Declarație referitoare la politica și practicile privind prognozele

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 amintite anterior, practica standard a Societății este aceea de a informa
investitorii cu privire la prognozele financiare pentru fiecare exercițiu financiar, prin publicarea, pe
pagina de internet a acesteia, a bugetului de venituri și cheltuieli și a bugetului de investiții, în forma
în care acestea sunt propuse spre aprobare și, respectiv, aprobate în Adunarea Generală Anuală
Ordinară a Acționarilor (AGOA). Propunerea de buget este pusă la dispoziția tuturor persoanelor
interesate pe pagina de internet a societății, la secțiunea dedicată AGOA respective, cu cel puțin 30
zile calendaristice înainte de data de întrunire a AGOA, în timp ce bugetul în forma adoptată de AGOA
se va regăsi în aceeași secțiune cel puțin pe întreg parcursul exercițiului financiar.
Dacă evoluția poziției sau performanței financiare în cursul anului o impune, revizuirea, de către
conducerea Societății cu avizul Consiliului de Administrație, a prognozelor anterior publicate va fi
adusă la cunoștința investitorilor în cadrul raportărilor financiare interimare, la datele asumate prin
calendarul anual de raportare financiară publicat pe pagina de internet a Societății și pe pagina
www.bvb.ro. De asemenea, eventualele modificări ale calendarului se vor face cu informarea promptă
și nediscriminatorie a investitorilor.
În elaborarea prognozelor financiare, conducerea și Consiliul de Administrație al Societății vor depune
toate eforturile rezonabile pentru a se asigura că ipotezele și scenariile utilizate sunt adecvate și
furnizează estimări realiste privind rezultatele financiare viitoare așteptate sau privind impactul
evoluției activității asupra poziției și performanțelor financiare ale Societății.
Politica privind prognozele va fi revizuită de către Consiliul de Administrație al Societății, ori de câte
ori evoluțiile particulare din mediul intern sau extern Societății o impun. Aceasta va fi publicată, în
forma sa actualizată, pe pagina oficială de internet a Societății (www.firebyte.ro), secțiunea privind
Guvernanța Corporativă.
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