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1. LIST DO AKCJONARIUSZY I INWESTORÓW

Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy,

jako Prezes Zarządu Duality S.A. mam przyjemność przekazać na Państwa ręce raport okresowy

podsumowujący działania podjęte przez nasz zespół w 2021 roku.

Rok 2021 był ważnym i formatywnym rokiem w historii naszej Spółki. Rozpoczął się od nawiązania współpracy z

505 Games i klamrowo zakończył się zaakceptowaniem przez nich Vertical Slice gry Unholy. Dodatkowo udało
się nam wydać DLC Amerykan Dream do gry Barn Finders oraz wypuścić grę Accident z Early Access. Zlecone

zostały porty na konsole PlayStation, XBOX oraz Nintendo Switch gier Barn Finders oraz Accident. Co więcej, gra

Barn Finders została przeniesiona do wirtualnej rzeczywistości. Równolegle cały czas trwały prace nad Unholy

oraz Tales of Tomorrow: Experiment.

Dla gry Unholy rok 2021 był kluczowy. Dzięki współpracy z ogólnoświatowym wydawcą 505 Games udało się
nam dopracować formułę gry, czego potwierdzeniem było zaakceptowanie przez firmę 505 Games Vertical

Slice. Dopracowane zostały wszystkie kluczowe mechaniki, które obecne będą w grze, a także zamknięte

kwestie związane ze scenariuszem. Dzięki temu w nadchodzących miesiącach możemy skupić się na procesie

produkcyjnym, realizując kolejne punkty z planu produkcji. Na koniec stycznia został wysłany do 505 Games

kolejny milestone, który pod koniec lutego został zaakceptowany. Obecnie trwają intensywne prace nad

następnym etapem, skupiającym się na kolejnych rozdziałach rozgrywki. Rozbudowywany jest także zespół
profesjonalistów pracujących nad Unholy, aby lepiej sprostać wyzwaniom i harmonogramowi ustalonemu z

wydawcą. Dodatkowo rozpoczęto intensywne prace nad planem marketingowym, który ma wzbudzić
zainteresowanie graczy na całym świecie i wprowadzić Unholy do pierwszej ligi gier. Zamierzamy skorzystać
zarówno z bogatego doświadczenia 505 Games, jak i zewnętrznych partnerów, tak aby wykorzystać
marketingowy potencjał do maksimum.

Barn Finders Amerykan Dream DLC okazało się być bardzo dobrym dodatkiem rozszerzającym uniwersum Barn

Finders. Dzięki zeszłorocznej premierze zdobyliśmy doświadczenie zarówno o tym, jak produkować DLC do gry,

jak i w jaki sposób konstruować architekturę przyszłych projektów. Znacząco poszerzyliśmy naszą wiedzę na

temat marketingu dodatków do gier oraz ich cyklu sprzedażowego.

Wszystkie zdobyte informacje staramy się wykorzystać przy tworzeniu Bid Wars DLC. W tym dodatku gracze

będą mogli odwiedzić wyspę, na której rozbił się kontenerowiec pełen skarbów. Pozwoli to toczyć rozgrywkę w

nieskończoność, co powinno zadowolić wielu fanów. Mimo że Barn Finders ma już prawie 2 lata, to przy okazji

wyprzedaży takich jak marcowy Daily Deal widać, że ciągle jest nią spore zainteresowanie i warto je

podtrzymywać. Tym bardziej cieszymy się, że w niedługim czasie odbędą się premiery wersji konsolowych i VR.

Premiery wersji konsolowych planowane były już wcześniej, ale współpraca z dużymi korporacjami takimi jak

PlayStation czy Microsoft często wiąże się z utrudnioną komunikacją. Aktualnie czekamy aż wszystkie wersje

zostaną potwierdzone jako gotowe do wydania i, jeżeli tylko będzie to możliwe, ogłosimy datę wspólnej

premiery na wszystkich platformach. Po publikacji darmowej wersji Barn Finders VR The Pilot zebraliśmy

feedback od graczy, który wykorzystaliśmy do tego, żeby usprawnić produkcję przez uwzględnienie zgłoszonych

uwag. Dodatkowo demo zostało opublikowane podczas Steam Next Fest w lutym, gdzie na początku festiwalu

nasz stream był najpopularniejszym streamem w kategorii VR. Przełożyło się to na zwiększone zainteresowanie

demem i wzrost wishlisty. Ogólnie oceniamy udział w festiwalu jako bardzo udany.
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Wyjście gry Accident z Early Access podtrzymało zainteresowanie grą i pozwoliło w końcu wydać tytuł w pełnej

wersji, z wszystkimi mapami i filmami na koniec każdego zadania. W tej chwili, podobnie do Barn Finders,

kończy się proces przygotowania do wydania na konsolach PlayStation, XBOX oraz Nintendo Switch. Warto

wspomnieć, że wersję na Nintendo chcemy wydać w ramach naszego własnego konta wydawniczego. Co do

dalszego rozwoju projektu, cały czas chcemy go rozwijać przez nowe mapy i DLC, jednak biorąc pod uwagę
aktualną liczbę projektów, które będą prowadzone w firmie przez pierwsze dwa kwartały, zdecydowaliśmy się
przesunąć to w czasie na druga połowę roku 2022. Prace nad grą Plane Accident, prowadzi White Pig Games.

Dzięki temu, że zwracamy się do bardzo podobnej publiczności, wierzymy, że uda nam się wspólnie

wypromować grę, co być może doprowadzi w przyszłości do wydania kolejnych odsłon serii.

W Tales of Tomorrow: Experiment cały czas trwają testy oraz generalny polish projektu. Nadchodzącą premierę
staramy się ubarwiać materiałami marketingowymi. Ostatnio opublikowaliśmy nowy trailer, a niedługo pojawi

się kolejny devlog. Poinformujemy Państwa kiedy ustalimy datę premiery, ale już teraz planujemy działania

promocyjne, żeby wesprzeć ten projekt odpowiednią reklamą.

Zarówno Summer Camp, jak i Barn i Farm Renovator zeszły na dalszy plan podczas ostatniego roku, nie zostały
jednak zapomniane. Cały czas trwa praca nad dokumentacją i przygotowania do rozpoczęcia bardziej

zaangażowanej produkcji, które mamy zaplanowane na drugą połowę tego roku.

W roku 2022 duży nacisk położyliśmy też na zwiększenie kompetencji z działań marketingowych. Oprócz

doświadczenia zdobytego przy publikacji kolejnych produktów, utworzyliśmy także kanał na discord,

nawiązaliśmy współpracę z platformą Lurkit oraz pogłębiliśmy współpracę w ramach grupy PlayWay. I mimo

tego, że dużo jeszcze pracy przed nami, optymistycznie patrzymy na kolejne stojące przed nami wyzwania.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią raportu, ponadto zapraszamy do odwiedzenia naszej firmowej

strony internetowej, dzięki czemu będą Państwo na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami:

http://dualitygames.eu/strefa-inwestora.

Z poważaniem,

Tomasz Strzałkowski
Prezes Zarządu

Duality S.A.

Michał Szewerniak

Wiceprezes Zarządu

Duality S.A.
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2. PODSTAWOWE INFORMACJE

Emitent został utworzony na mocy aktu zawiązania Spółki zawartego w dniu 11 grudnia 2017 r. Rejestracja

Spółki Duality S.A. w KRS miała miejsce na mocy postanowienia wydanego w dniu 12 stycznia 2018 r. przez Sąd

Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Celem Spółki jest tworzenie i wydawanie produkcji własnych oraz podmiotów zewnętrznych. Spółka planuje

produkcję gier na platformy PC/Steam, a także w przypadku najbardziej rentownych projektów przeniesienie

ich na konsole PlayStation, Xbox i Nintendo Switch, co będzie ułatwione dzięki wykorzystywaniu silników Unreal

Engine 4 i Unity. Duality S.A. zakłada, że każdy projekt będzie opierać się na cyklach prototypowania i badań
rynkowych. Takie działania pozwalają przy relatywnie niskich nakładach finansowych zidentyfikować, a w dalszej

fazie kierować rozwojem projektu w sposób najbardziej pożądany przez konsumenta. Pełnowymiarowa

produkcja rozpocznie się w chwili pozyskania odpowiednio licznej bazy potencjalnych nabywców (Steam

Wishlist). Dzięki opisanemu podejściu każdy projekt będzie miał zapewnioną co najmniej zadowalającą
początkową sprzedaż, a ryzyko przeznaczenia zasobów firmowych na produkt nieadekwatny do potrzeb rynku

będzie minimalne.

Duality S.A. planuje produkcję i wydawanie gier o zróżnicowanej tematyce i skierowanych do różnych grup

docelowych. Swoją działalność planuje opierać na produkcji jednego tytułu o jakości AAA o znacznie większym

budżecie, który tworzony jest przez najbardziej doświadczoną część zespołu oraz wiele mniejszych projektów,

które wykonywane będą przez mniejsze zespoły i nadzorowane przez liderów poszczególnych działów. Taka

polityka firmy pozwala na dywersyfikację przychodów, minimalizację ryzyka, a jednocześnie daje szansę na

maksymalizację zysków. Duality S.A. jest także współwydawcą większości produkowanych przez siebie tytułów.

W tym celu Spółka dba o własne kanały promocyjne. Ponadto Spółka planuje również wydawanie gier

zewnętrznych zespołów. Emitent w mniejszym zakresie wykonuje również na zlecenie preprodukcje gier oraz

usługi informatyczne.

Podstawowe dane o Emitencie

Firma: Duality S.A.

Forma prawna: Spółka Akcyjna

Siedziba: Warszawa

Adres: ul. Srebrna 16 lok. 308D, 00-810 Warszawa

Telefon: +48 24 337 60 98

Adres poczty elektronicznej: zarzad@dualitygames.eu

Adres strony internetowej: www.dualitygames.eu

NIP: 5252736370

REGON: 369258474

KRS: 0000713329

Sąd rejestrowy:
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
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Źródło: Emitent

3. WYBRANE DANE FINANSOWE

Podstawowe pozycje bilansu, rachunku zysku i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych ze sprawozdania

finansowego przeliczono z PLN na EURO według kursów średnich EUR/PLN ustalonych przez Narodowy Bank

Polski zgodnie ze wskazaną, obowiązującą zasadą przeliczenia:

Bilans według kursu obowiązującego na ostatni dzień odpowiedniego okresu:

● na dzień 31.12.2021 r. średni kurs wynosił 4,5994,

● na dzień 31.12.2020r. średni kurs wynosił 4,6148.

Rachunek zysków i strat i rachunek przepływów pieniężnych według kursów średnich w odpowiednim okresie,

obliczonych, jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym

okresie:

● średnia arytmetyczna w okresie od 01.01.- 31.12.2021 r. wyniosła 4,5775,

● średnia arytmetyczna w okresie od 01.01.- 31.12.2020 r. wyniosła 4,4742,

Przeliczenia dokonano poprzez podzielenie wartości wyrażonych w złotych przez kurs wymiany.

Wyszczególnienie
Średni kurs EUR/PLN na dzień

bilansowy (31 grudnia)

Średnia arytmetyczna kursów
średnich EUR/PLN z

ostatniego dnia każdego
miesiąca roku obrotowego

2021 4,5994 4,5775

2020 4,6148 4,4742

Źródło: NBP

Wybrane pozycje bilansu Emitenta

Wyszczególnienie
Stan na dzień
31.12.2021 r.

Stan na dzień
31.12.2020 r.

Stan na dzień
31.12.2021 r.

Stan na dzień
31.12.2020 r.

PLN PLN EUR EUR

Kapitał własny 4 083 128,59 3 580 694,58 887 752,44 775 915,44

Należności długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00

Należność krótkoterminowe 495 992,59 445 291,57 107 838,54 96 492,06

Środki pieniężne i inne aktywa
pieniężne

1 184 858,19 1 354 682,25 257 611,47 293 551,67

Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00

Zobowiązania krótkoterminowe 182 954,56 153 541,65 39 777,92 33 271,57

Źródło: Emitent
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Wybrane pozycje z rachunku zysków i strat Emitenta

Wyszczególnienie
Za okres

od 01.01.2021 r.
do 31.12.2021 r.

Za okres
od 01.01.2020 r.
do 31.12.2020 r.

Za okres
od 01.01.2021 r.
do 31.12.2021 r.

Za okres
od 01.01.2020 r.
do 31.12.2020 r.

PLN PLN EUR EUR

Przychody netto ze sprzedaży 3 806 981,56 3 501 935,76 831 672,65 782 695,40

Amortyzacja 10 000,00 5 833,33 2 184,59 1 303,77

Zysk/strata na sprzedaży 651 553,86 948 658,47 142 338,36 212 028,62

Zysk/strata na działalności
operacyjnej

575 012,19 948 640,58 125 617,08 212 024,63

Zysk/strata brutto 605 879,01 848 215,75 132 360,24 189 579,31

Zysk/strata netto 502 434,01 770 519,75 109 761,66 172 213,97

Źródło: Emitent

Wybrane pozycje z rachunku przepływów pieniężnych Emitenta 4,5775

Wyszczególnienie
Za okres

od 01.01.2021 r.
do 31.12.2021 r.

Za okres
od 01.01.2020 r.
do 31.12.2020 r.

Za okres
od 01.01.2021 r.
do 31.12.2021 r.

Za okres
od 01.01.2020 r.
do 31.12.2020 r.

PLN EUR

Przepływy pieniężne
z działalności operacyjnej

-49 824,06 1 033 191,88 -10 884,56 230 922,15

Przepływy pieniężne
z działalności inwestycyjnej

-120 000,00 -20 000,00 -26 215,18 -4 470,07

Przepływy pieniężne
z działalności finansowej

0,00 0,00 0,00 0,00

Przepływy pieniężne netto razem -169 824,06 1 013 191,88 -37 099,74 226 452,08

Źródło: Emitent
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4. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU DUALITY S.A.

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Niniejszym oświadczam, że wedle mojej najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe i dane

porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta lub standardami

uznawanymi w skali międzynarodowej, oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny

sytuację majątkową i finansową Emitenta oraz jego wynik finansowy, oraz że sprawozdanie

z działalności Emitenta zawiera prawdziwy obraz sytuacji Emitenta, w tym opis podstawowych

zagrożeń i ryzyk.

____________________
Michał Szewerniak
Wiceprezes Zarządu

____________________
Tomasz Strzałkowski

Prezes Zarządu

OŚWIADCZENIE W PRZEDMIOCIE WYBORU BIEGŁEGO REWIDENTA DO BADANIA SPRAWOZDANIA

FINANSOWEGO

Niniejszym oświadczam, iż wybór firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego

sprawozdania finansowego przeprowadzony został zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru

i procedury wyboru firmy audytorskiej, a także iż firma audytorska oraz członkowie zespołu
wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania

z badania rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami

wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej.

____________________
Michał Szewerniak
Wiceprezes Zarządu

____________________
Tomasz Strzałkowski

Prezes Zarządu
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5. STOSOWANIE ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO

W dniu 12 listopada 2020 r. Zarząd Duality S.A. przekazał raportem EBI nr 2/2020 do publicznej

wiadomości informacje dotyczące zakresu stosowanych przez Spółkę zasad zawartych w Załączniku

Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 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".Od dnia

przekazania powyższej informacji do wiadomości publicznej nie miały miejsca żadne zmiany w

zakresie stosowanych przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego.

W związku z powyższym, poniżej zamieszczono informacje na temat zasad ładu korporacyjnego, które

nie były przez Emitenta stosowane, wraz ze wskazaniem jakie były okoliczności i przyczyny nie

zastosowania danej zasady oraz w jaki sposób Spółka zamierza usunąć ewentualne skutki nie

zastosowania danej zasady lub jakie kroki zamierza podjąć, by zmniejszyć ryzyko nie zastosowania

danej zasady w przyszłości.

LP. ZASADA
TAK/NIE/NIE

DOTYCZY
KOMENTARZ

1.

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.

TAK
Z wyłączeniem

transmisji obrad
walnego

zgromadzenia z
wykorzystaniem

sieci Internet,
rejestracji

przebiegu obrad i
upublicznienia go

na stronie
internetowej

Emitent stosuje
niniejszą zasadę z

wyłączeniem
transmisji obrad

walnego
zgromadzenia z

wykorzystaniem sieci
Internet,

rejestrowania
przebiegu obrad i

upubliczniania go na
stronie internetowej.

W ocenie Zarządu
Emitenta koszty

związane z techniczną
obsługą transmisji

oraz rejestracji
przebiegu obrad

walnego
zgromadzenia są

niewspółmierne do
potencjalnych

korzyści.
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2.

Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do
informacji niezbędnych do oceny sytuacji i
perspektyw spółki oraz sposobu jej
funkcjonowania.

TAK

3.

3.1

Spółka prowadzi korporacyjną stronę
internetową i zamieszcza na niej:
podstawowe informacje o spółce i jej
działalności (strona startowa)

TAK

3.2
opis działalności emitenta ze wskazaniem
rodzaju działalności, z której emitent
uzyskuje najwięcej przychodów,

TAK

3.3
opis rynku, na którym działa emitent,
wraz z określeniem pozycji emitenta na
tym rynku,

TAK

3.4
życiorysy zawodowe członków organów
spółki,

TAK

3.5

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,

TAK

3.6 dokumenty korporacyjne spółki, TAK

3.7 zarys planów strategicznych spółki, TAK

3.8

opublikowane prognozy wyników
finansowych na bieżący rok obrotowy,
wraz z założeniami do tych prognoz oraz
korektami do tych prognoz (w przypadku
gdy emitent takie publikuje),

TAK,
przy czym aktualnie
Spółka nie zamierza
sporządzać prognoz

finansowych. W
przypadku gdyby

Spółka zdecydowała
się sporządzić i

opublikować
prognozy finansowe,

opinia publiczna
zostanie

poinformowana przez
Spółkę zgodnie z
obowiązującymi

przepisami.

3.9
strukturę akcjonariatu emitenta, ze
wskazaniem głównych akcjonariuszy oraz
akcji znajdujących się w wolnym obrocie,

TAK

3.1
0

dane oraz kontakt do osoby, która jest
odpowiedzialna w spółce za relacje
inwestorskie oraz kontakty z mediami,

TAK

3.1
1

(skreślony) -

3.1
2

opublikowane raporty bieżące i
okresowe,

TAK

3.1
3

kalendarz zaplanowanych dat publikacji
finansowych raportów okresowych, dat

TAK
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walnych zgromadzeń, a także spotkań z
inwestorami i analitykami oraz
konferencji prasowych,

3.1
4

informacje na temat zdarzeń
korporacyjnych, takich jak wypłata
dywidendy, oraz innych zdarzeń
skutkujących nabyciem lub
ograniczeniem praw po stronie
akcjonariusza,

TAK

3.1
5

(skreślony) -

3.1
6

pytania akcjonariuszy dotyczące spraw
objętych porządkiem obrad, zadawane
przed i w trakcie walnego zgromadzenia,
wraz z odpowiedziami na zadawane
pytania,

TAK

3.1
7

informację na temat powodów
odwołania walnego zgromadzenia,
zmiany terminu lub porządku obrad wraz
z uzasadnieniem,

TAK

3.1
8

informację o przerwie w obradach
walnego zgromadzenia i powodach
zarządzenia przerwy,

TAK

3.1
9

informacje na temat podmiotu, z którym
spółka podpisała umowę o świadczenie
usług Autoryzowanego Doradcy ze
wskazaniem nazwy, adresu strony
internetowej, numerów telefonicznych
oraz adresu poczty elektronicznej
Doradcy,

TAK

3.2
0

Informację na temat podmiotu, który
pełni funkcję animatora akcji emitenta,

TAK

3.2
1

dokument informacyjny (prospekt
emisyjny) spółki, opublikowany w ciągu
ostatnich 12 miesięcy,

TAK

3.2
2

(skreślony) -

Informacje zawarte na stronie internetowej
powinny być zamieszczane w sposób
umożliwiający łatwy dostęp do tych informacji.
Emitent powinien dokonywać aktualizacji
informacji umieszczanych na stronie internetowej.
W przypadku pojawienia się nowych, istotnych
informacji lub wystąpienia istotnej zmiany
informacji umieszczanych na stronie internetowej,
aktualizacja powinna zostać przeprowadzona
niezwłocznie.

TAK

4.

Spółka prowadzi korporacyjną stronę
internetową, według wyboru emitenta, w języku
polskim lub angielskim. Raporty bieżące i
okresowe powinny być zamieszczane na stronie
internetowej co najmniej w tym samym języku, w
którym następuje ich publikacja zgodnie z
przepisami obowiązującymi emitenta.

TAK

Emitent prowadzi
korporacyjną stronę

internetową w języku
polskim
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5.

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.

NIE

Spółka prowadzi własną
stronę internetową z

wydzieloną sekcją relacji
inwestorskich. W opinii
Spółki takie rozwiązanie

pozwala w lepszym
stopniu realizować

komunikację z
inwestorami

indywidualnymi ze
względu na większe

możliwości
indywidualizacji

zamieszczonych informacji.
Nadto zaznacza się, iż
oficjalne komunikaty

giełdowe przekazywane
przez Spółkę są

transmitowane do
informacyjnych serwisów

giełdowych za
pośrednictwem

oficjalnych agencji
informacyjnych.

6.

Emitent powinien utrzymywać bieżące kontakty z
przedstawicielami Autoryzowanego Doradcy,
celem umożliwienia mu prawidłowego
wykonywania swoich obowiązków wobec
emitenta. Spółka powinna wyznaczyć osobę
odpowiedzialną za kontakty z Autoryzowanym
Doradcą.

TAK

7.

W przypadku, gdy w spółce nastąpi zdarzenie,
które w ocenie emitenta ma istotne znaczenie dla
wykonywania przez Autoryzowanego Doradcę
swoich obowiązków, emitent niezwłocznie
powiadamia o tym fakcie Autoryzowanego
Doradcę.

TAK

8.

Emitent powinien zapewnić Autoryzowanemu
Doradcy dostęp do wszelkich dokumentów i
informacji niezbędnych do wykonywania
obowiązków Autoryzowanego Doradcy.

TAK

9.

9.1

Emitent przekazuje w raporcie rocznym:
informację na temat łącznej wysokości
wynagrodzeń wszystkich członków
zarządu i rady nadzorczej,

TAK

9.2

informację na temat wynagrodzenia
Autoryzowanego Doradcy
otrzymywanego od emitenta z tytułu
świadczenia wobec emitenta usług w
każdym zakresie.

NIE

Ze względu na
konieczność zachowania

tajemnicy handlowej i
poufności zawartej
umowy, Emitent nie

będzie stosował powyższej
praktyki w sposób ciągły.

10.

Członkowie zarządu i rady nadzorczej powinni
uczestniczyć w obradach walnego zgromadzenia
w składzie umożliwiającym udzielenie
merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane
w trakcie walnego zgromadzenia.

TAK
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11.

Przynajmniej 2 razy w roku emitent, przy
współpracy Autoryzowanego Doradcy, powinien
organizować publicznie dostępne spotkanie z
inwestorami, analitykami i mediami.

NIE

Z uwagi na fakt, iż koszty
związane ze spotkaniami

są niewspółmierne do
potencjalnych korzyści

takiego działania, Spółka
nie zamierza w

najbliższym czasie
wprowadzić zasady

organizowania publicznych
spotkań i nie będzie

stosowała przedmiotowej
Dobrej Praktyki.

12.

Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie emisji
akcji z prawem poboru powinna precyzować cenę
emisyjną albo mechanizm jej ustalenia lub
zobowiązać organ do tego upoważniony do
ustalenia jej przed dniem ustalenia prawa poboru,
w terminie umożliwiającym podjęcie decyzji
inwestycyjnej

TAK

13.

Uchwały walnego zgromadzenia powinny
zapewniać zachowanie niezbędnego odstępu
czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi
określone zdarzenia korporacyjne a datami, w
których ustalane są prawa akcjonariuszy
wynikające z tych zdarzeń korporacyjnych.

TAK

13a
.

W przypadku otrzymania przez zarząd emitenta
od akcjonariusza posiadającego co najmniej
połowę kapitału zakładowego lub co najmniej
połowę ogółu głosów w spółce, informacji o
zwołaniu przez niego nadzwyczajnego walnego
zgromadzenia w trybie określonym w art. 399
par.3 Ksh, zarząd emitenta niezwłocznie dokonuje
czynności, do których jest zobowiązany w
związku z organizacją i przeprowadzeniem
walnego zgromadzenia. Zasada ta ma
zastosowanie również w przypadku
upoważnienia przez sąd rejestrowy akcjonariuszy
do zwołania nadzwyczajnego walnego
zgromadzenia na podstawie art. 400 par. 3 Ksh.

TAK

14.

Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień
wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone,
aby czas przypadający pomiędzy nimi był
możliwie najkrótszy, a w każdym przypadku nie
dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego
okresu pomiędzy tymi terminami wymaga
szczegółowego uzasadnienia.

TAK

15.

Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie
wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać
tylko takie warunki, których ewentualne
ziszczenie nastąpi przed dniem ustalenia prawa
do dywidendy

TAK

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

NIE

W opinii Zarządu
Emitenta, w okresach

miesięcznych
wystarczające jest

należyte wypełnianie
przez Spółkę obowiązków
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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.

informacyjnych. Spółka
publikuje raporty

kwartalne zawierające
informacje pozwalające

ocenić bieżącą
działalność Emitenta.

16a
.

W przypadku naruszenia przez emitenta
obowiązku informacyjnego określonego w
Załączniku Nr 3 do Regulaminu ASO emitent
powinien niezwłocznie opublikować, w trybie
właściwym dla przekazywania raportów
bieżących na rynku NewConnect, informację
wyjaśniającą zaistniałą sytuację.

TAK

17. (skreślony) -

6. ZAŁĄCZNIKI

1) Sprawozdanie Finansowe

Załącznik nr 1 -„Sprawozdanie finansowe Duality S.A. za rok obrotowy od 01.01.2021 r. do

31.12.2021 r.”

2) Sprawozdanie Zarządu z Działalności Spółki

Załącznik nr 2 –„Sprawozdanie Zarządu z działalności Duality S.A. za rok obrotowy od

01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.”

3) Sprawozdanie Biegłego Rewidenta z Badania Sprawozdania Finansowego

Załącznik nr 3–„Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania

finansowego Duality S.A. rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.”
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