciowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie zmiany dokumentu
,,Dobre Praktyki Sp6lek Notowanych na NewConnect"

L.p. ZASADA TAK/NIE/NIE DOTYCZY KOMENTARZ

1

Sp6lka powinna prowadzii przejzystE i
efektywnq politykQ informacyjnq. zarowno z
wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z
uzyciem nowoczesnych technologii onz
najnowszych natzedzi komunikacji
zapewniajqcych szybkosd, bezpieczeristwo oraz
szeroki i interaktywny dostgp do informacji. Spolka
kozystajqc w jak najszerszym stopniu z tych
metod, powinna zapewnic odpowiedniq
komunikac.le z inwestorami i analitykami,
wykorzystujqc w tym celu r6wnie2 nowoczesne
metody komunikacji internetowej, umo2liwia6
transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z
wykozystaniem sieci Internet, relestrowae
pzebieg obrad i upublicznia6 go na stronie
inlernetowej.

TAK,
z wytqczenrem
transmisji obrad
walnego
zgromadzenra z
wykorzystaniem sieci
Internet, rejestrowania
przebiegu obrad i
upubliczniania go na
stronie internelowej

Emitent pzestrzega
niniejszego punktu zbioru
Dobrych Praktyk w
odniesieniu do zapis6w
dotyczqcych koniecznoSci
prowadzenia przejrzystej i
efektywnej polityki
informacyjne.j, by zapewni6
inwestorom szybki i szeroki
dostgp do informacji.
Wszelkie istotne informacje
na temat zwolania i odbycia
walnego zgromadzenia
sp6lki pzekazywane sq do
publicznej wiadomoSci
poprzez ich umieszczenie
na stronie internetowej
Emitenta oraz za
poSrednictwem
odpowiednich raport6w
biezEcych EBI i ESPI.
Dane zawarte na slronie
internetowej
www.artnewmedia.pl
dajq pelen obraz sytuacji
Emitenta zar6wno w kwestii
jego finans6w.iak i
otoczenia, w ktorym
funkcjonuje.
Obecnie Art NEW media
S.A. nie planuje transmisji
obrad walnego
zgromaozenta z
wykorzystaniem sieci
lnternet.

2.
Spdlka powinna zapewni6 efektywny dostgp do
informacji niezbqdnych do oceny sytuacji i
perspektyw sp6lki oraz sposobu jej
funkcionowania.

TAK

3. Sp6lka prowadzi korporacyjnE strong internetowq i
zamieszcza na niej:

TAK

3.1. podstawowe informacje o spolce i jej
dzialalnosci (strona startowa).

TAK
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3.2. oois dziatalnosci emitenta ze wskazaniem
rodzaju dzialalnosci, z kt6rej emitent uzyskuje
naiwiecei Dzvchod6w.

TAK

3.3. opis rynku, na kt6rym dziala emitent, wraz z
okresleniem pozvcii emitenta na tvm rvnku,

TAK

3.4. zyciorysy zawodowe czlonkow organ6w spotki, TAK

3.5. powziqte ptzez zatzqd, na podstawie
oswiadczenia czlonka rady nadzorcze!, informacje o
powiqzaniach czlonka rady nadzorczej z
akcjonariuszem dysponujqcym akcjami
reprezentujqcymi nie mniej niz 5olo og6lnej liczby
glosdw na walnym zgromadzeniu spolki,

TAK

3.6. dokumenty korporacyjne spolki, TAK

3.7. zarys plan6w strategicznych spolki, TAK

3.8. opublikowane prognozy wynik6w finansowych
na biezqcy rok obrotowy, wraz z zalozeniami do tych
prognoz oraz korektami do tych prognoz (w
przypadku gdy emitent publikuje prognozy)

TAK Zatzqd nie prognozuje
wynik6w, jednakze w
pzypadku spozqdzenia
prognozy lub szacunk6w
wynik6w fi nansowych Zazqd
bgdzie dq2yl do ich
pzekazania do publicznej
wiadomoSci.

3.9. strukture akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem
gt6wnych akcjonariuszy oraz akcji znajdujqcych sie w
wolnvm obrocie.

TAK

3.10. dane oraz kontakt do osoby, kt6ra jest
odpowiedzialna w spolce za relacje inwestorskie oraz
kontaktv z mediami.

TAK

3. '11. skreslony

3.12. opublikowane raporty biezqce i okresowe, TAK

3.13. kalendaz zaplanowanych dat publikacji
finansowych raport6w okresowych, dat walnych
zgromadzeh, a takze spotkan z inwestorami i
analitykami oraz konferencji prasowych,

TAK

3.14. informacje na temat zdazei korporacyjnych,
takich jak wyplata dywidendy, oraz innych zdazen
skutkujqcych nabyciem lub ograniczeniem praw po
stronie akcjonariusza, z uwzglednieniem terminow
oraz zasad orzeorowadzania tvch operacii.

TAK
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Informacje te powinny by6 zamieszczane w lerminie
umozliwiajqcym podjgcie pzez inwestor6w decyzji
inwesWcyinvch.

3.15. skreslony

3.16. pytania akcjonariuszy dotyczqce spraw
objqtych porzqdkiem obrad, zadawane przed i w
trakcie walnego zgromadzenia, wtaz z
odpowiedziami na zadawane pytania,

TAK

3.17. informacj? na temat powod6w odwolania
walnego zgromadzenia, zmiany terminu lub pozedku
obrad wtaz z uzasadnieniem,

TAK

3.18. informacjq o pzerwie w obradach walnego
zgromadzenia i powodach zarzqdzenia przeMy,

TAK

3.19. informacje na temat podmiotu, z kt6rym spolka
podpisala umow? o Swiadczenie uslug
Autoryzowanego Doradcy ze wskazaniem nazwy,
adresu strony internetowej, numer6w telefonicznych
oraz adresu poczty elektronicznej Doradcy

TAK

3.20. informacjg na temat podmiotu, kt6ry petni
funkcje animatora akcji emitenta,

TAK

3.21. dokument informacyjny (prospekt emisyjny)
sp6lki, opublikowany w ciqgu ostatnich 12 miesiecy

TAK

3.22. skreSlonv

3.23 Informacje zawarte na stronie internetowej
powinny byC zamieszczane w spos6b umozliwiajqcy
latwy dostqp do tych informacji. Emitent powinien
dokonywa6 aktualizacji informacji umieszczanych na
stronie internetowej. W pzypadku pojawienia siq
nowych, istotnych informacji lub wystqpienia istotnej
zmiany informacji umieszczanych na stronie
internelowej, aktualizacja powinna zostae
PzeProwadzona niezwlocznie.

TAK

A

Spolka prowadzi korporacyjnq stronq internetowq,
wedtug wyboru emitenta, w jgzyku polskim lub
angielskim. Raporty biezqce i okresowe powinny bye
zamieszczane na stronie internetowej co najmniej w
tym samym jezyku, w kt6rym nastepuje ich
publikacja zgodnie z przepisami obowiqzujqcymi
emitenla.

TAK

5.

Sp6lka powinna prowadzid polityke informacyjnq ze
szczegolnym uwzglednieniem potzeb inwestor6w
indywidualnych. W tym celu Spolka, poza swojq
stronq korporacyjna powinna wykotzystywa6

NIE W chwjli obecnej Sp6lka nie
zamieza wykozystywac do
cel6w informacyjnych sekcji
,,relacje inwestorskie"
znaiduiaca sie na stronie



indywidualnq dla danej sp6lki sekcjQ relacji
inwestorskich zn4dujqcq na stronie
www.GPWlnfostrefa.Dl.

www.GPWlnfoStrefa.pl
Wszystkie stosowne
informac.ie zamieszczane sq
na stronie internetowej spolki.
Spolka nie bqdzie stosowala
przedmiotowej Dobrej
Praklvki.

6 .

Emitent powinien utzymywae biezqce kontakty z
pzedstawicielami Autoryzowanego Doradcy, celem
umozliwienia mu prawidlowego wykonywania swoich
obowiqzk6w wobec emitenta. Spo.lka powinna
Wznaczyc osobq odpowiedzialnq za kontakty z
Autoryzowanym Doradcq.

NIE Spolka w 2012 roku nie miala
Autoryzowanego Doradcy.
Jednak2e jesli podpisze
stosowne umowy bqdzie
pz estzegata tego punktu
Dobrel Praktyki

7.

W pzypadku, gdy w sp6lce nastqpi zdarzenie, kt6re
w ocenie emitenta ma istotne znaczenie dla
wykonywania przez Autoryzowanego Doradcq
swoich obowiqzk6w, emitent niezwlocznie
powiadamia o tym fakcie Autoryzowanego Doradcg.

NIE Spdlka w 2012 roku nie ma
Autoryzowanego Doradcy.
Jednakze jesli podpisze
stosowne umowy b9dzie
pzestzegala tego punktu
Dobrej Praktyki

8.

Emitent powinien zapewnic Autoryzowanemu
Doradcy dostgp do wszelkich dokument6w i
informacji niezbednych do wykonywania obowiEzk6w
Autoryzowanego Doradcy.

NIE Spolka w 2012 nie ma
Autoryzowanego Doradcy.
Jednakze jesli podpisze
stosowne umowy bQdzie
pzestzegata tego punktu
Dobrei Praktvki

9. Emitent przekazuje w raporcie rocznym:

9.1. informacjg na temat lqcznej wysokoSci
wynagrodzei wszystkich czlonkow zatzqdu i rcdy
nadzorczej,

TAK

9.2. informacjQ na temat wynagrodzenia
Autoryzowanego Doradcy otrzymywanego od
emitenta z tytulu Swiadczenia wobec emitenta uslug
w kazdvm zakresie.

NIE Ze wzgl?du na tajemnicq
spolki Emitent nie zamieEa
stosowac przedmiotowej
Dobrej Praktyki.

1 0 .

Czlonkowie zazqdu i rady nadzorczej powinni
uczestniczyc w obradach walnego zgromadzenia w
skladzie umozliwiajqcym udzielenie merytorycznej
odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego
zoromadzenia.

TAK

1 1

Pzynajmniej 2 ezy w toku emitent, przy wspolpracy
Autoryzowanego Doradcy, powinien organizowac
publicznie dostepne spotkanie z inwestorami,
analitukami i mediami.

NIE W zwiqzku z faktem, i2 koszty
zwiqzane ze spotkaniami sq
niewspolmierne do
potencjalnych kozysci takiego
dzialania, sp6lka nie zamieza
w najblizszym czasie
wprowadziC zasady
organizowania publicznych
spotkan i nie bgdzie stosowala
orzedmiotowei Dobrei



Praktyki.

Uchwala walnego zgromadzenia w sprawie emisji
akcji z prawem poboru powinna precyzowac cene
emisyjnq albo mechanizm jej ustalenia lub
zobowiqzaC organ do tego upowazniony do ustalenia
jej przed dniem uslalenia prawa poboru, w terminie
umozliwiaiacvm podiecie decvzii inwestvcvinei.

TAK

1 3 .

Uchwaly walnego zgromadzenia powinny zapewniae
zachowanie niezbednego odstgpu czasowego
pomiqdzy decyzjami powodujecymi okreslone
zdazenia korporacyjne a datami,
w kt6rych ustalane sq prawa akcjonariuszy
wynikajQce z tych zdarzeh korporacyjnych.

TAK

13a.

W pzypadku otrzymania Wzez zaeqd emitenta od
akcjonariusza posiadajacego co najmniej polowq
kapitalu zakladowego lub co najmniej po.tow? ogolu
glos6w w sp6tce, informacji o zwolaniu pzez niego
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w trybie
okreslonym w art. 399 S 3 Kodeksu sp6lek
handlowych, zazqd emitenta niezwlocznie dokonuje
czynnosci, do kt6rych jest zobowiEzany
w zwiqzku z orcanizacjq i pzeprowadzeniem
walnego zgromadzenia. Zasada ta ma zastosowanie
r6wniez w pzypadku upowaznienia przez sqd
rejestrowy akcjonariuszy do zwolania
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia na
podstawie art.400 S 3 Kodeksu spolek handlowych.

TAK

1 4 .

Dziei ustalenia praw do dywidendy otaz dzief,
wyptaty dywidendy powinny bye tak ustalone, aby
czas przypadajqcy pomiedzy nimi byl mozliwie
najkr6tszy, a w kazdym pzypadku nie dluzszy niz 15
dni roboczych. Ustalenie dluzszego okresu pomi?dzy
tymi terminami wymaga szczegolowego
uzasadnienia.

TAK

1 5 .

Uchwala walnego zgromadzenia w sprawie wyplaty
dywidendy warunkowej moze zawjerac tylko takie
warunki, kt6rych ewentualne ziszczenie nastapi
przed dniem ustalenia prawa do dywidendy.

TAK

1 6 .

Emitent publikuje raporty miesieczne, w terminie 14
dni od zakohczenia miesiEca. Raport miesigczny
powinien zawiera6 co najmniej:
- informacje na temat wystqpienia tendencji i zdazen
w otoczeniu rynkowym emitenta, kt6re w ocenie
emitenta mogQ mieC w przyszlosci istotne skutki dla
kondycji finansowej oraz wynik6w finansowych
emitenta,
- zestawienie wszystkich informacji opublikowanych
przez emitenta w trybie raportu biezqcego w okresie
objgtym raportem,
- informacje na temat realizacji cel6w emisji, jezeli
taka realizacia, chocbv w czesci. miala mieisce w

NIE Emitent nie publikuje raportow
miesi9cznych, gdyz w jego
opinii raporty te w wiQkszosci
pzypadk6w jedynie powielajq
juz opublikowane informacje.
Spolka publikuje raporty
kwartalne, zawiet4qce
wszelkie informacje
pozwalajqce na biezqco
oceniae dzialalnoSC i sytuacje
finansowq Spolki.



okresie objetym raportem,
- kalendaz inwestora, obeimuiqcy wydaeenia
majace miee miejsce w nadchodzqcym miesiqcu,
kt6re dotyczA emitenta i sq istotne z punktu widzenia
interes6w inweslor6w, w szczeg6lnosci daty
publikacji rapon6w okresowych, planowanych
walnych zgromadzef, otwarcia subskrypcji, spotkan
z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany
termin publikacji raportu analitycznego.

16a.

W przypadku naruszenia pzez emitenta obowiqzku
informacyinego okreslonego w Zalaczniku Nr 3 do
Regulaminu Altematywnego Systemu Obrotu
(,lnformacje biezqce i okresowe pzekazywane w
alternatywnym systemie obrotu na rynku
Newconnect') emitent powinien niezwlocznie
opublikowac, w trybie wlasciwym dla pzekazywania
raport6w bie2acych na rynku Newconnect,
informaciQ wy'iasniajqcq zaistniafa sytuacjQ.

TAK

17 . SkreSlony
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