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I. LIST DO AKCJONARIUSZY I INWESTORÓW 
 

Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, 

 

Rok 2020 był dla  Infoscan S.A. okresem, w którym podjęta została próba realizacji Planów Rozwoju Spółki na lata 

2020-2022 ogłoszonych w styczniu 2020 roku. Zarząd był skoncentrowany na działaniach mających na celu dalszą 

ekspansję zagraniczną oraz rozwój oferty produktowej. Rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2 oraz 

wynikająca z tego pandemia COVID-19 przyniosła ze sobą szereg szans dla Infoscan, jako podmiotu działającego 

na rynku telemedycznym, które staraliśmy się wykorzystać. Wiązała się także z wieloma zagrożeniami oraz 

utrudnieniami, wynikającymi głównie z konieczności podejmowania decyzji w warunkach dużej niepewności co 

do ograniczeń możliwości prowadzenia działalności gospodarczej w czasach pandemii. 

Spółka w minionym okresie kontynuowała rozwój działalności w zakresie świadczenia usług telemedycznych 

poprzez nową generację autorskiego systemu Osascan oraz własnej konstrukcji rejestratora parametrów 

fizjologicznych pacjenta MED‐350. Będąc w posiadaniu nowoczesnego systemu telemedycznego podjęto 

działania mające na celu stworzenie nowej generacji urządzenia diagnostycznego, które łączyłoby w sobie moduły 

do diagnostyki ZOPS oraz moduły EEG, EOG, EMG, EKG, dzięki którym byłaby możliwa diagnostyka zaburzeń 

kardiologicznych oraz neurologicznych. W tym celu, w marcu 2020 roku Spółka podpisała umowę z firmą AMC 

Tech sp. z o.o., która pracowała nad prototypem nowego urządzenia. W związku z wybuchem pandemii COVID-

19 podjęto również działania mające na celu rozszerzenie oferty produktowej oraz zakresu usług 

diagnostycznych, jak i terapeutycznych. Efektem tego była umowa z austriackim dystrybutorem sprzętu 

medycznego, Medintech GmbH. Dzięki współpracy zamierzaliśmy rozpocząć działalności w segmencie dystrybucji 

aparatury do walki z COVID-19, w tym respiratorów oraz urządzeń do monitorowania stanu zdrowia osób 

chorych. 

Oprócz poszerzenia oferty produktowej Spółka dostrzegła potencjał w rozwoju sprzedaży na rynku polskim dzięki 

kanałowi e-commerce. W kwietniu ub. roku uruchomiony został portal „Zbadaj się sam”, który umożliwiał 

pacjentom przejść krótką ankietę. Jej wynik stwierdzał, czy pacjent kwalifikuje się do badania pod kątem zaburzeń 

oddychania podczas snu. Po wypełnieniu ankiety pacjent mógł zamówić urządzenie bezpośrednio do domu w 

ramach bezkontaktowej dostawy.   

W 2020 roku Spółka kontynuowała realizację umowy zawartej w 2019 roku z European High Growth 

Opportunities Securitization Fund, emitując kolejne obligacje serii C zamienne na akcje serii H, które umożliwiły 

pozyskanie kapitału na realizację założeń strategicznych Spółki. 

Pandemia COVID-19 okazała się jednak utrudnieniem w zakresie dalszej realizacji ekspansji zagranicznej. 

Wprowadzony lockdown skutecznie opóźnił rozpoczęcie realizacji współpracy z firmą Giromed Institute, 

wznowienie jej w ramach umowy z GBF International, a także utrudnił pilotaż na Ukrainie. Na przestrzeni 2020 

roku zawarliśmy umowy m.in. z dystrybutorami Inter Business 91 Ltd. z Bułgarii oraz ze wspomnianym wcześniej 

Medintech GmbH, których realizacja również ulegała kolejnym opóźnieniom ze względu na sytuację panującą 

w gospodarce. Światowa sytuacja epidemiologiczna spowodowała również odwołanie kluczowych dla Spółki 

międzynarodowych konferencji medycznych, które były miejscem do nawiązywania relacji z potencjalnymi 

klientami.  

Pod koniec 2020 roku pojawiła się możliwość zmiany profilu działalności. Zostaliśmy zaproszeni przez Zarząd 

Movie Games Mobile S.A., producenta gier mobilnych, do negocjacji w sprawie połączenia obu Spółek. Zarząd 

Infoscan, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Nadzorczej Spółki, zdecydował się przystąpić do rozmów, czego 
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efektem było podpisanie w styczniu 2021 roku TermSheet określającego warunku połączenia. Obecnie Spółka 

jest w trakcie realizacji tych warunków. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Infoscan zdecydowało m.in. 

o sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz udziałów w spółkach zależnych niepowiązanemu 

podmiotowi z branży, który docelowo będzie kontynuował dotychczasową działalność realizowaną przez 

Infoscan. Środki pozyskane ze sprzedaży zostaną przeznaczone m.in. na spłatę zobowiązań Spółki, co również jest 

jednym z warunków połączenia. Zdaniem Zarządu Infoscan połączenie z  Movie Games Mobile otwiera przed 

Spółką zupełnie nowe możliwości związane z wejściem na bardzo perspektywiczny rynek. . 

Przedstawiamy Akcjonariuszom raport o działalności Spółki. W dalszej część znajdziecie Państwo bardziej 

szczegółowe informacje syntetyczne. Mam nadzieję, że dostarczone Państwu informacje pozwolą obiektywnie 

ocenić działania Zarządu i aktualną sytuację Spółki. 

 

Z poważaniem, 

 

Prezes Zarządu Infoscan S.A. 
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II. INFORMACJE O SPÓŁCE 

 

Podstawowe dane Emitenta: 

INFOSCAN S.A. 

Forma prawna: Spółka Akcyjna 

Kraj: Polska 

Siedziba: Warszawa 

Adres: al. Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa 

Telefon: + 48 785 800 600 

Faks: + 48 (22) 188 10 23 

Adres poczty elektronicznej: info@infoscan.pl 

Adres strony internetowej: www.infoscan.pl 

NIP: 9512209251 

REGON: 140843589 

KRS: 0000512199 

 
 

Źródło: Emitent 

 

 

III. 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 

 

Wybrane pozycje bilansu Emitenta 
 

http://www.infoscan.pl/
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Wyszczególnienie 

Na dzień 
31.12.2020 r. 

Na dzień 
31.12.2019 r. 

Na dzień 
31.12.2020 r. 

Na dzień 
31.12.2019 r. 

PLN PLN EUR EUR 

Kapitał własny 353 098,29 219 497,45 76 514,32 51 543,37 

Należności długoterminowe 1 454 635,47 742 434,61 315 210,95 174 341,81 

Należności krótkoterminowe 47 017,70 138 381,54 10 188,46 32 495,37 

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 180 814,03 191 599,88 39 181,34 44 992,34 

Zobowiązania długoterminowe  0,00 0,00 0,00 0,00 

Zobowiązania krótkoterminowe 2 960 462,27 2 826 263,87 641 514,75 663 675,91 

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. 

r.. 

Za okres 
od 01.01.2019 r. 
do 31.12.2019 r. 

PLN PLN EUR EUR 

Przychody netto ze sprzedaży 313 367,16 794 677,32 67 904,82 186 609,68 

Amortyzacja 11 570,11 172 161,60 2 507,17 40 427,76 

Zysk (strata) ze sprzedaży -1 747 893,85 - 1 299 598,61 -378 758,31 -305 177,55 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -3 264 882,12 -868 581,93 -707 480,74 -203 964,29 

Zysk (strata) brutto -3 310 701,66 - 941 784,56 -717 409,56 -221 154,06 

Zysk (strata) netto -3 310 701,66 - 941 784,56 -717 409,56 -221 154,06 

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 netto z działalności 
operacyjnej 

- 2 154 934,93 - 400 720,75 -466 961,72 -94 099,04 

Przepływy pieniężne netto z działalności 
inwestycyjnej 

- 1 067 616,18 - 730 592,00 -231 346,14 -171 560,88 

Przepływy pieniężne netto z działalności 
finansowej 

2 211 765,26 1 307 599,13 479 276,51 307 056,27 

Przepływy pieniężne netto razem -10 785,85 176 286,38 -2 337,23 41 396,36 

Źródło: Emitent 
 
 

IV. INFORMACJE NA TEMAT ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI WYNAGRODZEŃ WSZYSTKICH 
CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ 

 
Łączna wysokość wynagrodzeń wynosi 346 935,48 zł.  
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V. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU INFOSCAN S.A. 
 

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE RZETELNOŚCI JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO EMITENTA ZA 

ROK OBROTOWY 2020 

 
Zarząd Spółki Infoscan S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy jednostkowe roczne sprawozdanie 

finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Infoscan S.A. oraz 

odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Infoscan S.A. oraz jej wynik 

finansowy, oraz  że  sprawozdanie z działalności Spółki zawiera prawdziwy obraz sytuacji Infoscan S.A., w tym 

opis podstawowych zagrożeń i ryzyk. 

 

 

__________________________ 

Piotr Sobiś 

Prezes Zarządu 

 

 
 

OŚWIADCZENIE O DOKONANIU  WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ DO BADANIA JEDNOSTKOWEGO 

SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO EMITENTA ZA ROK OBROTOWY 2020 

 
Zarząd Spółki Infoscan S.A. oświadcza, że wybór firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania 

finansowego za 2020 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. 

 

  

__________________________ 

Piotr Sobiś 

Prezes Zarządu 

http://www.infoscan.pl/
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VI. STOSOWANIE ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO 
 
W dniu 14 marca 2016 r. Zarząd spółki Infoscan S.A. przekazał raportem EBI nr 11/2016 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 nie były 

przez Emitenta stosowane w 2018 roku obrotowym, 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. 

 

ZASADA 

 
TAK/NIE/NIE 

DOTYCZY 

 

KOMENTARZ 

   Emitent stosuje 

   niniejszą zasadę z 

   wyłączeniem transmisji 

  TAK obrad walnego 

 Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę Z wyłączeniem zgromadzenia z 

 informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z transmisji obrad wykorzystaniem sieci 

 użyciem nowoczesnych technologii oraz najnowszych narzędzi walnego Internet, rejestrowania 

 komunikacji zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz szeroki i zgromadzenia z przebiegu obrad 

 interaktywny dostęp do informacji. Spółka, korzystając w jak wykorzystaniem i upubliczniania go na 
1 najszerszym stopniu z tych metod, powinna zapewnić odpowiednią sieci Internet, stronie internetowej. W 

 komunikację z inwestorami i analitykami, wykorzystując w tym celu rejestracji ocenie Zarządu 

 również nowoczesne metody komunikacji internetowej, umożliwiać przebiegu Emitenta koszty 

 transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci obrad i związane z techniczną 

 Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na stronie upublicznienia obsługą transmisji oraz 

 internetowej. go na stronie rejestracji przebiegu 

  internetowej 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), 

 
 

NIE DOTYCZY 

Spółka nie publikuje 
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 konferencji prasowych, 

 

TAK 

 

 
 

 
3.14 

informacje na temat zdarzeń korporacyjnych, takich jak wypłata 
dywidendy, oraz innych zdarzeń skutkujących nabyciem lub 

ograniczeniem praw po stronie akcjonariusza, z uwzględnieniem 
terminów oraz zasad przeprowadzania tych operacji. Informacje 

te powinny być zamieszczane w terminie umożliwiającym 
podjęcie przez inwestorów decyzji inwestycyjnych, 

 
 

 
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 
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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) 

 

‐ 

 

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.InfoStrefa.pl. 

 

 
TAK 

 

 

 
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 

 

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. 

http://www.infoscan.pl/
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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. 

 
 

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 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 

 

 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, 

 W opinii Zarządu 
Emitenta, w okresach 

miesięcznych 
wystarczające jest 

należyte wypełnianie 

 • zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w  przez Spółkę 

16 trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem, NIE obowiązków 

http://www.infoscan.pl/
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 • 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 

 informacyjnych. Spółka 
publikuje raporty 

kwartalne zawierające 
informacje 

pozwalające ocenić 
bieżącą działalność 

Emitenta. 
 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 

 
 

TAK 

 

 powinien niezwłocznie opublikować, w trybie właściwym dla 
przekazywania raportów bieżących na rynku NewConnect, informację 

wyjaśniającą zaistniałą sytuację. 

  

 

17 

 

(skreślony) 

 

‐ 

 

 

 

VII. ZAŁĄCZNIKI 
 
 

SPRAWOZDANIE FINANSOWE 

 
Załącznik nr 1 - „Sprawozdanie finansowe Infoscan S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 
2020” 

 
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI 

 
Załącznik nr 2 – „Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki Infoscan S.A oraz Grupy Kapitałowej Infoscan 
S.A. za rok 2020” 

 
SPRAWOZDANIE BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

 
Załącznik nr 3 – „Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2020 r. 
Infoscan S.A.” 

http://www.infoscan.pl/

