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poniżej przedstawiamy raport roczny za 2015 rok.  
 
W 2015 r. Spółka uzyskała przychody ze sprzedaży w kwocie 16,6 mln. zł, uzyskując jednocześnie 
stratę netto w wysokości 465,3 tys zł. Strata wynikała z problemów technicznych jednego z 
dostawców, co skutkowało koniecznością szybkiego uruchomienia usług zastępczych sprzedawanych 
z niższą marżą. Spółka podjęła działania zabezpieczające takie przypadki w przyszłości, aby 
zmniejszyć uzależnienie od pojedynczych dostawców jak również wdrożono działania zmierzające do 
zmiany struktury i dywersyfikacji przychodów zabezpieczające ich rentowność w przyszłych 
okresach, wymagało to w konsekwencji długotrwałego procesu przekształceń skutkującego 
wzrostem rentowności w połowie 2016 roku. Także w 2015 roku zostały rozliczone wszystkie dotacje 
co miało wpływ na wynik Spółki. 
 
Największymi sukcesami Spółki są podjęte działania związane z aktywnością na rynku między 
operatorskim (w tym reselling WLR/BSA) oraz rozwój sprzedaży do Klientów biznesowych (m.in. 
dzięki usłudze wirtualnej centrali), a także sprzedaż do instytucji publicznych (poprzez oferowanie 
swoich usług w przetargach publicznych) - działania te będą kontynuowane i rozwijane w przyszłości 
przy jednoczesnym wzbogacaniu oferty o nowe, innowacyjne produkty. 
 
Działania Emitenta w poprzednich okresach przełożyły się na wzrost przychodów ze sprzedaży 
osiągając w 2015 roku kwotę 16,6 mln zł. Na ten wzrost miała wpływ podjęta przez Zarząd decyzja 
o rozbudowie zespołu pracowników oraz przeniesienie siedziby Spółki do większego i bardziej 
prestiżowego lokalu. 
 
W roku 2016 Spółka nadal będzie intensywnie rozwijać dział sprzedaży usług biznesowych (własna 
sieć sprzedaży przez przedstawicieli handlowych) co może skutkować wzrostem kosztów 
operacyjnych, jednak długofalowo dzięki rozbudowie bazy abonenckiej pozwoli na zwiększenie 
przychodów i zysku. Rozwijana będzie także sprzedaż międzynarodowa oraz oferta dla instytucji 
publicznych. 
 
Korzystając z okazji Zarząd chciał podziękować akcjonariuszom, pracownikom, współpracownikom 
i dostawcom za kolejny rok owocnej współpracy. 
 

Łącząc wyrazy szacunku, 
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1. Informacje o Spółce 
 
Adres siedziby:   ul. Pianistów 2, 02-403 Warszawa 
Pełna nazwa podmiotu:  easyCALL.pl Spółka Akcyjna 
 
Spółka została wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w 
Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 342202 w dniu 
25.11.2009 r. 
 
Data utworzenia Spółki: 
11.10.2006 r. – akt notarialny z dnia 11.10.2006 r. repertorium A nr 5354/2006 sporządzony 
przez notariusza Alicję Piątek z Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ul. Karatowej 7. 
 
26.10.2009 r. – przekształcenie w Spółkę Akcyjną. Akt notarialny z dnia 26.10.2009 r. 
repertorium A nr 1493/2009 sporządzony przez notariusz Renatę-Izdebską Skwara z 
Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ulicy Siennej 86 lok. 134. 

Spółka została utworzona na czas nieokreślony. 

Podstawowy przedmiot działalności według PKD 61.10.Z – Działalność w zakresie 
telekomunikacji przewodowej. 
 
Władze Spółki: 
W okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. Zarząd pracował w składzie: 
Michał Jakubowski – Prezes Zarządu, 
Piotr Hubert Mazurkiewicz – członek Zarządu. 
 
Rada Nadzorcza: 
W okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. skład Rady Nadzorczej przedstawiał się 
następująco: 
- Łukasz Paweł Tylec,  
- Michał Aszychmin,  
- Piotr Tomasz Jakubowski,  
- Joanna Helena Jakubowska,  
- Robert Stanisław Rybski. 

Na dzień 31.12.2015 r. 5% udział w kapitale zakładowym Spółki przekroczyli: 
 - Piotr Hubert Mazurkiewicz (27,66%), 
 - Michał Paweł Jakubowski (55,32%). 
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2. Wybrane dane finansowe zawierające podstawowe pozycje rocznego 
sprawozdania finansowego 

Tabela. Wybrane dane finansowe zawierające podstawowe pozycje rocznego sprawozdania finansowego przeliczone w Euro 

Wybrane dane finansowe 

 Za okres   Za okres   Za okres   Za okres  
 01.01.2015 r.   01.01.2014 r.   01.01.2015 r.   01.01.2014 r.  
 31.12.2015 r.   31.12.2014 r.   31.12.2015 r.   31.12.2014 r.  

 PLN   PLN   EURO   EURO  

Przychody ze sprzedaży 
ogółem    16 630 009,47       14 782 369,74         3 902 384,01         3 468 167,36    

Zysk (strata) z działalności 
operacyjnej     - 544 674,98         1 027 968,31    - 127 812,97             241 176,90    

Zysk (strata) brutto    - 568 211,56          1 098 096,92    - 133 336,05             257 630,13    

Zysk (strata) netto   - 465 288,56             864 288,92    - 109 184,22             202 775,24    

Przepływy netto z 
działalności operacyjnej    - 999 040,50             460 891,54    - 234 434,00             108 132,12    

Przepływy netto z 
działalności inwestycyjnej      - 271 690,79          - 432 945,68  - 63 754,73          - 101 575,60    

Przepływy netto z 
działalności finansowej    - 227 346,24             212 554,31    - 53 348,88                49 868,45    

Przepływy netto razem    - 1 498 077,53            240 500,17    - 351 537,61                56 424,97    

Aktywa trwałe         977 357,15         1 337 512,62            229 345,81            313 800,68    

Aktywa obrotowe      3 962 305,17         4 358 477,59            929 791,19         1 022 564,72    

Aktywa razem      4 939 662,32         5 695 990,21         1 159 137,00         1 336 365,39    

Należności 
krótkoterminowe      2 905 822,60         1 190 206,08            681 877,88            279 240,34    

Należności długoterminowe            46 576,75               49 076,75               10 929,66               11 514,15    

Inwestycje 
krótkoterminowe         582 181,84         2 080 259,37            136 614,30            488 060,29    

Zobowiązania 
długoterminowe  -   -   -   -  

Kapitał własny      2 727 957,89         3 435 506,45            640 140,30            806 021,74    

Kapitał zakładowy         121 130,00            121 130,00               28 424,26               28 418,93    
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Wybrane dane finansowe przedstawione w powyższej tabeli przeliczono według średniego 
kursu ogłoszonego przez Prezesa NBP na dzień bilansowy, tj. na dzień 31.12.2014 r. i na dzień 
31.12.2015 r. 

31.12.2015 r. 4,2615 PLN za 1 EUR 
31.12.2014 r. 4,2623 PLN za 1 EUR 

 

3. Przyczyny nie sporządzania przez Spółkę skonsolidowanych sprawozdań 
finansowych 

Emitent informuje, że do dnia 5 listopada 2015 roku był jedynym wspólnikiem spółki pod firmą 
Webkino sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (numer KRS: 0000443249). Wówczas Emitent zbył 
należące do niego udziały w spółce zależnej Webkino sp. z o.o. Tym samym przestała istnieć 
Grupa Kapitałowa easyCALL.pl S.A. 

Spółka zależna Emitenta, tj. Webkino sp. z o.o. na dzień zbycia jej udziałów osiągała niewielkie 
przychody i generowała znikome koszty. Z uwagi na powyższe Emitent na podstawie § 5 ust. 2 
zd. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w 
alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” w zw. z art. 58 ustawy 
o rachunkowości odstąpił od konsolidacji ww. jednostki zależnej z uwagi na fakt, że jej dane 
finansowe były wówczas nieistotne dla realizacji obowiązku określonego w art. 4 ust. 1 ustawy 
o rachunkowości. 
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4. Roczne sprawozdanie finansowe easyCALL.pl S.A. za rok obrotowy 2015 

 



Raport roczny za 2015 rok Spółki easyCALL.pl S.A. 
 

8 

 
 
 



Raport roczny za 2015 rok Spółki easyCALL.pl S.A. 
 

9 

 
 
 



Raport roczny za 2015 rok Spółki easyCALL.pl S.A. 
 

10 

 
 
 



Raport roczny za 2015 rok Spółki easyCALL.pl S.A. 
 

11 

 
 
 



Raport roczny za 2015 rok Spółki easyCALL.pl S.A. 
 

12 

 
 
 



Raport roczny za 2015 rok Spółki easyCALL.pl S.A. 
 

13 

 
  
 



Raport roczny za 2015 rok Spółki easyCALL.pl S.A. 
 

14 

 
 
 



Raport roczny za 2015 rok Spółki easyCALL.pl S.A. 
 

15 

 
 
 



Raport roczny za 2015 rok Spółki easyCALL.pl S.A. 
 

16 

 
 
 



Raport roczny za 2015 rok Spółki easyCALL.pl S.A. 
 

17 

 
 
 



Raport roczny za 2015 rok Spółki easyCALL.pl S.A. 
 

18 

 
 
 



Raport roczny za 2015 rok Spółki easyCALL.pl S.A. 
 

19 

 
 
 



Raport roczny za 2015 rok Spółki easyCALL.pl S.A. 
 

20 

 
 
 



Raport roczny za 2015 rok Spółki easyCALL.pl S.A. 
 

21 

 
 
 



Raport roczny za 2015 rok Spółki easyCALL.pl S.A. 
 

22 

 
 
 



Raport roczny za 2015 rok Spółki easyCALL.pl S.A. 
 

23 

 
 
 



Raport roczny za 2015 rok Spółki easyCALL.pl S.A. 
 

24 

 
 
 



Raport roczny za 2015 rok Spółki easyCALL.pl S.A. 
 

25 

 
 
 



Raport roczny za 2015 rok Spółki easyCALL.pl S.A. 
 

26 

 
 
 



Raport roczny za 2015 rok Spółki easyCALL.pl S.A. 
 

27 

 
 
 



Raport roczny za 2015 rok Spółki easyCALL.pl S.A. 
 

28 

 
 
 



Raport roczny za 2015 rok Spółki easyCALL.pl S.A. 
 

29 

5. Sprawozdanie Zarządu z działalności easyCALL.pl S.A. za rok 2015 
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6. Oświadczenia Zarządu 

I. Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sprawozdania finansowego 
 

 
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU 
easyCALL.pl S.A. w sprawie 

rzetelności sprawozdania finansowego za rok 2015 
 
 
 
 

Zarząd easyCALL.pl S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy roczne sprawozdanie finansowe 
za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. i dane porównywalne za okres od 01.01.2014 r. do 
31.12.2014 r. sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz 
odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej 
wyniki finansowe. Sprawozdanie Zarządu z działalności Emitenta zawiera prawdziwy obraz sytuacji 
Spółki w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk związanych z prowadzoną działalnością. 

 
W imieniu Emitenta, 
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II. Oświadczenie Zarządu w sprawie wyboru podmiotu badającego sprawozdanie 
finansowe 

 
 

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU 
easyCALL.pl S.A. w sprawie 

wyboru podmiotu badającego sprawozdanie finansowe za rok 2015 
 
 
 
 

Zarząd easyCALL.pl S.A. oświadcza, podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, tj. 
Sea.pl Polska sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 87/107, w imieniu której 
działał Pan Mariusz Wilkołaski - biegły rewident (nr ew. 12181), dokonujący badania rocznego 
sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., został wybrany zgodnie 
z przepisami prawa oraz spełnił warunki do wydania bezstronnej i niezależnej opinii z badania, 
zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego. 

 
W imieniu Emitenta, 
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7. Opinia oraz raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych 
o badanym rocznym sprawozdaniu finansowym. 
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8. Oświadczenie Zarządu w zakresie stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect 
 
L.p. Praktyka 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  

z wyłączeniem 
transmisji obrad 

Walnego 
Zgromadzenia 
przez internet, 

rejestracji video 
przebiegu obrad 

oraz 
upublicznianiem 

takiej video 
rejestracji 

Wszystkie istotne informacje 
dotyczące zwołania i przebiegu 
Walnego Zgromadzenia będą 
publikowane przez Emitenta w 
formie raportów bieżących oraz 
umieszczane na jego stronie 
internetowej – zatem akcjonariusze 
nie biorący udziału osobiście w 
Walnym Zgromadzeniu oraz inni 
zainteresowani inwestorzy będą 
mieli możliwości zapoznania się ze 
sprawami poruszanymi na tym 
Walnym Zgromadzeniu. Koszty 
związane z infrastrukturą 
techniczną umożliwiającą 
transmisję obrad Walnego 
Zgromadzenia przez Internet 
Emitent uznaje za niewspółmierne 
do ewentualnych korzyści z tego 
wynikających. 

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

Tak  
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sposobu jej funkcjonowania. 

 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  

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  

3.7. 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). 

Nie Spółka nie będzie publikować 
prognoz.  

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. (skreślono)   

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 

Tak  
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te powinny być zamieszczane w terminie 
umożliwiającym podjęcie przez inwestorów decyzji 
inwestycyjnych. 

3.15. (skreślono)   

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

Nie W związku z małą ilością pytań 
akcjonariuszy, koniecznością ich 
dodatkowego protokołowania oraz 
faktu, iż najczęściej dotyczą one 
spraw porządkowych Walnego 
Zgromadzenia, Spółka nie decyduje 
się na stosowanie przedmiotowej 
praktyki. 

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. 

Nie dotyczy  

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

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

Tak  

3.22. (skreślono)   

 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 

Tak  
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danej spółki sekcję relacji inwestorskich znajdującą na 
stronie www.GPWInfoStrefa.pl. 

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. 

Nie dotyczy  

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. 

Nie dotyczy  

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

Nie dotyczy  

9. Emitent przekazuje w raporcie rocznym:   

 9.1. Informację na temat łącznej wysokości wynagrodzeń 
wszystkich członków zarządu i rady nadzorczej. 

Nie W opinii Emitenta dane na temat 
łącznej wysokości wynagrodzeń 
wszystkich członków Zarządu i 
Rady Nadzorczej, nie stanowią 
istotnej informacji dla Inwestorów, 
wpływającej na podejmowane przez 
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nich decyzje inwestycyjne. 

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

Nie dotyczy  

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 Ze względu na fakt, iż 
przedmiotowe spotkania nie cieszą 
się dużym zainteresowaniem 
akcjonariuszy, a koszty jego 
przygotowania i przeprowadzenia 
są stosunkowo wysokie, Spółka nie 
zamierza stosować przedmiotowej 
praktyki. 

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 Tak  
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zachowanie niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy 
decyzjami powodującymi określone zdarzenia korporacyjne 
a datami, w których ustalane są prawa akcjonariuszy 
wynikające z tych zdarzeń korporacyjnych. 

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  

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

Tak  



Raport roczny za 2015 rok Spółki easyCALL.pl S.A. 
 

49 

 

ustalenia prawa do dywidendy. 

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 W opinii Emitenta, w okresach 
miesięcznych wystarczające jest 
należyte wypełnianie obowiązków 
informacyjnych z wykorzystaniem 
wiadomości dostępnych na stronie 
internetowej Spółki oraz na stronie 
NewConnect oraz GPW. 

16a. W przypadku naruszenia przez emitenta obowiązku 
informacyjnego określonego w Załączniku nr 3 do 
Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu („Informacje 

Tak  
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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. 

17.  (skreślony)    

 


