
Naruszenie obowiązków informacyjnych przez Emitenta 

Emitent zgodnie z zasadą wyartykułowaną w pkt 16a Dobrych Praktyk spółek notowanych na rynku 

NewConnect przekazuje informację, iż naruszył obowiązek informacyjny określony w §5 pkt 6.1. 

Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO, poprzez nieprzekazanie w ramach raportu rocznego informacji 

dodatkowej i objaśnień do sprawozdania finansowego za rok 2016 oraz opisu ryzyk i zagrożeń, które 

powinny być wskazane w sprawozdaniu z działalności Emitenta. Elementy te są obligatoryjnymi 

częściami sprawozdania finansowego. W związku z powyższą okolicznością Emitent przekazał te 

dokumenty w drodze korekty do raportu rocznego za raportem EBI o numerze 18/2017 z dnia 11 

lipca 2017 roku. 

Ponadto Emitent naruszył także obowiązki informacyjne poprzez wskazanie w raporcie kwartalnym 

za I kwartał 2017 roku w sposób ogólny tj. bez rozróżnienia na poszczególne spółki zależne podstawy 

prawnej niesporządzania raportów skonsolidowanych. Podstawą prawną niesporządzania raportów 

konsolidacyjnych przez Emitenta dla każdej ze spółek zależnych jest art. 58 ust 1 ustawy o 

rachunkowości tj. okoliczność, iż dane finansowe każdej ze spółek zależnych są nieistotne dla 

rzetelnego i jasnego przedstawiania sytuacji finansowej Spółki. W związku z powyższym Emitent 

przekazał do wiadomości publicznej korektę do w/w raportu kwartalnego za I kwartał 2017 roku 

doprecyzowując powyższą kwestię (raport EBI nr 19/2017 z dnia 11 lipca 2017 roku. 

Niezależnie od powyższego Emitent przekazuje do publicznej wiadomości, iż w sposób niezamierzony 

i niezawiniony mógł wprowadzić akcjonariuszy i inwestorów oraz innych uczestników rynku w błąd co 

do obowiązku sporządzania raportów konsolidacyjnych poprzez zamieszczanie w jednostkowych 

raportach kwartalnych publikowanych w 2015 i 2016 roku oprócz danych Spółki (jednostkowych) 

danych skonsolidowanych. Emitent z uwagi na nieistotność danych jednostek zależnych dla 

rzetelnego jasnego przedstawiania sytuacji finansowej Spółki nie był nigdy zobowiązany do 

sporządzania raportów skonsolidowanych stosownie do postanowień art. 58 ust 1 ustawy o 

rachunkowości oraz §5 pkt 2 Załącznika nr 3 do regulaminu ASO Informacje bieżące i okresowe 

przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. 

Emitent podjął celowe działania proceduralne oraz dyscyplinujące zmierzające do wyeliminowania 

tego typu naruszeń obowiązków informacyjnych w przyszłości. 

 

Podstawa prawna: pkt 16 a Dobrych Praktyk spółek notowanych na rynku NewConnect. 


