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1. LIST DO AKCJONARIUSZY I INWESTORÓW

Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy,

na stronę tytułową raportu wybraliśmy grafikę, która najlepiej opisuje sytuację w
Spółce.

Po pierwsze dlatego, że jest to koncept z gry Holstin,
nad którą pracuje teraz lwia część zespołu.

Holstin to nieogłoszona jeszcze graczom gra typu survival horror,
umiejscowiona w latach ‘90 Polski. To nasz główny (obok IP Astro Bears) projekt, z
największym budżetem, o największej skali w historii SONKI. Na obecną chwilę
prężnie przygotowujemy się do zaprezentowania materiałów z gry, co zamierzamy
zrobić w pierwszej połowie tego roku. Premiera gry planowana jest na 2022 rok.

Astro Bears 2 to nasza druga produkcja własna. Powstaje w stałym tempie,
jesteśmy zadowoleni z postępów. Ze względu na popularność marki wśród
społeczności Nintendo i wejście na nowe rynki (Astro Bears było grą ekskluzywnie na
Nintendo Switch, sequel przygotowujemy na wszystkie popularne konsole i PC),
wstrzymujemy się z prezentacją gry. Opublikujemy trailer, gdy gra będzie prawie w
pełni sfinalizowana. Nie musimy badać rynku w taki sam sposób, jak w przypadku
Holstina, więc możemy sobie pozwolić na odważniejsze działania marketingowe.

Po drugie dlatego, że nadal pracujemy z domu.

Do dziś pracujemy zdalnie. Od lockdownu zatrudniliśmy pięcioro nowych
pracowników, których nie poznaliśmy osobiście. Wiemy (choć tego nie rozumiemy),
że część ludzi nie traktuje poważnie panującej obecnie pandemii. Niektórzy
Akcjonariusze twierdzą, że nie powinniśmy zamykać biura, że działamy na niekorzyść
firmy. Straciliśmy przez COVID-19 - my: jako społeczeństwo, ale też my: jako Zarząd -
bliskie osoby i, jakkolwiek by to nie brzmiało, nie zamierzamy stracić następnych.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że wiele polskich firm z branży gamedev nie
przeniosło się na pracę zdalną - ani teraz, ani “za pierwszym razem” - ale uważamy, że
życie jest ważniejsze od hipotetycznej większej produktywności.

Po trzecie, dlatego, że dochodzą nas słuchy,
że w SONCE nie dzieje się dobrze.

Na przestrzeni ostatnich miesięcy odebraliśmy wiele telefonów i dostaliśmy
jeszcze więcej e-maili od osób zaniepokojonych brakiem komunikacji z rynkiem.

Nie pisaliśmy komunikatów ESPI, ponieważ polityka Spółki zakłada, że ten
kanał zarezerwowany jest dla najważniejszych wydarzeń. Na początku miesiąca



RAPORT ROCZNY SONKA S.A. ZA ROK OBROTOWY 2020

4

dostaliśmy od Nintendo ekskluzywne zaproszenie do wejścia w nowo otwarty region
eShop - do Brazylii. The Way Remastered wyszedł w Brazylii 12. marca, a 26. marca
wydajemy tam 911 Operator oraz Astro Bears. Ze względu na specyfikę tego rynku i
znane nam dane, zakładamy sprzedaż na poziomie paruset kopii. Kończymy
przygotowania do otwarcia sklepu internetowego z gadżetami związanymi z IP Astro
Bears. Od początku roku 2021 podpisaliśmy siedemnaście umów typu NDA.
Wierzymy, że nie są to informacje, o których chcecie czytać w ESPI, że najważniejsze
są duże premiery, do których staramy się przygotować jak najlepiej.

Przez ostatnie pół roku byliśmy zajęci przede wszystkim kończeniem portów
oraz developmentem Holstina i Astro Bears 2. Nie wydamy żadnej gry w pierwszym
kwartale, ale zbliżamy się do finiszu:

 Farm Tycoon, największy dotychczasowy projekt SONKI, jest na etapie
dopracowywania efektów graficznych, lokalizowania na rynek azjatycki,
opracowywania wersji na konsole inne, niż Switch,

 112 Operator, sequel bestsellerowej gry 911 Operator, staramy się wydać
zgodnie z planem, czyli w kwietniu tego roku, a jeśli to się nie uda, wyjdzie w
maju; najpierw na Switchu, pozostałe konsole pojawią się w ciągu dwóch
następnych miesięcy,

 Adder to gra tworzona przez zewnętrzny zespół z USA, dziś na naszej stronie
internetowej pojawiło się parę screenshotów i krótki opis, w ciągu trzech miesięcy
ukaże się trailer gry, niedługo później wyjdzie, najpierw na platformie Steam.

W planie premier poniżej jest jeszcze:

 Car Mechanic Flipper - nie ma wysokiego priorytetu, powstaje powoli, ale będzie
solidnym produktem, tanim w produkcji,

 Unlucky Seven - zamrożone, planujemy mały zespół skierować do dokończenia
portu po skończeniu ważniejszych projektów,

 Hard West - j/w,

 Bum Simulator - czekamy na skończenie wersji PC przez developerów,

 Astro Bears na Azję - gra została już wysłana do Nintendo,

 Clumsy Rush x Astro Bears Spinoff - produkcją zajmuje się RedDeerGames sp. z
o.o., nic nie wskazuje na to, że planowana data wydania zostanie zmieniona, choć
oczywiście zależy to od developera.



RAPORT ROCZNY SONKA S.A. ZA ROK OBROTOWY 2020

5

W dalszej części raportu będziecie mogli przeczytać, że Zysk netto Emitenta za
2020 rok wyniósł 257 224,18 zł. To oznacza, że na czysto zarobiliśmy prawie cztery
razy mniej, niż w poprzednim roku, jednocześnie osiągając wartość przychodów
większą o pół miliona złotych, niż rok temu. Uważamy, że biorąc pod uwagę niniejszy
list i plan premier, nietrudno jest zrozumieć przyczyny takiego stanu rzeczy.

Z poważaniem,

_______________________ _______________________
Rafał Sankowski Bartosz Moniewski
Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu
SONKA S.A. SONKA S.A.
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2. PODSTAWOWE INFORMACJE

SONKA S.A. prowadzi działalność na rynku gier wideo, specjalizując się w zakresie portowania
(przerabiania gry z jednej platformy na inną) gier na konsole oraz produkcji własnych gier.
Spółka została założona w sierpniu 2017 r. przez: Pana Rafała Sankowskiego, Pana Bartosza
Moniewskiego oraz spółkę PlayWay S.A., wiodącego producenta i wydawcę gier
komputerowych, notowanego na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w
Warszawie S.A., a także spółkę QubicGames S.A., doświadczonego gracza na rynku gamedev,
notowanego od 2016 r. na rynku NewConnect.
Działalność gospodarcza Emitenta realizowana jest w następujących obszarach:

I. Działalność portowo-wydawnicza
SONKA S.A. współpracując z innymi podmiotami portuje (przerabia gry z jednej
platformy na inną) gry na konsole, a następnie wydaje je, zapewniając produktom
reklamę czy pokrycie w mediach. Emitent nie pobiera za taką usługę płatności -
zamiast tego pobiera wynagrodzenie prowizyjne w wysokości ustalonej stawki
procentowej od przychodów z gry.

II. Działalność portowa
Spółka realizuje także usługę portowania gier na zamówienie innych podmiotów.
Wykonanie usługi odbywa się na podstawie zawartej umowy w zamian za z góry
ustalone wynagrodzenie jednorazowe.

III. Produkcje własne
Najważniejszym produktem własnym Spółki są gry na licencji Astro Bears. Poza grą
Astro Bears na Nintendo Switch, Spółka przygotowuje produkty na urządzenia
mobilne oraz grę planszową na tej licencji. Dodatkowo SONKA S.A. aktywnie działa w
kwestii opracowywania pomysłów i prototypów na nowe gry.

Podstawowe dane o Emitencie
Firma: SONKA S.A.

Forma prawna: Spółka Akcyjna
Siedziba: Warszawa
Adres: ul. Władysława Niegolewskiego 22, 01-570 Warszawa
Telefon: +48 511 993 330

Adres poczty elektronicznej: contact@sonkagames.com
Adres strony internetowej: www.sonkagames.com

NIP: 5252728206
REGON: 368689060
KRS: 0000702054

Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

Źródło: Emitent

mailto:contact@sonkagames.com
http://www.sonkagames.com/
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3. WYBRANE DANE FINANSOWE

Podstawowe pozycje bilansu, rachunku zysku i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych
ze sprawozdania finansowego przeliczono z PLN na EURO według kursów średnich EUR/PLN
ustalonych przez Narodowy Bank Polski zgodnie ze wskazaną, obowiązującą zasadą
przeliczenia:
Bilans według kursu obowiązującego na ostatni dzień odpowiedniego okresu:

 na dzień 31.12.2020 r. średni kurs wynosił 4,6148,

 na dzień 31.12.2019 r. średni kurs wynosił 4,2585.

Rachunek zysków i strat i rachunek przepływów pieniężnych według kursów średnich w
odpowiednim okresie, obliczonych, jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na
ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie:

 średnia arytmetyczna w okresie od 01.01.- 31.12.2020 r. wyniosła 4,4742,
 średnia arytmetyczna w okresie od 01.01.- 31.12.2019 r. wyniosła 4,3018.

Przeliczenia dokonano poprzez podzielenie wartości wyrażonych w złotych przez kurs
wymiany.

Wyszczególnienie Średni kurs EUR/PLN na dzień
bilansowy (31 grudnia)

Średnia arytmetyczna kursów
średnich EUR/PLN z ostatniego
dnia każdego miesiąca roku

obrotowego
2020 4,6148 4,4742

2019 4,2585 4,3018
Źródło: NBP
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Wybrane pozycje bilansu Emitenta

Wyszczególnienie Stan na dzień
31.12.2020 r.

Stan na dzień
31.12.2019 r.

Stan na dzień
31.12.2020 r.

Stan na dzień
31.12.2019 r.

PLN PLN EUR EUR

Kapitał własny 2 874 222,51 3 013 878,33 622 827,10 707 732,38

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

Należność krótkoterminowe 503 011,55 673 783,78 108 999,64 158 220,92
Środki pieniężne i inne aktywa

pieniężne 656 521,21 1 137 188,23 142 264,28 267.039,62

Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00
Zobowiązania krótkoterminowe 148 603,87 320 929,16 32 201,58 75 362,02
Źródło: Emitent

Wybrane pozycje z rachunku zysków i strat Emitenta

Wyszczególnienie

Za okres
od 01.01.2020

r.
do 31.12.2020

r.

Za okres
od 01.01.2019

r.
do 31.12.2019

r.

Za okres
od 01.01.2020

r.
do 31.12.2020

r.

Za okres
od 01.01.2019

r.
do 31.12.2019

r.
PLN PLN EUR EUR

Przychody netto ze sprzedaży
i zrównane z nimi 3 248 058,65 2 731 874,79 725 952,94 635 053,88

Amortyzacja 16 599,18 10 247,60 3 709,98 2 382,17

Zysk/strata na sprzedaży 221 442, 68 863 846,59 49 493,26 200 810,50
Zysk/strata na działalności

operacyjnej 194 148,17 861 710,25 43 392,82 200 313,88

Zysk/strata brutto 276 758,18 856 605,79 61 856,46 199 127,29

Zysk/strata netto 257 224,18 768 586,79 57 590,54 178 666,32
Źródło: Emitent

Wybrane pozycje z rachunku przepływów pieniężnych Emitenta

Wyszczególnienie

Za okres
od 01.01.2020

r.
do 31.12.2020

r.

Za okres
od 01.01.2019

r.
do 31.12.2019

r.

Za okres
od 01.01.2020

r.
do 31.12.2020

r.

Za okres
od 01.01.2019

r.
do 31.12.2019

r.
PLN PLN EUR EUR

Przepływy pieniężne
z działalności operacyjnej - 264 776,48 507 316,03 - 59 178,51 117 931,11

Przepływy pieniężne
z działalności inwestycyjnej 180 989,46 - 327 015,25 40 451,80 76 018,24

Przepływy pieniężne
z działalności finansowej - 396 880,00 - 352 936,54 - 89 374,64 82 043,92

Przepływy pieniężne netto razem - 480 667,02 - 172 635,76 - 107 430,83 40 131,05
Źródło: Emitent
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4. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU SONKA S.A.

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Niniejszym oświadczam, że wedle mojej najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe i
dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta lub
standardami uznawanymi w skali międzynarodowej, oraz że odzwierciedlają w sposób
prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Emitenta oraz jego wynik
finansowy, oraz że sprawozdanie z działalności Emitenta zawiera prawdziwy obraz sytuacji
Emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.

_______________________ _______________________
Rafał Sankowski Bartosz Moniewski
Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu
SONKA S.A. SONKA S.A.

OŚWIADCZENIE W PRZEDMIOCIE WYBORU BIEGŁEGO REWIDENTA DO BADANIA
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Niniejszym oświadczam, iż wybór firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego
sprawozdania finansowego przeprowadzony został zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi
wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej, a także iż firma audytorska oraz 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.

_______________________ _______________________
Rafał Sankowski Bartosz Moniewski
Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu
SONKA S.A. SONKA S.A.
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5. STOSOWANIE ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO

W 2020 r. Spółka stosowała zasady ładu korporacyjnego zawarte w Załączniku Nr 1 do
Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. „Dobre praktyki spółek
notowanych na NewConnect”, zmienionym Uchwałą Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r.

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
Z wyłączeniem
transmisji obrad

walnego
zgromadzenia z

wykorzystaniem sieci
Internet, rejestracji
przebiegu obrad i
upublicznienia go na
stronie internetowej

Emitent stosuje niniejszą zasadę
z wyłączeniem transmisji obrad
walnego zgromadzenia z

wykorzystaniem sieci Internet,
rejestrowania przebiegu obrad
i upubliczniania go na stronie
internetowej. W ocenie Zarządu

Emitenta koszty związane z techniczną
obsługą transmisji oraz rejestracji

przebiegu obrad walnego
zgromadzenia są niewspółmierne do

potencjalnych korzyści.

2

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

sposobu jej funkcjonowania.

TAK

3

3.1

Spółka prowadzi korporacyjną
stronę internetową i zamieszcza na
niej: 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

3.3
opis rynku, na którym działa
emitent, wraz z określeniem
pozycji emitenta na tym rynku,

TAK

3.4 życiorysy zawodowe członków
organów spółki, TAK
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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 oraz korektami do
tych prognoz (w przypadku gdy
emitent publikuje prognozy),

TAK,
przy czym aktualnie
Spółka nie zamierza
sporządzać prognoz
finansowych. W
przypadku gdyby
Spółka zdecydowała
się sporządzić i
opublikować

prognozy finansowe,
opinia publiczna

zostanie
poinformowana przez
Spółkę zgodnie z
obowiązującymi
przepisami.

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

TAK
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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 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 zarządzenia 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) -
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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

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 Emitent prowadzi korporacyjną stronę
internetową w języku polskim.

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.GPWInfoStrefa.pl.

NIE

Spółka prowadzi własną stronę
internetową z wydzieloną sekcją relacji
inwestorskich. W opinii Spółki takie

rozwiązanie pozwala w lepszym stopniu
realizować komunikację z inwestorami
indywidualnymi ze względu na większe

możliwości indywidualizacji
zamieszczonych informacji. Nadto
zaznacza się, iż oficjalne komunikaty
giełdowe przekazywane przez Spółkę
są transmitowane do informacyjnych

serwisów giełdowych za
pośrednictwem oficjalnych agencji

informacyjnych.

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
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8.

Emitent powinien zapewnić
Autoryzowanemu Doradcy dostęp do
wszelkich dokumentów i informacji
niezbędnych do wykonywania

obowiązków Autoryzowanego Doradcy.

TAK

9

9.1

Emitent przekazuje w raporcie
rocznym: 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

Ze względu na konieczność zachowania
tajemnicy handlowej i poufności

zawartej umowy, Emitent nie będzie
stosował powyższej praktyki w sposób

ciągły.

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

Z uwagi na fakt, iż koszty związane ze
spotkaniami są niewspółmierne do
potencjalnych korzyści takiego
działania, Spółka nie zamierza w

najbliższym czasie wprowadzić zasady
organizowania publicznych spotkań i
nie będzie stosowała przedmiotowej

Dobrej Praktyki.

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

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

TAK
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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.

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:

• 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,

NIE

W opinii Zarządu Emitenta, w okresach
miesięcznych wystarczające jest
należyte wypełnianie przez Spółkę
obowiązków informacyjnych. Spółka

publikuje raporty kwartalne zawierające
informacje pozwalające ocenić bieżącą

działalność Emitenta.
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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 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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6. ZAŁĄCZNIKI

1) Sprawozdanie Finansowe
Załącznik nr 1 -„Sprawozdanie finansowe SONKA S.A. za rok obrotowy od 01.01.2020
r. do 31.12.2020 r.”

2) Sprawozdanie Zarządu z Działalności Spółki
Załącznik nr 2 –„Sprawozdanie Zarządu z działalności SONKA S.A. za rok obrotowy od
01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.”

3) Sprawozdanie Biegłego Rewidenta z Badania Sprawozdania Finansowego
Załącznik nr 3–„Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania
sprawozdania finansowego SONKA S.A. rok obrotowy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020
r.”
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