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1. LIST DO AKCJONARIUSZY I INWESTORÓW

Szanowni Akcjonariusze,

Nie ma wątpliwos2ci,  ż6e  miniony  rok  był  dla  nas  okresem intensywnych  prac.  W okresie  od
stycżnia do grudnia 2020 roku, wypracowalis2my prżychody netto że sprżedaż6y na pożiomie 0,64
mln żł. Jestes2my w fażie inwestycji produkcyjnej, marketingowej oraż produktowej. W ubiegłym
roku nie wydalis2my ż6adnej gry, prżeż co w raportowanym okresie odnotowalis2my stratę netto.
Nie ożnacża to jednak, ż6e nie pracowalis2my, wręcż prżeciwnie był to dla nas okres wytęż6onej
pracy.  Prace  żespołu  były  skoncentrowane  nad  nasżymi  dwoma  autorskimi  projektami  ż
gatunku symulator: Space Mechanic Simulator oraż Truck Mechanic: Dangerous Paths. Aktualnie
intensyfikujemy  proces  produkcyjny.  Premiery  obu  gier  żaplanowane  żostały  na  2021  rok.
Warto  prży  tej  okażji  żażnacżyc2,  ż6e  obserwujemy  bardżo  dobry  odbio2 r  tych  tytuło2 w.  Oba
projekty żapreżentowalis2my w ramach Jesiennego Festiwalu Steam 2020. Gry  Space Mechanic
Simulator oraż Truck Mechanic: Dangerous Paths żdobyły nowych fano2 w podcżas wspomnianego
S�więta  Gracży.  Niewątpliwie  Festiwal  Steam  to  niepowtarżalna  okażja  do  żapreżentowania
dema gier, ale i otrżymania beżcennego, beżpos2redniego feedbacku od odbiorco2 w, na cżym nam
nieżwykle  żależ6y.  Aktualnie  wishlisty  gier  na  platformie  Steam  budują  się  dynamicżnie,  co
niesamowicie nas ciesży i dodaje motywacji do dalsżych dżiałan2 .

W minionym roku prżygotowywalis2my się takż6e do bardżo waż6nego momentu w historii nasżej
firmy, cżyli debiutu na rynku NewConnect. Urocżystos2c2  dołącżenia Atomic Jelly S.A., do grona
spo2 łek publicżnych, nastąpiła 9 lutego br.  Podcżas debiutu kurs Spo2 łki  wżro2 sł,  aż6  o 46 proc.
Inwestorży docenili nasże dos2wiadcżenie i uwierżyli w realiżowaną prżeż nas długoterminową
strategię rożwoju.

Nasżą  ambicją  jest  wydawanie  1-2  s2redniobudż6etowych  gier  rocżnie,  ż  cżego  produkcja
prżynajmniej jednej ż nich będżie samodżielna. Chcemy takż6e rożwijac2  nasże projekty na wiele
dostępnych platform: PC oraż konsole Nintendo Switch, PlayStation i Xbox. W nasżych planach
jest takż6e stopniowe powięksżanie żespołu spo2 łki wraż ż rożwojem kolejnych projekto2 w.

Głęboko  wierżę,  ż6e  rok  2021  prżyniesie  spo2 łce  dalsży  wżrost.  Prżed  nami  kolejne  miesiące
cięż6kiej  pracy  produkcyjnej,  cżego  pierwsże  efekty  będą  widocżne  już6  w  najbliż6sżych
kwartałach. Ufam, ż6e finalny ksżtałt nasżych produkto2 w osiągnie sukces sprżedaż6owy. Licżymy
takż6e na to, ż6e będżie to widocżne w prżysżłych wynikach finansowych spo2 łki.

Chciałbym  serdecżnie  podżiękowac2  żespołowi  Atomic  Jelly  ża  codżienne  żaangaż6owanie  w
rożwo2 j firmy. Jestem dumny ż organiżacji jaką wspo2 lnie udało nam się utworżyc2.

Dżiękuję  takż6e  ża  żaufanie  Akcjonariusżom,  Radżie  Nadżorcżej  oraż  wsżystkim  partnerom
biżnesowym, kto2 rży prżycżyniają się  do rożwoju Atomic Jelly. Zachęcamy do lektury nasżego
Raportu. 

Bartosż Rakowski,
Preżes Zarżądu Atomic Jelly S.A.
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2. PODSTAWOWE INFORMACJE

Emitent prowadżi dżiałalnos2c2  na rynku gier wideo, polegającą na produkcji i wydawaniu gier.
Emitent jest tym samym tżw. deweloperem oraż wydawcą. Celem Emitenta jest produkowanie 
i  wydawanie  innowacyjnych  oraż  oryginalnych  gier  na  komputery,  a  w  prżysżłos2ci  takż6e
tworżenie i wydawanie tżw. porto2 w istniejących oraż prżysżłych gier na popularne platformy
konsolowe, takie jak PlayStation, Xbox oraż Nintendo Switch.

Gry  Emitenta  są  sprżedawane  na  całym  s2wiecie  w  modelu  dystrybucji  cyfrowej,  ża
pos2rednictwem  dedykowanych  platform  dystrybucyjnych,  w  sżcżego2 lnos2ci  Steam,  kto2 ra  jest
jednym ż najwięksżych dystrybutoro2 w gier na s2wiecie, cży też6  Humble Store, Fanatical oraż w
modelu  dystrybucji  fiżycżnej,  poprżeż  tżw.  „sprżedaż6  pudełkową”  w  popularnych  sklepach,
takich jak MediaMarkt, RTV Euro AGD, Saturn, Media Expert, itd. 

Podstawowe dane o Emitencie:

Firma:
Atomic Jelly S.A.

Forma prawna:
Spo2 łka Akcyjna

Kraj siedziby:
Polska

Siedziba:
Pożnan2

Adres:
ul. Na Miastecżku 12 lok. B220, 61-144 Pożnan2

Telefon:
693 785 128

Adres poczty elektronicznej:
info@atomic-jelly.com

Adres strony internetowej:
www.atomic-jelly.com

NIP:
7831742386

REGON:
364499492

KRS:
0000818077

Źródło: Emitent

3. WYBRANE DANE FINANSOWE

Podstawowe pożycje bilansu, rachunku żysku i strat oraż rachunku prżepływo2 w pienięż6nych że
sprawożdania  finansowego  prżelicżono  ż  PLN  na  EURO  według  kurso2 w  s2rednich  EUR/PLN
ustalonych  prżeż  Narodowy  Bank  Polski  żgodnie  że  wskażaną,  obowiążującą  żasadą
prżelicżenia: 
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Bilans według kursu obowiążującego na ostatni dżien2  odpowiedniego okresu: 

 na dżien2  31.12.2019 r. s2redni kurs wynosił 4,2585 żł,
 na dżien2  31.12.2020 r. s2redni kurs wynosił 4,6148 żł.

Rachunek  żysko2 w  i  strat  i  rachunek  prżepływo2 w  pienięż6nych  prżelicżone  po  kursie
repreżentującym s2rednią arytmetycżną s2rednich kurso2 w Narodowego Banku Polskiego
na ostatni dżien2  każ6dego ż miesięcy: 

- w okresie pomiędży 1 stycżnia a 31 grudnia 2019 r.: 1 EUR = 4,3018 żł 

- w okresie pomiędży 1 stycżnia a 31 grudnia 2020 r.: 1 EUR = 4,4742 żł 

Prżelicżenia  dokonano  poprżeż  podżielenie  wartos2ci  wyraż6onych  w  żłotych  prżeż  kurs
wymiany.

Wyszczególnienie
Średni kurs EUR/PLN na dzień

bilansowy (31 grudnia)

Średnia arytmetyczna kursów
średnich EUR/PLN z ostatniego

dnia każdego miesiąca roku
obrotowego

2019 4,2585 4,3018

2020 4,6148 4,4742

Źródło: NBP

Wybrane pozycje bilansu Emitenta:

Wyszczególnienie Stan na dzień
31.12.2019 r.

Stan na dzień
31.12.2020 r.

Stan na dzień
31.12.2019 r.

Stan na dzień
31.12.2020 r.

PLN PLN EUR EUR

Aktywa trwałe 6 548,04 46 875,00 1 537,64 10 157,54

Aktywa obrotowe 2 704 162,93 2 563 204,70 635 003,62 555 431,37

Aktywa/pasywa rażem 2 710 710,97 2 610 079,70 636 541,26 565 588,91

Kapitał własny 2 700 561,63 2 602 354,05 634 157,94 563 914,81

Kapitał podstawowy 258 250,00 258 250,00 60 643,41 55 961,26

Należ6nos2ci długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00

Należ6nos2c2 kro2 tkoterminowe 195 992,59 249 502,45 46 023,86 54 065,61

S� rodki pienięż6ne i inne aktywa 
pienięż6ne

1 153 823,70 470 445,81 270 946,04 101 942,84

Zobowiążania długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00

Zobowiążania 
kro2 tkoterminowe

10 149,34 7 725,65 2 383,31 1 674,10

Źródło: Emitent
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Wybrane pozycje z rachunku zysków i strat Emitenta

Wyszczególnienie

Za okres
od

01.01.2019 r.
do

31.12.2019 r.

Za okres
od

01.01.2020 r.
do

31.12.2020 r.

Za okres
od

01.01.2019 r.
do

31.12.2019 r.

Za okres
od

01.01.2020 r.
do

31.12.2020 r.

PLN PLN EUR EUR

Prżychody netto że sprżedaż6y 
produkto2 w, tow. i mat. 

632 030,90 638 045,01 146 922,43 142 605,38

Kosżty dżiałalnos2ci operacyjnej 717 369,57 736 590,82 166 760,33 164 630,73

Amortyżacja 9 241,28 34 673,04 2 148,23 7 749,55

Zysk/strata na sprżedaż6y -85 338,67 -98 545,81 -19 837,90 - 22 025,35

Zysk/strata na dżiałalnos2ci 
operacyjnej

-85 339,24 -95 237,41 -19 838,03 -21 285,91

Zysk/strata brutto -80 434,00 -98 207,58 -18 697,75 -21 949,75

Zysk/strata netto -80 434,00 -98 207,58 -18 697,75 -21 949,75

Źródło: Emitent

Wybrane pozycje z rachunku przepływów pieniężnych Emitenta:

Wyszczególnienie

Za okres
od

01.01.2019 r.
do

31.12.2019 r.

Za okres
od

01.01.2020 r.
do

31.12.2020 r.

Za okres
od

01.01.2019 r.
do

31.12.2019 r.

Za okres
od

01.01.2020 r.
do

31.12.2020 r.

PLN PLN EUR EUR

Prżepływy pienięż6ne
ż dżiałalnos2ci operacyjnej

-861 165,51 -608 377,89 -200 187,25 -135 974,67

Prżepływy pienięż6ne
ż dżiałalnos2ci inwestycyjnej

0,00 -75 000,00 0,00 -16 762,77

Prżepływy pienięż6ne
ż dżiałalnos2ci finansowej

1 912 050,68 0,00 444 476,89 0,00

Prżepływy pienięż6ne netto 
rażem

1 050 885,17 -683 377,89 244 289,64 -152 737,45

Źródło: Emitent
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4. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU ATOMIC JELLY S.A.

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Niniejsżym os2wiadcżam, ż6e wedle mojej najlepsżej wiedży, jednostkowe rocżne sprawożdanie
finansowe  i  dane  poro2 wnywalne  sporżądżone  żostały  żgodnie  ż  prżepisami  obowiążującymi
Emitenta lub standardami użnawanymi w skali  międżynarodowej,  oraż ż6e  odżwierciedlają w
sposo2 b prawdżiwy, rżetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Emitenta oraż jego wynik
finansowy,  oraż  ż6e  sprawożdanie  ż  dżiałalnos2ci  Emitenta  żawiera  prawdżiwy  obraż  sytuacji
Emitenta, w tym opis podstawowych żagroż6en2  i ryżyk.

___________________________
Bartosz Rakowski 

Prezes Zarządu 
Atomic Jelly S.A.

OŚWIADCZENIE W PRZEDMIOCIE WYBORU BIEGŁEGO REWIDENTA DO BADANIA
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Niniejsżym  os2wiadcżam,  iż6  wybo2 r  firmy  audytorskiej  prżeprowadżającej  badanie  rocżnego
jednostkowego sprawożdania finansowego prżeprowadżony żostał żgodnie ż prżepisami, w tym
dotycżącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej, a takż6e iż6  firma audytorska oraż
cżłonkowie  żespołu  wykonującego  badanie  spełniali  warunki  do  sporżądżenia  beżstronnego
i nieżależ6nego  sprawożdania  ż  badania  rocżnego  sprawożdania  finansowego  żgodnie  ż
obowiążującymi prżepisami, standardami wykonywania żawodu i żasadami etyki żawodowej.

______________________________
Bartosz Rakowski 

Prezes Zarządu 
Atomic Jelly S.A.

s t r o n a  | 7



RAPORT ROCZNY ZA ROK 2020

5. STOSOWANIE ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO

W 2020 r. Spo2 łka stosowała żasady ładu korporacyjnego żawarte w Załącżniku Nr 1 do Uchwały
Nr 795/2008 Zarżądu Giełdy ż dnia 31 paż2dżiernika 2008 r. „Dobre praktyki spo2 łek notowanych

na NewConnect”, żmienionym Uchwałą Nr 293/2010 Zarżądu Giełdy Papiero2 w Wartos2ciowych 
w Warsżawie S.A. ż dnia 31 marca 2010 r. 

W dniu 8 marca 2021 r. raportem bież6ącym EBI nr 4/2021 Spo2 łka opublikowała os2wiadcżenie 
w  prżedmiocie  prżestrżegania  żasad  ładu  korporacyjnego  żawartych  w  ww.  dokumencie  w
żakresie  wskażanym  poniż6ej.  W  okresie  sprawożdawcżym  Spo2 łka  nie  dokonała  żmian  w
stosowanych żasadach ładu korporacyjnego.  

LP. ZASADA
TAK/NIE/NIE

DOTYCZY KOMENTARZ

1.

Spo2 łka powinna prowadżic2 prżejrżystą i 
efektywną politykę informacyjną, 
żaro2 wno ż wykorżystaniem tradycyjnych
metod, jak i ż uż6yciem nowocżesnych 
technologii oraż najnowsżych narżędżi 
komunikacji żapewniających sżybkos2c2, 
beżpiecżen2 stwo oraż sżeroki i 
interaktywny dostęp do informacji. 
Spo2 łka, korżystając w jak najsżersżym 
stopniu ż tych metod, powinna żapewnic2 
odpowiednią komunikację ż inwestorami
i analitykami, wykorżystując w tym celu 
ro2 wnież6  nowocżesne metody 
komunikacji internetowej, umoż6 liwiac2 
transmitowanie obrad walnego 
żgromadżenia ż wykorżystaniem sieci 
Internet, rejestrowac2 prżebieg obrad i 
upublicżniac2 go na stronie internetowej.

TAK
Z  wyłączeniem
transmisji
obrad  walnego
zgromadzenia
z
wykorzystanie
m  sieci
Internet,
rejestracji
przebiegu
obrad  i
upublicznienia
go  na  stronie
internetowej

Ze  wżględu  na  kosżty
spo2 łka  nie  będżie
transmitowac2  obrad
walnego  żgromadżenia  i
upublicżniac2  go  na
stronie  internetowej.  W
ocenie  Zarżądu  kosżty
żwiążane  ż  technicżną
obsługą  transmisji  oraż
rejestracji  prżebiegi
obrad  walnego
żgromadżenia  są
niewspo2 łmierne  do
potencjalnych korżys2ci.   

W  prżysżłos2ci  spo2 łka
rożważ6y  transmitowanie
obrad  walnego
żgromadżenia.  

2.

Spo2 łka powinna żapewnic2 efektywny 
dostęp do informacji nieżbędnych do 
oceny sytuacji i perspektyw spo2 łki oraż 
sposobu jej funkcjonowania.

TAK

3.

3.1

Spo2 łka prowadżi korporacyjną 
stronę internetową i żamiesżcża 
na niej: podstawowe informacje o 
spo2 łce i jej dżiałalnos2ci (strona 
startowa)

TAK

3.2 opis dżiałalnos2ci emitenta że 
wskażaniem rodżaju dżiałalnos2ci, 
ż kto2 rej emitent użyskuje 
najwięcej prżychodo2 w,

TAK
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3.3
opis rynku, na kto2 rym dżiała 
emitent, wraż ż okres2 leniem 
pożycji emitenta na tym rynku,

TAK

3.4
ż6yciorysy żawodowe cżłonko2 w 
organo2 w spo2 łki,

TAK

3.5

powżięte prżeż żarżąd, na 
podstawie os2wiadcżenia cżłonka 
rady nadżorcżej, informacje o 
powiążaniach cżłonka rady 
nadżorcżej ż akcjonariusżem 
dysponującym akcjami 
repreżentującymi nie mniej niż6  
5% ogo2 lnej licżby głoso2 w na 
walnym żgromadżeniu spo2 łki,

TAK

3.6 dokumenty korporacyjne spo2 łki, TAK

3.7
żarys plano2 w strategicżnych 
spo2 łki, TAK

3.8

opublikowane prognoży wyniko2 w
finansowych na bież6ący rok 
obrotowy, wraż ż żałoż6eniami do 
tych prognoż oraż korektami do 
tych prognoż (w prżypadku gdy 
emitent takie publikuje),

NIE 
.

Spo2 łka  nie  żamierża  w
najbliż6sżym cżasie publikowac2
prognoż finansowych

3.9

strukturę akcjonariatu emitenta, 
że wskażaniem gło2 wnych 
akcjonariusży oraż akcji 
żnajdujących się w wolnym 
obrocie,

TAK

3.10

dane oraż kontakt do osoby, kto2 ra
jest odpowiedżialna w spo2 łce ża 
relacje inwestorskie oraż 
kontakty ż mediami,

TAK

3.11 (skres2 lony) -

3.12
opublikowane raporty bież6ące i 
okresowe,

TAK

3.13

kalendarż żaplanowanych dat 
publikacji finansowych raporto2 w 
okresowych, dat walnych 
żgromadżen2 , a takż6e spotkan2  ż 
inwestorami i analitykami oraż 
konferencji prasowych,

TAK

3.14

informacje na temat żdarżen2  
korporacyjnych, takich jak 
wypłata dywidendy, oraż innych 
żdarżen2  skutkujących nabyciem 
lub ogranicżeniem praw po 
stronie akcjonariusża,

TAK

3.15 (skres2 lony) -

3.16 pytania akcjonariusży dotycżące 
spraw objętych porżądkiem 
obrad, żadawane prżed i w trakcie
walnego żgromadżenia, wraż ż 
odpowiedżiami na żadawane 

TAK
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pytania,

3.17

informację na temat powodo2 w 
odwołania walnego 
żgromadżenia, żmiany terminu 
lub porżądku obrad wraż ż 
użasadnieniem,

TAK

3.18
informację o prżerwie w obradach
walnego żgromadżenia i 
powodach żarżądżenia prżerwy,

TAK

3.19

informacje na temat podmiotu, ż 
kto2 rym spo2 łka podpisała umowę 
o s2wiadcżenie usług 
Autoryżowanego Doradcy że 
wskażaniem nażwy, adresu strony
internetowej, numero2 w 
telefonicżnych oraż adresu pocżty
elektronicżnej Doradcy,

TAK

3.20
Informację na temat podmiotu, 
kto2 ry pełni funkcję animatora 
akcji emitenta,

TAK

3.21

dokument informacyjny 
(prospekt emisyjny) spo2 łki, 
opublikowany w ciągu ostatnich 
12 miesięcy,

TAK

3.22 (skres2 lony) -

Informacje żawarte na stronie 
internetowej powinny byc2 żamiesżcżane 
w sposo2 b umoż6 liwiający łatwy dostęp do
tych informacji. Emitent powinien 
dokonywac2 aktualiżacji informacji 
umiesżcżanych na stronie internetowej. 
W prżypadku pojawienia się nowych, 
istotnych informacji lub wystąpienia 
istotnej żmiany informacji 
umiesżcżanych na stronie internetowej, 
aktualiżacja powinna żostac2 
prżeprowadżona nieżwłocżnie. 

TAK

4.

Spo2 łka prowadżi korporacyjną stronę 
internetową, według wyboru emitenta, w
jężyku polskim lub angielskim. Raporty 
bież6ące i okresowe powinny byc2 
żamiesżcżane na stronie internetowej co 
najmniej w tym samym jężyku, w kto2 rym
następuje ich publikacja żgodnie ż 
prżepisami obowiążującymi emitenta.

TAK

Emitent  prowadżi
korporacyjną  stronę
internetową w jężyku polskim

5.

Spo2 łka powinna prowadżic2 politykę 
informacyjną że sżcżego2 lnym 
uwżględnieniem potrżeb inwestoro2 w 
indywidualnych. W tym celu Spo2 łka, 
poża swoją stroną korporacyjną powinna
wykorżystywac2 indywidualną dla danej 
spo2 łki sekcję relacji inwestorskich 
żnajdującą na stronie 
www.GPWInfoStrefa.pl.

NIE

Emitent  nie  wykorzystuje
indywidualnej  sekcji
relacji  inwestorskich
znajdujących  się  na
www.GPWInfoStrefa.pl
W prżysżłos2ci  spo2 łka rożważ6y
stosowanie tej praktyki 

6. Emitent powinien utrżymywac2 bież6ące 
kontakty ż prżedstawicielami 

TAK
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Autoryżowanego Doradcy, celem 
umoż6 liwienia mu prawidłowego 
wykonywania swoich obowiążko2 w 
wobec emitenta. Spo2 łka powinna 
wyżnacżyc2 osobę odpowiedżialną ża 
kontakty ż Autoryżowanym Doradcą.

7.

W prżypadku, gdy w spo2 łce nastąpi 
żdarżenie, kto2 re w ocenie emitenta ma 
istotne żnacżenie dla wykonywania 
prżeż Autoryżowanego Doradcę swoich 
obowiążko2 w, emitent nieżwłocżnie 
powiadamia o tym fakcie 
Autoryżowanego Doradcę.

TAK

8.

Emitent powinien żapewnic2 
Autoryżowanemu Doradcy dostęp do 
wsżelkich dokumento2 w i informacji 
nieżbędnych do wykonywania 
obowiążko2 w Autoryżowanego Doradcy.

TAK

9. Emitent prżekażuje w raporcie rocżnym:

9.1
informację na temat łącżnej wysokos2ci 
wynagrodżen2  wsżystkich cżłonko2 w 
żarżądu i rady nadżorcżej,

TAK

9.2

informację na temat wynagrodżenia 
Autoryżowanego Doradcy 
otrżymywanego od emitenta ż tytułu 
s2wiadcżenia wobec emitenta usług w 
każ6dym żakresie.

NIE

Ze  wżględu  na  koniecżnos2c2
żachowania  tajemnicy
handlowej  i  poufnos2ci
żawartej  umowy,  Emitent  nie
będżie  stosował  powyż6sżej
praktyki w sposo2 b ciągły.

10.

Cżłonkowie żarżądu i rady nadżorcżej 
powinni ucżestnicżyc2 w obradach 
walnego żgromadżenia w składżie 
umoż6 liwiającym udżielenie 
merytorycżnej odpowiedżi na pytania 
żadawane w trakcie walnego 
żgromadżenia.

TAK

11.

Prżynajmniej 2 raży w roku emitent, 
prży wspo2 łpracy Autoryżowanego 
Doradcy, powinien organiżowac2 
publicżnie dostępne spotkanie ż 
inwestorami, analitykami i mediami.

NIE
W  prżysżłos2ci  rożważ6y
stosowanie tej praktyki.

12. Uchwała walnego żgromadżenia w 
sprawie emisji akcji ż prawem poboru 
powinna precyżowac2 cenę emisyjną albo 
mechaniżm jej ustalenia lub żobowiążac2 
organ do tego upoważ6niony do ustalenia 
jej prżed dniem ustalenia prawa poboru, 

TAK
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w terminie umoż6 liwiającym podjęcie 
decyżji inwestycyjnej

13.

Uchwały walnego żgromadżenia 
powinny żapewniac2 żachowanie 
nieżbędnego odstępu cżasowego 
pomiędży decyżjami powodującymi 
okres2 lone żdarżenia korporacyjne a 
datami, w kto2 rych ustalane są prawa 
akcjonariusży wynikające ż tych żdarżen2  
korporacyjnych.

TAK

13a
.

W prżypadku otrżymania prżeż żarżąd 
emitenta od akcjonariusża posiadającego
co najmniej połowę kapitału 
żakładowego lub co najmniej połowę 
ogo2 łu głoso2 w w spo2 łce, informacji o 
żwołaniu prżeż niego nadżwycżajnego 
walnego żgromadżenia w trybie 
okres2 lonym w art. 399 par.3 Ksh, żarżąd 
emitenta nieżwłocżnie dokonuje 
cżynnos2ci, do kto2 rych jest żobowiążany 
w żwiążku ż organiżacją i 
prżeprowadżeniem walnego 
żgromadżenia. Zasada ta ma 
żastosowanie ro2 wnież6  w prżypadku 
upoważ6nienia prżeż sąd rejestrowy 
akcjonariusży do żwołania 
nadżwycżajnego walnego żgromadżenia 
na podstawie art. 400 par. 3 Ksh.

TAK

14.

Dżien2  ustalenia praw do dywidendy oraż 
dżien2  wypłaty dywidendy powinny byc2 
tak ustalone, aby cżas prżypadający 
pomiędży nimi był moż6 liwie najkro2 tsży, 
a w każ6dym prżypadku nie dłuż6sży niż6  
15 dni robocżych. Ustalenie dłuż6sżego 
okresu pomiędży tymi terminami 
wymaga sżcżego2 łowego użasadnienia.

TAK

15.

Uchwała walnego żgromadżenia w 
sprawie wypłaty dywidendy 
warunkowej moż6e żawierac2 tylko takie 
warunki, kto2 rych ewentualne żisżcżenie 
nastąpi prżed dniem ustalenia prawa do 
dywidendy

TAK

16. Emitent publikuje raporty miesięcżne, w 
terminie 14 dni od żakon2 cżenia miesiąca.
Raport miesięcżny powinien żawierac2 co 
najmniej: 
 informacje na temat 

wystąpienia tendencji i żdarżen2
w otocżeniu rynkowym 
emitenta, kto2 re w ocenie 
emitenta mogą miec2 w 
prżysżłos2ci istotne skutki dla 
kondycji finansowej oraż 
wyniko2 w finansowych 
emitenta, 

 żestawienie wsżystkich 
informacji opublikowanych 

NIE Emitent  nie  widżi  potrżeby
publikacji  raporto2 w
miesięcżnych  ż  uwagi  na
specyfikę branż6y.
Emitent stoi na stanowisku, ż6e
raporty  okresowe  i  bież6ące
dostarcżają  wystarcżająco
duż6o  informacji  dla
akcjonariusży.
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prżeż emitenta w trybie 
raportu bież6ącego w okresie 
objętym raportem, 

 informacje na temat realiżacji 
celo2 w emisji, jeż6eli taka 
realiżacja, choc2by w cżęs2ci, 
miała miejsce w okresie 
objętym raportem, 

 kalendarż inwestora, 
obejmujący wydarżenia mające 
miec2 miejsce w nadchodżącym 
miesiącu, kto2 re dotycżą 
emitenta i są istotne ż punktu 
widżenia intereso2 w 
inwestoro2 w, w sżcżego2 lnos2ci 
daty publikacji raporto2 w 
okresowych, planowanych 
walnych żgromadżen2 , otwarcia 
subskrypcji, spotkan2  ż 
inwestorami lub analitykami, 
oraż ocżekiwany termin 
publikacji raportu 
analitycżnego.

16a
.

W prżypadku narusżenia prżeż emitenta 
obowiążku informacyjnego okres2 lonego 
w Załącżniku Nr 3 do Regulaminu ASO 
emitent powinien nieżwłocżnie 
opublikowac2, w trybie włas2ciwym dla 
prżekażywania raporto2 w bież6ących na 
rynku NewConnect, informację 
wyjas2niającą żaistniałą sytuację.

TAK

17. (skres2 lony) -

6. ZAŁĄCZNIKI

1) Sprawozdanie Finansowe
Załącżnik nr 1 -„Sprawożdanie finansowe ATOMIC JELLY S.A. ża rok obrotowy od 01.01.2020
r. do 31.12.2020 r.”

2) Sprawozdanie Zarządu z Działalności Spółki
Załącżnik nr 2 –„Sprawożdanie Zarżądu ż dżiałalnos2ci ATOMIC JELLY S.A. ża rok obrotowy
od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.”

3) Sprawozdanie Biegłego Rewidenta z Badania Sprawozdania Finansowego
Załącżnik nr 3–„Sprawożdanie Nieżależ6nego Biegłego Rewidenta ż badania sprawożdania
finansowego ATOMIC JELLY S.A. rok obrotowy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.”
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