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1. LIST DO AKCJONARIUSZY I INWESTORÓW
Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy,
mam przyjemność przekazać na Państwa ręce raport roczny podsumowujący działania podejmowane przez
Pyramid Games S.A. w 2020 r.
Podsumowanie roku warto rozpocząć od opisu prac nad naszą najważniejszą produkcją, czyli grą Occupy Mars:
The Game, survivalowej gry, w której gracz wciela się w astronautę budującego kolonię na Marsie. W czerwcu,
w ramach Festiwalu Gier Steam pokazaliśmy wersję demonstracyjną gry, a dwa miesiące później na portalu
Steam udostępniliśmy jej prolog, w formule free-to-play. Dzięki sugestiom przekazanym przez użytkowników
Spółka wprowadziła już część udogodnień i może dalej dopracowywać grę przed jej premierą, która w trybie
wczesnego dostępu już niedługo będzie dostępna dla graczy.
Oprócz gry wspomnianej powyżej udało nam się doprowadzić do debiutu cztery inne produkcje. W sklepie
Steam pojawiała się nasza własna gra - Rover Mechanic Simulator, która zebrała bardzo dobre oceny.
Dodatkowo przez miesiąc dostępna była również w abonamencie Humble Choice organizowanym przez
Humble Bundle Inc. Dzięki umowie podpisanej z Ultimate Games S.A. Rover Mechanic Simulator zostanie
przeportowany na platformy Nintendo Switch, Xbox One i PlayStation 4. Premierę miała też gra tworzona na
zlecenie w latach wcześniejszych - SpyHack. Dwie kolejne gry naszego studia, które miały swoje premiery w
ubiegłym roku to Motorcycle Mechanic Simulator oraz RMX Real Motocross, które zostały przeportowane do
wersji na konsole Nintendo Switch.
Obecnie pracujemy nad kilkoma kolejnymi grami. W serwisie Kickstarter przeprowadziliśmy kampanię gry
Dinosaur Fossil Hunter, symulatora, w którym gracz wciela się w rolę paleontologa. Podczas kampanii na rozwój
gry udało nam się zebrać 36 tys. dolarów kanadyjskich, czyli 360% zakładanej przez nas kwoty. W maju
podpisaliśmy z PlayWay S.A. umowę na wykonanie gry Car Mechanic Simulator Auctions Mobile na platformy
Android oraz IOS.
Rok 2020 był dla nas rokiem bardzo szybkiego rozwoju – zapisy na listę życzeń Steam naszych najważniejszych
projektów uległy potrojeniu, wiele z naszych tytułów znalazło się na Steam Global Top Wishlist, zwiększyliśmy
naszą obecność w mediach, nawiązaliśmy współpracę z firmami ASUS ROG, SteelSeries, nVidia oraz Microsoft.
Rozpoczęliśmy również prace nad projektem B+R w ramach NCBR GameInn. Projekt ma na celu
wyprodukowania technologii ułatwiającej portowanie gier singleplayer do trybu kooperacji online.
Podczas Festiwalu Gier Steam opublikowaliśmy jednego dnia 6 wersji demo gier (zarówno własnych, jak i tych
produkowanych na zlecenie), dzięki czemu otrzymaliśmy bezcenny feedback od graczy. Aktywnie pracujemy
nad pozyskiwaniem i utrzymywaniem zainteresowania społeczności graczy na naszych mediach
społecznościowych, komunikatorze Discord oraz na YouTubie.
Rok 2020 to również nasz debiut giełdowy na rynku NewConnect, który wiązał się z dużą ilością pracy nad
dokumentacją i wymagał intensywnych przygotowań formalnych. W 2020 roku nabyliśmy również prawa
autorskie do Urban Explorer – gry o popularnym zjawisku miejskiej eksploracji, która wpisuje się dobrze
w tematykę gier związanych z odkrywaniem i poznawaniem tworzonych przez Pyramid Games.
Na koniec warto wspomnieć o najważniejszej umowie jaką udało nam się podpisać w ubiegłym roku, czyli tej
zawartej z Panem Marcinem Sergiuszem Przybyłkiem, który jest autorem uniwersum CEO Slayer opisanego
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w książce CEO Slayer. Pogromca Prezesów oraz opowiadania CEO Slayer. Pierwszy raz. Na podstawie tych
utworów stworzymy grę komputerową o nazwie CEO Slayer, której akcja toczyć się będzie w połowie XXI wieku
w Warszawie. Zadaniem gracza będzie obrona zwykłych obywateli, jak i również pracowników wielkich firm
przed światem rządzonym przez korporacje, banki czy firmy farmaceutyczne. Szacujemy, że prace nad grą
potrwają około 3 lat.
Oczywiście nie są to wszystkie działania podejmowane w ubiegłym roku. Zapraszamy do lektury raportu
rocznego, a także do zapoznania się bliżej ze Spółką i jej działalnością poprzez odwiedziny na naszej stronie
internetowej https://pyramid.games.

Z poważaniem,
Jacek Wyszyński
Prezes Zarządu
Pyramid Games S.A.

2. PODSTAWOWE INFORMACJE
Emitent powstał na skutek przekształcenia spółki Pyramid Games sp. z o.o. w spółkę Pyramid Games S.A., które
dokonane zostało na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Pyramid
Games sp. z o.o. z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
w spółkę akcyjną (Repertorium A nr 1696/2019).
Rejestracja przekształcenia spółki Pyramid Games S.A. miała miejsce na mocy postanowienia nr sygn. LU.VI NSREJ.KRS/007976/19/087 wydanego w dniu 24 maja 2019 r. przez Sąd Rejonowy Lublin-Wchód w Lublinie
z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Emitent został wpisany do
rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem KRS 0000787951.
Pyramid Games S.A. prowadzi działalność na rynku gier wideo, produkując gry własne oraz na zlecenie innych
podmiotów. Spółka została założona w styczniu 2017 r. przez grupę młodych pasjonatów z Lublina, której
początki sięgają 2010 r. i dotyczą współpracy związanej z działalnością Kół Naukowych Informatyków lubelskich
uczelni, gdzie łącząc hobby z nauką grupa tworzyła pierwsze gry komputerowe. Głównym założycielem i
pomysłodawcą Emitenta, a także obecnym Prezesem Zarządu jest Pan Jacek Wyszyński. W lutym 2017 r. Spółka
pozyskała znaczącego inwestora PlayWay S.A., wiodącego producenta i wydawcę gier komputerowych,
notowanego na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Ponadto na zlecenie innych podmiotów Pyramid Games S.A. świadczy usługi: tworzenia grafiki i animacji,
tworzenia assetów do gier, a także usługi programistyczne.
Podstawowe dane o Emitencie
Firma:

Pyramid Games S.A.

Forma prawna:

Spółka Akcyjna

Siedziba:

Lublin

Adres:

Al. Kraśnicka 35, 20-718 Lublin

Telefon:

+48 81 307 00 10

RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY 2020

Strona | 4

Adres poczty elektronicznej:

contact@pyramid.games

Adres strony internetowej:

http://pyramid.games

NIP:

7123329787

REGON:

366481817

KRS:

0000787951

Sąd rejestrowy:

Sąd Rejonowy Lublin-Wchód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Źródło: Emitent

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
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

3.647.810,63

904.629,12

790.459,09

212.429,05

Należności długoterminowe

0,00

0,00

0,00

0,00

Należność krótkoterminowe

284.355,90

150.994,91

61.618,25

35.457,30

Środki pieniężne i inne aktywa
pieniężne

2.046.607,17

173.387,23

443.487,73

40.715,56

Zobowiązania długoterminowe

0,00

0,00

0,00

0,00

Zobowiązania krótkoterminowe

223.504,01

121.580,04

48.432,00

28.549,97

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

Wyszczególnienie

Kapitał własny

Źródło: Emitent

Wybrane pozycje z rachunku zysków i strat Emitenta
Wyszczególnienie

Przychody netto ze sprzedaży
i zrównane z nimi
Amortyzacja

2.233.014,97

1.085.200,91

499.086,98

252.266,70

16.480,52

0,00

3.683,46

0,00

Zysk/strata na sprzedaży

-202.899,57

-13.342,66

-45.348,79

-3.101,65

Zysk/strata na działalności
operacyjnej

-230.563,80

-11.831,27

-51.531,85

-2.750,31

Zysk/strata brutto

-231.652,09

-12.808,27

-51.775,09

-2.977,42

Zysk/strata netto

-209.732,09

-16.996,27

-46.875,89

-3.950,97

Źródło: Emitent

Wybrane pozycje z rachunku przepływów pieniężnych Emitenta
Wyszczególnienie

Przepływy pieniężne
z działalności operacyjnej
Przepływy pieniężne
z działalności inwestycyjnej
Przepływy pieniężne
z działalności finansowej
Przepływy pieniężne netto razem

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

-973.316,74

-359.865,81

-217.539,84

-83.654,71

-106.376,92

0,00

-23.775,63

0,00

2.952.913,60

293.091,36

659.986,95

68.132,26

1.873.219,94

-66.774,45

418.671,48

-15.522,44

Źródło: Emitent
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4. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU PYRAMID GAMES 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.
Poniżej zamieszczono informacje na temat zasad ładu korporacyjnego, które nie były przez Emitenta
stosowane, wraz ze wskazaniem jakie były okoliczności i przyczyny nie zastosowania danej zasady oraz w jaki
sposób Spółka zamierza usunąć ewentualne skutki nie zastosowania danej zasady lub jakie kroki zamierza
podjąć, by zmniejszyć ryzyko nie zastosowania danej zasady w przyszłości.

LP.

1.

2.

ZASADA
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.
Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do
informacji niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw
spółki oraz sposobu jej funkcjonowania.
Spółka prowadzi korporacyjną stronę
internetową i zamieszcza na niej: podstawowe
3.1
informacje o spółce i jej działalności (strona
startowa)
opis działalności emitenta ze wskazaniem
3.2
rodzaju działalności, z której emitent uzyskuje
najwięcej przychodów,
opis rynku, na którym działa emitent, wraz z
3.3
określeniem pozycji emitenta na tym rynku,

TAK/NIE/NIE
DOTYCZY
TAK
Z wyłączeniem
transmisji obrad
walnego
zgromadzenia z
wykorzystaniem
sieci Internet,
rejestracji
przebiegu obrad i
upublicznienia go
na stronie
internetowej

TAK

TAK
TAK

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

3.6

dokumenty korporacyjne spółki,

TAK

3.7

zarys planów strategicznych spółki,

TAK
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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.

TAK

3.4
3.

KOMENTARZ
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3.8

3.9

3.10

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

strukturę akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem
głównych akcjonariuszy oraz akcji znajdujących
się w wolnym obrocie,
dane oraz kontakt do osoby, która jest
odpowiedzialna w spółce za relacje inwestorskie
oraz kontakty z mediami,

3.11

(skreślony)

3.12

opublikowane raporty bieżące i okresowe,

3.13

3.14

3.15

3.16

3.17
3.18

3.19

3.20

kalendarz zaplanowanych dat publikacji
finansowych raportów okresowych, dat walnych
zgromadzeń, a także spotkań z inwestorami i
analitykami oraz konferencji prasowych,
informacje na temat zdarzeń korporacyjnych,
takich jak wypłata dywidendy, oraz innych
zdarzeń skutkujących nabyciem lub
ograniczeniem praw po stronie akcjonariusza,
(skreślony)
pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych
porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie
walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami
na zadawane pytania,
informację na temat powodów odwołania
walnego zgromadzenia, zmiany terminu lub
porządku obrad wraz z uzasadnieniem,
informację o przerwie w obradach walnego
zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy,
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,
Informację na temat podmiotu, który pełni
funkcję animatora akcji emitenta,
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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.
TAK

TAK
TAK

TAK

TAK

-

TAK

TAK
TAK

TAK

TAK
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3.21

dokument informacyjny (prospekt emisyjny)
spółki, opublikowany w ciągu ostatnich 12
miesięcy,

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.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

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.

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.

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

9.1

Emitent przekazuje w raporcie rocznym:
informację na temat łącznej wysokości
wynagrodzeń wszystkich członków zarządu i
rady nadzorczej,
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TAK
-

TAK

TAK

NIE

Emitent prowadzi korporacyjną
stronę internetową w języku polskim

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.

TAK

TAK

TAK

TAK
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9.2

10.

11.

12.

13.

13a.

14.

informację na temat wynagrodzenia
Autoryzowanego Doradcy otrzymywanego od
emitenta z tytułu świadczenia wobec emitenta
usług w każdym zakresie.

Członkowie zarządu i rady nadzorczej powinni
uczestniczyć w obradach walnego zgromadzenia w
składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej
odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego
zgromadzenia.

Przynajmniej 2 razy w roku emitent, przy współpracy
Autoryzowanego Doradcy, powinien organizować
publicznie dostępne spotkanie z inwestorami,
analitykami i mediami.

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
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.
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 par.3 Ksh, 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 par. 3 Ksh.
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.
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NIE

Ze względu na konieczność
zachowania tajemnicy handlowej i
poufności zawartej umowy, Emitent
nie będzie stosował powyższej
praktyki w sposób ciągły.

TAK

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.

TAK

TAK

TAK

TAK
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15.

16.

16a.

17.

Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty
dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie
warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed
dniem ustalenia prawa do dywidendy
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.
W przypadku naruszenia przez emitenta obowiązku
informacyjnego określonego w Załączniku Nr 3 do
Regulaminu ASO emitent powinien niezwłocznie
opublikować, w trybie właściwym dla przekazywania
raportów bieżących na rynku NewConnect, informację
wyjaśniającą zaistniałą sytuację.

(skreślony)

6.

TAK

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.

TAK

-

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