Informacja dotycząca nie stosowania w sposób trwały przez Spółkę i3D SA niektórych zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008
Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, zmienionych Uchwałą Nr 293/2010 Zarządu
Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na
NewConnect”

LP.

ZASADA DOBRYCH PRAKTYK NIESTOSOWANA W SPOSÓB TRWAŁY PRZEZ SPÓŁKĘ
Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod,
jak i z użyciem nowoczesnych technologii oraz najnowszych narzędzi komunikacji zapewniających szybkość, bezpieczeństwo
oraz szeroki i interaktywny dostęp do informacji. Spółka korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod, powinna
zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, wykorzystując w tym celu również nowoczesne metody
komunikacji
internetowej,
umożliwiać
transmitowanie
obrad
walnego
zgromadzenia
z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na stronie internetowej.
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KOMENTARZ: Spółka realizuje powyższą zasadę Dobrych Praktyk z wyłączeniem transmisji obrad walnego zgromadzenia
z wykorzystaniem sieci Internet oraz rejestrowania przebiegu obrad i upubliczniania go na stronie internetowej, ze względu
na to, iż koszty związane z transmisją i rejestracją przebiegu obrad i upubliczniania ich na stronie internetowej są
niewspółmierne do potencjalnych korzyści takiego działania. Emitent nie wyklucza jednak, iż w przyszłości wprowadzi
transmisję, rejestrację i upublicznianie obrad walnego zgromadzenia.
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Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej:
3.4

3.5

życiorysy zawodowe członków organów Spółki,
KOMENTARZ: Na stronie internetowej umieszczone są życiorysy członków Zarządu Spółki.
powzięte
przez
zarząd,
na
podstawie
oświadczenia
członka
rady
nadzorczej,
informacje
o powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej
liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,
KOMENTARZ: Informacja o powziętych przez Zarząd
w najbliższym czasie uzupełniona na stronie internetowej.

5

oświadczeniach

członków

Rady

Nadzorczej

zostanie

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 www.gpwinfostrefa.pl.

LP.

ZASADA DOBRYCH PRAKTYK NIESTOSOWANA W SPOSÓB TRWAŁY PRZEZ SPÓŁKĘ
KOMENTARZ: Wszystkie stosowne informacje niezbędne dla inwestorów indywidualnych zamieszczane będą na stronie
internetowej Spółki. Spółka nie wyklucza jednak możliwości wykorzystywania indywidualnej sekcji relacji inwestorskich
znajdującej się na stronie www.gpwinfostrefa.pl w przyszłości.
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Emitent przekazuje w raporcie rocznym:
9.1

9.2

informację na temat łącznej wysokości wynagrodzeń wszystkich członków zarządu i rady nadzorczej,
KOMENTARZ: Z uwagi na poufność danych i tajemnicę handlową Spółka nie przekazuje informacji na ten temat.
informację na temat wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy otrzymywanego od emitenta z tytułu świadczenia wobec
emitenta usług w każdym zakresie.
KOMENTARZ: Z uwagi na poufność danych i tajemnicę handlową Spółka nie przekazuje informacji na ten temat.
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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,
planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany
termin publikacji raportu analitycznego.
KOMENTARZ: W chwili obecnej zasada publikacji raportów miesięcznych nie jest stosowana przez Emitenta. Z uwagi na
fakt, iż publikowane raporty bieżące i okresowe zapewniają akcjonariuszom oraz inwestorom dostęp do kompletnych
i wystarczających informacji dających pełny obraz sytuacji Spółki, Zarząd emitenta nie widzi w chwili obecnej konieczności
publikacji raportów miesięcznych.

