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I. INFORMACJE O SPÓŁCE 
 
 I.A. INFORMACJE OGÓLNE 
 

Pełna nazwa (firma):  EUROSYSTEM Spółka akcyjna 
 
Siedziba:   CHORZÓW 
 
Numer KRS:   369590 
 
Numer REGON:  271172449 
 
Numer NIP:   634-013-51-04 
 
Adres:    ul. Armii Krajowej 9A, 41-506 CHORZÓW 
 
Adres e-mail:   euro@eurosystem.com.pl 
 
Adres strony internetowej: www.eurosystem.com.pl 
 
Autoryzowany doradca: INC S.A. 
    ul. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań 
 
 

 I.B. ORGANY SPÓŁKI 
 
 RADA NADZORCZA (skład na dzień 31 grudnia 2015 roku): 
 
 Sylwia BRAWAŃSKA - przewodnicząca Rady Nadzorczej 
 Janina GRĘBOWICZ  - wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej 
 Adam GRĘBOWICZ  - sekretarz Rady Nadzorczej 
 Bogdan BRAWAŃSKI - członek Rady Nadzorczej 
 Natalia GRĘBOWICZ - członek Rady Nadzorczej 
 Adriana KOZIELSKA - członek Rady Nadzorczej 
 
 ZARZĄD (skład na dzień 31 grudnia 2015 roku): 
 
 Krzysztof T. GRĘBOWICZ - prezes Zarządu 
 Krzysztof KOZIELSKI - wiceprezes Zarządu 
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II. PISMO ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY 
 
 Szanowni Państwo 
 
 Rok 2015 był niewątpliwie rokiem szczególnym. Po zakończeniu działalności w 
sektorze telekomunikacyjnym oraz sprzedaży nieruchomości komercyjnych Spółka 
skoncentrowała cały swój potencjał na rynku usług i produktów geoinformatycznych oraz 
rozwijała handel specjalistycznymi towarami technicznymi. Był to okres nabywania o 
rozwoju kompetencji na zupełnie nowych polach działalności – w szczególności sprzedaży do 
podmiotów niepublicznych. 

Poświęciliśmy mijający rok na promocję i wdrożenie usług i produktów 
fotogrametrycznych pozyskiwanych za pomocą zakupionego systemu bezzałogowego. 
Musieliśmy zdobywać kompetencje sprzedaży poza rynkiem zamówień publicznych. 

Rozwój pozyskanej technologii fotogrametrycznej i rozwinięcie sprzedaży tego typu 
produktów i usług w roku 2015 nie były z pewnością tak dynamiczne jak oczekiwaliśmy. 
 Zarząd Spółki kontynuował również działania w celu dywersyfikacji przychodów i 
Spółka rozwijała wysokomarżową działalność handlową związaną z wysoce 
specjalistycznymi towarami przemysłowymi. 
 Niestety działania te były jeszcze wysokokosztowe a uzyskiwane przychody w 2015 
roku jeszcze nie były zadowalające. Szczególnie dotyczy to fotogrametrii bliskiego zasięgu. 

Zarząd Spółki wyraża przekonanie, że takie właśnie wejście Spółki na wysoce 
zaawansowany technologicznie segment rynku geoinformatycznego, wspierane przychodami 
z działalności handlowej jest szansą dla Spółki na najbliższe lata. 
 
 
 
 
 

Krzysztof KOZIELSKI  Krzysztof T. GRĘBOWICZ 
   wiceprezes Zarządu              prezes Zarządu 
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III. WYBRANE DANE FINANSOWE  
 

– jednostkowe 
 

Wybrane dane finansowe Stan na 
31.12.2015 

Stan na 
31.12.2014 

Stan na 
31.12.2015 

Stan na 
31.12.2014 

  PLN EUR 

Kapitał własny 2656742,08 3624690,70 623428,86 850407,22 

Kapitał zakładowy 431 860,00 431 860,00 101339,90 101320,88 

Zobowiązania i rezerwy na 
zobowiązania 705871,03 1576804,48 165639,10 369942,16 

Zobowiązania długoterminowe 144775,31 167218,05 33972,85 39231,88 

Zobowiązania krótkoterminowe 237051,36 852030,76 55626,27 199899,29 

Aktywa razem 3362613,11 5201495,18 789067,96 1220349,38 

Należności długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 

Należności krótkoterminowe 180627,86 257090,03 42385,98 60317,21 

Środki pieniężne i inne aktywa 
pieniężne 615090,42 2332306,32 144336,60 547194,31 

Przychody netto ze sprzedaży 
produktów, towarów i materiałów 2232144,75 1772604,99 533393,41 423126,77 

Zysk (strata) ze sprzedaży -72684,55 -514116,89 -17368,70 -122721,43 

Amortyzacja 235550,07 290887,22 56287,06 69435,76 

Zysk (strata) z działalności 
operacyjnej -1138438,65 1037535,52 -272041,35 247663,22 

Zysk (strata) brutto -1142947,20 1050293,68 -273118,72 250708,63 

Zysk (strata) netto -967948,62 809563,56 -231301,05 193245,54 

Przepływy pieniężne netto z 
działalności operacyjnej -748971,13 -1004382,19 -178974,18 -239749,41 

Przepływy pieniężne netto z 
działalności inwestycyjnej -903790,91 4168872,97 -215969,92 995124,00 

Przepływy pieniężne netto z 
działalności finansowej -64453,86 -901318,96 -15401,90 -215147,87 

Przepływy pieniężne netto, razem -1717215,90 2263171,82 -410345,99 540226,73 

Liczba akcji (w szt.) 4 318 600 4 318 600 4 318 600 4 318 600 

Zysk (strata) na jedną akcję 
zwykłą  -0,22 0,19 -0,05 0,04 

Wartość księgowa na jedną akcję 0,62 0,84 0,15 0,20 

Przeliczenia kursu 2015 2014 

Kurs euro na dzień bilansowy 4,2615 4,2623 

Średni kurs euro w okresie 4,1848 4,1893 
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– skonsolidowane 
 

Wybrane dane finansowe Stan na 
31.12.2015 

Stan na 
31.12.2014 

Stan na 
31.12.2015 

Stan na 
31.12.2014 

  PLN EUR 

Kapitał własny 3031169,30 3624690,70 711291,63 850407,22 

Kapitał zakładowy 431 860,00 431 860,00 101339,90 101320,88 

Zobowiązania i rezerwy na 
zobowiązania 3584698,94 1576804,48 841182,43 369942,16 

Zobowiązania długoterminowe 2663525,31 167218,05 625020,61 39231,88 

Zobowiązania krótkoterminowe 597129,27 852030,76 140121,85 199899,29 

Aktywa razem 6615868,24 5201495,18 1552474,07 1220349,38 

Należności długoterminowe 5703,20 0,00 1338,31 0,00 

Należności krótkoterminowe 643093,77 2332306,32 150907,84 547194,31 

Środki pieniężne i inne aktywa 
pieniężne 643093,77 2332306,32 150907,84 547194,31 

Przychody netto ze sprzedaży 
produktów, towarów i materiałów 2819510,99 1772604,99 673750,48 423126,77 

Zysk (strata) ze sprzedaży -41764,98 -514116,89 -9980,16 -122721,43 

Amortyzacja 319523,80 290887,22 76353,42 69435,76 

Zysk (strata) z działalności 
operacyjnej -952245,68 1037535,52 -227548,67 247663,22 

Zysk (strata) brutto -1197298,25 1050293,68 -286106,44 250708,63 

Zysk (strata) netto -1035895,52 809563,56 -247537,64 193245,54 

Przepływy pieniężne netto z 
działalności operacyjnej -403805,98 -1004382,19 -96493,50 -239749,41 

Przepływy pieniężne netto z 
działalności inwestycyjnej -906658,91 4168872,97 -216655,25 995124,00 

Przepływy pieniężne netto z 
działalności finansowej -396964,84 -901318,96 -94858,74 -215147,87 

Przepływy pieniężne netto, razem -1707429,73 2263171,82 -408007,49 540226,73 

Liczba akcji (w szt.) 4 318 600 4 318 600 4 318 600 4 318 600 

Zysk (strata) na jedną akcję 
zwykłą  -0,24 0,19 -0,06 0,04 

Wartość księgowa na jedną akcję 0,70 0,84 0,17 0,20 

Przeliczenia kursu 2015 2014 

Kurs euro na dzień bilansowy 4,2615 4,2623 

Średni kurs euro w okresie 4,1848 4,1893 
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IV. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 
 
Sprawozdanie jednostkowe EUROSYSTEM SA 
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Sprawozdanie skonsolidowane grupy EUROSYSTEM SA 
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V. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU 
 
 
Oświadczenie zarządu spółki EUROSYSTEM S.A. w sprawie rzetelności sporządzenia 
sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. 
 
Zarząd EUROSYSTEM S.A. oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie 
finansowe za okres od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku i dane porównywalne sporządzane zostały 
zgodnie z przepisami obowiązującymi Spółkę, oraz że dane zawarte w sprawozdaniu finansowym 
odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej 
wynik finansowy, oraz że sprawozdanie z działalności Spółki zawiera prawdziwy obraz sytuacji 
Spółki, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk związanych z prowadzoną działalnością. 
 
 
 
 
 

Krzysztof KOZIELSKI  Krzysztof T. GRĘBOWICZ 
   wiceprezes Zarządu              prezes Zarządu 

 
 
 
Oświadczenie zarządu spółki EUROSYSTEM S.A. w sprawie podmiotu uprawnionego do 
badania sprawozdań finansowych. 
 
Zarząd EUROSYSTEM S.A. oświadcza, iż podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, 
dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2015 roku do 
31.12.2015 roku, 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. 
 
 
 
 
 

Krzysztof KOZIELSKI  Krzysztof T. GRĘBOWICZ 
   wiceprezes Zarządu              prezes Zarządu 
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VI. OPINIA I RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA 

SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO JEDNOSTKOWEG I 
SKONSOLIDOWANEGO 
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VII. INFORMACJE O STOSOWANIU ZASAD ŁADU 

KORPORACYJNEGO 
 

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, 
zapewniających  szybkość,  bezpieczeństwo 
oraz  szeroki  dostęp  do  informacji.  Spółka 
korzystając w  jak najszerszym  stopniu  z  tych 
metod,  powinna  zapewnić  odpowiednią 
komunikację  z  inwestorami  i  analitykami, 
umożliwiać  transmitowanie  obrad  walnego 
zgromadzenia  z  wykorzystaniem  sieci 
Internet,  rejestrować  przebieg  obrad  i 
upubliczniać go na stronie internetowej. 

TAK 

Spółka  stosuje  wymienione 
metody  dystrybucji  informacji  do 
szerokiego  grona  odbiorców  z 
wyłączeniem  transmisji  obrad 
WZA  z  wykorzystaniem  sieci 
Internet,  rejestracji  przebiegu 
obrad  oraz  upubliczniania  go  na 
stronie internetowej Emitenta. 

2.  Spółka  powinna  zapewnić  efektywny  dostęp 
do informacji niezbędnych do oceny sytuacji i 
perspektyw  spółki  oraz  sposobu  jej 
funkcjonowania. 

TAK   

3.  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 
Z  wyłączeniem  pozycji  rynkowej 
Emitenta 

3.4.  życiorysy  zawodowe  członków  organów 
spółki, 

TAK 
Z  pominięciem  publikacji 
życiorysów  zawodowych 
członków Rady Nadzorczej 

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 

Informacje  te  znajdują  się  w 
opublikowanym  na  stronie 
internetowej  „Dokumencie 
informacyjnym” 

3.6. dokumenty korporacyjne spółki,  TAK  Spółka  stosuje  przedmiotową 
praktykę z wyłączeniem publikacji 
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Regulaminu WZA 

3.7. zarys planów strategicznych spółki,  TAK 

Informacje  te  znajdują  się  w 
opublikowanym  na  stronie 
internetowej  „Dokumencie 
informacyjnym” 

3.8.  opublikowane  prognozy  wyników 
finansowych na bieżący rok obrotowy, wraz z 
założeniami  do  tych  prognoz  (w  przypadku 
gdy emitent takie publikuje), 

 

Ze względu na specyfikę branży, w 
której  funkcjonuje  Spółka  oraz 
wpływ  wielu  czynników  na 
osiągane  wyniki  finansowe, 
Emitent  nie  publikuje  prognoz 
wyników  finansowych.  Zarząd 
Spółki  uważa,  że  publikowanie 
prognoz na podstawie szacunków 
mogłoby wprowadzać inwestorów 
w błąd. 

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 

TAK   
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uzasadnieniem, 

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   

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.     

  3.23.  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. 

NIE 

Spółka  uważa,  iż  zapewnia 
wystarczający  dostęp  do 
informacji  przez  prowadzenie 
działu  „Relacje  inwestorskie”  na 
swojej stronie internetowej 

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 

TAK   
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kontakty z Autoryzowanym Doradcą.

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   

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. 

NIE 

Kwestia wynagrodzenia 
Autoryzowanego Doradcy jest 
sprawą poufną i Emitent bez 
zgody AD nie może publikować 

takich danych. 

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. 

NIE 

W  związku  z  faktem,  że  koszty 
takich spotkań są niewspółmierne 
w  stosunku  do  potencjalnych 
korzyści,  Spółka  nie  będzie 
organizowała tego typu spotkań. 

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 
zapewnić  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 

TAK   
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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. 

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   

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, 

NIE 

Emitent  uważa,  iż  publikowanie 
raportów  kwartalnych  oraz 
raportów  bieżących  pozwala  na 
wyczerpujące  i  pełne 
informowanie  rynku  o  sytuacji 
Spółki  i  nie  ma  potrzeby 
powtarzania  tych  informacji  w 
raportach miesięcznych. 
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otwarcia  subskrypcji,  spotkań  z 
inwestorami  lub  analitykami,  oraz 
oczekiwany  termin  publikacji  raportu 
analitycznego. 

16a.  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.     
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