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O SEDIVIO S.A.

SEDIVIO S.A. jest spółką akcyjną notowaną na GPW w Warszawie, która zajmuje się doradztwem technologicznym i tworzeniem oprogramowania. Od 2013
roku kreujemy innowacyjne rozwiązania technologiczne w branży medtech. Pracowaliśmy przy większości dużych, ogólnopolskich projektów w
sektorze e-zdrowie, których właścicielem biznesowym były takie instytucje, jak Ministerstwo Zdrowia. Z systemów IT, które tworzyliśmy, korzysta
w sumie około 22 mln użytkowników (rozumianych jako sumaryczna liczba indywidualnych kont).

Naszą siłą jest doświadczony i zgrany zespół, złożony przede wszystkim z deweloperów .NET, analityków i testerów. Zarządzamy projektami w
oparciu metodyki Agile.

Oferujemy naszym klientom tworzenie technologicznych rozwiązań problemów biznesowych end-to-end. Specjalizujemy się ponadto w konsultingu
i przeprowadzaniu kompleksowych audytów projektów IT na każdym etapie ich realizacji.

Oferujemy również wsparcie w zakresie skalowania zespołu IT naszych klientów w oparciu o body i team leasing.

Do SEDIVIO S.A. należy spółka zależna TECH MED HOUSE Sp. z o. o. (www.techmedhouse.com), która bazuje na wiedzy ekspertów SEDIVIO i łączy
najlepsze startupy z sektora medtech z inwestorami.

Więcej informacji: www.sedivio.com
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równo dwa tygodnie po publikacji Raportu za 1 kw. 2022 r., ponownie mam przyjemność Państwa powitać na pierwszych
stronach kolejnego raportu naszej firmy. I powiem szczerze, że publikacja tego raportu – „Raportu za rok 2021” – to dla
mnie jako prezesa SEDIVIO S.A. wydarzenie szczególnej wagi. W rok 2021, co na pewno Państwo dobrze pamiętacie,
weszliśmy jeszcze pod starą nazwą EC2 S.A. i charakterystycznym znakiem graficznym przypominającym chmurę. Wraz z
końcem roku nazwę zmieniliśmy na Sedivio S.A., a nasz logotyp zyskał nowoczesny rys i przyjazne kolory. Dlaczego to takie
ważne?

Zmiana nazwy naszej firmy to jeden z kroków milowych „Strategii rozwoju na lata 2022-2023”. Dlaczego rozpoczęliśmy
realizację nowej strategii przed styczniem 2022 r.? Już tłumaczę.

Drodzy Akcjonariusze i Inwestorzy, Szanowni Państwo,

Często słyszymy z ust przedstawicieli różnych firm, że miniony rok był „najlepszy w historii”, „nieprawdopodobnie udany”, „wybitny pod względem
przychodów” lub „przełomowy”. Ale wystarczy dokładniej się przyjrzeć i okaże się, że to tak naprawdę działania marketingowe, nie zaś odzwierciedlenie
rzeczywistego stanu spółki. Nie ma w tym nic złego; każdemu z nas zależy na jak najlepszej prasie, a zachwalanie przedsiębiorstwa, któremu się szefuje,
jest – powiedziałbym – wręcz pożądane. I tutaj dochodzimy do clou sprawy. Rok 2021 przerósł nasze oczekiwania.

Założenia strategii na lata 2020-2021 udało nam się zrealizować w 100%. Co więcej, zrealizowaliśmy je nie tyle terminowo, ile przed czasem – nie jest
to ani oczywistością, ani regułą, zwłaszcza w tak dynamicznej branży jak nasza. Pozwólcie Państwo, że pokrótce podsumuję te założenia.

Weszliśmy na rynki zagraniczne i nawiązaliśmy współpracę z międzynarodowymi software house’ami. Nasza firma stopniowo zyskuje na
rozpoznawalności po obu stronach Atlantyku. Tym bardziej odczuliśmy potrzebę zmiany nazwy, żeby nie kojarzyła się przypadkiem z Amazon Elastic
Computing Cloud, zwłaszcza że nasz dawny logotyp, jak już wspomniałem przypominał chmurę.

W ramach Tech Med House Sp. z o.o. wspieramy innowacyjność. Należy tu wymienić dwa projekty, które są w zaawansowanej fazie realizacji. Pierwszym
z nich jest Phibox – urządzenie wspomagające fizjoterapeutów w codziennej pracy. Umożliwia ono urozmaicenie terapii i zwiększenie poziomu
zaangażowania dziecka za pomocą wesołych gier sterowanych jego ruchami podczas wykonywania ćwiczeń fizjoterapeutycznych.

Jakub Budziszewski
Prezes Zarządu SEDIVIO S.A.
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Tym samym Phibox łączy ćwiczenia i zabawę. Drugim zaś Sensoric – platforma przedstawiająca dzieciom w wieku 4-7 lat ćwiczenia integracji
sensorycznej w atrakcyjny i przystępny sposób, stawiając je w roli ekspertów od swojego ciała. Sensoric pozytywnie wpływa na motywację przy
terapii.

Rozwijamy produkt do zarządzania projektami ScrumEASY, który obecnie komercjalizujemy. Staliśmy się zaufanym partnerem pierwszego wyboru i jako
tacy jesteśmy wybierani w przetargach publicznych. Jak wspominałem w raporcie w 1 kw. 2022 r.: mamy bardzo wysoko zawieszoną poprzeczkę. Ale do
wyzwań, które przed nami stoją, podchodzimy optymistycznie. Nasze przychody w trakcie realizowania poprzedniej strategii wzrosły o ponad 60%, a
zespół powiększył się ponad dwukrotnie i nie przestajemy rekrutować. Zyskaliśmy także nowego członka zarządu Karola Matczaka, którego
doświadczenie w świecie finansów z pewnością pomoże nam wypłynąć na jeszcze szersze wody.

Nowa strategia rozwoju zakłada poszerzenie dotychczasowej działalności Sedivio S.A. o kompetencje w nowych dla naszej firmy obszarach –
cyberbezpieczeństwo, blockchain czy IoT. W pierwszej kolejności skupiamy się na tzw. cybersec. O projekcie CYRIMA już kilka razy wspominałem; w
tym miejscu powiem tylko, że robimy postępy i launch pełnej wersji tego produktu w połowie 2023 r. obecnie wydaje się niezagrożony. Czuwa nad nim
Karol Chwastowski, ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa systemów IT, zatrudniony w ubiegłym roku na stanowisku Non-Executive Security Director.

Liczę, że udało mi się Państwa zainteresować, a lektura niniejszego raportu da Państwu jeszcze pełniejszy obraz naszej firmy, jej dotychczasowych
osiągnięć i planów na przyszłość. Na koniec przypomnę jeszcze, że przed nami emisja akcji Serii B, o czym wspominaliśmy w ubiegłym roku.

Dziękuję za zaufanie i zapraszam Państwa do śledzenia SEDIVIO S.A. w naszych kanałach social media oraz na www.sedivio.com, zwłaszcza że w
najbliższym czasie będziemy chcieli się z Państwem podzielić kilkoma newsami.

Z wyrazami szacunku,
 

Jakub Budziszewski (Prezes Zarządu)
 

Krzysztof Pyrdoł (Wiceprezes Zarządu)
 

Karol Matczak (Członek Zarządu)
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II. Informacje ogólne o spółce
Firma spółki: SEDIVIO Spółka Akcyjna

Siedziba spółki: Warszawa

Adres spółki: ul. Okopowa 47 lok. 23, 01-059 Warszawa

NIP: 5213410954
REGON: 140750385

Forma prawna: Spółka została wpisana dnia 10 października 2013 r.
do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem 0000480272. Spółka została
zawiązana na czas nieoznaczony.

Kapitał zakładowy spółki: Kapitał zakładowy Spółki na dzień 31
grudnia 2021 r. wynosił 286.000,00 zł i dzielił się na 2.680.000 akcji
zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Kapitał
zakładowy został pokryty w całości.

Na dzień publikacji raportu kapitał zakładowy nie uległ zmianie.
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III. Wybrane dane finansowe jednostkowego sprawozdania finansowego za 2021 rok
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Zasady przeliczania danych finansowych na
euro:

a)  Wybrane pozycje bilansu przeliczono
      według kursu średniego EUR podanego
      przez Narodowy Bank Polski:
           a. z dnia 31.12.2021 – 4,5994
           b. z dnia 31.12.2020 – 4,6148

b)  Wybrane pozycje Rachunku Zysków i Strat
      oraz Rachunku przepływów pieniężnych
      przeliczono według średniej arytmetycznej
      kursów średnich opublikowanych przez NBP
      na ostatni dzień każdego miesiąca okresu
      obrotowego:
            a. za okres 01.01.2021-31.12.2021 – 4,5775
            b. za okres 01.01.2020-31.12.2020 – 4,4742



Emitent tworzy grupę kapitałową w rozumieniu przepisów o
rachunkowości. Na dzień 31 grudnia 2021 roku jak i dzień publikacji
raportu rocznego za 2021 rok, tj. 26 maja 2022 r. Emitent posiadał
100% udziałów w spółce Tech Med House sp. z o.o. (spółka zależna). 
 
Działalność Tech Med House sp. z o.o. polega na PKD 70.22.Z –
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności
gospodarczej i zarządzania.

Nazwa spółki: Tech Med House sp. z o.o.
Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
Udział w kapitale: 100 % udziałów 
Udział w głosach: 100 % głosów 
Kraj siedziby: Polska
Siedziba: Warszawa
Adres: ul. Okopowa 47 lok. 23, 01-059 Warszawa 
KRS: 0000856343
REGON: 386865650 
NIP: 5272934742
PKD: 70.22.Z – Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia
działalności gospodarczej i zarządzania.

IV. Opis organizacji grupy kapitałowej z wyszczególnieniem jednostek
      podlegających konsolidacji oraz jednostek nieobjętych konsolidacją
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 Katarzyna Jachimowska – Prezes Zarządu,
Michał Krajewski – Członek Zarządu. 

Na dzień publikacji raportu skład Zarządu spółki Tech Med House sp.
z o.o. jest następujący: 

1.
2.

 
SEDIVIO S.A. posiada 100 udziałów reprezentujących 100,00 proc.
kapitału zakładowego Tech Med House sp. z o.o. Przedmiotem
przeważającej działalności Tech Med House sp. z o.o. będzie funkcja
akceleratora biznesu składającego się z ekspertów w swoich
dziedzinach. Z oferty będą mogły skorzystać start'upy w każdej fazie
rozwoju. Firmy z najlepszymi pomysłami otrzymają wsparcie w
zakresie działań IT, marketingu, sprzedaży i pozyskaniu kapitału
potrzebnego na rozwój. 

 SEDIVIO S.A. nie konsoliduje wyniku finansowego Tech Med House
sp. z o.o., spółki zależnej ze swoimi wynikami finansowymi. Jest to
uzasadnione faktem, że Tech Med House sp. z o.o. nie wystąpiły
jeszcze istotne zdarzenia wywołujące skutki o charakterze
majątkowym lub finansowym. 



Bilans
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Rachunek zysków i strat
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Rachunek przepływów pieniężnych
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Zestawienie zmian w kapitale własnym
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Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia
sprawozdania finansowego

Zarząd SEDIVIO S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy,
roczne jednostkowe 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.

Warszawa, dn. 26 maja 2022 r.

V. Oświadczenia Zarządu

Jakub Budziszewski
Prezes Zarządu

Krzysztof Pyrdoł
Wiceprezes Zarządu

Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania
sprawozdań finansowych

Zarząd SEDIVIO S.A. oświadcza, że wybór firmy audytorskiej
przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego został
dokonany zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury
wyboru firmy audytorskiej, oraz że 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.

Warszawa, dn. 26 maja 2022 r.

Karol Matczak
Członek Zarządu

Jakub Budziszewski
Prezes Zarządu

Krzysztof Pyrdoł
Wiceprezes Zarządu

Karol Matczak
Członek Zarządu



VI. Informacje na temat stosowania przez spółkę zasad ładu korporacyjnego

Zarząd SEDIVIO S.A. oświadcza, że Spółka w roku obrotowym 2021
przestrzegała zasad ładu korporacyjnego wynikających ze zbioru
Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect we
wskazanym poniżej zakresie. Poniższa tabela zawiera szczegółowy
opis zakresu i formy stosowania poszczególnych zasad przez Spółkę
wraz ze wskazaniem okoliczności i przyczyn niestosowania
niektórych zasad. 

1) Spółka powinna prowadzić́ przejrzystą i efektywną politykę̨
informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z
użyciem nowoczesnych technologii oraz najnowszych narzędzi
komunikacji zapewniających szybkość́, bezpieczeństwo oraz szeroki
i interaktywny dostęp do informacji. Spółka korzystając w jak
najszerszym stopniu z tych metod, powinna zapewnić́ odpowiednią
komunikację z inwestorami i analitykami, wykorzystując w tym celu
również nowoczesne metody komunikacji internetowej, umożliwiać́
transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem
sieci Internet, rejestrować́ przebieg obrad i upubliczniać́ go na
stronie internetowej.  

Oświadczenie o stosowaniu: TAK

Komentarz emitenta: Spółka wypełnia powyższą Dobrą Praktykę z
wyłączeniem transmisji obrad Walnego Zgromadzenia z
wykorzystaniem sieci Internet oraz rejestrowania przebiegu obrad i
upubliczniania go na stronie internetowej. 
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Wszelkie istotne informacje na temat zwołania i odbycia walnego
zgromadzenia spółki przekazywane są do publicznej wiadomości
poprzez ich umieszczenie na stronie internetowej spółki oraz za
pośrednictwem odpowiednich raportów bieżących EBI i ESPI. W
związku z faktem, iż koszty związane z transmisją i rejestracją
przebiegu obrad i upubliczniania go na stronie internetowej są
niewspółmierne do potencjalnych korzyści takiego działania, Spółka
nie zamierza w najbliższym czasie wprowadzić zasady
transmitowania, rejestracji i upubliczniania obrad walnego
zgromadzenia i nie będzie stosowała przedmiotowej Dobrej Praktyki
w sposób ciągły.

2) Spółka powinna zapewnić́ efektywny dostęp do informacji
niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz sposobu jej
funkcjonowania.  

Oświadczenie o stosowaniu: TAK

Komentarz emitenta: Spółka realizuje przedmiotową zasadę w
szczególności poprzez publikację stosownych raportów bieżących i
okresowych oraz uaktualnianie informacji na stronie internetowej
Spółki.

3) Spółka prowadzi korporacyjną stronę̨ internetową i zamieszcza na
niej:

3.1. podstawowe informacje o spółce i jej działalności (strona
startowa); oświadczenie o stosowaniu: TAK.



3.2. opis działalności emitenta ze wskazaniem rodzaju działalności, z
której emitent uzyskuje najwięcej przychodów; oświadczenie o
stosowaniu: TAK.
3.3. opis rynku, na którym działa emitent, wraz z określeniem pozycji
emitenta na tym rynku; oświadczenie o stosowaniu: TAK.
3.4. życiorysy zawodowe członków organów spółki; oświadczenie o
stosowaniu: TAK.
3.5. powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia członka rady
nadzorczej, informacje o powiązaniach członka rady nadzorczej z
akcjonariuszem dysponującymi akcjami reprezentującymi nie mniej
niż̇ 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki;
oświadczenie o stosowaniu: TAK.
3.6. dokumenty korporacyjne spółki; oświadczenie o stosowaniu:
TAK.
3.7. zarys planów strategicznych spółki; oświadczenie o stosowaniu:
TAK.
3.8. opublikowane prognozy wyników finansowych na bieżący rok
obrotowy, wraz z założeniami do tych prognoz (w przypadku, gdy
emitent takie publikuje); oświadczenie o stosowaniu: NIE;
uzasadnienie niestosowania: Spółka nie sporządza prognoz wyników.
3.9. strukturę akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem głównych
akcjonariuszy oraz akcji znajdujących się w wolnym obrocie;
oświadczenie o stosowaniu: TAK.
3.10. dane oraz kontakt do osoby, która jest odpowiedzialna w spółce
za relacje inwestorskie oraz kontakty z mediami; oświadczenie o
stosowaniu: TAK.
3.11. (skreślony) 
3.12. opublikowane raporty bieżące i okresowe; oświadczenie o
stosowaniu: TAK.
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3.13. kalendarz zaplanowanych dat publikacji finansowych
raportów okresowych, dat walnych zgromadzeń́, a także spotkań́ z
inwestorami i analitykami oraz konferencji prasowych;
oświadczenie o stosowaniu: TAK.
3.14. informacje na temat zdarzeń́ korporacyjnych, takich jak
wypłata dywidendy, oraz innych zdarzeń́ 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; oświadczenie o stosowaniu: 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; oświadczenie o stosowaniu:
TAK.
3.17. informację na temat powodów odwołania walnego
zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad wraz z
uzasadnieniem; oświadczenie o stosowaniu: TAK.
3.18. informację o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i
powodach zarządzenia przerwy; oświadczenie o stosowaniu: TAK.
3.19. informacje na temat podmiotu, z którym spółka podpisała
umowę̨ o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy ze
wskazaniem nazwy, adresu strony internetowej, numerów
telefonicznych oraz adresu poczty elektronicznej Doradcy;
oświadczenie o stosowaniu: TAK.
3.20. informację na temat podmiotu, który pełni funkcję
animatora akcji emitenta; oświadczenie o stosowaniu: TAK.



3.21. dokument informacyjny (prospekt emisyjny) spółki,
opublikowany w ciągu ostatnich 12 miesięcy; oświadczenie o
stosowaniu: TAK.
3.22. (skreślony)
 

Informacje zawarte na stronie internetowej powinny być́ zamieszczane
w sposób umożliwiający łatwy dostęp do tych informacji. Emitent
powinien dokonywać́ aktualizacji informacji umieszczanych na stronie
internetowej. W przypadku pojawienia się̨ nowych, istotnych informacji
lub wystąpienia istotnej zmiany informacji umieszczanych na stronie
internetowej, aktualizacja powinna zostać́ przeprowadzona
niezwłocznie; oświadczenie o stosowaniu: TAK.

4) Spółka prowadzi korporacyjną stronę̨ internetową, według wyboru
emitenta, w języku polskim lub angielskim. Raporty bieżące i okresowe
powinny być́ zamieszczane na stronie internetowej co najmniej w tym
samym języku, w którym następuje ich publikacja zgodnie z przepisami
obowiązującymi emitenta.

Oświadczenie o stosowaniu: TAK.

5) Spółka powinna prowadzić́ politykę̨ informacyjną ze szczególnym
uwzględnieniem potrzeb inwestorów indywidualnych. W tym celu
Spółka, poza swoją stroną korporacyjną powinna wykorzystywać́
indywidualną dla danej spółki sekcję relacji inwestorskich znajdującą na
stronie www.GPWInfoStrefa.pl.

Oświadczenie o stosowaniu: NIE.
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Komentarz emitenta: Wszystkie stosowne informacje zamieszczane są na
stronie internetowej Spółki. Spółka nie będzie stosowała tej Dobrej
Praktyki.

6) Emitent powinien utrzymywać́ bieżące kontakty z przedstawicielami
Autoryzowanego Doradcy, celem umożliwienia mu prawidłowego
wykonywania swoich obowiązków wobec emitenta. Spółka powinna
wyznaczyć́ osobę odpowiedzialną za kontakty z Autoryzowanym Doradcą.

Oświadczenie o stosowaniu: TAK.

7) W przypadku, gdy w spółce nastąpi zdarzenie, które w ocenie emitenta
ma istotne znaczenie dla wykonywania przez Autoryzowanego Doradcę̨
swoich obowiązków, emitent niezwłocznie powiadamia o tym fakcie
Autoryzowanego Doradcę̨.

Oświadczenie o stosowaniu: TAK.

8) Emitent powinien zapewnić́ Autoryzowanemu Doradcy dostęp do
wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych do wykonywania
obowiązków Autoryzowanego Doradcy.

Oświadczenie o stosowaniu: TAK.

9) Emitent przekazuje w raporcie rocznym:
9.1. informację na temat łącznej wysokości wynagrodzeń́ wszystkich
członków zarządu i rady nadzorczej; oświadczenie o stosowaniu: TAK.
 



9.2. informację na temat wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy otrzymywanego
od emitenta z tytułu świadczenia wobec emitenta usług w każdym zakresie;
oświadczenie o stosowaniu: NIE. Uzasadnienie niestosowania: Z uwagi na tajemnicę
przedsiębiorstwa Spółka nie zamierza stosować przedmiotowej Dobrej Praktyki.
 

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

Oświadczenie o stosowaniu: TAK.

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

Oświadczenie o stosowaniu: NIE.

Uzasadnienie niestosowania: W związku z faktem, 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
stosować przedmiotowej Dobrej Praktyki.

12) Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie emisji akcji z prawem poboru powinna
precyzować́ cenę̨ emisyjną albo mechanizm jej ustalenia lub zobowiązać́ organ do tego
upoważniony do ustalenia jej przed dniem ustalenia prawa poboru, w terminie
umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej.

Oświadczenie o stosowaniu: TAK.
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13) Uchwały walnego zgromadzenia powinny zapewniać́
zachowanie niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy
decyzjami powodującymi określone zdarzenia korporacyjne
a datami, w których ustalane są̨ prawa akcjonariuszy
wynikające z tych zdarzeń́ korporacyjnych. 

Oświadczenie o stosowaniu: 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; oświadczenie
o stosowaniu: TAK.

14) Dzień́ ustalenia praw do dywidendy oraz dzień́ wypłaty
dywidendy powinny być́ tak ustalone, aby czas
przypadający  pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a w
każdym przypadku nie dłuższy niż̇ 15 dni roboczych.
Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami
wymaga szczegółowego uzasadnienia. 



informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń́ w otoczeniu
rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą̨ mieć́ 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 mieć́ miejsce
w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą̨ emitenta i są̨ istotne z
punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty
publikacji raportów okresowych, planowanych walnych
zgromadzeń́, otwarcia subskrypcji, spotkań́ z inwestorami lub
analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu
analitycznego. 

Oświadczenie o stosowaniu: TAK.

15) Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy
warunkowej może zawierać́ tylko takie warunki, których ewentualne
ziszczenie nastąpi przed dniem ustalenia prawa do dywidendy.

Oświadczenie o stosowaniu: TAK.

16) Emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie 14 dni od
zakończenia miesiąca. Raport miesięczny powinien zawierać́ co
najmniej:

Oświadczenie o stosowaniu: NIE.
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Uzasadnienie niestosowania: Emitent nie publikuje raportów
miesięcznych, gdyż w jego opinii raporty te w większości
przypadków jedynie powielają już opublikowane informacje.

16a) W przypadku naruszenia przez emitenta obowiązku
informacyjnego określonego w ZałącznikuNr 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
zaistniała sytuację; oświadczenie o stosowaniu: TAK.

17) (skreślony)

Jakub Budziszewski
Prezes Zarządu

Krzysztof Pyrdoł
Wiceprezes Zarządu

Karol Matczak
Członek Zarządu
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