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Informacja na temat stosowania zasad Dobrych Praktyk  Spółek Notowanych na 

NewConnect 

Zarząd Selvita S.A. podaje do publicznej wiadomości informację dotyczącą zasad określonych w załączniku do 

Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. 

"Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect", które nie są stosowane przez Spółkę w sposób trwały, 

wraz z wyjaśnieniem okoliczności i przyczyn ich niestosowania. 

Podstawa Prawna: § 4 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje 

bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". 

Osoby reprezentujące spółkę: 

• Paweł Przewięźlikowski – Prezes Zarządu  

• Tomasz Nocuo – Prokurent 

Załączniki: 

1. Informacja o niestosowaniu niektórych Dobrych Praktyk z uzasadnieniem. 

 



Informacja na temat stosowania zasad Dobrych Praktyk  Spółek Notowanych na NewConnect  

Selvita S.A. będzie stosowad wszystkie zasady ładu korporacyjnego, za wyjątkiem zasad wskazanych w poniżej. 
 

Zasada Dobrych Praktyk  Uzasadnienie decyzji o niestosowaniu 

Zasada 1. 
Spółka powinna […] umożliwiad transmitowanie 
obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem 
sieci Internet, rejestrowad przebieg obrad i 
upubliczniad go na stronie internetowej. 

 

 
Spółka prowadzi i będzie prowadzid przejrzystą i 
efektywną politykę informacyjną, z wyłączeniem 
umożliwiania transmisji obrad walnego zgromadzenia 
z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrowania 
przebiegu obrad i upubliczniania go na stronie 
internetowej. 

Obecnie spółka nie dysponuje odpowiednimi 
warunkami technicznymi, aby we własnym zakresie 
spełniad te wymagania, a zlecenie takich usług 
zewnętrznym podmiotom będzie wiązad się ze zbyt 
wysokimi, jak na możliwości Spółki, kosztami. 

Informacje dotyczące walnych zgromadzeo  
akcjonariuszy i ich przebiegu Spółka będzie 
publikowała w postaci raportów bieżących w 
systemach EBI i ESPI, a także na stronie internetowej, 
co umożliwi inwestorom i analitykom zapoznanie się 
ze wszystkimi istotnymi sprawami poruszanymi na 
walnym zgromadzeniu.  

Zasada 16.  
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. 

 
Emitent nie publikuje raportów miesięcznych. 

Ze względu na charakter działalności Spółki oraz rynku, 
na którym funkcjonuje – w szczególności długośd cyklu 
prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie 
biotechnologii farmaceutycznej, Emitent nie uważa za 
zasadne publikowania raportów miesięcznych. 

Cele emisyjne określone przez Spółkę mają charakter 
długookresowy, dlatego częstotliwośd raportowania w 
okresach kwartalnych będzie odpowiednia dla profilu 
działalności Emitenta. 

Wszelkie istotne informacje będą publikowane przez 
Spółkę w formie raportów bieżących oraz okresowych: 
kwartalnych i rocznych. 

 

 

 

Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie 
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