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I. Informacje ogólne o Spółce

1. Podstawowe informacje o Spo+ łce

Nazwa (firma): Atomic Jelly Spółka Akcyjna

Kraj: Polska

Siedziba: Poznan+

Adres siedziby: ul. Na Miasteczku 12, lok. B220, 61-144 Poznan+  

Adres biura: ul. Na Miasteczku 12, lok. B220, 61-144 Poznan+

Numer KRS: 0000818077

Oznaczenie Sądu: Sąd Rejonowy Poznan+ -Nowe Miasto i Wilda, VIII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego

REGON: 364499492,

NIP: 7831742386

Telefon: +48 606 720 929   

Poczta e-mail: info@atomic-jelly.com

Strona www: www.atomic-jelly.com

Liczba akcji 2.582.500 akcji zarejestrowanych akcji o wartos+ci 
nominalnej 0,10 zł kazCda, w tym:
-  2.582.500 akcji zwykłych na okaziciela serii A o

wartos+ci nominalnej 0,10 zł kazCda,

2. Informacja o spo+ łkach wchodzących w skład grupy kapitałowej

Jest jednostką stowarzyszoną w Grupie PLAYWAY S.A.

3. Przedmiot działalnos+ci

Atomic  Jelly  S.A.  prowadzi  działalnos+c+  na  rynku  gier  wideo,  polegającą  na  produkcji  i
wydawaniu gier. Spo+ łka jest tym samym tzw. deweloperem oraz wydawcą. Celem działalnos+ci
operacyjnej  jest  produkowanie  i  wydawanie  innowacyjnych  oraz  oryginalnych  gier  na
komputery,  a  w  przyszłos+ci  takzCe  tworzenie  i  wydawanie  tzw.  porto+ w  gier  co  oznacza
przygotowanie wersji juzC  w pełni wyprodukowanych gier komputerowych, na odmienną tzw.
platformę sprzętową (tj.  Sony PlayStation, Nintendo Switch, Xbox, wersje mobilne dla systemu
operacyjnego  Android  czy  iOS)  polegającą  na  dostosowaniu  jej  specyfikacji  technicznej  do
wymagan+  platformy innej nizC  ta, na kto+ rą gra była pierwotnie tworzona.

Produkcja Atomic Jelly S.A. są sprzedawane na całym s+wiecie w modelu dystrybucji cyfrowej,
za pos+rednictwem dedykowanych platform dystrybucyjnych, w szczego+ lnos+ci Steam, kto+ ra jest
jednym z największych dystrybutoro+ w gier na s+wiecie, czy tezC  Humble Store, Fanatical oraz w
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modelu  dystrybucji  fizycznej,  poprzez  tzw.  „sprzedazC  pudełkową”  w  popularnych  sklepach,
takich jak MediaMarkt, RTV Euro AGD, Saturn, Media Expert, itd.

4. Kapitał Zakładowy

Na dzien+  31 grudnia 2020 roku kapitał zakładowy Atomic Jelly S.A. wynosił 258 250,00 zł i
dzielił się na 2.582.500 akcji serii A, o wartos+ci nominalnej 0,10 zł kazCda.

Na dzien+  sporządzenia niniejszego Sprawozdania kapitał zakładowy Atomic Jelly S.A. nie uległ
zmianie.

5. Informacje na temat akcjonariuszy Atomic Jelly S.A.

Struktura  akcjonariatu  na  dzien+  31  grudnia  2020  roku,  ze  wskazaniem  akcjonariuszy
posiadających  co  najmniej  5%  głoso+ w  na  Walnym  Zgromadzeniu,  przedstawiała  się
następująco:

Nazwa akcjonariusza Liczba akcji
Liczba głosów na

WZA
% akcji % głosów

Playway S.A. 1 060 632 1 060 632 41,07 41,07

Bartosz Rakowski 165 000 165 000 6,39 6,39

Pozostali 1 356 868 1 356 868 52,54 52,54

Razem 2.582.500 2.582.500 100 100

Na dzien+  sporządzenia Sprawozdania ww. struktura akcjonariatu nie zmieniła się.

6. Oddziały 

Spo+ łka nie posiada oddziało+ w. 

7. Akcje własne 

Spo+ łka nie jest w posiadaniu akcji własnych. Nie nabywała ani zbywała w roku obrotowym 
akcji własnych. Nie prowadzi skupu akcji własnych. 

I. Informacje o stanie finansowym spółki Atomic Jelly S.A.

Metody księgowos+ci i wyceny w roku obrotowym 2020 nie uległy zmianie.

Wyniki finansowe Atomic Jelly S.A. zostały ujęte w sprawozdaniu finansowym jednostkowym
sporządzonym na dzien+  31 grudnia 2020 roku.

II. Informacje o sytuacji majątkowej

1. Informacje o zmianach w powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych

W  okresie  objętym  Sprawozdaniem  jak  ro+ wniezC  na  dzien+  sporządzenia  Sprawozdania
powiązania organizacyjne lub kapitałowe nie uległy zmianie.
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8. Informacje o działalnos+ci spo+ łki Atomic Jelly S.A. w okresie objętym Sprawozdaniem

Zmiany w Zarządzie Spo+ łki

W  okresie  objętym  Sprawozdaniem  jak  ro+ wniezC  na  dzien+  sporządzenia  Sprawozdania  w
składzie zarządu Atomic Jelly nie zaszły zmiany. Funkcję Prezesa Zarządu pełnił Pan Bartosz
Krzysztof Rakowski.

Zmiany w Radzie Nadzorczej Spo+ łki

W dniu 24 lutego 2020 roku walne zgromadzenie Spo+ łki podjęło uchwały ws. zmiany składu
rady nadzorczej.

Zostali odwołani:
Paweł Budny, Robert Adrian Ziętek, Mateusz Kowalczyk, Mateusz Paweł Pastewka

Powołano:
Jakuba Władysława Trzebin+ skiego, Grzegorza Czarneckiego, Piotra Karbowskiego, Mirosława
Franelaka i Jarosława Grzechulskiego

9. Informacje o działalnos+ci Atomic Jelly w okresie objętym Sprawozdaniem

Działalnos+c+  operacyjna skupiła się w roku obrotowym 2020 na dwo+ ch produkcjach tj. Space
Mechanic Simulator oraz Truck Mechanic Dangerous Path, jednak nie ograniczała się tyko do
działan+  w tym zakresie.

Space Mechanic Simulator 
- Atomic Jelly pełni rolę wydawcy oraz wspo+ łproducenta.
Jest to symulator kosmicznego mechanika, w kto+ rym gracz wez+mie udział w misji, w ramach
kto+ rej będzie naprawiac+ promy i stacje kosmiczne. Fabuła toczy się w galaktycznej przestrzeni,
między innymi na orbitach Marsa, Ziemi i KsięzCyca. KazCda maszyna, kto+ ra pojawia się w grze,
zbudowana jest z setek częs+ci, kto+ re mozCna wyjąc+ i wymienic+.

Truck Mechanic Dangerous Path
- Atomic Jelly pełni rolę wydawcy
Gra hybrydowa, kto+ ra jest zaawansowanym symulatorem mechanika samochodowego oraz grą
eksploracyjną  z  rozbudowanymi  wątkami  fabularnymi.  Rozgrywka  obejmuje  naprawę  i
modyfikację  cięzCaro+ wki  w rozbudowanym  trybie  mechanika.  Do zadan+  gracza  nalezCy  takzCe
usuwanie przeszko+ d i dbanie o stan techniczny pojazdu. 

Train Mechanic Simulator 2017
- Atomic Jelly pełni rolę wydawcy
Symulator  mechanika  taboru  kolejowego.  Zadaniem  gracza  jest  poszukiwanie  lokomotyw
uszkodzonych  na  torach  i  ich  naprawa  w  jednym  z  warsztato+ w.  Gracz  dokonuje  napraw  w
elektrycznych pojazdach, spalinowych, jak ro+ wniezC  maszynach z napędem parowym. KazCda z
lokomotyw  została  wyposazCona  w  unikalne  elementy,  co  znajduje  bezpos+rednie
odzwierciedlenie nie tylko w sposobie ich naprawy, lecz takzCe w tysiącu dostępnych częs+ci do
montazCu.

10. Pozostałe istotne informacje i zdarzenia , kto+ re wystąpiły po dniu bilansowym

Pierwszy dzien+  notowan+  akcji serii A spo+ łki Atomic Jelly S.A.
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9  lutego  2021  roku  miał  miejsce  pierwszy  dzien+  notowan+  akcji  Spo+ łki  w  Alternatywnym
Systemie Obrotu organizowanym przez Giełdę Papiero+ w Wartos+ciowych w Warszawie S.A. –
rynku NewConnect.

III. Informacje o zatrudnieniu i wynagrodzeniach

1. Wynagrodzenia w Atomic Jelly S.A.

Według  stanu  na  dzien+  31.12.2020  roku  Spo+ łka  nie  zatrudniała  pracowniko+ w  i
wspo+ łpracowała na kontraktach z 12 osobami.

W  okresie  objętym  niniejszym  sprawozdaniem  członkowie  rady  nadzorczej  jak  i  zarządu
Spo+ łki nie pobierali wynagrodzenia.

IV. Informacje o działalności

1. Wybrane dane finansowe Atomic Jelly S.A.

Wyszczególnienie
Za okres od
01.01.2019

do 31.12.2019

Za okres od
01.01.2020

do 31.12.2020

Za okres od
01.01.2019

do 31.12.2019

Za okres od
01.01.2020

do 31.12.2020

PLN PLN EUR EUR
Przychody netto ze sprzedazCy 
produkto+ w, tow. i mat. 

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

Koszty działalnos+ci operacyjnej 717 369,57 736 590,82 166 760,33 164 630,73

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

Zysk/strata na sprzedazCy -85 338,67 -98 545,81 -19 837,90 - 22 025,35
Zysk/strata na działalnos+ci 
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

Wyszczególnienie Stan na dzień
31.12.2019

Stan na dzień
31.12.2020

Stan na dzień
31.12.2019

Stan na dzień
31.12.2020

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 razem 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

NalezCnos+ci długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00

NalezCnos+c+ kro+ tkoterminowe 195 992,59 249 502,45 46 023,86 54 065,61
S� rodki pienięzCne i inne aktywa 
pienięzCne

1 153 823,70 470 445,81 270 946,04 101 942,84
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Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00
Zobowiązania 
kro+ tkoterminowe

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

V. Komentarz  do  wyników  spółki  ujawnionych  w  sprawozdaniu
finansowym za okres od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku

W okresie roku obrotowego 2020 Atomic Jelly S.A. wypracowała 638.045,01 zł przychodo+ w ze
sprzedazCy oraz zro+ wnanych z nimi, jednak odnotowując stratę w wysokos+ci 98.207,58 zł. 

Spo+ łka jest jeszcze na etapie inwestycyjnym oraz stałego rozwoju, co oznacza, zCe  większos+c+
s+rodko+ w  finansowych  jak  o  pozostałych  zasobo+ w  przeznaczana  jest  na  produkcję  oraz
wyszukiwanie nowych atrakcyjnych projekto+ w.

Gwałtowny wzrost rynku producento+ w gier wymusza posiadanie kilku lub kilkunastu tytuło+ w,
kto+ re  stanowią bazowe portfolio spo+ łki  i  to one generują  większos+c+  przychodo+ w,  z  kto+ rych
utrzymuje  się  i  rozwija  pozostała  działalnos+c+.  Atomic  Jelly  będąc  na  początku  tej  drogi
większos+c+  swoich  wysiłko+ w  pos+więca  budowie  swojego  portfolio,  co  łączy  się  z  brakiem
zysko+ w operacyjnych w najblizC szym okresie działalnos+ci.

VI. Informacje na temat przewidywanych kierunków rozwoju

W  roku  obrotowym  2020  Spo+ łka  skupiała  się  na  rozwijaniu  tytuło+ w  znajdujących  się  w
portfolio Atomic Jelly oraz na poszukiwaniu nowych tytuło+ w, kto+ re mozCna by do niego włączyc+.

Rozpoczęcie  działalnos+ci  w  zakresie  przygotowywania  porto+ w  gier  tj.  wersji
wyprodukowanych gier, na odmienną tzw. platformę sprzętową (tj. Sony PlayStation, Nintendo
Switch,  Xbox,  wersje  mobilne  dla  systemu  operacyjnego  Android  czy  iOS)  polegającą  na
dostosowaniu jej specyfikacji technicznej do wymagan+  platformy innej nizC  ta, na kto+ rą gra była
pierwotnie tworzona.

VII. Osiągniecia w dziedzinie badań i rozwoju

W okresie  od  1  stycznia  2020 do 31  grudnia  2020 roku   Atomic  Jelly  S.A.  nie  prowadziła
działalnos+ci badawczo-rozwojowej.

VIII. Przewidywana sytuacja finansowa

Spo+ łka nie zamierza publikowac+ prognoz na przyszłe lata obrotowe.

IX. Informacja o ryzykach z tytułu posiadanych instrumentów 
finansowych

W  roku  obrotowym  2020  Spo+ łka  nie  stosowała  rachunkowos+ci  zabezpieczen+  oraz  nie
wykorzystywała  instrumento+ w  finansowych  w  zakresie  ryzyka:  zmiany  cen,  kredytowego,
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istotnych  zakło+ cen+  przepływo+ w  s+rodko+ w  pienięzCnych  oraz  utraty  płynnos+ci  finansowej,  na
jakie jest ona narazCona.

Zasadą stosowaną przez Spo+ łkę przez cały okres objęty Sprawozdaniem jest nieprowadzenie
obrotu instrumentami finansowymi.

Działalnos+c+ Spo+ łki narazCona jest na szereg ryzyk wskazanych w pkt. XI, jak ro+ wniezC  innych.

X. Czynniki ryzyka i zagrożenia

Działalnos+c+  prowadzona  przez  Atomic  Jelly  S.A.  narazCona  jest  na  wiele  ro+ zCnych  ryzyk
finansowych.  Ogo+ lny program zarządzania ryzykiem ma na celu minimalizowac+  potencjalne
niekorzystne  wpływy  na  wyniki  finansowe  Spo+ łki.  Gło+ wnymi  ryzykami  na  jakie  mozCe  byc+
narazCona Spo+ łka są:

Ryzyko związane z ogo+ lną specyfiką rynku gier cyfrowych
Rynek  gier  cyfrowych  podlega  ciągłym  zmianom  w  konteks+cie  najbardziej  opłacalnych
platform  dystrybucji,  szybko  rozwijającym  się  nowym  regionalnym  rynkom  zbytu,  jak  i  w
konteks+cie  upodoban+  graczy  do  okres+ lonych  typo+ w  gier.  Spo+ łka  podlega  tym  ryzykom  pod
kątem poszczego+ lnych premier gier.  

Ryzyko związane z pracą z podmiotami trzecimi
Spo+ łki tworzą produkcję we wspo+ łpracy z two+ rcami gier, będącymi podmiotami trzecimi, na
podstawie umo+ w wydawniczo-finansujących. W związku z tym spo+ łka narazCona jest na ryzyko
związane  z  poziomem  wspo+ łpracy,  niewystarczającą  jakos+cią  produkto+ w  lub  konfliktami
prawnymi z two+ rcami gier.

Ryzyko związane z nowymi platformami i kanałami dystrybucji gier
Spo+ łka  w związku  z  dynamicznym  rynkiem  oraz  nowymi  kanałami  dystrybucji  musi  ciągle
pracowac+  nad  zwiększaniem  penetracji  rynku  w  tym  zakresie.  Na  rynku  zdarzają  się  w
sytuacje  w  kto+ rych  zmienia  się  całkowicie  kluczowa  platforma  dystrybucyjna  lub  sposo+ b
oferowania produkcji konsumentom , co wymaga stworzenia wersji gier na taką platformę lub
w  okres+ lonej  formie.  Spo+ łki  ponoszą  w  tym  konteks+cie  ryzyko  większych  nakłado+ w
finansowych.

Ryzyko kursowe i walutowe
Produkty  Spo+ łki  są  skierowane  w większos+ci  do  zagranicznym  kliento+ w.  W związku  z  tym
znaczna  częs+c+  przychodo+ w  jest  rozliczana  w  walucie  obcej,  zatem  wynik  finansowy  jest
szczego+ lnie podatny na wahania kurso+ w walut.

Ryzyko płynnos+ciowe
Spo+ łka  monitoruje  ryzyko  braku  funduszy  przy  pomocy  narzędzia  okresowego  planowania
płynnos+ci. Narzędzie to uwzględnia terminy zapadalnos+ci, zaro+ wno inwestycji jak i aktywo+ w
finansowych (np.  konta  nalezCnos+ci,  pozostałych aktywo+ w finansowych) oraz prognozowane
przepływy  pienięzCne  z  działalnos+ci  operacyjnej.  Zarząd  cały  czas  monitoruje  rynek  oraz
płynnos+c+ finansową Spo+ łki.

Ryzyko związane z sporami prawnymi
W  związku  ze  sposobem  dystrybucji  poprzez  partnero+ w  będących  podmiotami  trzecimi
(takich jak np. steam, nintendo eshop), spo+ łki są narazCone na problemy związane z sporami
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prawnymi.  Częstą  praktyką  kluczowych  partnero+ w  na  tym  rynku  jest  wstrzymywanie
dystrybucji gry do czasu rozwiązania sporu prawnego przez obie strony.

Ryzyko utraty kluczowych pracowniko+ w lub partnero+ w
Ze względu na usługowy charakter działalnos+ci Spo+ łki, oraz specyfikę branzCy, czynnik ludzki
odgrywa  bardzo  istotną  rolę.  Utrata  kluczowych  pracowniko+ w  lub  wspo+ łpracowniko+ w   w
zakresie  produkcji  wpłynęłaby  negatywnie  na  jakos+c+  s+wiadczonych  usług  oraz
spowodowałaby  znaczące  opo+ z+nienia  w  realizacji  zamo+ wien+ .  Mogłaby  ro+ wniezC  w  długim
terminie  pozbawic+  spo+ łki  strategicznego  potencjału  rozwoju  wynikającego  ze  specyfiki
działalnos+ci. ZaangazCowanie nowych, wykwalifikowanych oso+ b prawdopodobnie wiązałoby się
z relatywnie długim okresem ich wdrozCenia się w działalnos+c+  Spo+ łki jak ro+ wniezC  z istotnymi
kosztami bezpos+rednimi.

Ryzyko zmiennego otoczenia prawnego 
Na działalnos+c+ Spo+ łki mają wpływ zmieniające się przepisy prawa lub ro+ zCne jego interpretacje.
Ewentualne zmiany przepiso+ w prawa, w tym prawa pracy i ubezpieczen+  społecznych, prawa
spo+ łek handlowych i prawa regulującego funkcjonowanie spo+ łek publicznych mogą zmierzac+ w
kierunku negatywnie  oddziałującym na działalnos+c+  spo+ łki.  Zmiany te mogą miec+  wpływ na
otoczenie prawne działalnos+ci gospodarczej, w tym działalnos+ci spo+ łki.

Ryzyko  związane  z  mozC liwos+cią  prowadzenia  działalnos+ci  konkurencyjnej  przez
pracowniko+ w lub partnero+ w
Pracownicy  zatrudnieni  lub  wspo+ łpracujące  ze  Spo+ łką  osoby  posiadają  duzCą  wiedzę
specjalistyczną i wieloletnie dos+wiadczenie na rynku dystrybucji publikacji cyfrowych. Istnieje
ryzyko ich odejs+cia od uczestnictwa w rozwijaniu i ulepszaniu nowych produkto+ w Spo+ łki  w
celu załozCenia własnej działalnos+ci, konkurencyjnej.

Ryzyko związane z otoczeniem prawnym
Uregulowania  prawne nie  są w Polsce  stabilne -  ulegają  częstym zmianom. Przepisy prawa
dotyczące prowadzenia przez Spo+ łkę działalnos+ci gospodarczej, kto+ re często ulegają zmianom
to  przede  wszystkim  kodeks  spo+ łek  handlowych,  ustawa  o  podatku  dochodowym  od  oso+ b
prawnych.  Wymienione  ustawy  podlegają  częstym  nowelizacjom,  lub  brakuje  ich
jednoznacznej interpretacji,  co niesie za sobą ryzyko negatywnego wpływu na działalnos+c+  i
plany rozwojowe spo+ łek.

Ryzyko związane z epidemiami
Epidemia Covid - 19 wyraz+nie pokazała, zCe stabilnos+c+  gospodarcza mozCe zostac+  zaburzona w
ciągu  kilku  tygodni.  Co  prawda  Spo+ łka  nie  odczuła  w  znacznym  zakresie  negatywnych
reperkusji, poza spowolnieniem niekto+ rych proceso+ w prawnych i biznesowych, ale nalezCy brac+
pod  uwagę,  potencjalną  reakcję  łan+ cuchową  w  łan+ cuchach  logistycznych,  oraz  fakt,  zCe  gry
komputerowe nie są artykułem pierwszej potrzeby.

Zarząd cały czas monitoruje powyzCsze ryzyka.

XI. Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego

Na dzien+  sporządzenia Sprawozdania akcje Spo+ łki są przedmiotem obrotu w Alternatywnym
Systemie Obrotu organizowanym przez Giełdę Papiero+ w Wartos+ciowych w Warszawie S.A. - na
rynku NewConnect,  wobec czego Spo+ łka  stosowała zasady ładu korporacyjnego pod nazwą
„Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect” wynikające z załącznika nr 1 do Uchwały
nr 293/2010 Zarządu GPW z dnia 31 marca 2010 roku.
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Zasady te są zamieszczone na stronie internetowej: https://newconnect.pl/dobre-praktyki  .

Postanowienia, w zakresie kto+ rych Emitent odstąpił od zbioru zasad ładu korporacyjnego oraz
przyczyny odstąpienia

Zasada 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 takie
publikuje)”.

Na obecnym etapie rozwoju Spo+ łka nie zamierza publikowac+ prognoz finansowych.

Zasada 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 https://www.gpwinfostrefa.pl/  ” 

Spo+ łka  prowadzi  własną  stronę  internetową  z  wydzieloną  sekcją  relacji  inwestorskich.  W
opinii  Spo+ łki  takie  rozwiązanie  pozwala  w  lepszym  stopniu  realizowac+  komunikację  z
inwestorami  indywidualnymi  ze  względu  na  większe  mozC liwos+ci  indywidualizacji
zamieszczonych  informacji.  Nadto  zaznacza  się,  izC  oficjalne  komunikaty  giełdowe
przekazywane  przez  Spo+ łkę  są  transmitowane  do  informacyjnych  serwiso+ w  giełdowych  za
pos+rednictwem oficjalnych agencji informacyjnych.

Zarząd nie wyklucza przyszłos+ci rozwazCenia i wprowadzenia tej praktyki.

Zasada  9.2. „Spółka  przekazuje  w  raporcie  rocznym informację  na  temat  wynagrodzenia
Autoryzowanego  Doradcy  otrzymywanego  od  emitenta  z  tytułu  świadczenia  wobec  emitenta
usług w każdym zakresie..”

Ze  względu  na  koniecznos+c+  zachowania  tajemnicy  handlowej  i  poufnos+ci  zawartej  umowy,
Emitent nie będzie stosował powyzC szej praktyki w sposo+ b ciągły.

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

Organizowanie  takich  spotkan+  o  takiej  częstotliwos+ci  na  aktualnym  etapie  rozwoju  Spo+ łki
wiązałoby się z pos+więcaniem zasobo+ w w ilos+ci niewspo+ łmiernej do korzys+ci wynikających dla
akcjonariuszy. W związku z powyzCszym, w interesie akcjonariuszy Spo+ łka nie stosuje się do tej
zasady.

Zarząd nie wyklucza przyszłos+ci rozwazCenia i wprowadzenia tej praktyki.

Zasada 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,
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planowanych  walnych  zgromadzeń,  otwarcia  subskrypcji,  spotkań  z  inwestorami  lub
analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego”

Spo+ łka nie widzi potrzeby publikacji raporto+ w miesięcznych z uwagi na specyfikę branzCy oraz
to, izC  raporty okresowe i biezCące dostarczają wystarczająco duzCo informacji dla akcjonariuszy.

XII. Informacje o osobach wchodzących w skład Zarządu i Rady 
Nadzorczej Atomic Jelly S.A.

1. Zarząd Atomic Jelly S.A.

W skład Zarządu Atomic Jelly S.A,, na dzien+  sporządzenia niniejszego Sprawozdania, wchodzą:
-  Bartosz Krzysztof Rakowski -  Prezes Zarządu

11. Rada Nadzorcza Atomic Jelly S.A.

W  skład  Rady  Nadzorczej  Emitenta,  na  dzien+  sporządzenia  niniejszego  Sprawozdania,
wchodzą:

-  Jarosław Grzechulski -  Przewodniczący Rady Nadzorczej
-  Marcin Kostrzewa -  Członek Rady Nadzorczej
-  Mirosław Franelak -  Członek Rady Nadzorczej
-  Piotr Karbowski -  Członek Rady Nadzorczej
-  Grzegorz Arkadiusz Czarnecki -  Członek Rady Nadzorczej
-  Jakub Władysław Trzebin+ ski -  Członek Rady Nadzorczej

XIII. Informacje  o  badaniu  sprawozdania  finansowego  Spółki  i
przeglądzie sprawozdania finansowego Spółki

W  dniu  20  grudnia  2019  roku  Atomic  Jelly  S.A.  zawarła  umowę  o  badanie  rocznego
sprawozdania finansowego za rok 2020 i 2021 z 4AUDYT sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, tj.
podmiotem uprawnionym do badania sprawozdan+  finansowych.

___________________________
Bartosz Rakowski,

Prezes Zarządu  Atomic Jelly S.A.
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