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1. PODSTAWOWE	INFORMACJE	O	GRUPIE	KAPITAŁOWEJ	

1.1. PODSTAWOWE	NFORMACJE	O	EMITENCIE	

Firma:	Telehorse	S.A.	

Forma	prawna:	spółka	akcyjna	

Kraj	siedziby:	Polska	

Siedziba:	Warszawa	

Adres:	ul.	Emilii	Plater	28,	00-688	Warszawa	

Tel.:	+	48	507	575	775	

Internet:	www.telehorse.pl	

E-mail:	office@telehorse.pl	

KRS:	0000410247	

REGON:	145993939	

NIP:	1070021611	

1.2. PODSTAWOWE	 INFORMACJE	 O	 SPÓŁKACH	 WCHODZĄCYCH	 W	 SKŁAD	
GRUPY	KAPITAŁOWEJ	

Opis	Grupy	Kapitałowej	oraz	spółek	wchodzących	w	jej	skład	znajduje	się	w	sprawozdaniu	Za-
rządu	z	działalności	Grupy	Kapitałowej,	stanowiącej	załącznik	do	niniejszego	raportu.	
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2. LIST	DO	AKCJONARIUSZY	

	
Szanowni	Państwo,	
	
przekazuję	 na	 Państwa	 ręce	 raport	 Telehorse	 S.A.	 prezentujący	wyniki	 finansowe	 oraz	 najważniejsze	
fakty	dotyczące	działalności	Spółki	i	jej	Grupy	Kapitałowej	w	roku	2017.	
	
Najważniejszym	wydarzeniem	w	roku	2017	było	przyjęcie	nowego	modelu	działalności	i	przekształcenie	
Spółki	w	firmę	zajmującą	się	produkcją	gier	komputerowych	i	mobilnych.	
	
Zgodnie	z	nowym	modelem	działalności	Spółka	jest	aktywna	na	rynku	produkcji	gier	komputerowych	i	
skupia	się	na	tworzeniu	i	produkcji	gier	komputerowych	i	mobilnych.	
	
Decyzja	o	zmianie	modelu	działalności	Spółki	została	oczywiście	podjęta	z	uwzględnieniem	decyzji	akcjo-
nariuszy	Spółki,	którzy	postanowili	o	przejęciu	spółki	tworzącej	i	produkującej	gry,	tj.	Telehorse	sp.	z	o.o.	
	
Przejęcie	Telehorse	sp.	z	o.o.	pozwoliło	na	zbudowanie	i	poszerzenie	kompetencji	Spółki	w	zakresie	two-
rzenia	gier	komputerowych	 i	mobilnych,	od	etapu	koncepcji,	aż	do	wersji	gotowej	do	sprzedaży,	przy	
jednoczesnym	zachowaniu	dynamicznego	tempa	rozwoju	Emitenta	i	racjonalnego	poziomu	kosztów	pro-
wadzenia	działalności.	
	
Celem	zapewnienia	sobie	możliwości	realizacji	założonych	celów	i	pozyskania	niezbędnego	zaplecza	fi-
nansowego,	w	listopadzie	2017	roku,	Spółka	przeprowadziła	emisję	2.000.000	akcji	serii	D,	dzięki	czemu	
pozyskała	1.000.000	zł.	
	
Na	początku	2018	roku,	Spółka,	poszerzyła	zakres	swojej	działalności.	W	planach	na	rok	2018	jest	uru-
chomienie	platformy	dystrybucyjnej	dedykowanej	dla	gier	komputerowych	o	międzynarodowym	zasięgu.	
Platforma	ta,	bazująca	na	innowacyjnej	technologii	„blockchain”,	ma	za	zadanie	finansować	marketing	
oraz	dystrybuować	gry	wybrane	przez	społeczność	zrzeszonych	użytkowników.	Platforma	będzie	rozwi-
jana	w	ramach	spółki	celowej,	która	planuje	pozyskanie	środków	poprzez	przygotowanie	i	przeprowa-
dzenie	emisji	ICO	(Initial	Coin	Offering).	
	
Działania	Spółki	w	roku	2017	spotkały	się	z	uznaniem	Akcjonariuszy,	o	czym	świadczy	fakt,	że	pomiędzy	
dniem	2	stycznia	2017	roku	a	dniem	29	grudnia	2017	roku	(ostatni	dzień	notowań	w	roku	2017)	kurs	
akcji	Spółki	na	rynku	NewConnect	wzrósł	o	ponad	100	proc.	(z	31	gr	do	66	gr	za	1	akcję),	przy	bardzo	
zadowalającej	płynności.	
	
Zarząd	Telehorse	S.A.	dziękuje	Akcjonariuszom	i	Partnerom	Spółki	za	okazane	dotychczas	zainteresowa-
nie	działalnością	Spółki	i	zapewnia,	że	w	roku	2018	będzie	konsekwentnie	realizować	przyjętą	strategię	
rozwoju,	mając	na	względzie	budowę	wartości	Spółki	dla	jej	Akcjonariuszy.	
	

																	 	 	 	 	 	 	 															Z	poważaniem,	

	
		Mariusz	Szypura	

	Prezes	Zarządu	Telehorse	S.A.	
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3. WYBRANE	DANE	FINANSOWE	ZA	ROK	2017	R.	

3.1. DANE	JEDNOSTKOWE	

Pozycja	

	
w	zł	

01.01.2016	r.	
31.12.2016	r.	

	
w	zł	

01.01.2017	r.	
31.12.2017	r.	

	
w	EUR	

01.01.2016	r.	
31.12.2016	r.	

	
w	EUR	

01.01.2017	r.	
31.12.2017	r.	

Przychody	ze	sprzedaży	 2	900	046,64	 17	250,00	 655	525,91	 4	135,80	

Zysk	(strata)	ze	sprzedaży	 -856	079,41	 -241	515,71	 -193	508,00	 -57	904,94	

Zysk	(strata)	na	działalności	operacyjnej	 -1	153	891,16	 -200	929,62	 -260	825,30	 -48	174,16	

Zysk	(strata)	brutto	 -1	148	486,06	 -568	360,66	 -259	603,54	 -136	268,11	

Zysk	(strata)	netto	 -1	077	595,06	 -461	560,68	 -243	579,35	 -110	662,13	

Przepływy	pieniężne	netto		
z	działalności	operacyjnej	

-453	276,44	 -363	434,89	 -102	458,51	 -87	135,84	

Przepływy	pieniężne	netto		
z	działalności	inwestycyjnej	

-154	654,66	 -210	500,00	 -34	958,10	 -50	468,72	

Przepływy	pieniężne	netto		
z	działalności	finansowej	

-28	051,60	 226	323,74	 -6	340,78	 54	262,57	

Przepływy	pieniężne	netto	razem	 -635	982,70	 -347	611,15	 -143	757,39	 -83	342,00	

Aktywa	razem	 596	560,10	 4	958	989,93	 134	846,32	 1	188	949,61	

Zobowiązania	i	rezerwy	na	zobowiązania	 217	515,20	 41	505,71	 49	167,09	 9	951,26	

Kapitał	własny	 379	044,90	 4	917	484,22	 85	679,23	 1	178	998,35	
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3.2. DANE	SKONSOLIDOWANE	

Pozycja	

	
w	zł	

01.01.2016	r.	
31.12.2016	r.	

	
w	zł	

01.01.2017	r.		
31.12.2017	r.	

	
w	EUR	

01.01.2016	r.	
31.12.2016	r.	

	
w	EUR	

01.01.2017	r.		
31.12.2017	r.	

Przychody	ze	sprzedaży	 ---	 26	127,08	 ---	 6	264,13	

Zysk	(strata)	ze	sprzedaży	 ---	 -321	354,00	 ---	 -77	046,68	

Zysk	(strata)	na	działalności	operacyjnej	 ---	 -280	768,22	 ---	 -67	315,98	

Zysk	(strata)	brutto	 ---	 -650	461,43	 ---	 -155	952,30	

Zysk	(strata)	netto	 ---	 -543	661,45	 ---	 -130	346,32	

Przepływy	pieniężne	netto		
z	działalności	operacyjnej	

---	 -736	396,23	 ---	 -176	555,71	

Przepływy	pieniężne	netto		
z	działalności	inwestycyjnej	

---	 -948	857,09	 ---	 -227	494,57	

Przepływy	pieniężne	netto		
z	działalności	finansowej	

---	 1	399	788,00	 ---	 335	608,14	

Przepływy	pieniężne	netto	razem	 ---	 -285	465,32	 ---	 -68	442,14	

Aktywa	razem	 ---	 4	927	811,56	 ---	 1	181	474,40	

Zobowiązania	i	rezerwy	na	zobowiązania	 ---	 92	428,11	 ---	 22	160,23	

Kapitał	własny	 ---	 4	835	383,45	 ---	 1	159	314,16	

	

W	roku	2016	Spółka	nie	tworzyła	grupy	kapitałowej	i	tym	samym	Spółka	nie	dysponuje	skonsolidowanymi	
danymi	porównywalnymi	za	rok	2016.	

Powyższe	dane	finansowe	za	lata	2016	i	2017	zostały	przeliczone	na	EUR	według	średniego	kursu		
ogłoszonego	przez	Narodowy	Bank	Polski	na	dzień	30.12.2016	i	29.12.2017	roku	i	wynoszącego:		

30.12.2016	–	4,4240	PLN	za	1	EUR		
29.12.2017	–	4,1709	PLN	za	1	EUR	
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4. ROCZNE	SPRAWOZDANIA	FINANSOWE	ZA	ROK	2017	

Roczne	jednostkowe	oraz	roczne	skonsolidowane	sprawozdania	finansowe	stanowią	załączniki	
do	niniejszego	raportu.	

	

5. SPRAWOZDANIA	ZARZĄDU	Z	DZIAŁALNOŚCI	TELEHORSE	S.A.	ZA	ROK	2017	

Sprawozdanie	Zarządu	z	działalności	Emitenta	oraz	z	działalności	Grupy	Kapitałowej	Emitenta	
stanowią	załączniki	do	niniejszego	raportu.	

	

6. OPINIA	I	RAPORT	PODMIOTU	UPRAWNIONEGO	DO	BADANIA	SPRAWOZDAŃ	FI-
NANSOWYCH	
	

Opinia	i	raport	podmiotu	uprawnionego	do	badania	jednostkowego	i	skonsolidowanego	spra-
wozdania	finansowego	stanowią	załączniki	do	niniejszego	raportu.	

	

7. OŚWIADCZENIA	ZARZĄDU	

	

7.1. OŚWIADCZENIE	DOTYCZĄCE	RZETELNOŚCI	SPRAWOZDAŃ	FINANSOWYCH	
Niniejszym	oświadczamy,	że	według	naszej	najlepszej	wiedzy,	roczne	jednostkowe	i	
skonsolidowane	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	i	jej	grupy	kapitało-
wej	oraz	ich	wyniki	finansowe,	oraz	że	sprawozdanie	z	działalności	Spółki	oraz	jej	
grupy	kapitałowej	zawiera	prawdziwy	obraz	sytuacji	Spółki	i	grupy,	w	tym	opis	podsta-
wowych	zagrożeń	i	ryzyk.	
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7.2. OŚWIADCZENIE	DOTYCZĄCE	WYBORU	PODMIOTU	UPRAWNIONEGO	DO	BADA-
NIA	SPRAWOZDAŃ	ROCZNYCH	
	

Niniejszym	oświadczamy,	że	podmiot	uprawniony	do	badania	sprawozdań	finansowych,	
dokonujący	badania	rocznego	jednostkowego	i	skonsolidowanego	sprawozdania	finanso-
wego	Spółki,	został	wybrany	zgodnie	z	przepisami	prawa	oraz	że	podmiot	ten	oraz	biegli	
rewidenci,	dokonujący	badania	tych	sprawozdań,	spełniali	warunki	do	wyrażenia	bezstron-
nej	i	niezależnej	opinii	o	badaniu,	zgodnie	z	właściwymi	przepisami	prawa	krajowego.	
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8. INFORMACJE	NA	TEMAT	STOSOWANIA	ŁADU	KORPORACYJNEGO	PRZEZ	EMITENTA		

W	roku	2017	Emitent	przestrzegał	części	zasad	Ładu	Korporacyjnego,	opisanych	w	dokumen-
cie	„Dobre	praktyki	spółek	notowanych	na	NewConnect”:	

	

Lp	 Dobra	praktyka	
Oświadczenie	o	
stosowaniu	

Uwagi	

1. 	

Spółka	powinna	prowadzić	przejrzystą	i	efektywną	po-
litykę	informacyjną,	zarówno	z	wykorzystaniem	trady-
cyjnych	metod,	jak	i	z	użyciem	nowoczesnych	techno-
logii,	 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	 zgroma-
dzenia	 z	 wykorzystaniem	 sieci	 Internet,	 rejestrować	
przebieg	obrad	i	upubliczniać	go	na	stronie	interneto-
wej.	

TAK	

Z	wyłączeniem	transmitowania	obrad	
walnego	zgromadzenia	z	wykorzysta-
niem	 sieci	 Internet,	 rejestrowania	
przebiegu	 obrad	 i	 upublicznienia	 go	
na	 stronie	 internetowej.	 Spółka	 bę-
dzie	o	tym	informować	przed	każdym	
WZ	zgodnie	z	§4	ust.	3	Załącznika	Nr	3	
do	Regulaminu	ASO.	

Informacje	dotyczące	WZ	i	jego	prze-
biegu	 Spółka	 będzie	 publikowała	 w	
postaci	raportów	bieżących	i	umiesz-
czała	na	stronach	internetowych.	Ak-
cjonariusze,	którzy	nie	brali	udziału	w	
WZ	będą	mogli	zapoznać	się	z	zagad-
nieniami	poruszanymi	na	WZ.		

2. 	

Spółka	powinna	zapewnić	efektywny	dostęp	do	infor-
macji	 niezbędnych	 do	 oceny	 sytuacji	 i	 perspektyw	
spółki	oraz	sposobu	jej	funkcjonowania	

TAK	
	

3. 	
Spółka	prowadzi	korporacyjną	stronę	internetową	i	za-
mieszcza	na	niej:	

TAK	
	

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

TAK	
	

3.2. 	

opis	działalności	emitenta	ze	wskazaniem	rodzaju	dzia-
łalności,	z	której	emitent	uzyskuje	najwięcej	przycho-
dów,	

TAK	
	

3.3. 	
opis	rynku,	na	którym	działa	emitent,	wraz	z	określe-
niem	pozycji	emitenta	na	tym	rynku,	

NIE	
	

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	dysponują-
cym	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	

Informacje	te	zostały	opublikowane	i	
zamieszczone	w	 zakładce	 Relacje	 In-
westorskie/komunikaty/Raporty	
EBI/ESPI	stronie	www.telehorse.pl	
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3.8. 	

opublikowane	prognozy	wyników	finansowych	na	bie-
żący	rok	obrotowy,	wraz	z	założeniami	do	tych	prognoz	
oraz	korektami	do	tych	prognoz	(w	przypadku	gdy	emi-
tent	publikuje	prognozy),	

TAK	

Przy	 czym	 Spółka	 nie	 publikowała	
prognoz	na	rok	2018	

3.9. 	

strukturę	akcjonariatu	emitenta,	ze	wskazaniem	głów-
nych	akcjonariuszy	oraz	akcji	 znajdujących	się	w	wol-
nym	obrocie,	

TAK	
	

3.10. 	

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

TAK	
	

3.11. 	(skreślony)	 ---	 	

3.12. 	

opublikowane	raporty	bieżące	i	okresowe,	

TAK	

Informacje	te	zostały	opublikowane	i	
zamieszczone	w	 zakładce	 Relacje	 In-
westorskie/komunikaty/Raporty	
EBI/ESPI	stronie	www.telehorse.pl	

3.13. 	

kalendarz	 zaplanowanych	 dat	 publikacji	 finansowych	
raportów	 okresowych,	 dat	 walnych	 zgromadzeń,	 a	
także	spotkań	z	inwestorami	i	analitykami	oraz	konfe-
rencji	prasowych,	

TAK	

	

3.14. 	

informacje	 na	 temat	 zdarzeń	 korporacyjnych,	 takich	
jak	wypłata	dywidendy,	oraz	innych	zdarzeń	skutkują-
cych	nabyciem	lub	ograniczeniem	praw	po	stronie	ak-
cjonariusza,	 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	 po-
rządkiem	obrad,	zadawane	przed	i	w	trakcie	walnego	
zgromadzenia,	wraz	z	odpowiedziami	na	zadawane	py-
tania,	

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	 zgroma-
dzenia	i	powodach	zarządzenia	przerwy,	

TAK	
	

3.19. 	

informacje	na	temat	podmiotu,	z	którym	spółka	podpi-
sała	umowę	o	świadczenie	usług	Autoryzowanego	Do-
radcy	ze	wskazaniem	nazwy,	adresu	strony	interneto-
wej,	numerów	telefonicznych	oraz	adresu	poczty	elek-
tronicznej	Doradcy,	

TAK	

Przy	 czym	 obecnie	 Spółka	 nie	 jest	
stroną	umowy	o	pełnienie	funkcji	Au-
toryzowanego	Doradcy	

3.20. 	
Informację	na	temat	podmiotu,	który	pełni	funkcję	ani-
matora	akcji	emitenta,	

TAK	
	

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

TAK	
	

3.22
.	

(skreślony)	
---	
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4. 	

Spółka	prowadzi	korporacyjną	stronę	internetową,	we-
dług	 wyboru	 emitenta,	 w	 języku	 polskim	 lub	 angiel-
skim.	 Raporty	 bieżące	 i	 okresowe	 powinny	 być	 za-
mieszczane	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	in-
dywidualnych.	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	 nie	 wykorzystuje	 obecnie	 in-
dywidualnej	 sekcji	 relacji	 inwestor-
skich	 znajdującej	 się	 na	 stronie	
www.GPWInfoStrefa.pl,	 jednakże	 za-
pewnia	 pełen	 dostęp	 do	 informacji	
poprzez	prowadzenie	działu	 „Relacje	
Inwestorskie”	 na	 stronie	 www.tele-
horse.pl	

6. 	

Emitent	 powinien	 utrzymywać	 bieżące	 kontakty	 z	
przedstawicielami	 Autoryzowanego	 Doradcy,	 celem	
umożliwienia	mu	prawidłowego	wykonywania	swoich	
obowiązków	wobec	emitenta.	Spółka	powinna	wyzna-
czyć	osobę	odpowiedzialną	za	kontakty	z	Autoryzowa-
nym	Doradcą	

TAK	

Przy	 czym	 obecnie	 Spółka	 nie	 jest	
stroną	umowy	o	pełnienie	funkcji	Au-
toryzowanego	Doradcy	

7. 	

W	przypadku,	gdy	w	spółce	nastąpi	zdarzenie,	które	w	
ocenie	emitenta	ma	istotne	znaczenie	dla	wykonywa-
nia	 przez	 Autoryzowanego	Doradcę	 swoich	 obowiąz-
ków,	 emitent	 niezwłocznie	 powiadamia	 o	 tym	 fakcie	
Autoryzowanego	Doradcę.		

TAK	

Przy	 czym	 obecnie	 Spółka	 nie	 jest	
stroną	umowy	o	pełnienie	funkcji	Au-
toryzowanego	Doradcy	

8. 	

Emitent	 powinien	 zapewnić	 Autoryzowanemu	 Do-
radcy	 dostęp	 do	 wszelkich	 dokumentów	 i	 informacji	
niezbędnych	do	wykonywania	obowiązków	Autoryzo-
wanego	Doradcy.		

TAK	

Przy	 czym	 obecnie	 Spółka	 nie	 jest	
stroną	umowy	o	pełnienie	funkcji	Au-
toryzowanego	Doradcy	

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	świad-
czenia	wobec	emitenta	usług	w	każdym	zakresie.	

TAK	
Przy	 czym	 obecnie	 Spółka	 nie	 jest	
stroną	umowy	o	pełnienie	funkcji	Au-
toryzowanego	Doradcy	

10. 	

Członkowie	zarządu	i	rady	nadzorczej	powinni	uczest-
niczyć	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	pu-
blicznie	 dostępne	 spotkanie	 z	 inwestorami,	 anality-
kami	i	mediami.	

NIE	
Spółka	 na	 bieżąco	 udziela	 informacji	
inwestorom,	analitykom	i	mediom.	

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	ustale-
nia	prawa	poboru,	w	terminie	umożliwiającym	podję-
cie	decyzji	inwestycyjnej.	

TAK	 	
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13. 	

Uchwały	Walnego	 Zgromadzenia	 powinny	 zapewniać	
zachowanie	niezbędnego	odstępu	 czasowego	pomię-
dzy	decyzjami	powodującymi	określone	zdarzenia	kor-
poracyjne	a	datami,	w	których	ustalane	są	prawa	ak-
cjonariuszy	wynikające	z	tych	zdarzeń	korporacyjnych.	

TAK	 	

13a.	

W	przypadku	otrzymania	przez	zarząd	emitenta	od	ak-
cjonariusza	posiadającego	co	najmniej	połowę	kapitału	
zakładowego	lub	co	najmniej	połowę	ogółu	głosów	w	
spółce,	informacji	o	zwołaniu	przez	niego	nadzwyczaj-
nego	 walnego	 zgromadzenia	 w	 trybie	 określonym	w	
art.	399	§3	k.s.h.,	Zarząd	Emitenta	niezwłocznie	doko-
nuje	czynności,	do	których	jest	zobowiązany	w	związku	
z	 organizacją	 i	 przeprowadzeniem	 walnego	 zgroma-
dzenia.	 Zasada	 ta	 ma	 zastosowanie	 również	 w	 przy-
padku	upoważnienia	przez	sąd	rejestrowy	akcjonariu-
szy	do	zwołania	nadzwyczajnego	walnego	zgromadze-
nia	na	podstawie	art.	400	§3	k.s.h.	

TAK	 	

14. 	

Dzień	ustalenia	praw	do	dywidendy	oraz	dzień	wypłaty	
dywidendy	powinny	być	tak	ustalone,	aby	czas	przypa-
dający	pomiędzy	nimi	był	możliwie	najkrótszy,	a	w	każ-
dym	przypadku	nie	dłuższy	niż	15	dni	roboczych.	Usta-
lenie	dłuższego	okresu	pomiędzy	tymi	terminami	wy-
maga	szczegółowego	uzasadnienia.	

TAK	 	

15. 	

Uchwała	 Walnego	 Zgromadzenia	 w	 sprawie	 wypłaty	
dywidendy	warunkowej	może	zawierać	tylko	takie	wa-
runki,	 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	powi-
nien	zawierać	co	najmniej:	

•	 informacje	na	temat	wystąpienia	tendencji	 i	zda-
rzeń	 w	 otoczeniu	 rynkowym	 emitenta,	 które	 w	
ocenie	emitenta	mogą	mieć	w	przyszłości	istotne	
skutki	dla	kondycji	finansowej	oraz	wyników	finan-
sowych	emitenta,	

•		 zestawienie	 wszystkich	 informacji	 opublikowa-
nych	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	ma-
jące	 mieć	 miejsce	 w	 nadchodzącym	 miesiącu,	
które	dotyczą	emitenta	 i	 są	 istotne	 z	punktu	wi-
dzenia	 interesów	 inwestorów,	 w	 szczególności	
daty	 publikacji	 raportów	 okresowych,	 planowa-
nych	walnych	 zgromadzeń,	 otwarcia	 subskrypcji,	
spotkań	z	inwestorami	lub	analitykami,	oraz	ocze-
kiwany	termin	publikacji	raportu	analitycznego.	

NIE	 	
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16a.	

W	przypadku	naruszenia	przez	emitenta	obowiązku	in-
formacyjnego	określonego	w	Załączniku	Nr	3	do	Regu-
laminu	Alternatywnego	Systemu	Obrotu	(„Informacje	
bieżące	 i	 okresowe	 przekazywane	 w	 alternatywnym	
systemie	obrotu	na	rynku	NewConnect”)	emitent	po-
winien	niezwłocznie	opublikować,	w	trybie	właściwym	
dla	przekazywania	raportów	bieżących	na	rynku	New-
Connect	informacje	wyjaśniająca	zaistniałą	sytuację.	

TAK	 	

17. 	 (skreślony)	 ---	 	

	


