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1. List Prezesa Zarządu Optizen Labs S.A. do akcjonariuszy
Szanowni Państwo,
Niniejszym przekazujemy w Państwa ręce raport roczny spółki Optizen Labs S.A. za rok
2015. Czas ten był okresem wielu wyzwań na rynku digital publishingu. Prognozy
dotyczące rozpowszechniania treści cyfrowych na urządzeniach mobilnych są bardzo
obiecujące. Dlatego w 2015 r. zdecydowaliśmy się zainwestować we własne narzędzie do
publikacji treści cyfrowych na urządzeniach mobilnych. Dzięki wielu unikalnym
funkcjonalnościom nasze rozwiązanie zostało bardzo pozytywnie przyjęte przez rynek. W
konsekwencji wielu wydawców wybrało nasze oprogramowanie rezygnując z
dotychczasowych rozwiązań.
Niezależnie od posiadania własnego oprogramowania Optizen Labs w dalszym ciągu
pozostaje partnerem Adobe sprzedając i implementując rozwiązania Adobe Digital
Publishing Suite. Dzięki kompleksowym usługom, jakie dostarcza Emitent dla rynku
wydawniczego oraz możliwości oferowania dwóch komplementarnych narzędzi Spółka
nawiązała współpracę z większością wydawców w Polsce.
W imieniu Zarządu Spółki Optizen Labs S.A., dziękując za okazane zaufanie, deklarujemy
dalszy wkład pracy w rozwój Spółki i zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową
treścią raportu
Z poważaniem,

Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu
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2. Informacje o Emitencie
1.

Podstawowe informacje o Spółce

1.1. Dane rejestrowe i kontaktowe
Nazwa (firma):
Adres siedziby:
Telefon:
Fax:
Email:
Internet:
NIP:
Regon:
Numer KRS
Kapitał
zakładowy:
Ticker GPW
1.2.

Optizen Labs S.A.
ul. Wita Stwosza 18, 02-661 Warszawa
+48 22 617 01 01
+48 22 616 60 66
office@optizenlabs.com
www.optizenlabs.com
5262695000
015454666
0000365525
827.322,90 zł
OPT

Zakres działalności Emitenta

Optizen Labs S.A. działa na dynamicznie rosnącym rynku digital publishing,
projektowania, budowy i implementacji aplikacji mobilnych, reklamy i rozrywki mobilnej.
Spółka dostarcza w tym zakresie kompleksowe rozwiązania, umożliwiające szczególnie
wydawcom, ale również marketerom dotarcie do swoich klientów w efektywny sposób, z
wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań mobilnych (tj. w szczególności opartych o
smartfony i tablety). Zakres usług obejmuje pełen łańcuch rozwiązań - poczynając od
stworzenia strategii marketingowej w obszarze mobile, poprzez odpowiednie kreacje,
specjalistyczne rozwiązania (m.in.
aplikacje, augmented reality, narzędzia do
rozpoznawania obrazów, geolokalizacja) poprzez promocję, dystrybucję wydań
cyfrowych oraz planowanie i zakup mediów, ze szczególnym uwzględnieniem wydań
cyfrowych tytułów prasowych.
Świadcząc usługi umożliwiające publikację treści na urządzeniach mobilnych Spółka
wykorzystuje własne oprogramowanie o nazwie Digitivo, jest również partnerem Adobe
o statusie Expert Level w zakresie dystrybucji i implementacji narzędzia Digital
Publishing Suite.
Do kluczowych klientów spółki należą obecnie czołowi wydawcy:
 Agora
 Ringier Axel Springer
 Motor Presse
 Charaktery (Charaktery)
 Łowiec Polski
 Medical Tribune
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 Phoenix Press
 Tarsago
 Lasy Państwowe
 IDG
 Narodowy Bank Polski
 Edipresse
 AdPress
 iCan
oraz wielu innych w tym

Oprócz rynku wydawniczego Emitent świadczył i świadczy również usługi dla
uznanych na rynku podmiotów i międzynarodowych marek w tym: Roche, Amway,
Prudential, Sanitec, Tauron.
1.3. Skład grupy kapitałowej
Działalność operacyjna Emitenta zlokalizowana jest w trzech spółkach. Na ostatni
dzień okresu objętego niniejszym raportem w skład Grupy kapitałowej Emitenta
wchodziły następujące podmioty:
1) Optizen Labs S.A. z siedzibą w Warszawie,

2) Time4Mobile Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

KRS 0000410751
Spółka działa w obszarze zarządzania platformami promującymi aplikacje mobilne:
Juupstore oraz Edustore (obecnie platformy są niedostępne: trwają kolejne prace z
zakresu IT).
Emitent posiada 52,63% udziałów w Spółce.

3) M-Concepts Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

KRS 0000353097
Spółka działa w obszarze mobile marketing (SMS Premium, wysyłka SMS
promocyjnych).
Emitent posiada 100% udziałów w Spółce (po połączeniu spółek Optizen sp. z o.o.
z M-Concepts sp. z o.o. i po zmianie nazwy Spółki z Optizen sp. z o.o. na M-Concepts sp.
z o.o.).
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Struktura grupy kapitałowej Emitenta
Optizen Labs S.A.
100
%
M-Concepts Sp. z o.o.

po połączeniu spółek Optizen sp. z o.o.
i
M-Concepts sp. z o.o

52,63%
Time4Mobile Sp. z
o.o.

1.4. Organy zarządzające i nadzorcze
Zarząd, skład na dzień publikacji niniejszego raportu:
 Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu, od 01.08.2011 (uchwała rady nadzorczej spółki
z 21.06.2011).
W roku 2015 nastąpiły zmiany w składzie Zarządu, z którego po złożeniu rezygnacji w
dniu 30 września 2016 roku odszedł Łukasz Kawęcki – Członek Zarządu, powołany
uchwałą Rady Nadzorczej Spółki dnia 28 stycznia 2015 roku.
Rada Nadzorcza, skład na dzień publikacji niniejszego raportu:






Sylwester Janik
Maciej Bogaczyk
Michał Ksiądz
Dominik Biegaj
Maciej Kowalski

Przewodniczący Rady Nadzorczej, od 06.08.2013;
Członek Rady Nadzorczej, od 06.08.2013;
Członek Rady Nadzorczej, od 06.08.2013;
Członek Rady Nadzorczej, od 06.08.2013;
Członek Rady Nadzorczej, od 23.01.2015;

W organie nadzoru w roku 2015 miały miejsce zmiany osobowe.
W dniu 23.01.2015 MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, na podstawie
paragrafu 15 ust.3 Statutu Spółki Optizen Labs S.A. odwołał ze składu Rady Nadzorczej
Spółki Pana Norberta Kruszewskiego i powołał w jego miejsce Pana Macieja Kowalskiego.
Emitent informował o tym fakcie raportem bieżącym EBI nr 1/2015 z dnia 27.01.2015 r.
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1.5. Struktura akcjonariatu
Na dzień sporządzenia niniejszego raportu rocznego struktura akcjonariatu Emitenta
przedstawia się następująco:
AKCJONARIUSZ
MCI.PrivateVentures FIZ

LICZBA AKCJI/
LICZBA GŁOSÓW
4.184.371

UDZIAŁ W KAPITALE
ZAKŁADOWYM/ OGÓLNEJ
LICZBIE GŁOSÓW
50,58%

Jacek Czynajtis

1.736.730

Pozostali

1.609.191

19,45%

ŁĄCZNIE

8.273.229

100,00%

Łukasz Kawęcki

20,99%

743 007

Źródło: Emitent

8,98%

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu struktura kapitału zakładowego Emitenta
przedstawia się następująco:
Seria akcji
Seria A

Seria B
Seria C

Seria D
Seria E
Seria F

Łącznie

Rodzaj akcji
zwykłe, na
okaziciela
zwykłe, na
okaziciela
zwykłe, na
okaziciela
zwykłe, na
okaziciela
zwykłe, na
okaziciela
zwykłe, na
okaziciela

Liczba
akcji/głosów
3.620.000

173.337

Udział w kapitale
zakładowym/ogólnej
liczbie głosów
43,76 %
2,09 %

2.006.082

24,25 %

1.666.667

20,15 %

8.273.229

100,00%

307.143
500.000

3,71 %
6,04 %

Źródło: Emitent

str. 7

OPTIZEN LABS S.A.: JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA ROK 2015
Wskazanie jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Emitenta na ostatni
dzień okresu objętego raportem.
Działalność operacyjna Emitenta zlokalizowana jest w trzech spółkach. W skład Grupy
kapitałowej Emitenta wchodzą następujące podmioty:
1) Optizen Labs S.A.,

2) Time4Mobile Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
KRS 0000410751
Spółka działa w obszarze zarządzania platformami promującymi aplikacje mobilne:
Juupstore oraz Edustore (obecnie platformy są niedostępne: trwają kolejne prace z
zakresu IT).
Emitent posiada 52,63% udziałów w Spółce.
3) M-Concepts Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
KRS 0000353097
Spółka działa w obszarze mobile marketing (SMS Premium, wysyłka SMS
promocyjnych).
Emitent posiada 100% udziałów w Spółce (po połączeniu spółek Optizen sp. z o.o.
z M-Concepts sp. z o.o. i po zmianie nazwy Spółki z Optizen sp. z o.o. na M-Concepts sp.
z o.o.).
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3. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje z rocznego
sprawozdania finansowego, w tym przeliczone na euro
Wyszczególnienie

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Przychody ze sprzedaży
ogółem
Zysk (strata) na
działalności operacyjnej
Zysk (strata) brutto
Zysk (strata) netto
Przepływy pieniężne z
działalności finansowej
Przepływy pieniężne netto,
razem
Aktywa trwałe
Aktywa obrotowe
Aktywa razem
Należności
krótkoterminowe
Należności
długoterminowe
Inwestycje
krótkoterminowe
Inwestycje
długoterminowe
Zobowiązania
krótkoterminowe
Zobowiązania
długoterminowe
Kapitał własny
Kapitał podstawowy

w tys. zł:
w tys. euro:
za okres:
za okres:
za okres:
za okres:
Od 01.01.2015 r.
Od 01.01.2014 r. Od 01.01.2015 r. Od 01.01.2014 r.
Do 31.12.2015 r.
Do 31.12.2014 r. Do 31.12.2015 r. Do 31.12.2014 r.
2 936

3 916

702

935

-9 121
-9 189
-7 473

-2 302
-2 473
-2 379

-2 180
-2 196
-1 786

-549
-590
-568

965

-34

231

-8

316
2 109
871
2 981

51
11 127
619
11 746

76
495
204
699

12
2 611
145
2 756

480

469

113

110

7

0

2

0

391

117

92

27

1 504

1 504

353

353

966

1 039

227

244

0
1 759
827

26
8 152
580

0
413
194

6
1 913
136

Źródło: Emitent
Dane finansowe odnoszące się do pozycji bilansowych zostały przeliczone na EUR według średniego
kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 31.12.2014 i 31.12.2015 roku i wynoszącego:
Tabela NBP

Kurs PLN / EUR na dzień 31.12.2014 r.

Tabela NBP

Kurs PLN / EUR na dzień 31.12.2015 r.

252/A/NBP/2014
254/A/NBP/2015

4,2623

4,2615

Dane finansowe odnoszące się do pozycji z rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów
pieniężnych zostały przeliczone na EUR według średniego kursu euro będącego średnią arytmetyczną
średnich kursów euro ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski i obowiązujących na ostatni dzień
każdego zakończonego miesiąca czterech kwartałów roku 2014 i 2015:
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Średni kurs PLN / EUR w okresie
01.01.2014 - 31.12.2014 r.

4,1893

Średni kurs PLN / EUR w okresie
01.01.2015 - 31.12.2015 r.

Źródło: Emitent

4,1848

4. Roczne sprawozdanie finansowe, zbadane przez podmiot uprawniony do
badania sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i
normami zawodowymi
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe, zbadane przez podmiot uprawniony do
badania sprawozdań finansowych stanowi załącznik do niniejszego dokumentu.
5.Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie 01.01.2015 do
31.12.2015
Roczne jednostkowe sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015
stanowi załącznik do niniejszego dokumentu.
6. Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności i kompletności sprawozdania
finansowego
Warszawa 29.06.2016r.
OŚWIADCZENIA ZARZĄDU O PRAWIDŁOWOŚCI DANYCH

Zarząd Optizen Labs Spółka Akcyjna oświadcza, że wedle najlepszej wiedzy, roczne
jednostkowe sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały
zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta lub standardami uznawanymi w skali
międzynarodowej, oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację
majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy. Sprawozdanie z działalności
Spółki zawiera prawdziwy obraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych zagrożeń i
ryzyk.

Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu
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7.Oświadczenie Zarządu w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania
rocznego sprawozdania finansowego
Warszawa 29.06.2016r.

OŚWIADCZENIA ZARZĄDU O WYBORZE BIEGŁEGO REWIDENTA

Zarząd Optizen Labs Spółka Akcyjna oświadcza, że podmiot uprawniony do badania
sprawozdań finansowych, dokonujący badania rocznego jednostkowego sprawozdania
finansowego, został wybrany zgodnie z przepisami prawa. Podmiot ten oraz biegły
rewident, dokonujący badania tego sprawozdania, spełniali warunki do wyrażenia
bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa
krajowego.

Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu
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8. Opinia oraz Raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego
za rok obrotowy 2015
Opinia oraz Raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok
obrotowy 2015 stanowi załącznik do niniejszego dokumentu.
9. Sprawozdanie ze stosowania zasad ładu korporacyjnego „Dobre Praktyki
Spółek Notowanych
OŚWIADCZENIE O
STOSOWANIU
Dobra praktyka
DOBREJ PRAKTYKI
Lp.
TAK / NIE /
NIE DOTYCZY
1 Spółka powinna prowadzić
TAK, z wyjątkiem
przejrzystą i efektywną
transmisji obrad walnego
politykę informacyjną,
zgromadzenia przez
zarówno z wykorzystaniem
internet
tradycyjnych metod, jak i z
w ocenie spółki koszty
użyciem nowoczesnych
związane z transmisją
technologii oraz najnowszych obrad są niewspółmierne
narzędzi komunikacji
do ewentualnych
zapewniających szybkość,
korzyści. jednocześnie
bezpieczeństwo oraz szeroki i jednak spółka zapewnia,
interaktywny dostęp do
że będzie rzetelnie
informacji. Spółka,
udostępniać informacje
korzystając w jak najszerszym na temat przedmiotu
stopniu z tych metod,
obrad walnego
powinna zapewnić
zgromadzenia wszystkim
odpowiednią komunikację z
akcjonariuszom każdą
inwestorami i analitykami,
drogą poza
wykorzystując w tym celu
transmisją internetową.
również nowoczesne metody
komunikacji internetowej,
umożliwiać transmitowanie
obrad walnego zgromadzenia
z wykorzystaniem sieci
Internet, rejestrować przebieg
obrad i upubliczniać go na
stronie internetowej.
2

Spółka powinna zapewnić
efektywny dostęp do

TAK

KOMENTARZ
Wszystkie istotne
informacje dotyczące
zwołania i przebiegu
Walnego Zgromadzenia
Emitent publikuje w
formie raportów
bieżących w systemach
ESPI oraz EBI oraz
umieszcza na swojej
stronie internetowej
Spółki poświęconych
Relacjom Inwestorskich –
zatem akcjonariusze nie
biorący udziału osobiście
w walnym zgromadzeniu
oraz inni zainteresowani
inwestorzy mają
możliwość zapoznania się
ze sprawami
poruszanymi na walnym
zgromadzeniu. Koszty
związane z infrastrukturą
techniczną umożliwiającą
transmisję obrad walnego
zgromadzenia przez
Internet emitent uznaje
za niewspółmierne do
ewentualnych korzyści z
tego wynikających.
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3
3.1
3.2

3.3
3.4
3.5

informacji
niezbędnych do oceny sytuacji
i perspektyw spółki oraz
sposobu
jej funkcjonowania.
Spółka prowadzi
korporacyjną stronę
internetową i zamieszcza na
niej:
podstawowe informacje o
spółce i jej działalności
(strona startowa)
opis działalności emitenta ze
wskazaniem rodzaju
działalności, z której emitent
uzyskuje najwięcej
przychodów,
opis rynku, na którym działa
emitent, wraz z określeniem
pozycji emitenta na tym
rynku,
Życiorysy zawodowe
członków organów spółki,
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
TAK
TAK

TAK
TAK
NIE

3.6

dokumenty korporacyjne
spółki,
zarys planów strategicznych
spółki,

3.8

opublikowane prognozy
NIE
wyników finansowych na
bieżący rok
obrotowy, wraz z założeniami

3.7

TAK
TAK

członkowie rady
nadzorczej nie byli
proszeni o przekazywanie
takich
informacji. spółka
podejmie wszelkie
działania i zaleci
przewodniczącemu
rady uzyskanie
stosownych oświadczeń, a
po ich uzyskaniu
informacje
zostaną opublikowane
Informacja taka wynika z
prezentowanych na
stronie internetowej
raportów rocznych
Emitenta
spółka nie publikowała
prognoz na 2015
str. 13
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do tych prognoz oraz
korektami
do tych prognoz (w
przypadku gdy emitent
publikuje prognozy),
3.9 strukturę akcjonariatu
TAK
emitenta, ze wskazaniem
głównych akcjonariuszy oraz
akcji znajdujących się w
wolnym obrocie,
3.10 dane oraz kontakt do osoby,
TAK
która jest odpowiedzialna w
spółce za relacje inwestorskie
oraz kontakty
z mediami,
3.11 (skreślony), -----3.12 opublikowane raporty bieżące TAK
i okresowe,
3.13 kalendarz zaplanowanych dat NIE
publikacji finansowych
raportów
okresowych, dat walnych
zgromadzeń, a także spotkań
z
inwestorami i analitykami
oraz konferencji prasowych,

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

TAK

Raporty bieżące oraz
okresowe zamieszczane
są na stronie
internetowej Spółki

Informacja o
zwoływanych WZA
wynika z publikowanych
przez spółkę, w tym
system ESPI, EBI oraz na
stronie internetowej
spółki, raportów
bieżących.
Przedstawiciele spółki
udzielają wszelkich
informacji w chwili
obecnie nie ma natomiast
ustalonego kalendarza
konferencji prasowych
czy spotkań z analitykami,
inwestorami.
Emitent przekazuje
informacje w raportach
bieżących
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powinny być zamieszczane w
terminie umożliwiającym
podjęcie przez inwestorów
decyzji inwestycyjnych,
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

Jeżeli zaistnieje takie
zdarzenie Spółka
zobowiązuje się do
przestrzegania.

3.17 informację na temat
TAK
powodów odwołania walnego
zgromadzenia, zmiany
terminu lub porządku obrad
wraz z
uzasadnieniem,
3.18 informację o przerwie w
TAK
obradach walnego
zgromadzenia i powodach
zarządzenia przerwy,

Jeżeli zaistnieje takie
zdarzenie Spółka
zobowiązuje się do
przestrzegania.

3.19 informacje na temat
TAK
podmiotu, z którym spółka
podpisała umowę o
świadczenie usług
Autoryzowanego Doradcy ze
wskazaniem nazwy, adresu
strony internetowej,
numerów
telefonicznych oraz adresu
poczty elektronicznej
Doradcy,
w przypadku ponownego
zawarcia przez spółkę
umowy o świadczenie usług
Autoryzowanego Doradcy
3.20 Informację na temat
TAK
podmiotu, który pełni funkcję
animatora
akcji emitenta,
3.21 dokument informacyjny
NIE
(prospekt emisyjny) spółki,
opublikowany w ciągu

Jeżeli zaistnieje takie
zdarzenie Spółka
zobowiązuje się do
przestrzegania.

Emitent nie publikował w
ciągu ostatnich 12
miesięcy dokumentu
str. 15
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ostatnich 12 miesięcy,

informacyjnego,

Informacje zawarte na stronie TAK
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.
Spółka prowadzi
TAK
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.
Spółka powinna prowadzić
NIE
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.

Spółka nie wykorzystuje
obecnie indywidualnej
sekcji relacji
inwestorskich znajdującą
się na stronie
www.GPWInfoStrefa.pl,
jednakże zapewnia
wystarczający dostęp do
informacji poprzez
prowadzenie działu
„Relacji Inwestorskich” na
stronie

3.22 ( skreślony ). ------

4

5
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6

7

8

9

9.1
9.2

Emitent powinien
TAK
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
W przypadku, gdy w spółce
TAK
nastąpi zdarzenie, które w
ocenie
emitenta ma istotne znaczenie
dla wykonywania przez
Autoryzowanego Doradcę
swoich obowiązków, emitent
niezwłocznie powiadamia o
tym fakcie Autoryzowanego
Doradcę.
Emitent powinien zapewnić
TAK
Autoryzowanemu Doradcy
dostęp
do wszelkich dokumentów i
informacji niezbędnych do
wykonywania obowiązków
Autoryzowanego Doradcy.

www.optizenlabs.com

Emitent przekazuje w
raporcie rocznym:
informację na temat łącznej
TAK
wysokości wynagrodzeń
wszystkich członków zarządu
i rady nadzorczej,
informację na temat
NIE
wynagrodzenia
Autoryzowanego Doradcy
otrzymywanego od emitenta z
tytułu świadczenia wobec
emitenta usług w każdym
zakresie.
str. 17
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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.
11 Przynajmniej 2 razy w roku
emitent, przy współpracy
Autoryzowanego Doradcy,
powinien organizować
publicznie
dostępne spotkanie z
inwestorami, analitykami i
mediami.
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.
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.
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

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

Jeżeli zaistnieje taka
konieczność Spółka
zobowiązuje się do
przestrzegania.
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15

16

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.
Dzień ustalenia praw do
TAK
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.
Uchwała walnego
TAK
zgromadzenia w sprawie
wypłaty dywidendy
warunkowej może zawierać
tylko takie warunki, których
ewentualne ziszczenie nastąpi
przed dniem ustalenia prawa
do
dywidendy.
Emitent publikuje raporty
NIE
miesięczne, w terminie 14 dni
od
zakończenia miesiąca. Raport
miesięczny powinien

Jeżeli zaistnieje taka
konieczność Spółka
zobowiązuje się do
przestrzegania.

Jeżeli zaistnieje taka
konieczność Spółka
zobowiązuje się do
przestrzegania.

W chwili obecnej zasada
ta nie jest stosowana
przez Emitenta. Z uwagi
na fakt, iż wszystkie
istotne informacje
str. 19
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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.
16a W przypadku naruszenia
TAK
przez emitenta obowiązku
informacyjnego określonego
w Załączniku Nr 3 do
Regulaminu
Alternatywnego Systemu
Obrotu („Informacje bieżące i
okresowe przekazywane w
alternatywnym systemie

dotyczące kondycji
finansowej Spółki są
przekazywane w ramach
raportów kwartalnych,
rocznych oraz bieżących,
dających pełny obraz
sytuacji Spółki.
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17

obrotu na rynku
NewConnect”) emitent
powinien niezwłocznie
opublikować, w trybie
właściwym dla
przekazywania raportów
bieżących na rynku
NewConnect, informację
wyjaśniającą
zaistniałą sytuację.
( skreślony ). ------
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