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Zasada Dobrych Praktyk
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, korzystający w jak najszerszym stopniu z
tych metod, powinna zapewnid odpowiednią
komunikację z inwestorami i analitykami,
wykorzystując w tym celu również nowoczesne
metody komunikacji internetowej, umożliwiając
transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z
wykorzystaniem sieci Internet, rejestrowad
przebieg obrad i upubliczniad go na stronie
internetowej.
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 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.
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Oświadczenie
Tak
z wyłączeniem
transmisji obrad
walnego zgromadzenia,
rejestracji video i
upubliczniania.

Uzasadnienie zamiaru niestosowania
Informacje dotyczące walnych zgromadzeo
akcjonariuszy i ich przebiegu emitent będzie
publikował w postaci raportów bieżących, które
będą umieszczane na stronie internetowej, gdzie
wszyscy akcjonariusze i inwestorzy będą mieli
możliwośd zapoznania się z wszystkimi istotnymi
sprawami poruszanymi na walnym
zgromadzeniu. Emitent nie zamierza
przeprowadzad transmisji internetowej lub
rejestracji video walnych zgromadzeo
akcjonariuszy z uwagi na wysokie koszty
finansowe związane z realizacją tego działania.

Mając na uwadze aktualny stan rozwoju Spółki,
która znajduje się w fazie opracowywania
innowacyjnych leków i ich badao, Emitent w
najbliższym okresie nie widzi zasadności
określania w comiesięcznych raportach sytuacji
związanej z prowadzonymi pracami oraz poziomu
realizacji celów emisyjnych. Istotne informacje
będą przekazywane w ramach raportów
bieżących i okresowych.
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