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Oświadczenie Zarz ądu Aiton Caldwell S.A. w sprawie niestosowania 

„Dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect” 
 
 

Nazwa tak/nie - komentarz 

1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę 
informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak 
i z użyciem nowoczesnych technologii, zapewniających 
szybkość, bezpieczeństwo oraz szeroki dostęp do informacji. 
Spółka korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod, 
powinna zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami i 
analitykami, umożliwiać transmitowanie obrad walnego 
zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować 
przebieg obrad i upubliczniać go na stronie internetowej.  

Tak, za wyjątkiem transmitowania 
obrad walnego zgromadzenia z 
wykorzystaniem sieci Internet, 
rejestrowania przebiegu obrad i 
upubliczniania go na stronie 
internetowej. Emitent nie planuje 
transmitowania obrad walnego 
zgromadzenia z wykorzystaniem 
sieci Internet z uwagi na znaczne 
koszty ww. transmisji. W opinii 
Emitenta informacje dotyczące 
walnych zgromadzeń, publikowane 
na stronie internetowej Spółki 
zapewniają pełny zakres informacji. 

      16.  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.  

Nie 

 

Emitent nie publikuje raportów 
miesięcznych. W ocenie Emitenta 
publikowane przez Spółkę raporty 
bieżące i okresowe, w sposób 
wystarczający zapewniają 
informacje o Emitencie, niezbędne 
dla akcjonariuszy i inwestorów. 
 

 


