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Declarație referitoare la politica și practicile privind prognozele 
financiare ale companiei CHROMOSOME DYNAMICS S.A. 

 

Administratorul Unic al Chromosome Dynamics S.A. (,,Societatea”) declară că Societatea își 
asumă răspunderea în ceea ce privește respectarea necondiționată a recomandărilor și 
principiilor de Guvernanță Corporativă aplicabile societăților ale căror acțiuni sunt admise la 
tranzacționare pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare administrat de Bursa de Valori 
București S.A.. 

Societatea își ia angajamentul de a furniza investitorilor, conform recomandărilor și principiilor 
mai sus menționate, prognoze financiare în acord cu calendarul anual de raportare financiară 
întocmit de către Administratorul Unic și publicat pe pagina de internet a  Societății, 
www.chromosome-dynamics.com. Calendarul poate fi revizuit pe parcursul exercițiului 
financiar, în situațiile în care există argumente întemeiate, cu informarea în timp util a 
investitorilor.  

Prognozele financiare vor cuprinde proiecții ale elementelor de venituri și cheltuieli (bugetul 
de venituri și cheltuieli), care vor fi supuse aprobării Adunării Generale a Acționarilor, precum 
și fluxuri de numerar corespondente bugetelor de investiții înaintate spre aprobare Adunării 
Generale a Acționarilor. Prognozele vor fi pus la dispoziția investitorilor pe pagina de internet 
a Societății, www.chromosome-dynamics.com, la data convocării AGA pentru aprobarea 
acestora. 

În ceea ce privește întocmirea prognozelor financiare, Administratorul Unic va lua toate 
măsurile necesare pentru a se asigura că fundamentele și scenariile luate în considerare sunt 
adecvate, rezonabile și că prezintă estimări realiste cu privire la rezultatele financiare viitoare 
sau la impactul asupra poziției financiare și performanțelor Societății. 

Societatea Chromosome Dynamics nu va furniza pe parcursul anului fiscal alte prognoze 
financiare. 

Politica privind prognozele financiare ale Companiei va fi revizuită de către Administratorul 
Unic în momentul în care la nivelul Societății intervin orice informații suplimentare utile în 
ceea ce privește prognozele financiare. Această politică va fi publicată pe pagina de internet 
a Societății, www.chromosome-dynamics.com. 

 

Administrator Unic al Chromosome Dynamisc S.A. 

prin Mugurel Gabriel Ionel 
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