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1. Sprawozdanie z działalności Emitenta w roku 2020
a.

Emitent

Tabela: Zarząd Emitenta - stan na 31.12.2020
Imię i nazwisko

Stanowisko

Bartosz Boszko

Prezes Zarządu

Łukasz Ochman

Wiceprezes Zarządu

Tabela: Rada Nadzorcza Emitenta - stan na 31.12.2020
Imię i nazwisko

Stanowisko

Dominik Staroń

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Justyna Darmoń

Członek Rady Nadzorczej

Aleksander Gil

Członek Rady Nadzorczej

Michał Hajdukiewicz

Członek Rady Nadzorczej

Grzegorz Szustkiewicz

Członek Rady Nadzorczej

Tabela: Wyszczególnienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w kapitale zakładowym oraz głosach na
walnym zgromadzeniu na dzień 31.12.2020

Nazwa Akcjonariusza

Liczba akcji

Udział w kapitale zakładowym

Liczba głosów

Udział w głosach na WZA

Joanna Boszko

61 775 270

70,94%

61 775 270

70,94%

Pozostali

25 304 017

29,06%

25 304 017

29,06%

SUMA:

87 079 287

100,00%

87 079 287

100,00%

Źródło: Emitent

Kapitał zakładowy (podstawowy) Emitenta na dzień sporządzenia Raportu Rocznego wynosi 8 707 928,70 zł.

b.

Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji.

Na dzień 31.12.2020 r. Centurion Finance ASI S.A. posiadała 100% udziałów w Centurion Nieruchomości sp. z o.o. Emitent nie
sporządza skonsolidowanego raportu rocznego, korzystając z artykułu 58. Ustawy o rachunkowości. W opinii Emitenta, dane
finansowe Centurion Nieruchomości sp. z o.o. są nieistotne dla realizacji obowiązku określonego w art. 4 ust. 1 Ustawy o
rachunkowości, a więc dla rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego
Emitenta.

Pełna nazwa przedsiębiorstwa zależnego

Centurion Nieruchomości sp. z o.o.

Przedmiot działalności

Branża nieruchomości

Numery rejestrowe

NIP: 9542776836, REGON: 367026386, KRS: 662987

Adres siedziby

ul. A. Zająca 22, 40-749 Katowice

Ilość udziałów Emitenta

400
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Udział w kapitale zakładowym

100%

Ilość głosów Emitenta na WZ

400

Udział w głosach na WZ

100%

2. Zdarzenia istotne wpływające na działalność jednostki, jakie nastąpiły w roku
obrotowym, a także po jego zakończeniu do dnia sporządzenia sprawozdania
finansowego
Rok 2020 był bardzo udany dla naszej Spółki. W skali roku odnotowaliśmy zysk na poziomie 1,77 mln pln przed opodatkowaniem.
W okresie tym Spółka dodatkowo poprawiła wskaźniki finansowe. Zadłużenie jest praktycznie zerowe, zanotowaliśmy również
wyraźny spadek należności. Wszystko to udało się osiągnąć mimo trwającej pandemii, która nie wpłynęła negatywnie na
działalność Spółki. W 2020 uczestniczyliśmy w wielu IPO, z części wychodząc z pokaźnym zyskiem.
Za najważniejsze wydarzenia 2020 roku uznajemy:
- debiuty spółek GenXone S.A. oraz Skinwallet S.A. GenXone S.A., pomimo wyznaczenia debiutu na 25 sierpnia, pierwsze
notowania akcji miała 4 września, a kurs otwarcia był wyższy o 652% od ceny, po której dokonywaliśmy zapisu. Skinwallet S.A.
debiutował z kursem wyższym o 121% od ceny zapisu na akcje,

- objęcie akcji w Healthnomic S.A. – Healthnomic S.A. jest firmą z branży medtech specjalizująca się w zdalnej diagnostyce oraz
rozwoju autorskiej platformy telemedycznej. Wprowadza ona na rynek kompleksowe rozwiązanie do zdalnego zarządzania
procesem diagnostyczno-terapeutycznym chorób cywilizacyjnych. Prezesem Zarządu Spółki oraz jej Współzałożycielem jest
Dariusz Głogowski, znany oraz doświadczony manager z branży medycznej. Usługa Healthnomic jest odpowiedzią na wyzwania
stojące przed współczesną medycyną, takimi jak wzrost liczby zgonów spowodowany przez choroby cywilizacyjne oraz pandemię
COVID-19. Spółka zamierza zadebiutować na rynku NewConnect w 2021 roku. Nasze zainteresowanie branżą Medyczną
i Medtech da się zauważyć po naszej niedawnej inwestycji w spółkę Satis Group S.A. Podała ona niedawno komunikaty, mówiące
ze będzie ona inwestować w branżę medyczną, oraz będzie współpracować z amerykańska spółką INVO Bioscience,

- objęcie udziałów w MINUTOR ENERGIA Sp. z o.o. - jest to spółka wywodząca się z firmy MINUTOR Sp. z o. o., która od 2014r.
świadczy na polskim rynku wysoko wyspecjalizowane usługi techniczne dla przemysłu. Firma działa w segmencie
fotowoltaicznym. Spółka kilka dni temu pochwaliła się, ze zawarła umowę dzierżawy gruntu pod budowę farm fotowoltaicznych.

- objęcie akcji w BRAVELAMB Studio – jest to spółka produkująca gry komputerowe segmentu premium indie. Ich celem
strategicznym jest tworzenie gier nastawionych na głęboką narrację popartą koniecznością dokonywania przez gracza trudnych
moralnie wyborów. Niezależność produkcyjna, połączona z nastawieniem na wysoką jakość wykonywanych projektów czyni z nich
unikatowe przedsięwzięcie na polskim rynku game dev (https://bravelambstudio.com/),

- objęcie akcji w Movie Games Mobile - jest to spółka wchodząca w skład notowanej na rynku New Connect Grupy Movie Games.
Pomysł powołania do życia MGM zrodził się w głowie prezesa i założyciela Movie Games, Mateusza Wcześniaka, jako odpowiedź
na potrzebę uzupełnienia portfolio Grupy o kompetencje w zakresie tworzenia gier mobilnych oraz portowania na platformy
mobilne najciekawszych produkcji na PC i konsole wydawanych przez pozostałe podmioty z rodziny MG,

4

- przekroczenie 5% udziału w głosach w spółce AQT Water S.A. - jest to spółka w trudnej kondycji finansowej, z dużym
potencjałem. Uczestniczyliśmy w walnych zgromadzeniach, na których przegłosowane zostały emisje mające dać możliwość
stabilnego funkcjonowania spółce. Jej profil działalności pokrywa się z naszymi zainteresowaniami związanymi z szeroko
rozumianą branżą OZE,

- w styczniu ponownie przekroczyliśmy próg 5% głosów na WZA w spółce JWA S.A., która ma połączyć się ze spółką one2tribe sp.
z o.o. One2tribe jest spółką fintechową, która oferuje rozwiązania motywacyjne dla dużych zespołów ludzkich. Z systemu
Tribeware oferowanego przez one2tribe korzystają krajowe i międzynarodowe korporacje. Rozwiązanie wykorzystuje
mechanizmy oparte o psychologię behawioralną (w tym grywalizację), analizę dużej ilości danych (Machine Learning, AI) oraz
narzędzia klasy fintech/e-commerce (obsługa wypłaty nagród, prowizji, sklep z benefitami pracowniczymi). Lista klientów
one2tribe to m.in. : Aviva, Compensa, Ikea, ING, Komputronik, Philip Morris, PLAY, Raiffeisen Polbank, Santander, Urząd Miasta
Stołecznego Warszawa, Vision Express, Vienna Life, Żabka, NEUCA, Bayer, Pfizer, SANOFI, Biogen. W komunikacie bieżącym ESPI
1/2021 poinformowaliśmy o udzieleniu one2tribe pożyczki w kwocie 374 604 zł, która następnie ma zostać konwertowana na
udziały, a ostatecznie - po połączeniu z JWA S.A. - na akcje w ten sposób powstałego podmiotu. Jest to proces długotrwały,
jednak zakładamy, że osiągnięty zwrot z inwestycji będzie ponadprzeciętny,

- przekroczenie 5% w kapitale spółki Surfland Systemy Komputerowe S.A. - spółka ta jest w trakcje połączenia ze spółką VR
FACTORY Sławomir Matul,

- przekroczenie 5% w kapitale spółki Hub4Fintech S.A (dawne CWA S.A.) - spółka ta jest w trakcie połączenia ze spółką MINUTOR
ENERGIA sp. z o.o. Wg informacji przekazanych przez Emitenta, podpisany został Term Sheet dotyczący połączenia spółek.
MINUTOR ENERGIA jest spółką działającą w branży OZE, skupia się na fotowoltaice. Obecnie posiadamy poniżej 5% w kapitale
H4F S.A.,

- Satus Games – fundusz, w którym Emitent posiada udziały, przygotowuje się do kolejnych inwestycji. Sama kapitalizacja
funduszu została zmniejszona do kwoty 25 mln zł, co jest podyktowane wymogami NCBR,

- One Solution S.A. – spółka z naszego portfela oczekująca na debiut na NewConnect - jest to dynamicznie rozwijającą się firma
na rynku wierzytelnościowym od 2015 roku. Spółka zajmuje się nabywaniem i zarządzaniem wierzytelnościami gospodarczymi
oraz windykacją na zlecenie (Inkaso). One Solution S.A. dostarcza również finansowania swojej spółce Pro Invest Finanse, która
specjalizuje się w nabywaniu i zarządzaniu wierzytelnościami konsumenckimi (B2C). Misją One Solution S.A. jest usprawnienie
płynności finansowej przedsiębiorstw z sektora B2B. Ich wykwalifikowana kadra oraz dotychczas zdobyte doświadczenie
umożliwia im profesjonalne świadczenie usług na potrzeby klientów z różnych branż gospodarczych. Spółka z typowego startupu
przekształciła się w dynamiczny i dochodowy podmiot,
Na koniec 2020 roku mieliśmy zajętych wiele pozycji na akcjach spółek, które dały dobre rezultaty w 1Q 2021, o czym świadczy
wynik na koniec tego kwartału. Prowadzimy negocjacje dotyczący inwestycji z kilkoma podmiotami. Jeśli zakończą się one dla nas
pozytywnie, poinformujemy o tym fakcie odpowiednimi raportami bieżącymi. W najbliższym czasie oczekujemy kilku debiutów
spółek z naszego portfela na rynku NewConnect. Nie spodziewamy się obecnie zbyt wygórowanych stóp zwrotu, gdyż zauważamy
spadek płynności na tymże rynku. Obroty na wielu spółkach drastycznie spadły. Większa płynność utrzymuje się na rynku
głównym GPW, w związku z czym tam będziemy szukali okazji do zajmowania większych pozycji inwestycyjnych. Nie ustajemy
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w pracach związanych z dopuszczeniem akcji do obrotu - odbywamy szereg rozmów i konsultacji z prawnikami oraz uczestnikami
rynku. O postępach prac będziemy informowali w raportach bieżących.
Zakładamy, że rok 2021 będzie dla spółki rokiem udanym. Naszym celem jest poprawienie wyniku z roku 2020.

3. Przewidywany rozwój jednostki
Spółka planuje kontynuować swoją politykę inwestycyjną.

4. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa
Tabela: Wybrane dane finansowe z bilansu
W PLN

W EUR

W PLN

W EUR

Stan na 31 grudnia
2020

Stan na 31 grudnia
2020

Stan na 31 grudnia
2019

Stan na 31 grudnia
2019

7 601 881,96

1 647 273,95

6 019 344,44

1 413 489,36

Należności długoterminowe

0,00

0,00

0,00

0,00

Należności krótkoterminowe

1270,00

275,20

86 000,00

20 194,90

Środki pieniężne i inne aktywa
pieniężne

31279,13

6778,00

14 882,57

3 494,79

Zobowiązania długoterminowe

0,00

0,00

0,00

0,00

Zobowiązania krótkoterminowe

285708,03

61911,25

79 376,55

18 639,56

Kapitał własny

Tabela: Wybrane dane finansowe z rachunku zysków i strat
W PLN

W EUR

W PLN

W EUR

Okres od
1.01.2020 do
31.12.2020

Okres od
1.01.2020 do
31.12.2020

Okres od
1.01.2019 do
31.12.2019

Okres od
1.01.2019 do
31.12.2019

0,00

0,00

0,00

0,00

4784,81

1036,84

3 627,13

843,17

Zysk / strata ze sprzedaży

-234213,35

-50752,65

- 125 094,60

- 29 079,88

Zysk / strata na działalności
operacyjnej

-230819,26

-50017,18

- 111 671,89

25 959,59

Zysk / strata brutto

1770125,52

38357,560

510 010,53

118 558,62

Zysk strata netto

1542308,52

334209,18

510 010,53

118 558,62

Przychody netto ze sprzedaży
Amortyzacja
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Tabela: Kapitał własny Emitenta (w zł)
Stan na
31 grudnia 2020 r.

Stan na
31 grudnia 2019 r.

Kapitał (Fundusz) własny

7601881,96

6 019 344,44

Kapitał (Fundusz ) podstawowy

8707928,70

8 707 928,70

Kapitał (Fundusz) zapasowy

215857,00

215 857,00

Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe

0,00

0,00

Zysk (strata) z lat ubiegłych

-2864212,26

- 3 414 451,79

Zysk (strata) netto

1542308,52

510 010,53

Źródło: Emitent
Podstawowe wskaźniki finansowe kształtują się następująco :
Nazwa wskaźnika

Rentowność majątku (ROA)

Formuła obliczeniowa

Wartość wskaźnika
pożądana

2020 rok

2019 rok

max

21,49

8,06

max

22,64

8,47

1,2 - 2,0

15,09

24,72

0,8 - 1,2

15,09

24,72

0,2

14,97

22,64

max

4026084,47

4 283 329,16

0,30 - 0,50

0,04

0,01

>1

2,05

1,38

-

2,05

1,38

kapitały obce / kapitały własne

<1

0,06

0,05

kapitały własne + rezerwy długoter. + zobowiązania
długoter. /

max

1,00

0,99

wynik finansowy netto  100 /
średnioroczny stan aktywów

Rentowność kapitału własnego
(ROE)

wynik finansowy netto  100 /
średnioroczny stan kapitału własnego
aktywa obrotowe ogółem /

Bieżąca płynność finansowa I
zobowiązania krótkoterminowe
aktywa obrotowe ogółem - zapasy /
Szybka płynność finansowa II
zobowiązania krótkoterminowe
Pieniężna płynność finansowa III

inwestycje krótkoterminowe /
zobowiązania krótkoterminowe

Kapitał obrotowy

aktywa obrotowe zobowiązania krótkoterminowe

Ogólnego zadłużenia

zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe /
suma aktywów

Pokrycia aktywów trwałych kapitałem własnym
Pokrycia aktywów trwałych kapitałem stałym
Relacji kapitałów obcych do kapitałów własnych
Trwałości struktury finansowania

kapitały własne / aktywa trwałe
kapitały własne + zobowiązania długoterminowe /
aktywa trwałe ogółem

suma aktywów

Sprawozdanie finansowe Centurion Finance ASI S.A. za 2020 rok zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności
Emitenta w dającej się przewidzieć przyszłości, obejmującej okres nie krótszy niż 12 miesięcy od dnia bilansowego.

5. Ryzyka zmian przepływów środków pieniężnych oraz utraty płynności finansowej
Ryzyko rynkowe – inwestycje, które Spółka planuje zrealizować, w spółki giełdowe niosą ze sobą ryzyko dekoniunktury na
warszawskim parkiecie.
Ryzyko dekoniunktury gospodarczej – spadek wzrostu PKB w Polsce może przełożyć się na mniejsze stopy zwrotu.
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Ryzyko nierentownych inwestycji – niezrealizowane prognozy finansowe spółek, które będą celami inwestycyjnymi Centurion
Finance ASI S.A. wiązać się mogą ze spadkiem kursu spółek, a co za tym ze stratami inwestycyjnymi.
Ryzyko kredytowe – w związku z posiadanymi należnościami i udzielonymi pożyczkami oraz przekazanymi zaliczkami spółka
narażona jest na ryzyko kredytowe w postaci ewentualnych trudności związanych z odzyskaniem wartości posiadanych aktywów
w rezultacie pogorszenia sytuacji finansowej kontrahentów spółki. W celu zabezpieczenia przed tym ryzykiem Spółka
przeprowadza analizę finansową podmiotów, z którymi podpisuje umowy, aby zminimalizować ryzyko potencjalnego
niewywiązania się z postanowień umownych przez drugą stronę umowy. Ponadto, jeśli jest to możliwe, Spółka ustanawia
dodatkowe zabezpieczenia, np. w postaci wpisu hipoteki na nieruchomościach pożyczkobiorców.

6. Przyjęta przez Spółkę metoda zarządzania ryzykiem inwestycyjnym
Zarząd Spółki przeprowadza analizę spółek, które mogą być celami inwestycyjnymi. Zarządzający Centurion Finance ASI S.A.
odbywają spotkania z reprezentantami spółek publicznych oraz niepublicznych, celem pozyskania niezbędnych informacji
umożliwiających ocenę ryzyka inwestycyjnego. Negocjowane są ceny udziałów oraz akcji. Zarząd może również korzystać
z doradztwa innych podmiotów.

7. Informacje na temat przestrzegania zasad Ładu Korporacyjnego
Tabela: Zasady Ładu Korporacyjnego wraz z wyjaśnieniem przyczyn niestosowania niektórych z nich
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, za wyjątkiem transmitowania obrad
walnego zgromadzenia
z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrowania przebiegu obrad i upubliczniania go na stronie internetowej.

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

TAK

3. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej:
3.1. 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,

NIE

3.4. 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
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3.6. dokumenty korporacyjne spółki,

TAK

3.7. zarys planów strategicznych spółki,

NIE

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

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,

NIE

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

TAK

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

TAK, poza prowadzeniem sekcji na stronie www.gpwinfostrefa.pl.
W opinii Zarządu informacje przekazywane za pośrednictwem strony internetowej w sposób wystarczający i kompletny zapewniają inwestorom możliwość dokonywania bieżącej oceny rozwoju spółki oraz sposobu jej funkcjonowania.

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

TAK

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

TAK

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

TAK

9. Emitent przekazuje w raporcie rocznym:

9.1. informację na temat łącznej wysokości wynagrodzeń wszystkich członków zarządu i rady nadzorczej.

TAK - zawarte w rocznym
sprawozdaniu finansowym

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

NIE

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

TAK

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

NIE

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
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13a. W przypadku otrzymania przez zarząd emitenta od akcjonariusza posiadającego
co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w
spółce, informacji o zwołaniu przez niego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w
trybie określonym w art. 399 § 3 Kodeksu spółek handlowych, zarząd emitenta niezwłocznie dokonuje czynności, do których jest zobowiązany w związku z organizacją i
przeprowadzeniem walnego zgromadzenia. Zasada ta ma zastosowanie również w
przypadku upoważnienia przez sąd rejestrowy akcjonariuszy do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia na podstawie art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych.

TAK

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

TAK

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

TAK

16. Emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie 14 dni od zakończenia miesiąca.
Raport miesięczny powinien zawierać co najmniej:
• informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji
finansowej oraz wyników finansowych emitenta,
• zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu
bieżącego w okresie objętym raportem,
• informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części,
miała miejsce w okresie objętym raportem,
• kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym
miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych
zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.
16a. W przypadku naruszenia przez emitenta obowiązku informacyjnego określonego
w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu („Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku „NewConnect”) emitent powinien niezwłocznie opublikować, w trybie właściwym dla przekazywania raportów bieżących na rynku NewConnect, informację wyjaśniającą zaistniałą sytuację.

NIE. Spółka publikuje raporty kwartalne
zawierające informacje pozwalające
ocenić bieżącą działalność Emitenta.

TAK

Katowice, dn. 25 maja 2021 r.

Prezes Zarządu – Bartosz Boszko
Wiceprezes Zarządu – Łukasz Ochman

11

