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SPÓŁKI NEURONE STUDIO S.A.
ZA ROK KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2021 ROKU
ZA OKRES OD DNIA 01.01.2021 DO DNIA 31.12.2021 R.
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PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE

DANE SPÓŁKI
Nazwa spółki
Forma prawna
Zarząd
Kraj siedziby
Siedziba
Adres
Tel.
Strona www
E-mail
KRS
REGON
NIP
Oznaczenie Sądu
LEI
Ticker GPW

Neurone Studio
spółka akcyjna
Prezes Zarządu – Dawid Modro
Polska
Poznań
Plac Andersa 7, 61-894 Poznań
+ 48 61-668-38-98
www.neuronestudio.pl
office@neuronestudio.pl
0000601842
360823702
7831722923
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda
w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego
259400E1MWGIT7GHTP66
HBG

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI
Neurone Studio S.A. jest podmiotem powstałym w wyniku przekształcenia spółki Huckleberry
Studio sp. z o.o. Spółkę zarejestrowano w Rejestrze Przedsiębiorców KRS dnia 16 lutego 2016 roku.
Debiut na polskiej giełdzie nastąpił 21 grudnia 2017 roku. Przeważającym przedmiotem działalności
Emitenta jest działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych oraz związane z tym czynności
wspomagające, a także tworzenie oprogramowania informatycznego w celu jego licencjonowania lub
odsprzedaży dedykowanego dla Odbiorcy i zgodnego z jego zapotrzebowaniem.
Przedmiot pozostałej działalności Emitenta
•
•
•
•
•
•
•
•
•

58,29,Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA
58,1 WYDAWANIE KSIĄŻEK I PERIODYKÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, Z
WYŁĄCZENIEM W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA
59 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW
TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH
60 NADAWANIE PROGRAMÓW OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH
62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE
INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA
63 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI
73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
90, 0 DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ
47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI
SAMOCHODOWYMI
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ZARZĄD
Skład Zarządu Emitenta na dzień 31 grudnia 2021 roku i na dzień sporządzenia niniejszego
raportu:
1/ Dawid Modro - Prezes Zarządu.
Zmiany w zarządzie Emitenta.
W 2021 roku nie zostały dokonane zmiany w Zarządzie Neurone Studio S.A.

RADA NADZORCZA
Skład Rady Nadzorczej Emitenta na dzień 31 grudnia 2021 roku składał się z 4 członków.
1/ Bartosz Kubacki - członek Rady Nadzorczej,
2/ Kamil Modro - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
3/ Włodzimierz Burliga - członek Rady Nadzorczej,
5/ Andrzej Wojno - członek Rady Nadzorczej.

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu w skład Rady Nadzorczej wchodzili:
1/ Bartosz Kubacki - członek Rady Nadzorczej,
2/ Kamil Modro - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
3/ Włodzimierz Burliga - członek Rady Nadzorczej,
5/ Andrzej Wojno - członek Rady Nadzorczej.
6/ Łukasz Jaśkowiak – członek Rady Nadzorczej od dnia 19.05.2022

Zmiany w Radzie Nadzorczej Emitenta.
W dniu 30 czerwca 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta odwołało uchwałą nr
14 ze składu Rady Nadzorczej Emitenta:
1/ Pana Sławomira Parus
oraz Uchwałą nr 16 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało w skład Rady Nadzorczej:
1/ Pani Agnieszka Stiasna
W dniu 27 sierpnia 2021 roku Pani Agnieszka Stiasna złożyła rezygnację z pełnienia członkostwa
w Radzie Nadzorczej Emitenta ze skutkiem na dzień złożenia niniejszej rezygnacji.

KAPITAŁ ZAKŁADOWY
Na dzień 31 grudnia 2021 r. i na dzień sporządzenia niniejszego raportu zarejestrowano
2.122.439 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł Emitenta, tj.:
➢ 260 000 akcji uprzywilejowanych* imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda
➢ 260 001 akcji nieuprzywilejowanych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda
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➢ 499 999 akcji nieuprzywilejowanych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda
➢ 102 439 akcji nieuprzywilejowanych, na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł każda
➢ 1 000 000 akcji nieuprzywilejowanych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł każda

DATA

EMISJA

16.02.2016

260.000

16.02.2016

260.001

16.02.2016

499.999

15.12.2016

102.439

19.12.2019

1 000 000

Razem

2.122.439

SERIA AKCJI
Seria A przekształcenie
Sp. z o.o. w
S.A.
Seria B przekształcenie
Sp. z o.o. w
S.A.
Seria C przekształcenie
Sp. z o.o. w
S.A.
Seria E –
podwyższenie
kapitału
Seria F –
subskrypcja
prywatna

CENA
NOMINALNA

CENA
EMISYJNA

KAPITAŁ
ZAKŁADOWY

LICZBA
GŁOSÓW

UPRZYWILEJOWANE

0,10 zł

0,10 zł

102.000 zł

520.000*

Tak

0,10 zł

0,10 zł

102.000 zł

260.001

Nie

0,10 zł

0,10 zł

102.000 zł

499.999

Nie

0,10 zł

0,10 zł

112.243,90 zł

102.439

Nie

0,10 zł

0,10 zł

212 243,90 zł

1 000 000

Nie

0,10 zł

0,10 zł

212.243,90 zł

2.382.439

* akcje serii A są akcjami uprzywilejowanymi co do głosu w ten sposób, że na każdą 1 (jedną) akcje
przypadają 2 (dwa) głosy.

INFORMACJE NA TEMAT AKCJONARIUSZY EMITENTA
Na dzień 31 grudnia 2021 r. lista akcjonariuszy, posiadających nie mniej niż 5% kapitału
zakładowego Emitenta, sporządzona w oparciu o zawiadomienia przekazane przez akcjonariuszy
wygląda następująco:
AKCJONARIUSZ

LICZBA AKCJI (SZT.)

UDZIAŁ % W KAPITALE

UDZIAŁ % W GŁOSACH

Dawid Modro

1 026.616 ( w tym 260.000
akcji uprzywilejowanych

48,37

54,00

5,89

5,25

Kamil Modro

125.036

Marcin Poznański

123.906

5,84

5,20

Anna Maria Wesołowska

120.000

5,65

5,04

Pozostali

726.881

34,25

30,51

razem

2.122.439

100

100

* akcje serii A są akcjami uprzywilejowanymi co do głosu w ten sposób, że na każdą 1 (jedną) akcję
przypadają 2 (dwa) głosy.
Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania lista akcjonariuszy, posiadających nie mniej niż
5% kapitału zakładowego Emitenta, sporządzona w oparciu o zawiadomienia przekazane
przez akcjonariuszy, wygląda następująco:
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AKCJONARIUSZ

LICZBA AKCJI (SZT.)

UDZIAŁ % W KAPITALE

UDZIAŁ % W GŁOSACH

Dawid Modro

1 026.616 ( w tym 260.000
akcji uprzywilejowanych

48,37

54,00

5,89

5,25

Kamil Modro

125.036

Marcin Poznański

123.906

5,84

5,20

Anna Maria Wesołowska

120.000

5,65

5,04

Pozostali

726.881

34,25

30,51

razem

2.122.439

100

100

* akcje serii A są akcjami uprzywilejowanymi co do głosu w ten sposób, że na każdą 1 (jedną) akcję
przypadają 2 (dwa) głosy.

INFORMACJE O NABYCIU AKCJI WŁASNYCH
Emitent w 2021 roku ani na dzień sporządzenia niniejszego raportu nie nabywał akcji własnych.

INFORMACJE O POSIADANYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ ODDZIAŁACH
Emitent nie posiada innych Oddziałów niż Siedziba Spółki.

INFORMACJE O STANIE FINANSOWYM EMITENTA
Metody księgowości i wyceny w roku obrotowym 2021 nie uległy zmianie. Wyniki finansowe
spółki zostały ujęte w sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień 31 grudnia 2021 roku.
Stabilność finansowa Emitenta nie jest zagrożona. W 2021 roku spółka ograniczyła zbędne koszty oraz
wydatki. Został sporządzony przegląd wszystkich kontrahentów oraz procesów szczególnie pod kontem
generowania kosztów.

INFORMACJE O SYTUACJI MAJĄTKOWEJ EMITENTA
Emitent na dzień dzisiejszy wyjaśnia, że sytuacja majątkowa Emitenta jest stabilna. Emitent nie
posiada znaczących zobowiązań.

WZMOCNIENIE KAPITAŁÓW WŁASNYCH
Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 30 czerwca 2021 roku uchwałą nr 16/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału
zakładowego Spółki o kwotę od 5 000 (pięć tysięcy złotych) do 50 000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych), tj.
z kwoty 212.234,90 zł (dwieście dwanaście tysięcy dwieście trzydzieści cztery 90/100) do kwoty nie
większej niż 262.234,90 zł (dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści cztery 90/100) w
drodze emisji nie więcej niż 500.000 (pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej
0,10 zł (dziesięć groszy) każda oraz uchwałą nt 17/06/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż
50 000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) tj. z kwoty 212.234,90 zł (dwieście dwanaście tysięcy dwieście
trzydzieści cztery 90/100) do kwoty nie większej niż 262.234,90 zł (dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące
dwieście trzydzieści cztery 90/100) w drodze emisji nie więcej niż 500.000 (pięćset tysięcy) akcji na
okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda

ZNACZĄCE ODPISY AKTUALIZUJĄCE
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Zarząd Neurone Studio S.A. ("Emitent") w dniu 31.05.2021 roku informował, że po konsultacji z
biegłym rewidentem, badającym sprawozdanie finansowe Emitenta za rok 2020 oraz po
przeprowadzeniu analizy aktywów i pasywów Emitenta, podjął decyzję o dokonaniu odpisów
aktualizacyjnych o łącznej wartości 55.114,21 zł (pięćdziesiąt pięć tysięcy sto czternaście 21/100 zł) z
czego kwota 41.187,82 zł (czterdzieści jeden tysięcy sto osiemdziesiąt siedem 82/100 zł) zostanie
przeksięgowana na pozostałe koszty operacyjne NKUP a pozostała kwota 13.926,39 zł (trzynaście tysięcy
dziewięćset dwadzieścia sześć 39/100 zł) zostanie przeksięgowana na pozostałe przychody operacyjne.
Przedmiotowe odpisy mają na celu uporządkowanie niezidentyfikowanych przychodów kosztów z lat
ubiegłych. Zarząd Emitenta zwrócił ponadto uwagę, że dokonanie powyższych odpisów aktualizujących
powoduje zwiększenie straty Spółki za rok 2020.

INFORMACJE O POŻYCZKACH UDZIELONYCH PRZEZ EMITENTA
Emitent w roku 2021 nie udzielał pożyczek.

INFORMACJE O UDZIELONYCH I OTRZYMANYCH PORĘCZENIACH I
GWARANCJACH
Emitent w 2021 roku nie udzielił ani nie otrzymał gwarancji lub poręczeń innym spółkom.

INFORMACJE O POSTĘPOWANIACH SĄDOWYCH
Wobec Emitenta nie toczyły się w 2021 roku żadne postępowania sądowe. Również na dzień
sporządzenia niniejszego raportu nie toczą się żadne postępowania sądowe wobec Emitenta.

AUTORYZOWANY DORADCA
W 2021 roku Autoryzowanym Doradcą Emitenta było INC S.A. i pozostaje Autoryzowanym
Doradcą na dzień sporządzenia raportu.

ZAWIESZENIE OBROTU AKCJAMI EMITENTA
Emitent nie zawiesił obrotu akcjami w 2021 roku.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2021 ROK
W dniu 30.06.2021 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdziło sprawozdanie
finansowe za 2020 rok. Na dzień sporządzenia niniejszego raportu nie zostało jeszcze zatwierdzone
sprawozdanie za 2021 rok.

ZDARZENIA ISTOTNIE WPŁYWAJĄCE NA DZIAŁALNOŚĆ JEDNOSTKI,
KTÓRE WYSTĄPIŁY W ROKU OBROTOWYM, A TAKŻE PO JEGO
ZAKOŃCZENIU, DO DNIA ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO - WEJŚCIE NA RYNEK OPROGRAMOWANIA
UŻYTKOWEGO
W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem Zarząd Spółki informował o podpisaniu w dniu
25.06.2021 roku o podpisaniu umowy na usługi i wsparcie IT pomiędzy Emitentem, a podmiotem z
branży fotowoltaicznej, który uruchamia portal zajmujący się dystrybucją instalacji fotowoltaicznych
połączony z system IT w zakresie zarządzania infrastrukturą, kosztami i bieżącą obsługą odnawialnych
źródeł energii. Przedmiotem niniejszej Umowy jest obsługa IT, w zakresie systemów UX oraz stron www,
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a także prowadzenie social mediów oraz promocja produktu. Zawarta Umowa obowiązywać będzie do
dnia 31 grudnia 2023 roku z możliwością jej przedłużenia. Umowa nie zawiera kar umownych, a
szacowane przychody z niej wynikające wynoszą łącznie około 500 tys. zł netto. Ponadto Zarząd Spółki
oddał do użytkowania oprogramowanie IT na którego produkcję umowa została podpisana w 2020 roku,
a także rozwijał własne oprogramowanie IT w celu jego dalszego ofertowania, co na dzień sporządzenia
niniejszego raportu ma miejsce.

STRATEGIA ROZWOJU
Zarząd Emitenta w okresie objętym sprawozdaniem rozpoczął szereg działań zmierzających
do opracowania i wdrożenie systemu IT dla podmiotu zewnętrznego, a także rozwijał system dla celów
własnych do przyszłej odsprzedaży i jego licencjonowania. Obecnie Zarząd ofertuje omawiany system IT
mając na celu wygenerowanie przychodów z jego sprzedaży lub licencjonowania.

INFORMACJE O ZATRUDNIENIU I WYNAGRODZENIACH EMITENTA
Emitent zatrudniał w okresie objętym sprawozdaniem 2 pracowników na umowę o pracę, z
czego jedna z tych osób przebywała na długotrwałym zwolnieniu lekarskim. Praca zespołu
programistów była wykonywana na podstawie zawartych z nimi umów o dzieło z przeniesieniem praw
autorskich w 2021 roku, a także umów o współpracy z partnerami zewnętrznymi typu B2B.
W roku 2021 roku nie wystąpiły wypłaty z zysku oraz inne wynagrodzenia dla osób zarządzających
spółką, w tym Prezesa Zarządu.

WYBRANE DANE FINANSOWE
Wybrane dane finansowe

Kwota na dzień kończący
poprzedni rok obrotowy

przychody netto ze sprzedaży

209.707,66 zł

0,00 zł

amortyzacja
Zysk (strata) brutto
Zysk (strata) netto

1 823,33 zł
-109.101,06 zł
-109.101,06 zł

8 641,43 zł
-368.512,69 zł
-368.512,69 zł

Liczba akcji (w szt.)

2.122.439 szt

2.122.439 szt

Kwota na dzień kończący
bieżący rok obrotowy
258,08 zł
467.873,88 zł

Kwota na dzień kończący
poprzedni rok obrotowy
2.081,41 zł
627.389,16 zł

78.430,00 zł
178.013,32 zł
211.430,56 zł

2.100,00 zł
131.908,07 zł
491.193,39 zł

468.131,96 zł

629.470,57 zł

450.446,92 zł
212.243,90 zł

559.547,98 zł
212.243,90 zł

Sprawozdanie z sytuacji finansowej
Aktywa trwałe
Aktywa obrotowe, w tym:
I.
II.
III.

Kwota na dzień kończący
bieżący rok obrotowy

Zapasy
Należności krótkoterminowe
Inwestycje krótkoterminowe
Aktywa razem

I.

Kapitał (fundusz) własny
Kapitał (fundusz) podstawowy

II.

Kapitał (fundusz) zapasowy

3.892.500,79 zł

3.892.500,79 zł

III.

Zysk (strata) z lat ubiegłych

-3.545.196,71 zł

-3.176.684,02 zł

17.685,04 zł

69.922,59 zł

0,00 zł

0,00 zł

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:
Zobowiązania długoterminowe
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Zobowiązania krótkoterminowe

17.685,04 zł

69.922,59 zł

Pasywa razem

468.131,96 zł

629.470,57 zł

Kwota na dzień kończący
bieżący rok obrotowy
- 279.830,76 zł

Kwota na dzień kończący
poprzedni rok obrotowy
-1.884.503,31 zł

270.000,00 zł

381.010,96 zł

67,93 zł

1.500.000,00 zł

-9.762,83 zł

-3.492,34 zł

31.430,56 zł

41.193,39 zł

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych
Przepływy pieniężne netto z działalności
operacyjnej
Przepływy pieniężne netto z działalności
inwestycyjnej
Przepływy pieniężne netto, z działalności
finansowej
Przepływy pieniężne netto, razem
Środki pieniężne na koniec okresu

KOMENTARZ
DO
WYNIKÓW
EMITENTA
UJAWNIONYCH
W SPRAWOZDANIU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2021 DO DNIA
31 GRUDNIA 2021 ROKU
Spółka na dzień 31 grudnia 2021 roku posiadała aktywa obrotowe w wysokości 467.873,88 zł
(czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy 88/100 zł) oraz zobowiązania w
kwocie 17.685,04 zł. Zobowiązania te wynikają z bieżącej działalności Emitenta. W związku z
wygenerowanymi przychodami i ograniczeniem wydatków strata Emitenta uległa zmniejszeniu w
stosunku do roku 2020.

INFORMACJE NA TEMAT PRZEWIDYWANYCH KIERUNKÓW ROZWOJU
EMITENTA
Emitent skupia się na rozwoju swojej najbardziej dochodowej części działalności, a mianowicie
budowie programów użytkowych. Spółka ma zbudowany silnik, core systemu do tworzenia portali i
związanym z tym wszelkich rozliczeń. System jest zbudowany w oparciu o doświadczenie zdobyte przy
współpracy ze spółką z branży fotowoltaicznej, z którą została podpisana umowa w dniu 28 września
2020 roku. Obecnie Emitent ofertuje sprzedaż i licencjonowanie oprogramowania w stosunku do
podmiotów zewnętrznych.

OSIĄGNIĘCIA EMITENTA W DZIEDZINIE BADAŃ I ROZWOJU
W okresie od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 r. Emitent nie prowadził działalności
badawczo-rozwojowej.

PRZEWIDYWANA SYTUACJA FINANSOWA
Emitent nie planuje publikować prognoz na 2022 rok.

INFORMACJE DODATKOWE
W roku 2021 nie zaistniały inne dodatkowe zdarzenia aniżeli wskazane w pozostałej części
sprawozdania.

CZYNNIKI RYZYKA I ZAGROŻENIA
Działalność prowadzona przez Emitenta narażona jest na wiele różnych ryzyk finansowych.
Ogólny program zarządzania ryzykiem ma na celu minimalizować potencjalne niekorzystne wpływy
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na wyniki finansowe Emitenta. Opisane poniżej czynniki ryzyka nie stanowią zamkniętej listy
i nie powinny być w ten sposób postrzegane. Głównymi ryzykami, na jakie może być narażona Spółka
są:
Ryzyko związane z konkurencją w branży gier i oprogramowania IT
Konkurencja na rynku gier i systemów informatycznych ma charakter globalny. Na rynku wciąż pojawiają
się nowe produkty, przez co może pojawić się ryzyko spadku zainteresowania produktami Emitenta na
rzecz produktów oferowanych przez konkurencję.
Ryzyko związane z celami strategicznymi
Działania Emitenta, które okażą się nietrafne w wyniku złej oceny otoczenia bądź nieumiejętnego
dostosowania się do zmiennych warunków tego otoczenia mogą mieć istotny wpływ na działalność,
sytuację finansowo - majątkową oraz na wyniki. Istnieje zatem ryzyko nieosiągnięcia części
lub wszystkich założonych celów strategicznych. W celu ograniczenia niniejszego ryzyka Zarząd Emitenta
na bieżąco analizuje czynniki mogące mieć potencjalnie niekorzystny wpływ na działalność i wyniki
Emitenta, a w razie potrzeby podejmuje niezbędne decyzje i działania w celu dostosowania działań w
ramach strategii do obecnej sytuacji rynkowej.
Ryzyko związane z instrumentami finansowymi oraz przyjęte przez jednostkę cele i metody zarządzania
ryzykiem finansowym, łącznie z metodami zabezpieczenia istotnych rodzajów planowanych transakcji,
dla których stosowana jest rachunkowość zabezpieczeń.
Nie dotyczy. Spółka nie posiada instrumentów finansowych.
Ryzyko zmiany cen, kredytowego, istotnych zakłóceń przepływów środków pieniężnych oraz utraty
płynności finansowej
Ryzyko kredytowe identyfikowane jest w zakresie należności od Odbiorców usług związane z ich
wiarygodnością i płynnością finansową – należy jednak podkreślić, że sprzedaż realizowana jest po
dokonaniu przedpłaty przez kontrahenta za zamówioną usługę. Zarząd na bieżąco monitoruje ryzyka
związane z możliwością zakłóceń przepływów pieniężnych oraz ryzyka utraty płynności, aby temu
zapobiec Spółka utrzymuje środki pieniężne na bezpiecznym poziomie umożliwiającym obsługę
bieżących zobowiązań.
Ryzyko związane pandemią koronawirusa COVID-19 i wojny
Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego Emitent nie odnotowuje istotnych
skutków związanych z wpływem pandemii koronawirusa COVID-19 i wojny na bieżącą działalność
Emitenta. Z uwagi na przedmiot działalności Emitenta nie ma on problemu z utrzymaniem działalności
w modelu pracy zdalnej poszczególnych członków zespołu Emitenta. Emitent na bieżąco monitoruje
rozwój sytuacji związanej z utrzymującymi się skutkami rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 i
potencjalny wpływ pandemii oraz wojny na działalność Emitenta. Na dzień sporządzenia niniejszego
dokumentu informacyjnego, z uwagi na dynamicznie zmieniające się warunki, nie można jednak w
sposób jednoznaczny określić wpływu rozprzestrzeniania się wirusa na działalność, wyniki finansowe i
perspektywy rozwoju Emitenta.

Prezes Zarządu
Dawid Modro
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