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Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, 

które mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników 

finansowych emitenta. 

 
W marcu 2020 roku został wprowadzony w Polsce stan epidemii w związku z koronawirusem 
COVID-19. Jakkolwiek epidemia nie wpłynęła dotychczas na wyniki finansowe Emitenta,  
to jednak nie sposób wykluczyć, że ewentualne przedłużenie okresu zahamowania aktywności 
gospodarczej obywateli i podmiotów gospodarczych może mieć wpływ na osiągane wyniki  
w kolejnych okresach.  
 
W związku z powyższym Spółka monitoruje sytuację i pozostaje w kontakcie z kontrahentami.  
Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka nie odnotowała istotnych skutków dla kondycji 
finansowej związanych z wprowadzeniem ww. stanu epidemii oraz nie znane są żadne zdarzenia, 
które wpływałyby znacząco na krótkoterminową kondycję finansową spółki. Z uwagi na to,  
że rozmiar oraz czas trwania epidemii jw. jest nieznany, na dzień sporządzenia niniejszego 
raportu Zarząd nie jest w stanie ocenić faktycznego wpływu skutków epidemii na kondycję średnio 
i długoterminową Emitenta. 
 

Spółka, w omawianym okresie kontynuowała realizację dotychczas zawartych umów 

wdrożeniowych oraz prace związane z obsługą serwisową klientów, którzy posiadają  

już wdrożone systemy.  

 

Zestawienie raportów bieżących w okresie objętym raportem. 

. 

Raport bieżący EBI 8/2020 z 14.05.2020 „Raport miesięczny za kwiecień 2020”. 

Raport kwartalny EBI 9/2020 z 15.05.2020 „Raport za I kwartał 2020”. 

Raport roczny EBI 10/2020 z 15.05.2020 „Raport roczny za 2019 rok”. 

 

Informacje na temat realizacji celów emisji.  

 

W maju 2020 roku nie realizowano inwestycji ze środków pozyskanych z emisji.  

 

Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym 

miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów. 

 
W czerwcu 2020 nie są planowane żadne zdarzenia, które mogą być istotne z punktu widzenia 

inwestorów. 

http://newconnect.pl/?page=1045&ph_main_content_start=show&ncc_index=XPL&id=97992&id_tr=1

