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1.

LIST DO AKCJONARIUSZY I INWESTORÓW

Szanowni Państwo, Drodzy Akcjonariusze
Przedstawiam Państwu raport, który prezentuje wyniki finansowe oraz
najważniejsze osiągnięcia Grupy Kapitałowej Medinice S.A. w 2019 r.
Dla Grupy Kapitałowej Medinice S.A. 2019 był rokiem intensywnych
pracy

badawczo-rozwojowych

w

obszarze

kardiologicznych

technologii medycznych. Ich efektem było zawarcie w styczniu 2020 r.
pierwszej w

historii

elektronicznej

opaski

Medinice

umowy

uciskowej

licencyjnej

PacePress

na

na

sprzedaż

rynek

indyjski.

Doświadczenie zdobyte w skutek pierwszej komercjalizacji pozwala
nam

patrzeć w przyszłość z dużym optymizmem.

W projekcie

CoolCryo w minionym roku opracowaliśmy pierwszy giętki krioaplikator,
który w najbliższych miesiącach będziemy ulepszać o kolejne
funkcjonalności.

W

projekcie

elektrody

MiniMax

zawarliśmy

współpracę z doświadczonym niemieckim producentem sprzętu do
kardiologii, a w szczególności do elektrofizjologii, co znacząco
przybliżyło nas do wykonania pierwszych prototypów elektrody
MiniMax, które będą testowane w badaniach przedklinicznych.
Powyższe cele mogliśmy zrealizować dzięki środkom pozyskanym od Inwestorów w ramach emisji akcji serii H1.
Pozyskane od inwestorów 7,4 mln zł pozwolą na osiąganie kolejnych etapów prac badawczo-rozwojowych oraz
realizację kolejnych kamieni milowych, co głęboko wierzymy przełoży się na dalszy wzrost wartości Medinice S.A.
Niezmiernie ważny jest dla nas fakt, że również renomowane fundusze inwestycyjne obdarzyły nas swoim zaufaniem i
dołączyły do grona Akcjonariuszy Medinice S.A.
W minionym roku otrzymaliśmy ochronę patentową na kolejne projekty. PacePress otrzymał patent europejski.
Elektroda CathAIO uzyskała patent amerykański. Z kolei w kwietniu 2020 r. dwie różne wersje krioaplikatora CoolCryo
otrzymały ochronę patentową w Japonii. Uzyskane patenty budują wartość Grupy Medinice i utwierdzają nas w
przekonaniu, że realizowane przez nas projekty są innowacyjne w skali globalnej. Kontynuowaliśmy również proces
ubiegania się o ochronę patentową na największych globalnych rynkach dla projektów, na które otrzymaliśmy
dotacje od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Nasze strategiczne plany na 2020 r. pozostają niezmienne. W nadchodzących kwartałach będziemy koncentrować
się na budowaniu wartości Grupy Medinice S.A. poprzez realizację kamieni milowych w priorytetowych projektach i
poszerzaniu naszego portfolio o kolejne innowacyjne technologie medyczne.
Dziękuję Akcjonariuszom za okazane zaufanie i zachęcam do zapoznania się z Raportem za rok 2019.

Sanjeev Choudhary
Prezes Zarządu Medinice S.A.
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2.

INFORMACJE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ

Wyszczególnienie

Dane

Nazwa Emitenta

Medinice. S.A.

Siedziba

00-805 Warszawa, ul. Chmielna 132/134

Adres strony internetowej

www.medinice.pl

Adres poczty elektronicznej

biuro@medinice.pl

Telefon / Fax

+ 48 725 500 051

Kapitał zakładowy

436.200,90 zł

Numer KRS

0000443282

NIP

6631868308

REGON

260637552

Skład Zarządu Spółki

Sanjeev Choudhary, Prezes Zarządu.
Joanna Bogdańska - Przewodnicząca Rady Nadzorczej,
Tadeusz Wesołowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,

Skład Rady Nadzorczej

Wojciech Wróblewski - Członek Rady Nadzorczej,
Bogdan Szymanowski – Członek Rady Nadzorczej,
Bartosz Foroncewicz – Członek Rady Nadzorczej.

W skład Grupy Kapitałowej Medinice S.A. wchodzą następujące podmioty:
1.

Medinice S.A. – podmiot dominujący,

2.

Medinice B+R Sp. z o.o., będąca w 100% spółką zależną Medinice S.A.,

3.

Medidata Sp. z o.o., będąca w 100% spółką zależną Medinice S.A.,

4.

Medi Ventures sp. z o.o., będąca 98% spółką zależną Medinice S.A., w tym Medi Ventures sp. z o.o. ASI sp. k.
(zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 04.02.2019 r.) będąca w 100% spółką zależną Medi
Ventures sp. z o.o., której komplementariuszem jest Medi Ventures sp. z o. o., a komandytariuszem Medinice B+R
sp. z o.o.,

5.

Medtech Innovation Center Alternatywna Spółka Inwestycyjna sp. z o.o., będąca w 100% spółką zależną
Medinice S.A. Spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 06.11.2018 r.

6.

Cardiona Sp. z o.o., spółka została powołana w celu realizacji projekt ExtraCardiac Autonomic Nerve Stimulation
(ECANS). Spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 28.05.2019 r.

Konsolidacji podlegają następujące jednostki: Medinice S.A., Medinice B+R sp. z o.o. oraz Medidata sp. z o.o.
Pozostałe podmioty Grupy Kapitałowej Medinice S.A. z uwagi na spełnienie kryteriów, o których mowa w art. 58 ust. 1
Ustawy o rachunkowości (nieistotność danych finansowych) nie podlegają konsolidacji.
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Schemat struktury Grupy Kapitałowej Medinice

MEDINICE B+R SP. Z O.O
Forma prawna:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba:

gm. Trzebownisko, miejscowość Jasionka

Adres:

954, 36-002 Jasionka

Kapitał zakładowy

5.000,00 zł

NIP:

5272696449

REGON:

146769374

Numer KRS:

0000469663

Udział Medinice S.A.

100,0%

Czy konsolidowana ?

Tak

Do dnia 31.12.2017 r spółka zależna Medinice B+R Sp. z o.o. z uwagi na spełnienie kryteriów, o których mowa w art. 58
ust. 1 i 2 Ustawy o Rachunkowości nie podlegała konsolidacji. Od 1 stycznia 2018 r. z uwagi na fakt, iż w spółce zależnej
Medinice B+R Sp. z o.o. prowadzony jest projekt pt. „Valsalvator – gwizdek do Próby Valsalvy” (dofinansowany ze
środków unijnych) decyzją Zarządu Medinice S.A., spółka zależna Medinice B+R Sp. z o.o. podlega konsolidacji.
MEDIDATA. Z O.O
Forma prawna:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba:

Warszawa

Adres:

ul. Chmielna 132/134, 00-805 Warszawa

Kapitał zakładowy

150.000,00 zł

NIP:

1182085786

REGON:

146204494

Numer KRS:

0000426293

Udział Medinice S.A.

100,0%

Czy konsolidowana ?

Tak
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Medidata Sp. z o.o. w ramach prowadzonej działalności zajmuje się koordynacją badań klinicznych, grantów
naukowych z zakresu medycyny. Medidata Sp. z o.o. korzysta z potencjału zasobów ludzkich Medinice S.A. Medidata
Sp. z o.o. prowadziła również działania w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 5.4.1. prace
nad uzyskaniem ochrony własności przemysłowej dla projektów „EP-Bioptom” oraz „Krioaplikator do małoinwazyjnej
ablacji kardiochirurgicznej”. Medidata Sp. z o.o. zostały przyznane dotacje w ramach Programu Operacyjnego
Inteligentny Rozwój 2.3.4. „Ochrona własności przemysłowej”, w celu uzyskania ochrony patentowej na kluczowych
rynkach dla dwóch nowo rozwijanych projektów – nowych rodzajów krioaplikatorów.
MEDI VENTURES SP. Z O.O.
Forma prawna:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba:

Kielce

Adres:

ul. Karola Olszewskiego 6, 25-633 Kielce

Kapitał zakładowy

30.000,00 zł

NIP:

5272848735

REGON:

380010739

Numer KRS:

0000728562

Udział Medinice S.A.

98,0%

Czy konsolidowana ?

Nie

Medi Ventures Sp. z o.o. to spółka powołana przez Emitenta w związku uruchomieniem działalności „Funduszu
MediAlfa” w której Medinice S.A. posiada 98% udziałów. Na datę niniejszego Raportu spółka Medi Ventures Sp. z o.o.
rozpoczęła działalność operacyjną.
Medi Ventures Sp. z o.o nie generuje przychodów i generuje niewielkie koszty, a udział aktywów spółki w sumie
bilansowej Grupy wynosi poniżej 1%. W związku z powyższym, z uwagi na spełnienie kryteriów, o których mowa w art.
58 ust. 1 Ustawy o Rachunkowości spółka Medi Ventures Sp. z o.o. nie podlega konsolidacji.
Medi Ventures Sp. z o.o. uzyskała wpis do Rejestru Zarządzających Alternatywnymi Spółkami Inwestycyjnymi (jako
Zewnętrznie Zarządzający Alternatywnymi Spółkami Inwestycyjnymi – identyfikator krajowy: PLZASI00057).
MEDI VENTURES SP. Z O.O. ASI SP. K.
Forma prawna:

Spółka komandytowa

Siedziba:

Kielce

Adres:

ul. Karola Olszewskiego 6, 25-633 Kielce

NIP:

9592021152

REGON:

382489278

Numer KRS:

0000770363

Czy konsolidowana ?

Nie

Medi Ventures Sp. z o.o. ASI Sp. k. to spółka powołane przez Emitenta w związku uruchomieniem działalności „Funduszu
MediAlfa” w której wspólnikiem jest Medi Ventures Sp. z o.o., a komandytariuszem Medinice B+R Sp. z o.o. Rejestracja
Medi Ventures Sp. z o.o. ASI Sp. k. w KRS nastąpiła w dniu 4 lutego 2019 r. Na datę niniejszego Raportu spółka Medi
Ventures Sp. z o.o. Sp. k. rozpoczęła działalność operacyjną.
Medi Ventures Sp. z o.o ASI Sp. k. nie generuje przychodów i generuje niewielkie koszty, a udział aktywów spółki
w sumie bilansowej Grupy wynosi poniżej 1%. W związku z powyższym, z uwagi na spełnienie kryteriów,
o których mowa w art. 58 ust. 1 Ustawy o Rachunkowości spółka Medi Ventures Sp. z o.o. Sp. k. nie podlega konsolidacji.
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MEDTECH INNOVATION CENTER ASI SP. Z O.O.
Forma prawna:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba:

Warszawa

Adres:

ul. Chmielna 132/134, 00-805 Warszawa

Kapitał zakładowy

5.000,00 zł

NIP:

5272872372

REGON:

381748803

Numer KRS:

0000755503

Udział Medinice S.A.

100%

Czy konsolidowana ?

Nie

Medtech Innovation Center ASI Sp. z o.o. została powołana przez Emitenta w związku uruchomieniem działalności
„Funduszu MediAlfa”. Na datę niniejszego Raportu Medtech Innovation Center ASI Sp. z o.o. nie prowadzi działalności
operacyjnej. Medtech Innovation Center ASI Sp. z o.o. nie generuje przychodów i generuje niewielkie koszty, a udział
aktywów spółki w sumie bilansowej Grupy wynosi poniżej 1%. W związku z powyższym, z uwagi na spełnienie kryteriów,
o których mowa w art. 58 ust. 1 Ustawy o Rachunkowości spółka Medtech Innovation Center ASI Sp. z o.o. nie podlega
konsolidacji.
Medtech Innovation Center Alternatywna Spółka Inwestycyjna sp. z o.o. uzyskała wpis do Rejestru Zarządzających
Alternatywnymi Spółkami Inwestycyjnymi (jako Wewnętrznie Zarządzający Alternatywnymi Spółkami Inwestycyjnymi –
identyfikator krajowy: PLZASI00040).
CARDIONA SP. Z O.O.
Forma prawna:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba:

Warszawa

Adres:

ul. Chmielna 132/134, 00-805 Warszawa

Kapitał zakładowy

5.000,00 zł

NIP:

5272894758

REGON:

383458877

Numer KRS:

0000786867

Udział Medinice S.A.

49%

Czy konsolidowana ?

Nie

Na datę niniejszego Raportu Cardiona Sp. z o.o. nie prowadzi działalności gospodarczej w związku z czym z uwagi na
spełnienie kryteriów o których mowa w art. 58 ust. 1 Ustawy o rachunkowości Cardiona Sp. z o.o. nie podlega
konsolidacji.

3.

WYBRANE DANE FINANSOWE

Kwoty prezentowane w PLN przeliczone zostały na EURO wg. następujących zasad:
Poszczególne pozycje Bilansu – przeliczono po kursie średnim Narodowego Banku Polskiego na dzień bilansowy:
- na dzień 31.12.2019 r.: 1 EUR = 4,2585 PLN
- na dzień 31.12.2018 r.: 1 EUR = 4,3000 PLN
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Poszczególne pozycje Rachunku Zysków i Strat oraz Rachunku przepływów pieniężnych – przeliczone po kursie
reprezentującym średnią arytmetyczną średnich kursów Narodowego Banku Polskiego na ostatni dzień każdego z
miesięcy:
- w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku: 1 EUR = 4,2980 PLN,
- w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku: 1 EUR = 4,2623 PLN,
Dla celów prezentacji danych w poszczególnych tabelach niniejszego raportu, niektóre dane zostały zaokrąglone.
Poniższa tabela przedstawia podstawowe dane dotyczące struktury majątkowo – kapitałowej:
Na dzień

Na dzień

Na dzień

31.12.2019 r.

31.12.2018 r.

31.12.2019 r.

31.12.2018 r.

(PLN)

(PLN)

(EUR)

(EUR)

Na dzień
Pozycja

Aktywa trwałe

892 325,47

1 268 792,60

209 539,85

295 068,05

Aktywa obrotowe

10 409 456,31

5 700 163,93

2 444 395,05

1 325 619,52

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

5 480 487,31

3 442 549,34

1 286 952,52

800 592,87

Kapitał własny

8 455 437,86

2 950 752,52

1 985 543,70

686 221,52

Zobowiązania długoterminowe

489 426,78

130 324,28

114 929,38

30 307,97

Zobowiązania krótkoterminowe

918 115,31

644 665,79

215 595,94

149 922,28

Rozliczenia międzyokresowe

1 415 335,02

3 231 386,72

332 355,29

751 485,28

Suma bilansowa

11 301 781,78

6 968 956,53

2 653 934,90

1 620 687,57

Ze względu na rodzaj prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej Grupa Kapitałowa ma ograniczone możliwości
pozyskiwania finansowania dłużnego (w szczególności bankowego). Grupa nie korzysta z żadnych dłużnych
instrumentów finansowych.
Ocena sytuacji dochodowo-kosztowej:

Pozycja

Przychody ze sprzedaży

01.01.2019 r.

01.01.2018 r.

01.01.2019 r.

01.01.2018 r.

31.12.2019 r.

31.12.2018 r.

31.12.2019 r.

31.12.2018 r.

(PLN)

(PLN)

(EUR)

(EUR)

164 388,00

0

38 247,56

0

Zysk / Strata z działalności operacyjnej

-1 868 938,15

-1 658 351,80

-434 839,03

-389 074,40

Zysk / Strata netto

-2 082 686,25

-1 567 196,27

-484 571,02

-367 687,93

Medinice S.A. ze względu na rodzaj prowadzonej działalności w okresie rozwijania wynalazków ponosi znaczne wydatki
związane z prowadzeniem prac badawczo-rozwojowych. W czasie prac badawczo-rozwojowych wynalazek nie
generuje przychodów ze sprzedaży. W związku z tym przez okres kilku lat Grupa będzie bazowała na środkach
własnych i pozyskanych z emisji akcji oraz na dofinansowaniach z programów unijnych. Zarząd jest przekonany, że
działalność operacyjna Spółki jest prowadzona na niskim poziomie kosztowym. Medinice w kolejnych okresach w
dalszym ciągu planuje prowadzić zdyscyplinowaną politykę kosztową.
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4.

OŚWIADCZENIA ZARZĄDU MEDINICE S.A.

Oświadczenie w sprawie rzetelności jednostkowego
sprawozdania finansowego Emitenta za 2019 r.
Zarząd Spółki Medinice S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe
i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta oraz odzwierciedlają w
sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Emitenta oraz jego wynik finansowy, oraz że
sprawozdanie Zarządu z działalności Medinice S.A. zawiera prawdziwy obraz sytuacji Emitenta, w tym opis
podstawowych zagrożeń i ryzyk.

Sanjeev Choudhary
Prezes Zarządu Medinice S.A.

Oświadczenie o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej do badania jednostkowego
sprawozdania finansowego Emitenta za 2019 r.
Zarząd Spółki Medinice S.A. oświadcza, że wybór firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie jednostkowego
sprawozdania finansowego za 2019 rok został dokonany zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury
wyboru firmy audytorskiej, oraz że firma audytorska i członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do
sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z
obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej.

Sanjeev Choudhary
Prezes Zarządu Medinice S.A.

5.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe Medinice S.A. sporządzone za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 r.
do dnia 31 grudnia 2019 r. stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Raportu.

6.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

Sprawozdanie Zarządu z działalności Medinice S.A. za rok 2019 stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Raportu.
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7.

SPRAWOZDANIE BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO

Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego Medinice S.A. za rok 2019
stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Raportu.

8.

STOSOWANIE ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO

W dniu 1 października 2018 r. Zarząd Spółki Medinice S.A. przekazał raportem EBI nr 4/2018 do publicznej wiadomości
informacje dotyczące zakresu stosowanych przez Spółkę zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 r. "Dobre Praktyki Spółek
Notowanych na NewConnect", zmienionych Uchwałą Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w
Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany dokumentu "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na
NewConnect".
W związku z powyższym, poniżej zamieszczono informacje na temat zasad ładu korporacyjnego, które były przez
Emitenta stosowane w 2019 roku obrotowym.

10
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PKT

1

OŚWIADCZENIE O
STOSOWANIU DOBREJ
PRAKTYKI TAK/NIE/NIE
DOTYCZY

ZASADA DOBREJ PRAKTYKI

Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną
politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem
metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii,
zapewniając szybkość, bezpieczeństwo oraz szeroki
dostęp do informacji. Spółka korzystając w jak
najszerszym stopniu z tych metod, powinna zapewnić
odpowiednią
komunikację
z
inwestorami
i
analitykami, umożliwiając transmitowanie obrad
walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci
Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go
na stronie internetowej.

Tak.

UWAGI

Z
wyłączeniem
transmitowania
obrad walnego zgromadzenia z
wykorzystaniem
sieci
Internet,
rejestrowania przebiegu obrad i
upubliczniania
go
na
stronie
internetowej Spółki. W ocenie
Zarządu
koszty
związane
z
techniczną obsługą transmisji oraz
rejestracji
obrad
WZA
są̨
niewspółmierne do potencjalnych
korzyści, w szczególności w sytuacji
braku
sygnałów
ze
strony
akcjonariuszy
Spółki
co
do
zapotrzebowania
na
powyższe
rozwiązania.
Wszelkie, mające znaczenie dla
Akcjonariuszy jak i potencjalnych
Inwestorów, informacje dotyczące
zarówno zwoływania, jak i przebiegu
posiedzeń́ Walnego Zgromadzenia,
są̨
publikowane
przez
Spółkę̨
zarówno
w
formie
raportów
bieżących,
jak
również̇
są̨
zamieszczane
na
stronie
internetowej Spółki.

2

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

Tak.

3.2

Opis działalności emitenta ze wskazaniem rodzaju
działalności, z której emitent uzyskuje najwięcej
przychodów.

Tak.

3.3

Opis rynku, na który działa emitent, wraz z określeniem
pozycji emitenta na tym rynku.

Tak.

3.4

Życiorysy zawodowe członków zarządu.

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.

3.8

Opublikowane prognozy wyników finansowych na
bieżący rok obrotowy, wraz z założeniami do tych
prognoz (w przypadku gdy emitent takie publikuje).

Tak.

11

Z uwagi na:
1)

specyfikę branży, w
funkcjonuje Emitent,

której

2)

działalność Emitenta na rynku
badań R&D,

3)

wpływ wielu czynników na
osiągane
wyniki
finansowe
(przychody zależne m.in. od
sprzedaży licencji a koszty
zależne m.in. tempa działań
zespołów
badawczych
i
wyników ich prac),
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4)

ryzyko obarczenia prognoz
dużym błędem, co mogłoby
wprowadzać opinię publiczną
w błąd,

- Emitent nie publikował i nie
zamierza
publikować
prognoz
wyników finansowych.
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.

3.13

Kalendarz
zaplanowanych
dat
publikacji
finansowych raportów okresowych, dat walnych
zgromadzeń, a także spotkań z inwestorami i
analitykami oraz konferencjach 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.

Tak.

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.

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 zarządzania 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.

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.

3.22

skreślony

12

Emitent może opublikować́ i udzielić́
odpowiedzi na wybrane pytania
dotyczące
spraw
objętych
porządkiem obrad, które w opinii
Emitenta mają istotne znacznie dla
przebiegu obrad i/lub uchwał
podejmowanych przez WZA (z
uwzględnieniem
zakazów
wynikających z obowiązujących
przepisów prawa).
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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 się na
stronie www.GPWInfoStrefa.pl.

Nie.

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.

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.

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 dwa razy w roku emitent, przy
współpracy Autoryzowanego Doradcy, powinien
organizować publicznie dostępne spotkanie z
inwestorami, analitykami i mediami.

Tak

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

Tak.

13

Wszelkie istotne informacje mające
wpływ na bieżącą działalność́
Emitenta są̨ publikowane w formie
raportów bieżących i okresowych
(system EBI i ESPI) oraz publikowane
na stronie internetowej Emitenta.

Wynagrodzenie
Autoryzowanego
Doradcy
stanowi
tajemnicę
handlową.
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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 ustalenia prawa do
dywidendy.

Tak.

16

Emitent publikuje raporty miesięczne w terminie 14
dni od zakończenia miesiąca. Raport miesięczny
powinien zawierać co najmniej:

Nie.
Wszelkie istotne informacje mające
wpływ na bieżącą działalność́
Emitenta są̨ publikowane w formie
raportów bieżących i okresowych
(system EBI i ESPI) oraz publikowane
na stronie internetowej Emitenta.

- 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 przez emitenta
obowiązku
informacyjnego określonego w
Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego
Systemu Obrotu („Informacje bieżące i okresowe
przekazywane w alternatywnym systemie obrotu
dla rynku NewConnect”) emitent powinien
niezwłocznie opublikować, w trybie właściwym dla
przekazywania raportów bieżących na rynku
NewConnect, informację wyjaśniającą zaistniałą
sytuację.

Tak.

17

skreślony

-

14

