Raport bieżący nr 5/2014
Lipa, dn. 02.09.2014 r.
Tytuł: Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych
Zarząd Excellence S.A. ("Emitent","Spółka") informuje, iż przekazanie raportu bieżącego EBI nr
3/2014, dotyczącego terminu publikacji raportów okresowych w 2014 r. nastąpiło z naruszeniem
obowiązku informacyjnego określonego w § 6 ust.14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO. Zgodnie z
powyższymi postanowieniami Regulaminu ASO, raport bieżący zawierający informację terminów
publikacji raportów okresowych w 2014 r. powinien zostać opublikowany, co najmniej na dwa dni
przed publikacja pierwszego raportu kwartalnego a został opublikowany w dniu publikacji raportu
kwartalnego. Przekazanie raportu EBI 4/2014 dotyczącego raportu kwartalnego za II kwartał 2014 r.
nastąpiło z naruszeniem obowiązku informacyjnego określonego w § 6 ust.9 Załącznika nr 3 do
Regulaminu ASO. Zgodnie z powyższymi postanowieniami Regulaminu ASO, raport okresowy
powinien zostać opublikowany nie później niż 45 dni po zakończeniu kwartału, czyli do 14 sierpnia
2014 r. Publikacja raportu za II kwartał 2014 r nastąpiła natomiast w dniu 02 września 2014 r.
Emitent wyjaśnia, że nieopublikowanie ww. raportów wynikał z faktu, że raport za II kwartał został
zamieszczony w Dokumencie Informacyjnym Emitenta złożonym w dniu 04 sierpnia do Organizatora
ASO i spółka była przekonana, że w związku z zamieszczeniem raportu za II kwartał 2014 r. w
Dokumencie Informacyjnym do czasu podjęcia uchwały o wprowadzenie instrumentów finansowych
do obrotu raport ten nie powinien być osobno publikowany. W związku z błędną interpretacją
zapisów regulaminu ASO i dążeniem do jak najszybszego usunięcia uchybień publikacja raportu z
terminami publikacji raportów okresowych w 2014 r. musiała nastąpić tuż przed publikacja raportu za
II kwartał 2014.
Podstawa prawna: pkt 16a Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31
października 2008 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect", zmienionego 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"
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