
Zarząd Prime Bit Games S.A. („Emitent") informuje, iż w związku ze zmianą terminu publikacji 
raportu za 2018 rok, zaistniała również konieczność publikacji raportu okresowego  
za IV kwartał 2018 roku. Po uwzględnieniu powyższych zmian w 2019 roku raporty okresowe 
Emitenta będą przekazywane w następujących terminach: 

raport okresowy za IV kwartał 2018 r. – 21 marca 2019 r. 

raport roczny za rok 2018 – 08 maja 2019 r., 

raport okresowy za I kwartał 2019 r. – 15 maja 2019 r., 

raport okresowy za II kwartał 2019 r. – 14 sierpnia 2019 r., 

raport okresowy za III kwartał 2019 r. – 14 listopada 2019 r. 

Zarząd Emitenta informuje o incydentalnym naruszeniu obowiązków informacyjnych 
związanych z faktem publikacji raportu okresowego za IV kwartał 2018 roku w terminie 
niezgodnym z wytycznymi §6 ust. 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO. W związku z faktem, 
iż raport roczny za 2018 rok nie zostanie opublikowany do 21 marca 2019 roku, nie zostanie 
spełniona zasada zawarta w z §6 ust. 10a, więc Emitent jest zobligowany do publikacji raportu 
okresowego za IV kwartał 2018 roku. Termin publikacji niniejszego raportu kwartalnego minął 
14 lutego 2019 roku. Jednocześnie raport bieżący dotyczący zmiany daty przekazania raportu 
okresowego został opublikowany po ostatecznym terminie publikacji niniejszego raportu 
kwartalnego, tj. po 14 lutym 2019 roku, a zgodnie z § 6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu 
ASO, powinien być opublikowany najpóźniej 2 dni przed datą ostatecznego terminu publikacji, 
czyli najpóźniej do 12 lutego br. 

Zarząd Emitenta deklaruje dalsze rzetelne i staranne wypełnianie obowiązków informacyjnych 
oraz, że dołoży należytych starań, aby zapobiec w/w naruszeniom obowiązków 
informacyjnych w przyszłości. 

 

Podstawa prawna:  

§ 6 ust. 14.1 oraz ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu 
"Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku 
NewConnect", oraz pkt 16a Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 
października 2008 r. "Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect", dodany 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". 

 


