Declarație referitoare la politica și practicile privind dividendele

Consiliul de Administrație al Firebyte Games S.A. (“Societatea”) declară că Societatea își asumă
angajamentul de a respecta necondiționat Principiile de Guvernanță Corporativă aplicabile emitenților
ale căror valori mobiliare se tranzacționează pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare administrat
de Bursa de Valori București S.A.
În acord cu principiile enunțate anterior, Societatea își asumă o politică de dividend, ca un set de
direcții referitoare la repartizarea profitului net, pe care Societatea declară că o va respecta. În
consecință, Consiliul de Administrație enunță următoarele principii relevante cu referire la politica de
dividend:
(1) Societatea recunoaște drepturile acționarilor de a fi remunerați sub formă de dividende, ca formă
de participare la profiturile nete acumulate din exploatare precum și ca expresie a remunerării
capitalului investit în Societate;
(2) Firebyte Games S.A. este o companie aflată în faza de creștere accelerată cu un potenţial mare de
dezvoltare, atât timp cât are asigurat accesul la capital pentru realizarea investiţiilor necesare. În
conformitate cu informaţiile incluse în documentul de ofertă furnizat investitorilor de către companie
înaintea plasamentului privat pentru acţiuni care a avut loc în februarie 2021, incluse și în
memorandumul pentru listare publicat pe site-ul emitentului și pe site-ul BVB înainte de listarea
companiei pe AeRO în aprilie 2021, Consiliul de Administrație va urmări cu prioritate reinvestirea
profitului în noi proiecte. Totodată, Consiliul de Administrație își propune să își recompenseze
investitorii prin acordarea de acţiuni cu titlu gratuit, în urma capitalizării unei părţi din profiturile nete
acumulate de Societate. În acest mod, capitalul va fi păstrat de către companie și investit în activităţi
și cheltuieli care urmăresc creșterea valorii afacerii, în timp ce investitorii vor fi recompensaţi, pentru
contribuţia lor, cu acţiuni gratuite.
(3) Propunerea privind distribuirea dividendelor sub forma de acţiuni cu titlu gratuit, se va realiza de
către Consiliul de Administraţie al Societăţii, iar hotărârea privind aprobarea distribuirii de dividende
aparţine Adunării Generale a Acţionarilor, adoptată în condiţiile legii.
(4) Orice modificare a politicii de dividende a companiei va fi comunicată investitorilor în timp util.
Această politică va fi revizuită de către Consiliul de Administraţie al Companiei, ori de câte ori intervin
informaţii suplimentare relevante privind distribuirea de dividende. Politica privind dividendele în
forma sa actualizată va fi publicată pe pagina oficială de internet a Societății (www.firebyte.ro),
secțiunea privind Guvernanța Corporativă.
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