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1. Pismo Zarządu 
 

Szanowni Akcjonariusze, 

 

Zarząd Stem Cells Spin S.A. przedstawia niniejszym raport dotyczący roku obrotowego 2021. 

 

Spółka konsekwentnie realizuje strategię komercjalizacji wynalazków związanych z komórkami 

macierzystymi MIC-1, podzieloną na etapy związane z różnymi obszarami rynkowymi (różniącymi się 

wymaganiami formalnymi oraz kapitałowymi), co pozwala na ograniczenie ryzyk oraz stopniowe 

budowanie pozycji rynkowej. Efektem dotychczasowych prac jest już m.in. opracowanie i wpisanie na 

listę INCI innowacyjnego surowca kosmetycznego NHAC Biocervin MIC-1, opracowanie  

i wprowadzenie na rynek produktów kosmetycznych, opracowanie i przygotowanie surowca 

medycznego, prototypów czterech wyrobów medycznych oraz uzyskanie klasyfikacji 3 produktów 

jako produkty lecznicze terapii zaawansowanych (ATMP) inżynierii tkankowej. 

 

Zdywersyfikowane podejście do wdrożenia daje możliwośd skutecznego zarządzania ryzykami 

badawczymi i handlowymi, ale przede wszystkim umożliwia najpełniejsze wykorzystanie osiągniętego 

potencjału i jego perspektywicznego przełożenia na wzrost wartości Spółki. 

 

Wyniki badao potwierdzające skutecznośd produktów zawierających surowce z porożogennych 

komórek MIC-1 w badaniach aplikacyjnych oraz prowadzone rozmowy z podmiotami 

zainteresowanymi współpracą przy wdrożeniu wyników prac badawczych skłoniły Spółkę do 

rejestracji produktów jako Produkty Lecznicze Terapii Zaawansowanej.  

Licencjobiorcy Spółki otrzymali od Komitetu Terapii Zaawansowanych (Committee for Advanced 

Therapies) działającego w Europejskiej Agencji Leków (European Medicines Agency)  

klasyfikację 3 produktów jako produkty lecznicze terapii zaawansowanych (ATMP) inżynierii 

tkankowej (zawierających komórki tak zmodyfikowane, że mogą byd wykorzystane do naprawy, 

regeneracji lub zastąpienia ludzkiej tkanki).  

Pierwszy produkt ma zastosowanie w okulistyce i jest to Biocervin Cornea - krople do oczu  

z  homogenatem porożogennych komórek macierzystych i kwasem hialuronowym.  

Drugi produkt ma zastosowanie w neurochirurgii i jest to Biocervin Neuroprotective Matrix - 

neuroprotekcyjna formulacja zawierająca homogenat porożogennych komórek macierzystych  

i medyczny kolagenu typu I. 

Trzeci produkt ma zastosowanie w chorobach płuc (przewlekła obturacyjna choroba płuc oraz astma 

oskrzelowa) i jest to Pulmocervin.  

Obecnie trwają prace nad uzyskaniem klasyfikacji dla kolejnych produktów leczniczych terapii 

zaawansowanej, w tym nad produktem mającym zastosowanie w trudno gojących się ranach. 
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Realizując strategię komercjalizacji wynalazków związanych z komórkami macierzystymi MIC-1 spółka 

kontynuuje działania zmierzające do wykorzystania wyników prac badawczo-rozwojowych do 

rozwoju produktów w obszarze medycyny.  

Spółka w dniu 31.03.2022 r. zakooczyła realizację projektu pt. "Opracowanie hydrożelu z 

zawartością homogenatu porożogennych komórek macierzystych o działaniu neuroprotekcyjnym 

dla tkanki rdzenia kręgowego" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-

2020 (Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, działania 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa, 

Poddziałanie nr 1.2.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa – ZIT WrOF).  

Celem Projektu było opracowanie innowacyjnego produktu leczniczego terapii zaawansowanej 

(ATMP) do podawania podoponowego, dordzeniowego, na bazie hydrożelu z zawartością substancji 

neuroprotekcyjnych homogenatu porożogennych komórek macierzystych. Zadaniem preparatu jest 

działanie stabilizujące dla środowiska komórek nerwowych oraz stanowienie matrix 

architektonicznego dla tkanki nerwowej, zapobiegając tworzeniu się nieodwracalnych zmian w 

postaci blizny glejowej oraz torbieli pourazowych. Docelowy produkt będzie stosowany jako produkt 

leczniczy terapii zaawansowanej wyłączenia szpitalnego (HE ATMP). Obecnie podsumowywane są 

wyniki prac badawczych projektu, w tym w szczególności eksperymentu medycznego. 

Zarząd Spółki prowadzi zaawansowane rozmowy z podmiotami zainteresowanymi inwestycją 

kapitałową w Stem Cells Spin S.A. z zamiarem przyspieszenia procesu komercjalizacji oraz 

intensyfikacji rozwoju sprzedaży wdrożonych produktów. Mają one charakter zdywersyfikowany i 

obejmują rozmowy z inwestorami zainteresowanymi udziałem kapitałowym, a z drugiej analizowane 

są możliwości uzupełnienia montażu finansowego z wykorzystaniem  dofinansowania.  

 

 

 
 

 

                                                             …………………….                                   
                                                                      Andrzej Kryzar                                        

                                                                              Prezes Zarządu                     
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2. Oświadczenie Zarządu Stem Cells Spin S.A. w sprawie 
rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego 

 

Zarząd Stem Cells Spin S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie  
finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta 
oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową 
Emitenta oraz jego wynik finansowy oraz że roczne sprawozdanie zarządu z działalności Emitenta 
zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięd oraz sytuacji Emitenta, w tym opis podstawowych ryzyk 
i zagrożeo. 

 
 

 

 

                                                             …………………….                                   
                                                                      Andrzej Kryzar                                        

                                                                               Prezes Zarządu                     

 

 

3. Oświadczenie Zarządu Stem Cells Spin S.A. w sprawie 
podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań 
finansowych  

 

Zarząd Stem Cells Spin S.A. oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdao finansowych, 
dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego, został wybrany zgodnie z przepisami 
prawa oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujący badania tego sprawozdania, spełniali 
warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami 
prawa krajowego. 

 

 
 

 

                                                             ……………………....                                    
                                                                    Andrzej Kryzar                                                                                                                      

          Prezes Zarządu                     
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4. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe 
pozycje rocznego sprawozdania finansowego (przeliczone 
na euro);  

 

 

Wybrane dane bilansowe: 
 

Wyszczególnienie 
31.12.2021 

PLN 
31.12.2021 

EUR 
31.12.2020 

PLN 
31.12.2020 

EUR 

I. Kapitał własny 7 554 792,41 1 642 560,42 7 682 204,92 1 664 688,59 

II. Należności 
długoterminowe 

0,00 0,00 32 865,60 7 121,78 

III. Należności 
krótkoterminowe 

201 832,31 43 882,31 62 019,84 13 439,33 

IV. Środki pieniężne i inne 
aktywa pieniężne 

594 104,24 129 169,94 31 185,83 6 757,79 

V. Zobowiązania 
długoterminowe 

112 150,00 24 383,62 593 280,70 128 560,44 

VI. Zobowiązania 
krótkoterminowe 

1 445 588,63 314 299,39 517 647,10 112 171,08 

Źródło: Emitent 

 

Kurs EURO dla pozycji bilansowych na dzień 31.12.2021 r. - 1 EUR = 4,5994 PLN  

Kurs EURO dla pozycji bilansowych na dzień 31.12.2020 r. - 1 EUR =  4,6148 PLN  
 

 

Wybrane dane z rachunku zysków i strat: 
 

Wyszczególnienie 

01.01.2021 -  

31.12.2021 

PLN 

01.01.2021 -  

31.12.2021 

EUR 

01.01.2020 -  

31.12.2020 

PLN 

01.01.2020 -  

31.12.2020 

EUR 

I. Amortyzacja 851 632,63 186 047,54 1 228 336,67 274 537,72 

II. Przychody netto ze 

sprzedaży  
525 919,60 114 892,32 268 323,44 59 971,27 

III. Zysk/strata na sprzedaży  -646 052,40 -141 136,52 -1 039 577,05 -232 349,26 

IV. Zysk/strata na 

działalności operacyjnej 
-79 281,52 -17 319,83 41 718,22 9 324,17 

V. Zysk/strata brutto  -127 412,51 -27 834,52 6 405,32 1 431,61 

VI. Zysk/strata netto  -127 412,51 -27 834,52 6 405,32 1 431,61 

Źródło: Emitent 
 
 

Kurs EURO dla pozycji z RZiS za okres 1.01.2021 - 31.12.2021 r. – 1 EUR = 4,5775 PLN 

Kurs EURO dla pozycji z RZiS za okres 1.01.2020 - 31.12.2020 r. – 1 EUR = 4,4742 PLN 
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5. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2021, 
obejmujący okres od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 r.  
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6. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania 
rocznego sprawozdania finansowego 

 

 



Raport roczny spółki Stem Cells Spin S.A. 
za rok obrotowy 2021 (tj. od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.) 

 

58 
 

 



Raport roczny spółki Stem Cells Spin S.A. 
za rok obrotowy 2021 (tj. od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.) 

 

59 
 

 



Raport roczny spółki Stem Cells Spin S.A. 
za rok obrotowy 2021 (tj. od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.) 

 

60 
 

 



Raport roczny spółki Stem Cells Spin S.A. 
za rok obrotowy 2021 (tj. od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.) 

 

61 
 

 



Raport roczny spółki Stem Cells Spin S.A. 
za rok obrotowy 2021 (tj. od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.) 

 

62 
 

 



Raport roczny spółki Stem Cells Spin S.A. 
za rok obrotowy 2021 (tj. od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.) 

 

63 
 

 



Raport roczny spółki Stem Cells Spin S.A. 
za rok obrotowy 2021 (tj. od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.) 

 

64 
 

 



Raport roczny spółki Stem Cells Spin S.A. 
za rok obrotowy 2021 (tj. od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.) 

 

65 
 

 

 



7. Informacja na temat stosowania przez Stem Cells Spin S.A. zasad ładu korporacyjnego, o 
których mowa w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, 
w roku obrotowym 2021. 

 

Oświadczenie spółki Stem Cells Spin S.A. w przedmiocie przestrzegania przez spółkę zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 

Zarządu Giełdy 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”. 

 

LP. ZASADA TAK/NIE/NIE DOTYCZY KOMENTARZ 

1. 

Spółka powinna prowadzid przejrzystą i efektywną politykę 
informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak  
i z użyciem nowoczesnych technologii oraz najnowszych narzędzi 
komunikacji zapewniających szybkośd, bezpieczeostwo oraz szeroki 
i interaktywny dostęp do informacji. Spółka korzystając w jak 
najszerszym stopniu z tych metod, powinna zapewnid odpowiednią 
komunikację z inwestorami i analitykami, wykorzystując w tym celu 
również nowoczesne metody komunikacji internetowej, umożliwiad 
transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem 
sieci Internet, rejestrowad przebieg obrad i upubliczniad go na 
stronie internetowej. 

TAK  
Z wyłączeniem  

transmisji obrad  
walnego zgromadzenia  
z wykorzystaniem sieci  
Internet, rejestrowania 

przebiegu obrad  
i upublicznienia go na  
stronie internetowej 

Emitent przestrzegał niniejszy punkt 
dotyczący konieczności prowadzenia 
przejrzystej i efektywnej polityki 
informacyjnej. Dane te zawarte są na 
stronie www.stemcellsspin.com.pl. 
Emitent nie transmitował, rejestrował 
i upubliczniał  obrad walnego 
zgromadzenia, gdyż koszty  
z tym związane są niewspółmierne do 
potencjalnych korzyści. 

2. 

Spółka powinna zapewnid 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: 

 
 

http://www.stemcellsspin.com.pl/
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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 

Emitent prowadzi analizę rynków, na 
których działa jedynie na potrzeby 
Zarządu i planowania strategicznego. 

3.4. życiorysy zawodowe członków organów spółki, TAK 
brak życiorysów 

wszystkich członków 
Zarządu i Rady 

Nadzorczej 

Na stronie internetowej brak jest 
życiorysów wszystkich członków Zarządu 
i Rady Nadzorczej. Spółka dostosuje treśd 
strony internetowej do tej zasady 

 

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 
Emitent 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 

Rozmiary emitenta oraz zainteresowanie 
akcjonariuszy i mediów informacjami ze 
spółki nie uzasadnia ponoszenia kosztów 
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zatrudnienia dodatkowej osoby 
odpowiedzialnej za relacje inwestorskie 
oraz kontakty z mediami, w związku 
z czym obowiązki związane z ich 
wypełnianiem powierzono Prezesowi 
Zarządu Spółki 

3.11. (skreślony)   

3.12. opublikowane raporty bieżące i okresowe, TAK  

3.13. kalendarz zaplanowanych dat publikacji finansowych raportów 
okresowych, dat walnych zgromadzeo, a także spotkao 
z inwestorami i analitykami oraz konferencji prasowych, 

TAK 

 

3.14. informacje na temat zdarzeo korporacyjnych, takich jak 
wypłata dywidendy oraz innych zdarzeo skutkujących nabyciem lub 
ograniczeniem praw po stronie akcjonariusza, z uwzględnieniem 
terminów oraz zasad przeprowadzania tych operacji. Informacje te 
powinny byd 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, 

NIE 

Zasada nie była stosowana.  
W Spółce nie jest prowadzony 
szczegółowy zapis przebiegu obrad WZ, 
zawierający wszystkie wypowiedzi 
i pytania.  Uczestnicy WZ, zgodnie 
z przepisami kodeksu spółek handlowych 
oraz Regulaminu WZ, mają prawo składad 
oświadczenia na piśmie, które są 
załączane do protokołów. W opinii 
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Zarządu Spółki takie zasady 
w wystarczający sposób zapewniają 
transparentnośd obrad Walnych 
Zgromadzeo. 

3.17. informację na temat powodów odwołania walnego 
zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad wraz  
z uzasadnieniem, 

NIE DOTYCZY 

Zdarzenie takie nie miało miejsca w 2021 
r. W momencie, gdy zajdzie takie 
zdarzenie Spółka deklaruje spełnianie tej 
Dobrej Praktyki. 

3.18. informację o przerwie w obradach walnego zgromadzenia  
i powodach zarządzenia przerwy, 

NIE DOTYCZY 

Zdarzenie takie nie miało miejsca w 2021 
r. W momencie, gdy zajdzie takie 
zdarzenie Spółka deklaruje spełnianie tej 
Dobrej Praktyki. 

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, 

NIE 

Spółka rozwiązała umowę 
z  Autoryzowanym Doradcą w 2016 r. 

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, NIE DOTYCZY 

 

3.22. (skreślony)   

 

Informacje zawarte na stronie internetowej powinny byd 
zamieszczane w sposób umożliwiający łatwy dostęp do tych 
informacji. Emitent powinien dokonywad aktualizacji informacji 
umieszczanych na stronie internetowej. W przypadku pojawienia się 
nowych, istotnych informacji lub wystąpienia istotnej zmiany 
informacji umieszczanych na stronie internetowej, aktualizacja 

TAK 
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powinna zostad przeprowadzona niezwłocznie. 

4. 

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

TAK  

5.  

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

TAK  
Z wyłączeniem  

korzystania ze strony  
internetowej  

www.GPWInfoStrefa.pl  

 

Spółka prowadzi stronę internetową, 
która zawiera zakładkę relacje 
inwestorskie. Strona ta jest na bieżąco 
aktualizowana, a wszelkie informacje 
i raporty zawierające istotne  dla Spółki 
informacje, są na niej zamieszczane. 

6. 

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

NIE 
Spółka rozwiązała umowę z  
Autoryzowanym Doradcą w 2016 r. 

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. 

 

NIE 

 

Spółka rozwiązała umowę 
z  Autoryzowanym Doradcą w 2016 r. 

8. 

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

NIE 

Spółka rozwiązała umowę 
z  Autoryzowanym Doradcą w 2016 r. 
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9. 

Emitent przekazuje w raporcie rocznym: 

9.1. informację na temat łącznej wysokości wynagrodzeo 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 

Spółka rozwiązała umowę 
z  Autoryzowanym Doradcą w 2016 r. 

10. 

Członkowie zarządu i rady nadzorczej powinni uczestniczyd 
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 organizowad publicznie 
dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami i mediami. 

NIE 

Zarząd Spółki nie organizował w 2021 r. 
publicznie dostępnych spotkao  
z inwestorami, analitykami i mediami ze 
względu na niskie zainteresowanie ich 
potencjalnych odbiorców. Na pytania ze 
strony inwestorów i mediów spółka 
udziela natychmiastowych odpowiedzi 
drogą mailową.  

12. 

Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie emisji akcji z prawem 
poboru powinna precyzowad cenę emisyjną albo mechanizm jej 
ustalenia lub zobowiązad organ do tego upoważniony do ustalenia 
jej przed dniem ustalenia prawa poboru, w terminie 
umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej. 

NIE DOTYCZY 

Zdarzenie takie nie miało miejsca w 2021 
r. W momencie, gdy zajdzie takie 
zdarzenie Spółka deklaruje spełnianie tej 
Dobrej Praktyki. 

13. 

Uchwały walnego zgromadzenia powinny zapewniad zachowanie 
niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy decyzjami 
powodującymi określone zdarzenia korporacyjne a datami, 
w których ustalane są prawa akcjonariuszy wynikające z tych 

NIE DOTYCZY 

Zdarzenie takie nie miało miejsca w 2021 
r. W momencie, gdy zajdzie takie 
zdarzenie Spółka deklaruje spełnianie tej 
Dobrej Praktyki. 
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zdarzeo korporacyjnych. 

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. 

NIE DOTYCZY 

Zdarzenie takie nie miało miejsca w 2021 
r. W momencie, gdy zajdzie takie 
zdarzenie Spółka deklaruje spełnianie tej 
Dobrej Praktyki. 

14. 

Dzieo ustalenia praw do dywidendy oraz dzieo wypłaty dywidendy 
powinny byd 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. 

NIE DOTYCZY 

Zdarzenie takie nie miało miejsca w 2021 
r. W momencie, gdy zajdzie takie 
zdarzenie Spółka deklaruje spełnianie tej 
Dobrej Praktyki. 

15. 

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

NIE DOTYCZY 

Zdarzenie takie nie miało miejsca w 2021 
r. W momencie, gdy zajdzie takie 
zdarzenie Spółka deklaruje spełnianie tej 
Dobrej Praktyki. 

16. 

Emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie 14 dni od 
zakooczenia miesiąca. Raport miesięczny powinien zawierad co 
najmniej: 

 informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeo w otoczeniu 
rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mied 
w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników 

NIE 

Spółka publikuje raporty kwartalne, które 
zawierają informacje pozwalające na 
bieżąco ocenid sytuację finansową Spółki. 
W opinii Zarządu Emitenta raporty 
miesięczne stanowią jedynie powtórzenie 
publicznie dostępnych informacji,  
w związku z czym Emitent nie stosował 
przedmiotowej praktyki w 2021 r. 
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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, 
chodby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem, 

 kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mied miejsce 
w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne 
z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty 
publikacji raportów okresowych, planowanych walnych 
zgromadzeo, otwarcia subskrypcji, spotkao 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 opublikowad, w trybie właściwym dla 
przekazywania raportów bieżących na rynku NewConnect, 
informację wyjaśniającą zaistniałą sytuację. 

TAK 

 

17. (skreślony)   

 


