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Warszawa, 19 marca 2020 roku 

 

Szanowni Akcjonariusze,  

 

Przekazujemy na Państwa ręce sprawozdanie finansowe Klabater S.A. za rok 2019, które 

stanowi podsumowanie wyników finansowych i najważniejszych wydarzeń tego okresu. 

Rok 2019 był dla Spółki rokiem ze wszech miar wyjątkowym. Naszemu wydawnictwu udało 

się wprowadzić z sukcesami na rynek globalny wiele nowych gier : Golazzo, Big Pharma, 

Apocalipsis, We The Revolution oraz Roarr!, a nasze studio developerskie zakończyło 

produkcję i wydało pierwszą własną grę, symulator tawerny fantasy Crossroads Inn.  

Pozyskaliśmy również prawa do marek o globalnym zasięgu i ogromnej sile komercyjnej 

należących do Discovery Networks, na ich podstawie będziemy mogli tworzyć kolejne 

fantastyczne gry wideo – The Moonshiners oraz Animal Planet. Z sukcesem ubiegaliśmy się 

również o granty i dofinansowania w ramach rządowych projektów Rozwój Sektorów 

Kreatywnych programu organizowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego  oraz Go To Brand programu organizowanego przez Polska Agencję Rozwoju 

Przedsiębiorczości.  

W styczniu 2020 roku sfinalizowaliśmy rozpoczęte jeszcze w 2019 roku rozmowy z naszym 

dotychczasowym partnerem wydawniczym - litewskim studiem Jet Cat Games – podpisując 

umowę zakupu marki i gry Heliborn – bestsellerowej sieciowej symulacji nowoczesnego pole 

walki i starć helikopterów wojskowych.  

Kończymy więc rok 2019 z dwoma własnymi grami w naszym portfolio, z dziewięcioma 

produkcjami wydanymi na wszystkie platformy sprzętowe oraz z liczną i wciąż dynamicznie 

rosnącą grupą klientów na całym świecie grających w nasze gry reprezentowaną liczbą 

ponad 350 000 wishlist złożonych na nasze tytuły w serwisie STEAM.   

W mijającym roku uczyniliśmy również najważniejszy krok na drodze do budowy siły i 

wartości naszej firmy, w październiku wprowadziliśmy Klabater SA na parkiet NewConnect.  

Przed nami nowy rok i nowe wyzwania, Spółka i jej Zarząd są zdeterminowani, aby dalej 

utrzymać wysokie tempo wzrostu firmy zarówno w obszarze developmentu gier – w chwili 

obecnej pracujemy nad pięcioma nowymi własnymi projektami - jak i w obszarze 

wydawniczym, w którym w 2020 spółka zamierza wprowadzić do sprzedaży kolejne mocne i 

ambitne gry m.in. Skyhill 2: Black Mist, This is Zodiac speaking, czy Help will come 

tomorrow. 

Dziękujemy Państwu za zaufanie jakim nas obdarzyliście i wiarę w potencjał Klabater S.A. 

Z poważaniem 

Michał  Gembicki   Robert Wesołowski
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Wybrane dane finansowe (w walucie euro) 

Dane Spółki 

 
w  EUR 

 
01.01.2019-
31.12.2019 

proforma 
23.11.2017  
31.12.20181 

 
23.11.2017-
31.12.20182 

Przychody ze sprzedaży 1 353 799,30 494 476,27 106 242,00 

Zysk (strata) brutto na sprzedaży 745 953,34 252 996,37 51 647,24 

Zysk (strata) na działalności operacyjnej 272 834,41 -56 784,26 -59 286,39 

Zysk (strata) netto 224 771,74 -61 261,23 -63 763,35 

Aktywa razem 1 497 054,35 1 127 356,82 1 127 356,82 

Kapitał własny 1 252 132,72 1 015 380,99 1 015 380,99 

Inwestycje krótkoterminowe 714 445,07 807 501,13 807 501,13 

 

Wartości w EUR przeliczone wg następującego kursu: 

 
kurs  EUR 

01.01.2019-
31.12.2019 

23.11.2017  
31.12.2018 

kurs średni roczny  4,2980 4,2623 

kurs na dzień 31 grudnia  4,2585 4,3000 

 

Poszczególne pozycje jednostkowego rachunku zysków i strat  przeliczono według 

średniorocznego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski dla EURO dla roku 2019 i 

dla roku 2018 w tabelach: 

2019 - https://www.nbp.pl/kursy/Archiwum/publ_usdeur_m_2019.csv 

2018 - https://www.nbp.pl/kursy/Archiwum/publ_usdeur_m_2018.csv 

Poszczególne pozycje aktywów i pasywów przeliczono według kursów ogłoszonych przez 

Narodowy Bank Polski dla EURO i obowiązujących na 31 grudnia 2019 roku [Tabela nr 

251/A/NBP/2019 z dnia 2019-12-31] oraz obowiązujących na 31 grudnia 2018 roku [Tabela 

nr 252/A/NBP/2018 z dnia 2018-12-31]. 

                                                      
 

 

1 Suma matematyczna wyników KLABATER S.A. za okres 23.11.2017-31.12.2018 oraz segmentu KLABATER ze 
sprawozdania finansowego CDP sp. z o.o. za okres 01.01.2018-31.12.2018 – dane nie podlegają badaniu przez 
audytora. 

2 Wyniki Klabater S.A. za okres 23.11.2017 do 31.12.2018 
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Wybrane dane finansowe spółek zależnych 
emitenta, nieobjętych konsolidacją  
Na dzień sporządzenia Raportu Rocznego Spółka posiada jednostkę zależną – Klabater Inc 

z siedzibą Seattle w Stanach Zjednoczonych Ameryki, 739 University Way, NE140# Seattle, 

WA 98105-4412, utworzoną i działającą zgodnie z prawem stanu Delaware. Spółka została 

zawiązana w dniu 16 sierpnia 2018 r. Emitent posiada 100% udział w ogólnej liczbie głosów 

oraz kapitale zakładowym, który na koniec 2018 r. wynosił 100,00 USD (368,08 PLN) i 

składał się z 100.000 akcji zwykłych (Common Stock) o wartości nominalnej 0,0001 USD 

każda. 

Zadaniem Klabater Inc jest prowadzenie kampanii marketingowych i crowdfundingowych na 

terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki. Mechanizm akcji crowdfundingowej pozwala na 

testowanie siły i głębokości popytu oraz zainteresowania klientów tytułami produkowanymi i 

wydawanymi przez Emitenta. Dodatkowo, możliwość organizacji przedsprzedaży poprzez 

serwisy crowdfundingowe pozwala Spółce na lepsze rozpoznanie potencjału komercyjnego 

wydawanych tytułów oraz na wcześniejsze pozyskanie środków niezbędnych do produkcji 

gier. 

 

 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 
01.01.2019-
31.12.2019 

01.01.2018-
31.12.2018 

A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 145 848,09 0,00 

O. Zysk (strata) netto 33 863,92 -112,60 

    
 AKTYWA 31.12.2019 31.12.2018 

 AKTYWA RAZEM 110 370,20 263,37 

    
 PASYWA 31.12.2019 31.12.2018 

A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 33 761,29 263,37 

I. Kapitał (fundusz) podstawowy 368,08 368,08 

 Różnica kursowa z przeliczenia -358,12 7,89 
 

 PASYWA 31.12.2019 31.12.2018 

 PASYWA RAZEM 110 370,20 266,03 
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Oświadczenia Zarządu 

Oświadczenie Zarządu Spółki Klabater S.A. 

Zarząd Spółki Klabater S.A. niniejszym oświadcza, że wedle najlepszej wiedzy Członków 

Zarządu roczne sprawozdanie finansowe za rok 2019 i dane porównywalne zostały 

sporządzone zgodnie z przepisami obowiązującymi Spółkę. 

Roczne sprawozdanie finansowe Klabatr S.A. za rok 2019 oraz dane porównywalne 

odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową Spółki oraz jej 

wynik finansowy. 

Sprawozdanie z działalności Zarządu Spółki Klabater S.A. za rok 2019 zawiera prawdziwy 

obraz Spółki, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk. 

Warszawa, dnia 19 marca 2019 roku 

 

Robert Wesołowski                            Michał Gembicki 

Członek Zarządu                               Członek Zarządu         

 

Oświadczenie Zarządu Spółki Klabater S.A. 

Zarząd Spółki Klabater S.A. niniejszym oświadcza, że PKF Consult Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością sp. k. dokonująca badania sprawozdania finansowego Spółki Klabater 

S.A. za rok 2019, została wybrana zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i 

procedury wyboru firmy audytorskiej.  

 PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. 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, dnia 19 marca 2019 roku 

 

Robert Wesołowski                            Michał Gembicki 

Członek Zarządu                               Członek Zarządu                             
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Sprawozdanie finansowe Spółki za okres 
01.01.2019 – 31.12.2019 
Roczne sprawozdanie finansowe Spółki Klabater S.A. za okres 01.01.2019 – 31.12.2019 

zostało sporządzone w pliku XML o nazwie „Sprawozdanie Finansowe Klabater SA 

2019.xml”. Spółka przedstawia odzwierciedlenie sprawozdania finansowego za okres 

01.01.2019 – 31.12.2019 w pliku PDF o nazwie „Sprawozdanie Finansowe KLABATER SA 

2019.pdf” stanowiącym Załącznik nr 1 do Raportu Rocznego Klabater S.A. 
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Sprawozdanie Zarządu z działalności za 
okres 01.01.2019 – 31.12.2019 
 

Sprawozdanie Zarządu Spółki Klabater S.A. z działalności za okres 01.01.2019 – 

31.12.2019 stanowi Załącznik nr 2 do Raportu Rocznego Klabater S.A.                             
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Sprawozdanie z badania przez biegłego 
rewidenta rocznego sprawozdania 
finansowego za rok 2019 
 

Sprawozdanie z badania przez biegłego rewidenta rocznego sprawozdania finansowego 

Spółki Klabater S.A. za okres 01.01.2019 – 31.12.2019 stanowi Załącznik nr 3 do Raportu. 
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Informacja o stosowaniu przez Spółkę 
zasad Dobrych Praktyk 
Zarząd Klabater S.A. oświadcza, że stosuje zasady ładu korporacyjnego, o których mowa w 

dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, uchwalonym uchwałą 

Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych nr 795/2008 z dnia 31 października 2008 roku, 

zmienioną następnie uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych nr 293/2010 z dnia 

31 marca 2010 roku, zgodnie z poniższą tabelą. 

LP ZASADA TAK/NIE WYJAŚNIENIE 

1 Spółka powinna prowadzić 
przejrzystą i efektywną politykę 
informacyjną, zarówno z 
wykorzystaniem tradycyjnych 
metod, jak i z użyciem 
nowoczesnych technologii, 
zapewniających szybkość, 
bezpieczeństwo oraz szeroki 
dostęp do informacji. Spółka 
korzystając w jak najszerszym 
stopniu  z tych metod, powinna 
zapewnić odpowiednią 
komunikację z inwestorami 
i analitykami, umożliwiać 
transmitowanie obrad walnego 
zgromadzenia z wykorzystaniem 
sieci Internet, rejestrować 
przebieg obrad i upubliczniać go 
na stronie internetowej. 

TAK 

W ramach powyższej zasady 
Emitent stosuje wszystkie zapisy 
tego punktu z wyłączeniem 
transmisji obrad walnego 
zgromadzenia przez Internet, 
rejestracji przebiegu obrad i 
upubliczniania go na stronie 
internetowej. W opinii Zarządu 
koszty związane z techniczną 
obsługa transmisji oraz rejestracji 
posiedzeń walnego zgromadzenia 
przez Internet są niewspółmierne 
do ewentualnych korzyści z tego 
wynikających. Dodatkowo Emitent 
chciałby zapewnić, iż wszelkie 
informacje dotyczące obrad 
Walnego Zgromadzenia 
Akcjonariuszy będą publikowane 
przy wykorzystaniu raportów 
bieżących oraz strony 
internetowej Spółki. 

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:  

TAK  

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 

TAK  
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pozycji emitenta na tym rynku. 

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. 

NIE 

 

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 (w przypadku gdy 
emitent takie publikuje) 

NIE 

Brak publikacji informacji 
o prognozach wyników Spółki 
wynika z faktu, że Spółka nie 
będzie przedstawiać do publicznej 
wiadomości 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 

TAK 

Spółka zamierza stosować tę 
zasadę, jeśli będą miały miejsce 
stosowne zdarzenia korporacyjne.  
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zamieszczane w terminie 
umożliwiającym podjęcie przez 
inwestorów decyzji 
inwestycyjnych. 

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 

Spółka nie planuje zamieszczać 
informacji o pytaniach 
akcjonariuszy na swojej stronie 
internetowej. Odpowiedzi na 
pytania akcjonariuszy będą 
publikowane przez Spółkę 
raportami bieżącym EBI, zgodnie 
z § 4 ust. 1 pkt. 12 Załącznika nr 
3 do Regulaminu ASO. 

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

NIE 

Informacje o odwołaniu walnego 
zgromadzenia, zmianie terminu 
lub porządku obrad będą 
publikowane przez Spółkę 
raportami bieżącym EBI. 

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

Informacja o przerwie w obradach 
walnego zgromadzenia będzie 
publikowana przez Spółkę 
raportem bieżącym EBI. 
 

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 

TAK 
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na stronie internetowej, 
aktualizacja powinna zostać 
przeprowadzona niezwłocznie 

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 

Spółka nie wykorzystuje obecnie 
indywidualnej sekcji relacji 
inwestorskich znajdującej się na 
stronie www.InfoStrefa.com, 
jednakże zapewnia wystarczający 
dostęp do informacji poprzez 
prowadzenie działu „Relacje 
inwestorskie” na stronie 
www.klabater.com 

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: 

  

http://www.klabater.com/
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9.1 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 Kwestia wynagrodzenia 
Autoryzowanego Doradcy jest 
informacją poufną zawartą 
w umowie. Emitent nie publikuje 
takich informacji bez zgody 
Autoryzowanego Doradcy. 

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 

TAK  

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 Spółka zamierza stosować tę 
zasadę, jeśli będą miały miejsce 
kolejne emisje akcji.  

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

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 

NIE Spółka będzie ustalać dzień 
ustalenia praw do dywidendy oraz 
dzień wypłaty dywidendy stosując 
przepisy prawa m.in. kodeksu 
spółek handlowych.  
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pomiędzy tymi terminami wymaga 
szczegółowego uzasadnienia. 

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. 

NIE Z uwagi na fakt, iż publikowane 
raporty bieżące i okresowe 
zapewniają akcjonariuszom oraz 
inwestorom dostęp do informacji 
dających wystarczający obraz 
sytuacji Spółki, Zarząd Emitenta 
nie widzi w chwili obecnej 
konieczności publikacji raportów 
miesięcznych. 

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 

TAK  
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trybie właściwym dla 
przekazywania raportów 
bieżących na rynku NewConnect, 
informację wyjaśniającą zaistniałą 
sytuację. 

17 skreślony -  
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