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Zarząd Bit Evil S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, Emitent”) informuje, że dokonuje zmiany 

terminu publikacji raportu rocznego za 2019 rok. 

Zgodnie z raportem bieżącym EBI Spółki nr 9/2020 z dnia 27 maja 2020 roku termin 

publikacji raportu rocznego za 2019 rok przypadał na dzień 30 czerwca 2020 r. 

W związku z powyższą zmianą nowy termin publikacji raportu rocznego Spółki za 2019 rok 

został ustalony na 29 lipca 2020 r. 

Pozostałe terminy przekazywania raportów okresowych Spółki pozostają bez zmian. 

 

Zważywszy na powyższe Spółka wskazuje, iż wypełniając zasadę 16a zbioru zasad „Dobre 

Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect” informuje o naruszeniu przez Spółkę 

obowiązku informacyjnego wynikającego z § 6 ust. 14.2 pkt 2) załącznika nr 3 do Regulaminu 

ASO. Naruszenie wystąpiło w związku z nieprzekazaniem informacji o wyznaczeniu nowej 

daty publikacji raportu okresowego w terminie nie później niż dwóch dni przed datą 

przekazania raportu okresowego. 

Spółka wskazuje, iż powodem zmiany terminu publikacji raportu rocznego za 2019 rok oraz 

naruszenia powyższych przepisów, jest trwający okres zagrożenia związanego z 

koronawiursem w Polsce i pracą zdalną biura rachunkowego obsługującego Spółkę, oraz 

osób sporządzających raport, w tym trudność z przeprowadzeniem audytu danych 

finansowych z przyczyn wynikających z zagrożenia epidemiologicznego. 

Jednocześnie Emitent wskazuje, że nowy termin został ustalony zgodnie z treścią 

komunikatu Zarządu GPW z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie terminów publikacji 

raportów okresowych, tj. nie później niż 60 dni od maksymalnego terminu publikacji 

określonego w Regulaminie ASO w przypadku raportu rocznego. 

 

Podstawa prawna: 

§ 6 ust. 14.2 oraz § 4 ust 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu 

"Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku 

NewConnect”. 

 


