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1. PISMO ZARZĄDU SPÓŁKI 

Drodzy Akcjonariusze Perma-Fix Medical S.A.,  
Chcielibyśmy przedstawić Państwu raport roczny Perma-Fix Medical S.A. („Spółka”, „Emitent”) za rok 
obrotowy zakończony 31 grudnia 2019r.  
 

Zarząd Emitenta nie zaobserwował do tej pory negatywnego wpływu COVID-19 na funkcjonowanie Spółki. 
Zarząd kładzie nacisk na zapewnienie bezpiecznych warunków pracy wśród pracowników i kontrahentów, 
w tym dodatkowych środków higieny oraz część działalności została zmieniona na pracę zdalną. Pomimo 
wyzwań finansowych stawianych przez COVID-19 Emitent kontynuował działania polegające na 
rozpatrywaniu ofert nowych znaczących partnerów strategicznych z łańcucha dostaw Tc-99m przed 
uzyskaniem zgód FDA i UE. Spółka ograniczyła koszty operacyjne związane z procesem B+R ze względu na 
realizację efektywnej kosztowo strategii wprowadzenia technologii na rynek w kierunku współpracy i 
oddelegowania części prac badawczo-rozwojowych międzynarodowym partnerom strategicznym. Ze 
względu na zakaz zgromadzeń publicznych, pozyskiwanie partnerów strategicznych przez Grupę odbywa 
się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość zamiast kontaktów osobistych i 
uczestnictwa w targach branżowych. Emitent skupia się początkowo na rozpatrywaniu ofert partnerów  na 
terenie mniejszych państw europejskich, gdzie koszty uzyskiwania zgód regulatorów są dużo mniejsze. Taka 
strategia umożliwi wykazanie skuteczności technologii przy minimalizacji kosztów Spółki i dalszy rozwój 
technologii bez konieczności pozyskiwania kapitału w krótkim okresie. 
 

Emitent rozważa potencjalne możliwości partnerstw strategicznych poprzez współpracę z podmiotami we 
Włoszech i Rumunii, które wyraziły chęć finansowania rozwoju technologii i kosztów uzyskiwania zezwoleń 
na rynkach, na których prowadzą działalność. Dodatkową korzyścią dla Spółki będzie możliwość rozwoju 
technologii i zbierania dodatkowych danych, niezbędnych przed złożeniem aplikacji do Agencji Żywności i 
Leków. Emitent prowadzi dalsze rozmowy z partnerem we Włoszech, Włoską Krajową Agencją Nowych 
Technologii, Energetyki i Zrównoważonego Rozwoju Gospodarczego (ang. ENEA) w zakresie wprowadzenia 
tej technologii na rynek. Kolejnym celem Grupy jest ukończenie procesu opracowania i testów generatora Tc-
99m, dostosowanego do potrzeb rynku włoskiego. Perma-Fix Environmental Services Inc., większościowy 
udziałowiec Emitenta posiada podpisane w lutym 2019 r. wstępne porozumienie z Technologies of Nuclear 
Energy State Company - RATEN w celu zbadania możliwości metod pozyskiwania generatorów Tc-99m w 
gorących komorach Insytutu Badań Jądrowych RATEN ICN w Pitesti w Rumunii. 
 

Pomimo zawieszenia prowadzenia części prac B+R, ze względu ma duże potrzeby kapitałowe, Emitent 
nadzoruje projekt badawczo-rozwojowy zakładający rozwój, testowanie i komercjalizację prototypu 
generatora produkującego izotop medyczny Tc-99m do zastosowań w diagnostyce nowotworów i 
obrazowaniu serca, dofinansowany w ramach programu STRATEGMED z Narodowego Centrum Badań i 
Rozwoju. Projekt został zakończony i obecnie Emitent współpracuje z NCBR w zakresie zatwierdzenia 
dokumentacji  finansowo-rozliczeniowej. 
 

Zarząd Emitenta jest świadomy, że szpitale na całym świecie skupiają się obecnie na walczeniu ze skutkami 
pandemii COVID-19, co może mieć wpływ na zmniejszenie popytu na mobilne generatory Tc-99m. Jednakże 
Zarząd Emitenta wierzy, że nowy proces technologiczny posiada potencjał, aby sprostać wyzwaniom na 
rynku radiofarmaceutyków i jest odpowiedzią na światową potrzebę rynkową  dotyczącą dostarczania 
nowych, bezpiecznych i tańszych sposobów pozyskiwania izotopu Tc-99m bez użycia uranu. Ponadto została 
potwierdzona wyższość procesu nad tradycyjnymi metodami stosowanymi w Europie i Ameryce Północnej. 
 

Chcielibyśmy podziękować Akcjonariuszom za wiarę i wsparcie, zapewniając, że Zarząd i pracownicy 
dokładają wszelkich starań, aby realizacja nowej strategii przyniosła  wzrost wartości firmy. 
 

Louis Centofanti                                                                                                                 Benio Naccarato 

Prezes Zarządu                                                                                                                   Członek Zarządu 

…………………………………….                                                                                   …………………………………  
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2. WYBRANE DANE FINANSOWE 
 

2.1. WYBRANE DANE FINANSOWE Z RACHUNKÓW ZYSKÓW I STRAT 
 

Wybrane dane finansowe z rachunku zysków i strat Spółki za rok 2019 wraz z danymi 

porównywalnymi za rok 2018 przeliczone na euro według średniej ze średnich kursów, ogłaszanych 

przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca: 

 Za rok 2019 – 1 EUR = 4,3018 

 Za rok 2018 – 1 EUR = 4,2669 
 

Tabela 1 Wybrane dane finansowe z rachunku zysków i strat (w PLN oraz w EUR) 

 Za rok 2019 

(w PLN) 

Za rok 2018  

(w PLN) 

Za rok 2019 

(w EUR) 

Za rok 2018  

(w EUR) 
Przychody netto ze sprzedaży 

i zrównane z nimi 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Koszty działalności 

operacyjnej 
1 192 125,34   1 284 711,36    277 122,45        301 087,76     

Amortyzacja 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zysk (strata) na sprzedaży -1 192 125,34 -1 284 711,36 -277 122,45 - 301 087,76     

Zysk (strata) na działalności 

operacyjnej 
-1 149 325,34 -3 317 955,65 -267 173,12     - 777 603,33     

Zysk (strata) brutto -1 301 233,14 -3 792 879,75 -302 485.74     - 888 907,58     

Zyska (strata) netto -1 301 233,14 -3 369 778,75 -302 485.74        - 789 748,71     
Źródło: Emitent 

 

2.2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU 
 

Wybrane dane finansowe z bilansu Emitenta na dzień 31 grudnia 2019 r. wraz z danymi 

porównywalnymi na dzień 31 grudnia 2018 r. przeliczone na euro według średniego kursu 

ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roku obrotowego: 

 Za rok 2019 (na dzień 31 grudnia 2019 r.) – 1 EUR = 4,2585 

 Za rok 2018 (na dzień 31 grudnia 2018 r.) – 1 EUR = 4,3000 
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Tabela 2 Wybrane dane finansowe z bilansu (w PLN oraz w EUR) 

 Na dzień 31 

grudnia 2019r. 
(w PLN) 

Na dzień 31 

grudnia 2018r. 
(w PLN) 

Na dzień 31 

grudnia 2019 r. 
 (w EUR) 

Na dzień 31 

grudnia 2018 r. 
 (w EUR) 

Aktywa trwałe 14 518,00 29 654,00 3 409,18        6 896,28     

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

Aktywa obrotowe 36 431,54     70 901,10 8 555,02   16 488,63     

Należności krótkoterminowe 9 888,33 12 865,69 2 322,02   2 992,02     

Środki pieniężne i inne 

aktywa pieniężne 
26 543,21     58 035,41 6 233,00     13 496,61     

Kapitał (fundusz) własny -6 858 302,76 -5 557 069,62 -1 610 497,30 -1 292 341,77     

Zobowiązania 

długoterminowe 
2 548 583,00 2 182 588,31 598 469,65   507 578,68     

Zobowiązania 

krótkoterminowe 
4 239 800.37 3 338 281,48 995 471,07   776 344,53     

Źródło: Emitent 

 

3. AUDYTOWANE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 
 
Roczne sprawozdanie finansowe Emitenta zbadane przez firmę audytorską zgodnie ze standardami 

wykonywania zawodu stanowi oddzielny załącznik do niniejszego raportu rocznego. 

 

4. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU SPÓŁKI ZA 2019 
ROK 

 

Sprawozdanie z działalności Zarządu Spółki stanowi oddzielny załącznik do niniejszego raportu 

rocznego. 
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5. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU EMITENTA 
 

5.1. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU EMITENTA W SPRAWIE RZETELNOŚCI 

SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 
 

Zarząd Spółki PERMA-FIX MEDICAL S.A. oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy, roczne 

sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami 

obowiązującymi Emitenta. Oświadczam także, iż dane zawarte w rocznym sprawozdaniu 

finansowym odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuacje majątkową i finansową 

PERMA-FIX MEDICAL S.A. oraz jej wynik finansowy a także, że sprawozdanie Zarządu z 

działalności Spółki zawiera prawdziwy obraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych zagrożeń i 

ryzyk związanych z prowadzoną działalnością. 
Louis Centofanti                                                                                                                 Benio Naccarato 

Prezes Zarządu                                                                                                                   Członek Zarządu 
 

…………………………………….                                                                                   …………………………………  

 
 

5.2. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU EMITENTA W SPRAWIE FIRMY 

AUDYTORSKIEJ PRZEPROWADZĄCEJ BADANIE ROCZNEGO 

SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 
 

Zarząd Spółki PERMA-FIX MEDICAL S.A. oświadcza, że firma audytorska przeprowadzająca 

badanie rocznego sprawozdania finansowego została wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz 

podmiot ten dokonujący badania tego sprawozdania, spełniał warunki do wyrażenia bezstronnej i 

niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego. 
 

Louis Centofanti                                                                                                                 Benio Naccarato 

Prezes Zarządu                                                                                                                   Członek Zarządu 
 

…………………………………….                                                                                   …………………………………  

 

6. RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA 
SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH 

 

Sprawozdanie z  badania rocznego sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy 2019 

stanowi oddzielny załącznik do niniejszego raportu rocznego. 
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7. INFORMACJE NA TEMAT STOSOWANIA PRZEZ EMITENTA ZASAD 
ŁADU KORPORACYJNEGO 

 

Zgodnie z paragrafem 6.3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu 

„Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku 

NewConnect”, Zarząd Perma-Fix Medical S.A. załącza poniżej oświadczenia odnośnie stosowania 

zasad ładu korporacyjnego określone przez dokument „Dobre Praktyki na Rynku NewConnect”. 

 

Oświadczenie Perma-Fix Medical S.A. odnośnie stosowania przez Spółkę zasad ładu 
korporacyjnego określone przez dokument „Dobre Praktyki na Rynku NewConnect” 

 

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 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 

Emitent stosuje tę praktykę z 
pominięciem rejestrowania, 
transmisji i upubliczniania 
obrad WZ, gdyż w opinii Spółki 
stosowanie powyższej praktyki 
nie przyniesie wymiernych 
korzyści w porównaniu do 
przewidywanych kosztów 
takiego postępowania. 

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 

Emitent zamieszcza na swojej 
stronie internetowej opis 
działalności Spółki bez wskazania 
rodzaju działalności, z której 
uzyskuje najwięcej przychodów, 
gdyż w 2019 roku Spółka nie 
wygenerowała żadnych 
przychodów ze sprzedaży 
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3.3. opis rynku, na którym działa emitent, wraz 
z określeniem pozycji emitenta na tym rynku, 

TAK 

Emitent stosuję tę zasadę z 

wyłączeniem informacji odnośnie 

pozycji emitenta na rynku, gdyż 

Spółka nie prowadziła w 2019 r. 

sprzedaży na rynku stąd nie 

posiada żadnej pozycji 

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 

Wszystkie najważniejsze 
powiązania pomiędzy 
Emitentem, osobami 
wchodzącymi w skład organów 
zarządzających i nadzorczych 
Emitenta a akcjonariuszami 
Spółki zawarte zostały w 
ostatnim Dokumencie 
Informacyjnym Emitenta, który 
znajduje się w sekcji Relacje 
Inwestorskie na stronie Spółki 

3.6. dokumenty korporacyjne spółki, TAK 
 

3.7. zarys planów strategicznych spółki, 

TAK 

Zarys planów strategicznych 
Emitenta został zamieszczony w 
Dokumencie Informacyjnym 
Emitenta, który znajduje się w 
sekcji Relacje Inwestorskie na 
stronie Spółki 

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 
Emitent nie publikował prognoz 
finansowych za 2019 r. 

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 

Na stronie korporacyjnej 
Emitenta jest przekierowanie do 
strony InfoStrefa.com na której 
znajdują się raporty bieżące i 
okresowe Spółki 
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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, 

NIE DOTYCZY 

Zdarzenie takie nie miało 
miejsca w 2019 r. W momencie, 
gdy zajdzie takie zdarzenie 
Spółka deklaruje spełnianie tej 
Dobrej Praktyki 

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, 

NIE  

W związku z małą ilością pytań 
akcjonariuszy, koniecznością ich 
dodatkowego protokołowania 
oraz faktu, że 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, 

NIE DOTYCZY 

Zdarzenie takie nie miało 
miejsca w 2019 r. W momencie, 
gdy zajdzie takie zdarzenie 
Spółka deklaruje spełnianie tej 
Dobrej Praktyki 

3.18. informację o przerwie w obradach walnego 
zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy, 

NIE DOTYCZY 

Zdarzenie takie nie miało 
miejsca w 2019 r. W momencie, 
gdy zajdzie takie zdarzenie 
Spółka deklaruje spełnianie tej 
Dobrej Praktyki 

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 

Dokument Informacyjny Spółki 
zamieszczony jest na jego 
korporacyjnej stronie 
internetowej w zakładce 
„Prospekty” w sekcji Relacji 
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Inwestorskich 

3.22. (skreślony) - 
 

 

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 

Spółka ma czasami opóźnienia 
w aktualizacji swojej 
korporacyjnej strony 
internetowej. Jednakże Emitent 
dokłada wszelkich starań, aby 
możliwie jak najszybciej 
dokonywać aktualizacji 
informacji w sekcji Relacje 
Inwestorskie 

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.InfoStrefa.com. 

NIE 

Emitent nie wykorzystuje 
indywidualnej sekcji relacji 
inwestorski znajdującej się na 
stronie www.InfoStrefa.com, 
gdyż sekcja relacji inwestorskich 
wraz z informacjami o Spółce 
oraz dokumentami 
korporacyjnymi znajduje się na 
stronie internetowej Spółki: 
www.medical-isotope.com   

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. 

TAK 

 

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 

 



 

 

RAPORT ROCZNY ZA 2019 ROK  PERMA-FIX MEDICAL S.A. 
10 

 

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 

Wynagrodzenie 
Autoryzowanego Doradcy jest 
regulowana wzajemną umową 
między Emitentem a 
Autoryzowanym Doradcą i jest 
informacją poufną. Emitent nie 
może publikować takiej 
informacji bez zgody 
Autoryzowanego Doradcy 

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 

Spółka w 2019 r. nie 
organizowała spotkań z 
inwestorami, ale spodziewa się 
zorganizowania w 2020 r. co 
najmniej 2 takich spotkań z 
inwestorami, głównie w formie 
telekonferencji z Zarządem 
Spółki 

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. 

NIE DOTYCZY 

Zdarzenie takie nie miało 
miejsca w 2019 r. W momencie, 
gdy zajdzie takie zdarzenie 
Spółka deklaruje spełnianie tej 
Dobrej Praktyki 

13. 

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

NIE DOTYCZY 

Zdarzenie takie nie miało 
miejsca w 2019 r. W momencie, 
gdy zajdzie takie zdarzenie 
Spółka deklaruje spełnianie tej 
Dobrej Praktyki 

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 

NIE DOTYCZY 

Zdarzenie takie nie miało 
miejsca w 2019 r. W momencie, 
gdy zajdzie takie zdarzenie 
Spółka deklaruje spełnianie tej 
Dobrej Praktyki 
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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. 

NIE DOTYCZY 

Zdarzenie takie nie miało 
miejsca w 2019 r. W momencie, 
gdy zajdzie takie zdarzenie 
Spółka deklaruje spełnianie tej 
Dobrej Praktyki 

15. 

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

NIE DOTYCZY 

Zdarzenie takie nie miało 
miejsca w 2019 r. W momencie, 
gdy zajdzie takie zdarzenie 
Spółka deklaruje spełnianie tej 
Dobrej Praktyki 

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 

Emitent uważa, że należyte 
wykonywanie obowiązków 
informacyjnych (przekazywanie 
raportów bieżących i okresowych 
– kwartalnych oraz rocznych) jest 
wystarczające i nie jest konieczne 
sporządzanie comiesięcznych 
raportów powielających w 
większości już opublikowane 
informacje. 
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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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