
 

 
 

Venture Inc Spółka Akcyjna  

(spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, adres Al. Generała Józefa Hallera 180 lok. 14, 53-203 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000299743) 

 

Oferta publiczna nie mniej niż 1 ale nie więcej niż 15.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 PLN (zero złotych i dziesięć groszy) każda, oraz 

ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie 14.840.000 akcji na okaziciela serii A, B, C, D, E, F oraz nie więcej niż 15.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G do obrotu na 

rynku regulowanym (rynku równoległym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

Niniejszy prospekt emisyjny („Prospekt”) został sporządzony w związku z: (i) pierwotną ofertą publiczną nie mniej niż 1, ale nie więcej niż 15.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G 

spółki Venture Inc Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) o wartości nominalnej 0,10 PLN (zero złotych i dziesięć groszy) każda („Oferta Publiczna”) („Akcje Oferowane”) 

przeprowadzaną przez Spółkę oraz (ii) w celu ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie 14.840.000 akcji na okaziciela Spółki serii A, B, C, D, E, F („Akcje Istniejące”) oraz nie mniej niż 

1, ale nie więcej niż 15.000.000 Akcji Oferowanych do obrotu na rynku regulowanym (rynku równoległym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

(„GPW”) („Akcje”). Dotychczas 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A Spółki, 840.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki oraz 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii 

C Spółki było przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym tj.w ASO-NewConnect prowadzonym przez GPW. 

Do wzięcia udziału w Ofercie są uprawnieni Inwestorzy Instytucjonalni. Po zakończeniu procesu budowania księgi popytu na Akcje Oferowane, Inwestorzy Instytucjonalni będą mogli składać 

zapisy na Akcje Oferowane w okresie od dnia 3 października 2017 r. do dnia 5 października 2017 r.  

Ostateczna liczba Akcji Oferowanych, które zostaną zaoferowane w Ofercie („Ostateczna Liczba Akcji Oferowanych”) oraz ostateczna cena Akcji Oferowanych („Cena Akcji 

Oferowanych”) zostaną określone biorąc pod uwagę, między innymi ceny i propozycje nabycia Akcji Oferowanych deklarowane w trakcie procesu budowania księgi popytu na Akcje 

Oferowane wśród Inwestorów Instytucjonalnych zaproszonych przez Oferującego w porozumieniu ze Spółką. Spółce nie jest znana Ostateczna Liczba Akcji Oferowanych.  

Informacje na temat Ostatecznej Liczby Akcji Oferowanych oraz Ceny Akcji Oferowanych zostaną ogłoszone w trybie określonym w art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie 

publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie Publicznej”), w sposób, w jaki został 

udostępniony Prospekt oraz, o ile znajdzie to zastosowanie, zgodnie z art. 56 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej na dzień przed rozpoczęciem składania zapisów przez Inwestorów 

Instytucjonalnych. 

Akcje Istniejące Spółki serii A, B, C są zdematerializowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) i zarejestrowane pod kodem ISIN PLVNTIN00011. 

Niezwłocznie po zatwierdzeniu Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego („KNF”), Spółka zamierza złożyć do KDPW wnioski o rejestrację w depozycie papierów wartościowych 

prowadzonym przez KDPW Akcji Oferowanych oraz Akcji Istniejących serii D, E, F będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku równoległym, 

prowadzonym przez GPW. Wszystkie Akcje będą istniały w formie zdematerializowanej z chwilą ich rejestracji w depozycie papierów wartościowych, prowadzonym przez KDPW. Zamiarem 

Spółki jest, aby pierwszy dzień notowań Akcji na rynku równoległym GPW nastąpił nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia przydziału Akcji Oferowanych. 

Inwestowanie w papiery wartościowe objęte Prospektem łączy się z wysokim ryzykiem właściwym dla instrumentów rynku kapitałowego o charakterze udziałowym oraz ryzykiem związanym 

z działalnością Spółki oraz z otoczeniem, w jakim Spółka prowadzi działalność. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się  w rozdziale „Czynniki ryzyka”. 

Niniejszy Prospekt stanowi prospekt w formie jednolitego dokumentu w rozumieniu art. 5 ust. 3 Dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady („Dyrektywa Prospektowa”) i art. 

21 ust. 1 pkt 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, który został przygotowany w szczególności zgodnie z Ustawą o Ofercie Publicznej i Rozporządzeniem Komisji WE nr 809/2004 z dnia 29 

kwietnia 2004 r. wdrażającym Dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie informacji zawartych w prospektach emisyjnych oraz formy, włączenia przez odniesienie i 

publikacji takich prospektów emisyjnych oraz rozpowszechniania reklam („Rozporządzenie 809/2004”), w oparciu o Załącznik III oraz XXV Rozporządzenia 809/2004.  

Inwestorzy powinni zwrócić uwagę na fakt, że Oferta opisana w Prospekcie jest przeprowadzana wyłącznie na terytorium Polski, a jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym 

sporządzonym na potrzeby tej Oferty, zawierającym informacje na temat Grupy oraz Akcji Oferowanych, jest Prospekt wraz z  opublikowanymi aneksami do Prospektu, po ich zatwierdzeniu 

przez KNF, i komunikatami aktualizującymi do Prospektu oraz informacją o liczbie Akcji Oferowanych oraz cenie Akcji Oferowanych.  

OFERTA PUBLICZNA JEST PRZEPROWADZANA JEDYNIE NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. POZA GRANICAMI POLSKI NINIEJSZY 

PROSPEKT NIE MOŻE BYĆ TRAKTOWANY JAKO PROPOZYCJA LUB OFERTA NABYCIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH. PROSPEKT ANI PAPIERY 

WARTOŚCIOWE NIM OBJĘTE NIE BYŁY PRZEDMIOTEM REJESTRACJI, ZATWIERDZENIA LUB NOTYFIKACJI W JAKIMKOLWIEK PAŃSTWIE POZA 

RZECZPOSPOLITĄ POLSKĄ, W SZCZEGÓLNOŚCI ZGODNIE Z PRZEPISAMI DYREKTYWY PROSPEKTOWEJ LUB AMERYKAŃSKIEJ USTAWY O PAPIERACH 

WARTOŚCIOWYCH Z 1933 ROKU. PAPIERY WARTOŚCIOWE OBJĘTE NINIEJSZYM PROSPEKTEM NIE MOGĄ BYĆ OFEROWANE POZA GRANICAMI 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (W TYM NA TERENIE INNYCH PAŃSTW UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI PÓŁNOCNEJ). 

W ramach Oferty nie przewiduje się możliwości dokonania nadprzydziału lub opcji dodatkowego przydziału typu „greenshoe”.  

Oferujący, Prowadzący Księgę Popytu 

Trigon Dom Maklerski S.A. 

 
Prospekt został zatwierdzony przez KNF w dniu 25 września 2017 r.
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PODSUMOWANIE 

Podsumownia są sporządzane przy wykorzystaniu wymogów w zakresie ujawnień zwanych 

„Elementami”. Elementy te są numerowane w Działach A-E (A1 – E7). 

Niniejsze podsumowanie zawiera wszystkie Elementy, których uwzględnienie w podsumowaniu jest 

wymagane dla tego rodzaju papierów wartościowych oraz Emitenta. Ponieważ w odniesieniu 

do niektórych Elementów nie ma obowiązku ich opisywania, numeracja Elementów może być nieciągła. 

Nawet jeżeli istnieje obowiązek włączenia danego Elementu do podsumowania z uwagi na rodzaj 

papierów wartościowych oraz Emitenta, może się zdarzyć, że brak jest możliwości przekazania informacji 

dotyczących danego Elementu. W takim przypadku do podsumowania włączony będzie krótki opis 

Elementu z uwagą „nie dotyczy”. 

Jeżeli w głównej części prospektu nie ma informacji dotyczących danego Elementu, należy zamieścić 

adnotację „Nie dotyczy” wraz z krótkim opisem wymogu dotyczącego ujawnienia informacji. Zamiast 

zwrotu „Nie dotyczy” nie należy stosować formy skróconej „nie dot.” 

Dział A – Wstęp i ostrzeżenia 

A.1 Wstęp 

Ostrzeżenie 

Niniejsze podsumowanie należy traktować jako wstęp do Prospektu. Każda decyzja o inwestycji w papiery 

wartościowe objęte niniejszym Prospektem powinna być oparta na rozważeniu przez inwestora całości 

Prospektu. W przypadku wystąpienia do sądu z roszczeniem odnoszącym się do informacji zawartych 

w Prospekcie, skarżący inwestor może, zgodnie z przepisami właściwego prawa krajowego państwa 

członkowskiego, mieć obowiązek poniesienia kosztów ewentualnego tłumaczenia Prospektu przed rozpoczęciem 

postępowania sądowego. Odpowiedzialność cywilną za wyrządzoną szkodę ponoszą wyłącznie osoby, 

które przedłożyły niniejsze podsumowanie, w tym jego tłumaczenie, jednak tylko w przypadku, 

gdy podsumowanie wprowadza w błąd, jest nieprecyzyjne lub niespójne w wypadku czytania go łącznie 

z innymi częściami Prospektu, bądź gdy nie przedstawia, w przypadku czytania go łącznie z innymi częściami 

Prospektu, najważniejszych informacji mających pomóc inwestorom przy rozważaniu inwestycji w papiery 

wartościowe objęte niniejszym Prospektem. 

A.2 Zgoda emitenta 

Zgoda emitenta lub osoby odpowiedzialnej za sporządzenie prospektu emisyjnego na wykorzystanie 

prospektu emisyjnego do celów późniejszej odsprzedaży papierów wartościowych lub ich ostatecznego 

plasowania przez pośredników finansowych. 

 Wskazanie okresu ważności oferty, podczas którego pośrednicy finansowi mogą dokonywać 

późniejszej odsprzedaży papierów wartościowych lub ich ostatecznego plasowania i na czas którego 

udzielana jest zgoda na wykorzystywanie prospektu emisyjnego. 

 Wszelkie inne jasne i obiektywne warunki, od których uzależniona jest zgoda, które mają 

zastosowanie do wykorzystywania prospektu emisyjnego. 

 Wyróżniona wytłuszczonym drukiem informacja dla inwestorów o tym, że pośrednik finansowy ma 

obowiązek udzielać informacji na temat warunków oferty w chwili składania przez niego tej oferty. 

Nie dotyczy. Nie wyraża się takiej zgody. 
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Dział B – Emitent i gwarant 

B.1 Nazwa emitenta 

Prawna (statutowa) i handlowa nazwa emitenta. 

Firma Spółki brzmi: Venture Inc Spółka Akcyjna. 

Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu: Venture Inc S.A. 

B.2  Ogólne informacje na temat emitenta 

Siedziba oraz forma prawna emitenta, ustawodawstwo, zgodnie z którym emitent prowadzi swoją 

działalność, a także kraj siedziby emitenta. 

Spółka akcyjna utworzona i działająca zgodnie z prawem polskim z siedzibą we Wrocławiu przy al. Generała 

Józefa Hallera 180 lok. 14, 53-203 Wrocław, Polska. 

Emitent działa jako wewnętrznie zarządzający ASI i został wpisany do rejestru wewnętrznie zarządzających 

alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi prowadzonego przez KNF w dniu 4 września 2017 roku. W celu 

dostosowania działalności do wymogów Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych, w dniu 5 czerwca 2017 r. 

Zarząd Emitenta przyjął: (i) Zasady Polityki Inwestycyjnej Spółki, (ii) Strategię Inwestycyjną Spółki oraz 

(iii) Zasady Wykonywania Polityki Inwestycyjnej Spółki. Dokumenty te obowiązują od dnia wpisania Spółki 

do rejestru zarządzających alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi. 

B.3 Opis grupy 

Opis i główne czynniki charakteryzujące podstawowe obszary bieżącej działalności emitenta oraz rodzaj 

prowadzonej przez emitenta działalności operacyjnej, wraz ze wskazaniem głównych kategorii 

sprzedawanych produktów lub świadczonych usług, wraz ze wskazaniem najważniejszych rynków, 

na których emitent prowadzi swoją działalność. 

Emitent działa jako wewnętrznie zarządzający ASI i został wpisany do rejestru wewnętrznie zarządzających 

alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi prowadzonego przez KNF w dniu 4 września 2017 roku. W celu 

dostosowania działalności do wymogów Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych, w dniu 5 czerwca 2017 r. 

Zarząd Emitenta przyjął: (i) Zasady Polityki Inwestycyjnej Spółki, (ii) Strategię Inwestycyjną Spółki oraz 

(iii) Zasady Wykonywania Polityki Inwestycyjnej Spółki. Dokumenty te obowiązują od dnia wpisania Spółki 

do rejestru zarządzających alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi.  

Działalność Emitenta polega na kapitałowym i merytorycznym wspieraniu perspektywicznych projektów 

z obszaru nowych technologii, na różnych etapach rozwoju, w tym w fazach: (i) przed zasiewem (pre-seed); 

(ii) zasiewu (seed), oraz (iii) wczesnego rozwoju (start-up). Jednocześnie strategia Spółki zakłada rozszerzenie 

portfela inwestycji o spółki w fazie growth. Inwestycje realizowane są zarówno na rynku polskim, jak i rynkach 

zagranicznych. 

Celem działania Emitenta jest więc inwestowanie w podmioty, celem wzrostu ich wartości i odsprzedaży 

udziałów lub akcji z zyskiem po określnym okresie czasu, zakładając osiągnięcie przez dany podmiot 

określonych parametrów. Emitent inwestuje jedynie w podmioty już istniejące. 

Na Datę Prospektu w swoim portfelu inwestycyjnym Emitent posiada 16 spółek na różnym poziomie 

zaangażowania udziałowego, z czego 14 spółek stanowi spółki prawa polskiego, a 2 to spółki zagraniczne. 
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Inwestycje Emitenta głównie koncentrują się w obszarze spółek z sektora IT ze szczególnym uwzględnieniem 

spółek działających w modelu SaaS (Software-as-a-Service) – oprogramowanie jako usługa („SaaS”). Oprócz 

nakładów kapitałowych Emitent wspiera Spółki Portfelowe także posiadanym know-how dotyczącym 

prowadzonej działalności oraz rozwijanych spółek. Emitent nie angażuje się jednak w bieżące zarządzanie 

spółkami portfelowymi pozostawiając to zarządom i radom nadzorczym tych spółek. Emitent pełni rolę 

inwestora pasywnego nastawionego na wzrost wartości posiadanych przez niego udziałów lub akcji. Na Datę 

Prospektu nie został przyjęty przedział zaangażowania kapitałowego Emitenta w stosunku do kapitału lub 

głosów na WZW/WZA spółek – celów inwestycji. Decyzja co do wielkości zaangażowania kapitałowego jest 

podejmowana indywidualnie w przypadku każdej spółki. 

Etapy rozwoju spółek, na których Emitent podejmuje decyzje inwestycyjne przedstawiono poniżej. 

Faza przed zasiewem (pre-seed) 

Model biznesowy realizowanego produktu znajduje się w fazie koncepcji, gdzie testowane są podstawowe 

hipotezy dotyczące rynku i zachowania konsumentów. Wymagane środki finansowe mieszczą się w granicach 

20 – 200 tys. PLN i przeznaczone są głównie na rozwój pierwszej, podstawowej wersji produktu spełniającej 

minimum funkcjonalności oraz organizację formy prawnej – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Prace 

wykonywane są głównie przez założycieli i zewnętrznych usługodawców. Spółka w tym czasie nie osiąga 

przychodów ze sprzedaży realizowanego produktu, przy czym możliwe jest wystąpienie przychodów 

z działalności dodatkowej np. usług IT.  

Zasiew (seed) 

Etap zakłada posiadanie przez już utworzoną spółkę produktu realizującego główne założenia biznesowe, który 

jest używany przez pierwszych klientów potwierdzających zapotrzebowanie na usługę i postawione hipotezy. 

Mogą pojawić się pierwsze przychody, które są kilkukrotnie mniejsze od kosztów związanych głównie 

z dalszym rozwojem produktu i pierwszymi działaniami marketingowymi. Wielkość inwestycji na tym etapie 

jest uzależniona od przyjętego modelu biznesowego, technologii oraz rynku na jakim działa spółka i zaczyna się 

od kilkuset tysięcy złotych. 

Faza wczesnego rozwoju (start-up) 

W tej fazie rozwoju przedsiębiorstwo inwestuje w dalszy rozwój produktu i dostosowuje go do większej liczby 

klientów, jednocześnie zwiększając swój zasięg poprzez intensywne działania marketingowe. Wskaźnik 

Przychody/Koszty rośnie coraz szybciej, lecz spółka może wciąż nie wykazywać zysku. Na tym etapie produkt 

jest sprzedawany na innych rynkach poza początkowym oraz stale rozbudowywany jest dział sprzedaży. 

Wielkość inwestycji na tym etapie wynosi co najmniej jeden milion złotych, ale najczęściej będzie to kilka 

milionów złotych. Projekty typu start-up przestają być start-upami w chwili, gdy zaczynają generować mierzalne 

zyski (wówczas mogą też zostać sprzedane lub przejęte). 

Faza wzrostu (growth) 

W tej fazie następuje finansowanie wzrostu i rozwoju spółki, przy czym inwestycje dotyczą spółek, które wciąż 

nie przynoszą zysków, jak i tych, które osiągają próg rentowności (break-even-point) na poziomie operacyjnym. 

W ramach tej fazy wyróżnia się: etap wczesnego rozwoju (initial growth), etap ekspansji (expansion stage) oraz 

inwestycje w późniejsze stadia rozwoju (later stage). Spółki na wczesnym etapie rozwoju dążą przede 

wszystkim do budowy swojej pozycji rynkowej, ofensywy na rynek w celu zdobycia jak największego w nim 

udziału, rozbudowy zdolności produkcyjnych, rekrutacji pracowników, rozszerzenia sieci sprzedaży oraz 

stworzenia stabilnej bazy klientów i kontrahentów. Na tym etapie spółka ponosi duże nakłady, stąd wymagane 

jest duże zaangażowanie inwestora; bardzo duża jest także dynamika zmian w spółce. Etap rozwoju spółki 

obejmuje dążenie do rozszerzenia zakresu działalności przez dywersyfikację produkcji: wprowadzenie nowych 
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usług lub produktów, podniesienie jakości oferowanych produktów, zwiększenie produkcji, wprowadzenie 

innowacyjnych technologii oraz ekspansję na nowe rynki. Na Datę Prospektu w portfelu inwestycji Emitenta nie 

znajdowały się spółki będące w tej fazie rozwoju. W przyszłości Emitent planuje dokonywanie inwestycji 

w spółki w tej fazie. 

W zależności od stopnia rozwoju spółki, osiąganych przez nią rezultatów i możliwego do uzyskania zwrotu 

z dezinwestycji na danym etapie, Emitent bierze pod uwagę następujące formy wyjścia z inwestycji: 

 Oferta publiczna (ang. IPO): w zależności od stopnia rozwoju Spółki Portfelowej oraz wysokości jej 

wyceny, brane będą pod uwagę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oraz rynek NewConnect 

w Warszawie.  

 Inwestor branżowy: sprzedaż udziałów lub akcji w Spółce Portfelowej do inwestora branżowego. 

 Evergreen funding: model nie zakłada wyjścia ze spółki, lecz podwyższanie kapitału w Spółce Portfelowej, 

aż do momentu osiągnięcia przez nią dywidendowej płynności.  

 Model hybrydowy: częściowa sprzedaż udziałów lub akcji w Spółce Portfelowej przed uzyskaniem przez 

nią płynności dywidendowej.  

 Wykup Managerski: wykup udziałów w Spółce Portfelowej przez Zespół Projektowy. 

Emitent nie zakłada sztywnych ram wskaźnikowych dla wyjścia z inwestycji. Każda możliwa opcja wyjścia 

z inwestycji, mogąca wygenerować znaczący zysk dla Emitenta jest analizowana indywidualnie i niezależnie. 

B.4a Tendencje 

Informacja na temat najbardziej znaczących tendencji z ostatniego okresu, mających wpływ na emitenta 

oraz na branże, w których emitent prowadzi działalność. 

W okresie od daty zakończenia ostatniego roku obrotowego do Daty Prospektu nie występowały istotne zmiany 

w działalności Emitenta. 

W przypadku Emitenta nie występuje proces produkcji, a w konsekwencji nie jest możliwe określenie tendencji 

w zakresie produkcji, zapasów ani kosztów i cen sprzedaży. 

W ocenie Zarządu Spółki, następujące zdarzenia i tendencje rynkowe będą miały istotny wpływ na jej wyniki 

operacyjne i finansowe do końca roku obrotowego 2017, a w niektórych przypadkach również w dłuższym 

horyzoncie czasowym przekraczającym bieżący rok obrotowy: 

 sytuacja na rynkach finansowych, mająca wpływ na wycenę akcji notowanych Spółek Portfelowych; 

 sprzyjająca sytuacja rynkowa, umożliwiająca wyjście z inwestycji - sprzedaż części bądź całości 

posiadanych pakietów udziałów lub akcji w  Spółkach Portfelowych; 

 zdolność Spółek Portfelowych do pozyskania kolejnych rund finansowania; 

 efektywna działalność Spółek Portfelowych, skutkująca wzrostem wartości tych spółek; 

 zmiany w środowisku regulacyjnym. 

Z racji niepewności odnośnie do przyszłych warunków gospodarczych oczekiwania i przewidywania Zarządu są 

obarczone szczególnie dużą dozą niepewności. 
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B.5 Grupa 

Opis grupy kapitałowej emitenta oraz miejsca emitenta w tej grupie – w przypadku emitenta, który jest 

częścią grupy. 

Na Datę Prospektu Spółka jest podmiotem dominującym wobec Patent Fund S.A., Angels.pl sp. z o.o. (dawniej: 

Crowdcube sp. z o.o.), Best Capital sp. z o.o., Inkubator-Naukowo Technologiczny sp. z o.o., a także wobec 

dwóch spółek celowych Venture Alfa sp. z o.o. i Science.Fund sp. z o.o. 

Ze względu na posiadanie statusu jednostki inwestycyjnej, Emitent nie obejmuje jednostek zależnych 

konsolidacją, wyceniając posiadane udziały i akcje w wartości godziwej przez wynik finansowy. 

B.6 Znaczni akcjonariusze 

W zakresie znanym emitentowi, imiona i nazwiska (nazwy) osób, które, w sposób bezpośredni lub 

pośredni, mają udziały w kapitale emitenta lub prawa głosu podlegające zgłoszeniu na mocy prawa 

krajowego emitenta, wraz z podaniem wielkości udziału każdej z takich osób. 

Należy wskazać, czy znaczni akcjonariusze emitenta posiadają inne prawa głosu, jeśli ma to zastosowanie. 

W zakresie, w jakim znane jest to emitentowi, należy podać, czy emitent jest bezpośrednio lub pośrednio 

podmiotem posiadanym lub kontrolowanym oraz wskazać podmiot posiadający lub kontrolujący, a także 

opisać charakter tej kontroli. 

Na Datę Prospektu Znacznymi Akcjonariuszami Spółki, którzy posiadają przynajmniej 5% głosów na Walnym 

Zgromadzeniu byli: 

 Maciej Jarzębowski, dysponujący 6.145.291 akcjami o łącznej wartości nominalnej 614.529,10 PLN, 

którego udział w kapitale zakładowym wynosi 41,41 %; 

 Jakub Sitarz, dysponujący 4.006.771 akcjami o łącznej wartości nominalnej 400.677,10 PLN, którego udział 

w kapitale zakładowym wynosi 27,00%; oraz 

 Mariusz Ciepły, dysponujący 2.157.864 akcjami o łącznej wartości nominalnej 215.786,40 PLN, którego 

udział w kapitale zakładowym wynosi 14,54 %. 

Wszystkie Akcje Istniejące są akcjami zwykłymi na okaziciela, z których każda uprawnia do wykonywania 

jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. Znaczni Akcjonariusze nie posiadają innych praw głosu niż związane 

z akcjami określonymi powyżej. Ponadto, z akcjami nie są związane żadne szczególne uprawnienia i obowiązki, 

poza wynikającymi z przepisów Kodeksu Spółek Handlowych. Na Datę Prospektu żadnemu ze Znacznych 

Akcjonariuszy Spółki nie zostały przyznane żadne przywileje osobiste. 

Na Datę Prospektu Spółka jest podmiotem bezpośrednio kontrolowanym przez Znacznych Akcjonariuszy. 

Znaczni Akcjonariusze zawarli porozumienie, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie. 

B.7 Wybrane historyczne informacje finansowe 

Wybrane najważniejsze historyczne informacje finansowe dotyczące emitenta, przedstawione dla każdego 

roku obrotowego okresu objętego historycznymi informacjami finansowymi, jak również 

dla następującego po nim okresu śródrocznego, wraz z porównywalnymi danymi za ten sam okres 

poprzedniego roku obrotowego, przy czym wymóg przedstawiania porównywalnych informacji 

bilansowych uznaje się za spełniony przez podanie informacji bilansowych na koniec roku. 
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Należy dołączyć opis znaczących zmian sytuacji finansowej i wyniku operacyjnego emitenta w okresie 

objętym najważniejszymi historycznymi informacjami finansowymi lub po zakończeniu tego okresu. 

Wybrane informacje finansowe 

Wybrane informacje finansowe Spółki za lata zakończone 31 grudnia 2016, 2015 i 2014 r. 

 
Rok zakończony 31 grudnia 

 2016 2015 2014 

 (tys. PLN) 

(badane) 

Przychody z działalności podstawowej 4 173,38 4 099,04 1 511,58 

Zysk/Strata na działalności podstawowej 1 127,47 2 551,05 (405,58) 

Zysk/Strata przed opodatkowaniem 1 190,55 2 492,08 (582,09) 

Zysk/Strata netto 1 091,56 1 909,76 (983,56) 

Całkowite dochody ogółem 1 091,56 1 909,76 (983,56) 

Przepływy pieniężne netto z działalności 

operacyjnej (997,83) (262,99) (171,25) 

Przepływy pieniężne netto z działalności 

inwestycyjnej (2 489,27) (1 860,64) (505,38) 

Przepływy pieniężne netto z działalności 

finansowej 3 976,34 2 011,69 1 334,41 

Przepływy pieniężne netto razem 489,25 (111,94) 657,77 

Aktywa razem 21 814,95 10 197,57 4 953,71 

Zobowiązania długoterminowe 1 597,10 1 804,93 1 155,63 

Zobowiązania krótkoterminowe 21,66 1 269,02 2,60 

Kapitał własny 20 196,18 7 123,62 3 795,48 

Kapitał zakładowy 1 484,00 884,00 784,00 

Liczba akcji (w szt.) 14 840,00 8 840,00 7 840,00 

Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,9 0,22 (0,13) 

Rozwodniony zysk/strata na jedną akcję 

zwykłą (w zł) 0,9 0,22 (0,13) 

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1,36 0,81 0,48 

Źródło: Sprawozdania Finansowe 

Wybrane informacje finansowe Spółki za okres 3 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2017 i 2016 r. 

  Za okres zakończony 30 czerwca 

 
2017 2016 

 

(tys. PLN) 

(niebadane) 

Przychody z działalności podstawowej - - 

Zysk/Strata na działalności podstawowej (2 168,38) (1 506,42) 

Zysk/Strata przed opodatkowaniem (2 171,20) (1 531,33) 

Zysk/Strata netto (1 759,69) (1 099,42) 

Całkowite dochody ogółem (1 759,69) (1 099,42) 

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (132,86) (154,587) 

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (120,96) (9,43) 

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej - 3 704,93 

Przepływy pieniężne netto razem. (253,82) 3 540,92 

Aktywa razem 19 598,90 20 889,71 
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Zobowiązania długoterminowe 1 277,27 1 805,16 

Zobowiązania krótkoterminowe 28,89 11 497,22 

Kapitał własny 18 292,74 7 587,33 

Kapitał zakładowy 1 484,00 884,00 

Liczba akcji (w szt.) 14 840,00 8 840,00 

Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł) (0,13) (0,05) 

Rozwodniony zysk/strata na jedną akcję zwykłą (w zł) (0,13) (0,05) 

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1,23 0,86 

Źródło: Sprawozdanie Kwartalne za okres 3 miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 r. 

Wybrane informacje finansowe Spółki za okres 3 miesięcy zakończonych 31 marca 2017 i 2016 r. 

 
Za okres zakończony 31 marca 

 
2017 2016 

 

(tys. PLN) 

(niebadane) 

Przychody z działalności podstawowej 601,21 2 059,70 

Zysk/Strata na działalności podstawowej (175,11) 1 993,71 

Zysk/Strata przed opodatkowaniem (174,45) 1 944,34 

Zysk/Strata netto (143,75) 1 563,13 

Całkowite dochody ogółem (143,75) 1 563,13 

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (117,68) (101,25) 

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (9,48) (721,97) 

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 29,58 321,59 

Przepływy pieniężne netto razem. (97,58) (501,62) 

Aktywa razem 21 637,15 16 028,48 

Zobowiązania długoterminowe 1 565,35 2 212,54 

Zobowiązania krótkoterminowe 19,37 5 129,19 

Kapitał własny 20 052,43 8 686,75 

Kapitał zakładowy 1 484,00 884,00 

Liczba akcji (w szt.) 14 840,00 8 840,00 

Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł) (0,01) 0,18 

Rozwodniony zysk/strata na jedną akcję zwykłą (w zł) (0,01) 0,18 

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1,35 0,98 

Źródło: Sprawozdanie Kwartalne za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2017 r.  

Działalność Emitenta ma charakter działalności inwestycyjnej, polegającej na nabywaniu a następnie 

odsprzedawaniu z zyskiem instrumentów kapitałowych (udziałów i akcji) podmiotów o wysokim potencjale 

wzrostu wartości. Realizacja tego celu wymaga zgromadzenia środków pieniężnych na cele inwestycyjne, 

wyselekcjonowania i nabycia instrumentów kapitałowych, bieżącego monitorowania i okresowego ustalania ich 

wartości oraz zbycia posiadanych aktywów, w momencie w którym następuje realizacja zysku (bądź straty). 

Do momentu sprzedaży udziałów bądź akcji Spółek Portfelowych (tj. wyjścia z inwestycji), Emitent dokonuje 

systematycznej oceny ich wartości m.in. poprzez analizę bieżących danych operacyjnych i finansowych, a w 

przypadku sprawowania kontroli nad daną inwestycją poprzez wpływ na podejmowanie istotnych decyzji. 

Inwestycje, które w momencie nabycia wyceniane są w koszcie historycznym (cenie zakupu) podlegają 

okresowej przecenie, ze względu na zmieniającą się ich wartość. Zmiany wartości Spółek Portfelowych 

(zarówno wzrosty jak i spadki wartości) wynikają z dokonywania oceny efektywności ekonomicznej 
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działalności prowadzonej przez te podmioty, mierzonej różnorodnymi metodami - przykładowo: 

 wzrostem lub spadkiem wartości aktywów netto (kapitału własnego); 

 rosnącym lub spadającym kursem notowań giełdowych (w przypadku inwestycji w podmioty notowane); 

 ceną z transakcji dokonanej w obrocie instrumentami kapitałowymi danego podmiotu na rynku 

pozagiełdowym; 

 innymi metodami szacowania wartości przedsiębiorstw (np. metodami dochodowymi). 

Opisane powyżej, okresowe aktualizacje wartości portfela inwestycji powodują księgową zmianę wartości 

aktywów, jednocześnie wpływając na wynik finansowy okresu, w jakim miały miejsce. Wzrost wartości 

posiadanych udziałów i akcji jest wykazywany w sprawozdaniu z całkowitych dochodów jako przychód okresu, 

zaś spadek wartości aktywów jako koszt. Do momentu dezinwestycji, te wynikające ze zmieniających się wycen 

przychody i koszty, mają charakter niepieniężny, tj. z ich uzyskaniem bądź poniesieniem nie wiążą się dla 

Emitenta żadne wpływy ani wydatki o charakterze gotówkowym. Z tego też względu rachunek przepływów 

pieniężnych jest korygowany o te pozycje. 

Opis przyjętych metod wyceny spółek oraz hierarchię ustalania wartości godziwej aktywów finansowych 

przedstawiono w historycznych informacjach finansowych. Na wartość przychodów z działalności podstawowej 

wpływały też, w mniejszym stopniu, zyski ze zbycia aktywów finansowych. 

Wybrane informacje z rachunku zysków i start za lata zakończone 31 grudnia 2016, 2015 i 2014 r.  

 Rok zakończony 31 grudnia 

 2016 2015 2014 

 (tys. PLN) 

(badane) 

DZIAŁALNOŚĆ KONTYNOWANA    

Przychody z działalności podstawowej, w 

tym: 4 173,38 4 099,04 1 511,58 

- przychody z działalności inwestycyjnej 4 173,38 4 099,04 1 481,58 

- przychody ze sprzedaży produktów i usług 0,00 0,00 30,00 

Koszty działalności podstawowej, w tym: 3 045,91 1 548,00 1 917,16 

- koszty działalności inwestycyjnej 2 195,25 1 332,40 1 772,17 

- koszty ogólnego zarządu 850,66 215,60 144,99 

Zysk/strata na działalności podstawowej 1 127,47 2 551,05 (405,58) 

Przychody z pozostałej działalności 152,26 1,32 53,96 

Koszty z pozostałej działalności 40,53 45,87 204,57 

Przychody finansowe 23,24 17,54 2,43 

Koszty finansowe 71,89 31,95 28,32 

Zysk/strata przed opodatkowaniem 1 190,55 2 492,08 (582,09) 

Podatek dochodowy, w tym 98,99 582,32 401,47 

- część bieżąca 0,00 0,00 0,00 

- część odroczona 98,99 582,32 401,47 

Zysk/Strata netto z okresu działalności 

kontynuowanej 1 091,56 1 909,76 (983,56) 

    

Działalność zaniechana 0,00 0,00 0,00 

Zysk/strata okresu z działalności 

zaniechanej 0,00 0,00 0,00 

Zysk/strata na jedną akcję (w PLN)* 0,09 0,24 (0,14) 
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Średnia ważona liczba akcji zwykłych ( w 

sztukach) 11 535,89 8 037 260,27 7 149 589,04 

Podstawowy zysk/strata netto za okres 

sprawozdawczy 1 091,56 1 909,76 (983,56) 

Rozwodniony zysk/strata netto za okres 

sprawozdawczy  1 091,56 1 909,76 (983,56) 

*Zysk/strata na jedną akcję wyliczony został poprzez podzielenie zysku lub straty netto danego okresu, który przypada na zwykłych 

akcjonariuszy, przez średnią ważoną ilość akcji zwykłych występujących w ciągu danego okresu  

Źródło: Sprawozdania Finansowe 

Wybrane informacje z rachunku zysków i start za okres 3 miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 i 2016 r.  

 

01.04.2017 – 30.06.2017 01.04.2016 – 30.06.2016 

 

(tys. PLN) 

(niebadane) 

Działalność kontynuowana 
 

 

Przychody z działalności podstawowej, w tym: - - 

  przychody z działalności inwestycyjnej - - 

  przychody ze sprzedaży produktów i usług -       - 

Koszty działalności podstawowej, w tym: 2 168,38 1 506,43  

  koszty działalności inwestycyjnej 2 030,21 1 374,65     

  koszty ogólnego zarządu 138,16 131,77     

Zysk/Strata na działalności podstawowej (2 168,38) (1 506,42)     

Przychody z pozostałej działalności  - -       

Koszty pozostałej działalności  5,93 7,63  

Przychody finansowe 3,13 6,70     

Koszty finansowe 0,02 23,98     

Zysk/Strata przed opodatkowaniem (2 171,20) (1 531,33)  

Podatek dochodowy, w tym:  (411,51)  (431,91)     

  - część bieżąca -       -       

  - część odroczona (411,51) (431,91)  

Zysk/Strata netto okresu z działalności 

kontynuowanej 

 

(1 759,69) 

 

(1 099,42)  

Źródło: Sprawozdanie Kwartalne za okres 3 miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 r. 

Wybrane informacje z rachunku zysków i start za okres 3 miesięcy zakończonych 31 marca 2017 i 2016 r. 

  

Za okres zakończony 31 marca 

2017 2016 

(w tys. PLN) 

(niebadane)  

Działalność kontynowana 
  

Przychody z działalności podstawowej, w tym: 
601,21 2 059,70 

  przychody z działalności inwestycyjnej 601,21 2 059,70 

  przychody ze sprzedaży produktów i usług 
-       -       

Koszty działalności podstawowej, w tym: 776,32 65,99 

  koszty działalności inwestycyjnej 643,25 0,80 

  koszty ogólnego zarządu 133,06 65,19 
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Zysk/Strata na działalności podstawowej (175,11) 1 993,71 

Przychody z pozostałej działalności  1,72 -       

Koszty pozostałej działalności  5,55 15,80 

Przychody finansowe 4,60 8,38 

Koszty finansowe 0,12 41,94 

Zysk/Strata przed opodatkowaniem (174,45) 1 944,34 

Podatek dochodowy, w tym:  (30,70) 381,20 

  - część bieżąca   -       -       

  - część odroczona (30,70) 381,20 

Zysk/Strata netto okresu z działalności 

kontynuowanej (143,75) 1 563,13 

Źródło: Sprawozdanie Kwartalne za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca2017 r. 

W okresie 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2014 r. oraz 2015 r., odnotowano wzrost przychodów 

z działalności podstawowej o 2 587,46 tys. PLN, czyli o 171,18% do 4 099,04 tys. PLN w 2015 roku 

w porównaniu z 1 511,58 tys. PLN w 2014 r. Głównym czynnikiem wzrostu była rosnąca wartość godziwa 

spółek z portfela inwestycyjnego. 

Wzrost przychodów z wyceny aktywów finansowych spowodowany był przede wszystkim pozytywną zmianą 

wartości takich podmiotów jak: Brand 24 S.A., Friendly Score Ltd., Time Solutions sp. z o.o. w związku z ich 

efektywną bieżącą działalnością i osiągniętymi wynikami, a także dalszymi perspektywami rozwoju. 

Akcje Brand 24 S.A. zostały nabyte w 2015 roku za łączną cenę 876,94 tys. PLN. Ich wartość godziwa na dzień 

31 grudnia 2015 roku wynosiła 1 541,26 tys. PLN. Podstawą ustalenia wartości godziwej na poziomie wyższym 

od wartości nabycia o 664,32 tys. (tj. o 75,8%) PLN była wartość inwestycji jakiej dokonał w akcje Brand 

24 S.A. w grudniu 2015 roku, niepowiązany inwestor instytucjonalny - Inovo sp. z o.o. Venture Fund I S.K.A., 

który nabył 86.000 akcji Brand 24 S.A. za łączną cenę 1.383.000 PLN. Wartość godziwą akcji ustalono na 

podstawie najbardziej aktualnej dostępnej ceny rynkowej, jaką była cena nabycia akcji Brand 24 S.A. przez tego 

inwestora. Wartość aktywów Brand 24 S.A. na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosiła 2 481,51 tys. PLN i była 

wyższa od wartości aktywów tej spółki na dzień 31 grudnia 2014 roku o 1 629,57 tys. PLN (wzrost o 191,3%). 

Wartość kapitałów własnych Brand 24 S.A. na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosiła 1 740,21 tys. PLN i była 

wyższa od wartości kapitałów własnych tej spółki o 560,65 tys. PLN (wzrost o 159,2%). Wybrane dane 

finansowe Brand 24 S.A. pochodzące ze zbadanego sprawozdania finansowego znajdują się w podrozdziale 

„Wybrane podstawowe dane finansowe Spółek Portfelowych” Prospektu. 

Na dzień 31 grudnia 2014 roku Emitent posiadał 9,17% udziałów w kapitale Friendly Score Ltd, zakupionych 

w 2014 roku za łączną cenę 95,0 tys. PLN. Wartość godziwą na dzień 31 grudnia 2014 roku stanowiła wartość 

nabycia udziałów. W 2015 roku w wyniku dokonanych zakupów zaangażowanie w kapitale Friendly Score Ltd 

wzrosło do 11,80%, a wartość nabycia udziałów wynosiła 145,0 tys. PLN. Na dzień 31 grudnia 2015 roku 

wartość godziwą udziałów Friendly Score Ltd ustalono w oparciu o najbardziej aktualną dostępną cenę rynkową, 

jaką była cena nabycia udziałów Friendly Score Ltd przez niepowiązanego inwestora instytucjonalnego - Mercia 

Fund Ltd., który nabył 18.159 akcji Friendly Score Ltd, stanowiących 14,28% przy wycenie 1,05 mln GBPza 

łączną cenę 149.993,34 GBP (transakcja z listopada 2015 roku). W wyniku zastosowania do wyceny 

zaktualizowanej ceny zaobserwowanej w rynkowej transakcji nabycia udziałów Emitent dokonał aktualizacji 

wartości posiadanych udziałów z kwoty 145,0 tys. PLN do kwoty 716,91 tys. PLN (wzrost o 571,91 tys. PLN, tj. 

o 394,4%). Na dzień 31 grudnia 2015 roku Friendly Score Ltd nie wykazało w sprawozdaniu finansowym 

zysków – co jest typowe dla spółek klasyfikowanych w grupie seed (tzw. faza zasiewu) - strata za 2015 rok 

wyniosła 102,3 tys. GBP. Spółka posiadała jednak dodatnie kapitały własne (52,5 tys. GBP) a zaangażowanie 

nowego inwestora potwierdziło i uwiarygodniło wzrost wartości godziwej. Wybrane dane finansowe Friendly 
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Score Ltd niepochodzące ze zbadanego sprawozdania finansowego znajdują się w podrozdziale „Wybrane 

podstawowe dane finansowe Spółek Portfelowych” Prospektu. 

W latach 2014-2015 wartość nabycia akcji Time Solutions sp. z o.o. nie zmieniała się i wynosiła 304,0 tys. PLN. 

Do oszacowania wartości godziwej tej spółki emitent wykorzystuje mieszaną metodę wyceny – wartość godziwa 

ustalana jest jako średnia arytmetyczna wycen dokonywanych metodą dochodową (zdyskontowanych 

przepływów pieniężnych), porównawczą i kosztową. Wartość końcowa wyceny na dzień 31 grudnia 2014 roku 

wynosiła 559,87 tys. PLN (wzrost o 255,87 tys. PLN, tj. o 84,2%), a na dzień 31 grudnia 2015 roku 1 418,46 

(wzrost o 1 114,46 tys. PLN, tj. o 366,6%). W 2015 roku Time Solutions sp. z o.o. wykazała w sprawozdaniu 

finansowym zysk netto o wartości 233,85 tys. PLN (w porównaniu do straty w wysokości 223,4 tys. PLN 

w 2014) oraz wzrost wartości kapitałów własnych z kwoty 151,97 tys. PLN do 400,18 tys. PLN (tj. wzrost 

o 163,3%). Wybrane dane finansowe Time Solutions sp. z o.o. pochodzące ze zbadanego sprawozdania 

finansowego znajdują się w podrozdziale „Wybrane podstawowe dane finansowe Spółek Portfelowych” 

Prospektu. 

W strukturze kosztów działalności podstawowej w latach 2015 i 2014 dominujący udział miały koszty 

działalności inwestycyjnej, które stanowiły odpowiednio 86,07% i 92,44%. Z kolei najistotniejszym składnikiem 

kosztów działalności inwestycyjnej były koszty wynikające z korekty aktywów finansowych. 

W roku zakończonym 31 grudnia 2016 r. odnotowano wzrost przychodów z działalności podstawowej 

o 74,34 tys. PLN, czyli o 1,8% do 4 173,38 tys. PLN w porównaniu do 4 099,04 tys. PLN w 2015 roku. 

Czynnikiem wzrostu była zmiana wartości godziwej spółek z portfela inwestycyjnego. 

Przychody z wyceny aktywów finansowych były efektem wzrostu wartości godziwej udziałów i akcji takich 

podmiotów jak: Inno-Gene S.A. oraz Infermedica sp. z o.o. w związku z ich efektywną bieżącą działalnością 

i osiągniętymi wynikami. 

W odniesieniu do tych podmiotów Emitent zastosował następujące metody szacowania wartości godziwej: 

(a) Inno-Gene S.A. – wycena w oparciu o kurs notowań na rynku NewConnect 

(b)  Infermedica sp. z o.o. – wycena w oparciu o cenę z rzeczywistej transakcji rynkowej. 

Dodatkowo Emitent odnotował spadek o 97,15% przychodów ze zbycia aktywów finansowych tj. o 55,2 tys. 

PLN do 1,62 tys. PLN w 2016 r. w porównaniu z 56,82 tys. PLN w 2015 r. Na powyższy wynik wpływ miał fakt 

niedokonywania w 2016 roku istotnych transakcji sprzedaży aktywów finansowych. 

W roku zakończonym 31 grudnia 2016, odnotowano wzrost kosztów działalności podstawowej o 1 497,91 tys. 

PLN, czyli o 96,76% w porównaniu z rokiem 2015. Wzrost wiązał się ze spadkiem wartości godziwej niektórych 

składników portfela inwestycyjnego oraz z poniesieniem wyższych, niż w 2015 roku kosztów 

administracyjnych. 

Koszty działalności inwestycyjnej, stanowiące w 2016 roku 72,07% kosztów działalności podstawowej wzrosły, 

w porównaniu do 2015 roku o 64,76%, co wynikało ze spadku wartości godziwej części składników portfela 

inwestycyjnego (Agencja Rozwoju Innowacji S.A., Patent Fund S.A., Time Solutions sp. z o.o., Inkubator 

Naukowo-Technologiczny sp. z o.o., Angels.pl sp. z o.o. (dawniej: Crowdcube sp. z o.o.)). Spadek wartości 

godziwej wynikał z zastosowania następujących metod szacunkowych:  

(a) Agencja Rozwoju Innowacji S.A. – wycena w oparciu o kurs notowań na rynku NewConnect 

(b)  Patent Fund S.A. – wycena w oparciu o kurs notowań na rynku NewConnect 

(c)  Time Solutions sp. z o.o.- metoda mieszana – średnia z wycen metodami dochodową porównawczą 

i kosztową 
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(d)  Inkubator Naukowo-Technologiczny sp. z o.o. – metoda skorygowanych aktywów netto. 

Wzrost kosztów ogólno-administracyjnych w 2016 roku o 64,75%, w porównaniu z rokiem 2015, wiązał się ze 

wzrostem skali działalności Emitenta oraz podjęciem starań o dopuszczenie akcji Spółki do notowań na rynku 

regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. 

W analizowanym okresie Spółka nie osiągała istotnych przychodów klasyfikowanych jako przychody 

z pozostałej działalności za wyjątkiem 2016 r. kiedy to Spółka rozpoznała w przychodach okresu część 

uzyskanej z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości dotacji w wysokości 147 tys PLN. W 2014 r. ujęto 

w księgach korektę zobowiązań z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, po uzgodnieniu sald 

z Urzędem Skarbowym, co skutkowało rozpoznaniem przychodu w wysokości 42,27 tys. PLN. Na wartość 

pozostałych przychodów operacyjnych w 2014 r. wpłynęło też rozwiązanie utworzonych rezerw na kwotę 9,67 

tys. PLN.  

Z kolei koszty pozostałej działalności spadły z 204,57 tys. PLN w 2014 r. do 45,87 tys. PLN w 2015 r. 

tj. o 77,58% oraz do 40,53 tys PLN w roku 2016 r. Relatywnie wysoka, w porównaniu z 2015 r., wartość 

pozostałych kosztów działalności podstawowej w 2014 r. była skutkiem dokonania odpisu aktualizującego 

wartość należności uznanej za zagrożoną – 99,00 tys. PLN oraz poniesienia kosztów ugody przedsądowej w 

wysokości 70,0 tys. PLN. W ciężar kosztów pozostałej działalności ujęto ponadto wydatki uznane za koszty 

niestanowiące kosztów uzyskania przychodów dla celów podatku dochodowego od osób prawnych – 

odpowiednio 31,80 tys. PLN i 24,99 tys. PLN w 2014 i 2015 r. W 2016 roku wartość kosztów pozostałej 

działalności operacyjnej wyniosła 40,53 tys. PLN (spadek o 11,64% z kwoty 45,87 tys. PLN w 2015 roku) 

i dotyczyła, podobnie jak w poprzednich latach, w głównej mierze wydatków uznanych za koszty nie stanowiące 

kosztów uzyskania przychodów dla celów podatku dochodowego od osób prawnych. 

Emitent nie osiągnął przychodów z działalności podstawowej w okresie 6 miesięcy zakończonym 

30 czerwca 2017 r. W analogicznym okresie w 2016 r. przychody z działalności podstawowej wynosiły 0,6 mln 

PLN. Brak przychodów z działalności podstawowej w omawianym okresie 2017 r. w porównaniu 

do analogicznego okresu 2016 r. wynika z niedokonywania przez Spółkę wyjść z inwestycji oraz braku wzrostu 

wartości Spółek Portfelowych. 

W strukturze kosztów działalności podstawowej, do których Emitent zalicza koszty z działalności inwestycyjnej 

oraz koszty ogólnego zarządu, w okresie 3 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2017 r. dominujący udział miały 

koszty z działalności inwestycyjnej, które stanowiły 88% sumy kosztów działalności podstawowej.  

Koszty z wyceny aktywów finansowych były efektem spadku wartości godziwej udziałów i akcji i dotyczyły 

przede wszystkim aktualizacji wartości inwestycji spółek notowanych na rynku NewConnect. 

Wybrane informacje z sytuacji finansowej/bilansu na dzień 31 grudnia 2016, 2015 i 2014 r.  

 

Na dzień 31 grudnia 

 

2016 2015 2014 

 

(tys. PLN) 

(badane) 

Aktywa trwałe (długoterminowe) 20 320,62 9 122,84 3 930,05 

Wartość firmy, inne wartości niematerialne 0,00 0,00 0,00 

Rzeczowe aktywa trwałe 13,13 7,36 3,62 

Aktywa finansowe, w tym: 19 913,68 9 042,51 3 899,45 

 - aktywa finansowe wyceniane w wartości 

godziwej przez wynik finansowy 19 913,68 9 027,11 3 885,45 

- inwestycje utrzymywane do terminu 

wymagalności 0,00 0,00 0,00 
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- aktywa dostępne do sprzedaży 0,00 0,00 0,00 

- pożyczki i należności  0,00 15,40 14,00 

Aktywa z tytułu podatku odroczonego 393,80 72,97 26,97 

Aktywa obrotowe (krótkoterminowe) 1 494,34 1 074,73 1 023,66 

Aktywa finansowe, w tym 456,00 526,01 363,81 

- aktywa finansowe wyceniane w wartości 

godziwej przez wynik finansowy 13,06 226,02 349,89 

- inwestycje utrzymywane do terminu 

wymagalności 0,00 0,00 0,00 

- aktywa dostępne do sprzedaży 0,00 0,00 0,00 

- pożyczki i należności  442,94 299,99 13,92 

Inne składniki aktywów obrotowych 1,32 0,95 0,14 

Należności z tytułu podatku dochodowego 0,00 0,00 0,00 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 037,02 547,77 659,71 

Suma aktywów 21 814,95 10 197,57 4 953,71 

Kapitał własny  20 196,18 7 123,62 3 795,48 

Kapitał akcyjny 1 484,00 884,00 784,00 

Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji 

powyżej ich wartości nominalnej (agio) 13 778,88 2 836,00 1 936,00 

Akcje własne 0,00 0,00 0,00 

Kapitał z aktualizacji wyceny aktywów 0,00 0,00 0,00 

Kapitał rezerwowy 0,00 0,00 0,00 

Zyski zatrzymane 4 933,31 3 403,62 1 075,48 

Zobowiązania długoterminowe  1 597,10 1 804,93 1 155,63 

Zobowiązania finansowe, w tym  0,00 641,90 613,54 

- długoterminowe pożyczki 0,00 641,90 613,54 

Zobowiązania z tytułu świadczeń 

pracowniczych 0,00 0,00 0,00 

Rezerwy  0,00 0,00 0,00 

Rezerwy na podatek odroczony 1 597,10 1 163,03 542,09 

Zobowiązania krótkoterminowe 21,66 1 269,02 2,60 

Zobowiązania finansowe, w tym   0,00 1 230,42 0,00 

- krótkoterminowe pożyczki 0,00 1 230,42 0,00 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz 

pozostałe zobowiązania 11,56 38,60 2,60 

Zobowiązania z tytułu podatku 

dochodowego 0,00 0,00 0,00 

Zobowiązania z tytułu świadczeń 

pracowniczych 10,10 0,00 0,00 

Rezerwy 0,00 0,00 0,00 

Suma pasywów 21 814,95 10 197,57 4 953,71 

Wartość księgowa (w PLN) 20 196,18 7 123 620,81 3 795 476,43 

Liczba akcji (w sztukach) 14 840,00 8 840 000,00 7 840 000,00 

Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,36 0,81 0,48 

Źródło: Sprawozdania Finansowe 
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Wybrane informacje z sytuacji finansowej/bilansu na dzień 30 czerwca 2017 i 2016 r. 

 

Za okres zakończony 30 czerwca 

2017 2016 

(w tys. PLN) 

(niebadane)  

Aktywa trwałe (długoterminowe) 18 503,28 16 879,12 

Wartość firmy, inne wartości niematerialne  -       -       

Rzeczowe aktywa trwałe 25,52 10,61 

Aktywa finansowe, w tym: 17 961,58 16 755 

aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik 

finansowy 17 961,58 16 739,39 

inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności -       -       

aktywa finansowe dostępne do sprzedaży -       -       

pożyczki i należności  -       16,44 

Aktywa z tytułu podatku odroczonego  516,18 112,68 

Aktywa obrotowe (krótkoterminowe) 1 095,62 4 010,60 

Aktywa finansowe, w tym: 409,33 423,04 

aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik 

finansowy 7,84 37,25 

inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności -       -       

aktywa finansowe dostępne do sprzedaży -       -       

pożyczki i należności  401,49 385,79 

Inne składniki aktywów obrotowych 0,67 0,49 

Należności z tytułu podatku dochodowego -       -       

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 685,61 3 587,06  

Suma aktywów 19 598,90 20 889,71 

Źródło: Sprawozdanie Kwartalne za okres 3 miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 r. 

Wybrane informacje z sytuacji finansowej/bilansu na dzień 31 marca 2017 i 2016 r. 

 

Na dzień 31 marca 

2017 2016 

(w tys. PLN) 

(niebadane)  

Aktywa trwałe (długoterminowe) 20 278,70 15 573,77 

Wartość firmy, inne wartości niematerialne   -       -       

Rzeczowe aktywa trwałe 17,83 6,73 

Aktywa finansowe, w tym: 19 868,11 15 474,74 

aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik 

finansowy 19 868,11 15 458,65 

inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności    -         -       

aktywa finansowe dostępne do sprzedaży    -         -       

pożyczki i należności    -       16,09 

Aktywa z tytułu podatku odroczonego  392,75 92,30 

Aktywa obrotowe (krótkoterminowe) 1 358,46 454,71 
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Aktywa finansowe, w tym: 418,39 407,29 

aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik 

finansowy 20,03 39,62 

inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności   -         -       

aktywa finansowe dostępne do sprzedaży   -       -       

pożyczki i należności  398,37 367,68 

Inne składniki aktywów obrotowych 0,63 1,27 

Należności z tytułu podatku dochodowego                               -                                     -       

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 939,44 46,15 

Suma aktywów 21 637,15 16 028,48 

Źródło: Sprawozdanie Kwartalne za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2017 r. 

Na dzień 31 grudnia 2016 r. wartość aktywów trwałych Spółki wynosiła 20 320,62 tys. PLN i była wyższa 

o 122,74% w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. Ich udział w aktywach ogółem stanowił na dzień 

31 grudnia 2015 r. 93,15%. Na zmianę stanu aktywów trwałych główny wpływ miała rozbudowa portfela 

aktywów finansowych, w szczególności nabycie akcji i udziałów m.in. Patent Fund S.A., Inno-Gene S.A., Brand 

24 S.A., Time Solutions sp. z o.o., Infermedica sp. z o.o. 

Aktywa trwałe Spółki na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosiły 9 122,84 tys. PLN i w stosunku do stanu na dzień 

31 grudnia 2014 r. były wyższe o 5 192,79 tys. PLN. Ich udział w aktywach ogółem stanowił na dzień 

31 grudnia 2015 r. 89,46%, a na dzień 31 grudnia 2014 r. 79,34%. Na zmianę stanu aktywów trwałych główny 

wpływ miało zwiększenie się wartości inwestycji długoterminowych (do 9 042,51 tys. PLN na dzień 31 grudnia 

2015 r. wobec 3 899,45 tys. PLN na dzień 31 grudnia 2014 r.). 

Wartość tej pozycji w głównej mierze stanowią długoterminowe aktywa finansowe, wśród których znajdują się 

udziały i akcje spółek portfelowych posiadanych przez Spółkę.  

Aktywa obrotowe Spółki na dzień 31 grudnia 2016 r. osiągnęły wartość 1 494,34 tys. PLN, co stanowiło wzrost 

o 419,60 tys. PLN w stosunku do stanu na koniec grudnia 2015 r. W strukturze aktywów Spółki aktywa 

obrotowe stanowiły na dzień 31 grudnia 2016 r. 6,85% aktywów ogółem. Największy udział w strukturze 

aktywów obrotowych stanowiły środki pieniężne na rachunkach bankowych, oraz aktywa finansowe, na które 

składały się przede wszystkim udzielone pożyczki krótkoterminowe. 

Aktywa obrotowe Spółki na dzień 31 grudnia 2015 r. osiągnęły wartość 1 074,73 tys. PLN, co stanowiło wzrost 

o 51,07 tys. PLN w stosunku do stanu na koniec grudnia 2014 r. W strukturze aktywów Spółki aktywa obrotowe 

stanowiły na dzień 31 grudnia 2015 r. 10,54% oraz na dzień 31 grudnia 2014 r. 20,66% aktywów ogółem. 

Największy udział w strukturze aktywów obrotowych stanowiły środki pieniężne na rachunkach bankowych, 

oraz aktywa finansowe, na które składały się krótkoterminowe akcje spółek portfela inwestycyjnego notowane 

na rynku NewConnect oraz udzielone pożyczki krótkoterminowe. 

Na dzień 30 czerwca 2017 r. wartość aktywów trwałych Spółki wynosiła 18503,28 tys. PLN i była wyższa 

o 9,62% w stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2016 r. Ich udział w aktywach ogółem stanowił na dzień 

30 czerwca 2017 r. 94,4%. Na zmianę stanu aktywów trwałych główny wpływ miało zamkniecie emisji akcji 

serii F oraz wzrost wartości Spółek Portfelowych. 

Wartość tej pozycji w głównej mierze stanowią długoterminowe aktywa finansowe. W związku z dodatnimi 

różniacmi przejściowymi Spółka utworzyła aktywa z tytułu podatku odroczonego, które powiększają wynik 

finansowy Spółki.  

Aktywa obrotowe Spółki na dzień 30 czerwca 2017 r. osiągnęły wartość 1 095,62 tys. PLN, co stanowiło 72,7% 

spadek w stosunku do stanu na koniec czerwca 2016 r. W strukturze aktywów Spółki aktywa obrotowe 
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stanowiły na dzień 30 czerwca 2017 r. 5,59% aktywów ogółem. Największy udział w strukturze aktywów 

obrotowych stanowiły aktywa finansowe, na które składały się przede wszystkim udzielone pożyczki 

krótkoterminowe. 

Na dzień 31 marca 2017 r. wartość aktywów trwałych Spółki wynosiła 20 278,70 tys. PLN i była wyższa 

o 34,9% w stosunku do stanu na dzień 31 marca 2016 r. Ich udział w aktywach ogółem stanowił na dzień 

31 marca 2017 r. 93,7%. Na zmianę stanu aktywów trwałych główny wpływ miało zamkniecie emisji akcji serii 

F oraz wzrost wartości Spółek Portfelowych. 

Wartość tej pozycji w głównej mierze stanowią długoterminowe aktywa finansowe. W związku z dodatnimi 

różniacmi przejściowymi Spółka utworzyła aktywa z tytułu podatku odroczonego, które powiększają wynik 

finansowy Spółki.  

Aktywa obrotowe Spółki na dzień 31 marca 2017 r. osiągnęły wartość 1 358,46 tys. PLN, co stanowiło wzrost 

o 199% w stosunku do stanu na koniec marca 2016 r. W strukturze aktywów Spółki aktywa obrotowe stanowiły 

na dzień 31 marca 2017 r. 6,3% aktywów ogółem. Największy udział w strukturze aktywów obrotowych 

stanowiły aktywa finansowe, na które składały się przede wszystkim udzielone pożyczki krótkoterminowe. 

Wybrane pozycje z przepływów pieniężnych za lata obrotowe zakończone 31 grudnia 2016, 2015 i 2014 r. 

 
Rok zakończony 31 grudnia 

 
2016 2015 2014 

 

(tys. PLN) 

(badane) 

A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej    

I. Zysk/Strata przed opodatkowaniem 1 190,55 2 492,08 (582,09) 

II. Korekty o pozycje  (1 926,58) (2 748,79) 322,49 

Amortyzacja 3,05 3,54 6,01 

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)  48,49 14,31 25,89 

Zysk/Strata z tytułu działalności inwestycyjnej (1 978,13) (2 766,64) 290,59 

Środki pieniężne z działalności operacyjnej przed 

uwzględnieniem zmian w kapitale obrotowym (736,03) (256,72) (259,60) 

Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz 

pozostałych należności (244,50) (41,45) 321,14 

Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz 

pozostałych zobowiązań (16,93) 36,00 (119,98) 

Zmiana stanu pozostałych aktywów  (0,37) (0,81) 0,29 

Inne korekty 0,00 (0,01) (8,10) 

Zapłacony podatek dochodowy 0,00 0,00 (105,00) 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności 

operacyjnej (I+/-II) (997,83) (262,99) (171,25) 

B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej  - - - 

I. Wpływy 199,93 519,91 128,45 

Zbycie aktywów finansowych 144,99 294,91 28,45 

Spłata udzielonych pożyczek 54,93 225,00 100,00 

Inne wpływy inwestycyjne 0,00 0,00 0,00 

II. Wydatki 2 689,19 2 380,54 633,84 

Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych 4,42 7,28 0,00 

Zakup aktywów finansowych 2 559,76 2 098,27 519,92 

Udzielone pożyczki 125,00 275,00 113,92 
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III. Przepływy pieniężne netto z działalności 

inwestycyjnej (I-II) (2 489,27) (1 860,64) (505,38) 

C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej  

   I. Wpływy 4 559,57 2 011,69 1 673,55 

Wpływy z tytułu emisji akcji 4 100,00 1 000,00 1 000,00 

Wpływy z tytułu otrzymanych kredytów i pożyczek 450,00 1 000,00 673,55 

Otrzymane odsetki 9,57 11,69 0,00 

II. Wydatki 583,23 0,00 339,14 

Nabycie własnych instrumentów kapitałowych 0,00 0,00 0,00 

Wydatki z tytułu spłaty kredytów i pożyczek 581,76 0,00 0,00 

Odsetki zapłacone 1,46 0,00 339,14 

Inne wydatki finansowe  0,00 0,00 0,00 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności 

finansowej (I-II) 3 976,34 2 011,69 1 334,41 

D. Przepływy pieniężne netto 489,25 (111,94) 657,77 

Zyski/(Straty) z różnic kursowych z tytułu wyceny 

środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 0,00 0,00 0,00 

E. Zmiana stanu środków pieniężnych netto i ich 

ekwiwalentów w okresie 489,25 (111,94) 657,77 

F. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek 

okresu 547,77 659,71 1,94 

G. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec 

okresu 1 037,02 547,77 659,71 

- w tym środki pieniężne o ograniczonej możliwości 

dysponowania 0,00 0,00 0,00 

Źródło: Sprawozdania Finansowe 

Wybrane pozycje z przepływów pieniężnych za okres 3 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2017 i 2016 r. 

 

01.04.2017 – 30.06.2017 01.04.2016 – 30.06.2016 

 

(tys. PLN) 

(niebadane) 

A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej   

I. Zysk/Strata przed opodatkowaniem (2 171,20) (1 531,33) 

II. Korekty o pozycje  2 028,86 1 386,43 

Amortyzacja 1,78 0,55 

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)  (3,13) 11,24 

Zysk/Strata z tytułu działalności inwestycyjnej 2 030,21 1 374,65 

Środki pieniężne z działalności operacyjnej przed uwzględnieniem 

zmian w kapitale obrotowym (142,34) (144,90) 

Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych 

należności 0,00 (15,00) 

Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych 

zobowiązań 9,52 4,53 

Zmiana stanu pozostałych aktywów  (0,04) 0,80 

Inne korekty 0,00 0,00 

Zapłacony podatek dochodowy 0,00 0,00 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) (132,86) (154,59) 

B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej  - - 

I. Wpływy 0,00 0,00 

Zbycie aktywów finansowych 0,00 0,00 
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Spłata udzielonych pożyczek 0,00 0,00 

Inne wpływy inwestycyjne 0,00 0,00 

II. Wydatki (120,96) (9,43) 

Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych 9,46 4,43 

Zakup aktywów finansowych 111,50 5,00 

Udzielone pożyczki 0,00 0,00 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) (120,96) (9,43) 

C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej  - - 

I. Wpływy 0,00 3 704,93 

Wpływy z tytułu emisji akcji 0,00 3 700,00 

Wpływy z tytułu otrzymanych kredytów i pożyczek 0,00 0,00 

Otrzymane odsetki 0,00 4,93 

II. Wydatki 0,00 0,00 

Nabycie własnych instrumentów kapitałowych 0,00 0,00 

Wydatki z tytułu spłaty kredytów i pożyczek 0,00 0,00 

Odsetki zapłacone 0,00 0,00 

Inne wydatki finansowe  0,00 0,00 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 0,00 3 704,93 

D. Przepływy pieniężne netto (253,82) (3 540,92) 

Zyski/(Straty) z różnic kursowych z tytułu wyceny środków pieniężnych i 

ich ekwiwalentów 0,00 0,00 

E. Zmiana stanu środków pieniężnych netto i ich ekwiwalentów w 

okresie (253,82) (3 540,92) 

F. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu 939,44 46,15 

G. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 685,61 3 587,06 

- w tym środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania 0,00 0,00 

Źródło: Sprawozdania Kwartalne za okres 3 miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 r. 

Wybrane pozycje z przepływów pieniężnych za okres 3 miesięcy zakończonych 31 marca 2017 i 2016 r. 

  

 

01.01.2017 – 31.03.2017 01.01.2016 – 31.03.2016 

 

(tys. PLN) 

(niebadane) 

A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej   

I. Zysk/Strata przed opodatkowaniem (174,45) 1 944,34 

II. Korekty o pozycje  38,78 (2 019,81) 

Amortyzacja 1,35 0,63 

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)  (4,60) 38,45 

Zysk/Strata z tytułu działalności inwestycyjnej 42,04 (2 058,90) 

Środki pieniężne z działalności operacyjnej przed uwzględnieniem 

zmian w kapitale obrotowym (135,67) (75,48) 

Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych 

należności 19,60 0,45 

Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych 

zobowiązań (2,30) (25,90) 

Zmiana stanu pozostałych aktywów  0,68 (0,32) 

Inne korekty 0,00 0,00 

Zapłacony podatek dochodowy 0,00 0,00 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) (117,68) (101,25) 
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B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej    

I. Wpływy 0,00 54,93 

Zbycie aktywów finansowych 0,00 0,00 

Spłata udzielonych pożyczek 0,00 54,93 

Inne wpływy inwestycyjne 0,00 0,00 

II. Wydatki 9,48 776,90 

Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych 6,04 0,00 

Zakup aktywów finansowych 3,43 651,90 

Udzielone pożyczki 0,00 125,00 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) (9,48) (721,97) 

C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej    

I. Wpływy 29,58 450,00 

Wpływy z tytułu emisji akcji 0,00 0,00 

Wpływy z tytułu otrzymanych kredytów i pożyczek 0,00 450,00 

Otrzymane odsetki 0,00 0,00 

II. Wydatki 29,58 0,00 

Nabycie własnych instrumentów kapitałowych 0,00 128,41 

Wydatki z tytułu spłaty kredytów i pożyczek 0,00 0,00 

Odsetki zapłacone 0,00 126,95 

Inne wydatki finansowe  0,00 1,46 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 0,00 0,00 

D. Przepływy pieniężne netto (97,58) (501,62) 

Zyski/(Straty) z różnic kursowych z tytułu wyceny środków pieniężnych i 

ich ekwiwalentów 0,00 0,00 

E. Zmiana stanu środków pieniężnych netto i ich ekwiwalentów w 

okresie (97,58) (501,62) 

F. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu 1 037,02 547,77 

G. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 939,44 46,15 

- w tym środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania 0,00 0,00 

Źródło: Sprawozdania Kwartalne za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2017 r. 

Inwestycyjny charakter działalności Emitenta, polegającej na nabywaniu, monitorowaniu i kontroli wyników 

Spółek Portfelowych oraz zbywaniu aktywów finansowych po osiągnięciu zakładanych parametrów 

dezinwestycji, w istotny sposób wpływa na obraz raportowanych przez Emitenta przepływów pieniężnych. 

Najistotniejsze wydatki wiążące się z działalnością inwestycyjną obejmują nabycie instrumentów kapitałowych 

Spółek Portfelowych, zaś wpływy pojawiają się w momencie sprzedaży udziałów lub akcji. Wpływy i wydatki 

zostały przez Emitenta zaprezentowane w historycznych informacjach finansowych w części inwestycyjnej 

sprawozdań z przepływu środków pieniężnych. 

Jednocześnie, nabyte składniki aktywów finansowych, zgodnie ze stosowanymi zasadami rachunkowości, 

podlegają regularnej przecenie, w zależności od osiąganych wyników, kursów notowań i innych czynników 

mających wpływ na zmiany szacunków wartości godziwej tych aktywów. Należy podkreślić, 

że te rozpoznawane w przychodach i kosztach wzrosty i spadki oszacowań wartości godziwej nie mają 

charakteru wydatków ani wpływów, dlatego konieczna staje się ich eliminacja z części operacyjnej 

sprawozdania z przepływu środków pieniężnych.  

Realizowana w latach 2014-2016 budowa portfela inwestycji wymagała zgromadzenia odpowiednich środków 

finansowych, co w przypadku Emitenta realizowane było drogą wnoszenia wkładów na pokrycie obejmowanych 
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akcji nowych emisji oraz drogą pożyczek udzielanych Spółce przez Akcjonariuszy. Jednocześnie należy 

podkreślić, iż w latach 2014-2016 skala dezinwestycji Emitenta pozostawała niewielka.  

Obserwowane w latach 2014-2016 zmiany wartości przepływów klasyfikowanych jako przepływy z działalności 

operacyjnej wynikały zasadniczo z: 

 rosnącej wartości portfela inwestycyjnego - zysk netto wykazany w Historycznych Informacjach 

Finansowych jest zyskiem w przeważającej mierze niezrealizowanym, ukształtowanym przez zmiany 

szacunków wartości godziwej Spółek Portfelowych (zarówno wzrosty jak i spadki). Zmiany te, będące 

zmianami nie mającymi charakteru fizycznego wpływu ani wypływu gotówki zostały w sprawozdaniu 

z przepływu środków pieniężnych odpowiednio skorygowane. W sytuacji kiedy łączna wartość portfela 

rośnie, w sprawozdaniu z całkowitych dochodów wykazywany jest zysk na wycenie portfela, który to zysk 

(jako zysk niezrealizowany) musi zostać skorygowany w dół (stąd ujemna wartość korekty w latach 2015 

i 2016 w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych). Z kolei w przypadku nadwyżki spadków wartości 

wycen nad ich wzrostami (jak miało to miejsce w 2014 roku), niepieniężna strata koryguje wynik netto in 

plus. 

 rosnącej skali działalności Emitenta – rozbudowa portfela inwestycji, a także poniesienie kosztów 

związanych z ubieganiem się o dopuszczenie akcji Emitenta do obrotu na rynku regulowanym wpływały na 

systematyczny wzrost kosztów bieżącej działalności. 

W roku 2016 Spółka osiągnęła ujemne przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej w wysokości 

997,83 tys. PLN. Spółka odnotowała zysk przed opodatkowaniem na poziomie 1 190,55 tys. PLN, który 

podlegał ujemnym i dodatnim korektom. Najważniejsze korekty dotyczyły eliminacji niepieniężnych skutków 

wyceny portfela inwestycyjnego (-1 978,13 tys. PLN) w szczególności zmian oszacowań wartości godziwej 

następujących udziałów i akcji: 

(a) Inno-Gene S.A. – wzrost wartości godziwej nie stanowiący przepływu pieniężnego – 

2 501,54 tys. PLN, 

(b) Infermedica sp. z o.o. – wzrost wartości godziwej nie stanowiący przepływu pieniężnego – 850,00 tys. 

PLN, 

(c) Agencja Rozwoju Innowacji S.A. – spadek wartości godziwej nie stanowiący przepływu pieniężnego – 

725,83 tys. PLN, 

(d) Time Solutions sp. z o.o. – spadek wartości godziwej nie stanowiący przepływu pieniężnego – 170,50 

tys. PLN, 

(e) Angels.pl sp. z o.o. (dawniej: Crowdcube sp. z o.o.) – spadek wartości godziwej nie stanowiący 

przepływu pieniężnego – 136,96 tys PLN, 

(f) Inkubator Naukowo-Technologiczny sp. z o.o. - spadek wartości godziwej nie stanowiący przepływu 

pieniężnego – 123,93 tys PLN, 

(g) Patent Fund S.A. – spadek wartości godziwej nie stanowiący przepływu pieniężnego – 93,70 tys. PLN. 

W roku 2016 saldo przepływów pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej Spółki osiągnęło wartość na 

poziomie 2 489,27 tys. PLN. Kluczowym czynnikiem wpływającym na zmianę przepływów pieniężnych netto 

z działalności inwestycyjnej były wydatki na zakup aktywów finansowych (2 559,77 tys. PLN). Na powyższe 

składało się nabycie udziałów i akcji m.in. w następujących podmiotach: 

(a) Inno-Gene S.A. (1751,08 tys. PLN), 

(b) Infermedica sp. z o.o. (500,00 tys. PLN), 
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(c) Geek Decks Limited (100,00 tys. PLN), 

(d) Friendly Score Ltd (51,90 tys. PLN). 

W okresie 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2015 r. oraz 2014 r., Spółka wygenerowała ujemne przepływy 

pieniężne netto z działalności operacyjnej w wysokości 171,25 tys. PLN i 262,99 tys. PLN. 

W powyższym okresie Spółka odnotowała ujemne przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 

w wysokości 1 860,64 tys. PLN oraz 505,38 tys. PLN odpowiednio w 2015 i 2014 r. Kluczowym czynnikiem 

wpływającym na wartość przepływów pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej były wydatki na zakup 

aktywów finansowych. Ponadto w okresie 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2014 r. oraz 2015 r. Spółka 

odnotowała dodatnie przepływy pieniężne netto z działalności finansowej w wysokości 2 011,69 tys. PLN oraz 

1 334,41 tys. PLN odpowiednio w 2015 i 2014 r. Przepływy te wynikały z otrzymania pożyczek 

od akcjonariuszy Spółki oraz wkładów gotówkowych wpłacanych w związku z obejmowaniem akcji. 

W okresie 3 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2017 r. Spółka osiągnęła ujemne przepływy pieniężne netto 

z działalności operacyjnej w wysokości 0,2 mln PLN. Spółka odnotowała stratę brutto na poziomie 

2,2 mln PLN, skorygowaną o zysk z tytułu działalności inwestycyjnej w wysokości 2,0 mln PLN. 

W analizowanym okresie saldo przepływów pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej Spółki osiągnęło 

ujemną wartość na poziomie 0,1 mln PLN. Kluczowym czynnikiem wpływającym na zmianę przepływów 

pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej były wydatki poniesione na zakup środków trwałych i wartości 

niematerialnych oraz zakup aktywów finansowych. Na powyższe składało się nabycie środków trwałych. 

W analizowanym okresie nie odnotowano wpływów na pozycji przepływy pieniężne netto z działalności 

finansowej.  

W okresie 3 miesięcy zakończonych 31 marca 2017 r. Spółka osiągnęła ujemne przepływy pieniężne netto 

z działalności operacyjnej w wysokości 0,1 mln PLN. Spółka odnotowała stratę brutto na poziomie 

174,45 tys. PLN, skorygowaną o kwotę w wysokości 38,78 tys. PLN. Najważniejsze korekty dotyczyły zmiany 

stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności (19,60 mln PLN). 

W analizowanym okresie saldo przepływów pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej Spółki osiągnęło 

ujemną wartość na poziomie 117,68 tys. PLN. Kluczowym czynnikiem wpływającym na zmianę przepływów 

pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej były wydatki poniesione na zakup środków trwałych i wartości 

niematerialnych oraz zakup aktywów finansowych. Na powyższe składało się nabycie środków trwałych. 

W analizowanym okresie działalność finansowa spowodowała wpływ środków pieniężnych na poziomie 

29,58 tys. PLN. Na jego wartość wpływ miały w głównej mierze wpływy z tytułu dotacji. 

Wybrane wskaźniki finansowe 

Grupa w procesie oceny bieżącej działalności nie posługuje się miernikami rentowności, ani Alternatywnym 

Pomiarem Wyników w rozumieniu wytycznych ESMA.  

B.8 Wybrane najważniejsze informacje finansowe pro forma, ze wskazaniem ich charakteru 

Przy wybranych najważniejszych informacjach finansowych pro forma należy wyraźnie stwierdzić, że ze 

względu na ich charakter, informacje finansowe pro forma dotyczą sytuacji hipotetycznej, a tym samym 

nie przedstawiają rzeczywistej sytuacji finansowej spółki ani jej wyników. 

Nie dotyczy. Prospekt nie zawiera informacji finansowych pro forma. 

Emitent nie sporządzał informacji finansowych pro forma. Nie zaistniały przesłanki, które nakładałyby 
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na Emitenta obowiązek sporządzenia informacji finansowych pro forma. 

Podstawowym celem działalności Emitenta jest inwestowanie z zamiarem osiągnięcia zysku. Emitent posiada 

status jednostki inwestycyjnej, korzystającej ze zwolnienia z obowiązku dokonywania konsolidacji swoich 

jednostek zależnych, na podstawie przepisów MSSF 10. Zamiast konsolidacji Emitent dokonuje wyceny 

inwestycji w jednostkach zależnych według wartości godziwej przez wynik finansowy. 

B.9 Prognozowana lub szacowana wartość zysku 

W przypadku prognozowania lub szacowania zysków należy podać wielkość liczbową. 

Nie dotyczy. Spółka nie zamieszcza w Prospekcie, nie publikuje prognoz ani wyników szacunkowych. 

B.10 Zastrzeżenia biegłego rewidenta 

Opis charakteru wszystkich zastrzeżeń zawartych w raporcie biegłego rewidenta w odniesieniu do 

historycznych informacji finansowych. 

Nie dotyczy. Opinie wyrażone przez biegłych rewidentów o badanych historycznych informacjach finansowych 

Spółki nie zawierały zastrzeżeń. 

B.11 Kapitał obrotowy 

W przypadku gdy poziom kapitału obrotowego emitenta nie wystarcza na pokrycie jego obecnych 

potrzeb, należy załączyć wyjaśnienie. 

Nie dotyczy. W ocenie Zarządu poziom kapitału obrotowego posiadanego przez Grupę oraz posiadanego 

finansowania są wystarczające dla pokrycia przez nią bieżących potrzeb i prowadzenia działalności w okresie co 

najmniej 12 miesięcy od Daty Prospektu. 

Emitent oraz jego jednostki zależne tworzą Grupę Kapitałową, korzystającą, ze względu na inwestycyjny 

charakter działalności, ze zwolnienia z obowiązku dokonywania konsolidacji sprawozdań finansowych. Emitent 

nie sporządza zatem skonsolidowanych sprawozdań finansowych, tylko na podstawie regulacji zawartych 

w MSSF 10 dokonuje wyceny inwestycji w jednostkach zależnych według ich wartości godziwych, przez wynik 

finansowy. 

Ze względu na fakt zwolnienia z konsolidacji zamieszczone dane pochodzą ze sprawozdania jednostkowego 

Emitenta, które w pozycji dotyczącej aktywów finansowych zawiera dane o wartości godziwej wszystkich 

Spółek Portfelowych. 

Dział C – Papiery wartościowe 

C.1 Akcje oferowane 

Opis typu i klasy papierów wartościowych stanowiących przedmiot oferty lub dopuszczenia do obrotu, 

w tym ewentualny kod identyfikacyjny papierów wartościowych. 

Na podstawie niniejszego Prospektu przedmiotem Oferty jest nie mniej niż 1 ale nie więcej niż 15.000.000 akcji 

zwykłych na okaziciela serii G Spółki o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda.  

Niniejszy Prospekt stanowi również podstawę do ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do 

obrotu na rynku regulowanym (rynku równoległym) prowadzonym przez GPW nie więcej niż 29.840.000 Akcji, 
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w tym: 14.840.000 Akcji Istniejących, tj. 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, 840.000 akcji 

zwykłych na okaziciela serii B, 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, 1.000.000 akcji zwykłych na 

okaziciela serii D, 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E, 6.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii 

F, oraz nie więcej niż 15.000.000 Akcji Oferowanych. Akcje Istniejące serii A, B i C są 

zdematerializowane  KDPW i zarejestrowane pod kodem ISIN PLVNTIN00011. Akcje Istniejące serii D, E, F 

oraz Akcje Oferowane zostaną zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez 

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa, 

który będzie uczestniczył w obsłudze realizacji praw korporacyjnych akcjonariuszy Spółki na zasadach 

określonych w Regulaminie KDPW i w wydanych na jego podstawie Szczegółowych Zasadach Działania 

KDPW. Z chwilą rejestracji w KDPW Akcjom Oferowanym zostanie nadany kod ISIN PLVNTIN00011. 

C.2 Waluta oferty 

Waluta emisji papierów wartościowych. 

Akcje są emitowane w złotych (PLN). 

C.3 Kapitał zakładowy 

Liczba akcji wyemitowanych i w pełni opłaconych oraz wyemitowanych i nieopłaconych w pełni. Wartość 

nominalna akcji lub wskazanie, że akcje nie mają wartości nominalnej. 

Na Datę Prospektu kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.484.000 PLN (słownie: jeden milion czterysta 

osiemdziesiąt cztery tysiące złotych) i dzieli się na: 

 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) 

każda; 

 840.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) 

każda; 

 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) 

każda;  

 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) 

każda:  

 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) 

każda; oraz 

 6.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda. 

Akcje nie są uprzywilejowane w zakresie prawa głosu, prawa do dywidendy ani podziału majątku w przypadku 

likwidacji Spółki. 

Wszystkie akcje zostały w całości pokryte wkładem pieniężnym. 

C.4 Prawa związane z akcjami 

Opis praw związanych z papierami wartościowymi. 

Zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych i Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi oraz 

Ustawy o Ofercie Publicznej, z Akcjami związane są, w szczególności, następujące prawa: 
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 prawo rozporządzania Akcjami; 

 prawo do dywidendy; 

 prawo udziału w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu; 

 prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wyznaczenia przewodniczącego tego Walnego 

Zgromadzenia, przysługujące akcjonariuszom reprezentującym co najmniej połowę kapitału zakładowego 

lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce; 

 prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw 

w porządku jego obrad, przysługujące akcjonariuszom reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą 

kapitału zakładowego; 

 prawo do przeglądania lub żądania przesłania listy akcjonariuszy obecnych na Walnym Zgromadzeniu; 

 prawo żądania przez akcjonariuszy, posiadających jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego 

na tym Walnym Zgromadzeniu sprawdzenia listy obecności akcjonariuszy obecnych na Walnym 

Zgromadzeniu; 

 prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku 

obrad podczas Walnego Zgromadzenia; 

 prawo do żądania wydania odpisów wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad najbliższego 

Walnego Zgromadzenia; 

 prawo żądania wydania odpisów rocznego sprawozdania finansowego; 

 prawo uzyskania podczas obrad Walnego Zgromadzenia informacji dotyczących Spółki; 

 prawo żądania wyboru składu Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami przysługujące akcjonariuszom 

reprezentującym co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego; 

 prawo akcjonariusza do wystąpienia z powództwem o uchylenie lub o stwierdzenie nieważności uchwały 

Walnego Zgromadzenia; 

 prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji (prawo poboru); 

 prawo udziału w podziale majątku Spółki pozostałym po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli 

w przypadku jego likwidacji; 

 prawo żądania wyboru rewidenta do spraw szczególnych przysługujące akcjonariuszom posiadającym co 

najmniej 5% ogólnej liczby głosów; 

 prawo żądania od pozostałych akcjonariuszy sprzedaży wszystkich posiadanych przez nich akcji; oraz 

 prawo żądania wykupienia przez innego akcjonariusza wszelkich akcji posiadanych przez akcjonariusza 

mniejszościowego. 

C.5 Ograniczenia dotyczące swobodnej zbywalności papierów wartościowych 

Opis wszystkich ograniczeń dotyczących swobodnej zbywalności papierów wartościowych. 

Ustawowe ograniczenia zbywalności akcji 

Ustawa o Ofercie Publicznej, Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi i Kodeks Spółek Handlowych 

przewidują w szczególności poniższe ograniczenia dotyczące swobodnej zbywalności akcji: 
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 obowiązek zawiadomienia KNF oraz Spółki ciąży na każdym, kto: (i) osiągnął lub przekroczył 5%, 10%, 

15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej; 

(ii) posiadał co najmniej 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 331/3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby 

głosów w tej spółce, a w wyniku zmniejszenia tego udziału osiągnął, odpowiednio, 5%, 10%, 15%, 20%, 

25%, 33%, 331/3%, 50%, 75% albo 90% lub mniej ogólnej liczby głosów; (iii) zmienił dotychczas 

posiadany udział ponad 10% ogólnej liczby głosów o co najmniej 2% ogólnej liczby głosów w spółce 

publicznej, której akcje są dopuszczone do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych (na Datę 

Prospektu takim rynkiem jest rynek podstawowy GPW); (iv) zmienił dotychczas posiadany udział ponad 

33% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów; 

 obowiązek ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji w celu: (i) przekroczenia 

progu 33% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, (ii) przekroczenia progu 66% ogólnej liczby 

głosów na Walnym Zgromadzeniu; 

 zakaz nabywania lub zbywania, na rachunek własny lub osoby trzeciej, instrumentów finansowych, 

w oparciu o informację poufną; 

 zakaz nabywania lub zbywania instrumentów finansowych w czasie trwania okresu zamkniętego przez 

osoby określone w Ustawie o Obrocie Instrumentami Finansowymi; 

 spółka dominująca (w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 4 Kodeksu Spółek Handlowych) ma obowiązek 

zawiadomić spółkę zależną o powstaniu lub ustaniu stosunku dominacji w terminie dwóch tygodni od dnia 

powstania tego stosunku, pod rygorem zawieszenia wykonywania prawa głosu z akcji spółki dominującej 

reprezentujących więcej niż 33% kapitału zakładowego spółki zależnej. 

 Ustawa o Funduszach Inwestycyjnych nie wprowadza ograniczeń w zbywalności akcji z uwagi na status 

spółki jako wewnętrznie zarządzającego ASI. 

Umowne ograniczenia zbywalności Akcji 

Panowie Maciej Jarzębowski, Mariusz Ciepły oraz Jakub Sitarz („Znaczni Akcjonariusze”), zawarli 

z Oferującym w dniu 20 grudnia 2016 r. umowę ograniczenia zbywania akcji („Umowa Blokady”). Zgodnie 

z postanowieniami Umowy Blokady, Znaczni Akcjonariusze zobowiązali się wobec Oferującego, 

z zastrzeżeniem określonych w Umowie Blokady wyjątków, m.in. do niezbywania Akcji Spółki przez okres 

12 miesięcy kalendarzowych liczonych od dnia przydziału Akcji Oferowanych inwestorom w ramach Oferty 

Publicznej. 

Ograniczenia zbywalności Akcji wynikające ze Statutu Spółki 

Statut nie zawiera ograniczeń co do zbywalności Akcji. 

C.6 Dopuszczenie do notowania na GPW 

Wskazanie, czy oferowane papiery wartościowe są lub będą przedmiotem wniosku o dopuszczenie 

do obrotu na rynku regulowanym oraz wskazanie wszystkich rynków regulowanych, na których papiery 

wartościowe są lub mają być przedmiotem obrotu. 

Na Datę Prospektu Akcje Istniejące nie są ani nie były notowane na żadnym z rynków regulowanych. 

Na Datę Prospektu Akcje Istniejące serii A, B i C Emitenta, są przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, 

tj. w ASO-NewConnect prowadzonym przez GPW. Przedmiotowe papiery wartościowe są zdematerializowane 

i zarejestrowane przez KDPW pod kodem ISIN PLVNTIN00011. Akcje Istniejące serii D, E i F oraz Akcje 

Oferowane zostaną zdematerializowane w KDPW i zarejestrowane pod kodem ISIN PLVNTIN00011. 
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Zamiarem Emitenta jest ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (rynku 

równoległym) prowadzonym przez GPW nie więcej niż 29.840.000 Akcji, w tym 14.840.000 Akcji Istniejących, 

tj. 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, 840.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, 1.000.000 akcji 

zwykłych na okaziciela serii C, 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D, 1.000.000 akcji zwykłych 

na okaziciela serii E, 6.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F, oraz nie więcej niż 15.000.000 Akcji 

Oferowanych. 

Z uwagi na fakt, że Uchwała w Sprawie Podwyższenia nie przewiduje praw do akcji Oferowanych, Emitent nie 

zamierza ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie praw do Akcji Oferowanych do obrotu na rynku 

regulowanych prowadzonym przez GPW. 

C.7 Polityka dywidendy 

Opis polityki dywidendy. 

W żadnym roku objętym historycznymi informacjami finansowymi tj. ani za rok zakończony 31 grudnia 2014 

ani za rok zakończony 31 grudnia 2015, ani za rok zakończony 31 grudnia 2016, Emitent nie wypłacał 

dywidendy. 

Polityka dywidendy Emitenta będzie zgodna z zasadami mającymi zastosowanie do wypłat dywidendy przez 

spółki, których akcje znajdują się w obrocie na rynku regulowanym. Warunki wypłaty dywidendy uchwalonej 

przez Walne Zgromadzenie będą ustalone przez Zarząd Spółki. Dywidenda będzie wypłacana zgodnie 

z zasadami określonymi w Regulaminie KDPW i wydanymi na jego podstawie Szczegółowymi Zasadami 

Działania KDPW. Spółka po dopuszczeniu jej akcji do obrotu giełdowego będzie zobowiązana uzgadniać 

decyzję i przekazywać do GPW informacje o zamiarze wypłaty dywidendy, w sposób i na zasadach określonych 

w Szczegółowych Zasadach Obrotu Giełdowego.  

Emitent zamierza przeznaczać wypracowany zysk na nowe akwizycje oraz inwestycje kapitałowe w nowe 

projekty, które w ocenie Emitenta mogłyby zapewnić Spółce i akcjonariuszom wyższą stopę zwrotu niż wypłata 

dywidendy.  

Ostateczną decyzję w przedmiocie podziału zysku netto Spółki corocznie będzie podejmować Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie.  

Wartość dywidendy na akcję za każdy rok obrotowy okresu objętego historycznymi informacjami finansowymi 

zostanie skorygowana w przypadku zmiany liczby akcji Emitenta, w celu umożliwienia dokonania porównania.  

Polityka Spółki w zakresie wypłaty dywidendy może podlegać zmianom, w tym w szczególności przeglądowi 

przez Zarząd. Zarząd będzie przedstawiał swoje rekomendacje przy uwzględnieniu szeregu różnych czynników 

dotyczących Spółki oraz rynku, w tym perspektyw dalszej działalności, przyszłych zysków, 

potrzeb kapitałowych, sytuacji finansowej, planów rozwoju, a także przepisów prawa w tym zakresie.  

Zgodnie z Uchwałą w Sprawie Podwyższenia, Akcje Oferowane będą uczestniczyć w dywidendzie za rok 

obrotowy 2016, tj. począwszy od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. 

Dział D – Ryzyko 

D.1 Ryzyka charakterystyczne dla Spółki lub jej branży 

Najważniejsze informacje o głównych czynnikach ryzyka charakterystycznych dla emitenta lub jego 

branży. 



 

Prospekt emisyjny Venture Inc S.A.  32 

Ryzyka związane z działalnością Emitenta 

 Ryzyko związane z realizacją strategii Spółki – nie można wykluczyć, że oczekiwane cele strategiczne nie 

zostaną zrealizowane, będą odmienne od oczekiwań lub zostaną osiągnięte później lub w mniejszym 

zakresie niż oczekiwano, zarówno na poziomie Emitenta, jak i jego Spółek Portfelowych oraz potencjalnych 

nowych inwestycji. Jeżeli Emitent napotka na nieprzewidziane przeszkody w procesie realizacji swojej 

strategii, może nie zrealizować jej w pełni bądź wcale, może podjąć decyzję o jej zmianie, zawiesić jej 

realizację lub od niej odstąpić, jak również może w ogóle nie osiągnąć korzyści planowanych z wdrożenia 

strategii lub osiągnąć je z opóźnieniem lub na poziomie niższym niż zakładano. 

 Ryzyko związane z utratą know-how – istnieją czynniki ryzyka związane z uzależnieniem Emitenta 

od konkretnych osób zajmujących kluczowe stanowiska, zwłaszcza na szczeblu zarządu. Strategia Emitenta 

została rozwinięta i wdrożona przez członków Zarządu, a przyszły sukces działalności Emitenta bazuje na 

posiadanym przez nich doświadczeniu w obszarze nowych technologii. Utrata wykwalifikowanej kadry 

kierowniczej może skutkować utratą know-how lub, w pewnych okolicznościach, przekazaniem know-how 

konkurencji i może mieć istotny, negatywny wpływ na możliwości dalszego rozwoju Spółki.  

 Ryzyko inwestycyjne, w tym ryzyko związane z dokonywaniem inwestycji w spółki zagraniczne – nie jest 

też wykluczone, że inwestycje Emitenta nie przyniosą oczekiwanych stóp zwrotu. Istnieje również ryzyko, 

że w celu pozyskania nowych inwestycji Emitent będzie musiał zaangażować większe, niż przewidywane, 

zasoby finansowe. 

 Ryzyko związane z zakończeniem inwestycji – nie ma pewności, czy w zakładanym momencie Emitent 

będzie w stanie znaleźć nabywcę na całość lub część posiadanych akcji lub udziałów Spółek Portfelowych. 

Emitent ponosi wysokie ryzyko związane z faktem, że spółki we wczesnej fazie rozwoju mogą nigdy nie 

osiągnąć dodatnich przepływów pieniężnych a w skrajnym przypadku ogłosić upadłość. Istnieje ponadto 

ryzyko związane z wyceną podmiotów, które Emitent planuje wyłączyć z portfela. W szczególności istnieje 

ryzyko, że Spółka będzie zmuszona dokonać wyjścia z inwestycji przy niekorzystnej sytuacji rynkowej 

uzyskując tym samym niższy niż zakładany zwrot na zaangażowanym kapitale. 

 Ryzyko związane z ograniczoną możliwością wpływu Emitenta na działalność Spółek Portfelowych – w 

dużej części Spółek Portfelowych Emitent nie posiada większościowego pakietu udziałów lub akcji, a tym 

samym nie posiada większości głosów na zgromadzeniach wspólników lub walnych zgromadzeniach takich 

Spółek Portfelowych. Wspólnicy lub akcjonariusze większościowi takich Spółek Portfelowych mogą 

wywierać decydujący wpływ na podejmowane przez organy danej Spółki Portfelowej decyzje, które mogą 

być w sprzeczności z zamierzeniami lub interesem Emitenta. 

 Ryzyko związane z jakością, atrakcyjnością oraz użytecznością i innowacyjnością produktów i usług 

oferowanych przez Spółki Portfelowe – jakość i atrakcyjność Spółek Portfelowych oraz użyteczność 

i innowacyjność oferowanych przez nie usług i produktów, ma pośredni wpływ na pozyskiwanie przez 

Emitenta nowych projektów. 

 Ryzyko związane z płynnością portfela projektów – inwestycje Emitenta charakteryzują się niską 

płynnością. Walory Spółek Portfelowych w zdecydowanej większości nie znajdują się w obrocie 

zorganizowanym, co może oznaczać trudności w ewentualnym zbyciu inwestycji oraz wycenie danej Spółki 

Portfelowej. 

 Ryzyko związane z wyceną portfela Emitenta oraz brakiem konsolidacji wyników spółek z Grupy – z uwagi 

na fakt, że Emitent spełnia definicję jednostki inwestycyjnej opisaną w MSSF 10 paragraf 27, nie dokonuje 

konsolidacji swoich spółek zależnych ani nie stosuje MSSF 3, gdy uzyskuje kontrolę nad inną jednostką. 

Zamiast tego jednostka dokonuje wyceny inwestycji w jednostce zależnej według wartości godziwej przez 
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wynik finansowy zgodnie z MSR 39 (do momentu zastosowania MSSF 9). Istnieje ryzyko, iż założenia 

przyjęte w wycenach będą odbiegać od rzeczywistych wyników osiąganych przez Spółki Portfelowe, co 

może istotnie wpłynąć na ich wartość godziwą w przyszłości, a tym samym na wyniki finansowe Emitenta. 

 Ryzyko związane z utratą przez Emitenta dotacji otrzymanej ze środków Unii Europejskiej – ewentualne 

naruszenie przez Spółkę postanowień umowy może skutkować wypowiedzeniem umowy przez PARP 

i obowiązkiem zwrotu dofinansowania zgodnie z umową, a także może mieć negatywny wpływ na 

działalność, perspektywy rozwoju, sytuację finansową lub wyniki Spółki. 

 Ryzyko związane z możliwością niezrealizowania celów emisji lub znaczącej ich zmiany oraz możliwością 

pozyskania środków z emisji akcji w wysokości mniejszej niż zakładana – istnieje ryzyko, że Zarząd 

Emitenta podejmie decyzję o przesunięciu części lub całości środków na odmienny, alternatywny cel emisji. 

W przypadku pojawienia się okoliczności – zarówno zewnętrznych niezależnych od Emitenta, 

jak i wewnętrznych, leżących po stronie Emitenta, które mogą skutkować uniemożliwieniem lub 

utrudnieniem realizacji przyjętych celów emisji w założonym czasie, Emitent będzie zmuszony 

do przesunięcia w czasie realizacji przyjętych celów lub zmiany celów emisji. 

 Ryzyko związane z brakiem celów inwestycyjnych – istnieje ryzyko, że w przypadku niskiej podaży 

projektów inwestycyjnych oraz braku zapotrzebowania na kapitał ze strony Spółek Portfelowych, okres, 

w którym Emitent zamierza zainwestować pozyskane środki znacząco się wydłuży, co może mieć 

przełożenie i wpływ na działalność, perspektywy rozwoju, sytuację finansową oraz wyniki Emitenta. 

 Ryzyko związane z polityką inwestycyjną – nieprzestrzeganie Polityki Inwestycyjnej może skutkować 

brakiem zaufania inwestorów, co może mieć negatywny wpływ na działalność, wyniki i sytuację finansową 

Spółki. 

Ryzyko niewystarczającej efektywności procedur zarządzania ryzykiem – nie można wykluczyć, że przyjęta 

polityka zarządzania ryzykiem okaże się nieefektywna albo nie będzie uwzględniała w całości wymogów, 

zaś obowiązki w zakresie zarządzania ryzykiem będą wykonywane nieprawidłowo. 

D.3 Ryzyka charakterystyczne dla papierów wartościowych 

Najważniejsze informacje o głównych czynnikach ryzyka charakterystycznych dla papierów 

wartościowych. 

Ryzyka związane ze strukturą akcjonariatu, Ofertą i Akcjami 

 Oferta może nie dojść do skutku. 

 Oferta może zostać odwołana lub zawieszona. 

 W przypadku nieprawidłowego wykonywania obowiązków informacyjnych, KNF może nałożyć na Spółkę 

sankcje administracyjne. 

 W przypadku niedojścia Oferty do skutku lub odstąpienia przez Spółkę od Oferty, inwestorzy mogą ponieść 

stratę. 

 W przypadku naruszenia przez Spółkę przepisów Ustawy o Ofercie Publicznej, KNF może nałożyć 

na Spółkę sankcje administracyjne. 

 Spółka moze doświadczyć okresowych, znaczących wahań wolumenu obrotów Akcji. 

 Kurs notowań Akcji może podlegać wahaniom. 
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 Akcje mogą zostać wykluczone z obrotu na GPW. 

 Obrót Akcjami na GPW może zostać zawieszony. 

 Nie ma pewności, że Spółka będzie wypłacała dywidendę w przyszłości. 

 Interpretacja polskich przepisów podatkowych właściwych dla inwestorów może być niejasna, a polskie 

przepisy podatkowe mogą ulegać zmianom. 

Dział E - Oferta 

E.1 Wykorzystanie wpływów z oferty 

Wpływy pieniężne netto ogółem oraz szacunkowe koszty emisji lub oferty ogółem, w tym szacunkowe 

koszty pobierane od inwestora przez emitenta lub oferującego. 

Koszty Oferty  

Spółka szacuje, że łączne koszty związane z Ofertą, które poniesie Spółka, ukształtują się na poziomie 

ok. 1 mln PLN (słownie: jeden milion złotych). Wynagrodzenie Oferującego nie jest zależne od wpływów 

z Oferty. 

Koszty Oferty będą obejmowały: 

 koszt sporządzenia Prospektu, koszty wynagrodzenia, koszty i wydatki Doradcy Prawnego i Oferującego – 

ok. 700 tys. PLN; 

 koszty wynagrodzenia, koszty i wydatki podmiotu przekształcającego sprawozdania finansowe zgodnie z 

MSR / MSSF, a także koszty usług badania przez biegłych rewidentów sprawozdań finansowych oraz inne 

koszty doradztwa biegłych rewidentów – ok. 40 tys. PLN; 

 koszty i wydatki Oferującego, związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem Oferty, w tym koszty 

związane z akcją promocyjną – ok. 260 tys. PLN; 

 koszty rozliczenia Oferty ponoszone na rzecz KDPW, GPW, KDPW_CCP; 

 pozostałe opłaty na rzecz KDPW, GPW i notarialne. 

Zgodnie z postanowieniami Umowy Doradczej Oferujący nie będzie pobierał prowizji za plasowanie. 

Informacja o ostatecznych kosztach Oferty zostanie udostępniona do publicznej wiadomości w raporcie 

bieżącym Spółki zgodnie z § 33 ust. 1 pkt. 12) Rozporządzenia o Raportach.  

Złożenie zapisu na Akcje Oferowane nie jest związane z dodatkowymi opłatami dla inwestorów. Inwestor 

Instytucjonalny powinien jednak zwrócić uwagę na dodatkowe koszty związane z nabyciem Akcji Oferowanych, 

do których należy w szczególności zaliczyć koszty prowizji maklerskiej za złożenie zlecenia lub zapisu, 

ewentualne koszty wymiany walut obcych na polskie złote, koszty założenia lub prowadzenia rachunku 

inwestycyjnego oraz inne koszty bankowe powiązane z dokonywaniem wpłaty na Akcje Oferowane itp. 

Inwestorzy Instytucjonalni powinni mieć również na uwadze, że wpłaty na Akcje Oferowane nie są 

oprocentowane i w przypadku zwrotu części lub całej wpłaconej kwoty, Inwestorowi Instytucjonalnemu nie 

przysługują odsetki ani odszkodowanie. 

E.2a  Przyczyny oferty 

Przyczyny oferty, opis wykorzystania wpływów pieniężnych, szacunkowa wartość netto wpływów 
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pieniężnych. 

Spółka oczekuje, że wpływy netto z emisji Akcji Oferowanych wyniosą ok. 35.000.000 PLN 

(słownie: trzydzieści pięć milionów złotych). Ostateczna kwota tych wpływów będzie zależała od Ostatecznej 

Liczby Akcji Oferowanych przydzielonych inwestorom w Ofercie oraz Ceny Akcji Oferowanych oraz 

ostatecznych kosztów Oferty. 

Środki z emisji zostaną wykorzystane przede wszystkim na następujące cele emisyjne, przedstawione 

w kolejności priorytetów ich realizacji: 

1. Od 10 mln PLN (słownie: dziesięć milionów złotych) do 15 mln PLN (słownie: piętnaście milionów 

złotych) na poszerzenie portfela inwestycyjnego poprzez zaangażowanie kapitałowe w podmioty 

z branży nowych technologii działających głównie w oparciu o subskrypcyjny model biznesowy lub 

inne modele biznesowe zgodnie z polityką inwestycyjną Emitenta, będących na etapie rozwoju start-up 

i growth.  

2. Od 5 mln PLN (słownie: pięć milionów złotych) do 10 mln PLN (słownie: dziesięć milionów złotych)  

na zwiększenie posiadanych pakietów akcji lub udziałów w kluczowych Spółkach Portfelowych.  

3. Od 5 mln PLN (słownie: pięć milionów złotych) do 10 mln PLN (słownie: dziesięć milionów złotych) 

na inwestycje Emitenta za pośrednictwem rządowych programów wsparcia kapitałowego podmiotów 

typu venture capital inwestujących na wczesnych etapach rozwoju.  

Do czasu pełnego wykorzystania wpływów z emisji, zgodnie z planami w tym zakresie, Emitent będzie lokować 

środki w bezpieczne instrumenty finansowe, tj. lokaty bankowe, bony skarbowe oraz obligacje Skarbu Państwa.  

W przypadku pozyskania przez Emitenta mniejszej ilości środków niż wskazano powyżej, Emitent będzie 

realizował wszystkie wymienione powyżej cele emisyjne, przy czym środki wydatkowane na dany cel zostaną 

zmniejszone proporcjonalne. Natomiast w przypadku pozyskania przez Emitenta większej ilości środków niż 

wskazano powyżej, Emitent będzie realizował wszystkie wymienione powyżej cele emisyjne, przy czym środki 

wydatkowane na dany cel zostaną zwiększone proporcjonalne.  

W przypadku, gdy uzyskane wpływy z emisji będą wyższe niż zakładane lub w przypadku niemożliwości 

realizacji celu wskazanego w pkt. 3 powyżej, środki z nadwyżki finansowej zostaną podzielone na realizację 

celów emisyjnych wskazanych w pkt. 1 i 2 powyżej według uznania Emitenta. 

E.3 Warunki oferty 

Opis warunków oferty. 

Oferta 

Na podstawie niniejszego Prospektu przedmiotem Oferty jest nie mniej niż 1 ale nie więcej niż 15.000.000 akcji 

zwykłych na okaziciela serii G Spółki o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda („Akcje 

Oferowane”).  

Akcje Oferowane będą stanowić do 50,27% podwyższonego kapitału zakładowego Spółki, uprawniając tym 

samym do 50,27% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu. 

Oferta Akcji Oferowanych przeprowadzana na podstawie niniejszego Prospektu jest ofertą publiczną 

z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Zgodnie z Uchwałą w Sprawie Podwyższenia 

prawo poboru przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom zostało w całości wyłączone. 

Niniejszy Prospekt stanowi również podstawę do ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do 
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obrotu na rynku regulowanym (rynku równoległym) prowadzonym przez GPW nie więcej niż 29.840.000 Akcji, 

w tym: 14.840.000 Akcji Istniejących, tj. 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, 840.000 akcji 

zwykłych na okaziciela serii B, 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, 1.000.000 akcji zwykłych na 

okaziciela serii D, 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E, 6.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii 

F, oraz nie więcej niż 15.000.000 Akcji Oferowanych. 

Akcje Istniejące serii A, B i C są zdematerializowane w KDPW i zarejestrowane pod kodem ISIN 

PLVNTIN00011. Akcje Istniejące serii D, E, F oraz Akcje Oferowane zostaną zarejestrowane w depozycie 

papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą 

w Warszawie, ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa, który będzie uczestniczył w obsłudze realizacji praw 

korporacyjnych akcjonariuszy Spółki na zasadach określonych w Regulaminie KDPW i w wydanych na jego 

podstawie Szczegółowych Zasadach Działania KDPW. Z chwilą rejestracji w KDPW Akcjom Oferowanym 

zostanie nadany kod ISIN PLVNTIN00011.  

Akcje Oferowane są oferowane na terytorium Polski w drodze oferty publicznej. Prospekt nie będzie podlegał 

zatwierdzeniu przez organ nadzoru inny niż KNF, nie będzie przedmiotem rejestracji ani zgłoszenia do organu 

nadzoru w żadnym innym państwie niż Polska. 

Spółka zwraca uwagę inwestorów, że jedynym prawnie wiążącym dokumentem sporządzonym na potrzeby 

przeprowadzenia Oferty opisanych powyżej Akcji Oferowanych jest niniejszy Prospekt wraz z zatwierdzonymi 

przez KNF i opublikowanymi aneksami do Prospektu. 

Nie są tworzone, ani nie są przedmiotem subskrypcji lub plasowania o charakterze prywatnym, żadne inne 

papiery wartościowe tej samej lub innej klasy, co Akcje Oferowane i oczekujące dopuszczenia do obrotu na 

rynku regulowanym. 

Informacja o wynikach Oferty zostanie podana do publicznej wiadomości w trybie raportu bieżącego nie później 

niż w terminie dwóch tygodni od zakończenia subskrypcji Akcji Oferowanych. Informacja o niedojściu emisji 

Akcji Oferowanych do skutku zostanie podana do publicznej wiadomości w drodze komunikatu aktualizującego, 

w sposób w jaki został udostępniony Prospekt, tj. stosownie do art. 47 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej. 

Uprawnieni inwestorzy 

Oferta kierowana jest do Inwestorów Instytucjonalnych. 

Do uczestnictwa w budowie księgi popytu uprawnieni będą Inwestorzy Instytucjonalni, którzy otrzymali od 

Oferującego zaproszenie do udziału w budowie księgi popytu. 

Akcje Oferowane oferowane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Nierezydenci zainteresowani 

nabyciem Akcji Oferowanych powinni zapoznać się z odpowiednimi przepisami swojego kraju 

zamieszkania/siedziby lub rejestracji.  

Przewidywany harmonogram Oferty 

Oferta zostanie rozpoczęta w dniu publikacji Prospektu, co nastąpi niezwłocznie po jego zatwierdzeniu przez 

KNF. Poniżej został przedstawiony przewidywany harmonogram Oferty. Czas podawany jest według czasu 

warszawskiego.  

25 września 2017 r. publikacja Prospektu  

28 września 2017 r. rozpoczęcie procesu budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych 

2 października 2017 r. zakończenie procesu budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych (do godz. 

15.00 w dniu 2 października 2017 roku); 

ustalenie i opublikowanie Ostatecznej Liczby Akcji Oferowanych oraz Ceny Akcji 

Oferowanych  
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3 października – 5 października 2017 r. przyjmowanie zapisów Inwestorów Instytucjonalnych 

6 października 2017 r. przydział Akcji Oferowanych 

około 1 miesiąca od przydziału Akcji 

Oferowanych 

Pierwszy dzień notowania Akcji Oferowanych na rynku regulowanym GPW 

Powyższy harmonogram ma charakter orientacyjny. Z uwagi na zdarzenia niezależne od Spółki, uwzględnione 

w niniejszym harmonogramie, może on ulec zmianie.  

Ostateczna liczba Akcji Oferowanych zostanie ustalona w uzgodnieniu z Oferującym przez Zarząd na podstawie 

(i) upoważnienia dla Zarządu wynikającego z Uchwały w Sprawie Podwyższenia (Uchwała w sprawie 

Podwyższenia zawiera upoważnienie dla Zarządu do określenia Ostatecznej Liczby Akcji Oferowanych, które 

zostaną zaoferowane do objęcia oraz do określenia zgodnie z art. 432 § 4 KSH ostatecznej sumy, o jaką zostanie 

podwyższony kapitał zakładowy Spółki) albo (ii) w przypadku nieskorzystania przez Zarząd z upoważnienia, 

o którym mowa w pkt (i) powyżej, będzie wynosiła 15.000.000 Akcji Oferowanych. W związku z powyższym 

zwraca się uwagę, iż subskrybowanie większej liczby Akcji Oferowanych niż liczba wynikająca z określonej 

przez Zarząd ostatecznej sumy podwyższenia kapitału zakładowego spowoduje konieczność dokonania redukcji 

zapisów, która może okazać się wyższa od ewentualnego poziomu redukcji, gdyby Emitent nie skorzystał 

z uprawnienia z art. 432 § 4 KSH.  

Jednocześnie Spółka, zastrzega sobie prawo do zmiany terminów przewidzianych w harmonogramie, 

po wcześniejszych konsultacjach z Oferującym. Informacje o wszelkich zmianach terminów zostaną przekazane 

w drodze komunikatu aktualizującego, zgodnie z art. 52 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej, najpóźniej w dniu 

upływu danego terminu. W przypadku, gdy w ocenie Spółki zmiana harmonogramu Oferty mogłaby w sposób 

znaczący wpłynąć na ocenę Akcji Oferowanych, informacja ta zostanie udostępniona do publicznej wiadomości 

w formie aneksu do Prospektu (po jego uprzednim zatwierdzeniu przez KNF), zgodnie z art. 51 Ustawy 

o Ofercie Publicznej. 

W przypadku zmiany terminu rozpoczęcia lub zakończenia przyjmowania zapisów odpowiedni komunikat 

aktualizujący zostanie przekazany do publicznej wiadomości najpóźniej na dzień przed pierwotnym terminem 

rozpoczęcia lub zakończenia przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane. Jeżeli zmianie ulegnie termin 

zakończenia budowania Księgi Popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych, odpowiedni komunikat 

aktualizujący zostanie podany do publicznej wiadomości najpóźniej w przeddzień upływu terminu.  

Jeśli decyzja o zmianie harmonogramu Oferty zostanie podjeta po przeprowadzeniu procesu budowania księgi 

popytu, ale przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów, Spółka w uzgodnieniu z Oferujacym mogą ponownie 

przeprowadzić proces budowania księgi popytu, przy czym w takiej sytuacji okreslą czy wcześniej złożone 

deklaracje i zaproszenia nabycia tracą czy też zachowują ważność. 

Ustalenie przedziału cenowego 

Dla potrzeb budowania Księgi Popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych może zostać ustalony orientacyjny 

przedział cenowy, który nie będzie podany do publicznej wiadomości oraz który może ulec zmianie. 

Cena emisyjna Akcji Oferowanych zostanie ustalona w dniu 2 październia 2017 r. w drodze budowania księgi 

popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych. W okresie trwania budowy księgi popytu inwestorzy będą składać 

deklaracje popytu oparte na dwóch parametrach: liczbie Akcji Oferowanych, na które zgłoszony jest popyt, oraz 

cenie. 

Ustalenie Ceny Akcji Oferowanych 

Spółka w porozumieniu z Oferującym ustali ostateczną cenę Akcji Oferowanych („Cena Akcji Oferowanych”) 

na podstawie wyników procesu budowy księgi popytu wśród wybranych Inwestorów Instytucjonalnych 
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(„Księga Popytu”). Cena Akcji Oferowanych zostanie ustalona przez Zarząd Spółki, zgodnie z upoważnieniem 

dla Zarządu, udzielonym w Uchwale w Sprawie Podwyższenia. 

Informacja odnośnie ustalonej Ceny Akcji Oferowanych zostanie podana w dniu 2 października 2017 r. 

do publicznej wiadomości zgodnie z art. 54 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej, tj. w sposób, w jaki został 

opublikowany niniejszy Prospekt oraz w trybie określonym w art. 56 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej. 

Zważywszy że, informacja o Cenie Akcji Oferowanych zostanie podana w dniu 2 października 2017 r. przed 

rozpoczęciem przyjmowania zapisów, inwestorom nie będzie przysługiwało uprawnienie do uchylenia się od 

skutków prawnych złożonego zapisu przez złożenie oświadczenia na piśmie, w terminie 2 dni roboczych od dnia 

przekazania do publicznej wiadomości informacji o Cenie Akcji Oferowanych, o którym mowa w art. 54 ust. 1 

pkt 3 Ustawy o Ofercie Publicznej. 

Ostateczna liczba Akcji Oferowanych oferowanych w ramach Oferty 

Spółka w porozumieniu z Oferującym ustali odpowiednio ostateczną liczbę Akcji Oferowanych, które zostaną 

zaoferowane w Ofercie („Ostateczna Liczba Akcji Oferowanych”), najpóźniej w dniu ustalenia Ceny Akcji 

Oferowanych. 

Informacja odnośnie ustalonej Ostatecznej Liczby Akcji Oferowanych zostanie podana w dniu 

2 października 2017 r. do publicznej wiadomości zgodnie z art. 54 ust. 3 oraz art. 56 ust. 1 Ustawy o Ofercie 

Publicznej. 

Zważywszy że, informacja o Cenie Akcji Oferowanych zostanie podana w dniu 2 października 2017 r. przed 

rozpoczęciem przyjmowania zapisów, inwestorom nie będzie przysługiwało uprawnienie do uchylenia się od 

skutków prawnych złożonego zapisu przez złożenie oświadczenia na piśmie, w terminie 2 dni roboczych od dnia 

przekazania do publicznej wiadomości informacji o Cenie Akcji Oferowanych, o którym mowa w art. 54 ust. 1 

pkt 3 Ustawy o Ofercie Publicznej. 

Działania stabilizacyjne 

Na Datę Prospektu nie przewiduje się podejmowania działań stabilizacyjnych w rozumieniu Rozporządzenia 

o Stabilizacji. W ramach Oferty nie przewiduje się możliwości dokonania nadprzydziału lub opcji dodatkowego 

przydziału typu greenshoe. 

E.4 Podmioty zaangażowane w Ofertę 

Opis interesów, włącznie z konfliktem interesów, o istotnym znaczeniu dla emisji lub oferty. 

Wskazane poniżej podmioty są zaangażowane w Ofertę. U podmiotów zaangażowanych w Ofertę nie występuje 

konflikt interesów. 

Oferujący 

Oferującym jest Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Mogilska 65, 31-545 Kraków. 

Zgodnie z zawartą umową o pełnienie funkcji doradcy przy realizacji Oferty Publicznej, Oferujący pełni również 

funkcję Zarządzającego budową Księgi Popytu w procesie budowania Księgi Popytu Inwestorów 

Instytucjonalnych, doradza w zakresie przygotowania Oferty Publicznej, co obejmuje doradztwo w zakresie 

struktury, organizacji i zasad przeprowadzenia Oferty oraz jest sporządzającym Prospekt w zakresie wskazanym 

w oświadczeniu Oferującego. Wynagrodzenie Oferujacego nie jest powiązane z wielkością środków uzyskanych 

z Oferty. 

Oferujący nie posiada istotnych interesów w Spółce w tym, w szczególności, na Datę Prospektu nie posiada 
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Akcji Spółki. 

Doradca Prawny Spółki 

W związku z Ofertą kancelaria prawna CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang Pośniak i Sawicki spółka 

komandytowa z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa („CMS”), świadczy 

na rzecz Emitenta usługi doradztwa prawnego w zakresie prawa polskiego. 

Ponadto, CMS świadczył i może świadczyć w przyszłości inne usługi prawne na rzecz Spółki lub Spółki 

w zakresie prowadzonej przez Spółkę działalności na podstawie odpowiednich umów o świadczenie usług 

prawnych. CMS nie posiada istotnych interesów w Spółce, w tym w szczególności na Datę Prospektu nie 

posiada Akcji Spółki. 

Wynagrodzenie doradcy prawnego Spółki nie jest powiązane z wielkością środków uzyskanych z Oferty. 

Doradca Prawny Oferującego 

W związku z Ofertą kancelaria prawna K&L Gates Jamka spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, 

adres: ul. Pl. Małachowskiego 2, 00-066 Warszawa („K&L Gates”), świadczy na rzecz Oferującego usługi 

doradztwa prawnego w zakresie prawa polskiego. 

Ponadto, K&L Gates świadczył i może świadczyć w przyszłości inne usługi prawne na rzecz Spółki lub Spółki 

w zakresie prowadzonej przez Spółkę działalności na podstawie odpowiednich umów o świadczenie usług 

prawnych. K&L Gates nie posiada istotnych interesów w Spółce, w tym w szczególności na Datę Prospektu nie 

posiada Akcji Spółki. 

Wynagrodzenie doradcy prawnego Oferującego nie jest powiązane z wielkością środków uzyskanych z Oferty. 

K&L Gates nie posiada istotnych interesów w Spółce w tym, w szczególności, na Datę Prospektu nie posiada 

akcji Spółki. 

E.5 Akcjonariusz Sprzedający ograniczenie zbywalności 

Imię i nazwisko (nazwa) osoby lub podmiotu oferującego papier wartościowy do sprzedaży. Umowy 

zakazu sprzedaży akcji typu „lock-up”: strony, których to dotyczy oraz wskazanie okresu objętego 

zakazem sprzedaży. 

Imię i nazwisko (nazwa) osoby lub podmiotu oferującego papier wartościowy do sprzedaży. 

Nie dotyczy. Przedmiotem Oferty są wyłącznie Akcje Oferowane. 

Umowne ograniczenia zbywalności Akcji 

Panowie Maciej Jarzębowski, Mariusz Ciepły oraz Jakub Sitarz („Znaczni Akcjonariusze”), zawarli 

z Oferującym w dniu 20 grudnia 2016 r. umowę ograniczenia zbywania akcji ( „Umowa Blokady”). Zgodnie 

z postanowieniami Umowy Blokady, Znaczni Akcjonariusze zobowiązali się wobec Oferującego, 

z zastrzeżeniem określonych w Umowie Blokady wyjątków, m.in. do niezbywania Akcji Spółki przez okres 

12 miesięcy kalendarzowych liczonych od dnia przydziału Akcji Oferowanych inwestorom w ramach Oferty 

Publicznej. 

W dniu 20 grudnia 2016 r. Znaczni Akcjonariusze zawarli porozumienie, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 

Ustawy o Ofercie dotyczące wspólnych działań zmierzających do nabywania akcji Spółki. 

Oferta przeprowadzana jest z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Pan Maciej 

Jarzębowski, Pan Mariusz Ciepły oraz Pan Jakub Sitarz dopuszczają możliwość uczestnictwa w Ofercie i objęcia 
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ponad 5% Akcji Oferowanych. 

E.6 Rozwodnienie 

Wielkość i wartość procentowa natychmiastowego rozwodnienia spowodowanego ofertą. 

W przypadku oferty subskrypcji skierowanej do dotychczasowych akcjonariuszy, należy podać wielkość 

i wartość procentową natychmiastowego rozwodnienia, jeśli nie dokonają oni subskrypcji na nową ofertę. 

Struktura akcjonariatu po przeprowadzeniu Oferty 

Poniższa tabela przedstawia strukturę akcjonariatu Spółki na Datę Prospektu oraz spodziewaną strukturę 

akcjonariatu po przeprowadzeniu Oferty. 

 Stan na Datę Prospektu Stan po przeprowadzeniu Oferty* 

Akcjonariusz Liczba Akcji % głosów na WZ Liczba Akcji % głosów na WZ 

Maciej Jarzębowski 6.145.291 41,41% 6.145.291 20,60% 

Jakub Sitarz 4.006.771 27,00% 4.006.771 13,43% 

Mariusz Ciepły 2.157.864 14,54 % 2.157.864 7,23 % 

Obecni akcjonariusze 2.530.074 17,05 % 2.530.074 8,48% 

Nowi akcjonariusze - - 15.000.000 50,26% 

Razem 14.840.000 100% 29.840.000 100% 

*przy założeniu zaoferowania przez Spółkę 15.000.000 Akcji Oferowanych w Ofercie oraz objęcia przez nowych inwestorów 15.000.000 

Akcji Oferowanych w Ofercie. 

E.7 Szacunkowe koszty pobierane od inwestorów 

Złożenie zapisu na Akcje Oferowane nie jest związane z dodatkowymi opłatami dla inwestorów. Inwestor 

Instytucjonalny powinien jednak zwrócić uwagę na dodatkowe koszty związane z nabyciem Akcji Oferowanych, 

do których należy w szczególności zaliczyć koszty prowizji maklerskiej za złożenie zlecenia lub zapisu, 

ewentualne koszty wymiany walut obcych na polskie złote, koszty założenia lub prowadzenia rachunku 

inwestycyjnego oraz inne koszty bankowe powiązane z dokonywaniem wpłaty na Akcje Oferowane itp. 

Inwestorzy Instytucjonalni powinni mieć również na uwadze, że wpłaty na Akcje Oferowane nie 

są oprocentowane i w przypadku zwrotu części lub całej wpłaconej kwoty, Inwestorowi Instytucjonalnemu nie 

przysługują odsetki ani odszkodowanie. 
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CZYNNIKI RYZYKA  

Przed podjęciem decyzji o dokonaniu inwestycji w Akcje Oferowane, obok innych informacji zawartych 

w niniejszym Prospekcie, inwestorzy powinni starannie przeanalizować opisane poniżej czynniki ryzyka. 

Ziszczenie się któregokolwiek z opisanych poniżej czynników ryzyka może mieć istotny, negatywny wpływ 

na działalność, sytuację finansową, wyniki działalności lub perspektywy Emitenta. Jego skutkiem może być 

spadek ceny rynkowej Akcji Oferowanych, w wyniku czego inwestorzy mogą być narażeni na utratę całości 

lub części zainwestowanych środków. Przedstawiona poniżej lista czynników ryzyka nie jest wyczerpująca. Mogą 

istnieć także inne, nieznane obecnie lub nieuznawane za istotne, okoliczności, które powinny być rozpatrzone 

przez inwestorów przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Inwestorzy powinni szczególnie ostrożnie ocenić 

ryzyka związane z inwestycją i zdecydować, samodzielnie lub po zasięgnięciu porad odpowiednich doradców 

prawnych, podatkowych, finansowych lub innych, czy w ich świetle uznają dokonanie inwestycji za słuszne. 

Ryzyka związane z otoczeniem rynkowym Emitenta 

Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną w Polsce i na świecie 

Emitent prowadzi działalność inwestycyjną, a jego Spółki Portfelowe prowadzą sprzedaż produktów i usług, 

na wielu rynkach. Sytuacja makroekonomiczna panująca na rynkach, na których Emitent i jego Spółki 

Portfelowe prowadzą działalność, wywiera pośredni wpływ na osiągane przez nich przychody i wyniki 

finansowe. Najważniejszymi wskaźnikami makroekonomicznymi mającymi wpływ na sytuację ekonomiczną 

Emitenta i jego Spółek Portfelowych są: tempo wzrostu PKB, stopa inflacji, polityka gospodarcza i fiskalna, 

poziom wynagrodzeń i stopa bezrobocia, a także poziom wydatków na rozwiązania informatyczne. Zmiany 

czynników makroekonomicznych wpływają przede wszystkim na popyt na produkty i usługi oferowane przez 

Spółki Portfelowe, których wartość obrotów jest skorelowana z przychodami i rentownością Emitenta. 

Niespodziewane zmiany sytuacji gospodarczej lub długotrwała dekoniunktura mogą powodować ograniczenie 

sprzedaży określonych produktów i usług Spółek Portfelowych i mieć pośredni, negatywny wpływ na wyniki 

finansowe Emitenta.  

Wystąpienie lub utrzymywanie się mniej korzystnych warunków ekonomicznych może mieć niekorzystny 

wpływ na działalność, sytuację finansową oraz wyniki Emitenta i jego Spółek Portfelowych. 

Ryzyko związane z rozwojem sektora nowych technologii, w tym w szczególności rozwojem technologii SaaS 

W ostatnich latach na całym świecie obserwuje się szybki rozwój sektora nowych technologii. Mimo prognoz, 

że sektor nowych technologii będzie się w dalszym ciągu rozwijał, jego obecna dynamika rozwoju może się 

istotnie zmniejszyć w kolejnych latach. Zahamowanie dynamiki rozwoju sektora nowych technologii 

w przyszłości może mieć negatywny wpływ na rozwój Spółek Portfelowych oraz potencjalne inwestycje 

Emitenta, a w konsekwencji na perspektywy rozwoju Emitenta i realizację jego strategii.  

Ponadto, inwestycje Emitenta skoncentrowane są w obszarze sektora nowych technologii, na którym działalność 

prowadzą spółki oferujące produkty i usługi w modelu subskrypcyjnym SaaS (ang. Software as a Service, 

oprogramowanie jako usługa) („SaaS”). Globalny rynek technologii SaaS znajduje się na etapie szybkiego 

rozwoju, co wiąże się z dynamicznymi zmianami usług i produktów dostępnych na rynku, a także wysoką 

zmiennością standardów branżowych. Nie można wykluczyć, że dynamicznie zmieniające się otoczenie 

technologiczne wymusi redefinicję założeń biznesowych Emitenta i jego Spółek Portfelowych, co może wiązać 

się z pogorszeniem ich pozycji konkurencyjnej oraz sytuacji finansowej. 

Wystąpienie któregokolwiek z opisanych wyżej czynników może mieć niekorzystny wpływ na działalność, 

sytuację finansową oraz wyniki Emitenta i jego Spółek Portfelowych. 

Ryzyko związane z otoczeniem konkurencyjnym 

W toku prowadzonej działalności Emitent skupia się na inwestycjach typu venture capital. Na rynku funduszy 

venture capital działa wiele podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną w stosunku do działalności 

Emitenta. Znaczna część z tych podmiotów dysponuje przy tym większym zapleczem finansowym. Na zdolność 

Emitenta do umacniania obecnej pozycji konkurencyjnej na rynku prowadzonej działalności, ma wpływ wiele 

czynników, w tym przede wszystkim rozpoznawalność i reputacja Spółek Portfelowych, atrakcyjność oraz 

jakość produktów i usług oferowanych przez Spółki Portfelowe, a także wyróżniająca się na rynku 

zaawansowana infrastruktura technologiczna znajdująca się w ofercie Spółek Portfelowych. Nie można 

wykluczyć, że Emitent na skutek wielu czynników, z których znaczna część pozostaje poza jego kontrolą, w tym 

w następstwie działań podejmowanych przez jego konkurentów, przyjęcie przez niego nieodpowiedniej strategii 

lub utrudnień w jej realizacji, niezdolność Spółek Portfelowych do nadążania za szybkimi zmianami 
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technologicznymi lub dobór przez niego niewłaściwej oferty produktów i usług, nie będzie w stanie utrzymać 

lub wzmocnić swojej pozycji na rynku czy też zwiększyć udziału w rynku. Nie można także zapewnić, że nie 

wzrośnie presja konkurencji na rynku, na którym Emitent prowadzi działalność, w wyniku czego Emitent nie 

będzie w stanie znaleźć podmiotów charakteryzujących się potencjałem wzrostu, lub których wyceny będą zbyt 

wysokie, by zapewnić oczekiwaną stopę zwrotu z inwestycji, czego konsekwencją może być umocnienie pozycji 

dotychczasowych lub powstanie nowych bezpośrednich konkurentów Emitenta.  

Wystąpienie powyższych zdarzeń może doprowadzić do zmniejszenia udziałów rynkowych Emitenta, 

co w konsekwencji może mieć niekorzystny wpływ na działalność, sytuację finansową oraz wyniki Emitenta 

i jego Spółek Portfelowych, a także na cenę Akcji. 

Ryzyko wystąpenia nieprzewidywalnych zdarzeń  

W przypadku zajścia nieprzewidywalnych zdarzeń, takich jak wojny, ataki terrorystyczne lub nadzwyczajne 

działanie sił przyrody, może dojść do niekorzystnych zmian w koniunkturze gospodarczej. Wystąpienie 

powyższych zdarzeń może mieć negatywny wpływ na działalność, perspektywy rozwoju, sytuację finansową 

oraz wyniki Emitenta i jego Spółek Portfelowych. 

Ryzyka związane z działalnością Emitenta 

Ryzyko związane z realizacją strategii inwestycyjnej 

Strategia inwestycyjna Emitenta zakłada kontynuację rozwoju działalności poprzez inwestycje kapitałowe typu 

venture capital (w spółki działające w sektorze nowych technologii) oraz ekspansję na nowe rynki. Zamiarem 

Emitenta jest zbudowanie silnej marki, kojarzonej z inwestycjami w perspektywiczne projekty. W perspektywie 

długoterminowej Emitent zamierza realizować swój cel strategiczny przede wszystkim poprzez wykorzystanie 

potencjału szybko rosnącego rynku sprzedaży SaaS w kluczowych kategoriach produktowych oraz wzmocnienie 

wzrostu organicznego poprzez inwestycje w nowe, atrakcyjne projekty. Realizacja strategii inwestycyjnej 

Emitenta zakłada analizowanie potencjalnych projektów inwestycyjnych oraz inwestowanie środków w ich 

rozwój. Wyniki finansowe Emitenta uzależnione są przy tym od wyników finansowych osiąganych przez 

podmioty, na których rozwój Emitent przeznacza dostępny mu kapitał. Nie można wykluczyć, że oczekiwane 

cele strategiczne nie zostaną zrealizowane, będą odmienne od oczekiwań lub zostaną osiągnięte później 

lub w mniejszym zakresie niż oczekiwano, zarówno na poziomie Emitenta, jak i jego Spółek Portfelowych oraz 

potencjalnych nowych inwestycji. Jeżeli Emitent napotka na nieprzewidziane przeszkody w procesie realizacji 

swojej strategii inwestycyjnej, może nie zrealizować jej w pełni bądź wcale, może podjąć decyzję o jej zmianie, 

zawiesić jej realizację lub od niej odstąpić, jak również może w ogóle nie osiągnąć korzyści planowanych 

z wdrożenia strategii lub osiągnąć je z opóźnieniem lub na poziomie niższym niż zakładano. Dodatkowo 

w związku z realizacją strategii inwestycyjnej Emitenta niezbędne może się okazać zaangażowanie większych 

niż przewidywane środków finansowych do jej wdrożenia. W rezultacie efekty oraz koszty strategii Emitenta 

mogą się istotnie różnić od zakładanych, a optymalizacja kosztów i procesów wewnętrznych może być 

niewystarczająca do utrzymania rentowności prowadzonej przez niego działalności.  

Powyższe trudności w realizacji strategii Spółki mogą mieć niekorzystny wpływ na działalność, sytuację 

finansową i wyniki Emitenta, a także na cenę Akcji. 

Ryzyko związane z odejściem osób zarządzających oraz utratą know-how 

Wykwalifikowana i zmotywowana kadra jest jednym z najważniejszych czynników warunkujących dalszy 

rozwój działalności Emitenta, a w szczególności jego ekspansję geograficzną i zdolność do pozyskiwania 

nowych, perspektywicznych projektów inwestycyjnych. Istnieją czynniki ryzyka związane z uzależnieniem 

Emitenta od konkretnych osób zajmujących kluczowe stanowiska, zwłaszcza na szczeblu Zarządu. Strategia 

Emitenta została rozwinięta i wdrożona przez członków Zarządu, a przyszły sukces działalności Emitenta bazuje 

na posiadanym przez nich doświadczeniu w obszarze nowych technologii. Odejście osób zarządzających 

Emitentem może skutkować utratą know-how lub, w pewnych okolicznościach, przekazaniem know-how 

konkurencji i może mieć istotny, negatywny wpływ na możliwości dalszego rozwoju Spółki. Dodatkowo, istotną 

cechą inwestycji realizowanych przez Emitenta jest wspieranie i ścisłe współdziałanie z zarządami Spółek 

Portfelowych. Wpływ Emitenta na decyzje podejmowane przez zarządy takich Spółek Portfelowych, a także 

kontrola działalności tych spółek są ograniczone przez regulacje i przepisy prawa. Nie można wykluczyć 

sytuacji, w których Emitent nie będzie posiadał pełnej wiedzy o decyzjach i wydarzeniach mogących mieć 

wpływ na sytuację majątkową i finansową Spółki Portfelowej, co może mieć istotny, negatywny wpływ na zyski 

osiągane z danej inwestycji. 
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Wystąpienie powyższego ryzyka może mieć niekorzystny wpływ na działalność, sytuację finansową i wyniki 

Emitenta.  

Ryzyko inwestycyjne, w tym ryzyko związane z dokonywaniem inwestycji w spółki zagraniczne 

Działalność Emitenta zakłada inwestycje kapitałowe w nowopowstałe podmioty oraz spółki na wczesnym etapie 

rozwoju. Podejmowane przez Emitenta starania w celu rozwoju portfela inwestycji wiążą się z istotnym 

ryzykiem oraz niepewnością, w szczególności dotyczącymi identyfikacji odpowiedniego celu inwestycyjnego, 

prawidłowej oceny jego sytuacji prawnej i finansowej, w tym możliwości lub potencjalnych możliwości 

generowania wyników finansowych oraz odpowiedniej wyceny takiego podmiotu. Pomimo unikatowego 

doświadczenia Zarządu Emitenta w nawiązywaniu współpracy z podmiotami, które charakteryzują się wysokim 

potencjałem wzrostu, oraz które dają duże prawdopodobieństwo na osiągnięcie atrakcyjnych stóp zwrotu, 

nie można wykluczyć, że Spółka nie będzie w stanie pozyskać spółek do portfela. Nie jest też wykluczone, 

że inwestycje Emitenta nie przyniosą oczekiwanych stóp zwrotu. Istnieje również ryzyko, że w celu pozyskania 

nowych inwestycji Emitent będzie musiał zaangażować większe, niż przewidywane, zasoby finansowe.  

Co więcej, w toku prowadzonej działalności Emitent nabywa lub obejmuje akcje oraz udziały spółek 

zagranicznych. Nie można wykluczyć, że ekspansja na inne rynki doprowadzi do wygenerowania dodatkowych, 

znaczących kosztów związanych z koniecznością dokonania przez Emitenta czynności, nieznanych mu 

w momencie zawierania transakcji. Dodatkowo, pomiędzy poszczególnymi państwami istnieje zróżnicowanie 

w podejściu do biznesu. Przekłada się to na kulturę korporacyjną i sposób traktowania akcjonariuszy oraz 

udziałowców. Emitent, dokonując inwestycji w podmioty zagraniczne musi także wziąć pod uwagę możliwość 

wystąpienia potencjalnych ryzyk kursowych. Nie można także wykluczyć periodycznych zmian przepisów 

prawa, na podstawie których utworzone zostały i działają Spółki Portfelowe. Zmiany te mogą wymagać podjęcia 

przez daną Spółkę Portfelową działań dostosowawczych, co w konsekwencji może spowodować powstanie 

nieprzewidywanych kosztów finansowych. Ponadto, Emitent nie może zagwarantować, że przyjęta przez daną 

Spółkę Portfelową interpretacja przepisów prawa państwa, w którym taka spółka prowadzi działalność, 

nie zostanie zakwestionowana. Nie można również wykluczyć możliwości wyciągnięcia stosownych 

konsekwencji prawnych wynikających z takiej błędnej interpretacji przepisów.  

Wystąpienie powyższego ryzyka może mieć niekorzystny wpływ na działalność, sytuację finansową oraz wyniki 

Emitenta. 

Ryzyko związane z zakończeniem inwestycji 

Zysk Emitenta pochodzi przede wszystkim z nadwyżki ceny sprzedaży akcji lub udziałów Spółek Portfelowych 

ponad cenę ich zakupu. Nie ma pewności, czy w zakładanym momencie Emitent będzie w stanie znaleźć 

nabywcę na całość lub część posiadanych akcji lub udziałów. Strategia Emitenta zakłada m.in. inwestycje 

w spółki na wczesnej fazie rozwoju, które często nie posiadają odpowiednio długiej historii finansowej 

i stabilnego modelu biznesowego. Emitent ponosi zatem wysokie ryzyko związane z faktem, że tego typu spółki 

mogą nigdy nie osiągnąć dodatnich przepływów pieniężnych a w skrajnym przypadku ogłosić upadłość. Istnieje 

ponadto ryzyko związane z wyceną podmiotów, które Emitent planuje wyłączyć z portfela. W szczególności 

istnieje ryzyko, że Spółka będzie zmuszona dokonać wyjścia z inwestycji przy niekorzystnej sytuacji rynkowej 

uzyskując tym samym niższy niż zakładany zwrot na zaangażowanym kapitale. Emitent nie zakłada jednak 

sztywnych ram wskaźnikowych dla wyjścia z inwestycji. Każda możliwa opcja wyjścia z inwestycji, mogąca 

wygenerować znaczący zysk dla Emitenta będzie analizowana indywidualnie i niezależnie. Emitent stale 

monitoruje bieżącą działalność Spółek Portfelowych oraz dokonuje okresowych przeglądów inwestycji, co 

pozwala na identyfikację odpowiednich momentów wyjścia z inwestycji.  

Wystąpienie powyższego ryzyka może mieć niekorzystny wpływ na działalność, sytuację finansową oraz wyniki 

Emitenta. 

Ryzyko związane z ograniczoną możliwością wpływu Emitenta na działalność Spółek Portfelowych 

Emitent wspiera Spółki Portfelowe w tworzeniu i realizacji strategii wpływających na pełne wykorzystanie 

potencjału rynkowego realizowanych projektów oraz wzrost wartości tych spółek. Co więcej, w dużej części 

Spółek Portfelowych Emitent nie posiada większościowego pakietu udziałów lub akcji, a tym samym nie 

posiada większości głosów na zgromadzeniach wspólników lub walnych zgromadzeniach takich Spółek 

Portfelowych. Wspólnicy lub akcjonariusze większościowi takich Spółek Portfelowych mogą wywierać 

decydujący wpływ na podejmowane przez organy danej Spółki Portfelowej decyzje, które mogą być 

w sprzeczności z zamierzeniami lub interesem Emitenta. Emitent nie jest w stanie przewidzieć sposobu, w jaki 

wspólnicy lub akcjonariusze większościowi będą wykonywali przysługujące im uprawnienia korporacyjne, 
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ani wpływu podejmowanych przez nich działań na działalność danej Spółki Portfelowej, jej przychody i wyniki 

finansowe. 

Co więcej, ograniczony wpływ na decyzje poszczególnych podmiotów wiąże się z ryzykiem braku realizacji 

strategicznych zamierzeń wypracowanych przez Spółki Portfelowe we współpracy z Emitentem.  

Wystąpienie powyższego ryzyka może mieć niekorzystny wpływ na działalność, sytuację finansową i wyniki 

Emitenta. 

Ryzyko związane z jakością, atrakcyjnością oraz użytecznością i innowacyjnością produktów i usług 

oferowanych przez Spółki Portfelowe 

Sukces inwestycji Emitenta determinowany jest sukcesem jego Spółek Portfelowych. Jakość i atrakcyjność 

Spółek Portfelowych oraz użyteczność i innowacyjność oferowanych przez nie usług i produktów, ma pośredni 

wpływ na pozyskiwanie przez Emitenta nowych projektów. Spółki Portfelowe znajdujące się w portfelu 

Emitenta są na etapie ciągłego rozwoju, proponowania nowych, innowacyjnych rozwiązań oraz produktów. 

Emitent nie może jednak zagwarantować, że opracowywane i wprowadzane przez Spółki Portfelowe innowacje 

produktowe i udoskonalenia usług zostaną zaakceptowane przez dotychczasowych użytkowników, 

ani że przyczynią się one do wzrostu ich liczby. Wszystkie przyszłe zmiany wpływające na sposób korzystania 

z produktów i usług oferowanych przez Spółki Portfelowe mogą przyczynić się do ograniczenia 

lub do zaprzestania korzystania z tych usług i produktów. Co więcej, nie można wykluczyć, że konkurenci 

spółek znajdujących się w portfelu Emitenta, wcześniej, na większą skalę lub z większą skutecznością nie 

wprowadzą innych, podobnych usług i produktów lub nie udoskonalą usług i produktów obecnie oferowanych 

przez Spółki Portfelowe, albo że nie wprowadzą innych, nowszych, bardziej atrakcyjnych lub skuteczniejszych 

zdaniem użytkowników usług i produktów, co może spowodować zmniejszenie zainteresowania 

dotychczasowych lub potencjalnych klientów Spółek Portfelowych i mieć pośredni, negatywny wpływ 

na sytuację finansową Emitenta.  

Wystąpienie powyższego ryzyka może mieć niekorzystny wpływ na działalność, sytuację finansową oraz wyniki 

Emitenta, jego Spółek Portfelowych, a także na cenę Akcji. 

Ryzyko związane z zakłóceniami lub uszkodzeniami systemów informatycznych i pozostałej infrastruktury 

niezbędnej do prowadzenia działalności przez Spółki Portfelowe 

Działalność operacyjna wybranych Spółek Portfelowych Emitenta bazuje na sprawnie funkcjonującym systemie 

informatycznym, pracującym w trybie on-line. Wszelkie zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu 

oprogramowania lub uszkodzenia infrastruktury technicznej mogą niekorzystnie wpłynąć na reputację 

i działalność danej Spółki Portfelowej, a także na zdolność do terminowego świadczenia usług na rzecz jej 

klientów. Uzależnienie poszczególnych Spółek Portfelowych od systemów informatycznych wiąże się 

z ryzykiem związanym z awarią tych systemów, a w konsekwencji z zakłóceniami w fukncjonowaniu, 

wolniejszym tempie reakcji systemów lub ograniczeniem usług dla klientów oraz niższym poziomem 

zadowolenia klientów. Systemy informatyczne są także narażone na uszkodzenia lub zakłócenia wynikające 

z braku zasilania, awarii telekomunikacyjnych, wirusów komputerowych, zamierzonych aktów wandalizmu 

lub podobnych zdarzeń. Systemy operacyjne oraz serwery Spółek Portfelowych służą m.in. do gromadzenia 

i przetwarzania danych, w tym danych wrażliwych i w związku z tym Spółki Portfelowe są narażone na próby 

nieuprawnionego uzyskania przetwarzanych przez nią danych oraz innych poufnych informacji, w szczególności 

w wyniku działań hakerskich. Wszelka utrata wrażliwych lub poufnych danych, lub informacji, może prowadzić 

do powstania związanych z tym konsekwencji, takich jak sankcje czy obowiązek zapłaty odszkodowania, 

a także może wpłynąć negatywnie na reputację i markę Spółki Portfelowej. Ponadto, ochrona ubezpieczeniowa 

Spółki Portfelowej może okazać się niewystarczająca na pokrycie istotnych szkód poniesionych przez Spółkę 

Portfelową, spowodowanych zakłóceniami w świadczeniu usług w wyniku awarii stron internetowych 

lub systemów informatycznych.  

Wszelkie zakłócenia lub uszkodzenia systemów informatycznych oraz pozostałej infrastruktury niezbędnej 

do prowadzenia działalności przez Spółki Portfelowe skutkujące zakłóceniem świadczenia usług przez Spółki 

Portfelowe lub obniżeniem szybkości reakcji w ramach świadczonych przez te spółki usług lub wpływające 

na dostęp do takich usług lub produktów mogą pośrednio naruszyć reputację Emitenta oraz mieć niekorzystny 

wpływ na działalność, sytuację finansową oraz wyniki Emitenta i jego Spółek Portfelowych.  
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Ryzyko związane z płynnością portfela projektów 

Inwestycje Emitenta charakteryzują się niską płynnością. Walory Spółek Portfelowych w zdecydowanej 

większości nie znajdują się w obrocie zorganizowanym, co może oznaczać trudności w ewentualnym zbyciu 

inwestycji oraz wycenie danej Spółki Portfelowej. 

Niska płynność walorów Spółek Portfelowych i trudności związane z wyjściem przez Spółkę z inwestycji w taką 

Spółkę Portfelową mogą mieć negatywny wpływ na działalność, perspektywy rozwoju, sytuację finansową oraz 

wyniki Emitenta. 

Ryzyko związane z wyceną portfela Emitenta oraz brakiem konsolidacji wyników spółek portfelowych 

Portfel inwestycyjny Emitenta składa się z 16 spółek (7 zależnych, 5 stowarzyszonych i 4 mających status 

długoterminowych inwestycji). Jednocześnie zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości Emitent traktuje 

wszystkie te spółki jako inwestycje długoterminowe. Z uwagi na fakt, że Emitent spełnia definicję jednostki 

inwestycyjnej opisaną w MSSF 10 paragraf 27, nie dokonuje konsolidacji swoich spółek zależnych ani nie 

stosuje MSSF 3, gdy uzyskuje kontrolę nad inną jednostką. Zamiast tego jednostka dokonuje wyceny inwestycji 

w jednostce zależnej według wartości godziwej przez wynik finansowy zgodnie z MSR 39 (do momentu 

zastosowania MSSF 9).  

Emitent uznaje, że sprawuje kontrolę nad spółką, w której dokonał inwestycji, wtedy i tylko wtedy, 

gdy jednocześnie: (i) sprawuje władzę nad jednostką, w której dokonał inwestycji (ii) z tytułu swojego 

zaangażowania w jednostce, w której dokonał inwestycji, podlega ekspozycji na zmienne wyniki finansowe 

lub posiada prawa do zmiennych wyników finansowych oraz (iii) posiada możliwość wykorzystania 

sprawowanej władzy nad jednostką, w której dokonał inwestycji, do wywierania wpływu na wysokość swoich 

wyników finansowych. 

Zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości inwestycje Emitenta są wyceniane w wartości godziwej przez 

wynik finansowy z zastosowaniem zróżnicowanych metod wyceny. Niektóre z używanych metod nie są oparte 

na możliwych do zaobserwowania danych rynkowych a np. o własne wyceny i założenia sporządzane przez 

zarządy wycenianych spółek. Ostateczne badanie wartości spółek portfelowych dokonywane jest przez biegłego 

rewidenta w związku z procesem przygotowania rocznych sprawozdań finansowych Emitenta. 

Istnieje ryzyko, iż założenia przyjęte w wycenach będą odbiegać od rzeczywistych wyników osiąganych przez 

Spółki Portfelowe, co istotnie wpłynie na ich wartość godziwą w przyszłości, a tym samym na wyniki finansowe 

Emitenta. W celu ograniczenia powyższego ryzyka Spółka przeprowadza analizę fundamentalną nabywanych 

instrumentów finansowych oraz okresowy monitoring wyników finansowych Spółek Portfelowych. 

Ryzyko związane z dokonaniem zakupu akcji lub udziałów Spółek Portfelowych od osób powiązanych oraz 

zawieraniem transakcji z podmiotami powiązanymi 

W toku prowadzonej działalności Spółka zawiera transakcje z innymi podmiotami, w tym z podmiotami 

powiązanymi w rozumieniu Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych (zob. „Opodatkowanie”). 

Przepisy podatkowe nakładają na podmioty powiązane obowiązek współpracy na zasadach rynkowych, 

to znaczy takich, które zostałyby przyjęte przez podmioty, które nie są podmiotami powiązanymi. Obowiązki 

te sprowadzają się przede wszystkim do prawidłowego ustalenia cen we wzajemnych transakcjach.  

W dniu 25 marca 2016 r. Spółka zawarła dwie umowy nabycia akcji w spółce Patent Fund S.A. Udziałowcami 

w spółce Patent Fund S.A. byli m.in. pan Maciej Jarzębowski oraz pan Jakub Sitarz. Na mocy pierwszej umowy 

Emitent nabył od pana Macieja Jarzębowskiego pełniącego funkcję Prezesa Zarządu Emitenta, 3.431.517 akcji 

w spółce Patent Fund S.A., o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda, za cenę 

1.818.704 PLN (słownie: jeden milion osiemset osiemnaście tysięcy siedemset cztery złote). Na mocy drugiej 

umowy Emitent nabył od pana Jakuba Sitarza, pełniącego funkcję Wiceprezesa Zarządu Emitenta, 

3.425.705 akcji w spółce Patent Fund S.A., o wartość nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda, 

za cenę 1.815.624 PLN (słownie: jeden milion osiemset piętnaście tysięcy sześćset dwadzieścia cztery złote). 

Akcje spółki Patent Fund S.A. są przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym – w ASO-NewConnect. 

Kwoty nabycia wyżej wymienionych pakietów akcji spółki Patent Fund S.A. zostały ustalone na podstawie 

wyceny przygotowanej przez podmiot zewnętrzny, posiadający doświadczenie w tym zakresie – maklera 

papierów wartościowych. Wycena została sporządzona na dzień 24 marca 2016 roku metodą określenia wartości 

akcji na podstawie średniej ceny ważonej wolumenem w okresie od 8 stycznia do 24 marca 2016 r. Zgodnie 

z wyceną, pakiet 3.425.705 akcji spółki Patent Fund S.A. wyceniany metodą ważonej wolumenem średniej 

rynkowej z ostatnich jedenastu tygodni obrotu poza rynkiem regulowanym – w alternatywnym systemie obrotu 

(NewConnect) na dzień 24 marca 2016 r. był wart 1.815.623,62 PLN (ok. 0,53 PLN za jedną akcję Patent Fund 
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S.A.). Umowy Nabycia zostały zawarte pomiędzy każdym z członków Zarządu, a Przewodniczacym Rady 

Nadzorczej, Panem Mariuszem Ciepłym, który został upoważniony przez Radę Nadzorczą do zawarcia 

wskazanych umów. Spółka Patent Fund S.A. w momencie dokonywania transakcji w marcu 2016 roku nie była 

podmiotem powiązanym z Emitentem, lecz osobowo z członkami organów Emitenta: Członek Zarządu Emitenta 

Maciej Jarzębowski oraz Członek Zarządu Emitenta Jakub Sitarz byli Członkami Rady Nadzorczej spółki Patent 

Fund S.A.  

Transakcja miała przede wszystkich charakter biznesowy, a Emitent nabył kontrolny pakiet w spółce, 

której działalność jest komplementarna względem działalności Emitenta. Ponadto strategia Patent Fund S.A., 

która zakłada wspieranie kapitałowo oraz organizacyjnie przedsięwzięć wymagających ochrony patentowej, 

zdaniem Emitenta wpisuje się w bieżące tendencje rynkowe, gdzie rozwój biznesowy oparty jest przede 

wszystkim o wypracowany know how technologiczny. Emitent działając w obszarze nowych technologii, 

dostrzegł niszę dla podmiotów o profilu działalności Patent Fund S.A., które nawiązując współpracę z 

jednostkami badawczymi oraz społecznością akademicką mogą na bardzo wczesnym etapie nabyć pełnię bądź 

część praw do wytworzonej własności intelektualnej będącej fundamentem budowy atrakcyjnych przedsięwzięć 

biznesowych. Potwierdzeniem dla słuszności transakcji przeprowadzonej przez Emitenta i kierunku rozwoju 

rynku są organizowane programy rządowe m.in. Bridge Alfa, który wspiera kapitałowo podmioty inwestujące 

w projekty w fazie od opracowania prototypu (ang. proof of concept) oraz funkcjonalnego prototypu (ang. proof 

of principle), których głównym aktywem ma być wypracowana własność intelektualna. Podmiot typu Patent 

Fund S.A. jest w ocenie Emitenta potencjalnym kandydatem do wzięcia udziału w konkursie o środki 

z programu Bridge Alfa. Ponadto, na moment przejęcia spółka Patent Fund S.A. posiadała umowę z Fundacją 

Linum z siedzibą we Wrocławiu na rzecz prozdrowotnego zastosowania produktów z lnu. Na mocy umowy 

strony zobowiązały się do współpracy przy komercjalizacji własności przemysłowej wytworzonej przez 

Fundację. Patent Fund S.A. obecnie poszukuje możliwości zawiązania kolejnych umów o podobnej 

charakterystyce. Potencjał do zawierania wspomnianego typu umów, strategia biznesowa opublikowana 

w 2015 roku przez spółkę oraz atrakcyjność rynku, na którym działa Patent Fund S.A. były głównymi 

przesłankami nabycia akcji w spółce. Transakcja pozwoliła również na skoncentrowanie aktywów głównych 

akcjonariuszy Emitenta, będących równocześnie Członkami Zarządu Emitenta i kluczowym zespołem w Spółce. 

Akcjonariusze zobowiązali się nie dokonywać indywidualnie inwestycji w rodzaj aktywów, w które inwestuje 

Spółka. 

Na Datę Prospektu spółka nie posiadała znaczących aktywów obrotowych bądź trwałych, bilans wykazywał 

łącznie kwotę 488,54 tys. PLN. Spółka Patent Fund S.A. nie nabywała oraz nie sprzedawała żadnych aktywów 

od i do członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Emitenta ani również nie były zawierane między stronami 

żadne inne umowy o współpracy bądź świadczenia usług.  

Na mocy umów z dnia 5 i 6 maja 2016 r. Spółka nabyła od pana Mariusza Ciepłego łącznie 690.000 akcji 

w spółce Patent Fund S.A. Akcje spółki Patent Fund S.A. są przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym – 

w ASO-NewConnect. Łączna cena sprzedaży wyniosła 365.700,00 PLN. Transakcja została przeprowadzona 

na podstawie wyceny z dnia 24 marca 2016 r. Wycena została dokonana metodą określenia wartości akcji 

na podstawie średniej ceny ważonej wolumenem w okresie od 8 stycznia do 24 marca 2016 r. i przygotowana 

przez podmiot zewnętrzny, posiadający doświadczenie w tym zakresie – maklera papierów wartościowych. 

W dacie transakcji pan Mariusz Ciepły nie był podmiotem powiązanym ze Spółką, lecz był powiązany jedynie 

biznesowo z członkami Zarządu Emitenta (poprzez spółkę LiveChat Software S.A.).  

W dniu 14 czerwca 2016 r. Spółka zawarła transakcję nabycia 315 udziałów spółki Ardeo sp. z o.o. z siedzibą 

w Warszawie, za kwotę 198.878 PLN (słownie: sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset siedzemdziesiąt 

osiem złotych) od Pana Macieja Jarzębowskiego pełniącego funkcję Prezesa Zarządu Emitenta.  

Jednocześnie z uwagi na istniejące powiązania pomiędzy podmiotami takich transakcji nie można wykluczyć 

istniejącego konfliktu interesów. Emitent w każdym razie stara się unikać potencjalnych konfliktów interesów 

poprzez zlecanie wyceny nabywanych aktywów podmiotom zewnętrznym. 

Mając na uwadze ryzyko wystąpienia potencjalnego konfliktu interesów, Emitent nie zamierza dokonywać 

podobnych transakcji w przyszłości. 

Za wyjątkiem członka Rady Nadzorczej – Pana Dariusza Ciborskiego, posiadającego 22,2% udziałów w spółce 

Time Solutions sp. z o.o., na Datę Prospektu osoby zarządzające Emitentem oraz członkowie Rady Nadzorczej 

nie posiadają akcji/udziałów w Spółkach Portfelowych. Członkowie Rady Nadzorczej oraz Zarządu pełnią 

funkcję w następujących podmiotach portfelowych:  
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Prezes Zarządu Emitenta Maciej Jarzębowski: Pełni funkcję członka Rady Nadzorczej w spółkach 

Patent Fund S.A. oraz 7Orders S.A.  

Wiceprezes Zarządu Emitenta Jakub Sitarz: pełni funkcję członka Rady Nadzorczej w spółkach 

Patent Fund S.A., Inno-Gene SA oraz Agencja Rozwoju Innowacji S.A. Jest również Prezesem Zarządu 

w spółce Venture Alfa sp. z o.o.  

Członek Zarzadu Emitenta Rafał Sobczak: pełni funkcję członka Rady Nadzorczej w spółkach Agencja Rozwoju 

Innowacji SA, Inno-Gene S.A. oraz Prezes Zarządu w spółkach Science.Fund sp. z o.o., Angels.pl sp. z o.o. 

(dawniej: CrowdCube sp. z o.o.) 

Członek Rady Nadzorczej Emitenta Urszula Jarzębowska: pełni funkcję członka Rady Nadzorczej w Patent 

Fund SA.  

Członek Rady Nadzorczej Emitenta Anna Sitarz: pełni funkcję członka Rady Nadzorczej w Patent Fund S.A.  

Członek Rady Nadzorczej Emitenta Mariusz Ciepły: pełni funkcję członka Rady Nadzorczej w spółkach 

Brand 24 S.A., oraz Time Solutions sp. z o.o. 

Powyższe transakcje Znacznych Akcjonariuszy wynikały z ustaleń stron zgodnie z którymi Znaczni 

Akcjonariusze zobowiązali się inwestować w startupy tylko poprzez Emitenta. 

Ze względu na specyfikę transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi, złożność i niejednoznaczność regulacji 

prawnych w zakresie metod badania stosowanych cen, a także trudności w identyfikacji transakcji 

porównywalnych, nie można wykluczyć zakwestionowania przyjętych w transakcjach metod określenia 

warunków rynkowych z zastrzeżeniem ustawowych terminów przedawnienia zobowiązań podatkowych 

w związku z przeprowadzeniem kontroli i innymi czynnościami sprawdzającymi podejmowanymi przez organy 

podatkowe i organy skarbowe w powyższym zakresie. Powyższe może mieć negatywny wpływ na działalność, 

perspektywy rozwoju, sytuację finansową lub wyniki Spółki. 

Ryzyko związane z utratą przez Emitenta dotacji otrzymanej ze środków Unii Europejskiej 

W ramach zawartej w dniu 4 października 2016 r. umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości 

(„PARP”) o dofinansowanie projektu „Pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania czynnikiem wzrostu 

Venture Incubator S.A.” w ramach programu operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, poddziałanie 3.1.5 

Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 stock, Spółce zostało przyznane dofinansowanie 

w wysokości 497.000 PLN (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych) na realizację tego 

projektu. Okres kwalifikowalności wydatków dla projektu objętego umową zakończy się z dniem 

30 czerwca 2019 r. Opis umowy znajduje się w rozdziale „Opis działalności−Istotne umowy” niniejszego 

Prospektu. 

Ewentualne naruszenie przez Spółkę postanowień umowy może skutkować wypowiedzeniem umowy przez 

PARP i obowiązkiem zwrotu dofinansowania zgodnie z umową, a także może mieć negatywny wpływ 

na działalność, perspektywy rozwoju, sytuację finansową lub wyniki Spółki. Emitent nie posiada informacji 

dających podstaw do zwrotu dofinansowania. 

Ryzyko związane z nadzorem nad Spółką 

Zgodnie ze Statutem Emitenta posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej niż cztery razy w roku 

obrotowym, przy czym pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Zarząd w terminie 14 dni 

od dnia powołania Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie. Pomimo iż w ocenie Emitenta, 

Rada Nadzorcza wykonuje swoje ustawowe i statutowe obowiązki w sposób prawidłowy, w roku obrotowym 

2016 odbyło się 1 posiedzenie Rady Nadzorczej, a Rada Nadzorcza Spółki podejmowała uchwały głównie 

w trybie obiegowym. Obecnie Emitent na bieżąco monitoruje częstotliwość posiedzeń Rady Nadzorczej 

dokładając przy tym należytej staranności, aby liczba ta odpowiadała liczbie posiedzeń określonej w Statucie. 

Nie można jednak wykluczyć, że w przyszłości liczba posiedzeń będzie niższa od określonej w statucie Spółki 

liczby czterech posiedzeń w roku.  

Ryzyko związane z utratą przez Spółkę Portfelową Inkubator Naukowo-Technologiczny sp. z o. o. dotacji 

otrzymanej ze środków Unii Europejskiej 

Na dzień 31 grudnia 2016 r. wartość księgowa spółki Inkubator Naukowo-Technologiczny sp. z o.o. stanowiła 

11,96% wartości księgowej inwestycji długoterminowych (tj. aktywów finansowych wycenianych według 

wartości godziwej), w związku z czym spółka ta stanowiła istotne aktywo Emitenta. W okresie 

od 1 stycznia 2011 r. do 28 lutego 2014 r. Inkubator Naukowo-Technologiczny sp. z o.o. realizował projekt 
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„Naukowy Inkubator Technologiczny” („Projekt”). Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską 

ze środków Programu Operacyjnego – Innowacyjna Gospodarka, Działanie 3.1 „Inicjowanie Działalności 

Innowacyjnej”, wdrażanego przez PARP. Wartość projektu wyniosła 9.971.736 PLN (słownie: dziewięć 

milionów dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset trzydzieści sześć złotych), z czego finansowanie 

udzielone przez Unię Europejską wyniosło 9.734.400,00 PLN (słownie: dziewięć milionów siedemset 

trzydzieści cztery tysiące czterysta złotych). Projekt po jego zakończeniu został rozliczony w całości, 

co potwierdza raport końcowy PARP z kontroli finalnej ze stycznia 2015 r. W przypadku naruszenia przez 

spółkę Inkubator Naukowo-Technologiczny sp. z o.o. postanowień umowy o dofinansowanie w okresie 5 lat 

od czasu zakończenia Projektu, PARP ma możliwość wyegzekwowania zwrotu przyznanej dotacji. 

Zwrot przyznanej dotacji przez Inkubator Naukowo-Technologiczny sp. z o.o. mógłby doprowadzić 

do ogłoszenia o upadłości tej spółki, co wiązałoby się ze spadkiem wartości aktywów Emitenta. W składzie 

zarządu Inkubatora Naukowo-Technologicznego sp. z o.o. znajduje się przedstawiciel Emitenta, co pozwala 

w sposób pośredni sprawować kontrolę nad realizacją założeń Projektu i uchronić spółkę przed niepożądanymi 

konsekwencjami naruszenia umowy o dofinansowanie. Jednakże, naruszenie umowy o dofinansowanie może 

mieć negatywny wpływ na działalność, perspektywy rozwoju, sytuację finansową lub wyniki Spółki. 

Ryzyko walutowe 

Działalność Emitenta obejmuje inwestycje zarówno w spółki krajowe, jak i zagraniczne. Zakup i sprzedaż 

zagranicznych instrumentów finansowych rozliczane są w walucie obcej, głównie w EUR i USD. Osłabienie 

złotego i duże wahania kursów walut mogą utrudnić realizację planów rozwoju Spółki, co może mieć istotny 

negatywny wpływ na działalność, wyniki i sytuację finansową Spółki. 

Ryzyko związane z możliwością niezrealizowania celów emisji lub znaczącej ich zmiany oraz możliwością 

pozyskania środków z emisji akcji w wysokości mniejszej niż zakładana 

Szczegółowe informacje odnośnie przeznaczenia środków z Oferty opisane zostały w rozdziale „Wykorzystanie 

wpływów z Oferty”. Podstawowe cele emisji to poszerzenie portfela inwestycyjnego poprzez: (i) zaangażowanie 

kapitałowe w podmioty z branży nowych techonologii, (ii) zwiększenie posiadanych pakietów akcji 

lub udziałów w kluczowych Spółkach Portfelowych oraz (iii) inwestycje Emitenta za pośrednictwem rządowych 

programów wsparcia kapitałowego podmiotów typu venture capital inwestucjących na wczesnych etapach 

rozwoju.  

Emitent jako kluczowe spółki portfelowe identyfikuje: Inno-Gene S.A., Brand 24 S.A., Time Solutions sp. z o.o., 

Infermedica sp. z o.o., Friendly Score ltd. Zdaniem Emitenta wymienione spółki znajdują się obecnie na etapie 

rozwoju, w którym pozyskanie rundy finansowania wpłynie na tempo ich wzrostu oraz pozycję na rynku. 

Emitent nie wyklucza dalszego zaangażowania finansowego również w pozostałe Spółki Portfelowe w 

przypadku, gdy taka inwestycja będzie uzasadniona z ekonomicznego punktu widzenia. Na Datę prospektu, 

żadna z wymienionych Spółek Portfelowych nie posiada ściśle określonych planów/projektów, będących 

podstawą do zaangażowania kapitałowego. 

Spółka widzi także szansę dywersyfikacji przy inwestycji własnych środków w fundusze utoworzone w związku 

z ogłoszeniem przez Ministerstwo Rozwoju programu „Start in Poland”, w ramach którego będzie funkcjonował 

Polski Fundusz Rozwoju S.A. („PFR”). W ramach tego programu, Emitent będzie mógł pełnić rolę Inwestora 

Prywatnego, który obejmuje udziały w funduszu typu Venture Capital utworzonym wspólnie z PFR oraz grupą 

wykwalifikowanych managerów działających za pośrednictwem Podmiotu Zarządzającego. Emitent będzie 

pełnił rolę funduszu dla funduszu. Nawiązanie współpracy z konkretnym Podmiotem Zarządzającym zależeć 

będzie od zaproponowanych warunków współpracy. Emitent nie wyklucza desygnowania do Podmiotu 

Zarządzającego przedstawicieli Emitenta, którzy będą pełnić aktywną rolę w funduszu. 

Niemniej jednak Emitent na bieżąco monitoruje rynek w zakresie nowych możliwości inwestycyjnych. Z uwagi 

na powyższe istnieje ryzyko, że Zarząd Emitenta podejmie decyzję o przesunięciu części lub całości środków 

na odmienny, alternatywny cel emisji. W przypadku pojawienia się okoliczności – zarówno zewnętrznych 

niezależnych od Emitenta, jak i wewnętrznych, leżących po stronie Emitenta, które mogą skutkować 

uniemożliwieniem lub utrudnieniem realizacji przyjętych celów emisji w założonym czasie, Emitent będzie 

zmuszony do przesunięcia w czasie realizacji przyjętych celów lub zmiany celów emisji. Nie można również 

wykluczyć ryzyka, że poniesione ze środków pochodzących z emisji Akcji Oferowanych nakłady, nie przyniosą 

spodziewanych efektów ekonomicznych. Wystąpienie powyżej wskazanej sytuacji może mieć negatywny wpływ 

na działalność, perspektywy rozwoju, sytuację finansową Spółki. W przypadku pozyskania przez Emitenta 

mniejszej ilości środków niż ustalona w celach emisyjnych, Emitent będzie realizował wszystkie cele emisyjne, 

przy czym środki wydatkowane na dany cel zostaną zmniejszone proporcjonalne.  
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Ryzyko związane z brakiem celów inwestycyjnych  

Emitent na datę Prospektu nie zidentyfikował szczegółowych celów inwestycyjnych, które zamierza 

sfinansować z pozyskanych środków z emisji akcji serii G. Emitent nie zidentyfikował również, jakie nowe 

spółki mogą potencjalnie otrzymać finansowanie, oraz w których spółkach z portfela inwestycyjnego Emitenta 

może zostać podniesiony kapitał i tym samym zwiększony posiadany pakiet akcji/udziałów. Wobec 

powyższego, istnieje ryzyko, że w przypadku niskiej podaży projektów inwestycyjnych oraz braku 

zapotrzebowania na kapitał ze strony Spółek Portfelowych, okres, w którym Emitent zamierza zainwestować 

pozyskane środki znacząco się wydłuży, co może mieć przełożenie i wpływ na działalność, perspektywy 

rozwoju, sytuację finansową oraz wyniki Emitenta. 

Ryzyko związane z konwersją długu na kapitał zakładowy  

W toku prowadzonej działalności Emitent dokonywał podwyższeń kapitału zakładowego Spółki poprzez 

konwersję długu na kapitał zakładowy w drodze potrąceń umownych (potrącenie długu z wierzytelnością 

pieniężną Spółki o wniesienie wkładu). Umowne potrącenie długu stanowi jeden z typowych sposobów 

wniesienia wkładu pieniężnego na podwyższony kapitał zakładowy, a dokonanie potrącenia umownego jest przy 

tym jednoznaczne z wykonaniem obowiązku wniesienia wkładu pieniężnego do spółki. Jednocześnie 

dopuszczalność dokonywania potrąceń umownych jest zgodna z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, 

a konwersja długu na kapitał w ramach podwyższenia pieniężnego została wyraźnie zaakceptowana zarówno w 

orzecznictwie sądowym jak i praktyce gospodarczej. Niemniej jednak, w tego typu czynnościach wątpliwości 

może budzić przede wszystkim sposób dokonywania wyceny konwertowanej wierzytelności.  

Mimo, iż zdaniem Emitenta natura i funkcja potrącenia przemawia za możliwością i skutecznością dokonanych 

czynności, jak również dokonane potrącenia i związane z nimi podwyższenia kapitału zakładowego są 

prawomocne, nie można wykluczyć ich kwestionowania w przyszłości. Powyższe może negatywnie wpłynąć na 

sytuację finansową Spółki oraz jej akcjonariuszy. 

Ryzyka związane z otoczeniem regulacyjnym 

Ryzyko zmian w przepisach prawnych lub ich interpretacji 

Działalność Emitenta i jego Spółek Portfelowych podlega przepisom prawa, które wyznaczają ramy prawne 

ich funkcjonowania. Regulacje te ulegają częstym zmianom oraz mogą powodować wątpliwości interpretacyjne, 

które mogą utrudniać prowadzenie bieżącej działalności przez Emitenta i jego Spółki Portfelowe. Przestrzeganie 

regulacji może być skomplikowane, czasochłonne, a także kosztowne. Nawet niewielkie, niezamierzone 

nieprawidłowości mogą skutkować roszczeniami wynikającymi z naruszenia obowiązujących przepisów 

i regulacji lub karami. Złożoność regulacji prawnych może spowodować, mimo dokładania należytej 

staranności, ich błędną interpretację przez Emitenta i jego Spółki Portfelowe. Co więcej, prawo nie jest 

w jednolity sposób stosowane przez sądy, organy administracyjne i inne organy stosujące prawo. Istnieje zatem 

ryzyko, że postanowienia i decyzje wydane przez poszczególne sądy i inne organy w odniesieniu do podobnych 

stanów faktycznych będą rozbieżne. Niestabilność systemu prawnego i otoczenia regulacyjnego zwiększa 

ryzyko zaistnienia istotnych, dodatkowych i nieoczekiwanych wydatków oraz kosztów dostosowania 

prowadzonej działalności do zmieniającego się otoczenia prawnego.  

Ponadto wiele przepisów i regulacji obowiązujących w stosunku do Emitenta przyznaje organom regulacyjnym 

szerokie uprawnienia w zakresie badania i egzekwowania przestrzegania ich zasad i regulacji oraz nakładania 

kar i innych sankcji z tytułu ich nieprzestrzegania.  

Dodatkowo, nieprawidłowości lub opóźnienia w implementacji dyrektyw unijnych do prawa krajowego mogą 

skutkować dodatkowymi wątpliwościami związanymi m.in. z interpretacją przepisów mających wpływ 

na działalność Emitenta i jego Spółek Portfelowych.  

Wystąpienie tego rodzaju okoliczności może mieć niekorzystny wpływ na działalność, sytuację finansową oraz 

wyniki lub perspektywy rozwoju Emitenta i jego Spółek Portfelowych. 

Ryzyko związane z obowiązkami informacyjnymi wynikającym z Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych 

Na zarządzających ASI działających na podstawie wpisu do rejestru ustawodawca nałożył obowiązki 

informacyjne. Zgodnie z przepisami, zarządzający ASI ma obowiązek niezwłocznego informowania Komisji 

o przyjętym dniu obliczania łącznej wartości aktywów wchodzących w skład portfela inwestycyjnego 

alternatywnej spółki inwestycyjnej, którym zarządza, jak również o jego zmianie. Ponadto, zarządzający ASI 

wpisany do rejestru zapewnia monitorowanie łącznej wartości aktywów wchodzących w skład portfeli 

inwestycyjnych alternatywnych spółek inwestycyjnych, którymi zarządza, oraz jej obliczanie co najmniej raz na 
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12 miesięcy. W sytuacji, gdy łączna wartość wspomnianych powyżej aktywów przekroczy próg 

100.000.000EUR i przekroczenie takie nie będzie miało charakteru tymczasowego, zarządzający ASI ma 

obowiązek niezwłocznego informowania Komisji o przekroczeniu i w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia 

przekroczenia ma obowiązek złożenia wniosku o zezwolenie na wykonywanie działalności ASI zewnętrznego i 

zaprzestania wykonywania działalności zarządzania alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi, jak również 

poinformowania o tym niezwłocznie Komisji, łącznie ze wskazaniem daty zaprzestania wykonywania 

działalności.  

Niewywiązanie się przez Emitenta z powyższych obowiązków może rodzić odpowiedzialność karną 

i administracyjną, która z kolei może mieć negatywny wpływ na działalność, wyniki i sytuację finansową 

Spółki. 

Ryzyko związane z obowiązkami sprawozdawczymi  

Emitent, jako wewnętrznie zarządzający ASI wpisany do właściwego rejestru, zobowiązany jest do sporządzania 

i przekazywania Komisji okresowych sprawozdań dotyczących między innymi stosowania dźwigni finansowej 

oraz płynności i zarządzania ryzykiem. Ponadto, w przypadku rozszerzenia skali działalności, skutkującej 

koniecznością uzyskana przez Spółkę zezwolenia KNF na wykonywanie działalności jako zarządzającego ASI, 

Spółka będzie zobowiązana do wypełniania określonych w Ustawie o Funduszach Inwestycyjnych obowiązków 

sprawozdawczych. Wówczas, zgodnie z Ustawą o Funduszach Inwestycyjnych Spółka będzie zobowiązana 

do sporządzania i przekazywania KNF okresowych sprawozdań dotyczących między innymi płynności, 

zarządzania ryzykiem, stosowania dźwigni finansowej, jak również prowadzonej działalności inwestycyjnej. 

Nieprzekazywanie stosownych sprawozdań może rodzić odpowiedzialność karną i administracyjną, która może 

mieć negatywny wpływ na działalność, wyniki i sytuację finansową Spółki. 

Ryzyko niewystarczającej efektywności procedur zarządzania ryzykiem 

Zgodnie z przepisami Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych, do której zastosowanie znajduje działalność 

Emitenta, w ramach systemu kontroli wewnętrznej Emitent obowiązany jest posiadać system nadzoru zgodności 

działalności z prawem, system zarządzania ryzykiem oraz system audytu wewnętrznego. Spółka zobowiązana 

jest do wprowadzenia i stosowania systemu zarządzania ryzykiem dostosowanego do charakteru, zakresu 

i stopnia złożoności czynności wykonywanych przez Emitenta jako ASI. Emitent obecnie dokonuje zmian 

w prowadzonej działalności zmierzających do pełnej implementacji polityki. Na Datę Prospektu Emitent nie 

przyjął do stosowania i nie wdrożył procedury zarządzania ryzykiem. Biorąc pod uwagę skalę działalności 

prowadzonej przez Emitenta, Emitent na Datę Prospektu nie widzi potrzeby przyjęcia procedur zarządzania 

ryzykiem. Nie można wykluczyć, że polityka zarządzania ryzykiem, która zostanie przyjęta przez Emitenta 

w przyszłości, okaże się nieefektywna albo nie będzie uwzględniała w całości wymogów, zaś obowiązki 

w zakresie zarządzania ryzykiem będą wykonywane nieprawidłowo. Powyższe może mieć negatywny wpływ na 

działalność, wyniki i sytuację finansową Spółki.  

Ryzyko związane z poziomem kapitałów własnych  

W przypadku rozszerzenia skali działalności, skutkującej koniecznością uzyskania przez Spółkę zezwolenia 

KNF na wykonywanie działalności, jako zarządzającego ASI, Spółka będzie zobowiązana do utrzymywania 

odpowiedniego poziomu kapitałów własnych. Wówczas, stosownie do przepisów Ustawy o Funduszach 

Inwestycyjnych, Spółka będzie zobowiązana do utrzymywania kapitału własnego na poziomie nie niższym niż 

25% różnicy pomiędzy wartością kosztów ogółem a wartością niektórych kosztów zmiennych poniesionych 

w poprzednim roku obrotowym, wykazanych w sprawozdaniach przekazywanych KNF. Ponadto, od chwili, 

gdy wartość zarządzanych aktywów przekroczy równowartość w złotych kwoty 250.000.000 EUR na dzień 

wystąpienia zdarzenia, wówczas Spółka będzie obowiązana niezwłocznie zwiększyć poziom kapitału własnego 

o kwotę dodatkową, stanowiącą 0,02% różnicy między sumą wartości aktywów tych spółek a kwotą stanowiącą 

równowartość w złotych kwoty 250.000.000 EUR. Niedostosowanie poziomu kapitałów własnych do poziomów 

określonych ustawowo, może skutkować nałożeniem przez KNF kary, co może mieć negatywny wpływ 

na działalność, wyniki i sytuację finansową Spółki. 

Ryzyko związane z polityką inwestycyjną  

Zgodnie z Ustawą o Funduszach Inwestycyjnych, jedną z kluczowych informacji dla inwestorów jest polityka 

inwestycyjna. Polityka inwestycyjna określana jest w dokumentach założycielskich i jest jednym z elementów 

wymaganych w postępowaniu dotyczącym o wpis do rejestru zarządzających ASI. W dniu 5 czerwca 2017 r. 

Zarząd Emitenta przyjął Zasady Polityki Inwestycyjnej Spółki oraz Zasady Wykonywania Polityki 

Inwestycyjnej Spółki. Zasady Polityki Inwestycyjnej Spółki obowiązują od dnia wpisania Spółki do rejestru 
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zarządzających alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi, tj. od 4 września 2017 r. Politykę inwestycyjną oraz 

strategię inwestycyjną określa się w dokumentach przyjętych przez Zarządzającego ASI, w tym w regulaminach 

wewnętrznych. Polityka inwestycyjna oraz strategia inwestycyjna ASI określają sposób lokowania aktywów 

ASI. Nieprzestrzeganie polityki inwestycyjnej może skutkować brakiem zaufania inwestorów, co może mieć 

negatywny wpływ na działalność, wyniki i sytuację finansową Spółki.  

Ryzyko związane z polityką wynagrodzeń 

W przypadku rozszerzenia skali działalności, skutkującej koniecznością uzyskana przez Spółkę zezwolenia KNF 

na wykonywanie działalności jako zarządzającego ASI, Spółka, zgodnie z przepisami Ustawy o Funduszach 

Inwestycyjnych, będzie zobowiązana do opracowania i wdrożenia polityki wynagrodzeń osób, do których zadań 

należą czynności istotnie wpływające na profil ryzyka Spółki lub zarządzanych przez nią alternatywnych spółek 

inwestycyjnych. W szczególności polityka wynagrodzeń obejmować powinna członków zarządu, osoby 

podejmujące decyzje inwestycyjne dotyczące portfela inwestycyjnego ASI, osoby sprawujące funkcje z zakresu 

zarządzania ryzykiem oraz osoby wykonujące czynności nadzoru zgodności działalności zarządzającego ASI 

z prawem. Nieprzestrzeganie polityki wynagrodzeń może skukować nałożeniem kar i utratą zaufania 

inwestorów, co z kolei może mieć negatywny wpływ na działalność, wyniki i sytuację finansową Spółki. 

Ryzyko związane z możliwością naruszenia obowiązków nałożonych na Emitenta 

Z uwagi na to, że Emitent jako ASI podlega przepisom Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych, niedopełnienie 

obowiązków lub naruszenie zakazów ustawowych może skutkować nałożeniem sankcji określonych 

w przepisach tej ustawy. Organem sprawującym nadzór nad funduszami jest Komisja, która jako podmiot 

uprawniony wydaje zezwolenia na wykonywanie przez fundusze działalności i posiada uprawnienia w zakresie 

nakładania kar administracyjnych na nadzorowane przez siebie podmioty. Naruszenie zasad wykonywania 

działalności, niewypełnienie warunków określonych zezwoleniu, jak również naruszenie interesów uczestników 

może skutkować cofnięciem zezwolenia, karą w wysokości do 20.940.000 PLN lub 10 % rocznego przychodu 

(lub obie kary łącznie), jak również karą dla członków zarządu Emitenta. Ponadto, w przypadku gdy 

zarządzający ASI prowadzący działalność na podstawie wpisu do rejestru zarządzających ASI narusza przepisy 

prawa lub uzyskał wpis do rejestru zarządzających ASI na podstawie fałszywych oświadczeń lub dokumentów 

zaświadczających nieprawdę, Komisja może wykreślić zarządzającego ASI z rejestru zarządzających, nałożyć 

karę pieniężną w wysokości do 5.000.000,00 PLN albo zastosować łącznie obie sankcje. Nałożenie powyżej 

wskazanych kar może mieć negatywny wpływ na działalność, wyniki i sytuację finansową Emitenta. 

Ryzyko związane z potencjalnym naruszeniem przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych 

i innych danych wrażliwych 

W toku prowadzonej działalności Emitent uzyskuje dostęp do informacji związanych z działalnością oraz 

sytuacją spółek znajdujących się w jego portfelu. Sposób przetwarzania danych osobowych i innych danych 

wrażliwych musi spełniać wymogi prawne i regulacyjne mające zastosowanie do ochrony danych osobowych 

i tajemnicy zawodowej. Emitent nie może zapewnić, że mimo zachowania należytej staranności w celu ochrony 

przetwarzanych danych osobowych i innych danych wrażliwych, nie naruszy swoich prawnych zobowiązań 

zarówno w stosunku do regulacji dotyczących przetwarzania danych osobowych, jak i innych wrażliwych 

informacji, a w szczególności, że powyższe dane nie zostaną ujawnione osobom nieuprawnionym ani 

wykorzystane w żaden nieuprawniony sposób lub w celu oszustwa. Ponadto, ze względu na powszechne 

koszytanie przez Spółki Portfelowe z systemów informatycznych oraz systemów bazujących na Internecie, mogą 

one być narażone na ataki ze strony hakerów lub inne naruszenia bezpieczeństwa mające na celu uzyskanie 

danych osobowych przez nie przetwarzanych. 

Naruszenie przepisów regulujących ochronę danych wrażliwych, a w szczególności nieuprawnione ujawnienie 

takich wrażliwych danych w efekcie zdarzeń opisanych powyżej może narazić Emitenta lub jego Spółki 

Portfelowe na sankcje karne lub administracyjne. Takie naruszenie lub nieuprawnione ujawnienie może narazić 

Emitenta lub jego Spółki Portfelowe na roszczenia osób, których dane podlegają przetwarzaniu, w przedmiocie 

naruszenia prawa do prywatności tych osób przez Emitenta bądź jego Spółki Portfelowe. Naruszenia związane 

z wrażliwymi danymi mogą także wywrzeć niekorzystny wpływ na reputację i wiarygodność, przede wszystkim 

Spółek Portfelowych, czego konsekwencją może być zmniejszenie bazy klientów, co może mieć pośredni 

negatywny wpływ na działalność Emitenta.  

Powyższe czynniki mogą wywrzeć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową oraz wyniki 

Emitenta, jego Spółek Portfelowych, a także na cenę Akcji. 
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Ryzyko niekorzystnych zmian polskich przepisów podatkowych 

Brak stabilności i przejrzystości polskiego systemu podatkowego, spowodowane zmianami przepisów 

i niespójnymi interpretacjami prawa podatkowego, stosunkowo nowe przepisy regulujące zasady 

opodatkowania, wysoki stopień sformalizowania regulacji podatkowych oraz rygorystyczne przepisy sankcyjne 

mogą powodować niepewność w zakresie ostatecznych efektów podatkowych podejmowanych przez Emitenta 

decyzji biznesowych. Ponadto nie można zagwarantować, że nie zostaną wprowadzone zmiany w przepisach 

prawa podatkowego, które będą niekorzystne dla Emitenta lub że polskie organy podatkowe nie przyjmą nowej, 

odmiennej interpretacji przepisów prawa podatkowego, która będzie niekorzystna dla Emitenta, co może mieć 

niekorzystny wpływ na ponoszone przez niego koszty podatkowe oraz faktyczną wysokość uzyskiwanego zysku, 

jego działalność, perspektywy rozwoju lub wyniki, a także na potencjalny zysk inwestorów z inwestycji 

w Akcje. 

Ryzyka związane ze strukturą akcjonariatu, Ofertą oraz Akcjami 

Ryzyko związane ze strukturą akcjonariatu 

Na Datę Prospektu Znaczni Akcjonariusze posiadają łącznie 82,95% Akcji Istniejących Spółki. W sytuacji 

objęcia przez inwestorów wszystkich Akcji Oferowanych będą oni posiadali łącznie 41,25% głosów na Walnym 

Zgromadzeniu. Przy założeniu, że wszystkie Akcje Oferowane zostaną objęte przez Inwestorów 

Instytucjonalnych żaden ze Znacznych Akcjonariuszy nie będzie w posiadaniu liczby głosów stanowiących 

większość na Walnym Zgromadzeniu, ale każdy z nich będzie istotnym akcjonariuszem. W takiej sytuacji 

wpływ Znacznych Akcjonariuszy na działalność Emitenta będzie znacznie większy niż pozostałych 

akcjonariuszy, w szczególności w związku z treścią art. 415 i 416 KSH, co rodzi ryzyko, że akcjonariusze 

mniejszościowi mogą nie być w stanie wpływać na sposób zarządzania oraz funkcjonowania Emitenta. W 

związku z powyższym, składając zapis na Akcje Oferowane, potencjalni inwestorzy powinni wziąć pod uwagę 

możliwy ograniczony wpływ na decyzje dotyczące działalności Emitenta. 

W przypadku naruszenia lub podejrzenia naruszenia przepisów prawa w związku z ofertą publiczną lub 

ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji do obrotu na rynku regulowanym KNF może m.in. 

zakazać przeprowadzenia Oferty lub zawiesić Ofertę oraz nakazać wstrzymanie ubiegania się lub zakazać 

ubiegania się o dopuszczenie lub wprowadzenie Akcji do obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez 

GPW.  

W wypadku stwierdzenia naruszenia lub zaistnienia podejrzenia naruszenia przepisów prawa w odniesieniu do 

Oferty lub wniosku o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji do obrotu na rynku regulowanym KNF może zakazać 

przeprowadzenia Oferty lub zawiesić Ofertę, a także nakazać wstrzymanie ubiegania się lub zakazać ubiegania 

się o dopuszczenie lub wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym. 

Zgodnie z art. 16 Ustawy o Ofercie Publicznej, w przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia 

naruszenia przepisów prawa w związku z ofertą publiczną, subskrypcją lub sprzedażą, dokonywanymi na 

podstawie tej oferty, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przez emitenta, sprzedającego lub inne podmioty 

uczestniczące w tej ofercie, subskrypcji lub sprzedaży w imieniu lub na zlecenie emitenta lub sprzedającego albo 

uzasadnionego podejrzenia, że takie naruszenie może nastąpić, KNF może: 

 nakazać wstrzymanie rozpoczęcia oferty publicznej, subskrypcji lub sprzedaży albo przerwanie jej 

przebiegu, na okres nie dłuższy niż 10 dni roboczych; lub 

 zakazać rozpoczęcia oferty publicznej, subskrypcji lub sprzedaży albo dalszego jej prowadzenia; lub 

 opublikować, na koszt emitenta lub sprzedającego, informację o niezgodnym z prawem działaniu w związku 

z ofertą publiczną, subskrypcją lub sprzedażą. 

Z kolei w przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia przepisów prawa w związku 

z ubieganiem się o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez emitenta lub podmioty występujące w imieniu lub na zlecenie 

emitenta albo uzasadnionego podejrzenia, że takie naruszenie może nastąpić, zgodnie z art. 17 Ustawy o Ofercie 

Publicznej, KNF może: 

 nakazać wstrzymanie ubiegania się o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu 

na rynku regulowanym na okres nie dłuższy niż 10 dni roboczych; 

 zakazać ubiegania się o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku 

regulowanym; lub 
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 opublikować, na koszt emitenta, informację o niezgodnym z prawem działaniu w związku z ubieganiem się 

o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym. 

KNF, zgodnie z przepisami art.18 Ustawy o Ofercie Publicznej, może zastosować wskazane powyżej środki, 

także w przypadku gdy: 

 oferta publiczna, subskrypcja lub sprzedaż papierów wartościowych, dokonywane na podstawie tej oferty, 

lub ich dopuszczenie lub wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym w znaczący sposób naruszałyby 

interesy inwestorów; 

 istnieją przesłanki, które w świetle przepisów prawa mogą prowadzić do ustania bytu prawnego emitenta; 

 działalność emitenta była lub jest prowadzona z rażącym naruszeniem przepisów prawa, które to naruszenie 

może mieć istotny wpływ na ocenę papierów wartościowych emitenta lub też w świetle przepisów prawa 

może prowadzić do ustania bytu prawnego lub do upadłości emitenta; lub 

 status prawny papierów wartościowych jest niezgodny z przepisami prawa, i w świetle tych przepisów 

istnieje ryzyko uznania tych papierów wartościowych za nieistniejące lub obarczone wadą prawną mającą 

istotny wpływ na ich ocenę. 

Stosownie do przepisów art. 20 ust. 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, w przypadku gdy 

wymaga tego bezpieczeństwo obrotu na rynku regulowanym lub jest zagrożony interes inwestorów, spółka 

prowadząca rynek regulowany, na żądanie KNF, wstrzymuje dopuszczenie do obrotu na tym rynku lub 

rozpoczęcie notowań wskazanych przez KNF papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych, 

na okres nie dłuższy niż 10 dni roboczych. 

Wystąpienie powyższych czynników może mieć istotny negatywny wpływ na powodzenie Oferty. 

Ryzyko związane z niedojściem Oferty do skutku 

Emisja Akcji Oferowanych nie dojdzie do skutku w przypadku: (i) odstąpienia przez Spółkę od przeprowadzenia 

Oferty; (ii) niezłożenia w terminie przez Zarząd wniosku w sprawie rejestracji podwyższenia kapitału 

zakładowego; (iii) w przypadku wydania przez sąd rejestrowy postanowienia o odmowie rejestracji 

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, a postanowienie to uprawomocni się; (iv) niezłożenia przez Zarząd 

oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego, o którym mowa 

w art. 310 KSH. 

Ponadto, Uchwała w sprawie Podwyższenia zawiera upoważnienie dla Zarządu do określenia Ostatecznej Liczby 

Akcji Oferowanych, które zostaną zaoferowane do objęcia oraz do określenia zgodnie z art. 432 § 4 KSH 

ostatecznej sumy, o jaką zostanie podwyższony kapitał zakładowy Spółki. Zarząd może skorzystać 

z powyższego upoważnienia przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane i określić 

Ostateczną Liczbę Akcji Oferowanych. Nie można wykluczyć ryzyka, że w przypadku określenia przez Zarząd 

Ostatecznej Liczby Akcji Oferowanych oraz subskrybowania przez inwestorów w Ofercie mniejszej liczby 

Akcji Oferowanych niż określona przez Zarząd, sąd rejestrowy może uznać, że emisja Akcji Oferowanych nie 

doszła do skutku i w konsekwencji odmówić rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego. 

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego, w związku z emisją Akcji Oferowanych, uzależniona jest 

również od złożenia przez Zarząd oświadczenia w formie aktu notarialnego określającego ostateczną sumę, 

o jaką ma zostać podwyższony kapitał zakładowy oraz wysokość objętego kapitału zakładowego na podstawie 

liczby Akcji Oferowanych objętych ważnymi zapisami. Wskazane oświadczenie, złożone na podstawie art. 432 

§ 4 Kodeksu Spółek Handlowych oraz zgodnie z art. 310 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 431 § 7 

Kodeksu Spółek Handlowych, powinno zostać załączone do wniosku o zarejestrowanie podwyższenia kapitału 

zakładowego. Niezłożenie przez Zarząd takiego oświadczenia uniemożliwiłoby rejestrację podwyższenia 

kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Oferowanych i tym samym spowodowałoby niedojście emisji Akcji 

Oferowanych do skutku. 

Informacja o niedojściu Oferty do skutku zostanie przekazana do publicznej wiadomości zgodnie z art. 56 ust. 1 

Ustawy o Ofercie Publicznej. 

W przypadku niedojścia Oferty do skutku, dokonane płatności zostaną zwrócone potencjalnym inwestorom 

w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia o niedojściu Oferty do skutku. 
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Ryzyko związane z odwołaniem, odstąpieniem lub zawieszeniem Oferty 

Przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów Spółka, w uzgodnieniu z Oferującym, może odwołać Ofertę bez 

podawania przyczyn. 

Po rozpoczęciu przyjmowania zapisów Spółka może odstąpić od jej przeprowadzenia jedynie z ważnych 

powodów. Do ważnych powodów można zaliczyć w szczególności: (i) nagłe lub nieprzewidziane zmiany 

w sytuacji ekonomiczno-politycznej w Polsce lub w innym kraju, które mogłyby mieć istotny negatywny wpływ 

na rynki finansowe, gospodarkę Polski, Ofertę lub na działalność Spółki (zamachy terrorystyczne, wojny, 

katastrofy, powodzie); (ii) nagłe i nieprzewidziane zmiany lub wydarzenia o innym charakterze niż wskazane 

w punkcie (i) powyżej, mogące mieć istotny negatywny wpływ na działalność Spółki lub mogące skutkować 

poniesieniem przez Spółkę istotnej szkody lub istotnym zakłóceniem jej działalności; (iii) istotną negatywną 

zmianę dotyczącą działalności, sytuacji finansowej lub wyników operacyjnych Spółki; (iv) zawieszenie lub 

istotne ograniczenie obrotu papierami wartościowymi na GPW lub na innych rynkach giełdowych w przypadku, 

gdy mogłoby to mieć istotny negatywny wpływ na Ofertę; (v) gdy wynik procesu budowy Księgi Popytu lub 

zapisów okaże się niesatysfakcjonujący dla Emitenta, tj. nie będzie gwarantował pozyskania wysokiej jakości 

inwestorów lub nie będzie gwarantował odpowiedniego poziomu płynności notowań na rynku wtórnym lub gdy 

wystąpi ryzyko niespełnienia warunków wprowadzanych akcji do obrotu na rynku regulowanym; (vi) nagłe 

i nieprzewidziane zmiany mające bezpośredni, istotny i negatywny wpływ na funkcjonowanie Spółki; lub 

(vii) wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy pomiędzy Spółką a Oferującym o oferowanie Akcji Oferowanych. 

Odwołanie Oferty nie jest równoznaczne z rezygnacją z ubiegania się o dopuszczenie Akcji Istniejących do 

obrotu na rynku regulowanym. Informacja o odwołaniu Oferty lub o odstąpieniu od przeprowadzenia Oferty 

zostanie podana przez Emitenta do publicznej wiadomości niezwłocznie po jej podjęciu, w sposób w jaki został 

udostępniony Prospekt, tj. w trybie art. 47 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej. W przypadku odstąpienia od 

przeprowadzenia Oferty złożone zapisy na Akcje Oferowane zostaną uznane za nieważne, a dokonane płatności 

zostaną zwrócone bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań nie później niż 14 dni po dniu ogłoszenia 

o odstąpieniu od przeprowadzenia Oferty. 

Przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów Emitent może podjąć decyzję o zawieszeniu Oferty, bez podawania 

przyczyn. W takim przypadku informacja o zawieszeniu Oferty zostanie podana w formie komunikatu 

aktualizującego do Prospektu, w trybie art. 52 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej. Decyzja w przedmiocie 

zawieszenia Oferty może zostać podjęta bez jednoczesnego wskazania nowych terminów Oferty, które mogą 

zostać ustalone w terminie późniejszym. 

Jeżeli decyzja o zawieszeniu Oferty zostanie podjęta po przeprowadzeniu procesu budowania Księgi Popytu, ale 

przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów, Spółka w uzgodnieniu z Oferującym może ponownie 

przeprowadzić proces budowania Księgi Popytu, przy czym w takiej sytuacji Spółka w uzgodnieniu 

z Oferującym określi, czy wcześniej złożone deklaracje objęcia Akcji Oferowanych i zaproszenia do objęcia 

Akcji Oferowanych tracą czy zachowują ważność. Informacja w tym zakresie zostanie podana do publicznej 

wiadomości łącznie z informacją o zawieszeniu Oferty, w trybie art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej, tj. 

w formie aneksu do prospektu. 

Dokonując zawieszenia Oferty, Spółka nie ma obowiązku jednoczesnego podania nowych terminów jej 

przeprowadzenia. Jednakże podjęcie decyzji o odwieszeniu Oferty nastąpi w takim terminie, aby 

przeprowadzenie Oferty było dalej prawnie dopuszczalne, w szczególności uwzględniając ograniczenia 

wynikające z art. 431 § 4 oraz 438 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych tj. 3 miesiące od dnia otwarcia subskrybcji. 

Po rozpoczęciu przyjmowania zapisów Emitent może podjąć decyzję o zawieszeniu oferty Akcji Oferowanych 

jedynie z ważnych powodów. Do ważnych powodów należy zaliczyć w szczególności zdarzenia, które mogłyby 

w negatywny sposób wpłynąć na powodzenie Oferty lub powodować zwiększone ryzyko inwestycyjne dla 

nabywców Akcji Oferowanych. W tym przypadku informacja o zawieszeniu zostanie podana w formie aneksu 

do Prospektu, w trybie art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej. Aneks ten będzie podany do publicznej wiadomości 

w ten sam sposób, w jaki został opublikowany Prospekt. Decyzja w przedmiocie zawieszenia Oferty może 

zostać podjęta bez jednoczesnego wskazania nowych terminów Oferty, które mogą zostać ustalone w terminie 

późniejszym. 

Jeśli zapisy oraz dokonane wpłaty nadal będą uważane za ważne, inwestorzy będą mogli uchylić się od skutków 

prawnych złożonych zapisów poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie nie dłuższym niż 2 dni od 

dnia udostępnienia aneksu do Prospektu lub w terminie dłuższym, o ile zostanie to wskazane w aneksie. Jeżeli 

zapisy oraz dokonane wpłaty zostaną uznane za nieważne, w ciągu 14 dni od dnia udostępnienia aneksu 

dokonany zostanie zwrot uiszczonych wpłat. 
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Na Datę Prospektu nie można wykluczyć odwołania, zawieszenia lub odstąpienia od przeprowadzenia Oferty. 

Ryzyko związane z nieprawidłowym wykonywaniem obowiązków informacyjnych i możliwością nałożenia 

przez KNF sankcji administracyjnych na Spółkę 

Spółki publiczne notowane na rynku regulowanym GPW zobligowane są do wypełniania obowiązków 

informacyjnych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami Ustawy o Ofercie Publicznej i wydanych 

na jej podstawie rozporządzeń wykonawczych. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania 

powyższych obowiązków przez spółkę publiczną KNF może wydać decyzję o wykluczeniu na czas określony 

lub bezterminowo papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym albo nałożyć – biorąc pod uwagę 

wszczególności sytuację finansową podmiotu, na który kara jest nakładana – karę pieniężną do wysokości 

1.000.000 PLN (słownie: jeden milion złotych) albo zastosować obie sankcje łącznie.  

Ponadto w dniu 3 lipca 2016 r. weszło w życie Rozporządzenie MAR, które wprowadziło wiele zmian do 

polskiego porządku prawnego, w zakresie: (i) publikacji informacji poufnych; (ii) raportowania o transakcjach 

osób pełniących funkcje zarządcze; (iii) działań mających na celu zapobieganie nadużyciom i manipulacjom na 

rynku; (iv) raportowania transakcji podejrzanych; oraz (v) konfliktu interesów. Od dnia wejścia w życie 

Rozporządzenie MAR jest bezpośrednio stosowane w całości we wszystkich państwach członkowskich UE, 

w tym również w Polsce.  

Nie wszystkie polskie regulacje niezbędne do dostosowania polskiego prawa do Rozporządzenia MAR zostały 

uchwalone i weszły w życie przed datą rozpoczęcia obowiązywania Rozporządzenia MAR.  

Zgodnie z Rozporządzeniem MAR, w przypadku naruszenia obowiązków dotyczących przekazywania do 

publicznej wiadomości informacji poufnych, na Emitenta może zostać nałożona administracyjna kara pieniężna 

stanowiąca 2.500.000 EUR (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy euro) lub 2% całkowitych rocznych obrotów. 

W przypadku naruszenia obowiązków dotyczących prowadzenia list osób posiadających dostęp do informacji 

poufnych kara ta może wynieść 1.000.000 EUR (słownie: jeden milion euro). W obu przypadkach kara może 

być liczona alternatywnie – do wysokości trzykrotności kwoty osiągniętej korzyści lub straty unikniętej 

w wyniku naruszenia obowiązków. 

Z uwagi na fakt notowania akcji Emitenta poza rynkiem regulowanym tj. w ASO-NewConnect prowadzonym 

przez GPW w przypadkach przewidzianych prawem, niezależnie od obowiązków wynikających z Ustawy o 

Ofercie Publicznej, Emitent będzie zobowiązany do publikowania informacji o przebiegu Oferty, w tym m.in. w 

zakresie publikacji informacji o Cenie Akcji Oferowanych i odstąpieniu od Oferty, jako informacje poufne w 

rozumieniu art. 17 Rozporządzenia MAR. 

Istnieje ryzyko, iż w przypadku niewykonywania przez Spółkę obowiązków informacyjnych, mogą zostać na nią 

nałożone sankcje finansowe i administracyjne.  

Ryzyko związane z powództwem o uchylenie lub stwierdzenie nieważności Uchwały w Sprawie Podwyższenia 

Stosownie do art. 422 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała Walnego Zgromadzenia sprzeczna ze statutem 

bądź dobrymi obyczajami i godząca w interes Spółki lub mająca na celu pokrzywdzenie akcjonariusza może 

zostać zaskarżona w drodze wytoczonego przeciwko Spółce powództwa o uchylenie uchwały. Ponadto, przepis 

z art. 425 Kodeksu Spółek Handlowych stanowi, że uchwała Walnego Zgromadzenia sprzeczna z ustawą może 

zostać zaskarżona w drodze wytoczenia przeciwko Spółce powództwa o stwierdzenie nieważności takiej 

uchwały. Spółka podjęła wszelkie wymagane prawem czynności w celu zapewnienia zgodności Uchwały 

w Sprawie Podwyższenia z przepisami prawa, Statutem, dobrymi obyczajami i interesem Spółki. Według 

najlepszej wiedzy Spółki, na Datę Prospektu, nie zostało wytoczone jakiekolwiek powództwo w odniesieniu do 

Uchwały w Sprawie Podwyższenia. Spółka nie może jednak zapewnić, że nie zostały lub nie zostaną one 

wytoczone. 

Ryzyko redukcji zapisów inwestorów, w związku ze skorzystaniem przez Zarząd z udzielonego upoważnienia i z 

ustaleniem ostatecznej sumy podwyższenia na niższym poziomie niż maksymalna liczba akcji wynikająca z 

uchwały emisyjnej  

W związku z upoważnieniem dla Zarządu Emitenta wynikającym z art. 432 § 4 KSH, zawartym w Uchwale w 

sprawie Podwyższenia, do określenia ostatecznej sumy, o jaką kapitał zakładowy Spółki ma być podwyższony, 

Zarząd ma możliwość skorzystania z takiego upoważnienia przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na 

Akcje Oferowane. 
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W związku z powyższym zwraca się uwagę, iż subskrybowanie większej liczby Akcji Oferowanych niż liczba 

wynikająca z określonej przez Zarząd ostatecznej sumy podwyższenia kapitału zakładowego spowoduje 

konieczność dokonania redukcji zapisów, która może okazać się wyższa od ewentualnego poziomu redukcji, 

gdyby Emitent nie skorzystał z uprawnienia z art. 432 § 4 KSH. 

Ryzyko poniesienia przez inwestorów straty w przypadku niedojścia Oferty do skutku lub odstąpienia przez 

Spółkę od Oferty 

W przypadku odstąpienia od przeprowadzenia lub zawieszenia przez Spółkę Oferty, środki finansowe wpłacone 

przez inwestorów mogą zostać na pewien czas zamrożone, a inwestorzy mogą ponieść straty, ponieważ wpłaty 

na Akcje Oferowane zostaną zwrócone subskrybentom bez jakichkolwiek odsetek, odszkodowań lub zwrotu 

wydatków, w tym kosztów, które subskrybent poniósł w związku z subskrybowaniem Akcji Oferowanych. 

W przypadku zawieszenia Oferty termin ten może odpowiadać maksymalnemu terminowi wynikającemu z 

art. 431 § 4 oraz 438 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych tjf. 3 miesiące od dnia otwarcia subskrybcji. 

Ryzyko związane z subskrypcją i opłaceniem zapisu na Akcje Oferowane 

Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego wypełnienia formularza zapisu na Akcje Oferowane ponosi 

osoba składająca zapis. 

Ponadto, niedokonanie wpłaty na Akcje Oferowane w określonym terminie oraz na warunkach określonych 

w Prospekcie powoduje nieważność zapisu. 

Ryzyko związane z subskrybowaniem mniejszej liczby Akcji Oferowanych niż ostateczna suma podwyższenia 

kapitału zakładowego określona przez Zarząd Spółki 

Zarząd, zgodnie z Uchwałą w Sprawie Podwyższenia, został upoważniony do określenia ostatecznej sumy, 

o jaką kapitał zakładowy Spółki ma być podwyższony, przy czym tak określona suma nie może być niższa niż 

0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) oraz nie może być wyższa niż 1.500.000 PLN (słownie: jeden milion 

pięćset tysięcy złotych). Spółka zwraca uwagę potencjalnych inwestorów, że subskrybowanie mniejszej liczby 

Akcji Oferowanych niż wynikająca z określonej przez Zarząd ostatecznej sumy podwyższenia kapitału 

zakładowego może budzić wątpliwości, czy emisja doszła do skutku, a w konsekwencji może skutkować 

odmową rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego. Odmowa rejestracji podwyższenia kapitału 

zakładowego może z kolei spowodować zamrożenie na pewien czas środków finansowych wpłaconych na 

pokrycie Akcji Oferowanych i utratę potencjalnych korzyści przez inwestorów, bowiem kwoty wpłacone na 

pokrycie Akcji Oferowanych zostaną zwrócone subskrybentom bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań. 

Ryzyko związane z naruszeniem zasad prowadzenia akcji promocyjnej 

Spółka może prowadzić akcję promocyjną związaną z przeprowadzaną Ofertą zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa, określonymi w Ustawie o Ofercie Publicznej oraz Rozporządzeniu 809/2004. Materiały 

powinny w szczególności wskazywać w swojej treści, iż mają charakter wyłącznie promocyjny lub reklamowy, 

a także, że został lub zostanie opublikowany Prospekt oraz wskazywać miejsca, w których Prospekt będzie 

dostępny.  

Informacje przekazywane w ramach akcji promocyjnej powinny być zgodne z informacjami zamieszczonymi 

w Prospekcie udostępnionym do publicznej wiadomości albo z informacjami, które powinny zostać 

zamieszczone w Prospekcie zgodnie z przepisami prawa, gdy Prospekt jeszcze nie został udostępniony do 

publicznej wiadomości, jak również nie mogą wprowadzać inwestorów w błąd, co do sytuacji Spółki i oceny 

papierów wartościowych. 

KNF, w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Spółkę obowiązków wynikających z prowadzenia akcji 

promocyjnej, może: (i) nakazać wstrzymanie rozpoczęcia akcji promocyjnej lub przerwania jej prowadzenia na 

okres nie dłuższy niż 10 Dni Roboczych, w celu usunięcia wskazanych nieprawidłowości; lub (ii) zakazać 

prowadzenia akcji promocyjnej, w szczególności gdy Spółka uchyla się od usunięcia wskazanych przez KNF 

nieprawidłowości w terminie 10 Dni Roboczych lub treść materiałów promocyjnych lub reklamowych narusza 

przepisy Ustawy o Ofercie Publicznej; lub (iii) opublikować na koszt Spółki informacje o niezgodnym z prawem 

prowadzeniu akcji promocyjnej, wskazując naruszenia prawa. 

W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązków wynikających z prowadzenia akcji promocyjnej KNF może 

również nałożyć na Spółkę karę pieniężną do wysokości 1.000.000 PLN (słownie: jeden milion złotych).  
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W przypadku ustania przyczyn wydania decyzji w sprawie wstrzymania rozpoczęcia akcji promocyjnej lub 

przerwania jej prowadzenia na okres nie dłuższy niż 10 dni roboczych lub w sprawie zakazania prowadzenia 

akcji promocyjnej KNF może, na wniosek Spółki albo z urzędu, uchylić tę decyzję. 

Ryzyko związane z możliwością niespełnienia warunków dopuszczenia lub wprowadzenia Akcji do obrotu 

giełdowego na rynku regulowanym (rynku równoległym) GPW 

Dopuszczenie do obrotu giełdowego Akcji wymaga uchwały Zarządu GPW oraz rejestracji Akcji w KDPW. 

Ponadto Akcje muszą spełniać warunki dopuszczenia określone w Regulaminie GPW.  

Zgodnie z postanowieniami Regulaminu GPW, Akcje zostaną dopuszczone do obrotu giełdowego na rynku 

równoległym w przypadku złożenia wniosku o ich dopuszczenie do obrotu giełdowego, pod warunkiem, że: (i) 

został sporządzony odpowiedni dokument informacyjny, zatwierdzony przez właściwy organ nadzoru albo 

został sporządzony odpowiedni dokument informacyjny, którego równoważność w rozumieniu przepisów 

Ustawy o Ofercie Publicznej została stwierdzona przez właściwy organ nadzoru, chyba, że sporządzenie, 

zatwierdzenie lub stwierdzenie równoważności dokumentu informacyjnego nie jest wymagane; (ii) ich 

zbywalność jest nieograniczona; (iii) w stosunku do ich emitenta nie toczy się postępowanie upadłościowe lub 

likwidacyjne; (iv) iloczyn liczby wszystkich akcji emitenta i prognozowanej ceny rynkowej tych akcji, 

a w przypadku gdy określenie tej ceny nie jest możliwe – kapitały własne emitenta, wynoszą co najmniej 

60.000.000 PLN (słownie: sześćdziesiąt milionów złotych) albo równowartość w złotych co najmniej 

15.000.000 EUR (słownie: piętnaście milionów euro) oraz kapitalizacja wynosząca co najmniej 48.000.000 PLN 

albo równowartość w złotych 12.000.000 EUR (o ile spółka była notowana na NewConnect przynajmniej przez 

6 miesięcy poprzedzających bezpośrednio złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu giełdowego),; (v) 

w posiadaniu akcjonariuszy, z których każdy uprawniony jest do wykonywania mniej niż 5% głosów na 

Walnym Zgromadzeniu Emitenta, znajduje się co najmniej (a) 15% Akcji objętych wnioskiem o dopuszczenie 

do obrotu giełdowego; oraz (b) 100.000 Akcji objętych wnioskiem o dopuszczenie do obrotu giełdowego 

powinno stanowić wartość równą co najmniej 4.000.000 PLN (słownie: cztery miliony złotych) albo 

równowartość w złotych równą co najmniej 1.000.000 euro (słownie: jeden milion euro), liczoną według 

ostatniej ceny sprzedaży lub emisyjnej; (vi) Akcje znajdują się w posiadaniu takiej liczby akcjonariuszy, która 

stwarza podstawę dla kształtowania się płynnego obrotu giełdowego. 

W celu dopuszczenia Akcji do obrotu na rynku równoległym, Emitent powinien spełniać wskazane powyżej 

wymogi określone w Regulaminie GPW.  

W przypadku ubiegania się o dopuszczenie wyłącznie Akcji Istniejących, na Datę Prospektu, Emitent spełnia 

wymogi, zarówno w zakresie kapitalizacji, jak i rozproszenia akcji. 

Natomiast w przypadku dopuszczenia Akcji Istniejących i subskrybowania w ramach oferty publicznej przez 

Inwestorów Instytucjonalnych wszystkich Akcji Oferowanych, co najmniej 1.945.926 Akcji Oferowanych 

powinna zostać subskrybowana przez Inwestorów Instytucjonalnych, z których każdy uprawniony jest do 

wykonywania mniej niż 5% głosów, aby spełnić wymogi określone Regulaminem GPW. W ten sposób zostanie 

spełniony warunek dopuszczenia Akcji do obrotu na rynku równoległym GPW w zakresie rozproszenia akcji, tj. 

w posiadaniu akcjonariuszy, z których każdy uprawniony jest do wykonywania mniej niż 5% głosów na 

Walnym Zgromadzeniu, znajdować się będzie co najmniej 15% Akcji objętych wnioskiem o dopuszczenie do 

obrotu giełdowego. 

Obecnie (przy kapitale zakładowym dzielącym się na 14.840.000 akcji Spółki) w posiadaniu akcjonariuszy, z 

których każdy uprawniony jest do wykonywania mniej niż 5% głosów znajduje się 2.530.074 akcji Spółki (free 

float). Przy założeniu wyemitowania 15.000.000 Akcji Oferowanych (akcje serii G Spółki) kapitał zakładowy 

będzie dzielił się na 29.840.000 akcji, w związku z czym, aby spełnić wymogi określone Regulaminem GPW tj. 

warunek dopuszczenia akcji do obrotu na rynku równoległym GPW w zakresie rozproszenia akcji (tj. minimum 

15% poziom free float) w posiadaniu akcjonariuszy, z których każdy uprawniony jest do wykonywania mniej niż 

5% głosów będzie musiało znajdować się co najmniej 4.476.000 akcji Spółki. Biorąc pod uwagę, że obecnie we 

free float znajduje się 2.530.074 akcji Spółki, dla spełnienia warunku dopuszczenia akcji do obrotu na rynku 

równoległym GPW w zakresie rozproszenia akcji niezbędne będzie objęcie przez Inwestorów Instytucjonalnych, 

z których każdy uprawniony jest do wykonywania mniej niż 5% głosów co najmniej 1.945.926 Akcji 

Oferowanych (liczba ta stanowi różnicę pomiędzy liczbą 4.476.000 a liczbą akcji pozostających we free float 

obecnie). 

Ponadto, przy rozpatrywaniu wniosku o dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na giełdzie, Zarząd 

GPW bierze także pod uwagę: (i) sytuację finansową emitenta i jej prognozę, a zwłaszcza rentowność, płynność, 

zdolność do obsługi zadłużenia, jak również inne czynniki mające wpływ na wyniki finansowe emitenta; 
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(ii) perspektywy rozwoju emitenta, a zwłaszcza ocenę możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych 

z uwzględnieniem źródeł ich finansowania; (iii) doświadczenie i kwalifikacje członków organów zarządzających 

i nadzorczych emitenta; (iv) warunki, na jakich papiery wartościowe zostały wyemitowane i ich zgodność 

z zasadami publicznego charakteru obrotu giełdowego, o których mowa w § 35 Regulaminu GPW oraz 

(v) bezpieczeństwo obrotu giełdowego i interes jego uczestników. 

W przypadku stwierdzenia, że Akcje nie spełniają wskazanych wyżej warunków, Zarząd GPW podejmuje 

uchwałę o odmowie dopuszczenia ich do obrotu giełdowego, od której Emitent może się odwołać do rady 

nadzorczej GPW.  

Emitent nie może zapewnić, że wskazane powyżej warunki zostaną spełnione oraz że Akcje zostaną 

dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku równoległym GPW bądź że zostaną dopuszczone 

i wprowadzone do obrotu w zakładanym przez Emitenta terminie.  

O niespełnieniu kryterium dopuszczenia do obrotu na rynku równoległym i rezygnacji z ubiegania się 

o dopuszczenie Akcji Oferowanych do obrotu giełdowego Emitent jak również o zmianie zamiarów dotyczących 

rynku dopuszczenia poinformuje przed dokonaniem przydziału Akcji Oferowanych w formie aneksu do 

Prospektu, a termin przydziału Akcji Oferowanych zostanie przesunięty w celu umożliwienia inwestorom 

złożenia oświadczenia o uchyleniu się od skutków prawnych złożonego zapisu na Akcje Oferowane. 

W przypadku od odstąpienia od dopuszczenia Akcji do obrotu na rynku równoległym Akcje Oferowane zostaną 

wprowadzone do obrotu poza rynkiem regulowanym, tj. w ASO-NewConnect. 

Ryzyko ograniczonej płynności Akcji  

Dopuszczenie i wprowadzenie Akcji do obrotu na GPW nie gwarantują wystarczającego poziomu ich płynności. 

Spółki notowane na giełdach papierów wartościowych doświadczają okresowych, znaczących wahań wolumenu 

obrotów swoich papierów wartościowych, co może istotnie negatywnie wpłynąć na cenę rynkową Akcji. 

W przypadku gdy odpowiedni poziom obrotów Akcji nie zostanie osiągnięty lub utrzymany, może to istotnie 

negatywnie wpłynąć na płynność i cenę Akcji. Nawet jeżeli odpowiedni poziom obrotów Akcji zostanie 

osiągnięty i utrzymany, cena rynkowa Akcji może być niższa niż Cena Akcji Oferowanych. Każdy 

nieodpowiedni poziom płynności Akcji może ograniczyć zdolność inwestorów do sprzedaży planowanej liczby 

Akcji po oczekiwanej cenie za Akcję. Może to istotnie negatywnie wpłynąć na działalność Spółki, jej sytuację 

finansową, wyniki działalności oraz cenę rynkową Akcji. 

Naruszenie obowiązków wynikających z Ustawy o Ofercie Publicznej może skutkować nałożeniem przez KNF 

na Spółkę sankcji administracyjnych  

Stosownie do przepisów Ustawy o Ofercie Publicznej, w przypadku gdy spółka publiczna nie wykonuje lub 

nienależycie wykonuje obowiązki wymagane przez przepisy prawa, w szczególności nie wykonuje obowiązków 

informacyjnych, KNF może wydać decyzję o wykluczeniu, na czas określony lub bezterminowo, papierów 

wartościowych tej spółki z obrotu na rynku regulowanym albo nałożyć karę pieniężną w wysokości do 

1.000.000 PLN (słownie: jeden milion złotych), albo zastosować obie sankcje łącznie. Spółka nie jest w stanie 

przewidzieć, czy którakolwiek z przesłanek stanowiących podstawę dla KNF do nałożenia na Spółkę 

powyższych sankcji administracyjnych nie wystąpi w przyszłości. Nałożenie takich sankcji może wpłynąć 

negatywnie na reputację Spółki oraz na jej postrzeganie przez kontrahentów i inwestorów, jak również na 

płynność i cenę rynkową Akcji. 

Ryzyko wahań ceny Akcji 

Emitowane przez spółki publiczne papiery wartościowe doświadczają okresowo znaczących zmian kursu 

notowań i wielkości obrotu, co może wywierać istotny negatywny wpływ na kurs notowań Akcji. Wahania na 

rynku papierów wartościowych mogą także mieć niekorzystny wpływ na kurs Akcji, niezależnie od działalności, 

sytuacji finansowej i wyników działalności lub perspektyw rozwoju Spółki. W związku z powyższym realizacja 

zleceń kupna i sprzedaży Akcji może nie następować na oczekiwanym poziomie. Na Datę Prospektu Spółka nie 

przewiduje prowadzenia działań stabilizujących w odniesieniu do Akcji. 

Ryzyko wykluczenia Akcji z obrotu na GPW 

Akcje, które są przedmiotem obrotu na GPW mogą zostać z niego wykluczone przez Zarząd GPW. Regulamin 

Giełdy oraz Szczegółowe Zasady Obrotu Giełdowego określają przesłanki zarówno fakultatywnego, jak 

i obligatoryjnego wykluczenia przez Zarząd GPW papierów wartościowych z obrotu na GPW. W przypadku gdy 

Spółka nie wykona albo nienależycie wykona obowiązki, nakazy lub naruszy zakazy, nałożone lub przewidziane 

we właściwych przepisach Ustawy o Ofercie Publicznej, Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi lub 
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Rozporządzenia 809/2004, jak również postępuje wbrew wskazanym tam obowiązkom, KNF może wydać 

decyzję o wykluczeniu papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym na czas określony lub 

bezterminowo, nałożyć karę pieniężną w wysokości do 1.000.000 PLN (słownie: jeden milion złotych) albo 

zastosować obie powyższe sankcje łącznie. 

Ponadto, stosownie do art. 20 ust. 3 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, na żądanie KNF, spółka 

prowadząca rynek regulowany wyklucza z obrotu wskazane przez KNF papiery wartościowe lub inne 

instrumenty finansowe, w przypadku gdy obrót nimi zagraża w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu 

rynku regulowanego lub bezpieczeństwu obrotu na tym rynku albo powoduje naruszenie interesów inwestorów.  

Natomiast zgodnie z § 31 ust. 1 Regulaminu GPW, Zarząd GPW wyklucza instrumenty finansowe z obrotu 

giełdowego: 

 jeżeli ich zbywalność stała się ograniczona; 

 na żądanie KNF zgłoszone zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi; 

 w przypadku zniesienia ich dematerializacji; lub 

 w przypadku wykluczenia ich z obrotu na rynku regulowanym przez właściwy organ nadzoru. 

Ponadto, Zarząd GPW może wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu zgodnie z § 31 ust. 2 Regulaminu 

GPW: 

 jeżeli przestały spełniać inne niż ograniczenie zbywalności warunki dopuszczenia do obrotu giełdowego na 

danym rynku; 

 jeżeli emitent uporczywie narusza przepisy obowiązujące na giełdzie; 

 na wniosek emitenta; 

 wskutek ogłoszenia upadłości emitenta albo w przypadku oddalenia przez sąd wniosku o ogłoszenie 

upadłości z powodu braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania; 

 jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu; 

 wskutek podjęcia decyzji o połączeniu emitenta z innym podmiotem, jego podziale lub przekształceniu; 

 jeżeli w ciągu ostatnich 3 miesięcy nie dokonano żadnych transakcji giełdowych na danym instrumencie 

finansowym; 

 wskutek podjęcia przez emitenta działalności zakazanej przez obowiązujące przepisy prawa; lub 

 wskutek otwarcia likwidacji emitenta. 

Wraz z wykluczeniem papierów wartościowych z obrotu giełdowego inwestorzy tracą możliwość dokonywania 

obrotu tymi papierami wartościowymi na GPW, co w negatywny sposób może wpłynąć na płynność tych 

papierów wartościowych. Sprzedaż papierów wartościowych, które zostały wykluczone z obrotu giełdowego, 

może zostać dokonana po istotnie niższych cenach w stosunku do ostatnich kursów transakcyjnych w obrocie 

giełdowym. 

Ryzyko zawieszenia obrotu Akcji na GPW 

Zarząd GPW może podjąć uchwałę o zawieszeniu obrotu papierami wartościowymi zgodnie z § 30 Regulaminu 

GPW. GPW może zawiesić obrót instrumentami finansowymi na wniosek spółki publicznej lub jeżeli uzna, 

że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu oraz w przypadku, gdy spółka publiczna narusza 

przepisy obowiązujące na GPW. Obrót może zostać zawieszony na czas oznaczony, nie dłuższy niż 3 miesiące. 

Zgodnie z treścią przepisów art. 20 ust. 2 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, uprawnienie 

do żądania od GPW zawieszenia obrotu instrumentami notowanymi na GPW ma także KNF na podstawie 

Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi. KNF może skorzystać z powyższego uprawnienia w przypadku, 

gdy obrót papierami wartościowymi jest dokonywany w okolicznościach wskazujących na możliwość 

zagrożenia prawidłowego funkcjonowania GPW lub bezpieczeństwa obrotu na GPW albo naruszenia interesów 

inwestorów. W żądaniu, o którym mowa powyżej, KNF może wskazać termin, do którego zawieszenie obrotu 

obowiązuje. Termin ten może ulec przedłużeniu, jeżeli zachodzą uzasadnione obawy, że w dniu jego upływu 

będą zachodziły przesłanki, o których mowa w art. 20 ust. 2 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi. 

Pozostałe przesłanki wystąpienia przez KNF z żądaniem zawieszenia obrotu instrumentami określa szczegółowo 

Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi. Zgodnie z Ustawą o Obrocie Instrumentami Finansowymi GPW 
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może podjąć decyzję o zawieszeniu obrotu papierami wartościowymi w przypadku, gdy przestały one spełniać 

warunki obowiązujące na rynku regulowanym, pod warunkiem, że nie spowoduje to znacznego naruszenia 

interesów inwestorów lub zagrożenia prawidłowego funkcjonowania rynku. Dodatkowo GPW może zawiesić 

obrót papierami wartościowymi na wniosek emitenta w celu zapewnienia inwestorom powszechnego i równego 

dostępu do informacji. W okresie zawieszenia obrotu papierami wartościowymi inwestorzy nie mają możliwości 

nabywania i zbywania takich papierów wartościowych w obrocie giełdowym, co negatywnie wpływa na ich 

płynność. Sprzedaż papierów wartościowych, których obrót został zawieszony, może zostać dokonana po 

istotnie niższych cenach w stosunku do poprzednich kursów transakcyjnych w obrocie giełdowym. Nie ma 

gwarancji, że nie pojawią się przesłanki zawieszenia obrotu Akcjami na rynku giełdowym. 

Ryzyko wstrzymania dopuszczenia Akcji do obrotu lub rozpoczęcia notowań Akcji  

Zgodnie z Ustawą o Obrocie Instrumentami Finansowymi w przypadku, gdy wymaga tego bezpieczeństwo 

obrotu na rynku regulowanym lub jest zagrożony interes inwestorów, GPW wstrzymuje, na żądanie KNF, 

dopuszczenie do obrotu na tym rynku lub rozpoczęcie notowań wskazanymi przez KNF papierami 

wartościowymi, na okres nie dłuższy niż 10 dni. Spółka nie może zagwarantować, że w przyszłości nie wystąpi 

którakolwiek z przesłanek stanowiąca podstawę do wstrzymania dopuszczenia Akcji do obrotu lub rozpoczęcia 

notowań Akcjami. 

Ryzyko związane z wypłatą dywidendy w przyszłości 

Możliwość wypłaty dywidendy w przyszłości oraz jej wysokość będzie zależeć od szeregu czynników, w tym: 

(i) dostępnej do podziału kwoty zysku i kapitałów rezerwowych, (ii) wydatków i planów inwestycyjnych, 

(iii) zysków generowanych w danym okresie, (iv) rentowności, czy (v) stopnia zadłużenia Emitenta.  

Ponadto, zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych, dywidenda jest wypłacana wyłącznie w przypadku, gdy 

Walne Zgromadzenie podejmie stosowną uchwałę o przeznaczeniu zysku do podziału pomiędzy akcjonariuszy, 

natomiast wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego może nastąpić po 

podjęciu stosownej decyzji przez Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej. Zarząd nie jest zobowiązany do 

proponowania Walnemu Zgromadzeniu podjęcia takiej uchwały za dany rok obrotowy ani do podjęcia decyzji 

w sprawie wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego. Nawet jeżeli 

Zarząd zarekomenduje przeznaczenie zysku za dany rok obrotowy na wypłatę dywidendy lub podejmie decyzję 

o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, Zarząd nie może 

zagwarantować, że odpowiednio zwyczajne Walne Zgromadzenie lub Rada Nadzorcza podejmą odpowiednie 

uchwały umożliwiające wypłatę dywidendy lub zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku 

obrotowego.  

Zgodnie z Uchwałą w Sprawie Podwyższenia, Akcje Oferowane będą uczestniczyć w dywidendzie za rok 

obrotowy 2016, tj. począwszy od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. 

Ryzyko związane z postanowieniami przepisów dotyczących nabywania znacznych pakietów akcji spółek 

publicznych 

Nabywanie znacznych pakietów akcji spółek publicznych, zgodnie z przepisami polskiego prawa, może wiązać 

się z obowiązkiem ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji. Więcej informacji na ten temat 

znajduje się w rozdziale „Rynek kapitałowy w Polsce oraz obowiązki związane z nabywaniem i zbywaniem 

akcji−Ustawa o Ofercie Publicznej–prawa i obowiązki związane z nabywaniem oraz zbywaniem znacznych 

pakietów akcji”. Ograniczenia w zakresie nabywania znacznych pakietów akcji spółek publicznych mogą 

negatywnie wpłynąć na płynność i cenę Akcji Spółki oraz mogą zniechęcić potencjalnych nabywców, których 

planowane nabycie akcji Spółki byłoby postrzegane jako korzystne dla akcjonariuszy Spółki. 

Ryzyko związane z publikowaniem raportów dotyczących Spółki lub zmianą rekomendacji analityków na 

negatywną 

Publikowane przez analityków giełdowych raporty dotyczące Spółki wywierają wpływ na kurs notowań 

i płynność Akcji. W przypadku, gdy żaden z analityków giełdowych nie uwzględni Spółki lub nie opublikuje 

raportu dotyczącego Spółki, popyt na Akcje może się istotnie zmniejszyć, co może wywrzeć niekorzystny 

wpływ na kurs notowań Akcji. Co więcej, w przypadku zaprzestania przez jednego lub większą liczbę 

analityków giełdowych uwzględniania Spółki lub publikowania raportów dotyczących Spółki, może dojść do 

spadku zainteresowania Spółką na rynku kapitałowym, co może przyczynić się do spadku kursu notowań 

i obrotu Akcjami. Ponadto, w przypadku zmiany rekomendacji na negatywną przez jednego lub większą liczbę 

analityków giełdowych, może dojść do znaczącego spadku kursu notowań Akcji. 
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Ryzyko związane z kolejnymi emisjami Spółki i rozwodnienia udziałów akcjonariuszy Spółki 

Spółka może w przyszłości wyemitować nowe akcje, w tym w drodze emisji z wyłączeniem prawa poboru. 

Wyłączenie prawa poboru wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, podjętej większością co najmniej 
4/5 głosów. Emisja akcji z wyłączeniem prawa poboru może skutkować rozwodnieniem udziału w kapitale 

dotychczasowych akcjonariuszy. Nie ma pewności co do tego, czy w przyszłości Spółka będzie chciała 

wyemitować nowe akcje. Jeżeli Spółka wyemituje nowe akcje, cena rynkowa Akcji może istotnie spaść. Emisja 

lub zbycie znaczącej liczby akcji Spółki przez akcjonariuszy w przyszłości lub uznanie, że może dojść do takiej 

emisji lub zbycia, mogłyby wywrzeć niekorzystny wpływ na cenę rynkową Akcji, jak również na zdolność 

Spółki do pozyskania kapitału zarówno w drodze publicznej, jak i niepublicznej oferty akcji lub innych papierów 

wartościowych. 

Ryzyko związane z interpretacją i zmianą przepisów polskiego prawa podatkowego związanych 

z opodatkowaniem inwestorów 

Polski system podatkowy podlega częstym zmianom, a praktyka organów skarbowych i orzecznictwo sądowe 

cechuje brak jednolitości. Wobec powyższego, ryzyko powiązane z opodatkowaniem podatkiem dochodowym 

dochodów uzyskiwanych przez inwestorów w związku z inwestowaniem w papiery wartościowe jest wyższe 

aniżeli w pozostałych europejskich systemach prawnych. Nie można więc wykluczyć, że zmiana przepisów 

podatkowych lub sposób interpretacji tych przepisów przez organy podatkowe nie przyniosą negatywnych 

konsekwencji dla inwestorów, zwłaszcza w zakresie wysokości podatku dochodowego, co może mieć 

przełożenie na realny zysk inwestora z inwestycji w Akcje Oferowane. 
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ISTOTNE INFORMACJE  

Definicje i terminologia 

Terminy pisane w Prospekcie wielkimi literami, o ile nie zostały zdefiniowane inaczej w treści Prospektu, mają 

znaczenie nadane im w rozdziale „Skróty i definicje”. Niektóre terminy branżowe oraz inne wyrażenia używane 

w Prospekcie zostały wyjaśnione w rozdziale „Skróty i definicje”. 

O ile nie wskazano inaczej, oświadczenia wyrażające przekonania, oczekiwania, szacunki i opinie Spółki lub 

kierownictwa odnoszą się do przekonań, oczekiwań, szacunków i opinii Zarządu. 

Zastrzeżenia 

Zwraca się uwagę potencjalnym inwestorom, że inwestycja w Akcje Oferowane pociąga za sobą ryzyko 

finansowe, i że w związku z tym, przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji dotyczącej nabycia Akcji Oferowanych, 

przyszli inwestorzy powinni wnikliwie zapoznać się ze wszystkimi informacjami przedstawionymi 

w Prospekcie, a w szczególności z treścią rozdziału „Czynniki ryzyka” i samodzielnie ocenić ich znaczenie dla 

planowanej przez nich inwestycji. Podejmując decyzję inwestycyjną, przyszli inwestorzy powinni opierać się na 

samodzielnej analizie Spółki oraz informacjach zawartych w Prospekcie, a w szczególności wziąć pod uwagę 

ryzyko związane z inwestycją w Akcje Oferowane. 

Potencjalni inwestorzy powinni polegać wyłącznie na informacjach znajdujących się w Prospekcie, wraz 

z ewentualnymi zmianami do Prospektu wynikającymi z opublikowanych: (i) aneksów do Prospektu, po ich 

zatwierdzeniu przez KNF, (ii) komunikatów aktualizujących do Prospektu oraz (iii) innych informacji 

przekazywanych zgodnie z Ustawą o Ofercie Publicznej (zob. „Zmiany do Prospektu” poniżej). Z zastrzeżeniem 

obowiązujących przepisów prawa, żadna osoba nie została upoważniona do udzielania informacji lub składania 

oświadczeń w związku z Ofertą innych niż zawarte w Prospekcie, a jeżeli informacje takie lub oświadczenia 

zostały udzielone lub złożone, nie należy ich uważać za autoryzowane przez Spółkę lub Oferującego. 

Informacje zawarte w Prospekcie nie stanowią porady inwestycyjnej, prawnej, finansowej, podatkowej, ani 

porady jakiegokolwiek innego rodzaju. Zaleca się, aby każdy potencjalny inwestor uzyskał poradę swoich 

doradców inwestycyjnych, prawnych, finansowych lub podatkowych w kwestiach inwestycyjnych, prawnych, 

finansowych lub podatkowych przed dokonaniem inwestycji w Akcje Oferowane. Należy przy tym mieć 

świadomość, że zarówno cena papierów wartościowych, jak i ich dochodowość mogą podlegać wahaniom. 

Ani Spółka, ani Oferujący nie składają potencjalnym inwestorom żadnych zapewnień co do zgodności z prawem 

inwestycji w Akcje Oferowane, ani inne papiery wartościowe Spółki, dokonywanej przez danego inwestora. 

Oferujący działa w związku z Ofertą jedynie na rzecz Spółki i nie będzie traktować żadnego innego podmiotu, 

w tym potencjalnych inwestorów, jako swojego klienta. W szczególności Oferujący nie będzie odpowiedzialny 

wobec takiego innego podmiotu za zapewnienie ochrony jaka jest zapewniana jego klientom z tytułu doradztwa 

w związku z Ofertą. 

Zmiany do Prospektu 

Informacje zamieszczone w Prospekcie będą podlegały aktualizacji, uzupełnienieniu lub zmianie zgodnie 

z właściwymi przepisami prawa. Informacje zamieszczone w Prospekcie, które w sytuacjach wymaganych przez 

przepisy prawa podlegają obowiązkowi zmiany lub uzupełnienia w drodze aneksów do Prospektu lub w formie 

komunikatów aktualizujących opisano poniżej. Ponadto, poniżej zamieszczono informacje, których publikacja 

wymagana jest w trybie określonym w art. 54 ust. 3 Ustawy o Ofercie, tj. w sposób, w jaki zostanie 

opublikowany Prospekt. 

Aneksy do Prospektu 

Zgodnie z Ustawą o Ofercie Publicznej, Prospekt po jego zatwierdzeniu przez KNF może podlegać zmianom 

i uzupełnieniom w sytuacjach wymaganych przez prawo w drodze aneksów do Prospektu lub w formie 

komunikatów aktualizujących. Zgodnie z regulacjami przywołanej ustawy, Spółka, do dnia dopuszczenia Akcji 

do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, jest zobowiązana do przekazania KNF, a następnie 

do publicznej wiadomości, w formie aneksu do Prospektu, informacji zaistniałych po Dacie Prospektu lub 

informacji, o których powzięli wiadomość po Dacie Prospektu, dotyczących: (i) istotnych błędów w treści 

Prospektu; oraz (ii) znaczących czynników mogących wpłynąć na ocenę Akcji. Przekazanie do KNF aneksu do 

Prospektu powinno nastąpić nie później niż w terminie 2 dni roboczych od powzięcia wiadomości o błędach 

w treści Prospektu lub znaczących czynnikach, które uzasadniają jego przekazanie. Spółka będzie aktualizowała 

Prospekt w przypadku każdej zmiany w znaczących czynnikach mogących wpłynąć na ocenę Akcji. Zgodnie 
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z art. 51 ust. 4 Ustawy o Ofercie Publicznej KNF może odmówić zatwierdzenia aneksu do Prospektu, jeżeli nie 

odpowiada on pod względem formy lub treści wymogom określonym w przepisach prawa. Odmawiając 

zatwierdzenia aneksu, KNF stosuje odpowiednio środki, o których mowa w art. 16 lub art. 17 Ustawy o Ofercie 

Publicznej (zob. „Czynniki ryzyka−Ryzyka związane ze strukturą akcjonariatu, Ofertą oraz Akcjami−Ryzyko 

związane ze wstrzymaniem Oferty lub wstrzymaniem ubiegania się o dopuszczenie Akcji do obrotu na rynku 

regulowanym w związku z naruszeniem przepisów prawa”). Konsekwencją niezatwierdzenia aneksu do 

Prospektu może być wstrzymanie rozpoczęcia Oferty, przerwanie jej przebiegu lub wstrzymanie procesu 

dopuszczenia. 

Jeżeli aneks do Prospektu zostanie udostępniony przez Spółkę po rozpoczęciu przyjmowania zapisów na Akcje 

Oferowane, osoba, która złożyła zapis przed udostępnieniem aneksu do publicznej wiadomości, może uchylić się 

od skutków prawnych złożonego zapisu w terminie 2 dni roboczych od dnia udostępnienia aneksu, na zasadach 

określonych w art. 51a Ustawy o Ofercie Publicznej. 

W przypadku, gdy po Dacie Prospektu, a przed dniem publikacji Prospektu konieczne będzie sporządzenie 

aneksów do Prospektu, wraz z Prospektem zostaną opublikowane, jako odrębne dokumenty, wszystkie aneksy 

do Prospektu zatwierdzone do tego dnia przez KNF. Zwraca się uwagę inwestorom, że w takim przypadku 

niektóre informacje zawarte w Prospekcie mogą być nieaktualne na dzień jego publikacji, a inwestorzy powinni 

przeczytać uważnie zarówno cały Prospekt, jak i wszystkie aneksy do Prospektu opublikowane w dniu i po dniu 

publikacji Prospektu. 

Komunikaty aktualizujące 

W przypadku wystąpienia okoliczności dotyczących organizacji lub prowadzenia sprzedaży Akcji Oferowanych, 

a także dopuszczenia Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, które nie uzasadniają 

sporządzenia aneksu do Prospektu, ale powodują zmianę treści Prospektu, Spółka będzie mogła udostępnić 

informację o wystąpieniu powyższych okoliczności w formie komunikatu aktualizującego do Prospektu w trybie 

art. 52 Ustawy o Ofercie Publicznej. Udostępnienie komunikatu aktualizującego następuje w sposób, w jaki 

został udostępniony Prospekt, przy czym taki komunikat powinien zostać jednocześnie przekazany do KNF.  

W celu nabycia Akcji Oferowanych, każdy inwestor będzie musiał złożyć pewne oświadczenia i zapewnienia 

oraz dokonać pewnych czynności opisanych w szczególności w rozdziale „Warunki Oferty”. 

Ani Spółka, ani Oferujący nie składają przyszłym inwestorom żadnych zapewnień co do zgodności z prawem 

inwestycji w Akcje Oferowane ani inne papiery wartościowe Spółki dokonywanej przez potencjalnego 

inwestora. 

Informacja o Ostatecznej Liczbie Akcji Oferowanych oraz o Cenie Akcji Oferowanych  

Prospekt nie zawiera informacji o Cenie Akcji Oferowanych, ani o Ostatecznej Liczbie Akcji Oferowanych. 

Informacje na temat Ceny Akcji Oferowanych oraz Ostatecznej Liczby Akcji Oferowanych w Ofercie zostanie 

przekazana przez Spółkę do publicznej wiadomości w trybie określonym w art. 54 ust. 3 Ustawy o Ofercie, 

tj. w sposób, w jaki zostanie opublikowany Prospekt. Zgodnie z przewidywanym harmonogramem Oferty 

powinno to nastąpić w dniu 2 października 2017 r. Inwestorom, którzy złożą zapisy na Akcje Oferowane przed 

przekazaniem do publicznej wiadomości powyższych informacji, przysługiwać będzie uprawnienie do uchylenia 

się od skutków prawnych złożonego zapisu, w terminie dwóch dni roboczych od dnia przekazania do publicznej 

wiadomości takiej informacji, stosownie do art. 54 ust. 1 pkt 3 Ustawy o Ofercie. 

Dokumenty zamieszczone w Prospekcie przez odniesienie 

W Prospekcie nie zamieszczono żadnych informacji przez odniesienie się do informacji zawartych w innych 

publicznie dostępnych dokumentach lub źródłach, niezależnie od ich formy udostępnienia i utrwalenia.  

Poza Prospektem oraz aneksami do Prospektu i komunikatami aktualizującymi do Prospektu, opublikowanymi 

zgodnie z wymogami przewidzianymi w Ustawie o Ofercie Publicznej, informacje znajdujące się na stronie 

internetowej Spółki, Oferującego lub informacje znajdujące się na stronach internetowych, do których 

zamieszczono odniesienia na wskazanych stronach internetowych, nie stanowią części Prospektu. 

Prezentacja informacji finansowych i innych danych 

Sprawozdania Finansowe i inne dane finansowe w Prospekcie 

Zbadane historyczne informacje finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2016 r. 

(„Historyczne Informacje Finansowe”) oraz (i) kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe 

Spółki sporządzone na dzień i za okres trzech miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 roku i (ii) kwartalne 
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skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone na dzień i za okres trzech miesięcy 

zakończony 31 marca 2017 r. („Sprawozdanie Kwartalne”) (Historyczne Informacje Finansowe oraz 

Sprawozdanie Kwartalne łącznie „Sprawozdania Finansowe”) zamieszczone w Prospekcie zostały sporządzone 

zgodnie z MSSF przyjętymi przez UE. 

Spółka nie dokonuje konsolidacji swoich jednostek zależnych, ani nie stosuje MSSF 3, gdy uzyskuje kontrolę 

nad inną jednostką, ze względu na fakt posiadania statusu jednostki inwestycyjnej. 

Niezależny biegły rewident, HLB M2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Tax & Audit sp.k. z siedzibą 

w Warszawie (dawniej: HLB M2 Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.) (przy ul. Rakowieckiej 

41/27, 02-521 Warszawa) („Biegły Rewident”), przeprowadził badanie Historycznych Informacji Finansowych 

oraz wydał opinię z badania bez zastrzeżeń.  

Przedstawienie informacji finansowych zgodnie z MSSF wymaga od Zarządu przyjęcia pewnych szacunków 

i założeń, które mogą mieć wpływ na dane przedstawione w Sprawozdaniach Finansowych oraz na informacje 

dodatkowe (noty) dołączone do Sprawozdań Finansowych. Faktyczne rezultaty uzyskane w przyszłości mogą 

odbiegać od przyjętych wcześniej założeń i szacunków. 

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie dane finansowe dotyczące Spółki przedstawione w Prospekcie pochodzą 

ze Sprawozdań Finansowych lub zostały obliczone na ich podstawie. Niektóre dane finansowe i operacyjne 

znajdujące się w Prospekcie zostały zaczerpnięte z, opracowane lub obliczone na podstawie innych źródeł niż 

Sprawozdania Finansowe, w szczególności na podstawie dokumentów oraz załączników do nich opracowanych 

na potrzeby sprawozdawczości zarządczej w ramach Spółki do użytku wewnętrznego. Dane te nie podlegały 

badaniu ani przeglądowi przez niezależnego Biegłego Rewidenta. W takim przypadku wskazano Spółkę jako 

źródło takich informacji. 

Sprawozdania Finansowe zostały przedstawione w rozdziale „Wybrane historyczne informacje finansowe” 

i należy je analizować łącznie z informacjami zawartymi w innych rozdziałach Prospektu, a w szczególności 

w rozdziale „Przegląd sytuacji operacyjnej i finansowej”. 

Odniesienia do przymiotnika „zbadane” używanego w stosunku do wyników finansowych Spółki za lata 

zakończone 31 grudnia 2014 r., 31 grudnia 2015 r. oraz 31 grudnia 2016 r. przedstawionych w Prospekcie 

oznaczają, że dane te pochodzą z Historycznych Informacji Finansowych, które zostały zbadane przez Biegłego 

Rewidenta. Odniesienia do przymiotnika „niezbadane” używanego w stosunku do wyników finansowych Spółki 

przedstawionych w Prospekcie oznaczają, że dane te nie zostały bezpośrednio zaczerpnięte z Historycznych 

Informacji Finansowych. 

Dane zamieszczone w Sprawozdaniach Finansowych, jak również inne dane finansowe oraz operacyjne, są 

podawane w złotych jako walucie funkcjonalnej Spółki i walucie prezentacyjnej Spółki (w pełnych złotych). 

Ponadto, o ile nie wskazano inaczej, dane finansowe i statystyczne zawarte w Prospekcie są przedstawione w 

złotych, zgodnie z prezentacją w Sprawozdaniach Finansowych. 

W konsekwencji, w niektórych wypadkach suma liczb w poszczególnych kolumnach lub wierszach tabel 

zawartych w Prospekcie może nie odpowiadać dokładnie łącznej sumie wyliczonej dla danej kolumny lub 

wiersza. Niektóre wartości procentowe w tabelach zamieszczonych w Prospekcie również zostały zaokrąglone 

i sumy w tych tabelach mogą nie odpowiadać dokładnie 100%. Zmiany procentowe pomiędzy porównywanymi 

okresami zostały obliczone na bazie kwot oryginalnych (a nie zaokrąglonych). 

Dane makroekonomiczne, branżowe i statystyczne 

W Prospekcie Spółka przedstawiła wybrane dane dotyczące sektora gospodarki i rynku pochodzące z publicznie 

dostępnych źródeł informacji, w tym oficjalnych źródeł branżowych, jak również z innych źródeł zewnętrznych, 

które Spółka uważa za wiarygodne. Takie informacje, dane i statystyki mogą być przybliżone, szacunkowe lub 

zawierać zaokrąglone liczby. Dane makroekonomiczne oraz statystyczne dotyczące Polski oraz rynku, na 

którym Spółka prowadzi działalność, zostały zaczerpnięte głównie z oficjalnych informacji publikowanych 

przez GUS (stat.gov.pl), Eurostat (ec.europa.eu), Komisję Europejską (ec.europa.eu), NBP (www.nbp.pl), 

EVCA (www.investeurope.eu) oraz PSIK (www.psik.org.pl), jak i raportów publikowanych przez firmy 

doradztwa biznesowego (KPMG w Polsce, EY). Należy podkreślić, że w każdym przypadku dane 

makroekonomiczne i statystyczne oraz dane źródłowe, na których one bazują, mogły nie zostać opracowane 

w ten sam sposób, co tego rodzaju statystyki opracowywane w innych krajach. Nie można również zapewnić, że 

osoba trzecia stosująca odmienne metody zbierania danych, ich analizy oraz ich przetwarzania uzyskałaby takie 

same wyniki i wnioski. 
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Informacje na temat rynku, jak również pewne informacje branżowe i trendy rynkowe, a także informacje na 

temat pozycji rynkowej Spółki zawarte w Prospekcie zostały opracowane i oszacowane w oparciu o własne 

analizy rynku przygotowywane przez Spółkę lub sporządzane przez osoby trzecie na jej zlecenie, a także na 

podstawie danych z innych publicznie dostępnych źródeł, publikacji branżowych lub ogólnych, raportów 

publikowanych przez Eurostat, GUS, oraz EVCA, jak i raportów publikowanych przez firmy doradztwa 

biznesowego (KPMG w Polsce, EY). Źródło pochodzenia informacji zewnętrznych podawane jest każdorazowo 

w przypadku użycia takich informacji w Prospekcie. W przypadku podawania danych makroekonomicznych, 

rynkowych, branżowych lub innych, które zostały zaczerpnięte ze źródeł zewnętrznych, takich jak publikacje 

rządowe, publikacje osób trzecich, branżowe lub ogólne, Spółka nie dokonywała ich weryfikacji. W przypadku 

informacji pochodzących od osób trzecich, które znajdują się w Prospekcie, informacje te zostały dokładnie 

przytoczone w zakresie, w jakim Spółka jest w stanie stwierdzić oraz ustalić na podstawie informacji 

pochodzących od osób trzecich, że nie pominięto żadnych faktów, których pominięcie mogłoby sprawić, że 

informacje pochodzące od osób trzecich byłyby niedokładne bądź wprowadzałyby w błąd. 

Publikacje branżowe, co do zasady, zawierają stwierdzenia, że zawarte w nich informacje zostały uzyskane ze 

źródeł, które uważa się za wiarygodne, lecz że nie ma gwarancji, iż dane takie są w pełni dokładne i kompletne. 

Podczas sporządzania Prospektu ani Spółka ani Oferujący nie przeprowadzali niezależnej weryfikacji informacji 

pochodzących od osób trzecich. Nie przeprowadzono również analizy adekwatności metodologii wykorzystanej 

przez te osoby trzecie na potrzeby opracowania takich danych lub dokonania szacunków i prognoz. Ani Spółka 

ani Oferujący nie są w stanie zapewnić, że informacje takie są dokładne albo, w odniesieniu do prognozowanych 

danych, że prognozy takie zostały sporządzone na podstawie poprawnych danych i założeń, ani że prognozy te 

okażą się trafne. 

Spółka nie zamierza i nie zobowiązuje się do uaktualniania danych dotyczących branży lub rynku, 

zaprezentowanych w Prospekcie, z zastrzeżeniem obowiązków wynikających z przepisów prawa. 

Prognozy wyników 

Prospekt nie zawiera żadnych prognoz wyników ani wyników szacunkowych, w tym prognoz finansowych 

w rozumieniu Rozporządzenia 809/2004.  

Na Datę Prospektu, ze względu na specyfikę działalności Emitenta, Zarząd Spółki zdecydował 

o niesporządzaniu prognoz wyników finansowych. W przypadku sporządzenia prognoz wyników w późniejszym 

terminie, Spółka dołączy prognozy wyników w formie aneksu do Prospektu. 

Okresowo aktualizowana wartość portfela inwestycji bazuje na wartości godziwej składników portfela i jest 

wartością zmienną, uzależnioną od zmian czynników rynkowych, notowań giełdowych oraz wyników 

osiąganych przez Spółki portfelowe. Emitent nie sporządza szczegółowych prognoz wyników finansowych, 

ponieważ wyniki te są uzależnione od czynników rynkowych pozostających w znacznej mierze poza kontrolą 

Emitenta.  

Informacje finansowe pro forma 

Emitent nie sporządzał informacji finansowych pro forma. Nie zaistniały przesłanki, które nakładałyby na 

Emitenta obowiązek sporządzenia informacji finansowych pro forma. 

Podstawowym celem działalności Emitenta jest inwestowanie z zamiarem osiągnięcia zysku. Emitent posiada 

status jednostki inwestycyjnej, korzystającej ze zwolnienia z obowiązku dokonywania konsolidacji swoich 

jednostek zależnych, na podstawie przepisów MSSF 10. Zamiast konsolidacji Emitent dokonuje wyceny 

inwestycji w jednostkach zależnych według wartości godziwej przez wynik finansowy. 

Stwierdzenia dotyczące przyszłości  

Prospekt zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości, co oznacza wszelkie oświadczenia, inne niż oświadczenia 

dotyczące faktów mających miejsce w przeszłości, w tym oświadczenia, w których, przed którymi albo po 

których, występują wyrazy takie jak „cele”, „przewiduje”, „dąży”, „zamierza”, „będzie”, „może”, „byłby”, 

„mógłby”, albo inne podobne wyrażenia lub ich zaprzeczenia. Stwierdzenia dotyczące przyszłości odnoszą się 

do znanych i nieznanych kwestii obarczonych ryzykiem i niepewnością lub innych ważnych czynników 

będących poza kontrolą Spółki, które mogą spowodować, że faktyczne wyniki Spółki, perspektywy i rozwój 

Spółki będą się istotnie różniły od wyników, osiągnięć i rozwoju przewidywanych w tych stwierdzeniach lub 

z nich wynikających. Podane przez Spółkę stwierdzenia dotyczące przyszłości opierają się na wielu założeniach 

dotyczących obecnych i przyszłych strategii działalności Spółki oraz otoczenia, w którym Spółka prowadzi 

działalność i będzie prowadziła działalność w przyszłości. Wymienione czynniki mogą spowodować, że 
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faktyczne wyniki Spółki, perspektywy i rozwój Spółki będą się istotnie różniły od wyników, osiągnięć i rozwoju 

przewidywanych lub wynikających z zamieszczonych w Prospekcie stwierdzeń. 

Stwierdzenia dotyczące przyszłości są aktualne jedynie na Datę Prospektu. Oprócz obowiązków wynikających 

z przepisów prawa lub Regulaminu Giełdy, Spółka nie ma obowiązku przekazywać do publicznej wiadomości 

aktualizacji lub weryfikacji jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości zamieszczonych w Prospekcie 

w związku z pojawieniem się nowych informacji, wystąpieniem przyszłych zdarzeń lub innymi okolicznościami. 

Wszelkie stwierdzenia dotyczące przyszłości zawarte w Prospekcie odzwierciedlają obecne przekonania Spółki 

odnośnie przyszłych wydarzeń i podlegają określonym powyżej oraz innym czynnikom ryzyka, elementom 

niepewności i założeniom dotyczącym działalności Spółki, jej wyników, strategii i płynności. Spółka ani 

Oferujący nie oświadczają, nie dają żadnej gwarancji i nie zapewniają, że czynniki opisane w stwierdzeniach 

dotyczących przyszłości faktycznie wystąpią, a każde takie stwierdzenie stanowi tylko jedną z możliwych opcji, 

która nie powinna być uważana za opcję najbardziej prawdopodobną lub typową. 

Prospekt nie zawiera żadnych prognoz wyników ani wyników szacunkowych, w tym prognoz finansowych 

w rozumieniu Rozporządzenia Prospektowego. 

Kursy wymiany walut 

W poniższych tabelach przedstawiono ogłoszone przez NBP, we wskazanych okresach, kursy średnie, 

najwyższe oraz najniższe, a także kurs na koniec okresu dla transakcji walutowych pomiędzy złotym 

a wskazanymi walutami. Kursy walutowe stosowane przy sporządzaniu Sprawozdań Finansowych, jak również 

przy opracowywaniu innych danych zamieszczonych w Prospekcie, mogły różnić się od kursów 

przedstawionych w poniższych tabelach. Spółka nie może zapewnić, że wartość złotego w rzeczywistości 

odpowiadała lub mogła odpowiadać wartości danej waluty wskazanej poniżej ani że złoty był przeliczany lub 

wymieniany na daną walutę po wskazanym poniżej kursie. 

O ile nie wskazano inaczej, w Prospekcie odniesienia do „PLN”, „złotych” lub „zł” są odniesieniami do 

prawnego środka płatniczego na terytorium Polski, odniesienia do „euro” lub „EUR” są odniesieniami do 

wspólnej waluty wprowadzonej na początku trzeciego etapu Europejskiej Unii Gospodarczej i Walutowej na 

mocy Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, natomiast odniesienia do „USD” lub „dolarów” są 

odniesieniami do dolarów amerykańskich będących prawnym środkiem płatniczym Stanów Zjednoczonych 

Ameryki. 

Kurs wymiany EUR do PLN 

 Kurs EUR/PLN 

 Kurs średni Kurs najwyższy Kurs najniższy Na koniec okresu 

2014  4,185 4,314 4,100 4,262 

2015 4,184 4,358 3,982 4,261 

2016  4,364 4,504 4,236 4,424 

Styczeń 2017 4,370 4,416 4,329 4,331 

Luty 2017 4,309 4,331 4,286 4,317 

Marzec 2017 4,289 4,346 4,220 4,220 

Kwiecień 2017  4,240 4,270 4,217 4,217 

Maj 2017  4,202 4,225 4,174 4,174 

Czerwiec 2017 4,210 4,244 4,178 4,227 

Lipiec 2017 4,327 4,265 4,203 4,255 

Sierpień 2017 4,265 4,285 4,242 4,262 

Źródło: NBP. 

W dniu 21 września 2017 r. średni kurs wymiany EUR do PLN ogłoszony przez NBP wynosił 4,2863 PLN za 

1 EUR (słownie: jedno euro). 
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Kurs wymiany USD do PLN 

 Kurs USD/PLN 

 Kurs średni Kurs najwyższy Kurs najniższy Na koniec okresu 

2014  4,185 4,314 4,100 3,507 

2015  3,773 4,040 3,555 3,901 

2016  3,944 4,249 3,719 4,199 

Styczeń 2017 4,114 4,227 4,045 4,045 

Luty 2017 4,050 4,094 3,984 4,077 

Marzec 2017 4,015 4,096 3,917 3,946 

Kwiecień 2017  3,956 4,003 3,870 3,870 

Maj 2017  3,801 3,884 3,718 3,735 

Czerwiec 2017 3,747 3,809 3,706 3,706 

Lipiec 2017 3,682 3,747 3,626 3,626 

Lipiec 2017 3,610 3,646 3,537 3,582 

Źródło: NBP. 

W dniu 21 września 2017 r. średni kurs wymiany USD do PLN ogłoszony przez NBP wynosił 3,5975 PLN za 

1 USD (słownie: jeden dolar). 
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WYKORZYSTANIE WPŁYWÓW Z OFERTY 

Wysokość szacowanych wpływów z Oferty 

Spółka oczekuje, że wpływy netto z emisji Akcji Oferowanych wyniosą ok. 35.000.000 PLN 

(słownie: trzydzieści pięć milionów złotych). Ostateczna kwota tych wpływów będzie zależała od Ostatecznej 

Liczby Akcji Oferowanych przydzielonych inwestorom w Ofercie oraz Ceny Akcji Oferowanych oraz 

ostatecznych kosztów Oferty. 

Informacje na temat rzeczywistych wpływów brutto i netto z emisji Akcji Oferowanych oraz rzeczywistej 

wielkości kosztów Oferty, zostaną przekazane przez Spółkę do publicznej wiadomości w formie raportu 

bieżącego w trybie art. 56 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej. 

Informacje dotyczące wykorzystania wpływów z Oferty 

Środki z emisji zostaną wykorzystane przede wszystkim na następujące cele emisyjne, przedstawione 

w kolejności priorytetów ich realizacji: 

1. Od 10 mln PLN (słownie: dziesięć milionów złotych) do 15 mln PLN (słownie: piętnaście milionów 

złotych) na poszerzenie portfela inwestycyjnego poprzez zaangażowanie kapitałowe w podmioty 

z branży nowych technologii działających głównie w oparciu o subskrypcyjny model biznesowy 

lub inne modele biznesowe zgodnie z polityką inwestycyjną Emitenta, będących na etapie rozwoju 

start-up i growth.  

Emitent planuje realizację inwestycji w podmioty na etapie growth (szczegółowy opis etapu growth 

znajduje się w rozdziale „Opis działalności Spółki - Działalność Emitenta - Faza wzrostu (growth)” 

Prospektu) w kwotach do 3.000.000 PLN (słownie: trzy miliony złotych) każdy oraz w podmioty na 

etapie start-up do 1.000.000 PLN (słownie: jeden milion złotych) każdy. W przypadku inwestycji 

wyłącznie na etapie growth i biorąc zakładane warunki brzegowe, w portfelu Emitenta może się znaleźć 

5(słownie: pięć) nowych podmiotów. Natomiast na etapie start-up 15(piętnaście) nowych podmiotów. 

Podane kwoty inwestycji są orientacyjne i mogą się zmienić w zależności od okoliczności związanych z 

daną transakcją. Intencją Spółki jest inwestycja w podmioty pochodzące głównie z Wielkiej Brytanii, 

Stanów Zjednoczonych oraz Europy Środkowo-Wschodniej. Emitent nie zidentyfikował 

szczegółowych celów inwestycyjnych tj. konkretnych podmiotów, w które zamierza zainwestować 

pozyskany kapitał z emisji akcji.  

2. Od 5 mln PLN (słownie: pięć milionów złotych) do 10 mln PLN (słownie: dziesięć milionów 

złotych) na zwiększenie posiadanych pakietów akcji lub udziałów w kluczowych Spółkach 

Portfelowych.  

Emitent zakłada wsparcie poprzez obejmowanie udziałów lub akcji nowej emisji w najbardziej 

rozwojowych Spółkach Portfelowych, w przypadku realizacji przez nie planu ekspansji zagranicznej 

bądź kluczowego projektu mogącego mieć znaczny wpływ na wzrost wartości danej Spółki 

Portfelowej. W przypadku wystąpienia sytuacji, w której jeden z udziałowców lub akcjonariuszy danej 

Spółki Portfelowej, z przyczyn niezwiązanych z bieżącą działalnością biznesową takiej Spółki 

Portfelowej, podejmie decyzję o sprzedaży jej udziałów lub akcji, Emitent rozważy nabycie udziałów 

lub akcji istniejących. Emitent jako kluczowe spółki portfelowe identyfikuje: Inno-Gene S.A., Brand 24 

SA, Time Solutions sp. z o.o., Infermedica sp. z o.o., Friendly Score ltd. Zdaniem Emitenta wymienione 

spółki znajdują się obecnie na etapie rozwoju, w którym pozyskanie rundy finansowania wpłynie na 

tempo ich wzrostu oraz pozycję na rynku. Emitent nie wyklucza dalszego zaangażowania finansowego 

w również pozostałe Spółki Portfelowe w przypadku, gdy taka inwestycja będzie uzasadniona z 

ekonomicznego punktu widzenia. Na Datę Prospektu, żadna z wymienionych Spółek Portfelowych nie 

posiada ściśle określonych planów/projektów, będących podstawą do zaangażowania kapitałowego.  

3. Od 5 mln PLN (słownie: pięć milionów złotych) do 10 mln PLN (słownie: dziesięć milionów 

złotych) na inwestycje Emitenta za pośrednictwem rządowych programów wsparcia kapitałowego 

podmiotów typu venture capital inwestujących na wczesnych etapach rozwoju.  

Spółka widzi możliwości inwestycyjne w związku z ogłoszeniem przez Ministerstwo Rozwoju 

programu „Start in Poland”, w ramach którego będzie funkcjonował Polski Fundusz Rozwoju S.A. 

(„PFR”). Podmiot ten w ramach czterech instrumentów wsparcia rozdysponuje kwotę 2.600.000.000 

PLN (słownie: dwa miliardy sześćset milionów złotych) dla jednostek pośredniczących m.in. funduszy 

venture capital. Jednym z czterech programów istotnych dla Spółki jest PFR STARTER. Program 
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zakłada wsparcie finansowe funduszy typu Venture Capital, których zadaniem będą inwestycje na 

wczesnych etapach rozwoju: pre-seed, seed oraz start-up. Fundusze będą utworzone ze środków 

prywatnych oraz PFR, przy czym maksymalny udział w kapitalizacji funduszu wynosić może 80% 

natomiast środków prywatnych minimum 20%. Wielkość inwestycji w ramach utworzonych funduszy 

w spółkę będzie wynosić od 200 tys. do 3 mln PLN. Minimalna kapitalizacja funduszu w ramach 

programu wynosi 25 mln PLN. Szczególną cechą funduszu utworzonego wspólnie z PFR jest 

preferencyjny dla Inwestorów Prywatnych poziom asymetrii zysku w przypadku dezinwestycji, przy 

czym poziom asymetrii zysku jest ustalany na etapie tworzenia funduszu. Zakładany okres 

inwestycyjny, tj. okres, w którym dokonywane są inwestycje za pośrednictwem funduszu utworzonego 

wspólnie z PFR kończy się w 2023 r., natomiast dezinwestycji należy dokonać do 2031 roku. W ramach 

tego programu, Emitent będzie mógł pełnić rolę Inwestora Prywatnego, który obejmuje udziały 

w funduszu typu Venture Capital utworzonym wspólnie z PFR oraz grupą wykwalifikowanych 

managerów działających za pośrednictwem Podmiotu Zarządzającego. Emitent będzie pełnił rolę 

funduszu dla funduszu. Nawiązanie współpracy z konkretnym Podmiotem Zarządzającym zależeć 

będzie od zaproponowanego przez Podmiot Zarządzający poziomu asymetrii zysku w przypadku 

dezinwestycji. Emitent nie wyklucza desygnowania do Podmiotu Zarządzającego przedstawicieli 

Emitenta, którzy będą pełnić aktywną rolę w funduszu. Przy założeniu zaangażowania ze strony 

Emitenta na kwotę 6.000.000 PLN (słownie: sześć milionów złotych), kapitalizacja takiego funduszu 

(kwota środków przeznaczona na inwestycje) mogłaby wynieść 30.000.000 PLN (słownie: trzydzieści 

milionów złotych), przy czym zakłada się możliwość zwiększenia zaangażowania w fundusz do kwoty 

10.000.000 PLN. Emitent może wystąpić w roli Inwestora Prywatnego w kilku funduszach, 

dywersyfikując inwestycje bądź związać się z jednym wybranym funduszem. Obecnie proces naboru na 

utworzenie funduszu wraz z PFR Starter został zakończony. Kolejnym krokiem jest wybór 

potencjalnych oferentów do kolejnego negocjacyjnego etapu na przestrzeni min. dwóch miesięcy tj. do 

września 2017. Na tym etapie, Emitent ostatecznie zdecyduje o stopniu swojego zaangażowania w 

działalność funduszy utworzonych wraz PFR Starter. 

Opisane powyżej w punktach 1-3 cele emisyjne są zgodne z modelem biznesowym Emitenta, który polega na 

nabywaniu aktywów celem wzrostu ich wartości. Akcje i udziały w spółkach krajowych są głównym aktywem, 

w które, według Polityki Inwestycyjnej Spółki jako ASI, Emitent może i powinien inwestować. Inwestycje będą 

dokonywane z uwzględnieniem Kryteriów Doboru Lokat opisanych w Polityce Inwestycyjnej, która została 

przyjęta 5 czerwca 2017 r. i opublikowna na stronie internetowej Emitenta. 

Planowany (orientacyjny) harmonogram realizacji celów emisyjnych przedstawia się następująco: 

 od II półrocza 2017 r. do końca 2018 r. Emitent planuje inwestycje w spółki na etapach start-up i growth; 

 od II półrocza 2017 r. do końca 2018 r. Emitent planuje również zwiększyć obecnie posiadane pakiety akcji 

lub udziałów w kluczowych Spółkach Portfelowych; 

 od II półrocza 2017 r. do końca 2018 r. inwestycje Emitenta za pośrednictwem rządowych programów 

wsparcia kapitałowego podmiotów typu venture capital. 

Powyższy, planowany harmonogram realizacji celów emisyjnych przedstawia przedział czasowy, w którym 

Emitent zamierza wydać środki. Harmonogram jest poglądowy i może ulec zmianie tj. okres inwestycyjny może 

się wydłużyć bądź skrocić. W przypadku podaży projektów inwestycyjnych spełniających kryteria Emitenta, 

środki te mogą zostać rozdysponowane przed końcem 2018 roku. Natomiast, analogicznie okres ten może się 

wydłużyć w przypadku braku podaży projektów. Emitent pomimo stałej obserwacji rynku nie jest w stanie 

przewidzieć tempa inwestycyjnego oraz sytuacji rynkowej. Jednakże w przypadku wystąpienia okazji 

inwestycyjnych musi być kapitałowo przygotowany na szybką realizację transakcji. Organizacja kolejnych 

emisji akcji ukierunkowanych pod konkretne inwestycje jest kapitałochłonna oraz wymaga czasu, dlatego też 

Emitent pozyskuje środki z myślą o wydatkach w 2018 roku bądź późniejszych w przypadku przesunięcia 

harmonogramu.  

Do realizacji celów emisyjnych nie będą konieczne dodatkowe źródła finansowania. Powyższe cele emisji będą 

realizowane bezpośrednio przez Emitenta. Zamiarem Emitenta nie jest realizowanie celów emisyjnych za 

pośrednictwem innych podmiotów. 

Do czasu pełnego wykorzystania wpływów z emisji, zgodnie z planami w tym zakresie, Emitent będzie lokować 

środki w bezpieczne instrumenty finansowe, tj. lokaty bankowe, bony skarbowe oraz obligacje Skarbu Państwa. 

Jednakże Emitent zaznacza, iż głównym celem emisji akcji są inwestycje w akcje/udziały przedsiębiorstw.  
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W przypadku pozyskania przez Emitenta mniejszej ilości środków niż wskazano powyżej, Emitent będzie 

realizował wszystkie wymienione powyżej cele emisyjne, przy czym środki wydatkowane na dany cel zostaną 

zmniejszone proporcjonalne. Natomiast w przypadku pozyskania przez Emitenta większej ilości środków niż 

wskazano powyżej, Emitent będzie realizował wszystkie wymienione powyżej cele emisyjne, przy czym środki 

wydatkowane na dany cel zostaną zwiększone proporcjonalne.  

W przypadku, gdy uzyskane wpływy z emisji będą wyższe niż zakładane lub w przypadku niemożliwości 

realizacji celu wskazanego w pkt. 3 powyżej, środki z nadwyżki finansowej zostaną podzielone na realizację 

celów emisyjnych wskazanych w pkt. 1 i 2 powyżej według uznania Emitenta. 

Realizacja opisanych powyżej celów emisji jest zgodna z przyjętymi przez Zarząd Emitenta w dniu 5 czerwca 

2017 r. (i) Zasadami Polityki Inwestycyjnej Spółki, (ii) Strategią Inwestycyjną Spółki oraz (iii) Zasadami 

Wykonywania Polityki Inwestycyjnej Spółki.  

Emitent zwraca uwagę na ryzyko związane z możliwością niezrealizowania celów emisji lub znaczącej ich 

zmiany oraz możliwością pozyskania środków z emisji akcji w wysokości mniejszej niż zakładana (zob. 

„Czynniki ryzyka – Ryzyka związane z działalnością Emitenta – Ryzyko związane z możliwością niezrealizowania 

celów emisji lub znaczącej ich zmiany oraz możliwością pozyskania środków z emisji akcji w wysokości 

mniejszej niż zakładana”). 

Emitent nie planuje zmiany celów przeznaczenia wpływów z emisji Akcji Oferowanych w ramach Oferty, lecz 

zastrzega sobie prawo do takiej zmiany, w przypadku gdyby realizacja wskazanych celów okazała się 

niemożliwa lub niecelowa, bądź wystąpiłyby okoliczności lub zdarzenia mogące mieć negatywny wpływ na 

działalność Spółki. Emitent nie może wukluczyć, że zakładane cele nie ulegną zmianie na Datę Prospektu. 

W przypadku zmiany takich celów, stosowna informacja zostanie przekazana niezwłocznie do publicznej 

wiadomości w formie aneksu do niniejszego Prospektu (w przypadku zmiany celów emisji w terminie ważności 

niniejszego Prospektu), bądź w formie raportu bieżącego (w przypadku zmiany celów emisji po upływie terminu 

ważności niniejszego Prospektu) na podstawie art. 56 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej. 
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DYWIDENDA I POLITYKA W ZAKRESIE DYWIDENDY 

Dane historyczne na temat dywidendy 

W żadnym roku objętym historycznymi badaniami finansowymi tj. ani za rok zakończony 31 grudnia 2014 r. ani 

za rok zakończony 31 grudnia 2015 r., ani za rok zakończony 31 grudnia 2016 r., Emitent nie wypłacał 

dywidendy. 

Polityka w zakresie wypłaty dywidendy 

Polityka dywidendy Emitenta będzie zgodna z zasadami mającymi zastosowanie do wypłat dywidendy przez 

spółki, których akcje znajdują się w obrocie na rynku regulowanym. Warunki wypłaty dywidendy uchwalonej 

przez Walne Zgromadzenie będą ustalone przez Zarząd Spółki. Dywidenda będzie wypłacana zgodnie z 

zasadami określonymi w Regulaminie KDPW i wydanymi na jego podstawie Szczegółowymi Zasadami 

Działania KDPW. Spółka po dopuszczeniu jej akcji do obrotu giełdowego będzie zobowiązana uzgadniać 

decyzje i przekazywać do GPW informacje o zamiarze wypłaty dywidendy, w sposób i na zasadach określonych 

w Szczegółowych Zasadach Obrotu Giełdowego.  

Emitent zamierza przeznaczać wypracowany zysk na nowe akwizycje oraz inwestycje kapitałowe w nowe 

projekty, które w ocenie Emitenta mogłyby zapewnić Spółce i akcjonariuszom wyższą stopę zwrotu niż wypłata 

dywidendy.  

Ostateczną decyzję w przedmiocie podziału zysku netto Spółki corocznie będzie podejmować Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie.  

Wartość dywidendy na akcję za każdy rok obrotowy okresu objętego historycznymi informacjami finansowymi 

zostanie skorygowana w przypadku zmiany liczby akcji Emitenta, w celu umożliwienia dokonania porównania.  

Polityka Spółki w zakresie wypłaty dywidendy może podlegać zmianom, w tym w szczególności przeglądowi 

przez Zarząd. Zarząd będzie przedstawiał swoje rekomendacje przy uwzględnieniu szeregu różnych czynników 

dotyczących Spółki oraz rynku, w tym perspektyw dalszej działalności, przyszłych zysków, potrzeb 

kapitałowych, sytuacji finansowej, planów rozwoju, a także przepisów prawa w tym zakresie.  

Zgodnie z Uchwałą w Sprawie Podwyższenia, Akcje Oferowane będą uczestniczyć w dywidendzie za rok 

obrotowy 2016, tj. począwszy od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. 

Ograniczenia w zakresie wypłaty dywidendy 

Dokonanie przez Emitenta wypłaty dywidendy nie podlega na Datę Prospektu żadnego rodzaju ograniczeniom 

umownym ani prawnym, w szczególności Emitent nie jest stroną istotnych umów kredytowych zawierających 

ograniczenia w zakresie wypłaty dywidendy. Nie istnieje także żadne uprzywilejowanie w tym zakresie. 

Zasady wypłaty dywidendy 

Zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy 

Spółki nie może przekroczyć zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat 

ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą 

być przeznaczone na wypłatę dywidendy. Kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy pomniejsza 

się o niepokryte straty, akcje własne oraz kwoty, które zgodnie z postanowieniami prawa lub Statutu powinny 

zostać przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitał zapasowy lub rezerwowy. 

Szczegółowe informacje dotyczące wypłaty dywidendy znajdują się w rozdziale „Prawa i obowiązki związane 

z Akcjami oraz Walne Zgromadzenie – Prawa i obowiązki związane z Akcjami Dywidenda”. Wszystkie Akcje, 

w tym Akcje Oferowane, mają równe uprawnienia w zakresie wypłaty dywidendy i uprawniają do udziału w 

zysku Spółki od dnia ich nabycia (a w przypadku Akcji Oferowanych od dnia ich zapisania na rachunkach 

papierów wartościowych) pod warunkiem podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o podziale zysku 

i ustalenia dnia dywidendy na dzień przypadający po dniu nabycia (a w przypadku Akcji Oferowanych od dnia 

ich zapisania na rachunkach papierów wartościowych) Akcji Oferowanych. 

Informacje w zakresie opodatkowania przychodów (dochodów) uzyskiwanych z tytułu dywidendy znajdują się 

w rozdziale „Opodatkowanie – Opodatkowanie podatkiem od dochodów osób fizycznych oraz podatkiem 

dochodowym od osób prawnych”. 
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KAPITALIZACJA I ZADŁUŻENIE 

Dane przedstawione w niniejszym rozdziale należy analizować łącznie z informacjami zawartymi w rozdziałach 

„Przegląd sytuacji operacyjnej i finansowej” oraz „Wybrane historyczne informacje finansowe”, jak również 

z innymi danymi finansowymi przedstawionymi w pozostałych rozdziałach Prospektu. 

Oświadczenie o kapitale obrotowym 

Zarząd Emitenta oświadcza, iż w jego ocenie poziom kapitału obrotowego posiadanego przez Grupę oraz 

posiadanego finansowania są wystarczające dla pokrycia przez nią bieżących potrzeb i prowadzenia działalności 

w okresie co najmniej 12 miesięcy od Daty Prospektu. 

Emitent oraz jego jednostki zależne tworzą Grupę Kapitałową, korzystającą - ze względu na inwestycyjny 

charakter działalności, ze zwolnienia z obowiązku dokonywania konsolidacji sprawozdań finansowych. Emitent 

nie sporządza zatem skonsolidowanych sprawozdań finansowych, tylko na podstawie regulacji zawartych w 

MSSF 10 dokonuje wyceny inwestycji w jednostkach zależnych według ich wartości godziwych, przez wynik 

finansowy. 

Ze względu na fakt zwolnienia z konsolidacji zamieszczone dane pochodzą ze sprawozdania jednostkowego 

Emitenta, które w pozycji dotyczącej aktywów finansowych zawiera dane o wartości godziwej wszystkich 

Spółek Portfelowych. 

Kapitalizacja i zadłużenie 

W tabeli poniżej przedstawiono informacje na temat kapitalizacji i zadłużenia Grupy na dzień 31 lipca 2017 r. 

Kapitalizacja i zadłużenie 

Na dzień 31 lipca 2017 r. 

(w tys. PLN) 

Zadłużenie długoterminowe1 1 278,0 

Zabezpieczone - 

Gwarantowane - 

Niezabezpieczone, w tym:  1 278,0 

- Rezerwa na podatek odroczony 1 278,0 

Zadłużenie krótkoterminowe 7,5 

Zabezpieczone - 

Gwarantowane - 

Niezabezpieczone, w tym: 7,5 

- Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 2,6 

- Zobowiązania z tytułu podatków, ubezpieczeń i innych świadczeń 4,9 

- Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń - 

Kapitały własne ogółem 17 947,0 

Kapitał akcyjny 1 484,0 

Kapitał zapasowy 14 870,4 

Zyski zatrzymane, w tym wynik finansowy bieżącego okresu 1 592,6 

Krótkoterminowe i długoterminowe zadłużenie finansowe oraz kapitał własny ogółem 19 225,0 

1 Zadłużenie terminowe (z wyjątkiem bieżącej części zadłużenia długoterminowego) 

Źródło: Spółka 

Kapitalizacja i zadłużenie 

Na dzień 31 lipca 2017 r. 

(w tys. PLN) 

Zadłużenie finansowe netto:   

A. Środki pieniężne 540,1 

B. Ekwiwalenty środków pieniężnych: - 

C. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 9,8 
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Kapitalizacja i zadłużenie 

Na dzień 31 lipca 2017 r. 

(w tys. PLN) 

D. Płynność (A+B+C) 549,9 

E. Bieżące należności finansowe 260,5 

F. Krótkoterminowe zadłużenie w bankach - 

G. Bieżąca część zadłużenia długoterminowego - 

H. Inne krótkoterminowe zadłużenie finansowe - 

I. Krótkoterminowe zadłużenie finansowe (F+G+H) - 

J. Krótkoterminowe zadłużenie finansowe (I-E-D) (810,4) 

K. Długoterminowe kredyty i pożyczki bankowe - 

L. Wyemitowane obligacje - 

M. Inne długoterminowe kredyty u pożyczki - 

N. Długoterminowe zadłużenie finansowe netto (K+L+M) - 

O. Zadłużenie finansowe netto (J+N) (810,4) 

Źródło: Spółka 

Od dnia 31 lipca 2017 r. do Daty Prospektu nie nastąpiły żadne znaczące zmiany w kapitalizacji, zadłużeniu ani 

płynności Grupy. 

Emitent oraz jego jednostki zależne tworzą Grupę Kapitałową, korzystającą - ze względu na inwestycyjny 

charakter działalności, ze zwolnienia z obowiązku dokonywania konsolidacji sprawozdań finansowych. Emitent 

nie sporządza zatem skonsolidowanych sprawozdań finansowych, tylko na podstawie regulacji zawartych w 

MSSF 10 dokonuje wyceny inwestycji w jednostkach zależnych według ich wartości godziwych, przez wynik 

finansowy. 

Ze względu na fakt zwolnienia z konsolidacji zamieszczone dane pochodzą ze sprawozdania jednostkowego 

Emitenta, które w pozycji dotyczącej aktywów finansowych zawiera dane o wartości godziwej wszystkich 

Spółek Portfelowych. 

Zadłużenie pośrednie i warunkowe 

Na Datę Prospektu zadłużenie warunkowe Grupy stanowił weksel in blanco z tytułu zawartej z PARP umowy 

„Pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania czynnikiem wzrostu Venture Incubator” w wysokości 

497.000 PLN (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy).  
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WYBRANE HISTORYCZNE INFORMACJE FINANSOWE 

Poniższe tabele zawierają wybrane dane finansowe pochodzące z Historycznych Informacji Finansowych za lata 

zakończone, odpowiednio, 31 grudnia 2016, 2015 i 2014 r. oraz wybrane dane finansowe pochodzce ze 

Sprawozdań Kwartalnych za okres: (i) 3 miesięcy zakończony, odpowiednio, 30 czerwca 2017 i 2016 r. oraz 

(ii) 3 miesięcy zakończony 31 marca 2017 i 2016 r. Szczegółowe dane finansowe zaprezentowane zostały 

w rozdziale „Historyczne Informacje Finansowe”.  

Sprawozdania Finansowe zamieszczone w Prospekcie zostały sporządzone zgodnie z MSSF przyjętymi przez UE. 

Dane przedstawione w niniejszym rozdziale należy analizować łącznie z informacjami zamieszczonymi 

w rozdziale „Przegląd sytuacji operacyjnej i finansowej”, w Sprawozdaniach Finansowych wraz z załączonymi 

informacjami dodatkowymi, jak również z innymi danymi finansowymi przedstawionymi w pozostałych 

rozdziałach Prospektu. 

Wybrane informacje finansowe 

Wybrane informacje finansowe Spółki za lata zakończone 31 grudnia 2016, 2015 i 2014 r. 

 
Rok zakończony 31 grudnia 

 2016 2015 2014 

 (tys. PLN) 

(badane) 

Przychody z działalności podstawowej 4 173,38 4 099,04 1 511,58 

Zysk/Strata na działalności podstawowej 1 127,47 2 551,05 (405,58) 

Zysk/Strata przed opodatkowaniem 1 190,55 2 492,08 (582,09) 

Zysk/Strata netto 1 091,56 1 909,76 (983,56) 

Całkowite dochody ogółem 1 091,56 1 909,76 (983,56) 

Przepływy pieniężne netto z działalności 

operacyjnej (997,83) (262,99) (171,25) 

Przepływy pieniężne netto z działalności 

inwestycyjnej (2 489,27) (1 860,64) (505,38) 

Przepływy pieniężne netto z działalności 

finansowej 3 976,34 2 011,69 1 334,41 

Przepływy pieniężne netto razem 489,25 (111,94) 657,77 

Aktywa razem 21 814,95 10 197,57 4 953,71 

Zobowiązania długoterminowe 1 597,10 1 804,93 1 155,63 

Zobowiązania krótkoterminowe 21,66 1 269,02 2,60 

Kapitał własny 20 196,18 7 123,62 3 795,48 

Kapitał zakładowy 1 484,00 884,00 784,00 

Liczba akcji (w szt.) 14 840,00 8 840,00 7 840,00 

Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,9 0,22 (0,13) 

Rozwodniony zysk/strata na jedną akcję zwykłą 

(w zł) 0,9 0,22 (0,13) 

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1,36 0,81 0,48 

Źródło: Sprawozdania Finansowe 

Wybrane informacje finansowe Spółki za okres 3 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2017 i 2016 r. 

  Za okres zakończony 30 czerwca 

 
2017 2016 

 

(tys. PLN) 

(niebadane) 

Przychody z działalności podstawowej - - 

Zysk/Strata na działalności podstawowej (2 168,38) (1 506,42) 

Zysk/Strata przed opodatkowaniem (2 171,20) (1 531,33) 
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  Za okres zakończony 30 czerwca 

 
2017 2016 

 

(tys. PLN) 

(niebadane) 

Zysk/Strata netto (1 759,69) (1 099,42) 

Całkowite dochody ogółem (1 759,69) (1 099,42) 

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (132,86) (154,587) 

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (120,96) (9,43) 

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej - 3 704,93 

Przepływy pieniężne netto razem. (253,82) 3 540,92 

Aktywa razem 19 598,90 20 889,71 

Zobowiązania długoterminowe 1 277,27 1 805,16 

Zobowiązania krótkoterminowe 28,89 11 497,22 

Kapitał własny 18 292,74 7 587,33 

Kapitał zakładowy 1 484,00 884,00 

Liczba akcji (w szt.) 14 840,00 8 840,00 

Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł) (0,13) (0,05) 

Rozwodniony zysk/strata na jedną akcję zwykłą (w zł) (0,13) (0,05) 

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1,23 0,86 

Źródło: Sprawozdanie Kwartalne za okres 3 miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 r. 

Wybrane informacje finansowe Spółki za okres 3 miesięcy zakończonych 31 marca 2017 i 2016 r. 

 
Za okres zakończony 31 marca 

 
2017 2016 

 

(tys. PLN) 

(niebadane) 

Przychody z działalności podstawowej 601,21 2 059,70 

Zysk/Strata na działalności podstawowej (175,11) 1 993,71 

Zysk/Strata przed opodatkowaniem (174,45) 1 944,34 

Zysk/Strata netto (143,75) 1 563,13 

Całkowite dochody ogółem (143,75) 1 563,13 

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (117,68) (101,25) 

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (9,48) (721,97) 

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 29,58 321,59 

Przepływy pieniężne netto razem. (97,58) (501,62) 

Aktywa razem 21 637,15 16 028,48 

Zobowiązania długoterminowe 1 565,35 2 212,54 

Zobowiązania krótkoterminowe 19,37 5 129,19 

Kapitał własny 20 052,43 8 686,75 

Kapitał zakładowy 1 484,00 884,00 

Liczba akcji (w szt.) 14 840,00 8 840,00 

Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł) (0,01) 0,18 

Rozwodniony zysk/strata na jedną akcję zwykłą (w zł) (0,01) 0,18 

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1,35 0,98 

Źródło: Sprawozdanie Kwartalne za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2017 r.  
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Działalność Emitenta ma charakter działalności inwestycyjnej, polegającej na nabywaniu a następnie 

odsprzedawaniu z zyskiem instrumentów kapitałowych (udziałów i akcji) podmiotów o wysokim potencjale 

wzrostu wartości. Realizacja tego celu wymaga zgromadzenia środków pieniężnych na cele inwestycyjne, 

wyselekcjonowania i nabycia instrumentów kapitałowych, bieżącego monitorowania i okresowego ustalania ich 

wartości oraz zbycia posiadanych aktywów, w momencie w którym następuje realizacja zysku (bądź straty). 

Do momentu sprzedaży udziałów bądź akcji Spółek Portfelowych (tj. wyjścia z inwestycji), Emitent dokonuje 

systematycznej oceny ich wartości m.in. poprzez analizę bieżących danych operacyjnych i finansowych, a w 

przypadku sprawowania kontroli nad daną inwestycją poprzez wpływ na podejmowanie istotnych decyzji. 

Inwestycje, które w momencie nabycia wyceniane są w koszcie historycznym (cenie zakupu) podlegają 

okresowej przecenie, ze względu na zmieniającą się ich wartość. Zmiany wartości Spółek Portfelowych 

(zarówno wzrosty jak i spadki wartości) wynikają z dokonywania oceny efektywności ekonomicznej 

działalności prowadzonej przez te podmioty, mierzonej różnorodnymi metodami - przykładowo: 

 wzrostem lub spadkiem wartości aktywów netto (kapitału własnego); 

 rosnącym lub spadającym kursem notowań giełdowych (w przypadku inwestycji w podmioty notowane); 

 ceną z transakcji dokonanej w obrocie instrumentami kapitałowymi danego podmiotu na rynku 

pozagiełdowym; 

 innymi metodami szacowania wartości przedsiębiorstw (np. metodami dochodowymi). 

Opisane powyżej, okresowe aktualizacje wartości portfela inwestycji powodują księgową zmianę wartości 

aktywów, jednocześnie wpływając na wynik finansowy okresu, w jakim miały miejsce. Wzrost wartości 

posiadanych udziałów i akcji jest wykazywany w sprawozdaniu z całkowitych dochodów jako przychód okresu, 

zaś spadek wartości aktywów jako koszt. Do momentu dezinwestycji, te wynikające ze zmieniających się wycen 

przychody i koszty, mają charakter niepieniężny, tj. z ich uzyskaniem bądź poniesieniem nie wiążą się dla 

Emitenta żadne wpływy ani wydatki o charakterze gotówkowym. Z tego też względu rachunek przepływów 

pieniężnych jest korygowany o te pozycje. 

Opis przyjętych metod wyceny spółek oraz hierarchię ustalania wartości godziwej aktywów finansowych 

przedstawiono w historycznych informacjach finansowych. Na wartość przychodów z działalności podstawowej 

wpływały też, w mniejszym stopniu, zyski ze zbycia aktywów finansowych. 

Wybrane informacje z rachunku zysków i start za lata zakończone 31 grudnia 2016, 2015 i 2014 r.  

 Rok zakończony 31 grudnia 

 2016 2015 2014 

 (tys. PLN) 

(badane) 

DZIAŁALNOŚĆ KONTYNOWANA    

Przychody z działalności podstawowej, w tym: 4 173,38 4 099,04 1 511,58 

- przychody z działalności inwestycyjnej 4 173,38 4 099,04 1 481,58 

- przychody ze sprzedaży produktów i usług 0,00 0,00 30,00 

Koszty działalności podstawowej, w tym: 3 045,91 1 548,00 1 917,16 

- koszty działalności inwestycyjnej 2 195,25 1 332,40 1 772,17 

- koszty ogólnego zarządu 850,66 215,60 144,99 

Zysk/strata na działalności podstawowej 1 127,47 2 551,05 (405,58) 

Przychody z pozostałej działalności 152,26 1,32 53,96 

Koszty z pozostałej działalności 40,53 45,87 204,57 

Przychody finansowe 23,24 17,54 2,43 

Koszty finansowe 71,89 31,95 28,32 

Zysk/strata przed opodatkowaniem 1 190,55 2 492,08 (582,09) 

Podatek dochodowy, w tym 98,99 582,32 401,47 

- część bieżąca 0,00 0,00 0,00 

- część odroczona 98,99 582,32 401,47 

Zysk/Strata netto z okresu działalności 1 091,56 1 909,76 (983,56) 
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 Rok zakończony 31 grudnia 

 2016 2015 2014 

 (tys. PLN) 

(badane) 

kontynuowanej 

    

Działalność zaniechana 0,00 0,00 0,00 

Zysk/strata okresu z działalności 

zaniechanej 0,00 0,00 0,00 

Zysk/strata na jedną akcję (w PLN)* 0,09 0,24 (0,14) 

Średnia ważona liczba akcji zwykłych ( w 

sztukach) 11 535,89 8 037 260,27 7 149 589,04 

Podstawowy zysk/strata netto za okres 

sprawozdawczy 1 091,56 1 909,76 (983,56) 

Rozwodniony zysk/strata netto za okres 

sprawozdawczy 1 091,56 1 909,76 (983,56) 

*Zysk/strata na jedną akcję wyliczony został poprzez podzielenie zysku lub straty netto danego okresu, który przypada na zwykłych 

akcjonariuszy, przez średnią ważoną ilość akcji zwykłych występujących w ciągu danego okresu  

Źródło: Sprawozdania Finansowe 

Wybrane informacje z rachunku zysków i start za okres 3 miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 i 2016 r.  

 

01.04.2017 – 30.06.2017 01.04.2016 – 30.06.2016 

 

(tys. PLN) 

(niebadane) 

Działalność kontynuowana 
 

 

Przychody z działalności podstawowej, w tym: - - 

  przychody z działalności inwestycyjnej - - 

  przychody ze sprzedaży produktów i usług -       - 

Koszty działalności podstawowej, w tym: 2 168,38 1 506,43  

  koszty działalności inwestycyjnej 2 030,21 1 374,65     

  koszty ogólnego zarządu 138,16  131,77     

Zysk/Strata na działalności podstawowej (2 168,38) (1 506,42)     

Przychody z pozostałej działalności  -                                                         -       

Koszty pozostałej działalności  5,93                                              7,63  

Przychody finansowe 3,13                                              6,70     

Koszty finansowe 0,02                                                   23,98     

Zysk/Strata przed opodatkowaniem (2 171,20) (1 531,33)  

Podatek dochodowy, w tym:  (411,51)                                        (431,91)     

  - część bieżąca -                                                              -       

  - część odroczona (411,51) -                                    (431,91)  

Zysk/Strata netto okresu z działalności 

kontynuowanej 

 

(1 759,69) 

 

(1 099,42)  

Źródło: Sprawozdanie Kwartalne za okres 3 miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 r. 

Wybrane informacje z rachunku zysków i start za okres 3 miesięcy zakończonych 31 marca 2017 i 2016 r. 

  

Za okres zakończony 31 marca 

2017 2016 

(w tys. PLN) 

(niebadane)  

Działalność kontynowana 
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Za okres zakończony 31 marca 

2017 2016 

(w tys. PLN) 

(niebadane)  

Przychody z działalności podstawowej, w tym: 
601,21 2 059,70 

  przychody z działalności inwestycyjnej 601,21 2 059,70 

  przychody ze sprzedaży produktów i usług 
                                           -                                                    -       

Koszty działalności podstawowej, w tym: 776,32 65,99 

  koszty działalności inwestycyjnej 643,25 0,80 

  koszty ogólnego zarządu 133,06 65,19 

Zysk/Strata na działalności podstawowej (175,11) 1 993,71 

Przychody z pozostałej działalności  1,72                                               -       

Koszty pozostałej działalności  5,55 15,80 

Przychody finansowe 4,60 8,38 

Koszty finansowe 0,12 41,94 

Zysk/Strata przed opodatkowaniem (174,45) 1 944,34 

Podatek dochodowy, w tym:  (30,70) 381,20 

  - część bieżąca                                            -                                                    -       

  - część odroczona (30,70) 381,20 

Zysk/Strata netto okresu z działalności 

kontynuowanej 

 

(143,75) 1 563,13 

Źródło: Sprawozdanie Kwartalne za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca2017 r. 

W okresie 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2014 r. oraz 2015 r., odnotowano wzrost przychodów 

z działalności podstawowej o 2 587,46 tys. PLN, czyli o 171,18% do 4 099,04 tys. PLN w 2015 roku 

w porównaniu z 1 511,58 tys. PLN w 2014 r. Głównym czynnikiem wzrostu była rosnąca wartość godziwa 

spółek z portfela inwestycyjnego. 

Wzrost przychodów z wyceny aktywów finansowych spowodowany był przede wszystkim pozytywną zmianą 

wartości takich podmiotów jak: Brand 24 S.A., Friendly Score Ltd., Time Solutions sp. z o.o. w związku z ich 

efektywną bieżącą działalnością i osiągniętymi wynikami, a także dalszymi perspektywami rozwoju. 

Akcje Brand 24 S.A. zostały nabyte w 2015 roku za łączną cenę 876,94 tys. PLN. Ich wartość godziwa na dzień 

31 grudnia 2015 roku wynosiła 1 541,26 tys. PLN. Podstawą ustalenia wartości godziwej na poziomie wyższym 

od wartości nabycia o 664,32 tys. (tj. o 75,8%) PLN była wartość inwestycji jakiej dokonał w akcje Brand 

24 S.A. w grudniu 2015 roku, niepowiązany inwestor instytucjonalny - Inovo sp. z o.o. Venture Fund I S.K.A., 

który nabył 86.000 akcji Brand 24 S.A. za łączną cenę 1.383.000 PLN. Wartość godziwą akcji ustalono na 

podstawie najbardziej aktualnej dostępnej ceny rynkowej, jaką była cena nabycia akcji Brand 24 S.A. przez tego 

inwestora. Wartość aktywów Brand 24 S.A. na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosiła 2 481,51 tys. PLN i była 

wyższa od wartości aktywów tej spółki na dzień 31 grudnia 2014 roku o 1 629,57 tys. PLN (wzrost o 191,3%). 

Wartość kapitałów własnych Brand 24 S.A. na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosiła 1 740,21 tys. PLN i była 

wyższa od wartości kapitałów własnych tej spółki o 560,65 tys. PLN (wzrost o 159,2%). Wybrane dane 

finansowe Brand 24 S.A. pochodzące ze zbadanego sprawozdania finansowego znajdują się w podrozdziale 

„Wybrane podstawowe dane finansowe Spółek Portfelowych” Prospektu. 

Na dzień 31 grudnia 2014 roku Emitent posiadał 9,17% udziałów w kapitale Friendly Score Ltd, zakupionych 

w 2014 roku za łączną cenę 95,0 tys. PLN. Wartość godziwą na dzień 31 grudnia 2014 roku stanowiła wartość 

nabycia udziałów. W 2015 roku w wyniku dokonanych zakupów zaangażowanie w kapitale Friendly Score Ltd 

wzrosło do 11,80%, a wartość nabycia udziałów wynosiła 145,0 tys. PLN. Na dzień 31 grudnia 2015 roku 

wartość godziwą udziałów Friendly Score Ltd ustalono w oparciu o najbardziej aktualną dostępną cenę rynkową, 

jaką była cena nabycia udziałów Friendly Score Ltd przez niepowiązanego inwestora instytucjonalnego - Mercia 

Fund Ltd., który nabył 18.159 akcji Friendly Score Ltd, stanowiących 14,28% przy wycenie 1,05 mln GBPza 

łączną cenę 149.993,34 GBP (transakcja z listopada 2015 roku). W wyniku zastosowania do wyceny 
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zaktualizowanej ceny zaobserwowanej w rynkowej transakcji nabycia udziałów Emitent dokonał aktualizacji 

wartości posiadanych udziałów z kwoty 145,0 tys. PLN do kwoty 716,91 tys. PLN (wzrost o 571,91 tys. PLN, tj. 

o 394,4%). Na dzień 31 grudnia 2015 roku Friendly Score Ltd nie wykazało w sprawozdaniu finansowym 

zysków – co jest typowe dla spółek klasyfikowanych w grupie seed (tzw. faza zasiewu) - strata za 2015 rok 

wyniosła 102,3 tys. GBP. Spółka posiadała jednak dodatnie kapitały własne (52,5 tys. GBP) a zaangażowanie 

nowego inwestora potwierdziło i uwiarygodniło wzrost wartości godziwej. Wybrane dane finansowe Friendly 

Score Ltd niepochodzące ze zbadanego sprawozdania finansowego znajdują się w podrozdziale „Wybrane 

podstawowe dane finansowe Spółek Portfelowych” Prospektu. 

W latach 2014-2015 wartość nabycia akcji Time Solutions sp. z o.o. nie zmieniała się i wynosiła 304,0 tys. PLN. 

Do oszacowania wartości godziwej tej spółki emitent wykorzystuje mieszaną metodę wyceny – wartość godziwa 

ustalana jest jako średnia arytmetyczna wycen dokonywanych metodą dochodową (zdyskontowanych 

przepływów pieniężnych), porównawczą i kosztową. Wartość końcowa wyceny na dzień 31 grudnia 2014 roku 

wynosiła 559,87 tys. PLN (wzrost o 255,87 tys. PLN, tj. o 84,2%), a na dzień 31 grudnia 2015 roku 1 418,46 

(wzrost o 1 114,46 tys. PLN, tj. o 366,6%). W 2015 roku Time Solutions sp. z o.o. wykazała w sprawozdaniu 

finansowym zysk netto o wartości 233,85 tys. PLN (w porównaniu do straty w wysokości 223,4 tys. PLN w 

2014) oraz wzrost wartości kapitałów własnych z kwoty 151,97 tys. PLN do 400,18 tys. PLN (tj. wzrost o 

163,3%). Wybrane dane finansowe Time Solutions sp. z o.o. pochodzące ze zbadanego sprawozdania 

finansowego znajdują się w podrozdziale „Wybrane podstawowe dane finansowe Spółek Portfelowych” 

Prospektu. 

W strukturze kosztów działalności podstawowej w latach 2015 i 2014 dominujący udział miały koszty 

działalności inwestycyjnej, które stanowiły odpowiednio 86,07% i 92,44%. Z kolei najistotniejszym składnikiem 

kosztów działalności inwestycyjnej były koszty wynikające z korekty aktywów finansowych. 

W roku zakończonym 31 grudnia 2016 r. odnotowano wzrost przychodów z działalności podstawowej 

o 74,34 tys. PLN, czyli o 1,8% do 4 173,38 tys. PLN w porównaniu do 4 099,04 tys. PLN w 2015 roku. 

Czynnikiem wzrostu była zmiana wartości godziwej spółek z portfela inwestycyjnego. 

Przychody z wyceny aktywów finansowych były efektem wzrostu wartości godziwej udziałów i akcji takich 

podmiotów jak: Inno-Gene S.A. oraz Infermedica sp. z o.o. w związku z ich efektywną bieżącą działalnością 

i osiągniętymi wynikami. 

W odniesieniu do tych podmiotów Emitent zastosował następujące metody szacowania wartości godziwej: 

(a) Inno-Gene S.A. – wycena w oparciu o kurs notowań na rynku NewConnect 

(b)  Infermedica sp. z o.o. – wycena w oparciu o cenę z rzeczywistej transakcji rynkowej. 

Dodatkowo Emitent odnotował spadek o 97,15% przychodów ze zbycia aktywów finansowych tj. o 55,2 tys. 

PLN do 1,62 tys. PLN w 2016 r. w porównaniu z 56,82 tys. PLN w 2015 r. Na powyższy wynik wpływ miał fakt 

niedokonywania w 2016 roku istotnych transakcji sprzedaży aktywów finansowych. 

W roku zakończonym 31 grudnia 2016, odnotowano wzrost kosztów działalności podstawowej o 1 497,91 tys. 

PLN, czyli o 96,76% w porównaniu z rokiem 2015. Wzrost wiązał się ze spadkiem wartości godziwej niektórych 

składników portfela inwestycyjnego oraz z poniesieniem wyższych, niż w 2015 roku kosztów 

administracyjnych. 

Koszty działalności inwestycyjnej, stanowiące w 2016 roku 72,07% kosztów działalności podstawowej wzrosły, 

w porównaniu do 2015 roku o 64,76%, co wynikało ze spadku wartości godziwej części składników portfela 

inwestycyjnego (Agencja Rozwoju Innowacji S.A., Patent Fund S.A., Time Solutions sp. z o.o., Inkubator 

Naukowo-Technologiczny sp. z o.o., Angels.pl sp. z o.o. (dawniej: Crowdcube sp. z o.o.)). Spadek wartości 

godziwej wynikał z zastosowania następujących metod szacunkowych:  

(a) Agencja Rozwoju Innowacji S.A. – wycena w oparciu o kurs notowań na rynku NewConnect 

(b)  Patent Fund S.A. – wycena w oparciu o kurs notowań na rynku NewConnect 

(c)  Time Solutions sp. z o.o.- metoda mieszana – średnia z wycen metodami dochodową porównawczą 

i kosztową 

(d)  Inkubator Naukowo-Technologiczny sp. z o.o. – metoda skorygowanych aktywów netto. 
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Wzrost kosztów ogólno-administracyjnych w 2016 roku o 64,75%, w porównaniu z rokiem 2015, wiązał się ze 

wzrostem skali działalności Emitenta oraz podjęciem starań o dopuszczenie akcji Spółki do notowań na rynku 

regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. 

W analizowanym okresie Spółka nie osiągała istotnych przychodów klasyfikowanych jako przychody 

z pozostałej działalności za wyjątkiem 2016 r. kiedy to Spółka rozpoznała w przychodach okresu część 

uzyskanej z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości dotacji w wysokości 147 tys PLN. W 2014 r. ujęto 

w księgach korektę zobowiązań z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, po uzgodnieniu sald 

z Urzędem Skarbowym, co skutkowało rozpoznaniem przychodu w wysokości 42,27 tys. PLN. Na wartość 

pozostałych przychodów operacyjnych w 2014 r. wpłynęło też rozwiązanie utworzonych rezerw na kwotę 9,67 

tys. PLN.  

Z kolei koszty pozostałej działalności spadły z 204,57 tys. PLN w 2014 r. do 45,87 tys. PLN w 2015 r. 

tj. o 77,58% oraz do 40,53 tys PLN w roku 2016 r. Relatywnie wysoka, w porównaniu z 2015 r., wartość 

pozostałych kosztów działalności podstawowej w 2014 r. była skutkiem dokonania odpisu aktualizującego 

wartość należności uznanej za zagrożoną – 99,00 tys. PLN oraz poniesienia kosztów ugody przedsądowej w 

wysokości 70,0 tys. PLN. W ciężar kosztów pozostałej działalności ujęto ponadto wydatki uznane za koszty 

niestanowiące kosztów uzyskania przychodów dla celów podatku dochodowego od osób prawnych – 

odpowiednio 31,80 tys. PLN i 24,99 tys. PLN w 2014 i 2015 r. W 2016 roku wartość kosztów pozostałej 

działalności operacyjnej wyniosła 40,53 tys. PLN (spadek o 11,64% z kwoty 45,87 tys. PLN w 2015 roku) 

i dotyczyła, podobnie jak w poprzednich latach, w głównej mierze wydatków uznanych za koszty nie stanowiące 

kosztów uzyskania przychodów dla celów podatku dochodowego od osób prawnych. 

Emitent nie osiągnął przychodów z działalności podstawowej w okresie 6 miesięcy zakończonym 

30 czerwca 2017 r. W analogicznym okresie w 2016 r. przychody z działalności podstawowej wynosiły 0,6 mln 

PLN. Brak przychodów z działalności podstawowej w omawianym okresie 2017 r. w porównaniu 

do analogicznego okresu 2016 r. wynika z niedokonywania przez Spółkę wyjść z inwestycji oraz braku wzrostu 

wartości Spółek Portfelowych. 

W strukturze kosztów działalności podstawowej, do których Emitent zalicza koszty z działalności inwestycyjnej 

oraz koszty ogólnego zarządu, w okresie 3 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2017 r. dominujący udział miały 

koszty z działalności inwestycyjnej, które stanowiły 88% sumy kosztów działalności podstawowej.  

Koszty z wyceny aktywów finansowych były efektem spadku wartości godziwej udziałów i akcji i dotyczyły 

przede wszystkim aktualizacji wartości inwestycji spółek notowanych na rynku NewConnect. 

Wybrane informacje z sytuacji finansowej/bilansu na dzień 31 grudnia 2016, 2015 i 2014 r.  

 

Na dzień 31 grudnia 

 

2016 2015 2014 

 

(tys. PLN) 

(badane) 

Aktywa trwałe (długoterminowe) 20 320,62 9 122,84 3 930,05 

Wartość firmy, inne wartości niematerialne  0,00 0,00 0,00 

Rzeczowe aktywa trwałe 13,13 7,36 3,62 

Aktywa finansowe, w tym: 19 913,68 9 042,51 3 899,45 

 - aktywa finansowe wyceniane w wartości 

godziwej przez wynik finansowy 19 913,68 9 027,11 3 885,45 

- inwestycje utrzymywane do terminu 

wymagalności 0,00 0,00 0,00 

- aktywa dostępne do sprzedaży  0,00 0,00 0,00 

- pożyczki i należności  0,00 15,40 14,00 

Aktywa z tytułu podatku odroczonego 393,80 72,97 26,97 

Aktywa obrotowe (krótkoterminowe) 1 494,34 1 074,73 1 023,66 

Aktywa finansowe, w tym 456,00 526,01 363,81 

- aktywa finansowe wyceniane w wartości 

godziwej przez wynik finansowy 13,06 226,02 349,89 

- inwestycje utrzymywane do terminu 

wymagalności  0,00 0,00 0,00 
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Na dzień 31 grudnia 

 

2016 2015 2014 

 

(tys. PLN) 

(badane) 

- aktywa dostępne do sprzedaży  0,00 0,00 0,00 

- pożyczki i należności  442,94 299,99 13,92 

Inne składniki aktywów obrotowych 1,32 0,95 0,14 

Należności z tytułu podatku dochodowego  0,00 0,00 0,00 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 037,02 547,77 659,71 

Suma aktywów 21 814,95 10 197,57 4 953,71 

Kapitał własny  20 196,18 7 123,62 3 795,48 

Kapitał akcyjny 1 484,00 884,00 784,00 

Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji 

powyżej ich wartości nominalnej (agio) 13 778,88 

 

2 836,00 

 

1 936,00 

Akcje własne 0,00 0,00 0,00 

Kapitał z aktualizacji wyceny aktywów 0,00 0,00 0,00 

Kapitał rezerwowy 0,00 0,00 0,00 

Zyski zatrzymane 4 933,31 3 403,62 1 075,48 

Zobowiązania długoterminowe  1 597,10 1 804,93 1 155,63 

Zobowiązania finansowe, w tym  0,00 641,90 613,54 

- długoterminowe pożyczki 0,00 641,90 613,54 

Zobowiązania z tytułu świadczeń 

pracowniczych 0,00 0,00 0,00 

Rezerwy  0,00 0,00 0,00 

Rezerwy na podatek odroczony  1 597,10 1 163,03 542,09 

Zobowiązania krótkoterminowe 21,66 1 269,02 2,60 

Zobowiązania finansowe, w tym   0,00 1 230,42 0,00 

- krótkoterminowe pożyczki 0,00 1 230,42 0,00 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz 

pozostałe zobowiązania 11,56 38,60 2,60 

Zobowiązania z tytułu podatku 

dochodowego 0,00 0,00 0,00 

Zobowiązania z tytułu świadczeń 

pracowniczych 10,10 0,00 0,00 

Rezerwy 0,00 0,00 0,00 

Suma pasywów 21 814,95 10 197,57 4 953,71 

Wartość księgowa (w PLN) 20 196,18 7 123 620,81 3 795 476,43 

Liczba akcji (w sztukach) 14 840,00 8 840 000,00 7 840 000,00 

Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN)  1,36 0,81 0,48 

Źródło: Sprawozdania Finansowe 

Wybrane informacje z sytuacji finansowej/bilansu na dzień 30 czerwca 2017 i 2016 r. 

 

Za okres zakończony 30 czerwca 

2017 2016 

(w tys. PLN) 

(niebadane)  

Aktywa trwałe (długoterminowe) 18 503,28 16 879,12 

Wartość firmy, inne wartości niematerialne  -       -       

Rzeczowe aktywa trwałe 25,52 10,61 
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Za okres zakończony 30 czerwca 

2017 2016 

(w tys. PLN) 

(niebadane)  

Aktywa finansowe, w tym: 17 961,58 16 755 

aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik 

finansowy 17 961,58 16 739,39 

inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności -       -       

aktywa finansowe dostępne do sprzedaży -       -       

pożyczki i należności  -       16,44 

Aktywa z tytułu podatku odroczonego  516,18 112,68 

Aktywa obrotowe (krótkoterminowe) 1 095,62 4 010,60 

Aktywa finansowe, w tym: 409,33 423,04 

aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik 

finansowy 7,84 37,25 

inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności -       -       

aktywa finansowe dostępne do sprzedaży -       -       

pożyczki i należności  401,49 385,79 

Inne składniki aktywów obrotowych 0,67 0,49 

Należności z tytułu podatku dochodowego -       -       

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 685,61 3 587,06  

Suma aktywów 19 598,90 20 889,71 

Źródło: Sprawozdanie Kwartalne za okres 3 miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 r. 

Wybrane informacje z sytuacji finansowej/bilansu na dzień 31 marca 2017 i 2016 r. 

 

Na dzień 31 marca 

2017 2016 

(w tys. PLN) 

(niebadane)  

Aktywa trwałe (długoterminowe) 20 278,70 15 573,77 

Wartość firmy, inne wartości niematerialne                               -                                     -       

Rzeczowe aktywa trwałe 17,83 6,73 

Aktywa finansowe, w tym: 19 868,11 15 474,74 

aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik 

finansowy 19 868,11 15 458,65 

inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności                              -                                    -       

aktywa finansowe dostępne do sprzedaży                              -                                    -       

pożyczki i należności                               -       16,09 

Aktywa z tytułu podatku odroczonego  392,75 92,30 

Aktywa obrotowe (krótkoterminowe) 1 358,46 454,71 

Aktywa finansowe, w tym: 418,39 407,29 

aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik 

finansowy 20,03 39,62 

inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności                              -                                    -       

aktywa finansowe dostępne do sprzedaży                              -                                    -       
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Na dzień 31 marca 

2017 2016 

(w tys. PLN) 

(niebadane)  

pożyczki i należności  398,37 367,68 

Inne składniki aktywów obrotowych 0,63 1,27 

Należności z tytułu podatku dochodowego                               -                                     -       

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 939,44 46,15 

Suma aktywów 21 637,15 16 028,48 

Źródło: Sprawozdanie Kwartalne za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2017 r. 

Na dzień 31 grudnia 2016 r. wartość aktywów trwałych Spółki wynosiła 20 320,62 tys. PLN i była wyższa 

o 122,74% w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. Ich udział w aktywach ogółem stanowił na dzień 

31 grudnia 2015 r. 93,15%. Na zmianę stanu aktywów trwałych główny wpływ miała rozbudowa portfela 

aktywów finansowych, w szczególności nabycie akcji i udziałów m.in. Patent Fund S.A., Inno-Gene S.A., Brand 

24 S.A., Time Solutions sp. z o.o., Infermedica sp. z o.o. 

Aktywa trwałe Spółki na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosiły 9 122,84 tys. PLN i w stosunku do stanu na dzień 

31 grudnia 2014 r. były wyższe o 5 192,79 tys. PLN. Ich udział w aktywach ogółem stanowił na dzień 

31 grudnia 2015 r. 89,46%, a na dzień 31 grudnia 2014 r. 79,34%. Na zmianę stanu aktywów trwałych główny 

wpływ miało zwiększenie się wartości inwestycji długoterminowych (do 9 042,51 tys. PLN na dzień 31 grudnia 

2015 r. wobec 3 899,45 tys. PLN na dzień 31 grudnia 2014 r.). 

Wartość tej pozycji w głównej mierze stanowią długoterminowe aktywa finansowe, wśród których znajdują się 

udziały i akcje spółek portfelowych posiadanych przez Spółkę.  

Aktywa obrotowe Spółki na dzień 31 grudnia 2016 r. osiągnęły wartość 1 494,34 tys. PLN, co stanowiło wzrost 

o 419,60 tys. PLN w stosunku do stanu na koniec grudnia 2015 r. W strukturze aktywów Spółki aktywa 

obrotowe stanowiły na dzień 31 grudnia 2016 r. 6,85% aktywów ogółem. Największy udział w strukturze 

aktywów obrotowych stanowiły środki pieniężne na rachunkach bankowych, oraz aktywa finansowe, na które 

składały się przede wszystkim udzielone pożyczki krótkoterminowe. 

Aktywa obrotowe Spółki na dzień 31 grudnia 2015 r. osiągnęły wartość 1 074,73 tys. PLN, co stanowiło wzrost 

o 51,07 tys. PLN w stosunku do stanu na koniec grudnia 2014 r. W strukturze aktywów Spółki aktywa obrotowe 

stanowiły na dzień 31 grudnia 2015 r. 10,54% oraz na dzień 31 grudnia 2014 r. 20,66% aktywów ogółem. 

Największy udział w strukturze aktywów obrotowych stanowiły środki pieniężne na rachunkach bankowych, 

oraz aktywa finansowe, na które składały się krótkoterminowe akcje spółek portfela inwestycyjnego notowane 

na rynku NewConnect oraz udzielone pożyczki krótkoterminowe. 

Na dzień 30 czerwca 2017 r. wartość aktywów trwałych Spółki wynosiła 18503,28 tys. PLN i była wyższa 

o 9,62% w stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2016 r. Ich udział w aktywach ogółem stanowił na dzień 

30 czerwca 2017 r. 94,4%. Na zmianę stanu aktywów trwałych główny wpływ miało zamkniecie emisji akcji 

serii F oraz wzrost wartości Spółek Portfelowych. 

Wartość tej pozycji w głównej mierze stanowią długoterminowe aktywa finansowe. W związku z dodatnimi 

różniacmi przejściowymi Spółka utworzyła aktywa z tytułu podatku odroczonego, które powiększają wynik 

finansowy Spółki.  

Aktywa obrotowe Spółki na dzień 30 czerwca 2017 r. osiągnęły wartość 1 095,62 tys. PLN, co stanowiło 72,7% 

spadek w stosunku do stanu na koniec czerwca 2016 r. W strukturze aktywów Spółki aktywa obrotowe 

stanowiły na dzień 30 czerwca 2017 r. 5,59% aktywów ogółem. Największy udział w strukturze aktywów 

obrotowych stanowiły aktywa finansowe, na które składały się przede wszystkim udzielone pożyczki 

krótkoterminowe. 

Na dzień 31 marca 2017 r. wartość aktywów trwałych Spółki wynosiła 20 278,70 tys. PLN i była wyższa 

o 34,9% w stosunku do stanu na dzień 31 marca 2016 r. Ich udział w aktywach ogółem stanowił na dzień 

31 marca 2017 r. 93,7%. Na zmianę stanu aktywów trwałych główny wpływ miało zamkniecie emisji akcji serii 

F oraz wzrost wartości Spółek Portfelowych. 
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Wartość tej pozycji w głównej mierze stanowią długoterminowe aktywa finansowe. W związku z dodatnimi 

różniacmi przejściowymi Spółka utworzyła aktywa z tytułu podatku odroczonego, które powiększają wynik 

finansowy Spółki.  

Aktywa obrotowe Spółki na dzień 31 marca 2017 r. osiągnęły wartość 1 358,46 tys. PLN, co stanowiło wzrost 

o 199% w stosunku do stanu na koniec marca 2016 r. W strukturze aktywów Spółki aktywa obrotowe stanowiły 

na dzień 31 marca 2017 r. 6,3% aktywów ogółem. Największy udział w strukturze aktywów obrotowych 

stanowiły aktywa finansowe, na które składały się przede wszystkim udzielone pożyczki krótkoterminowe. 

Wybrane pozycje z przepływów pieniężnych za lata obrotowe zakończone 31 grudnia 2016, 2015 i 2014 r. 

 
Rok zakończony 31 grudnia 

 
2016 2015 2014 

 

(tys. PLN) 

(badane) 

A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej    

I. Zysk/Strata przed opodatkowaniem 1 190,55 2 492,08 (582,09) 

II. Korekty o pozycje  (1 926,58) (2 748,79) 322,49 

Amortyzacja 3,05 3,54 6,01 

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)  48,49 14,31 25,89 

Zysk/Strata z tytułu działalności inwestycyjnej (1 978,13) (2 766,64) 290,59 

Środki pieniężne z działalności operacyjnej przed 

uwzględnieniem zmian w kapitale obrotowym (736,03) (256,72) (259,60) 

Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz 

pozostałych należności (244,50) (41,45) 321,14 

Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz 

pozostałych zobowiązań (16,93) 36,00 (119,98) 

Zmiana stanu pozostałych aktywów  (0,37) (0,81) 0,29 

Inne korekty 0,00 (0,01) (8,10) 

Zapłacony podatek dochodowy 0,00 0,00 (105,00) 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności 

operacyjnej (I+/-II) (997,83) (262,99) (171,25) 

B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej  - - - 

I. Wpływy 199,93 519,91 128,45 

Zbycie aktywów finansowych 144,99 294,91 28,45 

Spłata udzielonych pożyczek 54,93 225,00 100,00 

Inne wpływy inwestycyjne 0,00 0,00 0,00 

II. Wydatki 2 689,19 2 380,54 633,84 

Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych 4,42 7,28 0,00 

Zakup aktywów finansowych 2 559,76 2 098,27 519,92 

Udzielone pożyczki 125,00 275,00 113,92 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności 

inwestycyjnej (I-II) (2 489,27) (1 860,64) (505,38) 

C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej  

   I. Wpływy 4 559,57 2 011,69 1 673,55 

Wpływy z tytułu emisji akcji 4 100,00 1 000,00 1 000,00 

Wpływy z tytułu otrzymanych kredytów i pożyczek 450,00 1 000,00 673,55 

Otrzymane odsetki 9,57 11,69 0,00 

II. Wydatki 583,23 0,00 339,14 

Nabycie własnych instrumentów kapitałowych 0,00 0,00 0,00 

Wydatki z tytułu spłaty kredytów i pożyczek 581,76 0,00 0,00 
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Rok zakończony 31 grudnia 

 
2016 2015 2014 

 

(tys. PLN) 

(badane) 

Odsetki zapłacone 1,46 0,00 339,14 

Inne wydatki finansowe  0,00 0,00 0,00 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności 

finansowej (I-II) 3 976,34 2 011,69 1 334,41 

D. Przepływy pieniężne netto 489,25 (111,94) 657,77 

Zyski/(Straty) z różnic kursowych z tytułu wyceny 

środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 0,00 0,00 0,00 

E. Zmiana stanu środków pieniężnych netto i ich 

ekwiwalentów w okresie 489,25 (111,94) 657,77 

F. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek 

okresu 547,77 659,71 1,94 

G. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec 

okresu 1 037,02 547,77 659,71 

- w tym środki pieniężne o ograniczonej możliwości 

dysponowania 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

Źródło: Sprawozdania Finansowe 

Wybrane pozycje z przepływów pieniężnych za okres 3 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2017 i 2016 r. 

 

01.04.2017 – 30.06.2017 01.04.2016 – 30.06.2016 

 

(tys. PLN) 

(niebadane) 

A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej   

I. Zysk/Strata przed opodatkowaniem (2 171,20) (1 531,33) 

II. Korekty o pozycje  2 028,86 1 386,43 

Amortyzacja 1,78 0,55 

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)  (3,13) 11,24 

Zysk/Strata z tytułu działalności inwestycyjnej 2 030,21 1 374,65 

Środki pieniężne z działalności operacyjnej przed uwzględnieniem 

zmian w kapitale obrotowym (142,34) (144,90) 

Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych 

należności 0,00 (15,00) 

Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych 

zobowiązań 9,52 4,53 

Zmiana stanu pozostałych aktywów  (0,04) 0,80 

Inne korekty 0,00 0,00 

Zapłacony podatek dochodowy 0,00 0,00 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) (132,86) (154,59) 

B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej  - - 

I. Wpływy 0,00 0,00 

Zbycie aktywów finansowych 0,00 0,00 

Spłata udzielonych pożyczek 0,00 0,00 

Inne wpływy inwestycyjne 0,00 0,00 

II. Wydatki (120,96) (9,43) 

Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych 9,46 4,43 

Zakup aktywów finansowych 111,50 5,00 

Udzielone pożyczki 0,00 0,00 
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01.04.2017 – 30.06.2017 01.04.2016 – 30.06.2016 

 

(tys. PLN) 

(niebadane) 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) (120,96) (9,43) 

C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej  - - 

I. Wpływy 0,00 3 704,93 

Wpływy z tytułu emisji akcji 0,00 3 700,00 

Wpływy z tytułu otrzymanych kredytów i pożyczek 0,00 0,00 

Otrzymane odsetki 0,00 4,93 

II. Wydatki 0,00 0,00 

Nabycie własnych instrumentów kapitałowych 0,00 0,00 

Wydatki z tytułu spłaty kredytów i pożyczek 0,00 0,00 

Odsetki zapłacone 0,00 0,00 

Inne wydatki finansowe  0,00 0,00 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 0,00 3 704,93 

D. Przepływy pieniężne netto (253,82) (3 540,92) 

Zyski/(Straty) z różnic kursowych z tytułu wyceny środków pieniężnych i 

ich ekwiwalentów 0,00 0,00 

E. Zmiana stanu środków pieniężnych netto i ich ekwiwalentów w 

okresie (253,82) (3 540,92) 

F. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu 939,44 46,15 

G. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 685,61 3 587,06 

- w tym środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania 0,00 0,00 

Źródło: Sprawozdania Kwartalne za okres 3 miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 r. 

Wybrane pozycje z przepływów pieniężnych za okres 3 miesięcy zakończonych 31 marca 2017 i 2016 r. 

  

 

01.01.2017 – 31.03.2017 01.01.2016 – 31.03.2016 

 

(tys. PLN) 

(niebadane) 

A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej   

I. Zysk/Strata przed opodatkowaniem (174,45) 1 944,34 

II. Korekty o pozycje  38,78 (2 019,81) 

Amortyzacja 1,35 0,63 

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)  (4,60) 38,45 

Zysk/Strata z tytułu działalności inwestycyjnej 42,04 (2 058,90) 

Środki pieniężne z działalności operacyjnej przed uwzględnieniem 

zmian w kapitale obrotowym (135,67) (75,48) 

Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych 

należności 19,60 0,45 

Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych 

zobowiązań (2,30) (25,90) 

Zmiana stanu pozostałych aktywów  0,68 (0,32) 

Inne korekty 0,00 0,00 

Zapłacony podatek dochodowy 0,00 0,00 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) (117,68) (101,25) 

B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej    

I. Wpływy 0,00 54,93 

Zbycie aktywów finansowych 0,00 0,00 

Spłata udzielonych pożyczek 0,00 54,93 
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01.01.2017 – 31.03.2017 01.01.2016 – 31.03.2016 

 

(tys. PLN) 

(niebadane) 

Inne wpływy inwestycyjne 0,00 0,00 

II. Wydatki 9,48 776,90 

Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych 6,04 0,00 

Zakup aktywów finansowych 3,43 651,90 

Udzielone pożyczki 0,00 125,00 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) (9,48) (721,97) 

C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej    

I. Wpływy 29,58 450,00 

Wpływy z tytułu emisji akcji 0,00 0,00 

Wpływy z tytułu otrzymanych kredytów i pożyczek 0,00 450,00 

Otrzymane odsetki 0,00 0,00 

II. Wydatki 29,58 0,00 

Nabycie własnych instrumentów kapitałowych 0,00 128,41 

Wydatki z tytułu spłaty kredytów i pożyczek 0,00 0,00 

Odsetki zapłacone 0,00 126,95 

Inne wydatki finansowe  0,00 1,46 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 0,00 0,00 

D. Przepływy pieniężne netto (97,58) (501,62) 

Zyski/(Straty) z różnic kursowych z tytułu wyceny środków pieniężnych i 

ich ekwiwalentów 0,00 0,00 

E. Zmiana stanu środków pieniężnych netto i ich ekwiwalentów w 

okresie (97,58) (501,62) 

F. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu 1 037,02 547,77 

G. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 939,44 46,15 

- w tym środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania 0,00 0,00 

Źródło: Sprawozdania Kwartalne za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2017 r. 

Inwestycyjny charakter działalności Emitenta, polegającej na nabywaniu, monitorowaniu i kontroli wyników 

Spółek Portfelowych oraz zbywaniu aktywów finansowych po osiągnięciu zakładanych parametrów 

dezinwestycji, w istotny sposób wpływa na obraz raportowanych przez Emitenta przepływów pieniężnych. 

Najistotniejsze wydatki wiążące się z działalnością inwestycyjną obejmują nabycie instrumentów kapitałowych 

Spółek Portfelowych, zaś wpływy pojawiają się w momencie sprzedaży udziałów lub akcji. Wpływy i wydatki 

zostały przez Emitenta zaprezentowane w historycznych informacjach finansowych w części inwestycyjnej 

sprawozdań z przepływu środków pieniężnych. 

Jednocześnie, nabyte składniki aktywów finansowych, zgodnie ze stosowanymi zasadami rachunkowości, 

podlegają regularnej przecenie, w zależności od osiąganych wyników, kursów notowań i innych czynników 

mających wpływ na zmiany szacunków wartości godziwej tych aktywów. Należy podkreślić, 

że te rozpoznawane w przychodach i kosztach wzrosty i spadki oszacowań wartości godziwej nie mają 

charakteru wydatków ani wpływów, dlatego konieczna staje się ich eliminacja z części operacyjnej 

sprawozdania z przepływu środków pieniężnych.  

Realizowana w latach 2014-2016 budowa portfela inwestycji wymagała zgromadzenia odpowiednich środków 

finansowych, co w przypadku Emitenta realizowane było drogą wnoszenia wkładów na pokrycie obejmowanych 

akcji nowych emisji oraz drogą pożyczek udzielanych Spółce przez Akcjonariuszy. Jednocześnie należy 

podkreślić, iż w latach 2014-2016 skala dezinwestycji Emitenta pozostawała niewielka.  

Obserwowane w latach 2014-2016 zmiany wartości przepływów klasyfikowanych jako przepływy z działalności 

operacyjnej wynikały zasadniczo z: 
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 rosnącej wartości portfela inwestycyjnego - zysk netto wykazany w Historycznych Informacjach 

Finansowych jest zyskiem w przeważającej mierze niezrealizowanym, ukształtowanym przez zmiany 

szacunków wartości godziwej Spółek Portfelowych (zarówno wzrosty jak i spadki). Zmiany te, będące 

zmianami nie mającymi charakteru fizycznego wpływu ani wypływu gotówki zostały w sprawozdaniu z 

przepływu środków pieniężnych odpowiednio skorygowane. W sytuacji kiedy łączna wartość portfela 

rośnie, w sprawozdaniu z całkowitych dochodów wykazywany jest zysk na wycenie portfela, który to zysk 

(jako zysk niezrealizowany) musi zostać skorygowany w dół (stąd ujemna wartość korekty w latach 2015 i 

2016 w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych). Z kolei w przypadku nadwyżki spadków wartości wycen 

nad ich wzrostami (jak miało to miejsce w 2014 roku), niepieniężna strata koryguje wynik netto in plus. 

 rosnącej skali działalności Emitenta – rozbudowa portfela inwestycji, a także poniesienie kosztów 

związanych z ubieganiem się o dopuszczenie akcji Emitenta do obrotu na rynku regulowanym wpływały na 

systematyczny wzrost kosztów bieżącej działalności. 

W roku 2016 Spółka osiągnęła ujemne przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej w wysokości 

997,83 tys. PLN. Spółka odnotowała zysk przed opodatkowaniem na poziomie 1 190,55 tys. PLN, który 

podlegał ujemnym i dodatnim korektom. Najważniejsze korekty dotyczyły eliminacji niepieniężnych skutków 

wyceny portfela inwestycyjnego (-1 978,13 tys. PLN) w szczególności zmian oszacowań wartości godziwej 

następujących udziałów i akcji: 

(a) Inno-Gene S.A. – wzrost wartości godziwej nie stanowiący przepływu pieniężnego – 

2 501,54 tys. PLN, 

(b) Infermedica sp. z o.o. – wzrost wartości godziwej nie stanowiący przepływu pieniężnego – 850,00 tys. 

PLN, 

(c) Agencja Rozwoju Innowacji S.A. – spadek wartości godziwej nie stanowiący przepływu pieniężnego – 

725,83 tys. PLN, 

(d) Time Solutions sp. z o.o. – spadek wartości godziwej nie stanowiący przepływu pieniężnego – 170,50 

tys. PLN, 

(e) Angels.pl sp. z o.o. (dawniej: Crowdcube sp. z o.o.) – spadek wartości godziwej nie stanowiący 

przepływu pieniężnego – 136,96 tys PLN, 

(f) Inkubator Naukowo-Technologiczny sp. z o.o. - spadek wartości godziwej nie stanowiący przepływu 

pieniężnego – 123,93 tys PLN, 

(g) Patent Fund S.A. – spadek wartości godziwej nie stanowiący przepływu pieniężnego – 93,70 tys. PLN. 

W roku 2016 saldo przepływów pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej Spółki osiągnęło wartość na 

poziomie 2 489,27 tys. PLN. Kluczowym czynnikiem wpływającym na zmianę przepływów pieniężnych netto 

z działalności inwestycyjnej były wydatki na zakup aktywów finansowych (2 559,77 tys. PLN). Na powyższe 

składało się nabycie udziałów i akcji m.in. w następujących podmiotach: 

(a) Inno-Gene S.A. (1751,08 tys. PLN), 

(b) Infermedica sp. z o.o. (500,00 tys. PLN), 

(c) Geek Decks Limited (100,00 tys. PLN), 

(d) Friendly Score Ltd (51,90 tys. PLN). 

W okresie 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2015 r. oraz 2014 r., Spółka wygenerowała ujemne przepływy 

pieniężne netto z działalności operacyjnej w wysokości 171,25 tys. PLN i 262,99 tys. PLN. 

W powyższym okresie Spółka odnotowała ujemne przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 

w wysokości 1 860,64 tys. PLN oraz 505,38 tys. PLN odpowiednio w 2015 i 2014 r. Kluczowym czynnikiem 

wpływającym na wartość przepływów pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej były wydatki na zakup 

aktywów finansowych. Ponadto w okresie 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2014 r. oraz 2015 r. Spółka 

odnotowała dodatnie przepływy pieniężne netto z działalności finansowej w wysokości 2 011,69 tys. PLN oraz 

1 334,41 tys. PLN odpowiednio w 2015 i 2014 r. Przepływy te wynikały z otrzymania pożyczek 

od akcjonariuszy Spółki oraz wkładów gotówkowych wpłacanych w związku z obejmowaniem akcji. 
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W okresie 3 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2017 r. Spółka osiągnęła ujemne przepływy pieniężne netto 

z działalności operacyjnej w wysokości 0,2 mln PLN. Spółka odnotowała stratę brutto na poziomie 

2,2 mln PLN, skorygowaną o zysk z tytułu działalności inwestycyjnej w wysokości 2,0 mln PLN. 

W analizowanym okresie saldo przepływów pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej Spółki osiągnęło 

ujemną wartość na poziomie 0,1 mln PLN. Kluczowym czynnikiem wpływającym na zmianę przepływów 

pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej były wydatki poniesione na zakup środków trwałych i wartości 

niematerialnych oraz zakup aktywów finansowych. Na powyższe składało się nabycie środków trwałych. 

W analizowanym okresie nie odnotowano wpływów na pozycji przepływy pieniężne netto z działalności 

finansowej.  

W okresie 3 miesięcy zakończonych 31 marca 2017 r. Spółka osiągnęła ujemne przepływy pieniężne netto 

z działalności operacyjnej w wysokości 0,1 mln PLN. Spółka odnotowała stratę brutto na poziomie 

174,45 tys. PLN, skorygowaną o kwotę w wysokości 38,78 tys. PLN. Najważniejsze korekty dotyczyły zmiany 

stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności (19,60 mln PLN). 

W analizowanym okresie saldo przepływów pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej Spółki osiągnęło 

ujemną wartość na poziomie 117,68 tys. PLN. Kluczowym czynnikiem wpływającym na zmianę przepływów 

pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej były wydatki poniesione na zakup środków trwałych i wartości 

niematerialnych oraz zakup aktywów finansowych. Na powyższe składało się nabycie środków trwałych. 

W analizowanym okresie działalność finansowa spowodowała wpływ środków pieniężnych na poziomie 

29,58 tys. PLN. Na jego wartość wpływ miały w głównej mierze wpływy z tytułu dotacji. 

Wybrane wskaźniki finansowe 

Grupa w procesie oceny bieżącej działalności nie posługuje się miernikami rentowności, ani Alternatywnym 

Pomiarem Wyników w rozumieniu wytycznych ESMA.  
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PRZEGLĄD SYTUACJI OPERACYJNEJ I FINANSOWEJ 

Poniższe omówienie wyników z działalności operacyjnej, sytuacji finansowej oraz przepływów pieniężnych 

Spółki należy analizować łącznie ze Sprawozdaniami Finansowymi oraz innymi informacjami finansowymi 

znajdującymi się w pozostałych rozdziałach niniejszego Prospektu (zob. „Istotne informacje – Prezentacja 

informacji finansowych i innych danych”). 

Omówienie zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości i szacunki, które odzwierciedlają aktualne poglądy 

i opinie Zarządu i ze względu na swój charakter wiążą się z pewnym ryzykiem i niepewnością. Rzeczywiste 

wyniki Spółki mogą różnić się w sposób istotny od wyników przedstawionych w stwierdzeniach dotyczących 

przyszłości na skutek czynników omówionych poniżej oraz w innych częściach Prospektu, w szczególności 

w rozdziale „Czynniki ryzyka” (zob. „Istotne informacje – Stwierdzenia dotyczące przyszłości”). 

W szczególności nie ma żadnej pewności, że wyniki Emitenta będą zgodne ze stwierdzeniami i szacunkami 

przestawionymi w podrozdziale „Tendendencje i istotne zdarzenia” poniżej. Przedstawione tam stwierdzenia 

i oszacowania mogą znacząco odbiegać od faktycznych wyników. Przyszli inwestorzy nie powinni nadmiernie 

polegać na takich informacjach i traktować ich jako podstawę analizy Spółki. 

Niektóre informacje przedstawione w przeglądzie sytuacji operacyjnej i finansowej nie są częścią Sprawozdań 

Finansowych i nie zostały zbadane ani poddane innemu przeglądowi przez niezależnych biegłych rewidentów. 

Informacje te nie stanowią wskaźnika przeszłych ani przyszłych wyników operacyjnych Spółki ani nie powinny 

być wykorzystywane do analizy działalności gospodarczej Spółki w oderwaniu od Sprawozdań Finansowych 

oraz informacji dodatkowej do nich i pozostałych informacji finansowych zawartych w innych częściach 

Prospektu. Spółka umieściła te informacje w Prospekcie, ponieważ uważa, że mogą być pomocne dla inwestorów 

przy ocenie działalności gospodarczej Spółki. 

Informacje ogólne 

Model biznesowy Emitenta polega na wspieraniu projektów o interesujących perspektywach rozwoju, 

w szczególności bazujących na rozwiązaniach z obszaru SaaS. Działania Spółki przyczyniają się do zdobycia 

stabilnej pozycji na rynku i zwiększenia wartości projektów z portfela. Emitent czerpie korzyści bezpośrednio 

poprzez objęcie udziałów w przedsiębiorstwach na wczesnym etapie rozwoju i wzroście ich wartości w dłuższej 

perspektywie czasu.  

Emitent posiada doświadczenie we wspieraniu projektów we wczesnych fazach rozwoju. Inwestycje w takie 

projekty charakteryzują się wysoką oczekiwaną stopą zwrotu oraz relatywnie wysokim ryzykiem, które jednak 

jest w części ograniczane doradztwem i wsparciem ze strony doświadczonego zespołu. 

Żeby lepiej zrozumieć rolę Emitenta w procesie rozwoju przedsięwzięć typu pre-seed, seed czy start-up, należy 

przeanalizować dostępność źródeł finansowania na poszczególnych etapach rozwoju projektu. Wraz ze 

wzrostem wartości przedsiębiorstwa, maleje zarówno ryzyko związane z działalnością, jak i oczekiwana stopa 

zwrotu. 

Emitent aktywnie włącza się we wzrost wartości posiadanych Spółek Portfelowych. W tym celu Emitent, 

wykorzystując doświadczenia biznesowe członków Zarządu, wspiera Spółki Portfelowe oferując im wsparcie na 

różnych etapach rozwoju poprzez dzielenie się posiadanym know-how. Wsparcie obejmuje przede wszystkim 

doradztwo i działania strategiczne obejmujące analizę i optymalizację działalności. Zaangażowanie Emitenta 

ogranicza się do roli konsultanta, który nie angażuje się aktywnie w zarządzanie i podejmowanie decyzji w 

Spółkach Portfelowych. Konsultacje nie są wykonywane na podstawie umów. Forma konsultacji zakłada 

przeprowadzenie cotygodniowych rozmów telefonicznych z zarządem bądź kluczowymi pracownikami Spółek 

Portfelowych oraz comiesięcznymi spotkaniami z zarządem bądź kluczowymi pracownikami Spółek 

Portfelowych. Wsparcie Emitenta realizowane jest również poprzez organizację spotkań z ekspertami z 

określonego obszaru biznesowego, którzy w trakcie takich wydarzeń przekazują wiedzę oraz najnowsze 

stosowane rozwiązania w omawianym aspekcie biznesowym/technologicznym. Spotkania takie mają formę 

prezentacji z czasem przeznaczonym na dyskusje i pytania. Emitent organizuje również wewnętrzne wspólne 

spotkania z kluczowym personelem Spółek Portfelowych. Spotkania oraz rozmowy przebiegają w następujący 

sposób:  

 przedstawiciele Spółek Portfelowych dzielą się obecną sytuacją w danej spółce oraz przedstawiają 

priorytety dla spółki w perspektywie krótko- i długoterminowej, a także stan ich realizacji. Następnie dzielą 

się informacją, w których obszarach potrzebują wsparcia; 

 członkowie Zarządu Emitenta, korzystając z wiedzy i doświadczenia zdobytego podczas realizacji 

projektów biznesowych – głównie Pan Maciej Jarzębowski oraz Pan Jakub Sitarz – w razie możliwości 
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proponują możliwe rozwiązania dla przedstawionych przez Spółki Portfelowe problemów. Jeżeli 

przedstawione problemy są skomplikowane i wymagają zewnętrznego specjalisty, członkowie Zarządu 

Emitenta poszukują odpowiednich osób i kompetencji w ramach zdobytych w trakcie swojej kariery 

biznesowej kontaktów. 

Planowany okres inwestycji to około pięć lat, lecz każdy projekt traktowany jest indywidualnie, po czym 

Emitent wychodzi z inwestycji poprzez sprzedaż udziałów inwestorowi zewnętrznemu lub poprzez debiut spółki 

na rynku regulowanym lub alternatywnym systemie obrotu.  

Emitent oferuje nie tylko finansowanie działalności, poprzez objęcie udziałów, czy szerokie wsparcie 

strategiczne wynikające ze specyfiki projektu, ale również budowę kompetencji zarządzających w wielu 

obszarach związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa na międzynarodową skalę. Przygotowuje to Spółkę do 

dalszego rozwoju i tworzy fundamenty pozwalające zintensyfikować jej działalność na rynku. 

Emitent koncetruje się głównie na inwestycjach w spółki będące dostawcami oprogramowania sprzedawanego 

w modelu SaaS z uwagi na fakt, że stanowi on jeden z najszybciej rozwijających się segmentów e-usług 

funkcjonujących w tzw. chmurze obliczeniowej tj modelu przetwarzania danych oparty na użytkowaniu usług 

dostarczonych przez usługodawcę. 

Podmioty, w które inwestuje Emitent działają w oparciu o nowe technologie, których rozwój jest 

kapitałochłonny a pozytywne przepływy pieniężne następują z opóźnieniem, co spowodowane jest również 

faktem, iż przedsięwzięcia te aby osiągnąć odpowiednią pozycję na rynku ponoszą znaczące koszty w działach 

sprzedaży i marketingu. Emitent inwestuje na wczesnym etapie relatywnie do potrzeb małe środki, które 

pozwalają osiągnąć początkowe kamienie milowe nowych projektów, lecz jest świadom, że dla dalszego 

rozwoju niezbędne będą kolejne nakłady finansowe. Kapitał dla osiągnięcia kolejnego poziomu rozwoju może 

pochodzić od większych od Emitenta podmiotów, którzy swoim zaangażowaniem w Spółkę Portfelową Emitenta 

potwierdzają słuszność decyzji inwestycyjnej. Podniesienie kapitału w Spółce Portfelowej przy wycenie wyższej 

od wyceny spółki dla Emitenta powoduje wzrost wartości posiadanych pakietów oraz perspektywę dla dalszych 

wzrostów.  

Tendencje i istotne zdarzenia 

W okresie od daty zakończenia ostatniego roku obrotowego do Daty Prospektu nie występowały istotne zmiany 

w działalności Emitenta. 

W przypadku Emitenta nie występuje proces produkcji, a w konsekwencji nie jest możliwe określenie tendencji 

w zakresie produkcji, zapasów ani kosztów i cen sprzedaży. 

Zdaniem Zarządu nastpujące tendencje, wpływają i będą wpływać na jej działalność do końca roku obrotowego 

2017, a w niektórych przypadkach również w dłuższym horyzoncie czasowym, przekraczającym bieżcy rok 

obrotowy: 

 sytuacja na rynkach finansowych, mająca wpływ na wycenę akcji notowanych Spółek Portfelowych; 

 sprzyjająca sytuacja rynkowa, umożliwiająca wyjście z inwestycji - sprzedaż części bądź całości 

posiadanych pakietów udziałów lub akcji w Spółkach Portfelowych; 

 zdolność Spółek Portfelowych do pozyskania kolejnych rund finansowania; 

 efektywna działalność Spółek Portfelowych, skutkująca wzrostem wartości tych spółek; 

 zmiany w środowisku regulacyjnym. 

Z racji niepewności odnośnie co do przyszłych warunków gospodarczych oczekiwania i przewidywania Zarządu 

są obarczone szczególnie dużą dozą niepewności. 

Czynniki ogólne mające wpływ na wyniki operacyjne i finansowe 

Poniżej zostały przedstawione kluczowe czynniki wpływające na wyniki finansowe i operacyjne oraz sytuację 

finansową Emitenta. Czynniki te, zdaniem Zarządu, miały historycznie oraz w okresie do Daty Prospektu, 

a także mogą mieć w przyszłości wpływ na działalność, wyniki operacyjne i finansowe, sytuację finansową, 

przepływy pieniężne oraz perspektywy rozwoju Emitenta nie stanowią jednak czynników nadzwyczajnych. 

Czynniki te, w ocenie Zarządu, mogą stanowić zarówno szanse, jak i zagrożenia dla prowadzonej przez Emitenta 

działalności.  
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Sytuacja gospodarcza w Polsce i na świecie 

Emitent prowadzi działalność inwestycyjną na rynku funduszy private equity, a jego Spółki Portfelowe 

prowadzą sprzedaż produktów i usług, na których rozwój Emitent przeznacza dostępny mu kapitał. Działalność 

Spółek Portfelowych Emitenta prowadzona jest przy tym na wielu rynkach oraz w wielu sektorach. Sytuacja 

makroekonomiczna panująca na tych rynkach, wywiera pośredni wpływ na wyniki finansowe i operacyjne 

osiągane przez Spółki Portfelowe, a tym samym na wyniki Emitenta. Najważniejszymi czynnikami 

makroekonomicznymi mającymi wpływ na sytuację ekonomiczną Emitenta i jego Spółek Portfelowych są tempo 

wzrostu PKB, stopa inflacji, polityka gospodarcza i fiskalna, poziom wynagrodzeń i stopa bezrobocia, a także 

poziom wydatków na rozwiązania informatyczne. Zmiany tych czynników wpływają przede wszystkim na popyt 

na produkty i usługi oferowane przez Spółki Portfelowe, od których wartości obrotów zależą przychody oraz 

rentowność Emitenta.  

Obecne inwestycje Emitenta skupiają się na inwestycjach w projekty związane z sektorem nowych technologii, 

którego szybki rozwój obserwuje się w ostatnich latach na całym świecie. Zahamowanie dynamiki rozwoju 

sektora nowych technologii w przyszłości może mieć negatywny wpływ na rozwój Spółek Portfelowych oraz 

potencjalne inwestycje Emitenta. Ponadto, inwestycje Emitenta skoncentrowane są w obszarze sektora nowych 

technologii, na którym działalność prowadzą spółki oferujące produkty i usługi w modelu subskrypcyjnym SaaS. 

Globalny rynek technologii SaaS znajduje się na etapie szybkiego rozwoju, co wpływa na dynamikę rozwoju 

oferty produktowej Spółek Portfelowych.  

Obecna sytuacja gospodarcza w Polsce i na świecie, w tym na rynku, na którym prowadzi działalność Emitent 

oraz jego Spółki Portfelowe sprzyja osiąganym przez te podmioty wynikom. Zdaniem Zarządu, nie można 

jednak wykluczyć, że dynamicznie zmieniające się otoczenie – przede wszystkim technologiczne - wymusi 

redefinicję założeń biznesowych Emitenta i jego Spółek Portfelowych.  

Otoczenie regulacyjne 

Działalność Emitenta i jego Spółek Portfelowych podlega przepisom prawa, które wyznaczają ramy prawne 

ich funkcjonowania. Regulacje te ulegają częstym zmianom oraz mogą powodować wątpliwości interpretacyjne, 

które mogą utrudniać prowadzenie bieżącej działalności przez Emitenta i jego Spółki Portfelowe. Przestrzeganie 

regulacji może być skomplikowane, a także kosztowne. Między innymi, w związku z wejściem w życie Ustawy 

Nowelizującej Emitent ma obowiązek dostosowania swojej działalności do jej wymogów na skutek 

zakwalifikowania Emitenta jako podmiotu będącego alternatywną spółką inwestycyjną. Niedostosowanie 

działalności do wymogów zmienionej ustawy może skutkować zastosowaniem przez KNF środków nadzorczych 

wobec Emitenta. Zarząd nie może wykluczyć, że podejmowanie środków dostosowawczych pozostanie bez 

wpływu na sytuację finansową Emitenta, czy też na wypełnianie strategii biznesowej w przyszłości. Co więcej, 

nie można wykluczyć zmian prawa, bezpośrednio dotyczących Spółek Portfelowych Emitenta. Zmiany te, 

również mogą wymagać podejmowania przez te Spółki Portfelowe działań dostosowawczych (w szczególności 

w zakresie praw obcych, związanych z funkcjonowaniem w innym systemie prawnym), co w konsekwencji 

może spowodować powstanie nieprzewidywanych kosztów finansowych.  

Działalność podmiotów konkurencyjnych 

W toku prowadzonej działalności Emitent skupia się na inwestycjach typu venture capital. Na rynku funduszy 

venture capital działa wiele podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną w stosunku do działalności 

Emitenta. Znaczna część z tych podmiotów dysponuje przy tym większym zapleczem finansowym. Na zdolność 

Emitenta do umacniania obecnej pozycji konkurencyjnej na rynku prowadzonej działalności, ma wpływ wiele 

czynników, w tym przede wszystkim rozpoznawalność i reputacja Spółek Portfelowych, atrakcyjność oraz 

jakość produktów i usług oferowanych przez Spółki Portfelowe, a także wyróżniająca się na rynku 

zaawansowana infrastruktura technologiczna znajdująca się w ofercie Spółek Portfelowych. Czynniki te 

w pozytywny sposób oddziałują na wyniki osiągane przez Spółki Portfelowe, a tym samym na wyniki Emitenta. 

Chociaż rynek, na którym prowadzi działalność Emitent podlega dynamicznym zmianom, bogate doświadczenie 

Zarządu oraz związany z tym know how pozwala skutecznie konkurować z podmiotami prowadzącymi 

działalność o zbliżonym charakterze, co uwidaczniają osiągane przez Emitenta wyniki. 

Wyniki finansowe Spółek Portfelowych 

Strategia inwestycyjna Emitenta zakłada inwestycje kapitałowe typu venture capital (przede wszystkim w spółki 

działające w sektorze nowych technologii) oraz ekspansję na nowe rynki. Realizacja strategii inwestycyjnej 

Emitenta zakłada analizowanie potencjalnych projektów inwestycyjnych oraz inwestowanie środków w ich 

rozwój. Wyniki finansowe Emitenta uzależnione są przy tym od wyników finansowych osiąganych przez te 
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podmioty, a zatem sukces inwestycji Emitenta determinowany jest sukcesem jego Spółek Portfelowych. Jakość 

i atrakcyność Spółek Portfelowych oraz użyteczność i innowacyjność oferowanych przez nie usług i produktów, 

ma zatem pośredni wpływ na pozyskiwanie przez Emitenta nowych projektów oraz osiągane przez niego wyniki.  

Istotne zdarzenia po dacie zakończenia ostatniego okresu obrotowego 

Po dniu bilansowym (31 grudnia 2016 r.) do dnia zatwierdzenia historycznych danych finansowych do 

publikacji miały miejsce następujące znaczące zdarzenia mające wpływ na sytuację finansową Spółki: 

 po dniu bilansowym odnotowano istotne odchylenia kursów notowań Spółek Portfelowych, w porównaniu 

do kursów na dzień 31 grudnia 2016 r. Kursy te (do porównania przyjęto kursy z dnia 17 marca 2017 r.) 

przedstawiały się następująco Agencja Rozwoju Innowacji SA – 0,65 PLN (na dzień 31 grudnia 2016: 0,52 

PLN), Patent Fund – 0,40 PLN (0,50 PLN), Inno-Gene S.A. 3,95 PLN (5,95 PLN); 

 w dniu 2 stycznia 2017 r. złożony został w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o 

zatwierdzenie Prospektu Emisyjnego sporządzonego w związku z ofertą nie więcej niż 15.000.000 akcji 

serii G na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 PLN każda oraz ubieganiem się o dopuszczenie i 

wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w 

Warszawie S.A. 14.840.000 akcji zwykłych na okaziciela (serie akcji A do F) oraz nie więcej niż 

15.000.000 akcji serii G; 

 w dniu 6 lutego 2017 r. Zarząd Venture Inc S.A. powziął informację o zarejestrowaniu zmian w Statucie 

Spółki przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, 

dokonanych na NWZA z dnia 10.11.2016; 

 w dniu 21 lutego 2017 r. Zarząd Emitenta powziął informację o zawarciu przez spółkę Friendly Score UK 

Ltd. umowy inwestycyjnej z grupą aniołów biznesu (z ang. business angel) i otrzymaniem w dniu 20 lutego 

2017 r. na podstawie powyższej umowy przez tę spółkę pierwszej transzy inwestycyjnej, co spowodowało 

spadek udziału Emitenta w kapitale zakładowym Friendly Score UK Ltd.z 16,31% do 13,87%; 

 w dniu 5 czerwca 2017 r. Zarząd Spółki uchwałą nr 1/06/2017 w sprawie przyjęcia Strategii Inwestycyjnej, 

Zasady Polityki Inwestycyjnej oraz Zasad Wykonywania Polityki Inwestycyjnej przez Spółkę, przyjął 

do stosowania w Spółce: (i) Strategię Inwestycyjną Spółki, (ii) Zasady Polityki Inwestycyjnej Spółki, 

(iii) Zasady Wykonywania Polityki Inwestycyjnej Spółki. Powyższe, przyjęte przez Zarząd regulacje zostały 

zatwierdzone przez Radę Nadzorczą Spółki uchwałą nr 1/06/2017 z dnia 5 czerwca 2017 roku w sprawie 

przyjęcia Strategii Inwestycyjnej, Zasady Polityki Inwestycyjnej oraz Zasad wykonywania Polityki 

Inwestycyjnej przez Spółkę; 

 w dniu 5 czerwca 2017 r. została podpisana pomiędzy Spółką i Agencją Rozwoju Innowacji S.A. umowa 

objęcia przez Spółkę 400 tys. akcji nowej emisji serii E spółki Agencja Rozwoju Innowacji S.A. Cena 

jednej akcji została ustalona na 0,25 PLN, a łączna wartość transakcji wynosi 100 tys. PLN; 

 w dniu 29 czerwca 2017 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na którym została podjęta 

m.in. uchwała nr 17 w przedmiocie zmian w Statucie Spółki; 

 w dniu 23 sierpnia 2017 r. Zarząd Venture Inc S.A. powziął informację o zarejestrowaniu zmian w Statucie 

Spółki przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, 

dokonanych na NWZA z dnia 29.06.2017 r. 

 w dniu 4 września 2017 r. Emitent został wpisany do rejestru wewnętrznie zarządzających ASI 

prowadzonego przez KNF w dniu 4 września 2017 r. 

Wyniki działalności 

Poniżej przedstawiono analizę wyników działalności Spółki, przygotowaną w oparciu o dane finansowe 

pochodzące z Historycznych Informacji Finansowych Spółki za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 

2016 r. W celu uzyskania informacji o zasadach rachunkowości, na podstawie których sporządza się Historyczne 

Informacje Finansowe Spółki zob. podrozdział „Wybrane zasady (polityki) rachunkowości” poniżej, oraz noty 

do Sprawozdań Finansowych znajdujących się w Prospekcie. 
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Omówienie lat zakończonych 31 grudnia 2016, 2015 i 2014 r. 

Poniższa tabela przedstawia wybrane pozycje rachunku zysków i strat Emitenta za lata zakończone odpowiednio 

31 grudnia 2016 r., 31 grudnia 2015 r. oraz 31 grudnia 2014 r. 

 

Rok zakończony 31 grudnia Zmiana 

 

2016 2015 2014 2016/2015 2015/2014 

 

(tys. PLN) 

(badane) 

 

(%) 

Przychody z działalności podstawowej, w tym: 4 173,38 4 099,04 1 511,58 1,81 171,18 

- przychody z działalności inwestycyjnej 4 173,38 4 099,04 1 481,58 1,81 176,67 

- przychody ze sprzedaży produktów i usług 0,00 0,00 30,00 0,00 (100,00) 

Koszty działalności podstawowej, w tym: 3 045,91 1 548,00 1 917,16 96,76 (19,26) 

- koszty działalności inwestycyjnej 2 195,25 1 332,40 1 772,17 64,76 (24,82) 

- koszty ogólnego zarządu 850,66 215,60 144,99 294,56 48,69 

Zysk/Strata na działalności podstawowej 1 127,47 2 551,05 (405,58) (55,80) 728,99 

Przychody z pozostałej działalności  152,26 1,32 53,96 11472,43 (97,56) 

Koszty pozostałej działalności  40,53 45,87 204,57 (11,64) (77,58 

Przychody finansowe 23,24 17,54 2,43 32,54 622,76 

Koszty finansowe 71,89 31,95 28,32 125,02 12,80 

Zysk/Strata przed opodatkowaniem 1 190,55 2 492,08 (582,09) (52,23) 528,13 

Podatek dochodowy, w tym:  98,99 582,32 401,47 (83,00) 45,05 

- część bieżąca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- część odroczona 98,99 582,32 401,47 (83,00) 45,05 

Zysk/Strata netto okresu z działalności 

kontynuowanej 1 091,56 1 909,76 (983,56) (42,84) 294,17 

DZIAŁALNOŚĆ ZANIECHANA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zysk/Strata okresu z działalności zaniechanej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zysk/Strata na jedną akcję (w złotych) 0,09 0,24 (0,14) (60,18) (272,72) 

Źródło: Sprawozdania Finansowe 

Przychody z działalności podstawowej 

Poniższa tabela przedstawia informację na temat przychodów z działalności podstawowej Emitenta za lata 

zakończone odpowiednio 31 grudnia 2016 r., 31 grudnia 2015 r. oraz 31 grudnia 2014 r. 

 

Za lata zakończone 31 grudnia Zmiana 

 2016 2015 2014 2016/2015 2015/2014 

 

(tys. PLN) 

(badane) 

 

(%) 

Przychody z działalności podstawowej 4 173,38 4 099,04 1 511,58 1,81 171,18 

1. przychody z działalności inwestycyjnej 4 173,38 4 099,04 1 481,58 1,81 176,67 

 - przychody z wyceny aktywów finansowych 4 171,76 4 042,22 1 465,15 3,20 175,89 

 - zysk ze zbycia aktywów finansowych 1,62 56,82 16,44 (97,15) 245,74 

2. przychody ze sprzedaży produktów i usług 0,00 0,00 30,00 - (100,00) 

 - przychody z usług doradczych 0,00 0,00 30,00 - (100,00) 

Źródło: Sprawozdania Finansowe 

Najistotniejszą część majątku Spółki stanowi portfel inwestycyjny, którego wycena następuje w oparciu 

o oszacowaną wartość godziwą posiadanych udziałów i akcji i jest odnoszona bezpośrednio na wynik finansowy 

okresu, w którym nastąpiła. Dlatego też, zmiany wartości godziwej Spółek Portfelowych były najistotniejszym 
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czynnikiem determinującym wartość przychodów i kosztów działalności podstawowej. Zmiany szacunków 

wartości godziwej do momentu zakończenia inwestycji mają charakter przychodów i kosztów kasowo 

niezrealizowanych, wpływają jednak na raportowany w sprawozdaniu finansowym wynik finansowy. Opis 

przyjętych metod wyceny spółek oraz hierarchię ustalania wartości godziwej aktywów finansowych 

przedstawiono w historycznych informacjach finansowych. Na wartość przychodów z działalności podstawowej 

wpływały też, w mniejszym stopniu, zyski ze zbycia aktywów finansowych. 

W 2015 roku odnotowano wzrost przychodów z działalności podstawowej o 2 587,46 tys. PLN, czyli o 171,18% 

do 4 099,04 tys. PLN w porównaniu z 1 511,58 tys. PLN w 2014 r. Głównym czynnikiem wzrostu była rosnąca 

wartość godziwa spółek z portfela inwestycyjnego.  

Wzrost przychodów z wyceny aktywów finansowych spowodowany był przede wszystkim pozytywną zmianą 

wartości takich podmiotów jak: Brand 24 S.A., Friendly Score Ltd., Time Solutions sp. z o.o. w związku z ich 

efektywną bieżącą działalnością i osiągniętymi wynikami. 

W odniesieniu do tych podmiotów Emitent zastosował następujące metody szacowania wartości godziwej: 

(a) Brand 24 S.A. – metoda transakcji porównywalnych, której istotą jest oszacowanie wartości przedsiębiorstwa 

na podstawie cen ostatnich cen transakcyjnych kupna-sprzedaży przedsiębiorstw na rynku prywatnym lub 

publicznym. W przypadku wyceny Brand 24 S.A. wartość transakcji porównywalnej wyznaczono na podstawie 

wartości wkładu wniesionego do Brand 24 S.A., przez inwestora instytucjonalnego. Tak określona wartość 

posłużyła do wyceny posiadanego przez Emitenta pakietu akcji. 

(b) Friendly Score Ltd – metoda transakcji porównywalnych, której istotą jest oszacowanie wartości 

przedsiębiorstwa na podstawie cen ostatnich cen transakcyjnych kupna-sprzedaży przedsiębiorstw na rynku 

prywatnym lub publicznym. W przypadku wyceny Friendly Score Ltd. wartość transakcji porównywalnej 

wyznaczono na podstawie wartości wkładu wniesionego do Spółki przez brytyjski fundusz inwestycyjny oraz 

osoby prywatne. Tak określona wartość posłużyła do wyceny posiadanego przez Emitenta pakietu akcji. 

(c) Time Solutions sp. z o.o. – metoda mieszana (średnia z wycen metodami dochodową, porównawczą 

i kosztową), w której do wyceny wartości posiadanego udziału wykorzystano średnią ważoną wycen 

przygotowanych w oparciu o metodę zdyskontowanych przepływów pieniężnych, metodę porównawczą (ocena 

podobnego podmiotu notowanego na rynku NewConnect, z dyskontem z tytułu braku płynności) i metodę 

kosztową (szacowanie kosztów wytwarzanego oprogramowania).  

Dodatkowo Emitent odnotował 245,74% wzrost przychodów ze zbycia aktywów finansowych tj. o 40,39 tys. 

PLN do 56,82 tys. PLN w 2015 r. w porównaniu z 16,44 tys. PLN w 2014 r. Na powyższy wynik wpływ miało 

zbycie pozostałości pakietów akcji spółek notowanych na rynku NewConnect, które w przeszłości stanowiły 

istotną część portfela Emitenta. 

Jednocześnie nastąpił spadek przychodów ze sprzedaży produktów i usług z poziomu 30 tys. PLN w 2014 r. do 

poziomu 0 PLN. Spadek ten wynika głównie z rezygnacji przez Emitenta ze świadczenia wszelkich usług 

podmiotom zewnętrznym na rzecz koncentracji na działalności inwestycyjnej. 

W roku zakończonym 31 grudnia 2016 r. odnotowano wzrost przychodów z działalności podstawowej o 74,34 

tys. PLN, czyli o 1,8% do 4 171,76 tys. PLN w porównaniu do 4 099,04 tys. PLN w 2015 roku. Głównym 

czynnikiem wzrostu była rosnąca wartość godziwa spółek z portfela inwestycyjnego. 

Przychody z wyceny aktywów finansowych były efektem wzrostu wartości godziwej udziałów i akcji takich 

podmiotów jak: Inno-Gene S.A. oraz Infermedica sp. z o.o. w związku z ich efektywną bieżącą działalnością i 

osiągniętymi wynikami. 

W odniesieniu do tych podmiotów Emitent zastosował następujące metody szacowania wartości godziwej: 

(a)  Inno-Gene S.A. – wycena w oparciu o kurs notowań na rynku NewConnect 

(b)  Inrefmedica sp. z o.o. – wycena w oparciu o cenę z rzeczywistej transakcji rynkowej 

Dodatkowo Emitent odnotował spadek o 97,15% przychodów ze zbycia aktywów finansowych tj. o 55,2 tys. 

PLN do 1,62 tys. PLN w 2016 r. w porównaniu z 56,82 tys. PLN w 2015 r. Na powyższy wynik wpływ miał fakt 

niedokonywania w 2016 roku istotnych transakcji sprzedaży aktywów finansowych. 
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Koszty działalności podstawowej 

Poniższa tabela przedstawia informację na temat kosztów działalności podstawowej Emitenta za lata zakończone 

odpowiednio 31 grudnia 2016 r., 31 grudnia 2015 r. oraz 31 grudnia 2014 r. 

 

Za lata zakończone 31 grudnia Zmiana 

 

2016 2015 2014 2016/2015 2015/2014 

 

(tys. PLN) 

(badane) 

 

(%) 

Koszty działalności podstawowej 3 045,91 1 548,00 1 917,16 96,76% (19,26)% 

 1. koszty działalności inwestycyjnej 2 195,25 1 332,40 1 772,17 64,76% (24,82)% 

 - koszty z wyceny aktywów finansowych 2 133,97 1 247,14 1 772,17 71,11% (29,63)% 

 - strata ze zbycia aktywów finansowych 61,29 85,26 0,00 (28,12)% 0,00% 

 2. koszty ogólnego zarządu (koszty według rodzaju) 850,66 215,60 144,99 294,56% 48,69% 

 - amortyzacja, w tym: 3,05 3,54 6,01 (13,66)% (41,14)% 

 amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych 3,05 3,54 6,01 (13,66)% (41,14)% 

 - koszty świadczeń pracowniczych, w tym: 44,77 0,00 3,50 0,00% (100,00)% 

 wynagrodzenia 44,77 0,00 3,50 0,00% (100,00)% 

 koszty świadczeń emerytalnych po okresie zatrudnienia 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 

 - zużycie materiałów i energii 50,23 12,10 0,07 315,12% 17498,12% 

 - usługi obce 654,24 183,15 91,57 257,21% 100,01% 

 - podatki i opłaty 79,49 0,70 0,39 11255,39% 79,49% 

 - pozostałe koszty 18,87 16,11 43,45 17,18% (62,93)% 

Źródło: Sprawozdania Finansowe, Emitent 

W strukturze kosztów działalności podstawowej, do których Emitent zalicza koszty działalności inwestycyjnej 

oraz koszty ogólnego zarządu, w latach 2016, 2015 i 2014 dominujący udział miały koszty działalności 

inwestycyjnej, które stanowiły odpowiednio 72,07%, 86,07% i 92,44%.  

Do kosztów działalności inwestycyjnej Emitent zalicza koszty wynikające z bieżących spadków wartości 

godziwej posiadanych udziałów i akcji oraz zrealizowane na sprzedaży aktywów finansowych straty. W 

opisywanych okresach koszty wynikające ze zmian szacunków wartości godziwej dominowały w strukturze 

kosztów działalności inwestycyjnej, stanowiąc odpowiednio 97,20%, 93,60% i 100,00% (dla 2016, 2015 i 2014 

roku). 

Koszty z wyceny aktywów finansowych były efektem spadku wartości godziwej udziałów i akcji i dotyczyły 

m.in. następujących inwestycji:  

 w 2014 roku - Inkubator Naukowo-Technologiczny sp. z o.o., IPO S.A. 

 w 2015 roku – Inkubator Naukowo-Technologiczny sp. z o.o., Angels.pl sp. z o.o. (dawniej: Crowdcube sp. 

z o.o.); Green Genie Games Inc., 

 w 2016 roku - Agencja Rozwoju Innowacji, Time Solutions, Angels.pl sp. z o.o. (dawniej: Crowdcube sp. z 

o.o.), Inkubator Naukowo -Technologiczny sp. z o.o., Patent Fund S.A., Best Capital sp. z o.o.  

W odniesieniu do tych podmiotów Emitent zastosował następujące metody szacowania wartości godziwej: 

 Inkubator Naukowo-Technologiczny sp. z o.o. – metoda skorygowanych aktywów netto, polegająca na 

sprowadzeniu wartości księgowej aktywów i zobowiązań wycenianego podmiotu do ich wartości rynkowej 

a następnie ustalenia wartości kapitałów własnych jako różnicy skorygowanych aktywów i skorygowanych 

zobowiązań;  

 IPO S.A. - wycena w oparciu o kurs notowań na rynku NewConnect 

 Angels.pl sp. z o.o. (dawniej: Crowdcube sp. z o.o.) – w 2015 roku - metoda dochodowa oparta o analizę 

DCF (tj. ustalenia wartości bieżącej wartości prognozowanych przepływów pieniężnych). W 2016 roku ze 

względu na spadek wartości aktywów netto zdecydowano o zmianie metody wyceny z metody dochodowej 

na majątkową opartą na ustaleniu wartości inwestycji według jej księgowych aktywów netto. 
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 Green Genie Games Inc. – cena z rzeczywistej transakcji rynkowej 

 Agencja Rozwoju Innowacji S.A. - wycena w oparciu o kurs notowań na rynku NewConnect 

 Time Solutions – metoda mieszana (średnia z wycen metodami dochodową, porównawczą i kosztową), w 

której do wyceny wartości posiadanego udziału wykorzystano średnią ważoną wycen przygotowanych w 

oparciu o metodę zdyskontowanych przepływów pieniężnych, metodę porównawczą (ocena podobnego 

podmiotu notowanego na rynku NewConnect, z dyskontem z tytułu braku płynności) i metodę kosztową 

(szacowanie kosztów wytwarzanego oprogramowania).  

 Patent Fund S.A. - wycena w oparciu o kurs notowań na rynku NewConnect 

 Best Capital sp. z o.o. – wycena metodą księgowych aktywów netto – polegająca na ustaleniu wartości 

inwestycji na podstawie różnicy księgowej wartości aktywów i zobowiązań. 

Ponadto w 2015 roku odnotowano wzrost kosztów ogólnego zarządu o 70,60 tys. PLN, czyli o 48,69% 

tj. do poziomu 215,60 tys. PLN w porównaniu do 144,99 tys. PLN w 2014 r. W 2016 roku wzrost kosztów 

ogólnego zarządu wyniósł 635,06 tys PLN. Wzrost kosztów ogólnego zarządu w analizowanych okresach wiązał 

się z rosnącą skalą działalności Emitenta. Zmiana wynikała głównie ze wzrostu wartości kosztów usług obcych, 

na które składały się obsługa prawna, obsługa księgowa, wsparcie w zakresie administracji stroną internetową 

oraz obsługa biura. 

Pozostałe przychody i koszty działalności  

W analizowanym okresie Spółka nie osiągała istotnych przychodów klasyfikowanych jako przychody 

z pozostałej działalności za wyjątkiem 2016 r. kiedy to Spółka rozpoznała w przychodach okresu część 

uzyskanej z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości dotacji w wysokości 147 tys. PLN. W 2014 r. ujęto 

w księgach korektę zobowiązań z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, po uzgodnieniu sald 

z Urzędem Skarbowym, co skutkowało rozpoznaniem przychodu w wysokości 42,27 tys. PLN. Na wartość 

pozostałych przychodów operacyjnych w 2014 r. wpłynęło też rozwiązanie utworzonych rezerw na kwotę 

9,67 tys. PLN.  

Z kolei koszty pozostałej działalności spadły z 204,57 tys. PLN w 2014 r. do 45,87 tys. PLN w 2015 r. 

tj. o 77,58% oraz do 40,53 tys. PLN w roku 2016 r. Relatywnie wysoka, w porównaniu z 2015 r., wartość 

pozostałych kosztów działalności podstawowej w 2014 r. była skutkiem dokonania odpisu aktualizującego 

wartość należności uznanej za zagrożoną – 99,00 tys. PLN oraz poniesienia kosztów ugody przedsądowej 

w wysokości 70,0 tys. PLN. W ciężar kosztów pozostałej działalności ujęto ponadto koszty niestanowiące 

kosztów uzyskania przychodów dla celów podatku dochodowego od osób prawnych – odpowiednio 

31,80 tys. PLN i 24,99 tys. PLN w 2014 i 2015 r. W 2016 roku wartość kosztów pozostałej działalności 

operacyjnej wyniosła 40,53 tys. PLN (spadek o 11,64% z kwoty 45,87 tys. PLN w 2015 roku) i dotyczyła, 

podobnie jak w poprzednich latach, w głównej mierze kosztów nie stanowiących kosztów uzyskania 

przychodów dla celów podatku dochodowego od osób prawnych. Głównym tytułem kosztów nie stanowiących 

kosztów uzyskania przychodu w analizowanych okresach były wydatki dotyczące reprezentacji, podróży 

służbowych oraz zakupów - opłacane kartami płatniczymi. 

Przychody i koszty finansowe 

W analizowanym okresie osiągnięte przychody finansowe stanowiły naliczone odsetki od udzielonych pożyczek, 

wynoszące odpowiednio 2,43 tys. PLN (w 2014 r.), 17,54 tys. PLN (w 2015 r.) oraz 23,24 (w 2016 r.). 

Wzrost wartości osiągniętych przychodów korelował dodatnio z wartością udzielonych przez Emitenta 

pożyczek.  

Z kolei w kosztach finansowych ujęto koszty odsetek od pożyczek uzyskanych. Koszty te wzrosły 

z 28,32 tys. PLN w 2014 r. do 31,95 tys. PLN w 2015 r. tj. o 12,80%, oraz 71,89 tys. w 2016 r. tj o 125% 

proporcjonalnie do skali zadłużenia w porównywanych okresach. 

Analiza zysku na poszczególnych poziomach rachunku zysków i strat 

W analizowanych okresach wartość wyniku brutto wynosiła odpowiednio: 1 190,55 tys. PLN (zysk brutto w 

2016 roku); 2 492,08 tys. PLN (zysk brutto w 2015 roku); (582,09) tys. PLN (strata brutto w 2014 roku). 

Fluktuacje wartości wyniku przed opodatkowaniem były przede wszystkim efektem zmiany szacunków wartości 

godziwej składników portfela inwestycyjnego Spółki. W analizowanych okresach obciążenia podatkowe, 

obejmujące wyłącznie odroczony podatek dochodowy wynosiły odpowiednio 98,99 tys. PLN (2016 rok); 582,32 

(2015 rok) oraz 401,47 (2014 rok). Efektywna stawka podatkowa wynosiła: 8,31% (w 2016 roku), 23,37% (w 
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2015 roku) oraz 68,97% (w 2014 roku). W efekcie opisanych wyżej czynników wynik netto w analizowanych 

okresach ukształtował się na następujących poziomach: 1 091,56 tys. PLN (zysk netto 2016 roku); 1 909,76 tys. 

PLN (zysk netto 2015 roku); (983,56) tys. PLN (strata netto 2014 roku).  

Omówienie okresu zakończonego 30 czerwca 2017 i 2016 r.  

Poniższa tabela przedstawia wybrane pozycje rachunku zysków i strat Emitenta za okres 3 miesięcy zakończony 

30 czerwca 2017 i 2016 r. 

  

Za okres zakończony 30 czerwca 

 2017 2016 Zmiana 

(tys. PLN) 

(niebadane)  

 

(%) 

DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA  

   
Przychody z działalności podstawowej, w tym: - - - 

przychody z działalności inwestycyjnej - - - 

przychody ze sprzedaży produktów i usług - - - 

Koszty działalności podstawowej, w tym: 2 168,38 1 506,43  (15,80) 

koszty działalności inwestycyjnej 2 030,21     1 374,65  47,69 

koszty ogólnego zarządu 138,16     131,77  4,85 

Zysk/Strata na działalności podstawowej (2 168,38)     (1 506,43)  43,94 

Przychody z pozostałej działalności  -       -       - 

Koszty pozostałej działalności  5,93    7,63    (22,28) 

Przychody finansowe 3,13     6,70     (53,26) 

Koszty finansowe 0,02     23,98     (99,90) 

Zysk/Strata przed opodatkowaniem (2 171,20) (1 531,33)  41,79 

Podatek dochodowy, w tym:  (411,51) (431,91)  (4,72) 

część bieżąca -       -       - 

część odroczona (411,51) (431,91)  (4,72) 

Zysk/Strata netto okresu z działalności kontynuowanej (1 759,69) (1 099,42) 60,06 

Źródło: Sprawozdanie Kwartalne za okres 3 miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 r.; Emitent 

Przychody z działalności podstawowej 

Poniższa tabela przedstawia informację na temat przychodów z działalności podstawowej Emitenta za okres 

3 miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 i 2016 r. 

 

Za okres zakończony 30 czerwca  

2017 2016 Zmiana 

 
(tys. PLN) 

(niebadane) 

 

(%) 

Przychody z działalności podstawowej     

 1. przychody z działalności inwestycyjnej  -       -     - 

przychody z wyceny aktywów finansowych  -       -     - 

zysk ze zbycia aktywów finansowych  -        -        

otrzymane dywidendy  -        -        

inne  -        -        

2. przychody ze sprzedaży produktów i usług  -        -        

usługi doradcze i inne  -        -        

Źródło: Sprawozdania Kwartalne za okres 3 miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 r.; Emitent 

Spółka nie osiągnęła przychodów z działalności za okres 3 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2017 i 2016 r.   
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Koszty działalności podstawowej 

Poniższa tabela przedstawia informację na temat kosztów działalności podstawowej Emitenta za okres 

3 miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 i 2016 r. 

 

Za okres zakończony 30 czerwca 

 2017 2016 Zmiana 

 
(tys. PLN)  

(niebadane) 

 

(%) 

Koszty działalności podstawowej    

1. koszty działalności inwestycyjnej  2 030,21   1 374,65     47,69 

koszty z wyceny aktywów finansowych  2 030,21      1 374,65     47,69 

strata ze zbycia aktywów finansowych  -        -       - 

2. koszty ogólnego zarządu (koszty według rodzaju)  138,16      131,77     4,85 

amortyzacja, w tym:  1,78     0,55     225,95 

amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych 1,78      0,55     225,95 

koszty świadczeń pracowniczych, w tym: 27,37     1,10 2390,08 

wynagrodzenia 27,37     1,10     2390,08 

koszty ubezpieczeń i innych narzutów na wynagrodzenia  -        -       - 

koszty świadczeń emerytalnych po okresie zatrudnienia  -        -       - 

zużycie materiałów i energii 6,02     15,46 (61,06) 

usługi obce 97,31     113,24 (14,07) 

podatki i opłaty 1,94     1,40 38,29 

pozostałe koszty 3,76     0,03     12427,43 

Źródło: Sprawozdania Kwartalne za okres 3 miesięcy zakończone 30 czerwca 2017 r.; Emitent 

W strukturze kosztów działalności podstawowej, do których Emitent zalicza koszty z działalności inwestycyjnej 

oraz koszty ogólnego zarządu, w okresie 3 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2017 r. dominujący udział miały 

koszty z działalności inwestycyjnej, które stanowiły 93,63% sumy kosztów działalności podstawowej.  

Koszty z wyceny aktywów finansowych były efektem spadku wartości godziwej udziałów i akcji i dotyczyły 

przede wszystkim aktualizacji wartości inwestycji Inno-Gene S.A. 

Pozostałe przychody i koszty działalności  

W analizowanym okresie Spółka nie osiągnęła istotnych przychodów klasyfikowanych jako przychody 

z pozostałej działalności.  

Przychody i koszty finansowe 

W analizowanym okresie osiągnięte przychody finansowe stanowiły naliczone odsetki od udzielonych pożyczek 

stanowiące odpowiednio 3,1 tys. PLN w 2017 r. oraz 7,7 tys. PLN w 2016 r. (spadek o 133%). 

W kosztach finansowych ujęto koszty odsetek od pożyczek uzyskanych oraz opłat bankowych. Koszty te spadły 

z 24 tys. PLN w 2016 r. do 0,02 tys. PLN w 2017 r.  

Analiza zysku na poszczególnych poziomach rachunku zysków i strat 

W analizowanych okresach Spółka utworzyła rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego w wysokości 

1,3 mln PLN. Utworzona rezerwa pomniejsza wynik finansowy Spółki. 
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Omówienie okresu 3 miesięcy zakończonego 31 marca 2017 i 2016 r.  

Poniższa tabela przedstawia wybrane pozycje rachunku zysków i strat Emitenta za okres 3 miesięcy zakończony 

31 marca 2017 i 2016 r. 

  

Za okres zakończony 31 marca 
 

2017 2016 Zmiana 

(tys. PLN) 

(niebadane)  

 

(%) 

DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA  

   Przychody z działalności podstawowej, w 

tym: 601,21 2 059,70 (70,81) 

przychody z działalności inwestycyjnej 601,21 2 059,70 (70,81) 

przychody ze sprzedaży produktów i usług -         -       - 

Koszty działalności podstawowej, w tym: 776,32 65,99 1 076,37 

koszty działalności inwestycyjnej 643,25 0,80 80 306,68 

koszty ogólnego zarządu 133,06 65,19 104,11 

Zysk/Strata na działalności podstawowej (175,11) 1 993,71 (108,78) 

Przychody z pozostałej działalności  1,72  -       

 Koszty pozostałej działalności  5,55 15,80 (64,88) 

Przychody finansowe 4,60 8,38 (45,07) 

Koszty finansowe 0,12 41,94 (99,71) 

Zysk/Strata przed opodatkowaniem (174,45) 1 944,34 (108,97) 

Podatek dochodowy, w tym:  (30,70) 381,20 (108,05) 

część bieżąca   -        -       - 

część odroczona (30,70) 381,20 (108,05) 
Zysk/Strata netto okresu z działalności 

kontynuowanej (143,75) 1 563,13 (109,20) 

Źródło: Sprawozdania Kwartalne za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2017 r.; Emitent 

Przychody z działalności podstawowej 

Poniższa tabela przedstawia informację na temat przychodów z działalności podstawowej Emitenta za okres 3 

miesięcy zakończony 31 marca 2017 i 2016 r. 

 

3 miesiące zakończone 31 marca  

2017 2016 Zmiana 

 
(tys. PLN) 

(niebadane) 

 

(%) 

Przychody z działalności podstawowej     

 1. przychody z działalności inwestycyjnej 601,21 2 059,70 -(70,81) 

przychody z wyceny aktywów finansowych 601,21 2 059,70 (70,81) 

zysk ze zbycia aktywów finansowych -       -       - 

otrzymane dywidendy -         -       - 

inne   -       -       - 

2. przychody ze sprzedaży produktów 

i usług   -       -       - 

usługi doradcze i inne - - - 

Źródło: Sprawozdania Kwartalne za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2017 r.; Emitent 

Przychody z działalności podstawowej za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2017 r. wyniosły 0,6 mln PLN 

i były o 1,5 mln PLN niższe niż w analogicznym okresie w 2016 r. (spadek o 70,8%). Na spadek przychodów 

z działalności podstawowej wpływ miał spadek przychodów z wyceny aktywów finansowych.  
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Przychody z działalności podstawowej za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2017 r. wyniosły 0,6 mln PLN 

i wynikały z aktualizacji wyceny składników portfela inwestycyjnego notowanych na rynku NewConnect – 

w szczególności Agencji Rozwoju Innowacji SA oraz Patent Fund S.A, których kursy notowań na dzień 

31 marca 2017 roku były wyższe od kursów na 31 grudnia 2016 roku. W analogicznym okresie roku 

poprzedniego, czynnikiem, który w decydujący sposób wpłynął na ukształtowanie się wysokich przychodów 

z wyceny aktywów finansowych był -podobnie jak w 2017 roku- rosnący kurs notowań Agencji Rozwoju 

Innowacji S.A. 

Koszty działalności podstawowej 

Poniższa tabela przedstawia informację na temat kosztów działalności podstawowej Emitenta za okres 

3 miesięcy zakończony 31 marca 2017 i 2016 r. 

 

3 miesiące zakończone 31 marca 

 2017 2016 Zmiana 

 
(tys. PLN)  

(niebadane) 

 

(%) 

Koszty działalności podstawowej - - - 

1. koszty działalności inwestycyjnej 643,25 0,80 80 306,68% 

koszty z wyceny aktywów finansowych 643,25 0,80 80 306,68% 

strata ze zbycia aktywów finansowych -       -        

2. koszty ogólnego zarządu (koszty według rodzaju) 133,06 65,19 104,11% 

amortyzacja, w tym: 1,35 0,63 113,42% 

amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych 1,35 0,63 113,42% 

koszty świadczeń pracowniczych, w tym: 30,21 -        

wynagrodzenia 30,21 -        

koszty ubezpieczeń i innych narzutów na 

wynagrodzenia -       -        

koszty świadczeń emerytalnych po okresie 

zatrudnienia 

                                                     

-       

                                                     

-        

zużycie materiałów i energii 7,81 2,70 188,99% 

usługi obce 76,60 55,42 38,23% 

podatki i opłaty 8,71 -        

pozostałe koszty 8,40 6,44 30,43 

Źródło: Sprawozdania Kwartalne za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2017 r.; Emitent 

W strukturze kosztów działalności podstawowej, do których Emitent zalicza koszty z działalności inwestycyjnej 

oraz koszty ogólnego zarządu, w okresie 3 miesięcy zakończonym 31 marca 2017 r. dominujący udział miały 

koszty z działalności inwestycyjnej, które stanowiły 68% sumy kosztów działalności podstawowej.  

Koszty z wyceny aktywów finansowych były efektem spadku wartości godziwej udziałów i akcji i dotyczyły 

przede wszystkim aktualizacji wartości inwestycji Inno-Gene S.A. 

Pozostałe przychody i koszty działalności  

W analizowanym okresie Spółka nie osiągnęła istotnych przychodów klasyfikowanych jako przychody 

z pozostałej działalności. Spółka odnotowała znaczacy spadek na pozycji kosztów z pozostałej działalności 

z 15,8 mln PLN za okres 3 miesięcy zakończony 31 grudnia 2016 r. do 5,5 mln PLN w analogicznym okresie 

w 2017 r. (spadek o 64,8%). 

Przychody i koszty finansowe 

W analizowanym okresie osiągnięte przychody finansowe stanowiły naliczone odsetki od udzielonych pożyczek 

stanowiące odpowiednio 4,6 tys. PLN w 2017 r. oraz 8,4 tys. PLN w 2016 r. (spadek o 45%). 

W kosztach finansowych ujęto koszty odsetek od pożyczek uzyskanych. Koszty te spadły z 41,9 tys. PLN 

w 2016 r. do 0,01 tys. PLN w 2017 r.  
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Analiza zysku na poszczególnych poziomach rachunku zysków i strat 

W analizowanych okresach wartość wyniku brutto wynosiła odpowiednio 0,2 mln PLN (strata brutto w okresie 

3 miesięcy zakończonym 31 marca 2017 r.) oraz 1,9 mln PLN (zysk brutto w okresie 3 miesięcy zakończonym 

31 marca 2016 r.). W analizowanych okresach Spółka utworzyła rezerwę z tytułu odroczonego podatku 

dochodowego w wysokości 1,6 mln PLN. Utworzona rezerwa pomniejsza wynik finansowy Spółki. 

Sytuacja finansowa 

Poniższe omówienie sytuacji finansowej Spółki dotyczy wybranych pozycji Sprawozdań Finansowych. W celu 

uzyskania informacji o zasadach rachunkowości, na podstawie których sporządzane są historyczne informacje 

finansowe Spółki, zob. „Przegląd sytuacji operacyjnej i finansowej – Wybrane zasady (polityki) rachunkowości” 

oraz noty do Sprawozdań Finansowych znajdujących się w Prospekcie. 

Omówienie lat zakończonych 31 grudnia 2016, 2015 oraz 2014 r. 

Na dzień 31 grudnia 2016 r. wartość aktywów Spółki wynosiła 21814,95 tys. PLN i była wyża o 11 617,38 tys 

PLN tj. o 113,92% od wartości aktywów na dzień 31 grudnia 2015 roku. Na dzień 31 grudnia 2015 r. wartość 

aktywów Spółki wynosiła 10 197,57 tys. PLN i była wyższa o 5 243,86 tys. PLN w stosunku do stanu aktywów 

na dzień 31 grudnia 2014 r. (4 953,71 tys. PLN). 

Poniższa tabela prezentuje wybrane informacje na temat aktywów Spółki na wskazane w niej daty. 

 

w tys. PLN 

Aktywa 31.12.2016 udział % 31.12.2015 udział % 31.12.2014 udział % 

Aktywa trwałe (długoterminowe)      20 320,62   93,15%       9 122,84   89,46%       3 930,05   79,34% 

Wartość firmy, inne wartości niematerialne -    -               -               -               -               -    

Rzeczowe aktywa trwałe          13,13   0,06%          7,36   0,07%          3,62   0,07% 

Aktywa finansowe, w tym:      19 913,68   91,28%       9 042,51   88,67%       3 899,45   78,72% 

aktywa finansowe wyceniane w wartości 

godziwej przez wynik finansowy 
     19 913,68   91,28%      9 027,11   88,52%      3 885,45   78,44% 

inwestycje utrzymywane do terminu 

wymagalności 
           -                -               -               -                      -               -    

aktywa finansowe dostępne do sprzedaży            -                -               -               -                      -               -    

pożyczki i należności             -                -            15,40   0,15% 
              

14,00   
0,28% 

Aktywa z tytułu podatku odroczonego          393,80   1,81%         72,97   0,72%         26,97   0,54% 

Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)       1 494,34   6,85%       1 074,73   10,54%       1 023,66   20,66% 

Aktywa finansowe, w tym:         456,00   2,09%        526,01   5,16%        363,81   7,34% 

aktywa finansowe wyceniane w wartości 

godziwej przez wynik finansowy 
        13,06   0,06%        226,02   2,22%        349,89   7,06% 

inwestycje utrzymywane do terminu 

wymagalności 
           -                -               -               -                      -               -    

aktywa finansowe dostępne do sprzedaży            -                -               -               -                      -               -    

pożyczki i należności         442,94   2,03%        299,99   2,94% 
              

13,92   
0,28% 

Inne składniki aktywów obrotowych           1,32   0,01%          0,95   0,01%          0,14            0,00   

Należności z tytułu podatku dochodowego             -                -               -               -               -               -    

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty       1 037,02   4,75%        547,77   5,37%        659,71   13,32% 

Suma aktywów      21 814,95   100,00%      10 197,57   100,00%       4 953,71   100,00% 

Źródło: Sprawozdania Finansowe, Emitent 

Na dzień 31 grudnia 2016 r. wartość aktywów trwałych Spółki wynosiła 20 320,62 i była wyższa o 122,74% 

w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. Ich udział w aktywach ogółem stanowił na dzień 31 grudnia 

2016 r. 93,15%. Na zmianę stanu aktywów trwałych główny wpływ miała rozbudowa portfela aktywów 
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finansowych, w szczególności nabycie akcji i udziałów m.in. Patent Fund S.A., Inno-Gene S.A., Brand 24 S.A., 

Time Solutions sp. z o.o., Infermedica sp. z o.o. 

Aktywa trwałe Spółki na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosiły 9 122,84 tys. PLN i w stosunku do stanu na dzień 

31 grudnia 2014 r. były wyższe o 5 192,79 tys. PLN. Ich udział w aktywach ogółem stanowił na dzień 

31 grudnia 2015 r. 89,46%, a na dzień 31 grudnia 2014 r. 79,34%. Na zmianę stanu aktywów trwałych główny 

wpływ miało zwiększenie się wartości inwestycji długoterminowych (do 9 042,51 tys. PLN na dzień 31 grudnia 

2015 r. wobec 3 899,45 tys. PLN na dzień 31 grudnia 2014 r.). 

Wartość tej pozycji w głównej mierze stanowią długoterminowe aktywa finansowe, wśród których znajdują się 

udziały i akcje spółek portfelowych posiadanych przez Spółkę.  

Aktywa obrotowe Spółki na dzień 31 grudnia 2016 r. osiągnęły wartość 1 494,34 tys. PLN, co stanowiło wzrost 

o 419,60 tys. PLN w stosunku do stanu na koniec grudnia 2015 r. W strukturze aktywów Spółki aktywa 

obrotowe stanowiły na dzień 31 grudnia 2016 r. 6,85% aktywów ogółem. Największy udział w strukturze 

aktywów obrotowych stanowiły środki pieniężne na rachunkach bankowych, oraz aktywa finansowe, na które 

składały się przede wszystkim udzielone pożyczki krótkoterminowe. 

Aktywa obrotowe Spółki na dzień 31 grudnia 2015 r. osiągnęły wartość 1 074,73 tys. PLN, co stanowiło wzrost 

o 51,07 tys. PLN w stosunku do stanu na koniec grudnia 2014 r. W strukturze aktywów Spółki aktywa obrotowe 

stanowiły na dzień 31 grudnia 2015 r. 10,54% oraz na dzień 31 grudnia 2014 r. 20,66% aktywów ogółem. 

Największy udział w strukturze aktywów obrotowych stanowiły środki pieniężne na rachunkach bankowych, 

oraz aktywa finansowe, na które składały się krtótkoterminowe akcje spółek portfela inwestycyjnego notowane 

na rynku NewConnect oraz udzielone pożyczki krótkoterminowe. 

Poniższa tabela prezentuje wybrane informacje na temat pasywów Spółki na wskazane w niej daty. 

 

w tys. PLN 

Pasywa 31.12.2016 udział % 31.12.2015 udział % 31.12.2014 udział % 

Kapitał własny (przypisany 

akcjonariuszom spółki dominującej) 
     20 196,18   92,58%       7 123,62   69,86%       3 795,48   76,62% 

Kapitał akcyjny       1 484,00   6,80%        884,00   8,67%        784,00   15,83% 

Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej 

ich wartości nominalnej (agio) 
     13 778,88   63,16%       2 836,00   27,81%       1 936,00   39,08% 

Akcje własne             -                -               -               -               -               -    

Kapitał z aktualizacji wyceny aktywów             -                -               -               -               -               -    

Kapitał rezerwowy             -            -               -               -               -               -    

Zyski zatrzymane       4 933,31   22,61%       3 403,62   33,38%       1 075,48   21,71% 

Zobowiązania długoterminowe       1 597,10   7,32%       1 804,93   17,70%       1 155,63   23,33% 

Zobowiązania finansowe, w tym:             -                -           641,90   6,29%        613,54   12,39% 

 długoterminowe pożyczki            -                -           641,90   6,29%        613,54   12,39% 

Zobowiązania z tytułu świadczeń 

pracowniczych 
           -                -               -               -               -               -    

Rezerwy            -                -               -               -               -               -    

Rezerwy na podatek odroczony       1 597,10   7,32%       1 163,03   11,41%        542,09   10,94% 

Zobowiązania krótkoterminowe          21,66   0,10%       1 269,02   12,44%          2,60   0,05% 

Zobowiązania finansowe, w tym:              -                -          1 230,42   12,07%            -               -    

 pożyczki krótkoterminowe            -                -         1 230,42   12,07%            -               -    

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz 

pozostałe zobowiązania 
         11,56   0,05%         38,60   0,38%          2,60   0,05% 

Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego             -                -               -               -               -               -    

Zobowiązania z tytułu świadczeń 

pracowniczych 
         10,10   0,05%            -               -               -               -    

Rezerwy             -                -               -               -               -               -    

Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego             -                -               -               -               -               -    
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w tys. PLN 

Pasywa 31.12.2016 udział % 31.12.2015 udział % 31.12.2014 udział % 

Suma pasywów      21 814,95   100,00%      10 197,57   100,00%       4 953,71   100,00% 

Źródło: Sprawozdania Finansowe, Emitent 

Kapitał własny Emitenta na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosił 20 196,18 tys PLN i był wyższy o 13 072,56 tys. 

PLN w stosunku do wartości kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2015 r. Główną pozycją kapitału własnego 

poza kapitałem akcyjnym stanowiły zyski zatrzymane, obejmujące wynik lat ubiegłych oraz wynik netto 

bieżącego okresu oraz kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej (agio). Na dzień 

31 grudnia 2016 r. kapitał własny stanowił 92,58% sumy pasywów Emitenta. Na wzrost bezwzględnej wartości 

kapitału własnego wpływ miało przeprowadzenie w 2016 r. emisji akcji oraz uzyskane w związku z tą emisją 

istotne agio. Emitent nie dokonywał wypłaty dywidendy, co wpływało na wartość zysków zatrzymanych oraz 

wzrost wartości kapitałów własnych. 

Kapitał własny Emitenta na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosił 7 123,62 tys. PLN i był wyższy o 3 328,14 tys. 

PLN w stosunku do wartości kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2014 r. Główną pozycją kapitału własnego 

poza kapitałem akcyjnym stanowiły zyski zatrzymane, obejmujące wynik lat ubiegłych oraz wynik netto 

bieżącego okresu oraz kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej (agio). Na dzień 

31 grudnia 2015 r. kapitał własny stanowił 69,86% sumy pasywów Emitenta. Udział kapitału własnego 

w strukturze pasywów zmniejszył się o 6,76 p.p. w porównaniu z wartością tej pozycji na dzień 

31 grudnia 2014 r. Na wzrost bezwzględnej wartości kapitału własnego wpływ miało wypracowanie w 2015 r. 

zysku netto, a także istotne agio uzyskiwane w związku z emisjami akcji Emitenta. Emitent nie dokonywał 

wypłaty dywidendy, co wpływało na wartość zysków zatrzymanych oraz wzrost wartości kapitałów własnych. 

Zobowiązania długoterminowe (obejmujące na dzień 31 grudnia 2016 roku wyłącznie rezerwy na odroczony 

podatek dochodowy) wynosiły 1 597,10 tys. PLN i były o 207,82 tys. PLN mniejsze w stosunku do stanu 

zobowiązań długoterminowych i rezerw na dzień 31 grudnia 2015 r. Spadek ten był wynikiem spłaty wszelkich 

zobowiązań finansowych, wykazanych na dzień 31 grudnia 2015 roku, z pieniędzy pozyskanych z Emisji 

Serii F. 

Zobowiązania długoterminowe na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosiły 1 804,93 tys. PLN i były o 649,30 tys. PLN 

wyższe w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. Ich główną składową były rezerwy na podatek 

odroczony (1 163,03 tys. PLN na koniec 2015 r. wobec 542,09 tys. PLN na dzień 31 grudnia 2014 r.), utworzone 

w związku z przejściowymi różnicami w wartości bilansowej i podatkowej składników portfela inwestycyjnego 

oraz długoterminowe pożyczki udzielone Spółce przez akcjonariuszy (641,90 tys. PLN na koniec 2015 r. oraz 

613,54 tys. PLN na koniec 2014 r.). Biorąc pod uwagę łączną wartość kapitałów własnych i zobowiązań 

Emitenta, zobowiązania długoterminowe stanowiły na dzień 31 grudnia 2015 r. 17,70% ich wartości ogółem, 

a na dzień 31 grudnia 2014 r. 23,3% ich wartości ogółem. 

Zobowiązania krótkoterminowe wynosiły na koniec grudnia 2016 r. 21,66 tys. PLN, co stanowiło spadek 

o 1 247,35 tys. PLN w stosunku do ich wartości na dzień 31 grudnia 2015 r. Spadek ten wynikał, podobnie jak 

w przypadku zobowiązań długoterminowych, z uregulowania zobowiązań finansowych (pożyczek) w drodze 

potrącenia z ceną emisyjną za akcje serii F. 

Zobowiązania krótkoterminowe wynosiły na koniec grudnia 2015 r. 1 269,02 tys. PLN, co stanowiło wzrost 

o 1 269,02 tys. PLN w stosunku do ich wartości na dzień 31 grudnia 2014 r. Głównym czynnikiem mającym 

wpływ na wzrost ich wartości był wzrost o 1 230,42 tys. PLN (do 1 230,42 tys. PLN na koniec grudnia 2015 r., 

wobec 0 PLN na dzień 31 grudnia 2014 r.) zobowiązań z tytułu pożyczek krótkoterminowych. Do pozycji tej 

należą głównie pożyczki uzyskiwane od akcjonariuszy Spółki. 

Omówienie okresu zakończonego 30 czerwca 2017 i 2016 r. 

Na dzień 30 czerwca 2017 r. wartość aktywów Spółki wynosiła 19,6 mln PLN i była niższa o 1,3 mln PLN tj. o 

6,18% od wartości aktywów na dzień 30 czerwca 2016 r. Na dzień 30 czerwca 2016 r. wartość aktywów Spółki 

wynosiła 20,9 mln PLN. 
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Poniższa tabela prezentuje wybrane informacje na temat aktywów Spółki na wskazane w niej daty. 

 Aktywa 

Na dzień 30 czerwca 

 
2017 2016 Udział 2017 

(tys. PLN) 

(niebadane) 

 

(%) 

Aktywa trwałe (długoterminowe) 18 503,28 16 879,12 94,41 

Wartość firmy, inne wartości niematerialne - - - 

Rzeczowe aktywa trwałe 25,52 10,61 0,13 

Aktywa finansowe, w tym: 17 961,58 16 755,82 91,65 

aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 17 961,58 16 739,39 91,65 

inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności - - - 

aktywa finansowe dostępne do sprzedaży - - - 

pożyczki i należności  - 16 439,45 - 

Aktywa z tytułu podatku odroczonego  516,18 112,68 2,63 

Aktywa obrotowe (krótkoterminowe) 1 095,62 4 010,60 5,59 

Aktywa finansowe, w tym: 409,33 423,04 2,09 

aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 7,84 37,25 0,04 

inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności - - - 

aktywa finansowe dostępne do sprzedaży - - - 

pożyczki i należności  401,50 385,80 2,05 

Inne składniki aktywów obrotowych 0,67 0,49 - 

Należności z tytułu podatku dochodowego - - - 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 685,61 3 587,06 3,50 

Suma aktywów 19 598,90 20 889,71 100,00 

Źródło: Sprawozdania Kwartalne za okres 3 miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 r.; Emitent 

Na dzień 30 czerwca 2017 r. wartość aktywów trwałych Spółki wynosiła 18,5 mln PLN i była wyższa o 9,62% 

w stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2016 r. Ich udział w aktywach ogółem stanowił na dzień 30 czerwca 

2017 r. 94,4%. Na zmianę stanu aktywów trwałych główny wpływ miało zamkniecie emisji akcji serii F oraz 

wzrost wartości Spółek Portfelowych. 

Wartość tej pozycji w głównej mierze stanowią długoterminowe aktywa finansowe. W związku z dodatnimi 

różniacmi przejściowymi Spółka utworzyła aktywa z tytułu podatku odroczonego, które powiększają wynik 

finansowy Spółki.  

Aktywa obrotowe Spółki na dzień 30 czerwca 2017 r. osiągnęły wartość 1,1 mln PLN, co stanowiło 72,7% 

spadek w stosunku do stanu na koniec czerwca 2016 r. W strukturze aktywów Spółki aktywa obrotowe 

stanowiły na dzień 30 czerwca 2017 r. 5,59% aktywów ogółem. Największy udział w strukturze aktywów 

obrotowych stanowiły aktywa finansowe, na które składały się przede wszystkim udzielone pożyczki 

krótkoterminowe. 

Poniższa tabela prezentuje wybrane informacje na temat pasywów Spółki na wskazane w niej daty. 

 Pasywa 

Na dzień 30 czerwca  

2017 2016 Udział 

(tys. PLN) 

(niebadane) (%) 

Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom spółki dominującej) 18 292,74 7 587,33 93,34 
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 Pasywa 

Na dzień 30 czerwca  

2017 2016 Udział 

(tys. PLN) 

(niebadane) (%) 

Kapitał akcyjny 1 484,00 884,00 7,57 

Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 

(agio) 13 778,88 2 836,00 70,30 

Akcje własne - - - 

Kapitał z aktualizacji wyceny aktywów - - - 

Kapitał rezerwowy - - - 

Zyski zatrzymane 3 029,86 3 867,33 15,46 

Zobowiązania długoterminowe 1 277,27 1 805,16 6,52 

Zobowiązania finansowe, w tym: - 656,04 - 

długoterminowe pożyczki - 656,04 - 

Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych - - - 

Rezerwy - - - 

Rezerwy na podatek odroczony 1 277,27 1 149,12 6,52 

Zobowiązania krótkoterminowe 28,89 11 497,22 0,15 

Zobowiązania finansowe, w tym:  - 11 480,00 - 

pożyczki krótkoterminowe - - - 

 zaliczki na akcje  11 480,00 - 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 23,89 17,22 0,12 

Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego - - - 

Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 5,00    -       - 

Rezerwy   -       -       - 

Suma pasywów 19 598,90     20 889,71    100,00 

Źródło: Sprawozdania Kwartalne za okres 3 miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 r.; Emitent 

Kapitał własny Emitenta na dzień 30 czerwca 2017 r. wynosił 18,3 mln PLN i był wyższy o 9,62% w stosunku 

do wartości kapitału własnego na dzień 30 czerwca 2016 r. Główną pozycją kapitału własnego poza kapitałem 

akcyjnym stanowiły zyski zatrzymane, obejmujące wynik lat ubiegłych oraz wynik netto bieżącego okresu oraz 

kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej (agio).  

Zobowiązania długoterminowe (obejmujące na dzień 30 czerwca 2017 r wyłącznie rezerwy na odroczony 

podatek odroczony) wynosiły 1,3 mln PLN i były o 29,24% mniejsze w stosunku do stanu zobowiązań 

długoterminowych i rezerw na dzień 30 czerwca 2016 r. Spadek ten był wynikiem spłaty pożyczek wobec 

akcjonariusza Spółki. 

Zobowiązania krótkoterminowe na dzień 30 czerwca 2017 r. wynosiły 0,02 mln PLN i były o 99,75% mniejsze 

w stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2016 r. Ich główną składową były zobowiązania z tytułu dostaw 

i usług oraz pozostałe zobowiązania (0,2 mln PLN na koniec czerwca 2017 r. wobec 0,1 mln na koniec czerwca 

2016 r.). 

Omówienie okresu 3 miesięcy zakończonego 31 marca 2017 i 2016 r. 

Na dzień 31 marca 2017 r. wartość aktywów Spółki wynosiła 21,6 mln PLN i była wyża o 5,6 mln PLN tj. o 

34,9% od wartości aktywów na dzień 31 marca 2016 r. Na dzień 31 marca 2016 r. wartość aktywów Spółki 

wynosiła 16,0 mln PLN. 
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Poniższa tabela prezentuje wybrane informacje na temat aktywów Spółki na wskazane w niej daty. 

 Aktywa 

Na dzień 31 marca 

 
2017 2016 Udział 

 (tys. PLN) 

(niebadane)  (%) 

Aktywa trwałe (długoterminowe) 20 278,70 15 573,77 93,72% 

Wartość firmy, inne wartości niematerialne -       -       

 Rzeczowe aktywa trwałe 17,83 6,73 0,08% 

Aktywa finansowe, w tym: 19 868,11 15 474,74 91,82% 

aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 19 868,11 15 458,65 91,82% 

inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności -       -       

 aktywa finansowe dostępne do sprzedaży -       -       

 pożyczki i należności  -       16,09 

 Aktywa z tytułu podatku odroczonego  392,75 92,30 1,82% 

Aktywa obrotowe (krótkoterminowe) 1 358,46 454,71 6,28% 

Aktywa finansowe, w tym: 418,39 407,29 1,93% 

aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 20,03 39,62 0,09% 

inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności -       -       

 aktywa finansowe dostępne do sprzedaży -       -       

 pożyczki i należności  398,37 367,68 1,84% 

Inne składniki aktywów obrotowych 0,63 1,27 0,00% 

Należności z tytułu podatku dochodowego -       -       

 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 939,44 46,15 4,34% 

Suma aktywów 21 637,15 16 028,48 100,00% 

Źródło: Sprawozdania Kwartalne za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2017 r.; Emitent 

Na dzień 31 marca 2017 r. wartość aktywów trwałych Spółki wynosiła 20,3 mln PLN i była wyższa o 34,9% 

w stosunku do stanu na dzień 31 marca 2016 r. Ich udział w aktywach ogółem stanowił na dzień 31 marca 

2017 r. 93,7%. Na zmianę stanu aktywów trwałych główny wpływ miało zamkniecie emisji akcji serii F oraz 

wzrost wartości Spółek Portfelowych. 

Wartość tej pozycji w głównej mierze stanowią długoterminowe aktywa finansowe. W związku z dodatnimi 

różniacmi przejściowymi Spółka utworzyła aktywa z tytułu podatku odroczonego, które powiększają wynik 

finansowy Spółki.  

Aktywa obrotowe Spółki na dzień 31 marca 2017 r. osiągnęły wartość 1,4 mln PLN, co stanowiło wzrost o 

199% w stosunku do stanu na koniec marca 2016 r. W strukturze aktywów Spółki aktywa obrotowe stanowiły na 

dzień 31 marca 2017 r. 6,3% aktywów ogółem. Największy udział w strukturze aktywów obrotowych stanowiły 

aktywa finansowe, na które składały się przede wszystkim udzielone pożyczki krótkoterminowe. 

Poniższa tabela prezentuje wybrane informacje na temat pasywów Spółki na wskazane w niej daty. 

Pasywa 

Na dzień 31 marca 

 
2017 2016 Udział 

 (tys. PLN) 

(niebadane)  (%) 

Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom 

spółki dominującej) 20 052,43 8 686,75 92,68% 

Kapitał akcyjny 1 484,00 884,00 6,86% 
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Pasywa 

Na dzień 31 marca 

 
2017 2016 Udział 

 (tys. PLN) 

(niebadane)  (%) 

Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej 

ich wartości nominalnej (agio) 13 778,88 2 836,00 63,68% 

Akcje własne                               -                                     -       

 Kapitał z aktualizacji wyceny aktywów                               -                                     -       

 Kapitał rezerwowy                               -                                     -       

 Zyski zatrzymane 4 789,55 4 966,75 22,14% 

Zobowiązania długoterminowe 1 565,35 2 212,54 7,23% 

Zobowiązania finansowe, w tym:                               -       648,97 

   długoterminowe pożyczki                              -       648,97 

 Zobowiązania z tytułu świadczeń 

pracowniczych                              -                                    -       

 Rezerwy                              -                                    -       

 Rezerwy na podatek odroczony 1 565,35 1 563,57 7,23% 

Zobowiązania krótkoterminowe 19,37 5 129,19 0,09% 

Zobowiązania finansowe, w tym:                                -       5 116,49 

   pożyczki krótkoterminowe                              -       1 482,16 

  zaliczki na akcje 0,00 3 634,33 0,00% 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz 

pozostałe zobowiązania 14,37 12,70 0,07% 

Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego                               -                                     -       

 Zobowiązania z tytułu świadczeń 

pracowniczych 5,00                               -       0,02% 

Rezerwy                               -                                     -       

 Suma pasywów 21 637,15 16 028,48 100,00% 

Źródło: Sprawozdania Kwartalne za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2017 r.; Emitent 

Kapitał własny Emitenta na dzień 31 marca 2017 r. wynosił 20,1 mln PLN i był wyższy o 130,1% w stosunku do 

wartości kapitału własnego na dzień 31 marca 2016 r. Główną pozycją kapitału własnego poza kapitałem 

akcyjnym stanowiły zyski zatrzymane, obejmujące wynik lat ubiegłych oraz wynik netto bieżącego okresu oraz 

kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej (agio).  

Zobowiązania długoterminowe (obejmujące na dzień 31 marca 2017 r wyłącznie rezerwy na odroczony podatek 

dochodowy) wynosiły 1,6 mln PLN i były o 29,5% mniejsze w stosunku do stanu zobowiązań 

długoterminowych i rezerw na dzień 31 marca 2016 r. Spadek ten był wynikiem spłaty pożyczek wobec 

akcjonariusza Spółki. 

Zobowiązania długoterminowe na dzień 31 marca 2017 r. wynosiły 0,2 mln PLN i były o 99,6% mniejsze 

w stosunku do stanu na dzień 31marca 2016 r. Ich główną składową były zobowiązania z tytułu dostaw i usług 

oraz pozostałe zobowiązania (14,4 mln PLN na koniec marca 2017 r. wobec 12,7 mln PLN na dzień 31 marca 

2016 r.).  

Płynność i zasoby kapitałowe 

W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi głównym źródłem płynności dla Spółki były 

środki pieniężne generowane z działalności finansowej, w tym przede wszystkim wkłady gotówkowe na objęcie 

akcji oraz otrzymane pożyczki 

Ograniczenia w wykorzystaniu zasobów kapitałowych 

Na Datę Prospektu poza ograniczeniami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa nie istnieją 

ograniczenia w wykorzystaniu zasobów kapitałowych Spółki. 
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Wartość kapitałów (niebadana) na dzień 31 marca 2017 roku wynosiła: 

Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom spółki dominującej) 18 292,7 

Kapitał akcyjny 1 484 

Kapitał zapasowy 13 779 

Akcje własne - 

Kapitał z aktualizacji wyceny aktywów - 

Kapitał rezerwowy - 

Zyski zatrzymane 3 029,9 

Na Datę Prospektu Emitent nie posiada żadnych zobowiązań odsetkowych. 

Przepływy pieniężne 

Jak wskazano powyżej, w latach 2014-2016 głównym źródłem płynności dla Emitenta były środki pieniężne z 

działalności finansowej. Emitent przewiduje, że wskazane powyżej źródła pozostaną jej głównymi źródłami 

płynności w najbliższej przyszłości.  

Główne potrzeby finansowe Emitenta obejmują finansowanie działalności inwestycyjnej (inwestycje w Spółki 

Portfelowe). 

Rok zakończony 31 grudnia 2016, 2015 i 2014 r. 

W tabeli poniżej omówiono wybrane dane ze sprawozdania z przepływów pieniężnych 

 1 stycznia – 

31 grudnia 

2016 r. 

1 stycznia – 

31 grudnia 

2015 r. 

1 stycznia – 

31 grudnia 

2014 r. 

zmiana 

2016/2015 

zmiana 

2015/2014 

 (tys. PLN) 

(badane) 

(tys. PLN) 

(badane) 

(tys. PLN)  

(badane) (%) (%) 

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 

(I+/-II) (997,83) (262,99) (171,25) 279,41% 53,57% 

Przepływy pieniężne netto z działalności 

inwestycyjnej (I-II) (2 489,27) (1 860,64) (505,38) 33,79% 268,16% 

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 

(I-II) 3 976,34 2 011,69 1 334,41 97,66% 50,76% 

Przepływy pieniężne netto 489,25 (111,94) 657,77 (537,05)% (117,02)% 

Zmiana stanu środków pieniężnych netto i ich 

ekwiwalentów w okresie 489,25 (111,94) 657,77 (537,05)% (117,02)% 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek 

okresu 547,77 659,71 1,94 (16,97)% 33855,52% 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 1 037,02 547,77 659,71 89,32% (16,97)% 

Źródło: Sprawozdania Finansowe, Emitent 

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 

W analizowanym okresie Spółka wygenerowała ujemne przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 

w wysokości 997,83 tys. PLN, 262,99 tys. PLN, i 171,25 tys. PLN odpowiednio w 2016 r., 2015 r. oraz 2014 r.  

Na Datę Prospektu brak jest symptomów wskazujących na możliwość zmiany dotychczasowych tendencji w 

zakresie wartości wykazywanych w rachunku przepływów pieniężnych. Ujemne przepływy pieniężne z 

działalności operacyjnej będą bowiem występowały do momentu, w którym Spółka dokona dezinwestycji z 

posiadanych Spółek Portfelowych. Emitent nie może zagwarantować, że w najbliższej przyszłości dojdzie do 

zmiany dotychczasowych tendencji w zakresie wartości wykazywanych w rachunku przepływów pieniężnych, 

Emitent nie ma bowiem pewności czy wartość Spółek Portfelowych wzrośnie oraz nie ma wypływu na wycenę 

tych spółek. 

Spodziewana przez Spółkę w przyszłości ponadprzeciętna stopa zwrotu wynika przede wszystkim z wczesnych 

etapów rozwoju Spółek Portfelowych, w które zaangażowana jest Spółka oraz perspektywy ich wzrostu na 

dynamicznym rynku technologicznym. Projekty, w które zaangażowany jest Emitent oferują głównie produkty 
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technologiczne, które nie posiadają geograficznego ograniczenia. Globalny rynek daje możliwość oferowania 

produktów ponad 3,5 miliarda użytkowników Internetu, co w kolejnych etapach rozwoju może mieć istotny 

wpływ na wynik operacyjny Spółek Portfelowych i tym samym wzrost ich wartości w czasie.  

Rok zakończony 31 grudnia 2016 r.  

W roku 2016 Spółka osiągnęła ujemne przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej w wysokości 

997,83 tys. PLN. Spółka odnotowała zysk przed opodatkowaniem na poziomie 1190,55 tys. PLN, który podlegał 

ujemnym i dodatnim korektom. Najważniejsze korekty dotyczyły eliminacji niepieniężnych skutków wyceny 

portfela inwestycyjnego (-1 978,13 tys. PLN) w szczególności zmian oszacowań wartości godziwej 

następujących udziałów i akcji: 

(a) Inno-Gene S.A. – wzrost wartości godziwej nie stanowiący przepływu pieniężnego - 2 501,54 tys. PLN 

(b) Infermedica sp. z o.o. – wzrost wartości godziwej nie stanowiący przepływu pieniężnego – 850,00 tys. 

PLN  

(c) Agencja Rozwoju Innowacji S.A. – spadek wartości godziwej nie stanowiący przepływu pieniężnego – 

725,83 tys. PLN, 

(d) Time Solutions sp. z o.o. – spadek wartości godziwej nie stanowiący przepływu pieniężnego – 170,50 

tys. PLN 

(e) Angels.pl sp. z o.o. (dawniej: Crowdcube sp. z o.o.) – spadek wartości godziwej nie stanowiący 

przepływu pieniężnego – 136,96 tys PLN, 

(f) Inkubator Naukowo-Technologiczny sp. z o.o. - spadek wartości godziwej nie stanowiący przepływu 

pieniężnego – 123,93 tys PLN, 

(g) Patent Fund S.A. – spadek wartości godziwej nie stanowiący przepływu pieniężnego – 93,70 tys. PLN  

Rok zakończony 31 grudnia 2015 r.  

W roku 2015 Spółka osiągnęła ujemne przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej w wysokości 

262,99 tys. PLN. Spółka odnotowała zysk przed opodatkowaniem na poziomie 2 492,08 tys. PLN, który 

podlegał ujemnym i dodatnim korektom. Najważniejsze korekty dotyczyły eliminacji niepieniężnych skutków 

wyceny portfela inwestycyjnego (-2 766,64 tys. PLN) w szczególności zmian oszacowań wartości godziwej 

następujących inwestycji: 

(a)  Time Solutions sp. z o.o. – wzrost wartości godziwej nie stanowiący przepływu pieniężnego - 858,6 tys. 

PLN 

(b)  Friendly Score Ltd – wzrost wartości godziwej nie stanowiący przepływu pieniężnego - 571,9 tys. PLN 

(c)  Agencja Rozwoju Innowacji S.A. – wzrost wartości godziwej nie stanowiący przepływu pieniężnego - 

1 708,4 tys. PLN 

(d)  Angels.pl sp. z o.o. (dawniej: Crowdcube sp. z o.o.) – spadek wartości godziwej nie stanowiący 

przepływu pieniężnego – 470,2 tys. PLN 

Rok zakończony 31 grudnia 2014 r.  

W roku 2014 Spółka osiągnęła ujemne przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej w wysokości 

171,25 tys. PLN. Spółka odnotowała stratę przed opodatkowaniem na poziomie 582,09 tys. PLN, która 

podlegała ujemnym i dodatnim korektom. Najważniejsze korekty dotyczyły zmiany stanu należności (+321,14 

tys. PLN) oraz eliminacji skutków wyceny portfela inwestycyjnego (+290,58 tys. PLN), dotyczących w 

szczególności następujących inwestycji: 

(a)  Angels.pl sp. z o.o. (dawniej: Crowdcube sp. z o.o.) – wzrost wartości godziwej nie stanowiący 

przepływu pieniężnego – 557,6 tys. PLN  

(b)  Inkubator Naukowo-Technologiczny sp. z o.o. – spadek wartości godziwej, nie stanowiący przepływu 

pieniężnego – 371,0 tys. PLN 

(c)  Hawira sp. z o.o. – spadek wartości godziwej, nie stanowiący przepływu pieniężnego – 250,0 tys. PLN 

(d)  Dydacto – spadek wartości godziwej, nie stanowiący przepływu pieniężnego – 75,0 tys. PLN 
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Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 

W analizowanym okresie Spółka odnotowała ujemne przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej w 

wysokości 1 860,64 tys. PLN oraz 505,38 tys. PLN odpowiednio w 2015 i 2014 r. 

Rok zakończony 31 grudnia 2016 r.  

W roku 2016 saldo przepływów pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej Spółki osiągnęło wartość na 

poziomie 2 489,27 tys. PLN. Kluczowym czynnikiem wpływającym na zmianę przepływów pieniężnych netto 

z działalności inwestycyjnej były wydatki na zakup aktywów finansowych (2 559,77 tys. PLN). Na powyższe 

składało się nabycie udziałów i akcji m.in. w następujących podmiotach: 

(a)  Inno-Gene S.A. (1751,08 tys. PLN) 

(b)  Infermedica sp. z o.o. (500,00 tys. PLN) 

(c)  Geek Decks Limited (100,00 tys. PLN) 

(d)  Friendly Score Ltd (51,90 tys. PLN) 

Rok zakończony 31 grudnia 2015 r.  

W roku 2015 saldo przepływów pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej Spółki osiągnęło ujemną wartość 

na poziomie 1 860,64 tys. PLN. Kluczowym czynnikiem wpływającym na wartość przepływów pieniężnych 

netto z działalności inwestycyjnej były wydatki na zakup aktywów finansowych (2 098,27 tys. PLN). Na 

powyższe składało się nabycie udziałów i akcji m.in. w następujących podmiotach: 

(a) Brand 24 S.A. – 876,9 tys. PLN  

(b) Agencja Rozwoju Innowacji S.A. – 684,0 tys. PLN 

(c)  Inkubator Naukowo-Technologiczny sp. z o.o. – 270,5 tys. PLN 

(d)  7Orders S.A. – 100,0 tys. PLN 

Rok zakończony 31 grudnia 2014 r.  

W roku 2014 saldo przepływów pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej Spółki osiągnęło ujemną wartość 

na poziomie 505,38 tys. PLN. Najistotniejszym czynnikiem determinującym wartość przepływów 

inwestycyjnych w 2014 roku była wartość wydatków na nabycie aktywów finansowych (519,92 tys. PLN) w 

szczególności: 

(a)  Green Genie Games – 211,2 tys. PLN 

(b)  Friendly Score Ltd – 95,0 tys. PLN 

(c)  Patent Fund S.A. (d. Wakepark S.A) – 62,4 

(d)  Angels.pl sp. z o.o. (dawniej: Crowdcube sp. z o.o.) – 33,0 tys. PLN 

(e)  7Orders S.A. – 30,0 tys. PLN 

(f)  Inkubator Naukowo-Technologiczny – 21,5 tys. PLN 

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 

W analizowanym okresie Spółka odnotowała dodatnie przepływy pieniężne netto z działalności finansowej w 

wysokości 2 011,69 tys. PLN oraz 1 334,41 tys. PLN odpowiednio w 2015 i 2014 r. Wpływy te wynikały z 

otrzymania pożyczek od akcjonariuszy Spółki oraz wkładów gotówkowych wpłacanych w związku z 

obejmowaniem akcji. Opis pożyczek został przedstawiony w rozdziale „Transakcje z podmiotami powiązanymi”. 

Rok zakończony 31 grudnia 2016 r.  

W roku 2016 działalność finansowa spowodowała wpływ środków pieniężnych na poziomie 3 976,34tys. PLN. 

Na jego wartość wpływ miały w głównej mierze emisja akcji i otrzymane i spłacone pożyczki udzielone przez 

akcjonariuszy Spółki. Opis pożyczek został przedstawiony w rozdziale „Transakcje z podmiotami 

powiązanymi”. 
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Rok zakończony 31 grudnia 2015 r.  

W roku 2015 działalność finansowa spowodowała wpływ środków pieniężnych na poziomie 2 011,69 tys. PLN. 

Na jego wartość wpływ miały w głównej mierze emisja akcji i otrzymane pożyczki udzielone przez 

akcjonariuszy Spółki. Opis pożyczek został przedstawiony w rozdziale „Transakcje z podmiotami 

powiązanymi”. 

Rok zakończony 31 grudnia 2014 r.  

W roku 2014 Spółka osiągnęła dodatnie przepływy pieniężne netto z działalności finansowej na poziomie 

1 334,41 tys. PLN. Na jego wartość wpływ miały w głównej mierze emisja akcji i otrzymane pożyczki udzielone 

przez akcjonariuszy Spółki. Opis pożyczek został przedstawiony w rozdziale „Transakcje z podmiotami 

powiązanymi”. 

Okres 3 miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 i 2016 r. 

W tabeli poniżej omówiono wybrane dane ze sprawozdania z przepływów pieniężnych. 

  

 

 01.04.2017-30.06.2017  01.04.2016-30.06.2016 Zmiana 

(tys. PLN 

(niebadane) 

 

(%) 

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej  (I+/-II) (132,86) (154,59) (14,05) 

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) (120,96) (9,43) 1182,71 

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 0,00 3704,93 100,00 

Przepływy pieniężne netto (253,82) 3540,92 107,17 

Zmiana stanu środków pieniężnych netto i ich ekwiwalentów w 

okresie 
(253,82) 3540,92 107,17 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu 939,44 46,15 1935,74 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 685,61 3587,06 (80,89) 

Źródło: Sprawozdania Kwartalne za okres 3 miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 r.; Emitent 

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 

W okresie 3 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2017 r. Spółka osiągnęła ujemne przepływy pieniężne netto z 

działalności operacyjnej w wysokości 0,2 mln PLN. Spółka odnotowała stratę brutto na poziomie 2,2 mln PLN, 

skorygowaną o zysk z tytułu działalności inwestycyjnej w wysokości 2,0 mln PLN. 

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 

W analizowanym okresie saldo przepływów pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej Spółki osiągnęło 

ujemną wartość na poziomie 0,1 mln PLN. Kluczowym czynnikiem wpływającym na zmianę przepływów 

pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej były wydatki poniesione na zakup środków trwałych i wartości 

niematerialnych oraz zakup aktywów finansowych. Na powyższe składało się nabycie środków trwałych. 

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 

W analizowanym okresie działalność finansowa nie spowodowała wpływ na pozycji przypływy pienieżne netto.  

Okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2017 i 2016 r. 

W tabeli poniżej omówiono wybrane dane ze sprawozdania z przepływów pieniężnych. 

  

 

 01.01.2017-31.03.2017 01.01.2016-31.03.2016 Zmiana 

(tys. PLN) 

(niebadane) 

 

(%) 

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej  (I+/-II) (117,68) (101,25) 16,23 

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) (9,48) (721,97) 98,69 

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 29,58 321,59 (90,80) 
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 01.01.2017-31.03.2017 01.01.2016-31.03.2016 Zmiana 

(tys. PLN) 

(niebadane) 

 

(%) 

Przepływy pieniężne netto (97,58) (501,62) 80,55 

Zmiana stanu środków pieniężnych netto i ich ekwiwalentów w 

okresie (97,58) (501,62) 

80,55 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu 1 037,02 547,77 89,32 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 939,44 46,15 1935,74 

Źródło: Sprawozdania Kwartalne za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2017 r.; Emitent 

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 

W omawianym okresie Spółka osiągnęła ujemne przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 

w wysokości 0,1 mln PLN. Spółka odnotowała stratę brutto na poziomie 0,2 mln PLN, skorygowaną o kwotę 

w wysokości 0,4 mln PLN. Najważniejsze korekty dotyczyły zmiany stanu należności z tytułu dostaw i usług 

oraz pozostałych należności (0,02 mln PLN). 

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 

W analizowanym okresie saldo przepływów pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej Spółki osiągnęło 

ujemną wartość na poziomie 0,01 mln PLN. Kluczowym czynnikiem wpływającym na zmianę przepływów 

pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej były wydatki poniesione na zakup środków trwałych i wartości 

niematerialnych oraz zakup aktywów finansowych. Na powyższe składało się nabycie środków trwałych. 

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 

W analizowanym okresie działalność finansowa spowodowała wpływ środków pieniężnych na poziomie 0,03 

mln PLN. Na jego wartość wpływ miały w głównej mierze wpływy z tytułu dotacji.  

Zobowiązania i aktywa warunkowe 

Zobowiązania i aktywa warunkowe nie są ujmowane w Sprawozdaniach Finansowych, ponieważ ich istnienie 

zostanie potwierdzone dopiero w momencie wystąpienia lub niewystąpienia jednego lub większej ilości 

niepewnych przyszłych zdarzeń, które nie w pełni podlegają kontroli Spółki. 

Na Datę Prospektu Spółka nie udzieliła gwarancji ani poręczenia, ani nie wystawiła gwarancji ani poręczeń, 

w celu zabezpieczenia zobowiązań wobec osób trzecich, a także nie posiadała innych zobowiązań warunkowych 

za wyjątkiem wystawionego weksla in blanco z tytułu zawartej z PARP umowy „Pozyskiwanie zewnętrznych 

źródeł finansowania czynnikiem wzrostu Venture Incubator S.A.” do kwoty 497,0 tys. PLN oraz weksla 

własnego in blanco z klauzulą „bez protestu” będącego zabezpieczeniem pożyczki o wartości 100,0 tys. PLN, 

udzielonej w dniu 18 stycznia 2016 roku Spółce Agencja Rozwoju Innowacji S.A. 

Nakłady inwestycyjne 

Za wyjątkiem nabycia akcji spółki Patent Fund S.A. oraz Brand 24 S.A., w okresie objętym Historycznymi 

Informacjami Finansowymi aż do Daty Prospektu Emitent nie realizował inwestycji kapitałowych ani 

rzeczowych o wartości co najmniej 10% kapitałów własnych. Za wyjątkiem objęcia akcji spółki Agencja 

Rozwoju Innowacji S.A., w roku obrotowym 2017 Emitent nie dokonywał żadnych inwestycji. 

Nakłady inwestycyjne Emitenta dotyczą przede wszystkim nabywania udziałów i akcji w Spółkach 

Portfelowych. Nakłady inwestycyjne Emitenta były finansowane ze środków własnych Spółki. 
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Wartość istotnych nakładów inwestycyjnych Emitenta w analizowanych okresach przedstawia poniża tabela. 

Nakłady inwestycyjne Emitenta*** 

Opis 

Wartość 

(tys. PLN) 
Udział na 

początku okresu 

Udział na koniec 

okresu 

Faza rozwoju 

spółki, w chwili 

dokonywania 

inwestycji 

Czy inwestycja 

została 

zakończona? 

2014 

Nabycie udziałów spółki 
Green Genie Games Inc. z 

siedzibą w Wielkiej Brytanii  211,25 0% 21,16% pre-seed TAK* 

Nabycie udziałów spółki 
Friendly Score UK Ltd z 

siedzibą w Wielkiej Brytanii 95,00 0% 9,17% pre-seed NIE 

Pozostałe łącznie 84,50     

Razem 390,75     

2015 

Nabycie akcji spółki Brand 24 

S.A. z siedzibą w Polsce  876,95 0% 5,56% start-up NIE 

Nabycie udziałów spółki 

Friendly Score UK Ltd z 

siedzibą w Wielkiej Brytanii 50,00 9,17% 11,87% seed NIE 

Nabycie akcji spółki Agencja 

Rozwoju Innowacji S.A z 

siedzibą w Polsce 684,00 0% 43,89% pozostałe NIE 

Nabycie udziałów spółki 

Inkubator Naukowo 

Technologiczny sp. z o.o. z 

siedzibą w Polsce 270,5 46,62% 53,38% pozostałe NIE 

Nabycie akcji spółki 7Orders 

S.A. z siedzibą w Polsce 100,00 54,35% 70,42% pozostałe NIE 

Nabycie udziałów spółki 

Drone Academy Ltd z siedzibą 

w Wielkiej Brytanii 55,90 0% 25,09% pre-seed NIE 

Pozostałe łącznie 1,00     

Razem 1 988,35     

2016 

Nabycie akcji spółki Patent 

Fund S.A z siedzibą w Polsce 4 000,00 5,56% 81,04% seed NIE 

Nabycie udziałów spółki 

Friendly Score UK Ltd z 

siedzibą w Wielkiej Brytanii 51,90 11,80% 13,87% seed NIE 

Nabycie akcji spółki Inno-

Gene S.A. z siedzibą w Polsce 1 751,07 0% 12,54% start-up NIE 

Nabycie akcji spółki Brand 24 

S.A. z siedzibą w Polsce 1 541,26 5,56% 11,11% start-up NIE 

Nabycie udziałów spółki Time 
Solutions sp. z o.o. z siedzibą 

w Polsce 544,00 22,28% 29,41% start-up NIE 

Nabycie udziałów spółki 
Infermedica sp. z o.o. z 

siedzibą w Polsce 500,00 0% 27,38% start-up NIE 

Nabycie udziałów spółki 
Ardeo sp. z o.o. z siedzibą w 

Polsce 198,87 0% 15% pre-seed NIE 

Nabycie udziałów spółki Geek 

Decks Ltd z siedzibą w 

Wielkiej Brytanii 100,00 0% 33% pre-seed NIE 
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Pozostałe łącznie 170,24     

Razem 8 857,34     

2017 

Objęcie akcji spółki Agencja 
Rozwoju Innowacji S.A z 

siedzibą w Polsce 100,00 43,88% N/A** pozostałe NIE 

Razem 100,00     

Źródło: Emitent 

*rentowność inwestycji - strata w wysokości ponad 175 tys. PLN.  

**Emitent objął akcje nowej emisji spóki Agencja Rozwoju Innowacji S.A., jednakże na Datę Prospektu kapitał zakładowy tej spółki nie 

został podwyższony, w związku z czym ostateczny udział Emitenta nie jest znany 

***Jednocześnie Emitent wyjaśnia, że różnica w kwotach wskazanych w pozycjach „wartość inwestycji” oraz „wpływy środków pieniężnych 

na inwestycje” wynika z faktu, iż część udziałów Spółek Portfelowych została nabyta w drodze potrącenia wzajemnych należności pomiędzy 

Spółką a podmiotem sprzedającym udziały danej Spółki Portfelowej. Należność dla Spółki była efektem podpisania umów objęcia akcji 

serii F. 

Emitent nie podejmuje obecnie żadnych działań inwestycyjnych. Ponadto Emitent nie podjął żadnych wiążących 

zobowiązań co do realizacji jakichkolwiek działań inwestycyjnych w przyszłości.  

Emitent zamierza sfinansować swoje bieżące wydatki inwestycyjne własnymi środkami, a wydatki przyszłe 

środkami własnymi oraz środkami uzyskanymi z emisji akcji. Bieżące i planowane inwestycje Emitenta będą 

prowadzone w Polsce i poza jej granicami. 

Wybrane zasady (polityki) rachunkowości 

Poniżej zaprezentowane zostały wybrane zasady rachunkowości stosowane przy sporządzaniu Sprawozdań 

Finansowych. 

Ujmowanie i wycena aktywów i zobowiązań finansowych 

1.1. Aktywa i zobowiązania finansowe w dniu ich nabycia lub powstania, klasyfikuje się do następujących 

kategorii: 

1.1.1. aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy, 

1.1.2. inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności, 

1.1.3. pożyczki i należności oraz, 

1.1.4. aktywa finansowe dostępne do sprzedaży.  

1.2. Ze względu na spełnienie przez jednostkę definicji jednostki inwestycyjnej opisanej w MSSF 10 

zasadniczo większość inwestycji Venture Inc S.A. jest wyceniona w wartości godziwej przez wynik 

finansowy.  

1.3. Składnikiem aktywów finansowych lub zobowiązaniem finansowym wycenianym w wartości godziwej 

przez wynik finansowy jest składnik aktywów finansowych lub zobowiązanie finansowe, które przy 

początkowym ujęciu zostało wyznaczone przez Spółkę jako wyceniane w wartości godziwej przez wynik 

finansowy. Jednostka dokonuje takiej klasyfikacji ponieważ prowadzi to do uzyskania bardziej 

przydatnych informacji, gdyż grupa aktywów finansowych jest zarządzana, a jej wyniki oceniane 

w oparciu o wartość godziwą, zgodnie z udokumentowanymi zasadami zarządzania ryzykiem lub 

strategią inwestycyjną, natomiast informacje na temat grupy aktywów finansowych są na tej podstawie 

przekazywane wewnątrz jednostki kluczowym członkom kierownictwa. 

2.1. W momencie początkowego ujęcia składnik aktywów finansowych wyceniany jest w wartości godziwej 

powiększonej o koszty transakcji, które mogą być bezpośrednio przypisane do nabycia lub powstania 

składnika aktywów finansowych, z zastrzeżeniem ust. 2.3 i 2.4. 

2.2. W momencie początkowego ujęcia zobowiązanie finansowe wyceniane jest w wartości godziwej 

pomniejszonej o koszty transakcji, które mogą być bezpośrednio przypisane do zaciągnięcia lub emisji 

tego zobowiązania, z zastrzeżeniem ust. 2.3 i 2.4. 

2.3. W przypadku, gdy koszty transakcji, o których mowa w ust. 2.1, są niższe niż 0,5% wartości transakcji, 

dopuszcza się możliwość nie uwzględniania ich w momencie początkowego ujęcia składnika aktywów 

lub zobowiązania finansowego.  
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2.4. W momencie początkowego ujęcia składnik aktywów lub zobowiązanie finansowe zakwalifikowane jako 

wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy, o których mowa w ust. 3.1, wycenia się 

w wartości godziwej bez uwzględnienia kosztów transakcji.  

2.5. Do kosztów transakcji, o których mowa w ust. 2.1 i 2.2, zalicza się opłaty i prowizje wypłacane 

podmiotom zewnętrznym, w tym: agentom, agentom przedstawicielom, pośrednikom, doradcom 

i maklerom, opłaty nakładane przez agencje regulacyjne i giełdy oraz podatki i cła od obrotu. Koszty 

transakcji nie obejmują premii lub dyskonta od instrumentów dłużnych, kosztów finansowania, ani też 

narzutu wewnętrznych kosztów administracyjnych czy kosztów przechowania instrumentów. 

3.1. Aktywa finansowe oraz zobowiązania finansowe, w tym również transakcje terminowe, z których wynika 

zobowiązanie lub prawo do nabycia lub sprzedaży w przyszłym terminie ustalonej ilości określonych 

aktywów lub zobowiązań finansowych po ustalonej cenie, wprowadza się do ksiąg rachunkowych, pod 

datą zawarcia kontraktu, bez względu na przewidziany w umowie termin rozliczenia transakcji. 

4.1. Aktywa lub zobowiązania finansowe sklasyfikowane jako wyceniane w wartości godziwej to takie 

aktywa lub zobowiązania, które zostały przeznaczone do obrotu lub zostały wyznaczone do wyceny 

w wartości godziwej.  

4.2. Aktywa finansowe będące instrumentami kapitałowymi, dla których nie istnieje cena rynkowa 

kwotowana na aktywnym rynku, i których wartości godziwej nie można wycenić w wiarygodny sposób, 

nie są kwalifikowane do aktywów finansowych zgodnie z ust. 1.1.1. Jednostka może jednak na podstawie 

MSR 39 rozważyć klasyfikację instrumentów kapitałowych do aktywów wycenianych w wartości 

godziwej przez wynik finansowy, pod warunkiem że prowadzi to do uzyskania bardziej przydatnych 

i wiarygodnych informacji na temat wpływu transakcji i warunków na sytuację finansową, wynik 

finansowy, czy też przepływy pieniężne jednostki.  

4.3. Wartość godziwa inwestycji w instrumenty kapitałowe, w przypadku w którym nie występuje cena 

notowana na aktywnym rynku oraz w instrumenty pochodne, które są powiązane i muszą być rozliczone 

poprzez dostawę takiego instrumentu kapitałowego, może zostać wiarygodnie ustalona, jeżeli:  

a) zmienność przedziału rozsądnych wycen w wartości godziwej dla tego instrumentu nie jest znacząca 

lub  

b) prawdopodobieństwo różnych szacunków w przedziale może być w rozsądny sposób ocenione 

i użyte przy ustalaniu wartości godziwej. 

Jeśli rozpiętość przedziału rozsądnych wycen w wartości godziwej jest znacząca (powyżej ustalonej 

istotności), a prawdopodobieństwo różnych oszacowań nie może być w rozsądny sposób ocenione, 

jednostka nie może wyceniać instrumentu według wartości godziwej. 

4.4. Aktywa i zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy za wyjątkiem 

okoliczności opisanych w MSR 39 paragraf 50 c), nie mogą zostać przeklasyfikowane do innych 

kategorii wymienionych w ust. 1.1.2, 1.1.3 i 1.1.4. 

4.5. Po dacie ich powstania lub nabycia, aktywa i zobowiązania finansowe zaklasyfikowane do kategorii 

wymienionych w ust. 1.1.2, 1.1.3 i 1.1.4 nie mogą zostać przeklasyfikowane do aktywów i zobowiązań 

wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy. 

5.1. Inwestycje kapitałowe zaliczone do aktywów dostępnych do sprzedaży nienotowane na aktywnym rynku, 

których wartości godziwej nie da się wiarygodnie wycenić oraz instrumenty pochodne powiązane z nimi 

i rozliczane w formie przekazania takich nienotowanych inwestycji kapitałowych, wycenia się według 

kosztu nabycia pomniejszonego o utratę wartości na koniec każdego okresu sprawozdawczego. 

6.1. Aktywa finansowe w wartości godziwej przez wynik finansowy wycenia się: 

6.1.1. w wartości rynkowej – jeżeli istnieje dla nich aktywny rynek, 

6.1.2. w określonej w inny sposób wartości godziwej – jeżeli nie istnieje dla nich aktywny rynek. 

6.2. Techniki wyceny stosowane do ustalania wartości godziwej powinny opierać się na maksymalnym 

wykorzystaniu odpowiednich obserwowalnych danych wejściowych i minimalnym wykorzystaniu 

nieobserwowalnych danych wejściowych. 

6.3. Wartość rynkową składnika aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik 

finansowy ustala się na podstawie jego cen notowanych na aktywnych rynkach. Jeśli znane są jedynie 

kwotowania, wówczas wartością godziwą:  
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6.3.1. dla aktywów posiadanych przez jednostkę jest bieżąca cena kupna (cena jaką rynek zapłaci za 

dany składnik aktywów finansowych), 

6.3.2. dla aktywów finansowych, które jednostka zamierza nabyć jest bieżąca cena sprzedaży lub cena 

ofertowa (cena za jaką można by pozyskać dany składnik na rynku). 

6.4. W przypadku, gdy bieżące rynkowe ceny kupna i sprzedaży nie są dostępne do wyceny składnika 

aktywów finansowych, o których mowa w ust. 8.1.1, można stosować cenę ostatnio przeprowadzonej 

na rynku transakcji, pod warunkiem że w okresie między datą transakcji i dniem bilansowym 

nie nastąpiły znaczne zmiany uwarunkowań gospodarczych oraz od dania transakcji nie upłynęło więcej 

niż 1 rok obrotowy. 

6.5. W przypadku, gdy posiadany przez jednostkę składnik aktywów finansowych jest przedmiotem obrotu na 

rynku, ale stopień aktywności tego rynku jest niski, rynek jest słabo rozwinięty lub poziom obrotów jest 

niski w stosunku do liczby jednostek tego składnika aktywów w obrocie, wyceny tych składników 

dokonuje się w oszacowanej wartości godziwej. 

7.1. Spółka w celu wyceny do wartości godziwej wykorzystuje hierarchę wartości określoną w MSSF 13. 

Dostępność odpowiednich danych wejściowych i ich względna subiektywność mogą mieć wpływ 

na wybór przez Spółkę odpowiednich technik wyceny. Jednak w hierarchii wartości godziwej rangę 

nadaje się nie technikom wyceny stosowanym do ustalenia wartości godziwej, lecz danym wejściowym 

w technikach wyceny. 

7.2. Przy wyborze techniki wyceny Spółka (ze względu na specyfikę działalności) stosuje przede wszystkim 

podejście porównań rynkowych, a w gdy zastosowanie metody porównawczej jest niemożliwe, również 

podejście dochodowe.  

7.3. Wartość godziwą dla składnika aktywów finansowych, dla których nie istnieje aktywny rynek, ustala się 

w drodze jednej z następujących metod: 

7.3.1.  oszacowania ceny instrumentu finansowego na podstawie dokonanej transakcji rynkowej 

pomiędzy podmiotami niepowiązanymi dotyczącej tego instrumentu finansowego, która miała 

miejsce nie wcześniej niż na 12 miesięcy przed wyceną; 

7.3.2.  oszacowania ceny instrumentu finansowego za pomocą metod estymacji powszechnie uznawanych 

za poprawne, w tym jednej z metod: rynkowych, dochodowych, majątkowych; 

7.3.2.1.  Wyceny metodą rynkową dokonuje się na podstawie aktualnych danych finansowych 

dotyczących danego składnika aktywów oraz aktualnych i dostępnych cen podobnych 

aktywów notowanych na rynkach aktywnych; cen identycznych lub podobnych aktywów 

notowanych na rynkach, które nie są aktywne; danych wejściowych innych niż ceny 

notowane, które są obserwowalne w odniesieniu do danego składnika aktywów; danych 

wejściowych potwierdzonych przez rynek. 

7.3.2.2.  Wyceny metodą dochodową dokonuje się na podstawie aktualnych danych finansowych 

dotyczących danego składnika aktywów oraz prognoz i innych informacji pozwalających 

na oszacowanie wartości godziwej danego składnika aktywów. 

7.3.2.3.  Wyceny metodą majątkową dokonuje się na podstawie aktualnych danych finansowych 

dotyczących danego składnika aktywów, uwzględniając możliwość korekty wartości 

księgowych wskazanych w danych finansowych dotyczących. Danego składnika 

aktywów do wartości godziwej przy zastosowaniu metod opisanych w par. 9.3. 

7.3.3.  Aktualizacja wyceny aktywów finansowych, dla których nie istnieje aktywny rynek dokonywana 

jest nie rzadziej niż na dzień bilansowy.  

8. Skutki wyceny aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy 

zalicza się do przychodów lub kosztów z podstawowej działalności Spółki. 

9.1. Na każdy dzień bilansowy jednostka ocenia czy wystąpiły przesłanki świadczące o utracie wartości 

aktywów finansowych lub ich grupy. Jeżeli takie przesłanki istnieją, należy ustalić kwotę odpisu z tytułu 

utraty wartości aktywów lub ich grupy. 

9.2. Nie dokonuje się oceny ani odpisów z tytułu utraty wartości, o których mowa w ust. 11.1, w odniesieniu 

do aktywów, o których mowa w ust. 1.1.1, z wyjątkiem sytuacji, gdy wyceniane są one w kwocie innej 

niż wartość godziwa.  
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Ujmowanie i wycena pozostałych aktywów i pasywów  

10. Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości 

niematerialnych obejmuje ogół ich kosztów, bezpośrednio związanych z doprowadzeniem danego 

składnika aktywów do stanu zdatnego do użytkowania, poniesionych przez jednostkę za okres budowy, 

montażu, przystosowania i ulepszenia, do dnia bilansowego lub przyjęcia do używania, w tym również: 

10.1. nie podlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, 

10.2. koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania, w przypadku, gdy związany jest 

z nabyciem, budową lub wytworzeniem składnika aktywów uznawanym za „dostosowywany”, 

czyli taki, który wymaga znacznego czasu niezbędnego do przygotowania go do zamierzonego 

wykorzystania lub sprzedaży oraz zyski lub straty z tytułu różnic kursowych, jeżeli uznawane są 

za korekty kosztów odsetek, 

Zasady konsolidacji 

11.1.  Jednostka sprawuje kontrolę nad jednostką, w której dokonała inwestycji, wtedy i tylko wtedy, 

gdy jednocześnie: 

 sprawuje władzę nad jednostką, w której dokonała inwestycji (posiada znaczące prawa 

umożliwiające bieżące kierowanie istotnymi działaniami jednostki operacyjnymi i finansowymi lub 

inne w zależności od celu i modelu jednostki, w której posiada te prawa), 

 z tytułu swojego zaangażowania w jednostce, w której dokonała inwestycji, podlega ekspozycji 

na zmienne wyniki finansowe lub posiada prawa do zmiennych wyników finansowych oraz 

 posiada możliwość wykorzystania sprawowanej władzy nad jednostką, w której dokonała 

inwestycji, do wywierania wpływu na wysokość swoich wyników finansowych. 

11.2. W świetle tego, że jednostka spełnia definicję jednostki inwestycyjnej opisaną w MSSF 10 paragraf 27, 

czyli: 

 uzyskuje środki finansowe od jednego lub większej liczby inwestorów w celu świadczenia temu 

inwestorowi (tym inwestorom) usług w zakresie zarządzania inwestycjami, 

 zobowiązuje się wobec swojego inwestora (swoich inwestorów), że przedmiotem jej działalności 

jest inwestowanie środków finansowych jedynie w celu uzyskiwania zwrotów pochodzących 

ze wzrostu wartości inwestycji, z przychodów z inwestycji lub z obu tych źródeł oraz 

 dokonuje wyceny i oceny wyników działalności w odniesieniu do zasadniczo wszystkich swoich 

inwestycji (za wyjątkiem opisanych poniżej) według wartości godziwej, 

nie dokonuje konsolidacji swoich jednostek zależnych ani nie stosuje MSSF 3, gdy uzyskuje kontrolę nad 

inną jednostką. Zamiast tego jednostka dokonuje wyceny inwestycji w jednostce zależnej według 

wartości godziwej przez wynik finansowy zgodnie z MSR 39 (do momentu zastosowania MSSF 9).  

11.3. Z uwagi na powyższe Jednostka również: 

11.3.1. wybiera zwolnienie ze stosowania metody praw własności określonej w MSR 28 w przypadku 

swoich inwestycji w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach. 

11.4. Jednostka nie dokonuje wyceny swoich aktywów i zobowiązań do wartości godziwej.  

11.5. W przypadku objęcia kontroli nad jednostkami, które świadczyłyby usługi związane z działalnością 

inwestycyjną Spółki, jednostka będzie stosowała wymogi MSSF 3 w odniesieniu do przejęcia takich 

jednostek zależnych (konsolidacja).  

Zasady prezentowania danych finansowych 

12.1.  Z uwagi na wprowadzone zmiany w zakresie konsolidacji zgodnie z MSSF 10 i wobec spełnienia 

przez Spółkę definicji jednostki inwestycyjnej zmieniono prezentację przychodów i kosztów działalności 

inwestycyjnej uznając je jako podstawowy rodzaj działalności. W przychodach i kosztach działalności 

podstawowej (inwestycyjnej) prezentowane są obecnie przychody i koszty związane z wyceną inwestycji, 

uzyskanymi dywidendami, zbyciem inwestycji a także przychody związane ze świadczonymi usługami 

doradczymi, jak i koszty ogólnego zarządu. W pozostałych przychodach i kosztach działalności 

podstawowej prezentowane są pozycje do tej pory prezentowane w działalności operacyjnej i pozostałej 

działalności operacyjnej. W działalności pozostałej prezentowane są pozostałe prezentowane do tej pory 

przychody i koszty działalności finansowej. 
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Podatki 

13.1  Na obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego składają się: podatek bieżący oraz podatek odroczony.  

13.2.  Bieżące obciążenie podatkowe jest obliczane na podstawie wyniku podatkowego (podstawy 

opodatkowania) danego roku obrotowego. Zysk (strata) podatkowa różni się od księgowego zysku 

(straty) netto w związku z wyłączeniem przychodów podlegających opodatkowaniu i kosztów 

stanowiących koszty uzyskania przychodów w latach następnych oraz pozycji kosztów i przychodów, 

które nigdy nie będą podlegały opodatkowaniu. Obciążenia podatkowe są wyliczane w oparciu o stawki 

podatkowe obowiązujące w danym roku obrotowym. 

13.3. Podatek odroczony jest wyliczany metodą bilansową jako podatek podlegający zapłaceniu lub zwrotowi 

w przyszłości na różnicach pomiędzy wartościami bilansowymi aktywów i pasywów a odpowiadającymi 

im wartościami podatkowymi wykorzystywanymi do wyliczenia podstawy opodatkowania. 

13.4. Rezerwa na podatek odroczony jest tworzona od wszystkich dodatnich różnic przejściowych 

podlegających opodatkowaniu, natomiast składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego jest 

rozpoznawany do wysokości w jakiej jest prawdopodobne, że będzie można pomniejszyć przyszłe zyski 

podatkowe o rozpoznane ujemne różnice przejściowe. Pozycja aktywów lub zobowiązanie podatkowe nie 

powstaje, jeśli różnica przejściowa powstaje z tytułu wartości firmy lub z tytułu pierwotnego ujęcia 

innego składnika aktywów lub zobowiązania w transakcji, która nie ma wpływu ani na wynik podatkowy 

ani na wynik księgowy. 

13.5. Wartość składnika aktywów z tytułu podatku odroczonego podlega analizie na każdy dzień bilansowy, 

a w przypadku, gdy spodziewane przyszłe zyski podatkowe nie będą wystarczające dla realizacji 

składnika aktywów lub jego części, następuje jego odpis.  

13.6. Podatek odroczony jest wyliczany przy użyciu stawek podatkowych, które będą obowiązywać 

w momencie, gdy pozycja aktywów zostanie zrealizowana lub zobowiązanie stanie się wymagalne. 

Podatek odroczony jest ujmowany w rachunku zysków i strat, poza przypadkiem, gdy dotyczy on pozycji 

ujętych bezpośrednio w kapitale własnym. W tym ostatnim wypadku podatek odroczony jest również 

rozliczany bezpośrednio w kapitały własne. 

Informacje dotyczące niepewności szacunków 

Sporządzone jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodnie z MSSF wymaga dokonania szacunków i założeń, 

które wpływają na wielkości wykazane w sprawozdaniu finansowym. Mimo, że przyjęte założenia i szacunki, 

które są na bieżąco weryfikowane opierają się na najlepszej wiedzy Zarządu Spółki na temat bieżących działań 

i zdarzeń, rzeczywiste wyniki mogą się różnić od przewidywanych. Zmiany szacunków są uwzględniane 

w wyniku okresu, w którym nastąpiła zmiana.  

Informacje na temat szczególnie istotnych obszarów podlegających ocenom i szacunkom, wpływających 

na jednostkowe sprawozdanie finansowe zostały ujawnione w następujących punktach sprawozdania: 

 punkt 7 not objaśniających – informacje dotyczące aktywów finansowych, w szczególności aktualizacji ich 

wartości oraz poziomów hierarchii ustalania wartości godziwej; 

 punkt 2 not objaśniających – informacje dotyczące aktywów z tytułu podatku odroczonego. 

Waluta funkcjonalna i prezentacja  

Walutą funkcjonalną Spółki jest złoty polski. Wszystkie kwoty prezentowane w jednostkowym sprawozdaniu 

finansowym wykazane są w złotych, chyba że zaznaczono inaczej. 

Co do zasady aktywa i zobowiązania wyrażone w walutach obcych przeliczane są na złote przy zastosowaniu 

kursów natychmiastowej wymiany obowiązujących na dzień bilansowy. Transakcje przeprowadzone w walutach 

obcych przeliczane są w dniu transakcji na walutę funkcjonalną przy zastosowaniu kursów wymiany banku, 

z którego usług korzysta Spółka. 

Na dzień 31 grudnia 2015 r., jak i na dzień 31 grudnia 2014 r. oraz 1 stycznia 2014 r. Spółka nie posiadała 

istotnych aktywów ani zobowiązań wyrażonych w walutach obcych. 
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Informacje uzupełniające 

Zmiana zasad rachunkowości – efekt zastosowania MSSF 1  

Jak wskazano powyżej, jednostkowe historyczne informacje finansowe Spółki za rok zakończony 31 grudnia 

2015 r. są pierwszymi sporządzonymi zgodnie z MSSF informacjami finansowymi.  

MSSF 1 wymaga, aby Spółka ujęła wszystkie aktywa i zobowiązania, które spełniają kryteria ujęcia według 

MSSF oraz wyceniła te aktywa i zobowiązania zgodnie z każdym z MSSF. Spółka sporządziła swoje pierwsze 

sprawozdanie finansowe, korzystając z tych postanowień każdego z MSSF, które obowiązują, w zakresie 

w którym pozostawiony został jej wybór, na dzień 31 grudnia 2015 r.  

Dniem przejścia na MSSF był 1 stycznia 2014 r. 

Korekty błędów 

Korekty błędów dotyczyły w głównej mierze oszacowania wartości godziwych portfela inwestycyjnego, w tym, 

w szczególności inwestycji w Spółkę Inkubator Naukowo-Technologiczny sp. z o.o. Brak możliwości 

weryfikacji wartości godziwej tej spółki stanowił przedmiot zastrzeżenia w opinii biegłego rewidenta dotyczącej 

sprawozdania za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.  
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OPIS DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI 

Informacje ogólne 

Emitent działa jako wewnętrznie zarządzający ASI i został wpisany do rejestru wewnętrznie zarządzających ASI 

prowadzonego przez KNF w dniu 4 września 2017 r. W celu dostosowania działalności do wymogów Ustawy o 

Funduszach Inwestycyjnych, w dniu 5 czerwca 2017 r. Zarząd Emitenta przyjął (i) Zasady Polityki 

Inwestycyjnej Spółki, (ii) Strategię Inwestycyjną Spółki oraz (iii) Zasady Wykonywania Polityki Inwestycyjnej 

Spółki. Dokumenty te obowiązują od dnia wpisania Spółki do rejestru zarządzających alternatywnymi spółkami 

inwestycyjnymi. 

Działalność Emitenta polega na kapitałowym i merytorycznym wspieraniu perspektywicznych projektów 

z obszaru nowych technologii, na różnych etapach rozwoju, w tym w fazach (i) przed zasiewem (pre-seed); 

(ii) zasiewu (seed), oraz (iii) wczesnego rozwoju (start-up). Jednocześnie strategia Spółki zakłada rozszerzenie 

portfela inwestycji o spółki w fazie growth. Inwestycje realizowane są zarówno na rynku polskim, jak i rynkach 

zagranicznych. 

Celem działania Emitenta jest więc inwestowanie w podmioty, celem wzrostu wartości i odsprzedaży udziałów 

lub akcji z zyskiem po określnym okresie czasu i osiągnięciu przez dany podmiot określonych parametrów. 

Emitent inwestuje jedynie w podmioty już istniejące. 

Na Datę Prospektu w swoim portfelu inwestycyjnym Emitent posiada 16 spółek na różnym poziomie 

zaangażowania Udziałowego z czego 14 spółek stanowi spółki prawa polskiego, a 2 spółki zagraniczne.  

Model biznesowy Emitenta polega na wspieraniu projektów o interesujących perspektywach rozwoju, 

w szczególności bazujących na rozwiązaniach z obszaru SaaS. Działania Spółki przyczyniają się do zdobycia 

stabilnej pozycji na rynku i zwiększenia wartości projektów z portfela. Emitent czerpie korzyści bezpośrednio 

poprzez objęcie udziałów w przedsiębiorstwach na wczesnym etapie rozwoju i wzroście ich wartości w dłuższej 

perspektywie czasu.  

Emitent posiada doświadczenie we wspieraniu projektów we wczesnych fazach rozwoju. Inwestycje w takie 

projekty charakteryzują się wysoką oczekiwaną stopą zwrotu oraz relatywnie wysokim ryzykiem, które jednak 

jest w części ograniczane doradztwem i wsparciem ze strony doświadczonego zespołu. 

Żeby lepiej zrozumieć rolę Emitenta w procesie rozwoju przedsięwzięć typu pre-seed, seed czy start-up, należy 

przeanalizować dostępność źródeł finansowania na poszczególnych etapach rozwoju projektu. Wraz ze 

wzrostem wartości przedsiębiorstwa, maleje zarówno ryzyko związane z działalnością, jak i oczekiwana stopa 

zwrotu. 

Emitent aktywnie włącza się we wzrost wartości posiadanych Spółek Portfelowych. W tym celu Emitent, 

wykorzystując doświadczenia biznesowe członków Zarządu, wspiera Spółki Portfelowe oferując im wsparcie na 

różnych etapach rozwoju poprzez dzielenie się posiadanym know-how. Planowany okres inwestycji to około pięć 

lat, lecz każdy projekt traktowany jest indywidualnie, po czym Emitent wychodzi z inwestycji poprzez sprzedaż 

udziałów inwestorowi zewnętrznemu lub poprzez debiut spółki na rynku regulowanym lub alternatywnym 

systemie obrotu.  

Emitent oferuje nie tylko finansowanie działalności, poprzez objęcie udziałów, czy szerokie wsparcie 

strategiczne wynikające ze specyfiki projektu, ale również budowę kompetencji zarządzających w wielu 

obszarach związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa na międzynarodową skalę. Przygotowuje to Spółkę do 

dalszego rozwoju i tworzy fundamenty pozwalające zintensyfikować jej działalność na rynku. 

Spółka z uwagi na przyjętą metodologię wyszukiwania i nabywania spółek portfelowych w zdecydowanej 

większości nie zawiera umów inwestycyjnych, a swoje interesy zabezpiecza odpowiednimi postanowieniami 

umów spółek/statutów Spółek Portfelowych. 

Inwestycje Emitenta głównie koncentrują się w obszarze spółek z sektora IT ze szczególnym uwzględnieniem 

spółek działających w modelu SaaS (Software-as-a-Service – oprogramowanie jako usługa („SaaS”)). Oprócz 

nakładów kapitałowych Emitent wspiera Spółki Portfelowe także posiadanym know-how dotyczącym 

prowadzonej działalności oraz rozwijanych spółek. Emitent nie angażuje się jednak w bieżące zarządzanie 

Spółkami Portfelowymi pozostawiając to zarządom i radom nadzorczym tych spółek. Emitent pełni rolę 

inwestora pasywnego nastawionego na wzrost wartości posiadanych przez niego udziałów lub akcji. Na Datę 

Prospektu nie został przyjęty przedział zaangażowania kapitałowego Emitenta w stosunku do kapitału lub 

głosów na WZW/WZA spółek – celów inwestycji. Decyzja co do wielkości zaangażowania kapitałowego jest 

podejmowana indywidualnie w przypadku każdej spółki. 
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Historia Spółki  

Historia Spółki sięga roku 2007, kiedy to w listopadzie spółkę pod firmą Venture Incubator S.A. założyło kilka 

osób fizycznych związanych z branżą IT, internetową i software: Maciej Jarzębowski, Jakub Sitarz, Mariusz 

Ciepły oraz Sebastian Kwiecień. Rejestracja Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym, prowadzonym przez Sąd 

Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, miała miejsce w lutym 2008 r. 

Od początku istnienia Spółka prowadzi działalność inwestycyjną typu venture capital i private equity, 

inwestując głównie w spółki technologiczne na wczesnych etapach rozwoju. Pierwsze inwestycje miały miejsce 

już w 2008 r. – wówczas zainwestowano w Internet Works sp. z o.o., IPO.pl, a także uruchomiono dwa projekty 

– projekt FUNNELA i projekt TIMECAMP.COM. 

Kolejny rok – 2009, również był bogaty w inwestycje. W czerwcu rozpoczęto rozmowy z inwestorami 

zainteresowanymi Dziennikiem Internautów sp. z o.o. – finalizacja transakcji miała miejsce w listopadzie, kiedy 

to Infor Biznes sp. z o.o. nabył Dziennik Internautów. Ponadto Spółka założyła spółki Fins.pl sp. z o.o., CarClub 

sp. z o.o., BrainChild sp. z o.o. oraz Zalium sp. z o.o. 

W lutym 2010 r. podjęta została decyzja o ubieganiu się o wprowadzenie akcji Spółki do obrotu poza rynkiem 

regulowanym tj. w ASO-NewConnect prowadzonym przez GPW – Spółka zadebiutowała na rynku w lipcu 2010 

r. Istotnym z punktu widzenia Spółki wydarzeniem, które miało miejsce w 2010 r., było pozyskanie Asseco 

Poland S.A. jako inwestora strategicznego dla inkubowanego projektu TimeCamp i finalnie utworzenie spółki 

Time Solutions sp. z o.o. W tym samym roku miały również miejsce inwestycje w spółki 7Orders sp. z o.o., 

Hawira sp. z o.o, Flux sp. z o.o., a także Internet Works S.A. W październiku 2010 r. spółce portfelowej 

Emitenta – Inkubator Naukowo-Technologiczny sp. z o.o. zostało przyznane dofinansowanie ze środków 

unijnych.  

Rok 2011 to kolejne inwestycje Spółki. Począwszy od stycznia, utworzono spółki Mobile Factory S.A. 

i Guardier S.A. W maju 2011 r. miało miejsce nabycie udziałów Spółki Portfelowej Skandynawia.pl sp. z o.o., 

w sierpniu tego samego roku sprzedaż części posiadanego pakietu akcji Mobile Factory S.A., a we wrześniu 

i listopadzie – odpowiednio objęcie akcji w spółkach Stergames S.A. i Dydacto S.A. W lipcu 2011 r. spółka 

portfelowa Internet Works S.A. zadebiutowała na rynku NewConnect. Dodatkowo we wrześniu 2011 r. 

podpisano umowę o dofinansowanie w ramach działania 3.1POIG w spółce Inkubator Naukowo-Technologiczny 

sp. z o.o. 

W 2012 r. miały miejsce wprowadzenie do obrotu spółki Mobile Factory S.A., debiut spółki Guardier S.A. na 

rynku NewConnect, a także rozpoczęcie działalności Best Capital sp. z o.o. jako Autoryzowanego Doradcy. 

Wówczas zbyte zostały również wszystkie posiadane akcje spółek Internet Works S.A. oraz Guardier S.A. 

W styczniu 2013 r. Spółka zbyła część akcji spółki Stergames S.A., a w grudniu objęte zostały udziały w spółce 

Angels.pl sp. z o.o. (dawniej: Crowdcube sp. z o.o.) 

Istotne dla Spółki wydarzenia z 2014 r. miały miejsce od lutego. Wtedy to zamknięto projekt prowadzony 

w ramach działania 3.1POIG w Inkubatorze Naukowo-Technologicznym sp. z o.o. W 2014 r. Spółka zakupiła 

również udziały w spółkach – 7Orders S.A., Friendly Score UK Ltd., Green Genie Games Inc., a także Angels.pl 

sp. z o.o. (dawniej: Crowdcube sp. z o.o.). 

W roku 2015 Spółka nabyła udziały w spółkach Inkubator Naukowo-Technologicznych sp. z o.o., Drone 

Academy Ltd., Polski Fundusz Innowacji sp. z o.o., Agencja Rozwoju Innowacji S.A. oraz Brand 24 S.A. W tym 

samym roku Spółka zbyła natomiast udziały w spółkach Call Media sp. z o.o., Hawira sp. z o.o. oraz Dydacto 

S.A. W październiku 2015 r. miało miejsce podwyższenie kapitału zakładowego Spółki. 

W 2016 r. Venture Inc S.A. nabyła udziały w następujących spółkach – Brand 24 S.A., Infermedica sp. z o.o., 

Patent Fund S.A., Time Solutions sp. z o.o., Ardeo sp. z o.o., Inno-Gene S.A. i GeeksDeck Ltd. W sierpniu 

2016 r. miało miejsce kolejne podwyższenie kapitału zakładowego. W dniu 17 października 2016 r. Sąd 

Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu zarejestrował zmianę firmy Spółki – Venture Inc Spółka 

Akcyjna. 

W okresie objętym Historycznymi Informacjami Finansowymi Spółka zbyła akcje w spółkach Green Genie 

Games Inc oraz 7 Orders SA osiągając stratę w wysokości ponad 200 tys. złotych. 

Przewagi konkurencyjne 

Informacje na temat pozycji rynkowej i przewag konkurencyjnych Spółki odzwierciedlają najlepsze przekonania 

i wiedzę Zarządu w tym zakresie. Zdaniem Zarządu wymienione poniżej przewagi konkurencyjne będą 
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kluczowymi czynnikami umożliwiającymi Spółce wykorzystanie przyszłych możliwości rozwoju i oraz 

osiągnięcia celów strategicznych. 

Doświadczony Zarząd 

W opinii Zarządu do najważniejszych przewag konkurencyjnych Spółki, które pozwolą jej na wykorzystanie 

możliwości rozwoju w przyszłości i osiągnięcie założonych celów strategicznych, są przewagi wynikające 

z doświadczenia i przedsiębiorczości zespołu zarządzającego, w skład którego wchodzą osoby z unikalnymi 

kwalifikacjami, szczególnie w obszarze inwestycji kapitałowych typu venture capital. Wysokie umiejętności 

i rozległe doświadczenie tych osób zapewniają skuteczność działań Emitenta i pozwalają skutecznie konkurować 

na stale zmieniającym się rynku. Wspólnikami Emitenta są Pan Maciej Jarzębowski oraz Jakub Sitarz, którzy 

byli założycielami spółki LiveChat Software S.A oraz Bankier.pl S.A.  

Elastyczne podejście do inwestycji 

W toku prowadzonej działalności Emitent zwraca uwagę, że inwestycje w nowoutworzone spółki wymagają 

indywidualnego i elastycznego podejścia do każdego projektu. Mając to na uwadze, Emitent stara się wyjść 

przedsiębiorcom naprzeciw. W szczególności Emitent oferuje przedsiębiorcom umowy sprzedaży 

charakteryzujące się niskim stopniem skomplikowania. Jedynie w w niewielu przypadkach zawierane są umowy 

inwestycyjne. Powyższe ma na celu uproszczenie inwestycji oraz możliwość jej szybkiej i skutecznej egzekucji. 

Doświadczenie Emitenta pokazuje, że elastyczne podejście do inwestycji spotyka się z pozytywnym odbiorem 

przedsiębiorców i przynosi obopólne korzyści. Do spółek dostarczany jest w szybkim czasie niezbędny dla ich 

rozwoju kapitał, zaś Emitent uzyskuje możliwość rozwoju własnego portfela inwestycji. 

Strategia inwestycyjna 

Informacje podstawowe  

Spółka jest alternatywną spółką inwestycyjną, o której mowa w art. 8a Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych. 

Jednocześnie Spółka prowadzi działalność jako wewnętrznie zarządzający ASI zarządzając Spółką, w tym 

wprowadzając Spółkę do obrotu zgodnie z art. 70e ust. 1 w związku z art. 70f ust. 1 i 2 Ustawy o Funduszach 

Inwestycyjnych. 

Cel inwestycyjny oraz alokacja aktywów  

Przedmiotem działalności Spółki jest zbieranie aktywów od wielu inwestorów w celu ich lokowania w interesie 

tych inwestorów zgodnie z zasadami polityki inwestycyjnej Spółki. Spółka działa w imieniu własnym i na 

własną rzecz. 

Celem Spółki jest wzrost wartości aktywów Spółki w wyniku wzrostu wartości lokat. Spółka będzie realizowała 

politykę aktywnego zarządzania, co oznacza, że stopień zaangażowania Spółki w poszczególne kategorie lokat 

będzie zmienny i zależny od relacji pomiędzy oczekiwanymi stopami zwrotu a ponoszonym ryzykiem. 

Spółka nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. Cel inwestycyjny Spółki będzie realizowany poprzez 

dokonywanie lokat w następujące kategorie aktywów: 

 udziały lub akcje spółek krajowych i zagranicznych, 

 papiery wartościowe, 

 wszelkie inne zbywalne prawa majątkowe lub inne, których nabycie lub objęcie może przyczynić się do 

realizacji celu inwestycyjnego, z wyłączeniem inwestycji mających na celu zwiększenie ekspozycji Spółki, 

tj. w szczególności inwestycji w instrumenty pochodne lub praw majątkowe, o których mowa w art. 145 ust. 

1 pkt 6 Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych, albo instrumenty pochodne właściwe AFI, o których mowa 

w art. 2 pkt 20 Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych; 

 depozyty otwierane w bankach krajowych, bankach zagranicznych lub instytucji kredytowej. 

Aktywa Spółki będą inwestowane elastycznie w różne kategorie lokat, w zależności od oceny potencjału 

wzrostowego poszczególnych kategorii lokat z uwzględnieniem poziomu ryzyka, jednakże cel inwestycyjny 

realizowany jest przede wszystkim poprzez nabywanie akcji lub udziałów w przedsiębiorstwach z potencjałem 

dynamicznego wzrostu, oferujących głównie oprogramowanie IT bądź działających w oparciu o nowe 

technologie i znajdujących się we wczesnej fazie rozwoju. Spółka zamierza inwestować w podmioty, które 

opierają swą działalność na subskrypcyjnym modelu biznesowym, czyli powtarzalnych, w równych odstępach 

czasu opłatach za używanie usługi bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności po stronie 

użytkownika. Niezależnie od powyższego, w przypadku pojawienia się okazji inwestycyjnych z innych 



 

Prospekt emisyjny Venture Inc S.A.  124 

segmentów rynku lub dotyczących przedsiębiorstw oferujących produkty lub usługi w innym modelu, Spółka 

podejmie decyzję indywidualnie, uwzględniając specyfikę danej inwestycji i potencjał wzrostu danego 

przedsiębiorstwa. 

Spółka zamierza budować wartość lokat poprzez finansowanie określonych planów rozwoju przedsięwzięć w, 

których ulokowane zostaną aktywa Spółki. Ponadto, Spółka będzie wykorzystywała posiadany know-how i 

doświadczenie w zarządzaniu ryzykiem oraz w budowie globalnych przedsięwzięć opartych o subskrypcyjny 

model biznesowy, co pozwoli zwiększyć dynamikę ich wzrostu, tym samym wpływając na globalne skalowanie 

przedsięwzięcia.  

Intencją Spółki jest stopniowe zwiększanie liczby lokat wchodzących w skład jej portfela inwestycyjnego oraz 

ich dywersyfikacja ze względu na poziom rozwoju. Celem Spółki jest zwiększenie zaangażowania w podmioty 

znajdujące się na etapie growth i start-up, których potencjał wzrostu jest wciąż bardzo wysoki, a ryzyko 

zdecydowanie niższe, w porównaniu do bardzo wczesnych etapów jakimi są seed i pre-seed, w których produkt 

nie został często jeszcze sprawdzony przez klientów. Inwestycje w podmioty na wyższym etapie rozwoju 

pozwolą Spółce na wyjście z inwestycji w krótszym horyzoncie czasowym. Spółka będzie brała pod uwagę 

wszystkie sposoby wyjścia z inwestycji, jakie są powszechnie znane na rynku finansowym, lecz decyzję 

zamierza podejmować indywidualnie, również po uprzednich konsultacjach ze swoimi inwestorami oraz 

pozostałymi udziałowcami (akcjonariuszami) danej Spółki Portfelowej. 

Intencją Spółki jest zachowanie jak największej elastyczności inwestycyjnej, na tak dynamicznym rynku jakim 

jest rynek nowych technologii. W związku z powyższym, Spółka zamierza zachować indywidualne podejście do 

każdego z projektów, nie przyjmując określonych zasad i okresu wyjścia z inwestycji. Możliwość sprzedaży 

udziałów (akcji) będzie analizowana na bieżąco, a decyzje podejmowane w oparciu o rekomendacje Zarządu 

Spółki.  

Udział poszczególnych kategorii lokat w aktywach Spółki będzie wynosił: 

 udziały lub akcje spółek krajowych i zagranicznych – od 0% do 100% wartości aktywów, 

 papiery wartościowe- – od 0% do 100% wartości aktywów, 

 depozyty – od 0% do 100% wartości aktywów. 

Kryteria podejmowania decyzji inwestycyjnych 

Z zastrzeżeniem postanowień zasad polityki inwestycyjnej Spółki, kryteria doboru poszczególnych aktywów 

obejmują również: 

 dla Instrumentów Udziałowych: 

- prognozowany wzrost wartości instrumentu finansowego w ujęciu nominalnym, tj. w porównaniu z 

jego bieżącą wartością rynkową lub relatywnym, tj. w porównaniu z innymi podobnymi instrumentami 

finansowymi lub w porównaniu do stopy zwrotu z indeksu giełdowego, 

- prognozowane perspektywy wzrostu wyników finansowych emitenta, 

- prognozowane perspektywy rozwoju segmentu w którym działa emitent, 

- prognozowana oczekiwana stopa zwrotu z akcji danego emitenta na tle oczekiwanej stopy zwrotu z 

indeksów szerokiego rynku, 

- zdolność dzielenia się zyskiem z inwestorami przez emitenta w drodze wypłaty dywidendy bądź 

realizacji programu skupu akcji własnych, 

- ryzyko działalności emitenta, 

- w przypadku praw poboru - również relacja ceny prawa poboru do aktualnej ceny akcji danej spółki, 

- w przypadku obligacji zamiennych - również warunki zamiany obligacji na akcje, 

 dla depozytów: 

- oprocentowanie depozytów, 

- wiarygodność banku. 
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Sektory przemysłowe, geograficzne lub inne sektory rynkowe, które są przedmiotem strategii inwestycyjnej 

Spółka będzie lokowała środki pieniężne w kategorie aktywów, o których mowa powyżej, w następujących 

sektorach przemysłowych i usługowych: (i) informacja i telekomunikacja; (ii) działalność finansowa i 

ubezpieczeniowa; (iii) opieka zdrowotna; (iv) działalność profesjonalna, naukowa i techniczna; (v) działalność w 

zakresie usług administrowania i działalność wspierająca; (vi) edukacja. 

Spółka zakłada lokowanie środków pieniężnych zarówno w przedsięwzięcia zlokalizowane na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza jej granicami, w szczególności w Wielkiej Brytanii i w USA.  

Opis polityki Spółki w zakresie zaciągania pożyczek lub dźwigni finansowej 

Spółka może zaciągać pożyczki wyłącznie od osób będących na dzień udzielenia pożyczki akcjonariuszem 

Spółki, z zastrzeżeniem, że: 

 Pożyczka zostanie udzielona z przeznaczeniem na bieżącą działalność administracyjną. 

 Pożyczka zostanie udzielona z okresem spłaty minimum do czasu kolejnej emisji akcji przeprowadzonej 

przez Spółkę. 

 Łączna suma pożyczek nie może przekroczyć 20% wysokości Aktywów Spółki na dzień udzielenia 

pożyczki. 

Spółka nie będzie wykorzystywać dla realizacji celu inwestycyjnego mechanizmu dźwigni finansowej. 

Strategia inwestycyjna Spółki została przyjęta uchwałą Zarządu Spółki z dnia 5 czerwca 2017 roku i obowiązuje 

od dnia wpisania Spółki do rejestru zarządzających alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi. 

Działalność Emitenta  

Działalność Emitenta polega na kapitałowym i merytorycznym wspieraniu perspektywicznych projektów 

z obszaru nowych technologii, na etapach rozwoju przedstawionych poniżej:  

 Faza przed zasiewem (pre-seed); 

 Zasiew (seed); 

 Faza wczesnego rozwoju (start-up); 

 Faza wzrostu (growth). 

Inwestycje realizowane są zarówno na rynku polskim, jak i rynkach zagranicznych. 

Emietent zwraca uwagę, iż przyjęty poniżej opis etapów Spółek Portfelowych może różnić się od opisów w 

dostępnej literaturze i jest subiektywnym podejściem Emitenta do klasyfikacji Spółek Portfelowych. W 

przypadku gdy tylko część założeń jest spełniona, podmioty są klasyfikowane na podstawie doświadczenia i 

wiedzy Zarządu. Przy czym Emitent nie wyklucza, że w przyszłości zmiany bądź aktualizacji opisów i 

klasyfikacji Spółek Portfelowych. 

Spółka z uwagi na przyjętą metodologię wyszukiwania i nabywania Spółek Portfelowych nie zawiera umów 

inwestycyjnych, a swoje interesy zabezpiecza odpowiednimi postanowieniami umów spółek/statutów Spółek 

Portfelowych. 

Faza przed zasiewem (pre-seed) 

Model biznesowy realizowanego produktu znajduje się w fazie koncepcji, gdzie testowane są podstawowe 

hipotezy dotyczące rynku i zachowania konsumentów. Wymagane środki finansowe mieszczą się w granicach 

20 – 200 tys. PLN i przeznaczone są głównie na rozwój pierwszej, podstawowej wersji produktu spełniającej 

minimum funkcjonalności oraz organizację formy prawnej – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Prace 

wykonywane są głównie przez założycieli i zewnętrznych usługodawców. Spółka w tym czasie nie osiąga 

przychodów ze sprzedaży realizowanego produktu, przy czym możliwe jest wystąpienie przychodów 

z działalności dodatkowej np. usług IT.  

Zasiew (seed) 

Etap zakłada posiadanie przez już utworzoną spółkę produktu realizującego główne założenia biznesowe, który 

jest używany przez pierwszych klientów potwierdzających zapotrzebowanie na usługę i postawione hipotezy. 

Mogą pojawić się pierwsze przychody, które są kilkukrotnie mniejsze od kosztów związanych głównie 

z dalszym rozwojem produktu i pierwszymi działaniami marketingowymi. Wielkość inwestycji na tym etapie 
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jest uzależniona od przyjętego modelu biznesowego, technologii oraz rynku na jakim działa spółka i zaczyna się 

od kilkuset tysięcy złotych. 

Faza wczesnego rozwoju (start-up) 

W tej fazie rozwoju przedsiębiorstwo inwestuje w dalszy rozwój produktu i dostosowuje go do większej liczby 

klientów, jednocześnie zwiększając swój zasięg poprzez intensywne działania marketingowe. Wskaźnik 

Przychody/Koszty rośnie coraz szybciej, lecz spółka może wciąż nie wykazywać zysku. Na tym etapie produkt 

jest sprzedawany na innych rynkach poza początkowym oraz stale rozbudowywany jest dział sprzedaży. 

Wielkość inwestycji na tym etapie wynosi co najmniej jeden milion złotych, ale najczęściej będzie to kilka 

milionów złotych. Projekty typu start-up przestają być start-upami w chwili, gdy zaczynają generować mierzalne 

zyski (wówczas mogą też zostać sprzedane lub przejęte). 

Faza wzrostu (growth) 

W tej fazie następuje finansowanie wzrostu i rozwoju spółki, przy czym inwestycje dotyczą spółek, które wciąż 

nie przynoszą zysków, jak i tych, które osiągają próg rentowności (break-even-point) na poziomie operacyjnym. 

W ramach tej fazy wyróżnia się: etap wczesnego rozwoju (initial growth), etap ekspansji (expansion stage) oraz 

inwestycje w późniejsze stadia rozwoju (later stage). Spółki na wczesnym etapie rozwoju dążą przede 

wszystkim do budowy swojej pozycji rynkowej, ofensywy na rynek w celu zdobycia jak największego w nim 

udziału, rozbudowy zdolności produkcyjnych, rekrutacji pracowników, rozszerzenia sieci sprzedaży oraz 

stworzenia stabilnej bazy klientów i kontrahentów. Na tym etapie spółka ponosi duże nakłady, stąd wymagane 

jest duże zaangażowanie inwestora; bardzo duża jest także dynamika zmian w spółce. Etap rozwoju spółki 

obejmuje dążenie do rozszerzenia zakresu działalności przez dywersyfikację produkcji: wprowadzenie nowych 

usług lub produktów, podniesienie jakości oferowanych produktów, zwiększenie produkcji, w prowadzenie 

innowacyjnych technologii oraz ekspansję na nowe rynki. Na Datę Prospektu w portfelu inwestycji Emitenta nie 

znajdowały się spółki będące w tej fazie rozwoju. W przyszłości Emitent planuje dokonywanie inwestycji 

w spółki w tej fazie. 

Jednocześnie poza powyższym podziałem Emitent posiada inwestycje w spółkach co do których nie jest 

możliwe przyporządkowanie do powyższych kategorii. 

Na Datę Prospektu, Emitent posiada w swoim portfelu inwestycyjnym udziały w następujących Spółkach 

Portfelowych: 

Nazwa Siedziba Udział w 

kapitale  

Wycena w 

bilansie na 31 

grudnia 2016 r.  

Data nabycia Zmiana 

wartości 

godziwej w 

stosunku do 

ceny nabycia 

Przyczyna 

zmiany 

szacunku 

wartości 

godziwej wg 

stanu na 

31.12.2016 

Etap pre-seed 

Angels.pl sp. z 

o.o. (dawniej: 

Crowdcube sp. 

z o.o.)******* 

Wrocław 100,00% 8 464 PLN Grudzień 2014 r. 

Październik 2016 r. 

(49 537 PLN) Spadek wartości 

aktywów netto 

stanowiących 

podstawę 

wyceny***** 

Drone Academy 

Ltd. 

Londyn 25,09% 55 900 PLN Maj 2015 r. - Wycena na 

poziomie ceny 

nabycia 

Ardeo sp. z o.o. Wrocław 15,00% 198 878 PLN Czerwiec 2016 r. - Wycena na 

poziomie ceny 

nabycia 

Geeks Deck 

Ltd. 

Londyn 33,00% 100 000 PLN Sierpień 2016 r. - Wycena na 

poziomie ceny 

nabycia 

Etap seed 

Patent Fund 

S.A. 

Wrocław 81,04 % 4 048 157 PLN Marzec 2016 r. (93 700) PLN Spadający kurs 

notowań 

rynkowych 

Friendly Score 

UK Ltd.****** 

Londyn 13,87% 785 420 PLN Październik 2014 r. 588 518 PLN Aktualizacja 

wyceny w 

oparciu o 
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Nazwa Siedziba Udział w 

kapitale  

Wycena w 

bilansie na 31 

grudnia 2016 r.  

Data nabycia Zmiana 

wartości 

godziwej w 

stosunku do 

ceny nabycia 

Przyczyna 

zmiany 

szacunku 

wartości 

godziwej wg 

stanu na 

31.12.2016 

wartość 

rzeczywistej 

transakcji 

rynkowej****** 

Etap start-up 

Time Solutions 

sp. z o. o. 

Wrocław 29,41 * 

2,78%** 

32,49% *** 

1 791 960 PLN Czerwiec 2010 r. 943 960 PLN Aktualizacja 

wyceny 

dokonana 

metodą 

mieszaną 

(średnia z 

wycen metodą 

dochodową, 

porównawczą i 

kosztową) 

Brand 24 S.A. Wrocław 11,11% 3 082 515 PLN Maj 2016 r. 664 312 PLN Aktualizacja 

wyceny w 

oparciu o 

wartość 

rzeczywistej 

transakcji 

rynkowej 

Inno-Gene S.A. Poznań 12,54% 4 252 620 PLN Lipiec 2016 r. 2 501 541 

PLN 
Rosnący kurs 

notowań 

rynkowych 

Infermedica sp. 

z o.o. 

Warszawa 27,38% 1 350 000 PLN Styczeń 2016 r. 850 000 PLN Aktualizacja 

wyceny w 

oparciu o 

wartość 

rzeczywistej 

transakcji 

rynkowej 

Pozostałe  

Best Capital sp. 

z o. o. 

Wrocław 66,73% 61 718 PLN Czerwiec 2012 r. 39 317 PLN Wzrost wartości 

aktywów netto 

stanowiących 

podstawę 

wyceny 

7Orders S.A. Wrocław 49,00 % 57 647 PLN Lipiec 2010 r. (77 553 PLN) Aktualizacja 

wyceny w 

oparciu o 

wartość 

rzeczywistej 

transakcji 

rynkowej 

Agencja 

Rozwoju 

Innowacji S.A. 

Wrocław 43,89%**** 1 727 895 PLN Wrzesień 2015 r. 982 638 PLN Rosnący kurs 

notowań 

rynkowych  

Inkubator 

Naukowo-

Technologiczny 

sp. z o.o. 

Poznań 53,38% 2 382 156 PLN Marzec 2015 r. 

Listopad 2015 r. 

1 675 204 

PLN 
Zmiana 

wartości 

skorygowanych 

aktywów netto 

Venture Alfa 

sp. z o.o. 

Wrocław 100,00% 5 000 PLN Kwiecień 2016 r. - Wycena na 

poziomie ceny 

nabycia 

Science.Fund 

sp. z o.o. 

Wrocław 100,00% 5 350 PLN Listopad 2016 r.  Wycena na 

poziomie ceny 

nabycia 

* Udział bezpośredni;  
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** Udział pośredni przez spółkę portfelową Best Capital sp. z o.o.;  

*** Udział łączny (pośredni i bezpośredni);  

**** Liczba głosów 37,36%; 

***** Przyczyną stopniowego spadku wartości aktywów netto spółki CrowdCube sp. z o.o. był inny niż oczekiwany poziom realizacji założeń 

biznesowych przez zarządzających spółką względem zawartych w wycenie spółki. Na ten stan rzeczy wpływ miały przede wszystkim: (i) 

problemy techniczne związane z platformą udostępnianą przez CrowdCube England, która wymagała dostosowania do polskich warunków 
prawno-biznesowych, (ii) problemy natury prawnej związane z ograniczeniami, jakie nakłada na obrót papierami wartościowymi Ustawa o 

Obrotach Instrumentami Finansowymi, (iii) nieefektywna i niekonsekwentna realizacja strategii przez kluczowe osoby, (iv) problemy 

komunikacyjne pomiędzy partnerami joint venture, w ramach którego funkcjonował serwis.  

****** Jak wynika z danych w podrozdziale „Działalność Emitenta” Friendly Score UK Ltd., zyskała na wartości w stosunku do ceny 

nabycia. Jednakże, Emitent wyjaśnia, iż na wartości straciła spółka Patent Fund S.A., a spadek jej wartości wynikał ze spadku kursu 

notowań na ASO-NewConnect. 

******* W dniu 14 lipca 2017 r. spółka Angels.pl sp. z o.o. (dawniej: Crowdcube sp. z o.o.) zawiesiła wykonywanie działalności. 

Źródło: Emitent 

Poniższy wykres przedstawia strukturę portfela inwestycyjnego Emitenta. 

 

Źródło: Emitent 

Nazwa podmiotu Opis działalności 

Angels.pl sp. z o.o. 

(dawniej: 

Crowdcube sp. z 

CrowdCube jest pierwszą na świecie i wiodącą platformą crowdfundingu udziałowego, dostępną dla polskich 

przedsiębiorców. Dzięki połączeniu inwestorów z właścicielami start-upów i rosnących firm, platforma pomaga 

pozyskiwać kapitał na rozwój biznesu w zamian za udziały. Platforma CrowdCube działa w kilku europejskich 
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Nazwa podmiotu Opis działalności 

o.o.) 

 

 

krajach z sukcesem finansując biznesowe wizje przedsiębiorców. W Anglii zebrano już ponad 100 milionów 

funtów na rozwój 322 firm. Źródłem finansowania spółki jest działalność operacyjna. W dniu 14 lipca 2017 r. 

spółka Angels.pl sp. z o.o. (dawniej: Crowdcube sp. z o.o.) zawiesiła wykonywanie działalności. 

Drone Academy Ltd. 

 

Drone Academy oferuje usługi związane z prężnie rozwijającym się rynkiem statków bezzałogowych UAV. 

Wykonuje filmy z powietrza w jakości 4K oraz wysokiej rozdzielczości fotografie. Oferta Drone Academy jest 

wzbogacona o tworzenie map 2D/3D oraz transmisje z powietrza na żywo w jakości HD. Zespół Drone Academy 

tworzą jedynie wykwalifikowani operatorzy posiadający ważne licencje wydawane przez Urząd Lotnictwa 

Cywilnego. Firma działa na terenie całej Polski oraz w wielu krajach Europejskich. Źródłem finansowania spółki 

jest działalność operacyjna. 

Ardeo sp. z o.o. 

 

 

Spółka prowadzi działalność polegającą na świadczeniu usług oraz tworzeniu produktów informatycznych 

(głównie aplikacje mobilne i rozwiązania webowe). Od 2015 r. dominującym przedmiotem działalności spółki jest 

prototypowanie, testowanie i wdrażanie skalowanych produktów. Do działalności spółki należą także prace 

badawczo-rozwojowe oraz usługi doradcze w obszarach ICT, finansów i transferu technologii. Źródłem 

finansowania spółki jest działalność operacyjna. 

Geeks Deck Ltd. 

 

 

Spółka prowadzi działalność polegającą na tworzeniu aplikacji mobilnych na najpopularniejsze platformy (m.in. 

Android, iOS) oraz tworzeniu oprogramowania dla klienta biznesowego. Spółka oferuje m.in. wsparcie biznesowe 

oraz projektowanie UX/UI aplikacji mobilnych, które kierowane są przede wszystkim do przedsiębiorstw we 

wczesnych stadiach rozwoju (start up), małych i średnich firm ale także dużych klientów biznesowych. Spółka 

zajmuje się również dalszym utrzymaniem stworzonego oprogramowania. Źródłem finansowania spółki jest 

działalność operacyjna. 

Inkubator 

Naukowo-

Technologiczny sp. z 

o.o. 

 

Inkubator Naukowo-Technologiczny sp. z o.o. wspiera rozwój rozwiązań informatycznych, pomaga dopasować 

rozwiązania do potrzeb rynkowych, zapewnia wsparcie organizacyjne i finansowe oraz ułatwia skutecznie 

komercjalizować innowacyjne rozwiązania. Źródłem finansowania spółki jest działalność operacyjna. 

Patent Fund S.A. 

 

 

Działalność spółki koncentruje się na prowadzeniu funduszu, którego celem jest kapitałowe wspieranie 

komercjalizacji przedsięwzięć wymagających ochrony patentowej. Fundusz działa we wszystkich obszarach 

gospodarki inwestując w spółki oraz wspierając innowacyjne przedsięwzięcia poprzez świadczenie usług 

związanych z obszarami technologii, biznesu, finansów oraz prawa. W szczególności spółka zapewnia wsparcie 

w procesie sprzedaży, zakupu i rozwoju patentów oraz ich licencjonowaniu, komercjalizacji wypracowanych 

wynalazków i prototypów, jak i organizacji infrastruktury niezbędnej do realizacji innowacyjnych 

prac rozwojowych. Źródłem finansowania spółki jest działalność operacyjna. 

Friendly Score UK 

Ltd. 

 

 

Friendly Score to twórca i deweloper aplikacji służącej do scoringu. Jest to narzędzie wspomagające podjęcie 

decyzji. Dzięki niemu w sposób automatyczny podejmujemy decyzję o konkretnym działaniu, np. o przyznaniu 

kredytu. Większość dzisiejszych metod scoringu opiera się na tradycyjnych modelach aplikacji kredytowych. 

Minusem scoringu aplikacyjnego jest to, że nie można pytać klienta o zbyt wiele szczegółów, ponieważ klient się 

zniechęci i nie udzieli wszystkich odpowiedzi lub poda zbyt wiele szczegółów, które z kolei nie będą istotne. Na 

facebooku sytuacja wygląda inaczej. Tam informacji jest wystarczająco wiele i wystarczy je tylko zebrać i 

przetworzyć. Jak to zrobić? To jest właśnie zadanie proponowanej aplikacji. Spółka może pochwalić się już 

wieloma międzynarodowymi sukcesami. Friendly Score wygrał bootcamp w Londynie dla spółek z obszaru 

FinTech. Ponadto World Economic Forum wymenił spółkę w gronie innych 8 projektów zmieniających sektor 

finansowy na świecie. Potencjał Friendly Score Ltd. Dostrzegł jeden z największych funduszy inwestycyjnych w 

Anglii. Źródłem finansowania spółki jest działalność operacyjna. 

Time Solutions sp. z 

o. o. 

TimeCamp to narzędzie które pozwala na monitorowanie i analizowanie czynności wykonywanych na komputerze, 

prowadzące do optymalizacji czasu pracowników. TimeCamp pozwala firmom sprawdzać czy komputery 
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Nazwa podmiotu Opis działalności 

 

 

pracowników są odpowiednio wykorzystywane. Każda firma, która wyeliminuje wykorzystanie komputerów w 

pracy do celów prywatnych, może oczekiwać na znaczne zwiększenie zysków firmy. Spółka prowadzi sprzedaż do 

100 krajów. Źródłem finansowania spółki jest działalność operacyjna. 

Brand 24 S.A. 

 

 

Brand 24 S.A. oferuje swoim klientom kompleksowe usługi z zakresu bieżącego monitorowania informacji w 

Internecie. Oprogramowanie pozwala na analitykę trendów związanych z daną marką lub poszczególnymi słowami 

kluczowymi. Dzięki temu możliwe jest dokładne planowanie kampanii marketingowych oraz mierzenie ich 

efektów w Internecie, a przede wszystkim w mediach społecznościowych. Ponadto oprogramowanie działające w 

modelu SaaS(Software as a Service) oferuje możliwość generowania analiz prezentujących wartościowe dane na 

temat monitorowanych marek. Wśród 30 000 monitorowanych marek znajdują się: IKEA, Intel, Carlsberg czy 

LEROY MERLIN. Spółka oferuje swoje oprogramowanie na całym świecie. Źródłem finansowania spółki jest 

działalność operacyjna. 

Inno-Gene S.A. 

 

W ramach swojej działalności spółka zapewnia wsparcie dla posiadanych w portfelu spółek zależnych, 

prowadzących działalność w zakresie R&D, diagnostyki oraz produkcji i dystrybucji wyrobów gotowych. Spółka 

Inno-Gene S.A. prowadzi nadzór merytoryczny nad projektami realizowanymi przez podmioty zależne, jak 

również zapewnia finansowanie ich rozwoju. Źródłem finansowania spółki jest działalność operacyjna. 

Infermedica sp. z o.o. 

 

Infermedica tworzy oprogramowanie do wstępnej diagnostyki medycznej oparte o rozwiązania z zakresu 

sztucznej inteligencji. Przykładem wykorzystania opracowanej technologii jest m.in. serwis internetowy Doktor-

Medi.pl, który przedstawia przypuszczalne jednostki chorobowe, powiązane ze wskazanymi objawami oraz 

informuje, do jakiego lekarza specjalisty należy się udać. Z serwisu skorzystało już ponad 650 tys. osób. Stworzone 

oprogramowanie jest używane w dedykowanych wdrożeniach w Europie oraz Stanach Zjednoczonych. Z oferty 

firmy skorzystało już ponad 160 twórców oprogramowania medycznego na Świecie. Celem spółki jest zbudowanie 

uniwersalnej platformy wspomagania decyzji diagnostycznych dla pacjentów oraz lekarzy. W tym celu 

Infermedica planuje założenie biura w Dolinie Krzemowej oraz rozszerza swój wrocławski zespół specjalistów. 

Źródłem finansowania spółki jest działalność operacyjna. 

Best Capital sp. z o. 

o.  

 

 

Best Capital sp. z o.o. jest Autoryzowanym Doradcą rynków NewConnect i Catalyst. Misją spółki jest 

pozyskiwanie kapitału dla swoich klientów. Firma świadczy również usługi doradcze i finansowe. Swoim 

inwestorom oferuje udział w projektach o ponadprzeciętnych stopach zwrotu. Best Capital tworzy zespół 

doświadczonych uczestników rynku kapitałowego, których umiejętności potwierdzone są cenionymi, finansowymi 

certyfikatami. Źródłem finansowania spółki jest działalność operacyjna. 

7Orders S.A. 

 

 

Spółka koncentruje swoją działalność na obszarze e-marketingu świadcząc usługi dla sektora B2B polegające na 

pozycjonowaniu stron internetowych oraz efektywnej promocji w Internecie. Do działalności Spółki należy 

również prowadzenie kampanii PPC w popularnych systemach reklamowych, m.in. spółka posiada status Google 

Partner, dostawcy najpopularniejszego na świecie systemu Google Adwords. Spółkę charakteryzuje wieloletnie 

doświadczenie, które przekłada się na pozytywne wyniki prowadzonych kampanii oraz długoterminowy czas 

współpracy z klientami, którym spółka dostarcza konkretne, mierzalne wyniki. Źródłem finansowania spółki jest 

działalność operacyjna. 

Agencja Rozwoju 

Innowacji S.A 

 

 

Agencja Rozwoju Innowacji S.A. („ARI”) to firma doradcza specjalizująca się w pozyskiwaniu dotacji dla firm. 

Dofinansowanie dla swoich klientów uzyskuje również w formie kapitału zwrotnego, tj. kredytów, leasingu i 

pożyczek, także dofinansowywanych z funduszy europejskich. ARI zdobywa kapitał dla firm ze wszystkich 

segmentów gospodarki na każdym etapie rozwoju. Swoją wiedzą i doświadczeniem wspiera przedsiębiorców, aby 

mogli rozwijać swój biznes i skutecznie konkurować z innymi podmiotami na rynku. Specjalność ARI to 

komercjalizacja wiedzy, dofinansowania unijne, pisanie oraz rozliczanie wniosków dotacyjnych, finansowanie 

nowych pomysłów. Źródłem finansowania spółki jest działalność operacyjna. 
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Nazwa podmiotu Opis działalności 

Venture Alfa sp. z 

o.o. 

 

Spółka celowa nie prowadząca działalności operacyjnej. Spółka założona w celu wzięcia udziału w programie 

grantowym organizowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Bridge Alfa. Program ten zakłada 

finansowe wsparcie dla funduszy chcących inwestować na wczesnym etapie rozwoju (proof of principle i proof of 

concept) w projekty technologiczne pochodzące ze środowisk naukowych i jednostek badawczych. Spółka, ze 

względów formalnych nie złożyła wniosku o przyznanie grantu. W dniu 26 kwietnia 2017 r. został złożony do 

Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydziału Krajowego Rejestru Sądowego wniosek 

o zawieszenie działalności Venture Alfa sp. z o.o. 

Science.Fund sp. z 

o.o. 

Spółka utworzona na potrzeby aplikacji o fundusze pochodzące z programu grantowego organizowanego przez 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Bridge Alfa. Program ten zakłada finansowe wsparcie dla funduszy 

chcących inwestować na wczesnym etapie rozwoju(proof of principle i proof of concept) w projekty 

technologiczne pochodzące ze środowisk naukowych i jednostek badawczych. Spółka złożyła wniosek, który 

został zakwalifikowany do ostatniego etapu konkursu, lecz ostatecznie nie został rekomendowany do 

dofinansowania ze względu na niewystarczającą liczbę punktów. Emitent w przyszłości, dzięki dokonanemu 

zakupowi spółki będzie mógł wykorzystać jej doświadczenie i aplikować o środki z programu w kolejnym naborze. 

W dniu 26 kwietnia 2017 r. został złożony do Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI 

Wydziału Krajowego Rejestru Sądowego wniosek o zawieszenie działalności Science.Fund sp. z o.o. 

Źródło: Emitent 

Dodatkowo, Spółka dokonuje inwestycji w spółki będące przedsiębiorstwami ściśle usługowymi bądź w spółki 

specjalnego przeznaczenia. Emitent zaznacza, że inwestycje w ramach tej kategorii są wynikiem przeszłych 

decyzji biznesowych i docelowo mają stanowić marginalną część portfela inwestycyjnego. 

Polityka inwestycyjna Emitenta 

Informacje podstawowe 

Z zastrzeżeniem pełnienia funkcji wewnętrznie zarządzającego ASI, wyłącznym przedmiotem działalności 

Spółki jest zbieranie aktywów od wielu inwestorów w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów zgodnie z 

Zasadami Polityki Inwestycyjnej Spółki. Polityka inwestycyjna jest jednym z elementów wymaganych w 

postępowaniu dotyczącym o wpis do rejestru zarządzających ASI. W celu dostosowania działalności do 

wymogów Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych, w dniu 5 czerwca 2017 r. Zarząd Emitenta przyjął (i) Zasady 

Polityki Inwestycyjnej Spółki, (ii) Strategię Inwestycyjną Spółki oraz (iii) Zasady Wykonywania Polityki 

Inwestycyjnej Spółki. Dokumenty te obowiązują od dnia wpisania Spółki do rejestru zarządzających 

alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi.  

Emitent wyjaśnia, że polityka inwestycyjna i strategia inwestycyjna są nie tylko elementami Statutu, ale również 

odrębnymi dokumentami.  

Celem Spółki jest wzrost wartości Aktywów Spółki w wyniku wzrostu wartości lokat. Spółka będzie dążyć do 

osiągniecia celu inwestycyjnego przede wszystkim poprzez lokowanie mienia Spółki obejmującego środki z 

tytułu wpłat akcjonariuszy, prawa nabyte oraz pożytki z tych praw w lokaty, wskazane w Zasadach Polityki 

Inwestycyjnej Spółki.  

Spółka będzie realizowała politykę aktywnego zarządzania, co oznacza, że stopień zaangażowania Spółki w 

poszczególne kategorie lokat będzie zmienny i zależny od relacji pomiędzy oczekiwanymi stopami zwrotu a 

ponoszonym ryzykiem.  

Wycena aktywów Spółki 

Na podstawie art. 3 ust. 2 lit. a) Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE z dnia 8 czerwca 

2011 r. w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i zmiany dyrektyw 2003/41/WE 

i 2009/65/WE oraz rozporządzeń (WE) nr 1060/2009 i (UE) nr 1095/2010 do wycen aktywów Spółki oraz zasad 

i procedur ich przeprowadzania nie znajdą zastosowania przepisy art. 19 wyżej wymienionej dyrektywy oraz 

przepisy art. 67-74 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) NR 231/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. 

uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE w odniesieniu do zwolnień, ogólnych 

warunków dotyczących prowadzenia działalności, depozytariuszy, dźwigni finansowej, przejrzystości i nadzoru.  
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Niezależnie od powyższego, od chwili uzyskania wpisu do rejestru zarządzających ASI, stosownie do przepisów 

art. 2 ust. 6 oraz art. 3 wyżej powołanego rozporządzenia, w związku z art. 70ze Ustawy o Funduszach całkowita 

wartość zarządzanych aktywów obliczana będzie przy wykorzystaniu najnowszych dostępnych wartości 

aktywów, a Spółka ustanowi, wdroży i będzie stosować procedury mające na celu bieżące monitorowanie 

całkowitej wartości zarządzanych aktywów. Monitorowanie odzwierciedlać będzie aktualny opis zarządzanych 

aktywów i obejmować będzie obserwację działań w zakresie subskrypcji i umorzeń lub wykorzystania środków 

kapitałowych, wypłat kapitału i wartości zainwestowanych aktywów. Spółka brać będzie pod uwagę poziom 

zbliżenia całkowitej wartości zarządzanych aktywów do progu określonego w art. 3 ust. 2 dyrektywy 

2011/61/UE oraz przewidywalną działalność w zakresie subskrypcji i umorzeń, aby ocenić konieczność 

częstszego obliczania całkowitej wartości zarządzanych aktywów. 

Główne kategorie aktywów, w które Spółka może inwestować 

Spółka może lokować aktywa, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z Zasad Polityki Inwestycyjnej 

Spółki w:  

 udziały i akcje spółek krajowych i zagranicznych, 

 papiery wartościowe, 

 wszelkie inne zbywalne prawa majątkowe lub inne, których nabycie lub objęcie może przyczynić się do 

realizacji celu inwestycyjnego, z wyłączeniem inwestycji mających na celu zwiększenie ekspozycji Spółki, 

tj. w szczególności inwestycji w instrumenty pochodne lub prawa majątkowe, o których mowa w art. 145 

ust. 1 pkt 6 Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych, albo instrumenty pochodne właściwe AFI, o których 

mowa w art. 2 pkt 20 Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych; 

 depozyty otwierane w bankach krajowych, bankach zagranicznych lub instytucji kredytowej. 

Udziały i akcje spółek krajowych i zagranicznych oraz papiery wartościowe, mogą być przez Spółkę nabywane 

pod warunkiem, że są one zbywalne. 

Kryteria doboru lokat 

Spółka będzie dokonywała doboru lokat, kierując się zasadą maksymalizacji wartości aktywów wchodzących 

w skład portfela inwestycyjnego Spółki przy uwzględnieniu minimalizacji ryzyka inwestycyjnego. 

Lokowanie aktywów Spółki w akcje, udziały, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity 

depozytowe, obligacje zamienne, inne papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające 

prawom wynikającym z akcji („Instrumenty Udziałowe”) opiera się na kryteriach i dokonywane jest przy 

wykorzystaniu narzędzi analizy fundamentalnej. Budowanie wartości Spółki będzie następować przede 

wszystkim poprzez tworzenie lub wyszukiwanie spółek oferujących rozwiązania w obszarze nowych technologii 

ze szczególną uwagą dla projektów oferujących usługę w subskrypcyjnym modelu biznesowym, na podstawie 

następujących kryteriów: 

 ocenie sytuacji makroekonomicznej kraju, w którym spółka prowadzi działalność, w tym bieżącego 

i prognozowanego poziomu stóp procentowych, aktualnego i oczekiwanego poziomu inflacji i wzrostu 

gospodarczego, oceny ratingowej danego kraju oraz perspektyw kształtowania się kursów walutowych; 

 ocenie koniunktury i perspektyw sektora lub branży, w której działa spółka; 

 ocenie pozycji konkurencyjnej spółki; 

 ocenie, możliwości osiągnięcia stopy zwrotu istotnie przewyższającej stopę inflacji w długim okresie; 

 ocenie sytuacji ekonomiczno – finansowej spółki, w szczególności perspektyw wzrostu sprzedaży i zysków, 

realizowanej polityki wypłat dywidend i wykupów akcji, zwrotu z kapitału, poziomu zadłużenia oraz 

przestrzegania zasad ładu korporacyjnego. 

Lokowanie aktywów Spółki w inne instrumenty niż wskazane powyżej, opiera się na: 

 w przypadku instrumentów dłużnych: ocenie sytuacji fundamentalnej, ryzyka i zdolności kredytowej 

emitenta (analiza fundamentalna), ocenie sytuacji makroekonomicznej w kraju i na świecie (analiza 

międzynarodowa), spełnieniu zasad dywersyfikacji lokat oraz innych ograniczeń inwestycyjnych; 

 w przypadku depozytów: możliwej do uzyskania rentowności i wysokiej płynności lokat, przy zachowaniu 

bezpieczeństwa lokaty, w przypadku depozytów również na ocenie wysokości oprocentowania depozytu w 

stosunku do czasu jej trwania; 
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 płynności inwestycji rozumianej jako możliwość szybkiego wycofania się z takiej inwestycji i jej zamiany 

na środki pieniężne bez znaczącego negatywnego wpływu na wartość Spółki; 

 ryzyku specyficznej lokaty oraz wpływie na ryzyko całkowite portfela inwestycyjnego Spółki. 

Spółka dokonywać będzie lokowania aktywów Spółki, w oparciu o kryteria: 

 przejrzystości – w oparciu o kryteria ekonomiczne po przeprowadzeniu analizy opłacalności i ryzyka 

inwestycji, w szczególności w oparciu o rzetelnie przygotowane dokumenty przedstawiające obecny stan 

przedsięwzięcia oraz perspektywy jego rozwoju;  

 bezstronności;  

 jakości dokumentacji – z zapewnieniem realizacji inwestycji o właściwie opracowaną dokumentację 

inwestycyjną, zapewniającą stosowną ochronę praw Spółki; 

 efektywności – zapewniając stosowny nadzór nad wykorzystaniem środków Spółki w sposób efektywny, 

racjonalny i celowy, m.in. poprzez wykonywanie praw wynikających z udziałów / akcji, zapewnienie 

stosownych uprawnień w dokumentacji inwestycyjnej, a także udział osób wskazanych przez Spółkę 

w organach spółek, w które dokonuje inwestycji; 

 ograniczonego ryzyka inwestycyjnego, opierając się na najlepszej wiedzy dotyczącej analizowanych 

możliwości inwestycyjnych;  

 pozycji rynkowej i potencjale przedsięwzięcia – dobierając inwestycje w przedsięwzięcia 

o międzynarodowym potencjale wzrostu. 

Zasady dywersyfikacji aktywów i udzielania pożyczek 

Dywersyfikacja lokat dokonywana będzie w zakresie kategorii aktywów, rodzaju emitentów oraz branż w jakich 

funkcjonują, a także sektorów geograficznych i przemysłowych. 

Łączna wartość inwestycji dokonanej w jedną spółkę i jednostki z nią powiązane nie powinna przekroczyć 

kwoty 3.000.000 PLN chyba, że Rada Nadzorcza Spółki, w formie uchwały wyrazi zgodę na przekroczenie tego 

poziomu, a w żadnym wypadku nie będzie stanowić więcej niż 30% wartości aktywów. Powyższych ograniczeń, 

nie stosuje się do papierów wartościowych emitowanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa, Narodowy 

Bank Polski, państwa należące do OECD oraz międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest 

Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD.  

Spółka utrzymuje w zakresie niezbędnym do zaspokojenia bieżących zobowiązań Spółki, część swoich aktywów 

na rachunkach bankowych. Depozyty w jednym banku krajowym, banku zagranicznym lub instytucji kredytowej 

nie mogą stanowić więcej niż 20% wartości aktywów. Lokaty w Instrumenty Udziałowe, będą stanowić od 0 do 

100% aktywów. Spółka będzie dążyć do maksymalizacji udziału Instrumentów Udziałowych w portfelu 

jednakże ich udział będzie zależeć od oceny perspektyw koniunktury przez Spółkę. Lokaty w depozyty, będą 

stanowić od 0 do 100% aktywów 

Czynności dokonane z naruszeniem powyższych ograniczeń są ważne. W przypadku naruszenia ograniczeń 

Spółka zobowiązana jest do dostosowania, niezwłocznie, stanu swoich aktywów do wymagań określonych 

w Zasadach Polityki Inwestycyjnej Spółki, uwzględniając należycie interes akcjonariuszy. 

Spółka zakłada lokowanie aktywów zarówno w przedsięwzięcia zlokalizowane na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, jak i poza jej granicami. 

Spółka może udzielać pożyczek, poręczeń i gwarancji innym podmiotom, jednakże wyłącznie podmiotom 

wchodzącym w skład portfela inwestycyjnego Spółki bądź innym, powiązanym kapitałowo z nimi podmiotom. 

Wysokość udzielonej pożyczki, poręczenia lub gwarancji nie może przy tym przekroczyć 5% wartości aktywów 

chyba, że Rada Nadzorcza wyrazi, w formie uchwały, zgodę na przekroczenie wyżej wymienionego progu. 

Pożyczki, poręczenia lub gwarancje mogą być udzielane przez Spółkę zgodnie z następującymi warunkami: 

 pożyczki, poręczenia i gwarancje będą udzielane podmiotom posiadającym zdolność do obsługi zadłużenia, 

 pożyczki, poręczenia lub gwarancje udzielane będą na warunkach rynkowych, 

 zobowiązania z tytułu pożyczki, poręczenia lub gwarancji będą zabezpieczone na środkach pieniężnych, 

papierach wartościowych lub innych aktywach, 
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 pożyczka, poręczenie lub gwarancja udzielana będzie na okres nieprzekraczający 36 (trzydzieści sześć) 

miesięcy. 

Dopuszczalna wysokość kredytów i pożyczek zaciąganych przez Spółkę 

Spółka może zaciągać pożyczki wyłącznie od osób będących na dzień udzielenia pożyczki akcjonariuszem 

Spółki z zastrzeżeniem, że: 

 pożyczka zostanie udzielona z przeznaczeniem na bieżącą działalność administracyjną,  

 pożyczka zostanie udzielona z okresem spłaty minimum do czasu kolejnej emisji akcji przeprowadzonej 

przez Spółkę, 

 łączna suma pożyczek nie może przekroczyć 20% wysokości aktywów Spółki na dzień udzielenia pożyczki. 

Spółka nie będzie wykorzystywać dla realizacji celu inwestycyjnego mechanizmu dźwigni finansowej. 

Polityka inwestycyjna Spółki została przyjęta uchwałą Zarządu Spółki z dnia 5 czerwca 2017 roku i obowiązuje 

od dnia wpisania Spółki do rejestru zarządzających alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi. 

Zasady wykonywania polityki inwestycyjnej Emitenta 

Dokumentacja 

Wszelkie oceny i analizy związane z nabywaniem aktywów sporządzane będą w oparciu o wiarygodne źródła 

informacji, w szczególności: 

 analizy opracowane przez renomowane instytucje; 

 prospekty emisyjne i memoranda informacyjne; 

 sprawozdania finansowe spółek; 

 analizy makroekonomiczne i branżowe opracowane przez renomowane instytucje i ośrodki badawcze; 

 spotkania z wybranymi menedżerami przedsięwzięć, w które Spółka zamierza zainwestować. 

Realizacja polityki inwestycyjnej 

Inwestycje Spółki głównie koncentrują się w obszarze spółek z sektora IT ze szczególnym uwzględnieniem 

spółek działających w subskrypcyjnym modelu SaaS. 

Spółka szczególną uwagę przywiązuje do projektów, których produkt lub usługa opiera się na wykorzystaniu 

technologii z zakresu sztucznej inteligencji, big data, zaawansowanej algorytmiki czy machine learning.  

Spółka angażuje się w innowacyjne projekty poprzez obejmowanie nowych emisji akcji lub udziałów 

(„I Model”) bądź nabycie akcji lub udziałów od aktualnych akcjonariuszy lub wspólników („II Model”). 

W każdym przypadku inwestycja dokonywana będzie po przeprowadzeniu stosownych badań i analiz, 

z uwzględnieniem ryzyk oraz ograniczeń inwestycyjnych wynikających z przepisów prawa, Strategii 

Inwestycyjnej i Polityki Inwestycyjnej Spółki, a także jej dokumentów statutowych, w oparciu o profesjonalnie 

opracowaną dokumentację inwestycyjną. 

I Model 

Pierwszy model jest głównie związany z zaangażowaniem Spółki w projekty na bardzo wczesnym etapie 

rozwoju (pre-seed, seed), które w przeważającej części trafiają do Spółki w formie prezentacji graficznej 

o produkcie lub usłudze. Brak osobowości prawnej danego zespołu pozwala na wspólne założenie spółki wraz 

z pomysłodawcami, w której wkładami na pokrycie kapitału zakładowego są środki pieniężne ze strony Spółki 

oraz wkłady niepieniężne (aport) w postaci praw własności intelektualnej przysługujących członkom zespołu 

pomysłodawców. Natomiast w przypadku, gdy dane przedsięwzięcie realizowane jest przez istniejącą już osobę 

prawną lub spółkę osobową, Spółka obejmuje udziały lub akcje w ramach podwyższenia kapitału zakładowego. 

Spółka dopuszcza również objęcie akcji/udziałów w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w spółkach na 

wyższym etapie rozwoju (start-up), w szczególności w związku z zapewnieniem finansowania dla realizacji 

określonego celu np. ekspansji na nowe rynki.  
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II Model  

Drugi model, w ramach którego Spółka podejmuje decyzje inwestycyjne, to nabycie udziałów lub akcji od 

obecnych wspólników lub akcjonariuszy, dla których motywacją do wyjścia z przedsięwzięcia nie jest 

bezpośrednio bieżąca działalność i jego wyniki.  

 Spółka inwestuje w projekty, których synergia z wiedzą zespołu zarządzającego Spółką bądź innymi 

spółkami z portfela inwestycyjnego Spółki może mieć znaczący wpływ na wzrost wartości 

przedsięwzięcia. Modelowy proces inwestycyjny został przedstawiony poniżej, jednakże w zależności 

od poziomu rozwoju potencjalnej inwestycji bądź innych indywidualnych aspektów projektu proces 

inwestycyjny może odbiegać od modelowego: Poszukiwanie informacji o projektach inwestycyjnych: 

Spółka pozyskuje projekty z kilku źródeł, w szczególności poprzez:  

- Strona Internetowa oraz „Formularz dla Projektów”: Na stronie internetowej Spółki potencjalni 

pomysłodawcy/projekty mogą zgłosić propozycję inwestycyjną wypełniając udostępniony 

formularz bądź przesłać własną prezentację.  

- Sieć kontaktów zespołu zarządzającego Spółki: zespół zarządzający oraz osoby 

współpracujące ze Spółką dysponują wieloletnim doświadczeniem i renomą w branży 

Software/IT, co przekłada się na szeroką sieć kontaktów, które generują dużą liczbę 

potencjalnych ofert inwestycyjnych. 

- Bezpośrednie wyszukiwanie: Spółka prowadzi własne działania poszukiwawcze projektów 

w interesujących segmentach z wykorzystaniem ogólnie dostępnych narzędzi, a także narzędzi 

specjalistycznych typu DataFox, Crunchbase. 

- Konferencje i spotkania branżowe: Spółka regularnie bierze udział w spotkaniach branżowych 

i konferencjach.  

- Portale i serwisy branżowe: Spółka na bieżąco śledzi informacje i ogłoszenia na portalach 

branżowych takich jak innpoland.pl, mamstartup.pl, mambiznes.pl, etc.  

 Tworzenie listy projektów, które w największym stopniu spełniają oczekiwania i kryteria stosowane przez 

Spółkę.  

 Poddawanie potencjalnych projektów wstępnej analizie, podjęcie próby kontaktu oraz spotkania 

z założycielami biznesu.  

 Podpisanie umowy o zachowaniu poufności. 

 Analiza Due Dilligence – wnikliwa analiza pod względem biznesowym, technologicznym, podatkowym, 

prawnym oraz księgowym na podstawie informacji, dokumentów i danych przekazanych przez spółkę.  

 Finalizacja transakcji – podpisanie dokumentacji inwestycyjnej, w szczególności dotyczącej nabycia lub 

objęcia udziałów lub akcji.  

Zasady wykonywania polityki inwestycyjnej Spółki zostały przyjęte uchwałą Zarządu Spółki z dnia 5 czerwca 

2017 roku i obowiązują od dnia wpisania Spółki do rejestru zarządzających alternatywnymi spółkami 

inwestycyjnymi.  

Portfel inwestycyjny Emitenta 

Model sprzedaży Software-as-a-Service  

W portfelu inwestycyjnym Emitenta znajdują się spółki będące dostawcami oprogramowania sprzedawanego 

w tzw. modelu SaaS. Model SaaS stanowi jeden z najszybciej rozwijających się segmentów e-usług 

funkcjonujących w tzw. chmurze obliczeniowej (ang. Cloud Computing), polegających na świadczeniu usług 

i oferowaniu produktów z obszaru technologii informacyjnych („IT”). Platformy SaaS udostępniane są poprzez 

dostosowany do nich interfejs programowania aplikacji (API – Application Programming Interface), 

co umożliwia łatwą integrację i wymianę danych między aplikacjami SaaS, jak i klasycznym oprogramowaniem. 

Usługi udostępniane są zdalnie poprzez Internet. Model SaaS służy do komunikacji business-to-consumer (B2C) 

oraz business-to-business (B2B). Całość infrastruktury IT jest przy tym zarządzana przez dostawcę usługi. SaaS 

dynamicznie zastępuje tradycyjne oprogramowanie pozwalając klientom na optymalizację wykorzystywanych 

zasobów, podniesienie niezawodności, skalowalność i elastyczność wykorzystywanych rozwiązań. Aplikacje 

oferowane w modelu SaaS wspomagają zarządzanie przedsiębiorstwem (m.in. zarządzanie zasobami ludzkimi, 
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relacjami z klientem, łańcuchem dostaw etc.) oraz sprzedaż produktów i usług przez nie oferowanych. 

W modelu SaaS zasadniczo jedynym kosztem użytkowania aplikacji są opłaty abonamentowe (aplikacje SaaS 

opierają się na subskrypcji, a zatem nie pojawiają się opłaty licencyjne) oraz ewentualny koszt wdrożenia 

(szkolenia) aplikacji w firmie. Narzędziami udostępnianymi w modelu SaaS są m.in. LiveChat Software SA, 

Microsoft Office 365, Salesforce, czy też Dropbox.  

Działania budujące wartość Spółek Portfelowych 

Emitent wykorzystując doświadczenia biznesowe Zespołu Zarządzającego, oferuje Spółkom Portfelowym 

wsparcie na różnych etapach rozwoju poprzez dzielenie się know how. Doświadczenia Emitenta opierają się 

głównie o te pozyskane w trakcie budowy przedsięwzięć, takich jak: LiveChat Software SA czy Bankier.pl SA. 

Ponadto Emitent buduje wartość Spółek Portfelowych poprzez:  

 Tworzenie platformy do wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy spółkami; 

 Tworzenie i pilotowanie wdrożenia kluczowych procesów; 

 Identyfikację braków w zespole i uzupełnianie ich; 

 Organizację warsztatów i szkoleń; 

 Monitoring i wyznaczanie celów strategicznych; 

 Pozyskiwanie zewnętrznych ekspertów. 

Wyjście z Inwestycji 

W zależności od stopnia rozwoju spółki, osiąganych przez nią rezultatów i możliwego do uzyskania zwrotu 

z dezinwestycji na danym etapie, Emitent bierze pod uwagę następujące formy wyjścia z inwestycji: 

 Oferta publiczna (ang. IPO): w zależności od stopnia rozwoju Spółki Portfelowej oraz wysokości jej 

wyceny brane będą pod uwagę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oraz rynek NewConnect 

w Warszawie.  

 Inwestor branżowy: Sprzedaż udziałów lub akcji w Spółce Portfelowej do inwestora branżowego.  

 Evergreen funding: Model nie zakłada wyjścia ze spółki, lecz podwyższanie kapitału w Spółce Portfelowej, 

aż do momentu osiągnięcia przez nią dywidendowej płynności.  

 Model hybrydowy: Częściowa sprzedaż udziałów lub akcji w Spółce Portfelowej przed uzyskaniem przez 

nią płynności dywidendowej.  

 Wykup Managerski: Wykup udziałów w Spółce Portfelowej przez Zespół Projektowy. 

Emitent nie zakłada sztywnych ram wskaźnikowych dla wyjścia z inwestycji. Każda możliwa opcja wyjścia 

z inwestycji, mogąca wygenerować znaczący zysk dla Emitenta będzie analizowana indywidualnie i niezależnie. 

Główni odbiorcy i dostawcy 

Ze względu na rodzaj prowadzonej działalności, Emitent nie identyfikuje głównych odbiorców i dostawców. 

Sezonowość rynków zbytu 

W latach 2014-2016, a także do Daty Prospektu, Spółka nie zaobserwowała sezonowości sprzedaży. 

Czynniki nadzwyczajne mające wpływ na działalność podstawową Spółki 

W latach 2014-2016, a także do Daty Prospektu nie wystąpiły nadzwyczajne czynniki, które miały wpływ na 

działalność podstawową Spółki lub jej główne rynki, na których prowadzi działalność. 

Spółki Portfelowe  

Informacje ogólne 

Działalność Emitenta polega na nabywaniu i zbywaniu udziałów i akcji w spółkach działających w obszarach 

spółek z sektora IT. Głównymi składnikami majątku Grupy są więc udziały i akcje w takich spółkach.  

Emitent traktuje spółki jako inwestycje długoterminowe i jako takie stosownie do MSR nie podlegają one 

konsolidacji.  
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Informacje o Spółkach Portfelowych, w których członkowie Zarządu Emitenta pełnili w okresie ostatnich pięciu 

lat lub pełnią funkcję w organach administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych, lub których byli w 

okresie ostatnich pięciu lat lub są wspólnikami bądź akcjonariuszami zostały zawarte w rodziale „Zarządzenie i 

ład koroporacyjny - Zarząd - Funkcje pełnione przez członków Zarządu w innych spółkach” Prospektu.  

Wybrane podstawowe dane finansowe Spółek Portfelowych 

Emitent zwraca uwagę, że Spółki Portfelowe znajdujące się w jego portfelu inwestycyjnym Emitenta znajdują 

się na bardzo wczesnym etapie rozwoju, wobec czego dane finansowe Spółek Portfelowych przedstawione 

poniżej mogą nie być danymi porównywalnymi. Ze względu na posiadanie statusu jednostki inwestycyjnej, 

Emitent nie obejmuje Spółek Portfelowych konsolidacją, wyceniając posiadane udziały i akcje w wartości 

godziwej przez wynik finansowy.  

Poniżej zaprezentowano wybrane, podstawowe dane finasowe Spółek Portfelowych za lata 2014-2016. 

Angels.pl sp. z o.o. (dawniej: Crowdcube sp. z o.o.)* 

 Za okres 

1 stycznia - 31 grudnia** 

 2016 r. 

(w tys. PLN) 
2015 r. 

(w tys. PLN) 
2014 r. 

(w tys. PLN) 

Przychody ze sprzedaży 0,4 10,65  0,00 

Koszty działalności operacyjnej 7,66  40,10  62,02 

Zysk/Strata ze sprzedaży (7,26)  (29,44) (62,02) 

Zysk/Strata netto (7,26)  (29,44) (62,09) 

Kapitał własny 1,20  8,46  37,90 

Suma bilansowa 2,05  9,27 86,86 

* W dniu 14 lipca 2017 r. spółka Angels.pl sp. z o.o. (dawniej: Crowdcube sp. z o.o.) zawiesiła wykonywanie działalności. 

** dane pochodzą z jednostkowych sprawozdań finansowych. 

Żródło: Emitent 

Drone Academy Ltd. 

 Za okres 

1 stycznia - 31 grudnia* 

 2016 r. 

(w tys. PLN) 
2015 r. 

(w tys. PLN) 
2014 r. 

(w tys. PLN) 

Przychody ze sprzedaży 55,11 21,15 - 

Koszty działalności operacyjnej 51,49 132,76 - 

Zysk/Strata netto ze sprzedaży 3,62 (111,61) - 

*dane pochodzą z jednostkowych sprawozdań finansowych. 

Żródło:Emitent 

Geeks Deck Ltd. 

 Za okres 

1 stycznia - 31 grudnia* 

 2016 r. 

(w tys. GBP) 
2015 r. 

(w tys. GBP) 
2014 r. 

(w tys. GBP) 

Przychody ze sprzedaży 52,45 - - 
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Koszty działalności operacyjnej 44,45 - - 

Zysk/Strata netto ze sprzedaży 8,0 - - 

*dane pochodzą z jednostkowych sprawozdań finansowych. 

Żródło:Emitent 

Inkubator Naukowo-Technologiczny sp. z o.o. 

 Za okres 

1 stycznia - 31 grudnia* 

 2016 r. 

(w tys. PLN) 
2015 r. 

(w tys. PLN) 
2014 r. 

(w tys. PLN) 

Przychody ze sprzedaży 0,00 0,00 0,00 

Koszty działalności operacyjnej 20,01 21,17 181,43 

Zysk/Strata ze sprzedaży (20,01) (21,17) (181,43) 

Zysk/Strata netto (24,70) (51,38) 836,89 

Kapitał własny 7 352,77 7 355,97 7 363,35 

Suma bilansowa 7 441,02 7 439,11 7 916,65 

*dane pochodzą z jednostkowych sprawozdań finansowych. 

Żródło:Emitent 

Patent Fund S.A. 

 Za okres 

1 stycznia - 31 grudnia* 

 2016 r. 

(w tys. PLN) 
2015 r. 

(w tys. PLN) 
2014 r. 

(w tys. PLN) 

Przychody ze sprzedaży 0,00 81,86 241,14 

Koszty działalności operacyjnej 75,01 357,59 653,41 

Zysk/Strata ze sprzedaży (75,01) (275,73) (412,26) 

Zysk/Strata netto (75,06) (265,88) (526,30) 

Kapitał własny 336,45 411,51 310,48 

Suma bilansowa 488,54 432,03 399,90 

*dane pochodzą z jednostkowych sprawozdań finansowych. 

Żródło:Emitent 

Time Solutions sp. z o. o. 

 Za okres 

1 stycznia - 31 grudnia* 

 2016 r. 

(w tys. PLN) 
2015 r. 

(w tys. PLN) 
2014 r. 

(w tys. PLN) 

Przychody ze sprzedaży 1 745,90 1 159,04 548,60 

Koszty działalności operacyjnej 1 528,95 870,74 756,37 

Zysk/Strata ze sprzedaży 216,95 288,3 (207,76) 
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Zysk/Strata netto 206,92 233,85 (223,44) 

Kapitał własny N/A** 400,2 151,92 

Suma bilansowa N/A** N/A* 441,72 

*dane pochodzą z jednostkowych sprawozdań finansowych. 
**na Datę Prospektu Emitent nie dysponuje danymi 

Żródło:Emitent 

Brand 24 S.A. 

 Za okres 

1 stycznia - 31 grudnia* 

 2016 r. 

(w tys. PLN) 
2015 r. 

(w tys. PLN) 
2014 r. 

(w tys. PLN) 

Przychody ze sprzedaży 5 030,59 2 891,78 1 844,30 

Koszty działalności operacyjnej 1 468,73 753,94 164,28 

Zysk/Strata ze sprzedaży 3 561,86 2 137,84- 1 680 

Zysk/Strata netto (402,83) (314,08) 12,40 

Kapitał własny 1 337,38 1 740,21 671,29 

Suma bilansowa 1 873,20 2 481,51 851,94 

*dane pochodzą z jednostkowych sprawozdań finansowych. 

Żródło:Emitent 

Inno-Gene S.A. 

 Za okres 

1 stycznia - 31 grudnia* 

 2016 r. 

(w tys. PLN) 
2015 r. 

(w tys. PLN) 
2014 r. 

(w tys. PLN) 

Przychody ze sprzedaży 4 479,7  4 202,6 4 491,9 

Koszty działalności operacyjnej 6 945,1 6 546,9 4 261,9 

Zysk/Strata ze sprzedaży (2 465,4) (2 344,3) 230,0 

Zysk/Strata netto (2 721,3) (900,5) 1 792,0 

Kapitał własny 2 556,4 5 277,5 2 515,5 

Suma bilansowa 19 528,6 21 205,6 16 826,2 

*dane pochodzą ze skonsolidowanych sprawozdań finansowych. 

Żródło:Emitent 

Infermedica sp. z o.o. 

 Za okres 

1 stycznia - 31 grudnia* 

 2016 r. 

(w tys. PLN) 
2015 r. 

(w tys. PLN) 
2014 r. 

(w tys. PLN) 

Przychody ze sprzedaży 148,40 2 126,78 97,27 
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Koszty działalności operacyjnej 1 404,01 535,73 490,1 

Zysk/Strata ze sprzedaży (1 255,70) 1 591,05 (392,82) 

Zysk/Strata netto (1 172,74) 1 360,60 (391,88) 

Kapitał własny 754,40 1 927,14 341,53 

Suma bilansowa 826,26 2 197,38 355,46 

*dane pochodzą z jednostkowych sprawozdań finansowych. 

Żródło:Emitent 

Best Capital sp. z o. o.  

 Za okres 

1 stycznia - 31 grudnia* 

 2016 r. 

(w tys. PLN) 

2015 r. 

(w tys. PLN) 

2014 r. 

(w tys. PLN) 

Przychody ze sprzedaży 264,26 191,72 435,52 

Koszty działalności operacyjnej 279,14 239,39 347,98 

Zysk/Strata ze sprzedaży (14,88) (47,67) 87,54 

Zysk/Strata netto 23,86 (20,85) 29,84 

Kapitał własny 88,87 65,01 85,86 

Suma bilansowa 169,11 292,55 137,77 

*dane pochodzą z jednostkowych sprawozdań finansowych. 

Żródło:Emitent 

7Orders S.A. 

 Za okres 

1 stycznia - 31 grudnia* 

 2016 r. 

(w tys. PLN) 
2015 r. 

(w tys. PLN) 
2014 r. 

(w tys. PLN) 

Przychody ze sprzedaży 132,23 80,72 17,62 

Koszty działalności operacyjnej 141,32 95,77 68,31 

Zysk/Strata ze sprzedaży (9,09) (15,05) (50 69) 

Zysk/Strata netto (14,09) (15,79) (51,39) 

Kapitał własny 148,42 62,52 78,31 

Suma bilansowa 167,22 115,38 79,04 

*dane pochodzą z jednostkowych sprawozdań finansowych. 

Żródło:Emitent 
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Agencja Rozwoju Innowacji S.A 

 Za okres 

1 stycznia - 31 grudnia* 

 2016 r. 

(w tys. PLN) 
2015 r. 

(w tys. PLN) 
2014 r. 

(w tys. PLN) 

Przychody ze sprzedaży 1 323,81 1 223,25 1 077,00 

Koszty działalności operacyjnej 1 517,61 1 469,82 1 296,86 

Zysk/Strata ze sprzedaży (193,79) (246,57) (219,86) 

Zysk/Strata netto (597,88) (133,02) (580,82) 

Kapitał własny 159,26 914,24 681,06 

Suma bilansowa 1 770,95 2 132,29 2 023,52 

*dane pochodzą z jednostkowych sprawozdań finansowych. 

Żródło:Emitent 

Venture Alfa sp. z o.o. 

 Za okres 

1 stycznia - 31 grudnia* 

 2016 r. 

(w tys. PLN) 
2015 r. 

(w tys. PLN) 
2014 r. 

(w tys. PLN) 

Przychody ze sprzedaży 0,00 - - 

Koszty działalności operacyjnej 0,00 - - 

Zysk/Strata ze sprzedaży 0,00 - - 

Zysk/Strata netto 0,00 - - 

Kapitał własny 5,0 - - 

Suma bilansowa 5,0 - - 

*dane pochodzą z jednostkowych sprawozdań finansowych. 

Żródło:Emitent 

Science.Fund sp. z o.o. 

 Za okres 

1 stycznia - 31 grudnia* 

 2016 r. 

(w tys. PLN) 
2015 r. 

(w tys. PLN) 
2014 r. 

(w tys. PLN) 

Przychody ze sprzedaży 0,00 - - 

Koszty działalności operacyjnej 0,05 - - 

Zysk/Strata ze sprzedaży (0,05) - - 

Zysk/Strata netto (0,05) - - 

Kapitał własny 4,95 - - 

Suma bilansowa 5,05 - - 

*dane pochodzą z jednostkowych sprawozdań finansowych. 

Żródło:Emitent 
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Ardeo sp. z o.o. 

 Za okres 

1 stycznia - 31 grudnia* 

 2016 r. 

(w tys. PLN) 
2015 r. 

(w tys. PLN) 
2014 r. 

(w tys. PLN) 

Przychody ze sprzedaży 235,87 635,04 376,96 

Koszty działalności operacyjnej 359,23 978,25 382,94 

Zysk/Strata ze sprzedaży (123,37) (343,21) (5,98) 

Zysk/Strata netto 109,87 (57,8) 6,52 

Kapitał własny 232,80 123 180,70 

Suma bilansowa 508,71 487,84 566,73 

*dane pochodzą z jednostkowych sprawozdań finansowych. 

Żródło:Emitent 

Friendly Score Ltd. 

 Na dzień 31 sierpnia* 

 2016 r. 

(w tys. GBP) 
2015 r. 

(w tys. GBP) 
2014 r. 

(w tys. GBP) 

Przychody ze sprzedaży 15,34 0,3 - 

Koszty działalności operacyjnej 21,04 93,97 - 

Zysk/Strata ze sprzedaży (144,33) (95,21) - 

Zysk/Strata netto 144,33 95,21 - 

Kapitał własny 259,95 149,97 0,11 

Suma bilansowa 20,55 54,90 0,11 

*dane pochodzą z jednostkowych sprawozdań finansowych. 

Żródło:Emitent 

Kluczowe Spółki Portfelowe 

Poniżej znajduje się opis kluczowych Spółek Portfelowych Emitenta, znajdujących się na etapach rozwoju start-

up oraz seed. Spółki te w ocenie Emitenta mają znaczący wpływ na ocenę jego własnych aktywów i pasywów, 

sytuacji finansowej oraz zysków i strat. 

Brand 24 S.A. 

Informacje ogólne  

 

 

Nazwa i forma prawna  Brand 24 Spółka Akcyjna  

Siedziba i adres  ul. Strzegomska 138, 54-429 Wrocław, Polska 
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Strona internetowa i posiadane domeny  www.brand24.pl  

www.brand24.com 

www.brand24.co.id  

Numer rejestru  KRS 0000395367 

Kapitał zakładowy  172.482 PLN 

Udział Emitenta w kapitale zakładowym spółki  Emitent posiada 11,11% akcji w kapitale 

zakładowym spółki. 

Profil działalności  Dystrybucja aplikacji do monitorowania informacji 

w Internecie.  

Posiadane patenty, licencje oraz znaki towarowe  Spółka nie posiada patentów ani licencji. Spółka 

posiada zarejestrowany znak słowny „brand24”. 

Powyższy znak towarowy został zarejestrowany 

zgodnie z Porozumieniem Madryckim i Protokołem 

do Porozumienia Madryckiego (nr prawa 

ochronnego 5084486) oraz w Urzędzie Unii 

Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (nr prawa 

ochronnego 015344501) 

  

Opis działalności   

Spółka jest twórcą i deweloperem aplikacji Brand24, oferującej usługi z zakresu bieżącego monitorowania 

informacji w Internecie. Narzędzie Brand24 działa w formie tzw. aplikacji webowej i realizuje funkcje 

monitorowania informacji o markach lub produktach poprzez mierzenie natężenia szumu wokół wybranej marki, 

produktu lub słowa kluczowego oraz analizę emocjonalnego ładunku wypowiedzi. Narzędzie oferowane przez 

spółkę znajduje zastosowanie w działaniach ochrony reputacji marki, wsparcia sprzedaży, wzmocnienia 

pozytywnego wizerunku marki, produktu i usługi, badania efektywności kampanii marketingowych i public 

relations oraz monitorowania i badania konkurencji. Narzędzie pozwala na natychmiastowy dostęp do informacji 

na temat firm czy produktów oraz angażowanie się w komunikację bezpośrednią. Szybka analiza umożliwia 

błyskawiczny dostęp do podstawowych statystyk marki takich jak liczba wpisów, zasięg w mediach 

społecznościowych czy dane o sentymencie marki. Aplikacja zbiera wszystkie publiczne wzmianki z całego 

Internetu.  

Aplikacja monitoruje dziesiątki tysięcy marek. Wśród klientów spółki są m.in.: Intel, IKEA, Glaxo Smith Kline, 

Carlsberg, Vichy, Leroy Merlin, OLX, , Uber, etc.  

Spółka została wyróżniona wieloma prestiżowymi nagrodami na rynku polskim i międzynarodowym, wśród 

których wymienić można nagrody: Najlepszy Debiut E-commerce Awards 2012, Najlepszy Startup w Europie 

Środkowo-Wschodniej Aulery 2012, Najlepsza Aplikacja dla Biznesu Mobile Trends Awards 2013/2014, 

Najlepsza Aplikacja Webowa The Next Web Startup Awards 2013, Najlepszy Produkt Wspierający Relacje z 

Klientami E-commerce Awards 2014/2015.  

Spółka działa w modelu SaaS B2B. Obecnie spółka posiada klientów w ponad 40 krajach na całym świecie. 

Największa ilość klientów zagranicznych pochodzi z USA, Wielkiej Brytanii oraz krajów azjatyckich. Na Datę 

Prospektu spółka miała około 1400 klientów na całym świecie. Liczba klientów w lipcu 2017 sięgnęła 1820. 

 

Główne usługi/produkty/projekty  

W ofercie spółki znajduje się aplikacja Brand24, umożliwiająca natychmiastowy dostęp do informacji na temat 

firm czy produktów oraz angażowanie się w komunikację bezpośrednią. Aplikacja dokonuje analizy marki na 
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podstawie zebranych w Internecie treści, udostępniając takie statystyki jak liczba wpisów, kluczowi w dyskusji 

autorzy i strony, zasięg w mediach społecznościowych oraz dane o sentymencie marki. 

 

 

Dodatkowo, produkt udostępnia powiadomienia o punktach zapalnych oraz tworzy tzw. Storm Alerty, 

informujące o zmianach zasięgu i ilości wzmianek konkretnych słów kluczowych. 
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Dzięki możliwości filtrowania wyników narzędzie umożliwia dokładne zbadanie kontekstu i złożoności między 

słowami kluczowymi a emocjami lub ograniczenie wyników z całej bazy do konkretnych, wymaganych słów.  

Ponadto, od kwietnia 2016 r. narzędzie Brand24 zintegrowane jest z usługą Slack, dzięki czemu możliwa jest 

komunikacja między pracownikami. Integracja platform pozwala szybko i sprawnie organizować pracę na 

zmianach i delegować zadania z nimi związane, zwiększając tym samym produktywność zespołu i jakość 

działań online. 

 

Kluczowe wskaźniki efektywności  

Poniższy wykres przedstawia wzrost liczby klientów spółki Brand 24 S.A. w okresie od października 2011 r. 

do kwietnia 2017 r. 

 

Źródło: Emitent 

Time Solutions sp. z o.o. 

Informacje ogólne  
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Nazwa i forma prawna  Time Solutions Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

Siedziba i adres  al. Wiśniowa 36A/311, 53-137 Wrocław, Polska  

Strona internetowa i posiadane domen www.timecamp.com  

www.viskid.com/pl 

www.timesolutions.pl  

Numer rejestru KRS 0000360527 

Kapitał zakładowy  107.700 PLN 

Udział Emitenta w kapitale zakładowym 

spółki  

Emitent posiada 29,41% udziałów w kapitale zakładowym spółki. 

Profil działalności  Dystrybucja aplikacji służącej do zarządzania projektami 

i zadaniami.  

Posiadane patenty, licencje oraz znaki 

towarowe 

Spółka nie posiada patentów, licencji ani znaków towarowych. 

Opis działalności  

Spółka jest twórcą aplikacji Timecamp służącej do zarządzania projektami i zadaniami. Działalność spółki 

koncentruje się na sprzedawaniu licencji na oprogramowanie TimeCamp w modelu SaaS B2B. Narzędzie 

oferowane przez spółkę pozwala na monitorowanie projektów i czasu pracowników, fakturowanie projektów 

oraz ewidencjonowanie czasu pracy. TimeCamp umożliwia automatyczną rejestrację aktywności na komputerze, 

zapisując czas wykorzystywany w pracy na aplikacjach oraz stronach www. Każdy z pracowników ma nadany 

login i hasło, co pozwala sprawdzać raporty z ewidencji czasu pracy z dowolnego miejsca. Dodatkowo, system 

umożliwia monitorowanie czasu pracy na dokumentach. Narzędziem można również mierzyć produktywność. 

W zakresie ewidencji czasu pracy, jak i jego fakturowania, narzędzie umożliwia tworzenie statystyk obecności 

pracowników. Ponadto, system udostępnia proste narzędzie do ewidencjonowania czasu pracy, w którym można 

wybrać ręczną formę wprowadzania danych po zakończeniu każdego zadania (system dysponuje arkuszami 

czasu pracy). 

 

Główne usługi/produkty/projekty  

Jedynym produktem oferowanym przez spółkę jest oprogramowanie TimeCamp. Wśród funkcji TimeCamp 

znajdują się:  

(i) monitorowanie pracowników w drodze automatycznej rejestracji aktywności; 

(ii) fakturowanie projektów poprzez dostępne arkusze czasu pracy oraz narzędzie do ewidencjonowania 

czasu pracy; 

(iii) ewidencja czasu pracy poprzez tworzenie statystyk obecności pracowników, w tym poprzez ewidencję 

urlopów, zwolnień i delegacji.  

Monitorowanie pracowników  

W zakresie monitorowania pracowników TimeCamp prowadzi automatyczną rejestrację aktywności – 

TimeCamp to narzędzie, które automatycznie rejestruje aktywność na komputerze, zapisując czas 

wykorzystywany w pracy na aplikacjach oraz stronach www. Każdy z pracowników ma nadany login i hasło, co 

pozwala sprawdzać raporty z ewidencji czasu pracy z dowolnego miejsca. Ponadto system umożliwia 

monitorowanie czasu pracy na dokumentach, dostarcza wiedzę na temat tego, ile czasu pracownicy poświęcają 

konkretnym dokumentom i daje dostęp do nazw wszystkich dokumentów i tytułów okien, które były używane 

http://www.timecamp.pl/
http://www.viskid.com/pl
http://www.timesolutions.pl/
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przez poszczególne osoby. TimeCamp mierzy również produktywność pracowników. TimeCamp dzieli 

aktywności pracowników na dwie grupy – produktywne i nieproduktywne. Do produktywnych zalicza te 

działania, które umożliwiają wykonanie zadań lub wpływają na rozwój zespołu. Do aktywności 

nieproduktywnych zaliczane są aktywności związane z rozrywką, zakupami i działalnością na portalach 

społecznościowych. Pracownicy widząc swoje statystyki sami dbają o zwiększenie swojej produktywności. 

 

 

 

 

 

 

Fakturowanie projektów 

W ramach fakturowania projektów TimeCamp dysponuje arkuszami czasu pracy – system udostępnia proste 

narzędzie do ewidencjonowania czasu pracy, w którym można wybrać ręczną formę wprowadzania danych po 

zakończeniu każdego zadania. TimeCamp mierzy również czas na podstawie aktywności komputera. Na 

podstawie zanotowanych aktywności podczas pracy na komputerze użytkownik w prosty sposób może uzupełnić 

protokół, przypisując pozycje do odpowiednich projektów. System umożliwia także automatyczne rozliczanie 
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czasu – poprzez zdefiniowanie słów kluczowych dla projektów i zadań TimeCamp zlicza czas pracy nad 

poszczególnymi zadaniami. Dodatkowo TimeCamp generuje raporty z czasu pracy, rozlicza czas za pomocą 

aplikacji desktopowej i pozwala na budżetowanie godzin w projektach. 

 

 

 

Ewidencja czasu pracy 

System umożliwia tworzenie statystyk obecności pracowników – rejestruje całkowity czas od momentu 

włączenia komputera do jego wyłączenia, a ponadto przechowuje dane z czasu pracy wszystkich pracowników, 

którzy go używają. Dodatkowo system pozwala na zebranie danych o urlopach, delegacjach i zwolnieniach, 

czyli wszystkich nieobecnościach pracownika, co wspiera funkcjonowanie działu kadr, a także personelu 

zarządzającego. TimeCamp to także możliwość porównania czasu pracowników – ponieważ wszystkie dane 

przechowywane są w jednym miejscu, możliwe jest sprawdzenie, kto w firmie pracuje najwięcej. 
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Kluczowe wskaźniki efektywności  

Narzędzie sprzedawane jest na całym świecie. Większość klientów (ponad 70%) pochodzi z USA. W Polsce, 

wśród klientów spółki wyróżnić można, m.in.: XTB, Urzędy Wojewódzkie Operon, Polnord, MillwardBrown, 

LiveChat Software czy DSV. 

Spółka posiada ponad 130 tys. użytkowników, którzy korzystają albo korzystali z Timecamp w tym obecnie ok. 

1000 płacących firm za granicą i ponad 300 w Polsce. 

Poniższy wykres przedstawia wzrost liczby klientów spółki TimeSolutions w okresie od sierpnia 2013 r. do 

marca 2017 r. 
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Infermedica sp. z o.o. 

Informacje ogólne  

 

 

Nazwa i forma prawna Infermedica spółka z ograniczoną działalnością 

Siedziba i adres pl. Solny 14/3, 50-062 Wrocław, Polska  

Strona internetowa i posiadane domeny www.infermedica.com  

Numer rejestru KRS 0000429183 

Kapitał zakładowy 1.643.400 PLN 

Udział Emitenta w kapitale zakładowym spółki Emitent posiada 27,38% udziałów w kapitale 

zakładowym spółki. 

Profil działalności Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem 

w zakresie informatyki. 

Posiadane patenty, licencje oraz znaki towarowe Spółka ma zarejestrowane prawa do znaków towarowych 

lub rozpoczęła procedury rejestracyjne (zob. szerzej opis 

działalności poniżej) 

Opis działalności   

Spółka jest dostawcą oprogramowania, które w oparciu o technologię sztucznej inteligencji umożliwia 

wykonywanie wstępnej diagnostyki medycznej. Narzędzie oferowane przez spółkę opiera się na inteligentnym 

systemie służącym do błyskawicznego wnioskowania statystycznego posługującego się ustrukturyzowaną, 

wysokiej jakości wiedzą medyczną. Oferowane oprogramowanie umożliwia prowadzenie wywiadu typu 

symptom checker, monitorowanie stanu zdrowia pacjenta oraz tworzenie rekomendacji badań laboratoryjnych.  

Celem spółki jest zbudowanie uniwersalnej platformy wspomagania decyzji diagnostycznych dla pacjentów oraz 

lekarzy. Podstawą oferowanego rozwiązania jest ustrukturyzowana i wysokiej jakości wiedza medyczna, 

autorskie narzędzie do zarządzania wiedzą (MetaBase) oraz inteligentny system służący do błyskawicznego 

wnioskowania statystycznego na podstawie nieustannie gromadzonej wiedzy. Spółka nie tylko tworzy własne 

rozwiązania, ale poprzez interfejs programistyczny aplikacji (API) globalnie umożliwia również innym 

podmiotom budowanie rozwiązań dostosowanych do ich rynków lokalnych.  

Produkty spółki skierowane są na rynek globalny. Produkty kierowane są przede wszystkim do integratorów 

rozwiązań medycznych API, ale i przedsiębiorstw korzystających z gotowych produktów spółki. 

Na Datę Prospektu spółka uzyskała ochronę jednego znaku towarowego oraz zgłosiła cztery znaki do rejestracji 

do Urzędu Patentowego RP. Dodatkowo, spółka rozpoczęła procedurę rejestracyjna jednego znaku towarowego 

w obszarze międzynarodowym. 

Poniższa tabela przedstawia zestawienie znaków, które na Datę Prospektu zostały zgłoszone do rejestracji. 

Nazwa Rodzaj znaku Data zgłoszenia Numer 

zgłoszenia 

Klasy 

towarowe 

Terytorium 

Symptomate 

 

słowno-graficzny 16.09.2016 r. 461633 9, 42, 44 Polska 

http://www.infermedica.com/
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DxMate słowny 16.09.2016 r. 461630 9, 42, 44 Polska 

Doktor Medi słowny 24.07.2012 r. Z.403263 9, 35, 38, 41, 

44 

Polska 

Healthform 

 

słowno-graficzny 16.09.2016 r. 461627 9, 42, 44 Polska 

+Infermedica 

 

słowno-graficzny 16.09.2016 r. 461635 9, 42, 44 Polska 

Źródło: Spółka 

Największa liczba użytkowników platformy oferowanej przez spółkę skupia się w UE, USA, jak i w Azji.  

 

Główne usługi/produkty/produkty  

Produkt spółki rozwijany jest od 4 lat. Pierwszym efektem prac był portal Doktor-Medi, który w ciągu dwóch lat 

stał się na rynku konsumenckim najbardziej popularnym narzędziem do samodzielnego diagnozowania 

objawów.  

Spółka sprzedaje produkty w dwóch modelach:  

(i) dostęp do platformy za pomocą API, co umożliwia samodzielne kreowanie własnego rozwiązania 

i odpowiednie jego dostosowanie do rynku klienta końcowego;  

(ii) gotowe rozwiązanie wymagające jedynie integracji po stronie użytkownika. 

Użytkownicy API wykupują okresowy dostęp na zasadzie licencji, której wysokość opłaty uzależniona jest od 

liczby wysyłanych zapytań do API, natomiast klienci typu enterprise, korzystający z gotowych rozwiązań Spółki 

rozliczają się w oparciu o liczbę przeprowadzonych wywiadów z pacjentami. Płatność następuje z góry 

i obejmuje prognozowany przedział wykonywanych wywiadów w danym okresie. 

Na technologię Spółki składają się przede wszystkim:  

(i) Health Form – inteligentne narzędzie dla klinik i szpitali pozwalające na prescreening przed wizytą 

u lekarza specjalisty; 

(ii) Symptomate – strona internetowa, poprzez którą pacjent, poprzez podanie symptomów, może uzyskać 

wstępną wiedzę na temat swojego stanu zdrowia, a następnie umówić się na wizytę z odpowiednim 

lekarzem specjalistą; 

(iii) DxMate.com – pierwszy system wspomagania decyzji tworzony przez społeczność lekarzy z całego 

świata. Serwis podobnie jak Wikipedia, otwarty na kontrybucję lekarzy i jest w pełni darmowy. 

Z API spółki korzysta blisko 600 twórców oprogramowania z całego świata. Od początku liczba użytkowników 

systematycznie rośnie z miesiąca na miesiąc. 

Spółka posiada rokujące pilotaże w USA – HealthLoop, Cigna, Centene, również w Polsce uruchomiony pilotaż 

z jedną z najbardziej znanych przychodni medycznych. 

javascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new%20WebForm_PostBackOptions(%22ctl00$ctl34$g_a43b70cf_4e55_4b78_8e8a_eabccdb7a5b1$ctl23%22,%20%22%22,%20true,%20%22%22,%20%22%22,%20false,%20true))
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Inno-Gene S.A. 

Informacje ogólne  

 

 

Nazwa i forma prawna  Inno-Gene Spółka Akcyjna 

Siedziba i adres  ul. Rubież 46, 61-612 Poznań, Polska  

Strona internetowa i posiadane domeny www.inno-gene.eu  

Numer rejestru  KRS 0000358293 

Kapitał zakładowy  570.108 PLN 

Udział Emitenta w kapitale zakładowym 

spółki  

Emitent posiada 12,54% udziałów w kapitale zakładowym 

spółki. 

Profil działalności  Badania naukowe i prace rozwojowe oraz działalność usługowa 

Posiadane patenty, licencje oraz znaki 

towarowe  

Spółka zależna Inno-Gene S.A. – Centrum Badań DNA sp. z o.o. 

posiada 2 znaki towarowe zarejestrowane w Urzędzie 

Patentowym RP: 

 słowno graficzny znak towarowy „Centrum Badań DNA 

Laboratorium Genetyki Medycznej cbdna.pl” (nr prawa 

ochronnego R.277397);  

 

 słowny znak towarowy „Panel 170 +” nr prawa ochronnego 

R.277396). 

Spółka zależna Inno-Gene S.A. – Centrum Badań DNA sp. z o.o. 

jest współwłaścicielem prawa wyłącznego dotyczącego ochrony 

patentu „Cząsteczka T-DNA, wektor ekspresyjny, zawierająca go 

komórka E.coli oraz Agrobacterium tumefaciens, transgeniczna 

komórka roślinna oraz ich zastosowanie” zarejestrowanego w 

Urzędzie Patentowym RP (nr prawa wyłącznego PAT.213496). 

Spółka zależna Inno-Gene S.A. – Centrum Badań DNA sp. z o.o. 

zgłosiła w Urzędzie Patentowym RP wnioski patentowe: 

 „Oligonukleotyd, jego zastosowanie oraz sposób i zestaw do 

wykrywania obecności DNA Borrelia burgdorferii” (nr 

zgłoszenia 389238); 

 “Oligonukleotyd, jego zastosowanie oraz sposób i zestaw do 

wykrywania mutacji w sekwencji genu KRAS” (nr 

zgłoszenia 390717); 

 „Oligonukleotydy, ich zastosowanie oraz sposoby i zestaw 

do wykrywania obecności DNA Babesia divergens” (nr 

zgłoszenia 406840) 

 „Oligonukleotydy, ich zastosowanie oraz sposoby i zestaw 

do wykrywania obecności DNA Borrelia burgdorferi s. 

http://www.inno-gene.eu/
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stricto, B. afzelii i B. garinii” (nr zgłoszenia 406841) 

 „Oligonukleotydy, ich zastosowanie oraz sposoby i zestaw 

do wykrywania obecności DNA Bartonella henselae” (nr 

zgłoszenia 406842) 

 „Oligonukleotydy, ich zastosowanie oraz sposoby i zestaw 

do wykrywania obecności DNA Anaplasma 

phagocytophilum” (nr zgłoszenia 406886). 

Spółka zależna Inno-Gene S.A. – Centrum Badań DNA sp. z o.o. 

zgłosiła w Europejskim Urzędzie Patentowym wnioski 

patentowe: 

 “A method for detecting a genetic predisposition to large 

intestine cancer (CRC)” (nr zgłoszenia EP2784164); 

 “ PC” (nr zgłoszenia. EP2784165); 

 “Oligonucleotides, use thereof, methods and a kit for 

detection of DNA Borrelia burgdorferi, Bartonella henselae, 

Babesia divergens, Anaplasma phagocytophilum” (nr 

zgłoszenia EP2889382). 

Spółka nie posiada licencji.  

  

Opis działalności   

Inno-Gene S.A. powstała w 2010 r., a od lutego 2011 r. notowana jest na rynku NewConnect. Spółka zarządza 

grupą kapitałową podmiotów z sektora life science, stosujących unikalne, innowacyjne technologie i 

prowadzących nowatorskie prace badawczo-rozwojowe.  

W ramach swojej działalności spółka zapewnia wsparcie dla posiadanych w portfelu spółek zależnych, 

prowadzących działalność w zakresie R&D, diagnostyki oraz produkcji i dystrybucji wyrobów gotowych. 

Spółka prowadzi nadzór merytoryczny nad projektami realizowanymi przez podmioty zależne, jak również 

zapewnia finansowanie ich rozwoju. 

Spółki Inno-Gene S.A. działają w następujących obszarach: 

  

Biotechnologia 

Opracowywanie nowych testów (R&D): 

 genetyka człowieka 

 weterynaria 

 obszar rolno-spożywczy 

  

Medycyna spersonalizowana 

 dobór terapii do konkretnego nowotworu 

 badanie predyspozycji do dziedziczenia chorób nowotworowych 

 testy wspierające zdrowy tryb życia 
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Bioinformatyka 

Działalność usługowa 

 analiza danych biologicznych 

 rozwój oprogramowania naukowego 

  

Farmakogenetyka 

 badanie wpływu pojedynczego genu na odpowiedź organizmu na 

lek  

 

Diagnostyka prenatalna 

 Nieinwazyjne badania prenatalne 

Struktura grupy kapitałowej Inno-Gene S.A. przedstawia się następująco: 

 

Wśród spółek zależnych Inno-Gene S.A. znajdują się: 

 

Centrum Badań DNA sp. z o.o. 

Ośrodek badawczo-diagnostyczny, którego celem jest wdrażanie 

i oferowanie nowoczesnych technologii w zakresie analiz DNA oraz 

wprowadzanie najnowocześniejszej diagnostyki. Centrum Badań DNA 

założone zostało przez naukowców biotechnologów na terenie 

Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Spółka prowadzi 

własne prace badawcze i współpracuje z wieloma ośrodkami 

i instytucjami naukowymi i diagnostycznymi wykorzystując przy tym 

najnowsze technologie i metody badawcze.  

 

Medgentix sp. z o.o. 

Działalność spółki koncentruje się na komercjalizacji wyników prac 

badawczo-rozwojowych z zakresu medycyny spersonalizowanej, 
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w szczególności onkologii; przede wszystkim spersonalizowana 

diagnostyka genetyczna i farmakogenetyka opierająca się na 

wielomarkerowych testach diagnostycznych. Spółka należy do grupy 

kapitałowej Inno-Gene S.A. 

 

 

 

Med4One sp. z o.o. oraz Genomix sp. z o.o. 

Spółki celowe powołane do realizacji projektu, który ma na celu 

opracowanie i wdrożenie innowacyjnych testów genetycznych 

do diagnostyki prenatalnej w oparciu o technologię NGS. 

 

Medgenetics sp. z o.o. 

Spółka celowa powołana do realizacji projektu, który ma na celu 

opracowanie i wdrożenie kompleksowego algorytmu diagnostycznego 

służącego profilaktyce i personalizacji leczenia HPV.  

 

Vita in Silica sp. z o.o. 

Spółka bioinformatyczna świadcząca usługi w analizie danych 

biologicznych i medycznych oraz rozwoju oprogramowani naukowego. 

Utworzona przez ekspertów z dziedziny bioinformatyki, biotechnologii 

i biologii molekularnej oraz IT.  

  

Central Europe Genomics Center sp. z o.o. 

Spółka celowa z sektora life science, powołana do realizacji projektu 

związanego z budową jedynego laboratorium WGS (sekwencjonowanie 

całego genomu, ang. Whole Genome Sequencing) w regionie CEE i Azji 

Środkowej. Celem laboratorium jest oferowanie sekwencjonowania 

populacji oraz rozszerzone interpretacyjne usługi informatyczne. 

Do zakresu działalności spółki należy także rozwój, walidacja i wdrażanie 

diagnostyki następnej generacji i terapii w warunkach klinicznych.  

Głównym konkurentem spółki jest NZOZ Genomed, która łącznie ze spółką Inno-Gene S.A. posiada 15% udział 

w rynku badań genetycznych. Na pozostałe 85% składają się głównie małe laboratoria badawcze, zajmujące się 

przede wszystkim przeprowadzaniem testów z zakresu ustalania pokrewieństwa. 

Usługi oferowane przez spółki portfelowe Inno-Gene S.A. obejmują zarówno rynek lokalny jak i zagraniczny. 

 

Główne usługi/produkty/produkty  

Poprzez swoje spółki zależne, Inno-Gene S.A. oferuje kompleksową ofertę usług w zakresie diagnostyki 

genetycznej. Na Datę Prospektu w ofercie spółki znajdowało się ponad 500 testów znajdujących zastosowanie 

m.in. w ginekologii oraz onkologii. Spółka Centrum Badań DNA jest realizatorem projektu o wartości ponad 

100mln PLN związanego z utworzeniem referencyjnego genomu – „Genetycznej Mapy Polaka”. Do 

najważniejszych produktów znajdujących się w ofercie spółki należą Panel 170 Plus (unikalny w skali światowej 

test umożliwiający diagnozowanie podatności oraz rozwoju we wczesnym stadium ponad 20 rodzajów 

nowotworów, poprzez badanie ponad 100 genów) oraz opracowany przez uznaną brytyjską firmę Premaitha test 

IONA (pierwszy spełniający standardy badań medycznych nieinwazyjny test prenatalny posiadający status 
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medycznego o wartości diagnostycznej; pozwala na wczesne, bezinwazyjne, bezpieczne określenie ryzyka 

wystąpienia wad rozwojowych u dziecka, m.in. zespół Downa, Edwardsa, Patau), na którego dystrybucję 

w Polsce spółka posiada wyłączność. Dodatkowo, laboratoria spółki wykorzystują najnowsze technologie. 

Spółka jest m.in. liderem polskiego rynku badań wykonywanych technologią NGS (ang. Next Generation 

Sequencing) – najnowocześniejszą techniką biologii molekularnej, oferującą zdecydowanie wyższą czułość 

i dokładność analiz w porównaniu z tradycyjnymi metodami. 

Oferta produktowa Inno-Gene S.A. dzieli się na 4 linie: 

 

W ramach oferty spółki z portfela Inno-Gene S.A. zapewniają rewolucyjne wsparcie dla profilaktyki oraz doboru 

metod leczenia, m.in.: 

(i) badania prenatalne – nieinwazyjne wykrywanie groźnych zmian w genach płodu; 

(ii) badania predyspozycji – identyfikacja predyspozycji genetycznych do rozmaitych schorzeń (również 

nowotworowych); 

(iii) badania diagnostyczne – potwierdzenie lub wykluczenie obecności zaburzeń genetycznych – 

weryfikacja rozpoznania objawów występujących u pacjenta; 

(iv) wsparcie onkologicznych terapii celowanych – dobór metod leczenia w oparciu o wyniki badań DNA 

nowotworu; 

(v) farmakogenetyka – dobór i dawkowanie leków w zależności od indywidualnych predyspozycji do ich 

metabolizmu; 

(vi) genotypowanie – dobór dawcy i biorcy podczas transplantacji. 

 

Friendly Score UK Ltd. 

Informacje ogólne  

 

 

Nazwa i forma prawna  Friendly Score UK Limited  

Siedziba i adres  International House, 1st Katharine’s Way, E1W 1UN, Londyn, 
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Wielka Brytania 

Strona internetowa i posiadane domeny www.friendlyscore.com 

Numer rejestru  09168668 

Kapitał zakładowy  137,24 GBP (137 249 akcji o wartości nominalnej 0,001 GBP 

każda) 

Udział Emitenta w kapitale zakładowym 

spółki  

Emitent posiada 13,87% udziałów w kapitale zakładowym spółki. 

Profil działalności  Dystrybucja aplikacji służącej do scoringu kredytowego. 

Posiadane patenty, licencje oraz znaki 

towarowe  

Spółka nie posiada patentów ani licencji. Spółka posiada znak 

towarowy „FriendlyScore”. 

  

Opis działalności   

Spółka jest twórcą i deweloperem aplikacji służącej do tzw. scoringu kredytowego, będącego narzędziem 

wspomagającym ocenę wiarygodności podmiotu kredytowego na podstawie danych osobistych oraz 

majątkowych i na tej podstawie tworzącym analizę oceny ryzyka związanego z potencjalnym kredytobiorcą. 

Źródłem danych do analizy ryzyka są konta usług online oraz sieci społecznościowych użytkownika (m.in. 

LinkedIn, Google, Android, Facebook, Twitter, PayPal). Tradycyjny scoring kredytowy zależy głównie od 

pięciu czynników, tj. wartości posiadanych kredytów, historii płatności, rodzajów kredytu posiadanych przez 

konsumenta, długości historii kredytowej oraz ilości zapytań o nowe kredyty. Narzędzie FriendlyScore poza 

tradycyjnie badanymi danymi umożliwia dostęp do informacji dotyczących stylu życia oraz zachowań 

konsumentów, dzięki czemu przedstawia znacznie szerszy obraz potencjalnych decyzji kredytowych 

użytkowników. Wynik analizy scoringowej wykorzystywany jest przez instytucje finansowe przede wszystkim 

w ocenie wiarygodności klienta przy rozpatrywaniu wniosku o kredyt czy pożyczkę konsumencką.  

Spółka dąży do stania się pierwszym międzynarodowym biurem kredytowym działającym w oparciu o media 

społecznościowe i obsługującym wszystkie instytucje finansowe. Na Datę Prospektu spółka potwierdziła 

obsługę poprzez programy pilotażowe takich podmiotów jak: Toyota Bank, EVO Bank, BAJAJ Finserv oraz 

Libra Bank.  

Spółka działa w modelu SaaS B2B dostarczając rozwiązania systemowe (oprogramowanie hostowe) dla biznesu.  

Spółka prowadzi działalność na 14 rynkach na świecie, w tym przede wszystkim w Polsce, UK, Holandii, 

Niemczech, Rumunii, Indiach oraz Afryce Południowej. 

Główne usługi/produkty/projekty  

Spółka może pochwalić się wieloma międzynarodowymi sukcesami. W 2014 roku FriendlyScore zwyciężyła 

bootcamp w Londynie dla spółek z obszaru FinTech. Ponadto World Economic Forum wymienił spółkę 

w gronie 8 projektów zmieniających sektor finansowy na świecie. W 2016 roku spółka wprowadziła nowy 

sposób dostępu do modelu scoringowego oparty na standardzie Oauth2, który jest otwartym standardem 

autoryzującym. Wprowadzenie technologii jako standardu nowego API było głównym powodem poprawy 

konwersji sprzedaży spółki (wzrost o 35%). Ponadto, w tym samym okresie, spółka wprowadziła do swej oferty 

nowy produkt – aplikację White Label, działającą alternatywnie do aplikacji FriendlyScore obsługiwanej 

w modelu SaaS. Aplikacja instalowana jest na serwerze klienta i skorelowana z jego sieciami 

społecznościowymi; jednocześnie klient może korzystać z silnika scoringowego FriendlyScore.  
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Wybrane pozostałe Spółki Portfelowe 

Poniżej zostały przedstawione wybrane spółki znajdujące się w fazie rozwoju pre-seed. W ocenie Emitenta, z 

uwagi na fakt, że spółki te znajdują się we wczesnej fazie rozwoju, nie mają one znaczącego wpływu na ocenę 

jego własnych aktywów i pasywów, sytuacji finansowej oraz zysków i strat. Jednakże Emitent zdecydował się 

na zamieszczenie ich opisów z uwagi na potencjał wzrostu w długoterminowym horyzoncie czasowym, który 

zdaniem Zarządu opisane poniżej spółki posiadają, działając na rosnących rynkach IT oraz rynku 

bezzałogowych samolotów. 

Drone Academy Ltd 

Informacje ogólne  

 

 

Nazwa i forma prawna  Drone Academy Limited  

Siedziba i adres  The Legacy Business Centre 2a Ruckholt Road, E10 5NP 

Londyn, Wielka Brytania 

Strona internetowa i posiadane domeny www.dronacademy.pl  

Numer rejestru 09486215 

Kapitał zakładowy 2.228 GBP (2.228 akcji o wartości nominalnej 1 GBP każda) 

Udział Emitenta w kapitale zakładowym 

spółki 

Emitent posiada 25,09% udziałów w kapitale zakładowym spółki. 

Profil działalności Wykonywanie filmów, fotografii oraz map 2D/3D przy pomocy 

wysokiej jakości dronów. 

Posiadane patenty, licencje oraz znaki 

towarowe 

Pracownicy spółki posiadają licencje wydawane przez Urząd 

Lotnictwa Cywilnego. 

  

Opis działalności   

Drone Academy Ltd rozpoczęła swoją działalność w marcu 2015 r. Spółka oferuje usługi związane z prężnie 

rozwijającym się rynkiem statków bezzałogowych UAV; wykonuje filmy z powietrza w jakości 4K oraz 

wysokiej rozdzielczości fotografie. W ofercie spółki znajduje się także tworzenie ortofotomap (mapy 2D) 

i trójwymiarowych modeli terenu (mapy 3D) oraz transmisje z powietrza na żywo w jakości HD.  

W swojej działalności spółka obsługuje zarówno klientów biznesowych, jak i osoby prywatne.  

Materiały wykonywane przy pomocy statku bezzałogowego mają różne zastosowanie. Poza głównym aspektem, 

jakim jest promocja oraz reklama, mogą posłużyć do tworzenia dokumentacji, inwentaryzacji, inspekcji, 

monitoringu lub kontroli. Spółka świadczy swoje usługi na rzecz spółek z branży reklamowej, medialnej, spółek 

przemysłowych, rolniczych oraz budowlanych.  

Materiały wykonywane są przez spółkę za pomocą najwyższej klasy wielowirnikowców (tzw. drony). 

Na Datę Prospektu spółka posiadała flotę 3 dronów typu DJI (zob. poniżej). 

 

DJI Inspire 1 
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Nowoczesny dron gwarantujący bezpieczne loty również wewnątrz obiektów. 

Profesjonalna kamera Sony X3 FC350 rejestruje obrazy w rozdzielczości 4K 

bez zniekształceń typowych dla obiektów szerokokątnych. 

 

DJI S900 

Sześciowirnikowiec wykonujący niezwykle stabilne loty. W połączeniu 

z kamerą Panasonic Lumix GH4 i Olympus Zuiko 12mm pozwala uzyskać 

najwyższej jakości materiał do produkcji filmów reklamowych 

i korporacyjnych.  

 

DJI Inspire 1 PRO 

Najmniejsza i najłatwiejsza w obsłudze profesjonalna platforma do 

filmowania z powietrza wyposażona w kamerę DJI MFT 15mm f/1.7 ASPH. 

Kamera została zaprojektowana specjalnie z myślą o fotografii powietrznej 

i może zapisywać video 4K w 30 klatach oraz robić zdjęcia w 16 

megapikselach w formacie DNG. Dron posiada kilka trybów lotu (point of 

interest, waypoint, course lock oraz home lock).  

W swojej działalności spółka współpracowała z m.in.: TVN, 2DF, TVP Telewizja Polska, LOT Polish Airlines, 

Red Bull, Jeep, Ford, GSK, Skanska oraz Tauron. 

Spółka prowadzi działalność na terenie całej Polski oraz w wielu krajach europejskich.  

 

Główne usługi/produkty/projekty  

Na ofertę spółki składają się przede wszystkim: 

(i) profesjonalne fotografowanie i filmowanie z powietrza przy użyciu nowoczesnego, bezzałogowego 

sprzętu latającego w jakości 4K, w tym m.in. sporządzanie szczegółowej dokumentacji terenu (tzw. 

diagnostyka przemysłowa); 

(ii) profesjonalne filmy reklamowe dla firm i przedsiębiorstw, w tym filmy adaptujące efektowne ujęcia 

z powietrza; 

(iii) profesjonalne filmy promocyjne, stanowiące nowatorskie narzędzie marketingowe dla firm 

i przedsiębiorstw; 

(iv) profesjonalne filmy korporacyjne w formie dokumentu, animacji, dynamicznych klipów bądź 

prezentacji graficznej; 

(v) sporządzanie map fotograficznych konkretnych obszarów w formacie 2D (tzw. ortofotomap) oraz 

wysokiej rozdzielczości modeli 3D terenu; 

(vi) transmisja obrazu z powietrza na żywo w jakości HD. 

 

Ardeo sp. z o.o. 

Informacje ogólne  

 

 

Nazwa i forma prawna  Ardeo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
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Siedziba i adres  ul. Hoża 27/9, 00-521 Warszawa, Polska 

Strona internetowa i posiadane domeny www.ardeo.io  

www.ardeo.pl  

www.ardeoinc.com 

Numer rejestru  KRS 0000419655 

Kapitał zakładowy  105.000 PLN 

Udział Emitenta w kapitale zakładowym 

spółki  

Emitent posiada 15% udziałów w kapitale zakładowym spółki.  

Profil działalności  Działalność usługowa oraz tworzenie produktów 

informatycznych. 

Posiadane patenty, licencje oraz znaki 

towarowe 

Spółka nie posiada patentów, licencji ani znaków towarowych. 

  

Opis działalności   

Ardeo sp. z o.o. powstała w 2012 r. i od tego czasu prowadzi działalność polegającą na świadczeniu usług oraz 

tworzeniu produktów informatycznych (głównie aplikacje mobilne i rozwiązania webowe). Od początku 

działalności dominującym przedmiotem działalności spółki jest prototypowanie, testowanie i wdrażanie 

skalowanych produktów informatycznych. Do działalności spółki należą także prace badawczo-rozwojowe oraz 

usługi doradcze w obszarach ICT, finansów i transferu technologii. W 2016 roku spółka ogranicza 

dotychczasową działalność usługową skupiając się nad rozwojem własnego produktu informatycznego, którego 

premiera spodziewana jest w połowie 2017 roku. Produkt to aplikacja mobilna, która zakłada umożliweinie jej 

użytkownikom wypożyczanie sprzętu elektronicznego na żadanie (z ang. „on demand”). Uzytkownicy będą 

mogli, za zdefiniowaną przez siebie opłatę, wypożyczać i oferować do wypożyczenia własny sprzęt 

elektroniczny. Ardeo sp. z o.o. za każde wypożyczenie przedmiotu za pośrednictwem aplikacji będzie pobierać 

opłatę prowizyjną.  

Spółka prowadzi działalność na terenie całej Polski oraz w USA. 

 

Główne usługi/produkty/projekty  

Na Datę Prospektu produkty spółki znajdowały się w stosunkowo wczesnych, eksperymentalnych fazach 

rozwoju. W momencie podjęcia decyzji o skalowaniu danego produktu zostaną określone jego kluczowe 

wskaźniki efektywności. Spółka nie może wykluczyć koncentracji na skalowaniu jednego projektu, 

z największym zidentyfikowanym i potwierdzonym potencjałem wzrostu, w przyszłości.  

 

GeeksDeck Ltd 

Informacje ogólne  
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Nazwa i forma prawna  GeeksDeck Limited  

Siedziba i adres  The Legacy Business Centre 2a Ruckholt Road, E10 5NP, 

Londyn, Wielka Brytania 

Strona internetowa i posiadane domeny www.geeksdeck.com  

www.geeksdeck.net  

Numer rejestru  10173715 

Kapitał zakładowy  100 GBP 

Udział Emitenta w kapitale zakładowym 

spółki  

Emitent posiada 33% udziałów w kapitale zakładowym spółki.  

Profil działalności  Software house specjalizujący się w tworzeniu aplikacji 

mobilnych na najpopularniejsze platformy. 

Posiadane patenty, licencje oraz znaki 

towarowe 

Spółka nie posiada patentów, licencji ani znaków towarowych. 

  

Opis działalności   

GeeksDeck Ltd działa od maja 2016 r. i od tego czasu prowadzi działalność polegającą na tworzeniu na zlecenie 

aplikacji mobilnych na najpopularniejsze platformy (m.in. Android, iOS) oraz tworzeniu oprogramowania dla 

klienta biznesowego. Do projektów zrealizowanych przez GeeksDeck Ltd. należą m.in aplikacja mobilna dla 

miasta Wrocław w ramach Europejskiej Stolicy Kultury 2016, aplikacja mobilna dla platformy społecznościowej 

speakbe. GeeksDeck Ltd. nie ogranicza się do konkretnego segmentu biznesowego realizując aplikację dla 

klienta, lecz wykonuje konkretny projekt od strony technicznej i wizualnej zgodnie z zaleceniami 

zleceniodawcy. W przypadku realizacji aplikacji własnych są to głównie aplikacje dla użytkowników 

indywidualnych służące szeroko pojętej rozrywce np. virtual tour. Część projektów realizowanych przez 

GeeksDeck ltd, na których publikację klient wyraził zgodę znaduje się na stronie internetowej spółki 

https://geeksdeck.com/portfolio/. Spółka oferuje również m.in. wsparcie biznesowe oraz projektowanie UX/UI 

aplikacji mobilnych, które kierowane są przede wszystkim do przedsiębiorstw we wczesnych stadiach rozwoju 

(start-up), małych i średnich firm, ale także dużych klientów biznesowych. W ramach wsparcia biznesowego 

Spółka doradza zleceniodawcom, na podstawie doświadczeń z innymi klientami, jaki model biznesowy przyjąć 

aby aplikacja mobilna przynosiła spodziewane efekty ekonomiczne. Spółka zajmuje się także dalszym 

utrzymaniem stworzonego oprogramowania. W czerwcu 2016 r. spółka rozpoczęła prace nad własnym 

produktem działającym w modelu biznesowym SaaS, którego premiera spodziewana jest w pierwszym półroczu 

2017 r. Produkt to aplikacja mobilna umożliwiającą monetyzację treści pochodzących z konferencji oraz innych 

wydarzeń. Właściciel praw do treści video generowanych podczas takich wydarzeń, za pośrednictwem aplikacji 

będzie mógł ją udostępniać do szerszego grona odbiorców za zdefiniowaną przez siebie wcześniej opłatą. Geeks 

Deck ltd. będzie pobierał prowizję od dokonanych opłat w systemie bądź udostępni go w modelu 

subskrypcyjnym. Emitent zaznacza, że założenia projektu mogą się zmienić ponieważ jest on na wczesnym 

etapie rozwoju. Spółka prowadzi działalność w całej Polsce oraz w Wielkiej Brytanii. 

 

Główne usługi/produkty/projekty  

Spółka opracowuje prototypy oraz tworzy aplikacje mobilne na platform takie jak: iOS, Apple Watch, Apple 

TV, Android, Android Wear, Android TV, Web. Ponadto, spółka oferuje swoim klientom wsparcie biznesowe i 

pomoc związaną z projektowaniem UI/UX aplikacji mobilnych. Spółka nie ogranicza się sektoerowo ani 

geograficznie względem klientów, otrzymując dokładny opis systemu, który może być również wypracowany ze 
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spółką, programiści zatrudnienie przez spółkę wykonują zlecenie. 

 

Badania i rozwój 

Z uwagi na profil działalności Spółka nie przyjęła strategii badawczo-rozwojowej i nie finansuje działań 

badawczo-rozwojowych. 

Istotne umowy  

Za wyjątkiem umowy z PARP, w okresie dwóch lat poprzedzających Datę Prospektu Spółka nie zawierała 

istotnych umów poza normalnym tokiem działalności. Jednakże poniżej opisano również umowy nabycia 

akcji/udziałów Spółek Portfelowych zawarte z Panem Mariuszem Ciepłym w normalnym toku działalności. 

Emitent zdecydował się na zamieszczenie poniższych opisów z uwagi na fakt, iż w dacie zawarcia umów, Pan 

Mariusz Ciepły nie był podmiotem powiązanym ze Spółką, natomiast obecnie pełni funkcję Członka Rady 

Nadzorczej Spółki. 

Informacje dotyczące umów zawartych przez Spółkę z podmiotami powiązanymi zostały przedstawione w 

rozdziale „Transakcje z podmiotami powiązanymi”. 

Umowa z PARP 

W dniu 4 października 2016 r. Spółka zawarła z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości („PARP”) umowę 

o dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, poddziałanie 

3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 stock. Przedmiotem umowy jest określenie zasad 

udzielenia przez PARP dofinansowania realizacji projektu pt. „Pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania 

czynnikiem wzrostu Venture Incubator S.A.” oraz praw i obowiązków stron związanych z realizacją projektu. 

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 1.222.620 PLN (słownie: jeden milion dwieście dwadzieścia dwa 

tysiące sześćset dwadzieścia złotych), a całkowita kwota kosztów kwalifikowalnych usług doradczych – 994.000 

PLN (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych). Na warunkach określonych w umowie 

PARP przyznał Spółce dofinansowanie w kwocie nieprzekraczającej 497.000 PLN (słownie: czterysta 

dziewięćdziesiąt siedem tysięcy słotych), przy czym w przypadku braku pozyskania środków z emisji nowej 

serii akcji i przed wprowadzeniem ich do obrotu maksymalna wysokość dofinansowania wyniesie 100.000 PLN 

(słownie: sto tysięcy złotych). Zgodnie z umową, okres kwalifikowalności kosztów projektu zakończy się w dniu 

złożenia wniosku o płatność końcową, tj. w dniu 30 czerwca 2019 r. Zabezpieczenie prawidłowego wykonania 

umowy stanowi weksel in blanco. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem 

miesięcznego okresu wypowiedzenia (wypowiedzenie następuje na piśmie i musi wskazywać przyczyny 

rozwiązania umowy). Ponadto, PARP może rozwiązać umowę w przypadkach w niej wskazanych. 

Umowy sprzedaży akcji w spółce Patent Fund S.A. 

Na mocy umowy sprzedaży z dnia 5 maja 2016 r., Spółka nabyła od Mariusza Ciepłego 200.000 akcji spółki 

Patent Fund S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Cena sprzedaży wyniosła 106.000 PLN. Umowa została rozliczona 

w drodze potrącenia wzajemnego z należnościami za wyemitowane akcje serii F.  

W dniu 6 maja 2016 r., Spółka jako kupujący oraz Mariusz Ciepły jako sprzedający zawarły umowę sprzedaży 

490.000 akcji spółki Patent Fund S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Cena sprzedaży wyniosła 259.700 PLN. 

Umowa została rozliczona w drodze potrącenia wzajemnego z należnościami za wyemitowane akcje serii F.  

Umowa sprzedaży udziałów w spółce Time Solutions sp. z o.o. 

W dniu 14 czerwca 2016 r., Spółka jako kupujący oraz Pan Mariusz Ciepły jako sprzedający zawarły umowę 

sprzedaży 160 udziałów w spółce Time Solutions sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. Cena sprzedaży wyniosła 

544.000 PLN. Umowa nie określa zasad wyjścia z inwestycji przez Spółkę.  

Umowy sprzedaży akcji spółce Brand 24 S.A. 

W dniu 5 maja 2016 r., Spółka jako kupujący oraz Pan Mariusz Ciepły jako sprzedający zawarły umowę 

sprzedaży 95.841 akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii A spółki Brand 24 S.A. z siedzibą w Warszawie o 

wartości nominalnej 0,10 PLN każda. Cena sprzedaży wyniosła 1.541.258 PLN. Umowa nie określa zasad 

wyjścia z inwestycji przez Spółkę.  



 

Prospekt emisyjny Venture Inc S.A.  163 

Istotne rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne  

Z uwagi na profil działalności Spółki, na Datę Prospektu Spółka nie dysponuje istotnymi rzeczowymi aktywami 

trwałymi i wartościami niematerialnymi. 

Ochrona środowiska 

Kwestie środowiskowe nie mają istotnego znaczenia dla działalności Spółki i jej sytuacji finansowej. 

Kwestie regulacyjne 

Działalność Emitenta jako wewnętrznie zarządzającego ASI w rozumieniu Ustawy o Funduszach 

Inwestycyjnych podlega nadzorowi KNF (zob. rozdz. Otoczenie regulacyjne). Z uwagi na powyższe, na 

Emitenta został nałożony szereg obowiązków. Zarządający ASI prowadzący działalność jedynie na podstawie 

wpisu do rejestru prowadzonego przez KNF nie muszą spełniać wymogów organizacyjnych, technicznych i 

informacyjno-sprawozdawczych, jakie mają zastosowanie do zarządzających ASI działających na podstawie 

zezwolenia. Z uwagi na fakt, że Emitent prowadził powyższą działalność przed 4 czerwca 2017 r. tj. przed 

dniem wejścia w życie nowelizacji do Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych zobowiązany był do dostosowania 

regulacyjnego swojej działalności do przepisów tejże ustawy. 

Zarządzający ASI ma obowiązek zawiadomienia KNF o istotnych zmianach w strukturze akcjonariuszy. 

Zawiadomienie to obejmuje wskazanie danych podmiotu, którego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym 

zgromadzeniu lub w kapitale zakładowym, w związku z nabyciem lub objęciem akcji przekroczył odpowiednio 

10 %, 33 % lub 50 % lub spadł poniżej takiego progu. Ponadto zarządzający ASI ma obowiązek każdorazowego 

zawiadomienia Komisji o osiągnięciu lub przekroczeniu przez zarządzany fundusz przekroczeniu progu 

odpowiednio 10 %, 20 %, 30 %, 50 % lub 75 % w ogólnej liczbie głosów w tej spółce i o obniżeniu udziału 

poniżej tych progów. Stosowne zawiadomienie należy złożyć niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 10 

dni roboczych od dnia, w którym zarządzający ASI dowiedział się o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów. 

Nieco inaczej wyglądają obowiązki informacyjne w przypadku przejmowania kontroli nad emitentami 

notowanymi. Wówczas zarządzający ASI niezwłocznie przekazują KNF, emitentowi, nad którym fundusz 

przejął kontrolę oraz wspólnikom lub akcjonariuszom notowanego emitenta, w zakresie, w jakim dane o nich są 

dostępne zarządzającemu ASI informacje związane z przejęciem kontroli, a także następuje niezwłoczne 

przekazanie tych informacji pracownikom tego emitenta lub jego przedstawicielom. Dodatkowe działania nie 

muszą być podejmowane, jeśli informacje zostały ujawnione wraz z zawiadomieniem składanym zgodnie z art. 

69 Ustawy o Ofercie Publicznej. Jeśli zostaje przekroczony próg wartości inwestycyjnych uprawniający do 

prowadzenia działalności jedynie na podstawie wpisu do rejestru, zarządzający ASI są zobowiązani wystąpić 

o zezwolenie do KNF na wykonywanie działalności. Co więcej, zarządzający wewnętrznie są zobowiązani do 

przekazywania okresowych sprawozdań dotyczących działalności inwestycyjnej, płynności, zarządzania 

ryzykiem oraz stosowania dźwigni finansowej.  

Na podstawie wniosku z dnia  2 lutego 2017 r. Spółka została wpisana do do rejestru wewnętrznie 

zarządzających ASI prowadzonego przez KNF. Wraz z powyższym wnioskiem oraz w toku postępowania 

Spółka przedłożyła Komisji Nadzoru Finansowego m.in.: (i) aktualny Statut Spółki, (ii) Uchwałę w Sprawie 

Podwyższenia, (iii) odpis z rejestru przedsiębiorców KRS dla Spółki, (iv) projekt strategii inwestycyjnej Spółki, 

(v) projekt zasad polityki inwestycyjnej Spółki, (vi) projekt zasad wykonywania polityki inwestycyjnej Spółki 

(vii) informację na temat sposobu działania Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki oraz opis kwalifikacji i 

doświadczenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej; (viii) informację z Krajowego Rejestru Karnego o 

członkach Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki; (ix) załącznik nr IV do Rozporządzenia 231/2013; (x) nowy 

projekt Statutu Spółki; (xi) sprawozdania pro forma Spółki na dzień 2 lutego 2017 r. oraz na dzień 29 marca 

2017 r. (xii) wykaz umów świadczących o nabywaniu oraz zbywaniu składników portfela inwestycji Spółki wraz 

z kopią stosownych umów, (xiii) jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy kończący się 31 

grudnia 2016 r. wraz z opinią i raportem niezależnego Biegłego Rewidenta. 

W dniu 5 czerwca 2017 r. Zarząd Emitenta przyjął (i) Zasady Polityki Inwestycyjnej Spółki, (ii) Strategię 

Inwestycyjną Spółki oraz (iii) Zasady Wykonywania Polityki Inwestycyjnej Spółki. Dokumenty te obowiązują 

od dnia wpisania Spółki do rejestru zarządzających alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi.  

Własność intelektualna i uzależnienie Emitenta od umów 

W ocenie Spółki, w Dacie Prospektu Spółka nie jest uzależniona od jakichkolwiek patentów lub licencji, umów 

przemysłowych, handlowych lub finansowych albo od nowych procesów produkcyjnych lub innych dóbr 

niematerialnych. 
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Znaki towarowe i licencje 

Z uwagi na profil działalności Spółki, na Datę Prospektu Spółka nie posiada zarejestrowanych patentów 

i znaków towarowych. 

Domeny internetowe 

Na Datę Prospektu Spółka posiadała szereg zarejestrowanych domen internetowych. Do najważniejszych z nich 

należą:  

Nazwa domeny Data utworzenia domeny 

Data, do której opłacono 

domenę Uprawniony 

www.ventureinc.com 13 stycznia 2000 r. 13 stycznia 2018 r. Emitent 

www.ventureincubator.com 18 lutego 2011 r. 18 lutego 2017 r. Emitent 

www.ventureinc.pl 7 kwietnia 2016 r. 7 kwietnia 2017 r. Emitent 

www.ventureincubator.pl 9 października 2007 r. 9 października 2017 r. Emitent 

www.venturenow.pl  7 kwietnia 2016 r. 7 kwietnia 2017 r. Emitent 

Żródło: Emitent 

W ocenie Spółki głównymi domenami wykorzystywanymi w działalności Spółki jest domena 

www.ventureinc.com. 

Systemy informatyczne 

Na Datę Prospektu Spółka korzysta ze standardowych systemów informatycznych i oprogramowania. Systemy 

informatyczne wykorzystywane przez Spółkę wspierają podstawowe obszary jej działalności.  

Na Datę Prospektu Spółka nie jest uzależniona od jakichkolwiek licencji na systemy informatyczne 

i oprogramowanie, które można uznać za istotne dla jej działalności lub rentowności. Oprogramowanie 

wykorzystywane w działalności Spółki może zostać zastąpione dostępnym na warunkach rynkowych 

oprogramowaniem alternatywnym o zbliżonej funkcjonalności. 

Ubezpieczenia  

Z uwagi na charakter Spółki, na Datę Prospektu Spółka nie zawarła umów ubezpieczenia. 

Postępowania sądowe, administracyjne i arbitrażowe  

Za wyjątkiem toczącego się postępowania administracyjnego opisanego poniżej, na Datę Prospektu, oraz w 

ciągu ostatnich 12 miesięcy Emitent nie był stroną ani uczestnikiem jakichkolwiek postępowań przed organami 

rządowymi, postępowań sądowych lub arbitrażowych, które mogły mieć lub miały w niedawnej przeszłości 

istotny wpływ na sytuację finansową lub rentowność Spółki.  

Według informacji posiadanych przez Zarząd nie istnieje istotne ryzyko wszczęcia wobec Spółki żadnego 

postępowania administracyjnego, sądowego, arbitrażowego ani karnego, które samodzielnie mogłoby wywrzeć 

istotny negatywny wpływ na jej działalność, ocenę jej aktywów i pasywów, sytuacji finansowej oraz rachunków 

zysków i strat. 

Postępowanie w związku z wnioskiem o wpis do rejestru zarządzających alternatywnymi spółkami 

inwestycyjnymi 

Na podstawie wniosku z dnia 2 lutego 2017 r. Spółka została wpisana do rejestru wewnętrznie zarządzających 

ASI. Do wniosku załączone zostały przyjęte przez Emitenta (i) Zasady Polityki Inwestycyjnej Spółki, (ii) 

Strategia Inwestycyjna Spółki oraz (iii) Zasady Wykonywania Polityki Inwestycyjnej Spółki, jak również 

informacja na temat sposobu działania zarządu i rady nadzorczej Emitenta oraz opis kwalifikacji i doświadczenia 

członków Zarządu i Rady Nadzorczej. 

Pracownicy 

Na Datę Prospektu Spółka nie zatrudnia pracowników. Na Datę Prospektu, z uwagi na charakter Grupy, 

działalność operacyjna Spółki posiadającej status ASI prowadzona jest tylko przez członków Zarządu Emitenta.  
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OTOCZENIE RYNKOWE 

Informacje zawarte w niniejszym rozdziale pochodzą między innymi z publicznie dostępnych dokumentów 

ze źródeł zewnętrznych, które Emitent uważa za wiarygodne, w tym z oficjalnych informacji publikowanych przez 

GUS, Eurostat, Komisję Europejską, KNF, NBP, EVCA, PSIK, IZFiA, Analizy Online, jak i raportów 

publikowanych przez firmy doradztwa biznesowego (KPMG w Polsce). Wybór zakresu informacji zawartych 

w niniejszym rozdziale jest ściśle powiązany z zakresem raportów dostępnych na rynku oraz wykorzystywanych 

przez Emitenta na potrzeby niniejszego rozdziału. Ponadto, niektóre dane rynkowe z natury zawierają 

przewidywania dotyczące przyszłości i są obarczone niepewnością, wobec czego mogą nie odzwierciedlać 

faktycznej sytuacji rynkowej. 

Przed zapoznaniem się z informacjami zawartymi w niniejszym rozdziale Inwestorzy powinni zapoznać się 

z rozdziałami: „Istotne informacje – Dane makroekonomiczne, branżowe i statystyczne” oraz „Istotne 

informacje – Stwierdzenia dotyczące przyszłości”. Dodatkowo, poniższe omówienie należy analizować łącznie 

z rozdziałami „Czynniki ryzyka”, „Opis działalności Spółki” oraz „Skróty i definicje”. 

Jednocześnie Emitent wyjaśnia, iż w częściach rozdziału „Otoczenie rynkowe”, w których możliwe było 

przedstawienie danych za rok 2016, dane takie zostały zamieszczone. W związku z brakiem najbardziej 

aktualnych danych, w pozostałych częściach rozdziału „Otoczenie rynkowe” zawarcie danych za rok 2016 nie 

było możliwe, wobec czego Emitent zawarł dostępne dane za lata 2014 i 2015. 

Otoczenie makroekonomiczne 

Rynek funduszy inwestycyjnych, w tym rynek funduszy private equity stanowi jeden z podstawowych 

segmentów rynku finansowego i ważny element polskiego rynku kapitałowego. Na rozwój rynku funduszy 

inwestycyjnych (w tym rynek funduszy private equity) wpływa sytuacja makroekonomiczna panująca w Polsce 

oraz oddziałująca na nią sytuacja ekonomiczna regionu, Unii Europejskiej oraz gospodarki światowej. 

Sytuacja gospodarcza Unii Europejskiej 

Światowy kryzys gospodarczy i finansowy miał istotny wpływ na dynamikę zmian realnego PKB w Unii 

Europejskiej. Zgodnie z danymi Eurostat, gospodarka Unii Europejskiej zmniejszyła się zarówno w 2009 r., jak 

i w 2012 r. Stopniową poprawę sytuacji obserwuje się od roku 2013. Według danych Eurostat dynamika zmian 

realnego PKB Unii Europejskiej w 2015 r. odnotowała wartość dodatnią na poziomie 2,2% w stosunku do 1,3% 

w 2014 r. Na podstawie przewidywań Komisji Europejskiej wzrost gospodarczy w Unii Europejskiej w latach 

2016-2018 powinien mieć umiarkowane tempo. Komisja Europejska przewiduje, że wzrost realnego PKB Unii 

Europejskiej wyniesie 1,8%, 1,6% oraz 1,9% odpowiednio w roku 2016, 2017 i 2018. Podkreśla się, że 

gospodarki wszystkich państw członkowskich powinny osiągnąć wzrost w 2017 r. lub utrzymać się na 

zasadniczo niezmienionym poziomie, przy czym dynamika wzrostu będzie różna dla poszczególnych państw 

członkowskich.  

Poniższa tabela przedstawia zmiany realnego PKB od 2011 r. do 2015 r. oraz prognozy na lata 2016-2018 w 

Unii Europejskiej oraz w wybranych krajach UE. 

Kraj 2011 2012 2013 2014 2015 2016P 2017P 2018P 

 (%) 

UE-28 1,7 (0,5) 0,2 1,6 2,2 1,8 1,6 1,8 

Polska 5,0 1,6 1,4 3,3 3,9 2,8 3,3 3,1 

Czechy 2,0 (0,8) (0,5) 2,7 4,5 2,4 2,6 2,7 

Słowacja 2,8 1,7 1,5 2,6 3,8 3,3 2,9 3,6 

Węgry 1,7 (1,6) 2,1 4,0 3,1 1,9 3,5 3,2 

Rumunia 1,1 0,6 3,5 3,1 3,9 4,9 4,4 3,7 

Bułgaria 1,9 0,0 0,9 1,3 3,6 3,3 2,9 2,8 

Źródło: Eurostat, Prognoza KE. 

Sytuacja gospodarcza Polski 

Ze względu na fakt, że Emitent prowadzi działalność na terytorium Polski, lokalna sytuacja makroekonomiczna 

miała wpływ i w przyszłości będzie wpływać na sytuację i wyniki finansowe oraz rozwój Emitenta.  
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Poniższa tabela przedstawia zmiany podstawowych wskaźników makroekonomicznych dla Polski od 2011 r. do 

2015 r. oraz prognozy na lata 2016-2018.  

 2011 2012 2013 2014 2015 2016P 2017P 2018P 

 (%) 

PKB (% rok do roku)  5,0 1,6 1,4 3,3 3,9 2,8* 3,2 3,1 

Inflacja (HICP) (% rok do roku)  4,9 3,3 0,4 (0,1) (1,3) (0,2) 2,0 2,1 

Bezrobocie (%)  9,7 10,1 10,3 9,0 7,5 6,3 5,6 4,7 

Spożycie prywatne (% rok do roku)  3,1 0,7 0,3 2,4 3,2 3,6 3,9 2,9 

Spożycie publiczne (% rok do roku)  (1,8) (0,3) 2,5 4,1 2,3 3,7 2,4 2,5 

Saldo rachunku obrotów bieżących (% PKB) (4,7) (3,3) (0,5) (1,1) 0,9 0,2 (0,4) (0,8) 

*szacunek wstępny GUS 

Źródło: Prognoza KE  

Dynamika PKB 

Polska gospodarka jest jedną z najszybciej rozwijających się gospodarek w Unii Europejskiej. Stabilna sytuacja 

gospodarcza sprawia także, że polska gospodarka jest jedną z wiodących w regionie CEE. Według danych GUS 

produkt krajowy brutto w 2015 r. był realnie wyższy o 3,9% w porównaniu z rokiem 2014 (3,3%) i stanowił 

najlepszy wynik od 2011 r. Według wstępnego szacunku GUS, PKB w 2016 r. był realnie wyższy o 2,8% 

w porównaniu z 2015 r. Prognoza IBnGR oraz Prognoza KE wskazuje, że tempo wzrostu PKB w 2017 r. 

wyniesie w Polsce, odpowiednio, 3,1% oraz 3,4%. Oznacza to, że będzie ono nieco wyższe niż w roku 

poprzednim. W roku 2018 spodziewane jest dalsze, nieznaczne przyspieszenie wzrostu PKB do 3,2%.  

Głównym czynnikiem wpływającym na dynamikę zmian PKB w tym okresie był spadek akumulacji (spadek o 

0,3%, w tym nakłady brutto na środki trwałe spadły o 5,5%) oraz wzrost spożycia ogółem, które w 2016 r. 

przekroczyło poziom z 2015 r. o 3,6%. Według prognoz IBnGR w 2017 r. nastąpi wzrost spożycia 

indywidualnego o 3,3%, przede wszystkim na skutek dobrej sytuacji na rynku pracy oraz rosnącego 

zatrudnienia. Wartość nakładów brutto na środki trwałe wzrośnie natomiast o 3,6%, co oznacza zatrzymanie 

spadku odnotowanego w 2016 r.  

Poniższa tabela przedstawia dekompozycję wzrostu PKB Polski w latach 2012-2016. 

 2012 2013 2014 2015 2016 

 (%) 

Spożycie ogółem  0,4 0,6 2,2 2,3 2,8 

Akumulacja brutto  (0,9) (1,2) 2,5 1 (0,1) 

Saldo obrotów z zagranicą 2,1 2 (1,4) 0,6 0,1 

PKB  1,6 1,4 3,3 3,9 2,8 

Źródło: GUS, NBP. 

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce 

Za jeden z mierników atrakcyjności inwestycyjnej oraz umiędzynarodowienia gospodarki uznaje się zdolność 

gospodarki do przyciągania bezpośrednich inwestycji zagranicznych („BIZ”). Atrakcyjność inwestycyjna 

stanowi odzwierciedlenie stabilności gospodarczej i politycznej oraz dostępności pożądanych zasobów w 

gospodarce. Kapitał w formie BIZ jest ważnym czynnikiem wspierającym wzrost gospodarczy i przemiany 

strukturalne w polskiej gospodarce. Efektem napływu BIZ do polskiej gospodarki były m.in. wzrost 

produktywności oraz zwiększony potencjał innowacyjności. Według danych NBP napływ kapitału netto z tytułu 

BIZ wyniósł w 2015 r. 12 mld EUR, z czego 7 mld EUR stanowiły reinwestycje zysków, 4 mld EUR stanowił 

napływ kapitału w formie akcji i innych udziałów kapitałowych oraz 1 mld EUR napływ kapitału netto w postaci 

różnych instrumentów dłużnych. Dla porównania, wartość BIZ w Polsce w roku 2014 wyniosła 11 mld EUR. 

Wysoki poziom reinwestycji w strukturze BIZ oznacza, że inwestorzy zagraniczni postrzegają Polskę jako 

miejsce atrakcyjne inwestycyjnie. Największy napływ BIZ w 2015 r. odnotowano z Niderlandów (3 mld EUR), 

Wielkiej Brytanii (2,5 mld EUR) oraz Niemiec (2 mld EUR).  



 

Prospekt emisyjny Venture Inc S.A.  167 

Polski rynek kapitałowy 

Na koniec I kwartału 2017 r. na GPW notowane było 486 spółek; kapitalizacja wyniosła ok. 298.593,68 mln 

EUR. Wartość rynkowa spółek, których akcje były notowane na rynku głównym GPW była na koniec 2015 r. o 

13,6% mniejsza niż na koniec 2014 r. Na zmniejszenie kapitalizacji rynku wpłynął przede wszystkim spadek cen 

akcji. Według danych NBP wycena rynkowa spółek krajowych notowanych na rynku głównym GPW na koniec 

2015 r. wynosiła 516,8 mld PLN, co odpowiadało 28,7% PKB Polski. Kapitalizacja rynku NewConnect spadła o 

około 5% w porównaniu z końcem 2014 r., głównie z powodu spadku cen akcji oraz liczby notowanych na tym 

rynku spółek.  

Poniższa tabela przedstawia wielkość poszczególnych segmentów krajowego rynku kapitałowego we 

wskazanych okresach. 

 2012 2013 2014 2015 

 (mld PLN)1 

Instrumenty dłużne  614 671 605 650 

Instrumenty udziałowe  745 852 1 262 1 092 

Główny rynek GPW  734 841 1 253 1 083 

NewConnect  11 11 9 9 

1W przypadku instrumentów dłużnych wielkość poszczególnych segmentów rynku kapitałowego mierzona jest wartością tych instrumentów w 
obiegu, a instrumentów udziałowych – kapitalizacją spółek krajowych i zagranicznych notowanych na głównym rynku GPW oraz platformie 

NewConnect. 

Źródło: NBP na podstawie danych MF, NBP, KDPW, GPW, Fitch Polska. 

Fundusze inwestycyjne 

Wielkość sektora 

Przez ostatnich kilka lat środki gromadzone w funduszach zwiększały się systematycznie z kwartału na kwartał. 

Na koniec czerwca 2016 r. wartość aktywów netto funduszy inwestycyjnych wyniosła 280,3 mld PLN w 

porównaniu do 272,3 mld PLN oraz 219,5 mld PLN na koniec roku 2015 i 2014, odpowiednio. W pierwszym 

półroczu 2016 r. środki zgromadzone w funduszach zwiększyły się o 3% głównie za sprawą napływu środków 

netto. Zdecydowaną większość kapitału wpłaciły do funduszy przedsiębiorstwa, zaś wpłat dokonywano przede 

wszystkim do funduszy inwestycyjnych zamkniętych, które na koniec czerwca 2016 r. stanowiły najważniejszą 

część sektora. W 2015 r. środki zgromadzone w funduszach inwestycyjnych wzrosły o 24,0% (52,8 mld PLN) w 

porównaniu do roku poprzedniego, głównie ze względu na znaczny napływ środków netto. Wzrost środków 

zgromadzonych w funduszach w ciągu roku 2014 zwiększył się o 12,6% (24,5 mld PLN) i był niższy niż w 

dwóch poprzednich latach.  

Poniższy wykres przedstawia wartość oraz kwartalne tempo zmian aktywów netto funduszy inwestycyjnych we 

wskazanych okresach.  

 

Źródło: NBP. 

W 2014-2015 r. głównymi posiadaczami tytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych były gospodarstwa 

domowe, jednak ich udział w strukturze inwestorów istotnie się zmniejszył. Gospodarstwa domowe były przede 

wszystkim uczestnikami funduszy inwestycyjnych otwartych. Najwięcej środków utrzymywały w funduszach 

papierów dłużnych (47,1 mld PLN) oraz w funduszach pozostałych (31,8 mld PLN). W 2015 r. istotnie wzrosło 

znaczenie przedsiębiorstw w strukturze uczestników funduszy inwestycyjnych. Podmioty te posiadały przede 
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wszystkim certyfikaty inwestycyjne funduszy zamkniętych. Przedsiębiorstwa ulokowały większość środków 

utrzymywanych w formie tytułów uczestnictwa w funduszach pozostałych (82,9 mld PLN). W 2015 r. spadło 

znaczenie zakładów ubezpieczeń i reasekuracji oraz funduszy emerytalnych w strukturze posiadaczy tytułów 

uczestnictwa. Instytucje te były głównie uczestnikami specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych. 

Aktywa funduszy zagranicznych, których tytuły uczestnictwa były oferowane w Polsce, zmniejszyły się o 5,1% i 

na koniec 2015 r. wyniosły 4,6 mld PLN. Spadek ten wynikał przede wszystkim z odpływu środków w ujęciu 

netto. Fundusze zagraniczne nie stanowiły istotnej części sektora fundszy inwestycyjnych w Polsce. 

Poniższa tabela przedstawia aktywa netto sektora funduszy inwestycyjnych według ich rodzajów we 

wskazanych okresach.  

 2012 2013 2014 2015 

 (mld PLN) 

Fundusze inwestycyjne otwarte  63,4 75,5 83,4 82,8 

Specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte  36,8 42,4 46,9 50,1 

Fundusze zamknięte  51,1 77,1 89,2 139,4 

Źródło: NBP. 

Liczba funduszy inwestycyjnych 

W 2015 r. liczba funduszy inwestycyjnych działających w Polsce wzrosła, głównie w wyniku tworzenia nowych 

funduszy zamkniętych. Funduszy tego rodzaju było około osiem razy więcej niż funduszy inwestycyjnych 

otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych łącznie. W wyniku tworzenia nowych 

podmiotów w 2015 r. zwiększyła się również liczba funkcjonujących subfunduszy (do 493 na koniec grudnia 

2015 r.) 

Poniższa tabela przedstawia liczbę funduszy inwestycyjnych oraz TFI w Polsce we wskazanych okresach. 

 2012 2013 2014 2015 

Fundusze inwestycyjne otwarte  65 58 40 40 

Specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte  57 50 47 50 

Fundusze zamknięte  458 527 589 722 

Ogółem  580 635 676 812 

Towarzystwa funduszy inwestycyjnych  54 55 58 60 

Źródło: NBP. 

Podobnie jak w latach poprzednich wśród funduszy rozpoczynających działalność w 2015 r. dominowały 

fundusze inwestycyjne zamknięte. W ciągu całego roku 2015 zarejestrowano 194 podmioty, których certyfikaty 

nie mogły być ani oferowane w drodze oferty publicznej, ani dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub 

wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu. KNF wydała ponadto cztery zezwolenia na utworzenie 

publicznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego, a także trzy na utworzenie funduszu inwestycyjnego 

otwartego oraz cztery na utworzenie specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego. Zdecydowana 

większość funduszy inwestycyjnych, które powstały w 2015 r. była funduszami pozostałymi. Nowopowstałe 

subfundusze najczęściej zaliczały się do grupy pozostałych oraz akcji zagranicznych.  

Poniższa tabela przedstawia liczbę funduszy inwestycyjnych według wybranych szczególnych typów i 

konstrukcji w latach 2014-2015. 

Szczególne konstrukcje funduszy inwestycyjnych 2014 2015 

Fundusze z wydzielonymi subfunduszami  79 80 

Fundusze podstawowe  2 2 

Fundusze powiązane  4 4 

Fundusze z różnymi kategoriami jednostek uczestnictwa  34 37 

Fundusze rynku pieniężnego w rozumieniu art. 179 ustawy o funduszach 

inwestycyjnych  

1 1 

Fundusze sekurytyzacyjne  67 89 

Fundusze aktywów niepublicznych  381 467 
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Szczególne konstrukcje funduszy inwestycyjnych 2014 2015 

Fundusze portfelowe  0 0 

Źródło: NBP. 

W 2015 r. do KNF wpłynęło 17 zawiadomień o zamiarze zbywania na terenie Polski tytułów uczestnictwa 

zagranicznych funduszy inwestycyjnych. Dotyczyły one trzech funduszy zagranicznych oraz osiemdziesięciu 

subfunduszy funduszy zagranicznych. Dwa fundusze zagraniczne zaprzestały zbywania tytułów uczestnictwa w 

Polsce i zostały wykreślone z rejestru. Na koniec 2015 r. do rejestru funduszy zagranicznych wpisanych było 49 

podmiotów, z czego 42 faktycznie zbywały i odkupywały tytuły uczestnictwa. Większość notyfikowanych 

funduszy zagranicznych pochodziła z Austrii i Luksemburga. Liczba subfunduszy zagranicznych funduszy 

inwestycyjnych objętych notyfikacją wzrosła z 645 do 662, przy czym liczba tych, których tytuły uczestnicwa 

były faktycznie zbywane i odkupywane była niższa. 

Wyniki inwestycyjne funduszy 

W latach 2014-2015 najlepsze wyniki inwestycyjne uzyskały fundusze papierów dłużnych, które w 2015 r. jako 

jedyne osiągnęły dodatnie stopy zwrotu. W roku 2014 dodatnie stopy zwrotu osiągnęły wszystkie typy funduszy 

inwestycyjnych, z wyjątkiem funduszy akcji krajowych. Fundusze zamknięte osiągnęły przy tym wyższe stopy 

zwrotu niż fundusze otwarte, co według raportu NBP (źródło: Rozwój systemu finansowego w Polsce 2015 r.) 

mogło wynikać z większej swobody w zakresie prowadzenia polityki inwestycyjnej niż w przypadku funduszy 

otwartych. Przeciętna stopa zwrotu funduszy akcji krajowych inwestujących większość środków na głównym 

rynku GPW była w 2015 r. wyższa niż zmiana indeksu WIG (-9,6%) (w 2014 r. niższa o 0,3%). Wyniki 

inwestycyjne lepsze od tego indeksu osiągnęło około 80% podmiotów w roku 2015 (część z nich koncentrowała 

swoje lokaty w sektorze małych i średnich spółek, których indeksy wzrosły w 2015 r., m.in. mWIG40 o 2,4% 

czy sWIG80 o 9,1%) i około 22% podmiotów w 2014 r.  

Poniższa tabela przedstawia roczne stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych we wskazanych okresach. 

 2012 2013 2014 2015 

 (%) 

Fundusze akcji krajowych  15,5 15,7 16,5 (1,9) 

Otwarte  18,1 16,0 (4,5) (2,8) 

Zamknięte  10,8 15,1 50,3 (0,3) 

Fundusze krajowych papierów dłużnych  7,4 1,6 5,0 1,4 

Otwarte  8,0 2,5 5,0 1,2 

Zamknięte  (4,3) (8,2) 5,2 3,0 

Fundusze stabilnego wzrostu  15,4 8,3 2,5 (0,6) 

Otwarte  13,1 6,6 3,9 0,0 

Zamknięte  42,0 28,4 (1,2) (7,4) 

Fundusze zrównoważone  13,8 6,3 1,3 (1,9) 

Otwarte  14,0 5,2 1,8 (2,8) 

Zamknięte  9,9 26,4 (7,9) 13,7 

Fundusze akcji zagranicznych  16,2 1,1 3,1 (3,3) 

Otwarte  11,5 3,5 3,8 (4,0) 

Zamknięte  66,1 (21,4) (3,6) 1,6 

Fundusze zagranicznych papierów dłużnych  6,9 1,0 5,0 0,3 

Otwarte  7,2 1,0 5,5 0,4 

Zamknięte  (3,6) 1,1 2,6 0,1 

Średnia ważona dla analizowanych typów funduszy inwestycyjnych1 11,0 5,7 6,5 (0,2) 

1Średnia ważona dla wszystkich funduszy inwestycyjnych nie uwzględnia grupy funduszy pozostałych. Stopy zwrotu dotyczą inwestycji 

zakładajaących jednorazową wpłatę kapitału na początku okresu i nie uwzględniają opłat manipulacyjnych, które mogą być pobierane przy 

nabywaniu i umarzaniu tytułów uczestnictwa.  

Źródło: NBP. 
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Fundusze private equity 

Fundusze private equity dostarczają przedsiębiorstwom średnio- lub długoterminowego finansowania oraz 

wsparcia menadżerskiego. Ze środków dostarczanych przez fundusze korzystają najczęściej przedsiębiorstwa 

małe, szybko rozwijające się, których wzrost wartości staje się źródłem zysku dla inwestujących w nie funduszy. 

Dla podmiotów takich istotne jest przy tym nie tylko pozyskanie kapitału na rozwój, ale także specjalistyczna 

wiedza i know-how.  

Na Datę Prospektu w Polsce działalność prowadziły 52 podmioty zarządzające funduszami private equity 

zrzeszone w PSIK. Dla porównania w 2015 r. podmiotów takich było 40 i 39 w 2014 r. Podmioty te oraz 

zarządzane przez nie fundusze wykorzystywały różne formy prawne działalności (m.in. fundusz inwestycyjny 

zamknięty, spółka akcyjna).  

Rynek funduszy private equity w Polsce jest relatywnie mały, a wszelkie zmiany zachodzące na nim w ciągu 

jednego roku mogą być niekiedy rezultatem pojedynczych transakcji i nie muszą świadczyć o aktywności 

w dłuższym horyzoncie. Jednocześnie, pod względem wartości inwestycji private equity polski rynek jest 

największym spośród państw regionu CEE. W roku 2015 fundusze private equity zainwestowały w Polsce 

3,4 mld PLN, co stanowiło wynik dwukrotnie większy niż w 2014 r. (1,4 mld PLN). Liczba krajowych spółek, 

które uzyskały finansowanie od funduszy wyniosła 102, tj. o 24 więcej niż rok wcześniej. Projekty rozpoczęte 

w 2015 r. przez fundusze z siedzibą w Polsce stanowiły według danych EVCA 73,4% wartości wszystkich 

funduszy private equity zarejestrowanych w Europie.  

W 2015 r. wartość kapitału zgromadzonego przez krajowe fundusze wzrosła o ponad 0,1 mld PLN z 0,6 mld 

PLN w 2014 r. do 0,7 mld PLN w 2015 r. Zebrane środki trafiły zarówno do funduszy specjalizujących się w 

inwestycjach venture capital (około 66% środków), jak i do funduszy wykupów (buy-out) (około 31% środków).  

Poniższa tabela przedstawia inwestycje oraz wartość środków pozyskanych w latach 2012-2015 przez fundusze 

private equity. 

 2012 2013 2014 2015 

 (mln PLN) 

Wartość inwestycji krajowych funduszy private equity, z tego: 2 262 1 476 1 410 3 357 

na rynku krajowym  1 802 1 276 955 2 904 

na rynkach zagranicznych  460 200 455 453 

Wartość inwestycji zagranicznych funduszy private equity w Polsce  177 319 97 549 

Wartość środków pozyskanych przez krajowe fundusze private equity  2 032 1 097 552 658 

Liczba przedsiębiorstw, które otrzymały finansowanie od krajowych funduszy 

private equity  72 94 76 112 

Wartość wyjść z inwestycji zrealizowanych przez krajowe fundusze private 

equity  
587 1 037 2 258 2 480 

Liczba przedsiębiorstw, w których krajowe fundusze private equity zakończyły 

inwestycje  29 40 37 43 

Relacja wartości inwestycji krajowych funduszy private equity do PKB (w %)  0,1 0,1 0,1 0,2 

Źródło: 2015 European private equity activity, EVCA. 

Zgodnie z danymi statystycznymi EVCA, europejskie fundusze private equity nabyły w 2015 r. kapitał w łącznej 

wysokości 47,6 mld EUR, z czego 0,4 mld PLN stanowiła akwizycja kapitału wniesionego przez fundusze 

private equity regionu CEE. Jednocześnie, ilość kapitału zebranego w 2015 r. w regionie CEE stanowiła do 57% 

całkowitego wzrostu. Kapitał pozyskany na inwestycje private equity w regionie CEE stanowił w 2015 r. mniej 

niż 2% całkowitej wartości akwizycji kapitału w krajach europejskich. Inwestycje kapitałowe typu venture 

capital odnotowaly w 2015 r. w Europie najwyższy od 2008 r. wzrost, osiągając wynik na poziomie 5,4 mld 

EUR, zaś finansowanie funduszy wykupów (buy-out) odnotowało 7% spadek do kwoty 33,6 mld EUR, co 

stanowiło ponad 70% wszystkich europejskich wykupów. W regionie CEE inwestycje venture capital przyniosły 

w 2015 r. kapitał w wysokości 0,2 mld EUR, co stanowiło ok. 40% całkowitego wzrostu. Finansowanie buy-out 

wyniosło 0,1 mld EUR.  

W ujęciu branżowym krajowe fundusze private equity zainwestowały w 2015 r. najwięcej kapitału w 

przedsiębiorstwa z branży energetycznej. Dla porównania, w 2014 r. inwestycje dotyczyły przede wszystkim 

usług dla klientów detalicznych związanych m.in. z gastronomią, edukacją, kulturą i rozrywką oraz w spółki z 
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branży telekomunikacyjnej (blisko 60% wartości wszystkich środków zainwestowanych przez fudnusze 

w 2014 r.). Według danych EVCA w 2015 r. większość kapitału została skoncentrowana w inwestycjach 

w podmioty specjalizujące się w biotechnologii i produkcji leków (34%), przedsiębiorstwa informatyczne (20%) 

oraz spółki świadczące usługi telekomunikacyjne (19%).  

Poniższa tabela przedstawia strukturę inwestycji private equity w 2015 r. według sektorów w Polsce, regionie 

CEE i Europie pod względem wartości.  

 2015 

 Polska Region CEE Europa 

 (tys. EUR) 

Rolnictwo  16 434 37 904 923 343 

Produkcja dla biznesu  48 374 88 748 7 480 397 

Usługi dla biznesu  38 863 43 431 3 482 153 

Chemia i gospodarka materiałowa  271 1 104 875 100 

Telekomunikacja i media  44 218 73 936 3 397274 

IT  46 165 74 396 5 309 333 

Budownictwo  0 70 000 520 309 

Dobra konsumpcyjne – produkcja i dystrybucja  62 245 470 853 6 625 146 

Dobra konsumpcyjne – usługi  5 101 32 120 4 271 657 

Energetyka i surowce  432 952 523 997 2 542.106 

Usługi finansowe  49 532 88 233 4 734 737 

Life sciences  7 211 134 193 5 771 343 

Nieruchomości  119 7 388 307 445 

Transport  52 028 55 040 1 144 999 

Inne  0 0 53 545 

Ogółem  803 513 1 631 135 47 438 886 

Źródło: 2015 European private equity activity, EVCA. 

Najwięcej kapitału krajowe fundusze private equity zainwestowały w spółki dojrzałe. Wykupy stanowiły ok. 

81% wartości ich inwestycji w 2015 r. Na finansowanie spółek będących w fazie wzrostu (growth) fundusze 

przeznaczyły ok. 14% środków. Pozostałe środki zostały skierowane do przedsiębiorstw znajdujących się na 

wczesnych etapach działalności (seed, start up i later stage venture).  

Poniższy wykres przedstawia inwestycje krajowych funduszy private equity w relacji do PKB w wybranych 

krajach europejskich w latach 2014-2015. 

 

Źródło: 2015 European private equity activity, EVCA. 

Według danych EVCA w 2015 r. dezinwestycje objęły 2500 spółek w Europie, co odpowiadało wartości 50,5 

mld EUR. Wartość wyjść z inwestycji zrealizowanych w Polsce, liczona według ich początkowej kwoty, 
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wyniosła 2,5 mld PLN w roku 2015 i 2,3 mld PLN w 2014 r. Najczęściej dezinwestycje dokonywane były 

poprzez sprzedaż posiadanych akcji albo udziałów inwestorom branżowym, innym funduszom private equity lub 

dotychczasowemu zarządowi.  

Poniższa tabela przedstawia strukturę wyjść z inwestycji w Polsce, w regionie CEE oraz w Europie według 

sposobu w 2015 r.  

 2015 

 Polska Region CEE Europa 

 (tys. EUR) 

Trade sale  358 334 634 198 1 043 675 

Oferta publiczna  69 171 205 813 101 674 

Write-off  0 7 050 313 084 

Sprzedaż innemu funduszowi PE  142 071 278 005 994 333 

Spłata kwoty głównej zadłużenia  262 6 414 146 908 

Sprzedaż inwestorowi finansowemu  10 206 37 084 224 237 

MBO  10 187 16 623 158 445 

Inne sposoby  2 570 51 438 50 268 

Suma  592 801 1 236 625 3 032 624 

Źródło: 2015 European private equity activity, EVCA. 

Towarzystwa funduszy inwestycyjnych 

Według danych KNF w 2015 r. działalność TFI prowadziło 60 podmiotów (w 2016 r. – 63 podmioty). Zgodnie 

z danymi IZFiA większość z działających na polskim rynku TFI (65%) zakończyła 2015 r. wzrostem wartości 

zarządzanych środków. Jak wskazują dane Analiz Online większość z działających na rynku instytucji 

odnotowało w 2015 r. dodatnie saldo wpłat i wypłat. Łączne wyniki finansowe netto TFI według danych KNF 

wyniosły przy tym 0,5 mld PLN i były o 8,3% wyższe niż w 2014 r. Poprawa sumy wyników sektora została 

osiągnięta dzięki zwiększeniu przez towarzystwa przychodów z tytułu zarządzania funduszami inwestycyjnymi, 

przy odpowiednio niższym w ujęciu wartościowym wzrostu sumy poniesionych przez nie kosztów. W 2015 r. 48 

TFI wypracowało dodatnie wyniki finansowe w łącznej wysokości 0,6 mld PLN. Straty odnotowane przez 

pozostałe 12 towarzystwa wyniosły 0,02 mln PLN.  

Zarządzający ASI 

W związku ze zmianami przepisów prawa, alternatywne fundusze inwestycyjne prowadzące działalność 

w formie alternatywnych spółek inwestycyjnych mają obowiązek ustanowienia wewnętrznych lub zewnętrznych 

zarządzających, którzy mogą prowadzić działalność po uzyskaniu zezwolenia KNF bądź na podstawie wpisu do 

rejestru. Rynek zarządzających ASI jest obecnie w trakcie rozwoju i jego wielkość nie jest znana na Datę 

Prospektu. Wśród podmiotów zarejestrowanych w rejestrze prowadzonym przez KNF, na Datę Prospektu 

wpisany był jeden podmiot – Alternatywny Fundusz Inwestycyjny II RB Spółka Akcyjna Alternatywna Spółka 

Inwestycyjna S.K.A., zarządzający podmiotem RB S.A.  

Konkurencja 

Konkurenci Emitenta dysponują zróżnicowaną wielkością portfela oraz koncentrują się na inwestycjach 

w podmioty na różnym etapie rozwoju. Działalność pośrednio konkurencyjną w stosunku do Emitenta prowadzą 

podmioty notowane na rynku regulowanym, takie jak BMP Holding AG, Capital Partners S.A., MCI Capital 

S.A., Skyline Investment S.A. oraz IQ Partners S.A. Bezpośrednią konkurencją Emitenta są spółki notowane w 

ASO NewConnect, które dysponują mniejszym kapitałem, a ich zainteresowanie skupia się zwykle na 

podmiotach o krótkiej historii, charakteryzujących się wysokim potencjałem wzrostu (zasiew, start up, post-

creation), często należących do sektora nowych technologii. Wśród podmiotów tych wskazać należy przede 

wszystkim: Blumerang Investors S.A. oraz Planet Innovation Group S.A. Ponadto, bezpośrednią konkurencję 

Emitenta stanowią spółki nienotowane, prowadzące działalność zbliżoną do działalności prowadzonej przez 

Emitenta. Wśród podmiotów takich wskazać należy, przede wszystkim: 3TS Capital Partners, Black Pearls 

Advisory S.A., Experior Venture Fund, Giza Polish Ventures, Hedgehog Fund, Innovation Nest, Protos Venture 

Capital, RTAventures VC, SpeedUp Group czy Xevin Investments. 
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OTOCZENIE REGULACYJNE 

Informacje zawarte w niniejszym rozdziale mają charakter ogólny i opisują stan prawny na Datę Prospektu. 

Działalność Emitenta i jego Spółek Portfelowych podlega szczegółowym regulacjom prawnym, zarówno na 

poziomie prawa miejscowego krajowego, jak i Unii Europejskiej. Poniżej opisane zostały kluczowe dla 

działalności Emitenta i jego Spółek Portfelowych akty prawne, których przedstawienie nie ma jednak charakteru 

wyczerpującego. 

Ustawa o Funduszach Inwestycyjnych 

W dniu 4 czerwca 2016 r. weszła w życie nowelizacja Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych („Ustawa 

Nowelizująca”). Celem Ustawy Nowelizującej jest wdrożenie do polskiego porządku prawnego unijnych 

dyrektyw reglamentujących działalność wspólnego inwestowania w formie funduszu inwestycyjnego, 

tj. (i) dyrektywy 2011/61/UE w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi 

(„Dyrektywa ZAFI”), (ii) dyrektywy 2014/91/UE w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, 

wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne 

papiery wartościowe w zakresie funkcji depozytariusza, polityki wynagrodzeń oraz sankcji („Dyrektywa 

UCITS V”), a także częściowo (iii) dyrektywy 2013/14/UE. Dodatkowo, Ustawa Nowelizująca służy 

stosowaniu rozporządzań unijnych: (i) nr 345/2013 w sprawie europejskich funduszy venture capital oraz (ii) nr 

346/2013 w sprawie europejskich funduszy na rzecz przedsiębiorczości społecznej. Tym samym, Ustawa 

Nowelizująca wprowadziła ramy prawne regulujące nadzór wewnętrzny i zewnętrzny oraz funkcjonowanie 

zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi w celu monitorowania i nadzorowania ryzyka, jakie 

mogą generować zarządzający alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi dla stabilności finansowej oraz 

inwestorów i kontrahentów, a także innych uczestników.  

Ustawa Nowelizująca wprowadziła instytucję alternatywnej spółki inwestycyjnej („ASI”). Nie można 

wykluczyć, że ta forma prawna znajdzie zastosowanie do działalności Emitenta (zob. „Czynniki ryzyka−Ryzyko 

związane z otoczeniem regulacyjnym−Ryzyko zmian w przepisach prawnych lub ich interpretacji”). ASI należy 

do kategorii alternatywnych funduszy inwestycyjnych („AFI”), których wyłącznym celem działalności jest 

zbieranie aktywów od wielu inwestorów w celu dokonywania inwestycji zgodnie z przyjętą polityką 

inwestycyjną. ASI może prowadzić działalność w formie: (i) spółki kapitałowej (spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością, spółki akcyjnej, a także spółki europejskiej) lub (ii) spółki komandytowej oraz spółki 

komandytowo-akcyjnej, z zastrzeżeniem jednak, że ich jedynym komplementariuszem (wspólnikiem wyłącznie 

uprawnionym do reprezentowania spółki) jest spółka kapitałowa.  

Zarządzanie ASI należy do tzw. zarządzającego ASI, który może być podmiotem zewnętrznym w stosunku do 

ASI lub wewnętrznym. Zasadniczo, działalność zarządzającego ASI podlega obowiązkowi uzyskania 

zezwolenia KNF. Jeśli jednak wartość zarządzanych aktywów ASI nie przekracza progów wskazanych 

w Ustawie Nowelizującej(100 lub 500 mln EUR) obowiązek ten ogranicza się do dokonania wpisu do rejestru 

zarządzających ASI prowadzonego przez KNF. Zarządzających ASI prowadzących działalność na podstawie 

zezwolenia obejmują wymagania w dużym stopniu zbliżone do wymagań określonych dla działalności 

towarzystw funduszy inwestycyjnych („TFI”). Ustawa Nowelizująca przewiduje, że udzielanie zezwolenia oraz 

wpis do rejestru następować mają na etapie tworzenia ASI, którą ma zarządzać dany zarządzający ASI, czyli po 

zawiązaniu ASI, a przed jej zgłoszeniem do KRS. Odstępstwem w tym zakresie są przewidziane przepisami 

przejściowymi reguły dotyczące podmiotów, które prowadziły działalność w reglamentowanym segmencie 

rynku, przed wejściem w życie Ustawy Nowelizującej. Fundusze inwestycyjne utworzone przed wejściem 

w życie Ustawy Nowelizującej są obowiązane, w terminie 12 miesięcy od dnia jej wejścia w życie, do 

dostosowania treści statutów do przepisów tej ustawy. TFI są dodatkowo obowiązane do dostosowania zasad 

wykonywania działalności do przepisów tej ustawy, w terminie 3 miesięcy od dnia jej wejścia w życie. 

Ustawa Nowelizująca zakreśla szeroki katalog obowiązków nałożonych na zarządzających ASI. Obowiązki 

narzucone na zarządzających ASI są różne w zależności od tego, czy zarządzający jest zarządzającym 

działającym na podstawie zezwolenia KNF, czy też zarządzającym działającym na podstawie wpisu do rejestru 

zarządzających ASI. Ilość obowiązków zarządzających wewnętrznie jest mniej liczna niż w przypadku 

zarządzających zewnętrznie. Emitenta kwalifikuje się do kategorii zarządzających wewnętrznie.  

Zarządzający ASI prowadzący działalność jedynie na podstawie wpisu do rejestru prowadzonego przez KNF nie 

muszą spełniać wymogów organizacyjnych, technicznych i informacyjno-sprawozdawczych, jakie mają 

zastosowanie do zarządzających ASI działających na podstawie zezwolenia. Inne są również wymagania 

stawiane przed członkami organów zarządzającego ASI – w przypadku, gdy aktywa ASI nie przekraczają progu 

100 mln EUR. W takim przypadku nie znajdują zastosowania wymagania odnoszące się do członków zarządu 
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i rady nadzorczej zarządzającego ASI, opisane powyżej w kontekście zewnętrznie zarządzającego ASI. 

W przypadku wewnętrznie zarządzającego ASI nie istnieje także obowiązek zawiadomienia KNF o istotnych 

zmianach w strukturze akcjonariuszy. Zarządzający ASI prowadzący działalność jedynie na podstawie wpisu do 

rejestru prowadzonego przez KNF nie muszą spełniać wymogów organizacyjnych, technicznych i informacyjno-

sprawozdawczych, jakie mają zastosowanie do zarządzających ASI działających na podstawie zezwolenia. Inne 

są również wymagania stawiane przed członkami organów zarządzającego ASI – w przypadku, gdy aktywa ASI 

nie przekraczają progu 100 mln EUR. W takim przypadku nie znajdują zastosowania wymagania odnoszące się 

do członków zarządu i rady nadzorczej zarządzającego ASI, które stosuje się w przypadku zewnętrznie 

zarządzającego ASI. W przypadku wewnętrznie zarządzającego ASI nie istnieje także obowiązek zawiadomienia 

KNF o istotnych zmianach w strukturze akcjonariuszy. Zgodnie z przepisami, zarządzający ASI ma obowiązek 

niezwłocznego informowania Komisji o przyjętym dniu obliczania łącznej wartości aktywów wchodzących 

w skład portfela inwestycyjnego alternatywnej spółki inwestycyjnej, którym zarządza, jak również o jego 

zmianie. Ponadto, zarządzający ASI wpisany do rejestru zapewnia monitorowanie łącznej wartości aktywów 

wchodzących w skład portfeli inwestycyjnych alternatywnych spółek inwestycyjnych, którymi zarządza, oraz jej 

obliczanie co najmniej raz na 12 miesięcy. W sytuacji, gdy łączna wartość wspomnianych powyżej aktywów 

przekroczy próg 100.000.000,00 EUR i przekroczenie takie nie będzie miało charakteru tymczasowego, 

zarządzający ASI ma obowiązek niezwłocznego informowania Komisji o przekroczeniu i w terminie 30 dni od 

dnia stwierdzenia przekroczenia ma obowiązek złożenia wniosku o zezwolenie na wykonywanie działalności 

ASI zewnętrznego i zaprzestania wykonywania działalności zarządzania alternatywnymi spółkami 

inwestycyjnymi, jak również poinformowania o tym niezwłocznie Komisji, łącznie ze wskazaniem daty 

zaprzestania wykonywania działalność. Jeśli zostaje przekroczony próg wartości inwestycyjnych uprawniający 

do prowadzenia działalności jedynie na podstawie wpisu do rejestru, zarządzający ASI są zobowiązani wystąpić 

o zezwolenie do KNF na wykonywanie działalności. Co więcej, zarządzający wewnętrznie są zobowiązani do 

przekazywania okresowych sprawozdań dotyczących działalności inwestycyjnej, płynności, zarządzania 

ryzykiem oraz stosowania dźwigni finansowej. 

Działalność uregulowana w Ustawie Nowelizującej podlega nadzorowi KNF. Naruszenie zasad wykonywania 

działalności, niewypełnianie warunków określonych w zezwoleniu, jak również naruszenie interesu uczestników 

może skutkować cofnięciem zezwolenia, karą w wysokości do 20.940.000 PLN lub w kwocie stanowiącej 

równowartość 10 % całkowitego rocznego przychodu, jak również karami dla członków zarządu ASI.  

Ustawa o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną 

Ustawa o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną określa obowiązki związane ze świadczeniem usług drogą 

elektroniczną. Przedsiębiorcy świadczący takie usługi są zobowiązani do wypełniania przewidzianych ustawą 

obowiązków informacyjnych, w szczególności do podania podstawowych informacji na swój temat, takich jak 

m.in. firma, siedziba i adres. Ponadto są zobowiązani do określenia regulaminu świadczenia usług drogą 

elektroniczną oraz udostępnienia takiego regulaminu swoim usługobiorcom, jak również do wyraźnego 

wyodrębniania informacji handlowych. Ustawa o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną określa ponadto 

zasady ochrony danych osobowych osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych 

nieposiadających osobowości prawnej, korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, jak również 

zasady odpowiedzialności z tytułu świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym przede wszystkim wyłączenia 

odpowiedzialności. 

Prawo Telekomunikacyjne 

Działalność Spółki podlega również przepisom Prawa Telekomunikacyjnego, w szczególności przepisom 

regulującym korzystanie z tzw. plików cookies. Przedsiębiorca świadczący usługi drogą elektroniczną jest 

obowiązany poinformować użytkownika o korzystaniu z plików cookies, a użytkownik musi mieć możliwość 

udzielenia albo odmowy udzielenia zgody na korzystanie z plików cookies. Za brak informacji o korzystaniu 

z plików cookies grozi kara pieniężna, której wysokość w zależności od okoliczności i możliwości finansowych 

ukaranego przedsiębiorcy może wynieść do 3% jego przychodu, osiągniętego w poprzednim roku 

kalendarzowym. Decyzję o nałożeniu kary pieniężnej podejmuje Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. 

Kodeks Cywilny 

Z uwagi na charakter oferowanych usług i prowadzonej przez Spółkę działalności istotne znaczenie, zwłaszcza 

w kontekście usług świadczonych przez Spółkę dla użytkowników korzystających z serwisów internetowych lub 

poczty elektronicznej Spółki, mają przepisy Kodeksu Cywilnego dotyczące zawierania umów w postaci 

elektronicznej. Przedmiotowe przepisy przewidują szereg obowiązków z tym związanych dla przedsiębiorców 

zawierających umowy w takiej postaci. W szczególności przedsiębiorca jest zobowiązany udzielić drugiej 
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stronie jednoznacznych informacji dotyczących m.in. czynności technicznych składających się na procedurę 

zawarcia danej umowy, skutków prawnych potwierdzenia przez drugą stronę otrzymania oferty, jak również 

zasad i sposobów utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez przedsiębiorcę drugiej stronie treści 

zawieranej umowy. 

Ustawa o Ochronie Danych Osobowych 

Działalność Spółki wiąże się z przetwarzaniem znacznej ilości danych osobowych użytkowników 

korzystających z serwisów internetowych oraz poczty elektronicznej Spółki. Wszelkie czynności wykonywane 

przy wykorzystaniu danych osobowych, takie jak gromadzenie, zapisywanie, przechowywanie, redagowanie, 

zmienianie, udostępnianie lub usuwanie (łącznie, przetwarzanie danych osobowych), może mieć miejsce 

w zakresie i na zasadach określonych przepisami Ustawy o Ochronie Danych Osobowych. Poszczególne Spółki 

Portfelowe, jako administratorzy danych osobowych, są zobowiązane do stosowania środków technicznych 

i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych, w szczególności przed ujawnieniem osobom 

nieuprawnionym, usunięciem przez osoby nieuprawnione, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, jak również 

do zgłoszenia zbiorów danych osobowych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych 

Osobowych. Dodatkowo, osoby, których dane dotyczą, powinny mieć dostęp do swoich danych i możliwość ich 

korekty.  

Prawo Autorskie 

Dla działalności prowadzonej przez Spółkę kluczowe znaczenie mają przepisy dotyczące zasad publikowania 

cudzej twórczości, w tym utworów literackich oraz fotograficznych, jak również rozpowszechniania wizerunku. 

Odpowiednie regulacje w tym przedmiocie zawiera Prawo Autorskie, które chroniąc prawa twórców do 

rezultatów ich indywidualnej działalności twórczej (tj. utworów), określa zasady, na jakich dopuszczalne jest 

korzystanie z utworów przez osoby trzecie. W szczególności Prawo Autorskie określa zasady udzielania licencji, 

jak również zasady korzystania z utworów bez zezwolenia twórców, czyli tzw. dozwolony użytek chronionych 

utworów, w tym m.in. prawo cytatu, w ramach, którego wolno przytaczać w utworach stanowiących samoistną 

całość urywki rozpowszechnionych utworów lub drobne utwory w całości. Przepisy Prawa Autorskiego 

określają ponadto zasady rozpowszechniania wizerunku, w tym bez zezwolenia osoby na nim przedstawionej. 

Korzystanie z cudzej twórczości bez odpowiedniego zezwolenia, czy to osoby uprawnionej, czy też 

z naruszeniem przepisów regulujących dozwolony użytek chronionych utworów, może prowadzić do 

odpowiedzialności cywilnej lub karnej. 

Ustawa o Ochronie Baz Danych 

Spółki Portfelowe, jako podmioty tworzące bazy danych we własnym zakresie, jak i korzystające z baz danych 

stworzonych przez osoby trzecie, podlegają przepisom Ustawy o Ochronie Baz Danych. Ustawa określa zakres 

ochrony dla baz danych, jak również warunki korzystania z baz danych (zarówno istotnych, jak i nieistotnych 

ich części) przez użytkowników, jak również uprawnienia przysługujące producentom baz danych, w tym na 

wypadek nieuprawnionego korzystania z baz danych przez osoby trzecie. 
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OGÓLNE INFORMACJE O SPÓŁCE 

Informacje o Emitencie 

Nazwa i forma prawna: Venture Inc Spółka Akcyjna 

Siedziba i adres: al. gen. Józefa Hallera 180/14, 53-203 Wrocław 

Numer telefonu: +48 537 020 050 

Numer faksu: nie dotyczy 

Strona internetowa: http://www.ventureinc.com 

Adres poczty elektronicznej: office@ventureinc.pl 

KRS: 0000299743 

REGON: 020682053 

NIP: 8992650810 

Źródło: Emitent 

Spółka została zawiązana w dniu 12 listopada 2007 r. i zajerestrowana pod firmą Venture Incubator S.A. 

w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, 

VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000299743 w dniu 22 lutego 

2008 r. Następnie, na podstawie uchwały nr 19/6/ZWZ/2016 Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2016 r., 

w dniu 17 października 2016 r. została zarejestrowana zmiana firmy Spółki z Venture Incubator S.A. na Venture 

Inc Spółka Akcyjna. 

Spółka została utworzona na czas nieoznaczony. 

Przepisy prawa regulujące działalność Emitenta 

Spółka działa na podstawie i zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, jak również innymi przepisami 

dotyczącymi spółek handlowych oraz postanowieniami Statutu i innych regulacji wewnętrznych. Po 

dopuszczeniu i wprowadzeniu akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym Spółka będzie podlegała przepisom 

regulującym funkcjonowanie spółek publicznych, w szczególności Ustawy o Ofercie Publicznej, Ustawy 

o Obrocie Instrumentami Finansowymi i aktom wykonawczym do tych ustaw. Ponadto, zgodnie z przepisami 

Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych, znajdującej zastosowanie do Emitenta, Spółka działa jako ASI. Z uwagi 

na nieprzekroczenie ustawowych progów działalność Emitenta nie wymaga zezwolenia KNF, a jedynie wpisu do 

rejestru zarządzających ASI.  

Przedmiotem działalności Spółki jest: (i) zarządzanie alternatywną spółką inwestycyjną w rozumieniu Ustawy 

o Funduszach Inwestycyjnych, polegające na zarządzaniu portfelami inwestycyjnymi Spółki, zarządzaniu 

ryzykiem oraz wprowadzaniu Spółki do obrotu w rozumieniu Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych, (ii) 

zbieranie aktywów od wielu inwestorów w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów zgodnie z określoną 

polityką inwestycyjną Spółki.  

Ponadto, przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest: 

 działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych; oraz 

 działalność związana z zarządzaniem funduszami. 

Przedmiot działalności Spółki, został szczegółowo określony w § 6 Statutu.  

Kapitał zakładowy 

Struktura kapitału zakładowego  

Na Datę Prospektu kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.484.000 PLN (słownie: jeden milion czterysta 

osiemdziesiąt cztery tysiące złotych) i dzieli się na: 

 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) 

każda; 

 840.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) 

każda; 

 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) 

każda;  



 

Prospekt emisyjny Venture Inc S.A.  177 

 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) 

każda:  

 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) 

każda; oraz 

 6.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda. 

Na dzień 31 grudnia 2015 r. kapitał zakładowy Spółki wynosił 884.000,00 PLN (słownie: osiemset osiemdziesiąt 

cztery tysiące złotych) i dzielił się na: 

 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) 

każda; 

 840.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) 

każda; 

 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) 

każda; 

 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) 

każda; oraz 

 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) 

każda. 

Akcje nie są uprzywilejowane w zakresie prawa głosu, prawa do dywidendy ani podziału majątku w przypadku 

likwidacji Spółki. 

Statut nie zawiera postanowień dotyczących upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego 

Spółki w ramach kapitału docelowego. 

Zgodnie z §10 ust. 4 Statutu, Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne. 

Wszystkie akcje zostały w całości pokryte wkładem pieniężnym. 

Na Datę Prospektu: 

 nie istnieją Akcje, które nie reprezentują kapitału zakładowego Spółki (nie stanowią udziału w kapitale 

zakładowym Spółki), 

 Spółka nie posiada Akcji własnych, Akcji nie posiada również osoba trzecia działająca w imieniu lub na 

rzecz Spółki, 

 kapitał Spółki nie jest przedmiotem opcji, nie zostało również uzgodnione warunkowo ani bezwarunkowo, 

że kapitał stanie się przedmiotem opcji; oraz 

 nie istnieją papiery wartościowe zamienne lub wymienne na papiery wartościowe (w tym akcje) Spółki, ani 

wyemitowane przez Spółkę papiery wartościowe z warrantami; 

 nie istnieją inne prawa nabycia lub zobowiązania w odniesieniu do kapitału autoryzowanego (docelowego) 

ale niewyemitowanego lub zobowiązania do podwyższenia kapitału Spółki. 

Zmiany kapitału zakładowego 

W dniu 30 czerwca 2014 r. Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału 

zakładowego Spółki, pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu. Na 

podstawie uchwały kapitał zakładowy Spółki został podwyższony o kwotę 100.000 PLN (słownie: sto tysięcy 

złotych), tj. z kwoty 684.000 PLN (słownie: sześćset osiemdziesiąt cztery tysiące złotych) do kwoty 784.000 

PLN (słownie: siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące złotych), poprzez emisję akcji zwykłych imiennych serii D 

o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie dziesięć groszy) każda. Akcje zwykłe na okaziciela serii D zostały 

objęte w ramach subskrypcji prywatnej i pokryte wkładem pieniężnym. Cena emisyjna wyniosła 1 PLN 

(słownie: jeden złoty) za jedną akcję. 

W dniu 29 czerwca 2015 r. Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału 

zakładowego Spółki, pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu. Na 

podstawie uchwały kapitał zakładowy Spółki został podwyższony o kwotę 100.000 PLN (słownie: sto tysięcy 

złotych), tj. z kwoty 784.000 PLN (słownie: siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące złotych) do kwoty 884.000 
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PLN (słownie: osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące złotych), poprzez emisję akcji zwykłych serii E o wartości 

nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda. Akcje zwykłe na okaziciela serii E zostały objęte 

w ramach subskrypcji prywatnej i pokryte wkładem pieniężnym. Cena emisyjna wyniosła 1 PLN (słownie: jeden 

złoty) za jedną akcję. 

Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, pozbawienia prawa poboru dotychczasowych 

akcjonariuszy oraz zmiany Statutu została podjęta przez Walne Zgromadzenie także w dniu 25 lutego 2016 r. Na 

podstawie uchwały kapitał zakładowy Spółki został podwyższony o 600.000 PLN (słownie: sześćset tysięcy 

złotych), tj. z kwoty 884.000 PLN (słownie: osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące złotych) do kwoty 1.484.000 

PLN (słownie: jeden milion czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące złotych), poprzez emisję akcji zwykłych serii 

F o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda. Akcje zwykłe na okaziciela serii F zostały 

objęte w ramach subskrypcji prywatnej i pokryte wkładem pieniężnym. Cena emisyjna wyniosła 2 PLN 

(słownie: dwa złote) za jedną akcję. 

Opłacenie akcji zostało dokonane poprzez potrącenie wierzytelności (tj. wierzytelności z tytułu udzielonych 

Spółce pożyczek z należnościami za wyemitowane akcje serii F oraz należności z tytułu zapłaty ceny za akcje 

Spółek Portfelowych (Patent Fund S.A., Ardeo sp. z o.o., Time Solutions sp. z o.o. oraz Brand 24 S.A.) 

z należnościami za wyemitowane akcje serii F). Umowy sprzedaży akcji/udziałów oraz umowy pożyczek wraz 

z wynikającymi z nich kwotami podlegającymi potrąceniu z należnościami za wyemitowane akcje serii F zostały 

wskazane w podrozdziałach „Transakcje z Panem Maciejem Jarzębowskim−Umowy pożyczki”, „Transakcje 

z Panem Maciejem Jarzębowskim−Umowy sprzedaży akcji/udziałów”, „Transakcje z Panem Jakubem Sitarzem 

−Umowy pożyczki”, „Transakcje z Panem Jakubem Sitarzem−Umowy sprzedaży akcji/udziałów” Prospektu. 

Z uwagi na fakt, że opłacenie akcji w podwyższonym kapitale miało charakter pienieżny nie dokonano badania 

wkładów. Poza zmianami, o których mowa powyżej, w okresie objętym Sprawozdaniami Finansowymi oraz do 

Daty Prospektu nie miały miejsca żadne inne zmiany kapitału zakładowego.  

Ograniczenia w rozporządzaniu Akcjami 

Panowie Maciej Jarzębowski, Mariusz Ciepły oraz Jakub Sitarz („Znaczni Akcjonariusze”), zawarli 

z Oferującym w dniu 20 grudnia 2016 r. umowę ograniczenia zbywania akcji ( „Umowa Blokady”). Zgodnie 

z postanowieniami Umowy Blokady, Znaczni Akcjonariusze zobowiązali się wobec Oferującego, 

z zastrzeżeniem określonych w Umowie Blokady wyjątków, m.in. do niezbywania Akcji Spółki przez okres 

12 miesięcy kalendarzowych liczonych od dnia przydziału Akcji Oferowanych inwestorom w ramach 

Oferty.(zob. „Subemisja, stabilizacja i umowne ograniczenia zbywalności akcji (lock-up)−Umowne ograniczenia 

zbywalności akcji”). 

Spółka 

Na Datę Prospektu Spółka jest podmiotem dominującym wobec Patent Fund S.A., Angels.pl sp. z o.o. (dawniej: 

Crowdcube sp. z o.o.), Best Capital sp. z o.o., Inkubator-Naukowo Technologiczny sp. z o.o., a także wobec 

dwóch spółek celowych Venture Alfa sp. z o.o. i Science.Fund sp. z o.o. Nad wymienionymi powyżej spółkami 

Emitent sprawuje kontrolę w rozumieniu przepisów KSH. Zwięzły opis działalności powyższych spółek został 

zawarty również w rozdziale „Opis działalności Spółki−Działalność Emitenta”. 

Ze względu na posiadanie statusu jednostki inwestycyjnej, Emitent nie obejmuje jednostek zależnych 

konsolidacją, wyceniając posiadane udziały i akcje w wartości godziwej przez wynik finansowy. 

Ze względu na fakt posiadania statusu jednostki inwestycyjnej Emitent korzysta ze zwolnienia z obowiązku 

konsolidacji swoich podmiotów zależnych, co wynika z regulacji zawartych w MSSF 10 Skonsolidowane 

sprawozdania finansowe. Wycena niepodlegających konsolidacji jednostek zależnych Emitenta dokonywana jest 

w wartości godziwej przez wynik finansowy.  

W rozdziale „Ogólne informacje o Spółce – Spółka” zostały przedstawione spółki, nad którymi Emitent sprawuje 

kontrolę w rozumieniu przepisów KSH tj. Patent Fund S.A., Angels.pl sp. z o.o. (dawniej: Crowdcube sp. z o.o.), 

Best Capital sp. z o.o., Inkubator-Naukowo Technologiczny sp. z o.o., a także wobec dwóch spółek celowych 

Venture Alfa sp. z o.o. i Science.Fund sp. z o.o. Emitent nie zamieścił opisów tych spółek w innych częściach 

Prospektu, gdyż za wyjątkiem Angels.pl sp. z o.o. (dawniej: Crowdcube sp. z o.o.) są to spółki zaliczane przez 

Emitenta do kategorii pozostałych (nieznajdujące się na etapie pre-seed, start-up czy seed) i w ocenie Emitenta 

nie mają one znaczącego wpływu na ocenę jego własnych aktywów i pasywów, sytuacji finansowej oraz zysków 

i strat. 

Jednocześnie Emitent wyjaśnia, iż w rozdziale „Opis działalności Spółki−Kluczowe Spółki Portfelowe” opisane 

zostały kluczowe Spółki Portfelowe Emitenta, znajdujące się na etapach rozwoju start-up oraz seed, które 
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w ocenie Emitenta mają znaczący wpływ na ocenę jego własnych aktywów i pasywów, sytuacji finansowej oraz 

zysków i strat. Natomiast w rozdziale „Opis działalności Spółki – Wybrane pozostałe Spółki Portfelowe” 

przedstawione zostały wybrane spółki znajdujące się w fazie rozwoju pre-seed. W ocenie Emitenta, z uwagi na 

fakt, że spółki te znajdują się we wczesnej fazie rozwoju, nie mają one znaczącego wpływu na ocenę jego 

własnych aktywów i pasywów, sytuacji finansowej oraz zysków i strat. Jednakże Emitent zdecydował się na 

zamieszczenie ich opisów z uwagi na potencjał wzrostu w długoterminowym horyzoncie czasowym, który 

zdaniem Zarządu opisane poniżej spółki posiadają, działając na rosnących rynkach IT oraz rynku 

bezzałogowych samolotów. 

Poniżej zaprezentowano podstawowe informacje o spółkach, nad którymi Emitent sprawuje kontrolę. 

Patent Fund S.A.  

Informacje ogólne  

 

 

Nazwa i forma prawna Patent Fund Spółka Akcyjna  

Siedziba i adres ul. Św. Mikołaja 8-11/201, 50-125 Wrocław, Polska 

Strona internetowa i posiadane domeny www.patentfund.com 

Numer rejestru KRS 0000380227 

Kapitał zakładowy 1.000.000 PLN 

Udział Emitenta w kapitale zakładowym 

spółki 

Emitent posiada 81,04% akcji w kapitale zakładowym spółki. 

Profil działalności Fundusz oferujący kapitałowe wsparcie komercjalizacji 

przedsięwzięć wymagających ochrony patentowej. 

  

Spółka Patent Fund S.A. nie posiada spółek zależnych.  

Akcje spółki Patent Fund S.A. są przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym - w alternatywnym systemie 

obrotu (NewConnect). Przed nabyciem akcji Patent Fund S.A. została dokonana wycena jej aktywów. Wycena ta 

została dokonana przez Maklera Papierów Wartościowych i sporządzona na dzień 24 marca 2016 roku metodą 

określenia wartości akcji na podstawie średniej ceny ważonej wolumenem w okresie od 8 stycznia do 24 marca 

2016 r. Zakres dat przyjęty jako podstawa do dokonania wyceny był zgodny z praktyką rynkową. Zgodnie 

z wyceną, pakiet 3.425.705 akcji spółki Patent Fund S.A. wyceniany metodą ważonej wolumenem średniej 

rynkowej z ostatnich jedenastu tygodni obrotu poza rynkiem regulowanym - w alternatywnym systemie obrotu 

(NewConnect) na dzień 24 marca 2016 r. był wart 1.815.623,62 PLN (ok. 0,53 PLN za jedną akcję Patent Fund 

S.A.). Na datę dokonywania transakcji nabycia akcji spółki Patent Fund S.A. przez Emitenta, spółka ta posiadała 

umowę z fundacją Linum, jednakże nie skomercjalizowała żadnego patentu. W ocenie Emitenta umowa 

z fundacją Linum nie stanowi umowy istotnej w rozumieniu Rozporządzenia 809/2004, która wymagałaby 

opisania w Prospekcie. Przedmiotem zainteresowania Emitenta był, jak w przypadku wszystkich start-upów, 

potencjał rozwoju i strategia spółki, która zakłada działalność na rynku, który jest w Polsce 

niewyeksploatowany.  

Zarząd Emitenta zakłada, że Patent Fund S.A. będzie w stanie pozyskiwać efektywnie partnerów typu fundacja 

Linum w znacznej ilości i podpisywać korzystne dla siebie umowy, ponieważ w ocenie Emitenta rynek patentów 

w Polsce jest niewyeksploatowany oraz nie wymaga znaczących nakładów finansowych, aby zająć odpowiednią 

pozycję na tym rynku. Poza wiedzą prawną oraz umiejętnością nawiązywania relacji z instytucjami naukowymi 

oraz naukowcami, spółki tego typu nie wymagają dużych nakładów inwestycyjnych, aby realizować bieżące 
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czynności i podpisywać wspomniane umowy.Emitent wyjaśnia, iż nie istnieją powiązania osobowe pomiędzy 

osobami pełniącymi funkcje w organach fundacji Linum a osobami pełniącymi funkcje w organach Emitenta. 

Emitent nie posiada wiedzy, czy fundacja Linum sporządziła sprawozdanie finansowe za rok 2015. 

Angels.pl sp. z o.o. (dawniej: CrowdCube sp. z o.o.)* 

Informacje ogólne  

 

 

Nazwa i forma prawna Angels.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej: 

CrowdCube Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) 

Siedziba i adres Al. Gen. Józefa Hellera 180/18, 53-203 Wrocław, Polska 

Strona internetowa i posiadane domeny www.crowdcube.pl  

Numer rejestru KRS 0000499404 

Kapitał zakładowy 100.000 PLN 

Udział Emitenta w kapitale zakładowym 

spółki 

Emitent posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki. 

Profil działalności  Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem 

w zakresie informatyki oraz działalność powiązana; equity 

crowdfunding. 

* W dniu 14 lipca 2017 r. spółka Angels.pl sp. z o.o. (dawniej: Crowdcube sp. z o.o.) zawiesiła wykonywanie działalności. 

Best Capital sp. z o. o. 

Informacje ogólne  

 

 

Nazwa i forma prawna  Best Capital Spółka z ograniczoną działalnością 

Siedziba i adres  al. gen. Józefa Hellera 180/18, 53-203Wrocław, Polska  

Strona internetowa i posiadane domeny www.bestcapital.pl  

Numer rejestru  KRS 0000360530 

Kapitał zakładowy  110.000 PLN 

Udział Emitenta w kapitale zakładowym 

spółki  

Emitent posiada 66,73% udziałów w kapitale zakładowym spółki. 

Profil działalności  Autoryzowany doradca NewConnect i Catalyst. 
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Inkubator Naukowo-Technologiczny sp. z o.o. 

Informacje ogólne  

 

 

Nazwa i forma prawna  Inkubator Naukowo-Technologiczny Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością  

Siedziba i adres  ul. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań, Polska 

Strona internetowa i posiadane domeny www.int.org.pl  

Numer rejestru  KRS 0000299743 

Kapitał zakładowy  444.000 PLN 

Udział Emitenta w kapitale zakładowym 

spółki  

Emitent posiada 53,38% udziałów w kapitale zakładowym spółki. 

Profil działalności  Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej 

i zarządzania. 

Venture Alfa sp. z o.o. 

Informacje ogólne  

Nazwa i forma prawna  Venture Alfa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

Siedziba i adres  Al. Gen. Józefa Hellera 180/14, 53-203Wrocław, Polska 

Strona internetowa i posiadane domeny - 

Numer rejestru  KRS 0000615453 

Kapitał zakładowy  5.000 PLN 

Udział Emitenta w kapitale zakładowym 

spółki  

Emitent posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki. 

Profil działalności  Doradztwo w zakresie działalności biznesowej 

W dniu 26 kwietnia 2017 r. został złożony do Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI 

Wydziału Krajowego Rejestru Sądowego wniosek o zawieszenie działalności Venture Alfa sp. z o.o.  

Science.Fund sp. z o.o. 

Informacje ogólne  

Nazwa i forma prawna  Science.Fund Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

Siedziba i adres  al. gen. Józefa Hellera 180/14, 53-203 Wrocław, Polska 

Strona internetowa i posiadane domeny www.science.fund 
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Numer rejestru  KRS 0000618604 

Kapitał zakładowy  5.000 PLN 

Udział Emitenta w kapitale zakładowym 

spółki  

Emitent posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki. 

Profil działalności  Doradztwo w zakresie działalności biznesowej 

W dniu 26 kwietnia 2017 r. został złożony do Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI 

Wydziału Krajowego Rejestru Sądowego wniosek o zawieszenie działalności Science.Fund sp. z o.o. 

Na Datę Prospektu Spółka posiadała rozbudowany portfel inwestycyjny, na który składały się Spółki Portfelowe, 

których opis został przedstawiony w rozdziale „Opis działalności Spółki−Spółki Portfelowe”. 
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ZARZĄDZANIE I ŁAD KORPORACYJNY 

Zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych, organami zarządzającymi i nadzorującymi w Spółce są Zarząd i Rada 

Nadzorcza. Opis Zarządu oraz Rady Nadzorczej został przygotowany w oparciu o Kodeks Spółek Handlowych, 

Statut oraz Regulaminy Zarządu i Rady Nadzorczej obowiązujące na Datę Prospektu. 

Zarząd 

Skład Zarządu 

Na Datę Prospektu w skład Zarządu Spółki wchodziło trzech członków, powołanych na wspólną trzyletnią 

kadencję.  

Skład Zarządu kształtuje Kodeks Spółek Handlowych i Ustawa o Funduszach Inwestycyjnych (zob. „Otoczenie 

regulacyjne”). 

Poniższa tabela przedstawia podstawowe informacje na temat członków Zarządu pełniących swoje funkcje na 

Datę Prospektu. 

Imię i Nazwisko Stanowisko 

Data rozpoczęcia 

obecnej kadencji 

Data upływu obecnej 

kadencji Andres miejsca pracy 

Maciej Jarzębowski Prezes Zarządu 10 listopada 2016 r. 10 listopada 2019 r. 

al. gen. J. Hallera 180/14 

53-203 Wrocław 

Jakub Sitarz Wiceprezes Zarządu 10 listopada 2016 r. 10 listopada 2019 r. 

al. gen. J. Hallera 180/14 

53-203 Wrocław 

Rafał Sobczak Członek Zarządu 10 listopada 2016 r. 10 listopada 2019 r. 

al. gen. J. Hallera 180/14 

53-203 Wrocław 

Źródło: Spółka; oświadczenia członków Zarządu 

Mandaty członków Zarządu wygasają nie później niż z dniem Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego 

sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji przez członka Zarządu, tj. z dniem, 

w którym podjęta zostanie uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 

w dniu 31 grudnia 2018 r.  

Opis wiedzy i doświadczenia zawodowego członków Zarządu został przedstawiony w podrozdziale „Opis 

kwalifikacji i doświadczenia członków Zarządu”. 

Sposób funkcjonowania i kompetencje Zarządu 

Zarząd reprezentuje Spółkę wobec osób trzecich oraz prowadzi wszelkie sprawy Spółki. Zgodnie ze Statutem, 

Zarząd działa na podstawie Statutu oraz Regulaminu Zarządu zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą. Do 

zakresu działania Zarządu należy prowadzenie i podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach Spółki 

niezastrzeżonych Kodeksem Spółek Handlowych lub Statutem dla pozostałych organów Spółki. 

Zarząd składa się z trzech członków, których powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Członkowie Zarządu mogą 

być także odwołani lub zawieszeni w czynnościach przez Walne Zgromadzenie.  

Rada Nadzorcza może odwołać poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu przed upływem kadencji. Do 

kompetencji Rady Nadzorczej należy również delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż 

trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli 

rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności. Uchwały Zarządu wymagają 

wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą 

większością głosów. W razie równości głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu. Posiedzenia Zarządu odbywają 

się w siedzibie Spółki. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu, a w czasie jego nieobecności Wiceprezes 

Zarządu. Zwołujący zawiadamia członków Zarządu wieloosobowego o zwołaniu posiedzenia Zarządu, co 

najmniej na trzy dni przed terminem tego posiedzenia na piśmie lub pocztą elektroniczną. W nagłych 

przypadkach Prezes Zarządu lub w jego zastępstwie Wiceprezes Zarządu może zarządzić inny sposób i termin 

zawiadomienia członków Zarządu o dacie posiedzenia. Zarząd uważany jest za zdolny do podejmowania uchwał 

w przypadku, gdy każdy z członków Zarządu został skutecznie powiadomiony o mającym się odbyć posiedzeniu 

w czasie umożliwiającym jemu uczestnictwo w posiedzeniu, oraz na posiedzeniu obecna jest przynajmniej 

połowa z ogólnej liczby członków Zarządu. 

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu 

działających łącznie lub jednego członka Zarządu działającego łącznie z prokurentem.  
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Opis kwalifikacji i doświadczenia członków Zarządu 

Maciej Jarzębowski, Prezes Zarządu 

Pan Maciej Jarzębowski studiował na kierunku Zarządzanie i Organizacja Przedsiębiorstw na Wydziale Prawa 

i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. W dotychczasowej karierze zawodowej z sukcesem pozyskiwał 

środki z funduszy venture capital, które przeznaczał następnie na rozwijanie perspektywicznych projektów oraz 

budowanie od podstaw spółek, które osiągnęły statut podmiotów notowanych na GPW. Pan Maciej Jarzębowski 

w latach 1999-2001 był również związany ze spółką Bankier.pl S.A. – był założycielem i prezesem zarządu 

spółki. W Bankier.pl S.A. pan Maciej Jarzębowski podejmował działania w zakresie od rozwoju koncepcji 

projektu do kompleksowego przygotowywania biznesplanu projektu. Analizował również rynek i konkurencję 

zagraniczną, opracowywał strategię agregacji treści z kilkudziesięciu źródeł informacyjnych. Ponadto, pan 

Maciej Jarzębowski pozyskał inwestora BMP S.A. oraz MCI Management. Dodatkowo, pan Maciej Jarzębowski 

zapewnił wyjście z projektu z wysoką stopą zwrotu poprzez sprzedaż pakietu do MCI Management. Pan Maciej 

Jarzębowski to również założyciel, prezes zarządu i główny inwestor Emitenta, z którym związany jest od 

2008 r. Ponadto, pan Maciej Jarzębowski jest założycielem, jak również pierwszym prezesem, znaczącym 

akcjonariuszem i przewodniczącym rady nadzorczej LiveChat Software S.A. We wspomnianej spółce zajmował 

się tworzeniem i rozwojem innowacyjnego w skali światowej produktu z obszaru Internetu i telekomunikacji, jak 

również opracowywaniem biznesplanu, przygotowywaniem analizy konkurencji, opracowywaniem pierwszego 

prototypu i koordynowaniem sprzedaży. Dodatkowo, pan Maciej Jarzębowski pozyskał dla spółki inwestora – 

Capital Partners S.A. Pan Maciej Jarzębowski pracował również przy wykupie menedżerskim oraz wprowadził 

spółkę na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  

Pan Maciej Jarzębowski uczestniczył także w procesie wprowadzania Emitenta na rynek NewConnect.  

Od 2009 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu Emitenta. 

Jakub Sitarz, Wiceprezes Zarządu 

Pan Jakub Sitarz ukończył studia na Politechnice Wrocławskiej.  

Pan Jakub Sitarz to doświadczony inwestor, przedsiębiorca branży IT oraz ekspert w dziedzinie nowych 

technologii z ponad piętnastoletnim doświadczeniem. 

W dotychczasowej karierze założył oraz stworzył architekturę systemów IT w LiveChat Software S.A., 

Bankier.pl oraz Domena.pl. Ponadto, jest założycielem, partnerem zarządzającym oraz ekspertem IT 

w funduszach będących na wczesnych etapach rozwoju (fazy pre-seed oraz seed), takich jak Internet Works sp. 

z o.o. czy Inkubator Naukowo-Technologiczny sp. z o.o. W latach 1999-2001 pan Jakub Sitarz był jednym 

z założycieli i managerem IT w spółce Bankier.pl S.A. Podejmował tam działania w zakresie rozwoju projektu 

od jego koncepcji do kompleksowego przygotowywania biznesplanu projektu, analizował rynek i konkurencję 

zagraniczną, jak również opracowywał strategię agregacji treści z kilkudziesięciu źródeł informacyjnych. 

Ponadto, razem z panem Maciejem Jarzębowskim pozyskał inwestora BMP S.A. oraz MCI Management. Pan 

Jakub Sitarz koordynował wyjście z projektu z wysoką stopą zwrotu poprzez sprzedaż pakietu do MCI 

Management. Pan Jakub Sitarz to również założyciel, wspólnik i prezes Zarządu Emitenta. Ze Spółką jest 

związany od 2008 r. Ponadto, Pan Jakub Sitarz jest założycielem, jak również managerem IT, znaczącym 

akcjonariuszem i członkiem rady nadzorczej LiveChat Software S.A. W LiveChat Software S.A. zajmował się 

tworzeniem i rozwojem innowacyjnego w skali światowej produktu z obszaru Internetu i telekomunikacji, 

opracowywaniem biznesplanu, przygotowywaniem analizy konkurencji, jak również opracowywaniem 

pierwszego prototypu i koordynowaniem sprzedaży. Dodatkowo, pozyskał dla spółki inwestora – Capital 

Partners S.A. Pan Maciej Jarzębowski pracował również przy wykupie menedżerskim oraz wprowadził spółkę 

na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  

Od lipca 2016 r. pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Emitenta. 

Rafał Sobczak, Członek Zarządu 

Pan Rafał Sobczak ukończył studia na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, podczas których odbył 

semester na University of Applied Sciences Schmalkalden w Niemczech. 

W dotychczasowej karierze zawodowej pracował w podmiotach prowadzących działalność w branży IT. Od 

listopada 2013 r. do stycznia 2014 r. pełnił rolę analityka biznesowego w spółce Cohesiva sp. z o.o., gdzie 

wykonywał pracę w zakresie analizy projektów i modelowania systemów informatycznych działających 

w modelu B2B. W spółce McKinsey & Company Knowledge Center Poland sp. z o.o., z którą związany był od 
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listopada 2014 r. do marca 2015 r., pan Rafał Sobczak pracował na stanowisku data analyst i zajmował się 

analizą dużych zbiorów danych oraz pracą na narzędziach Excel i SQL Server. Z Emitentem jest związany od 

września 2013 r. – początkowo zajmował w Spółce stanowisko analityka inwestycyjnego i był odpowiedzialny 

za analizę potencjalnych inwestycji i wstępne due diligence projektów, a następnie – od marca 2015 r., zajmuje 

stanowisko managera inwestycyjnego i wykonuje zadania w zakresie sourcingu i analizy inwestycji, zarządzania 

operacyjnego spółką, jak również koordynowania procesu inwestycyjnego. Zdobyte doświadczenie analityczne 

i managerskie umożliwiło mu zrealizowanie pod względem technicznym i biznesowym due diligence ponad 

pięćdziesięciu projektów z obszaru nowych technologii.  

Od lipca 2016 r. pełni funkcję członka Zarządu Emitenta. 

Funkcje pełnione przez członków Zarządu w innych spółkach 

Tabela poniżej przedstawia informacje o spółkach, w których członkowie Zarządu Emitenta pełnili w okresie 

ostatnich pięciu lat lub pełnią funkcję w organach administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych, lub 

których byli w okresie ostatnich pięciu lat lub są wspólnikami bądź akcjonariuszami.  

Imię i nazwisko Spółka Pełniona funkcja 

Określenie czy funkcja 

jest pełniona na Datę 

Prospektu 

Maciej Jarzębowski Patent Fund S.A. Członek rady nadzorczej Tak 

 Mototeam S.A. Członek rady nadzorczej Tak 

 Mobile Bross sp. z o.o. Członek rady nadzorczej Nie** 

 LiveChat Software S.A. Członek rady nadzorczej Tak 

 Legal Open S.A. Członek rady nadzorczej Tak 

 Best Capital sp. z o.o. Członek rady nadzorczej Tak 

 Algortrade S.A. Członek rady nadzorczej Nie*** 

 7Orders S.A. Członek rady nadzorczej Tak 

 Perma-Fix Medical S.A. Członek rady nadzorczej Nie 

 MSI Medical S.A. Członek rady nadzorczej Nie 

 MBF Group S.A. Członek rady nadzorczej Nie 

 Europejski Fundusz Energii S.A. Członek rady nadzorczej Nie 

 Dydacto S.A. Członek rady nadzorczej Nie 

 Cubeteam.com S.A.* Członek rady nadzorczej Nie 

 Centurion Finance S.A. Członek rady nadzorczej Nie 

 
Centrum Wspierania Projektów 

Europejskich S.A. 
Członej rady nadzorzej Nie 

 Call Media sp. z o.o. Członek rady nadzorczej Nie 

 Ardeo sp. z o.o. Wspólnik Nie**** 

 
Angels.pl sp. z o.o. (dawniej: 

Crowdcube sp. z o.o.) 
Członek rady nadzorczej Tak 

  

Jakub Sitarz Venture Alfa sp. z o.o. Prezes Zarządu Tak 

 Patent Fund S.A. Członek rady nadzorczej Tak 

 MSI Medical S.A. Członek rady nadzorczej Nie 

 LiveChat Software S.A. Członek rady nadzorczej Tak 

 Hawira sp. z o.o. Członek rady nadzorczej Nie 

 Europejski Fundusz Energii S.A. Członek rady nadzorczej Nie 

 Best Capital sp. z o.o. Członek rady nadzorczej Tak 

 Inno-Gene S.A. Członek rady nadzorczej Tak 

 Agencja Rozwoju Innowacji S.A. Członek rady nadzorczej Tak 
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Imię i nazwisko Spółka Pełniona funkcja 

Określenie czy funkcja 

jest pełniona na Datę 

Prospektu 

Rafał Sobczak Science.Fund sp. z o.o. Prezes zarządu Tak 

 Dydacto S.A. Członek rady nadzorczej Nie 

 Agencja Rozwoju Innowacji S.A. Członek rady nadzorczej Tak 

 
Angels.pl sp. z o.o. (dawniej: 

Crowdcube sp. z o.o.) 
Prezes Zarządu Tak****** 

 
Inkubator Naukowo-Technologiczny 

sp. z o.o. 
Prezes Zarządu Nie***** 

 Inno-Gene S.A. Członek rady nadzorczej Tak 

*Spółka w likwidacji. Uchwała walnego zgromadzenia spółki o rozwiązaniu spółki podjęta w dniu 22 października 2001 r., repertorium A nr 

9168/2001. Przyczyną rozwiązania spółki, według najlepszej wiedzy Emitenta były niezadowalające wyniki finansowe. 

** Pan Maciej Jarzębowski złożył rezygnację, zmiana nie została zarejestrowana w KRS 

*** Pan Maciej Jarzębowski złożył rezygnację, zmiana nie została zarejestrowana w KRS 

**** Pan Maciej Jarzębowski zbył wszystkie udziały w spółce, zmiana nie została zarejestrowana w KRS 

***** zmiana nie została zarejestrowana w KRS 

****** zmiana nie została zarejestrowana w KRS 

Źródło: Oświadczenia członków Zarządu 

Poza informacjami wskazanymi w tabeli powyżej, żaden z członków Zarządu Emitenta, w okresie ostatnich 

pięciu lat nie występował w charakterze wspólnika bądź akcjonariusza ani nie pełnił żadnych funkcji w organach 

administracyjnych, zarządczych oraz nadzorczych w podmiotach innych niż Emitent.  

Pomimo, iż członkowie organów Emitatna posiadają akcje oraz zasiadają w organach spółki LiveChat Software 

S.A., Emitent nie planuje działań ani powiazań kapitałowych ze spółką LiveChat Software S.A. 

Rada Nadzorcza 

Skład Rady Nadzorczej 

Na Datę Prospektu w skład Rady Nadzorczej wchodziło pięciu członków, powołanych na wspólną trzyletnią 

kadencję. 

Skład Rady Nadzorczej kształtuje Kodeks Spółek Handlowych i Ustawa o Funduszach Inwestycyjnych (zob. 

„Otoczenie regulacyjne”). 

Poniższa tabela przedstawia podstawowe informacje na temat członków Rady Nadzorczej pełniących swoje 

funkcje na Datę Prospektu. 

Imię i Nazwisko Stanowisko 

Data rozpoczęcia 

obecnej kadencji 

Data wygaśnięcia 

obecnej kadencji Adres miejsca pracy 

Mariusz Ciepły 
Przewodniczący 

rady nadzorczej 
10 listopada 2016 r. 10 listopada 2019 r. 

Al. Gen, J, Hallera 180/14 

53-203 Wrocław 

Anna Sitarz 
Członek rady 

nadzorczej 
10 listopada 2016 r. 10 listopada 2019 r. 

Al. Gen, J, Hallera 180/14 

53-203 Wrocław 

Urszula Jarzębowska 
Członek rady 

nadzorczej 
10 listopada 2016 r. 10 listopada 2019 r. 

Al. Gen, J, Hallera 180/14 

53-203 Wrocław 

Marcin Mańdziak 
Członek rady 

nadzorczej 10 listopada 2016 r. 10 listopada 2019 r. 
Al. Gen, J, Hallera 180/14 

53-203 Wrocław 

Tomasz Chodorowski 

Członek rady 

nadzorczej 10 listopada 2016 r. 10 listopada 2019 r. 

Al. Gen, J, Hallera 180/14 

53-203 Wrocław 

Dariusz Ciborski 

Członek rady 

nadzorczej 10 listopada 2016 r.* 10 listopada 2019 r. 

Al. Gen, J, Hallera 180/14 

53-203 Wrocław 

Źródło: Spółka, oświadczenia członków Rady Nadzorczej 

* Pan Dariusz Ciborski został powołany w dniu 29 czerwca 2017 r. 
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Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają nie później niż z dniem Walnego Zgromadzenia 

zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji przez członka Rady 

Nadzorczej, tj. z dniem, w którym podjęta zostanie uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 

obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018 r.  

Opis wiedzy i doświadczenia zawodowego członków Zarządu został przedstawiony w podrozdziale „Opis 

kwalifikacji i doświadczenia członków Rady Nadzorczej”. 

Członkowie Rady Nadzorczej spełniający kryterium niezależności 

Począwszy od chwili dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, 

przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i podmiotów 

mających znaczące powiązania ze Spółką przewidziane w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 

z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady 

nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (2005/162/WE) z uwzględnieniem Dobrych Praktyk 

Spółek Notowanych na GPW. Kandydat na członka Rady Nadzorczej, o którym mowa powyżej, składa Spółce, 

przed jego powołaniem do składu Rady Nadzorczej, pisemne oświadczenie o spełnieniu kryteriów niezależności. 

W przypadku zaistnienia sytuacji powodującej niespełnienie przesłanek niezależności, członek Rady Nadzorczej 

zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie Spółkę. W sytuacji, gdy powyższy wymóg co do 

liczby niezależnych członków Rady Nadzorczej nie jest spełniony, Zarząd zobowiązany jest niezwłocznie 

zwołać Walne Zgromadzenie i umieścić w porządku obrad tego Zgromadzenia punkt dotyczący zmian 

w składzie Rady Nadzorczej. Do czasu dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej polegających na 

dostosowaniu liczby niezależnych członków do wymagań statutowych, Rada Nadzorcza działa w składzie 

dotychczasowym. 

Na Datę Prospektu Pan Tomasz Chodorowski oraz Pan Dariusz Ciborski spełniają wskazane wyżej kryteria 

niezależności.  

Sposób funkcjonowania i kompetencje Rady Nadzorczej 

Rada Nadzorcza zawiera w imieniu Spółki umowy z członkami Zarządu i reprezentuje Spółkę w sporach 

z członkami Zarządu. Przy zawieraniu umów z członkami Zarządu oraz w sporach z członkami Zarządu, Rada 

Nadzorcza reprezentowana jest przez Mariusza Ciepłego. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad 

działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Zgodnie z § 13 ust. 14 Statutu, oprócz spraw 

wskazanych w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych oraz w innych postanowieniach Statutu Spółki, do 

kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności: (i) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki 

oraz sprawozdania finansowego Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem 

faktycznym, (ii) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia straty, i co do emisji obligacji, 

(iii) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników powyższych ocen, (iv) 

reprezentowanie Spółki w umowach z członkami Zarządu oraz w sporach z Zarządem lub jego członkami, (v) 

ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu, (vi) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu, (vii) dokonywanie 

wyboru biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółki, (viii) ustalanie jednolitego tekstu 

zmienionego statutu Spółki i wprowadzanie tych zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale 

Walnego Zgromadzenia, (ix) powoływanie, odwoływanie, w tym z ważnych powodów, lub zawieszanie 

członków Zarządu. 

Ponadto Rada Nadzorcza wyraża Zarządowi zgodę na zawarcie przez Spółkę istotnej umowy z podmiotem 

powiązanym w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów wydanego na podstawie art. 60 ust. 2 Ustawy 

o Ofercie Publicznej. 

Rada Nadzorcza może na czas oznaczony delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania 

poszczególnych czynności nadzorczych. 

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy również delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy 

niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli 

rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności. 

Rada Nadzorcza jest uprawniona do żądania od Zarządu oraz pracowników Spółki informacji i wyjaśnień 

dotyczących Spółki i jej działalności, które uzna za niezbędne dla realizacji należących do niej kompetencji. 

Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej niż cztery razy w roku obrotowym, przy czym pierwsze 

posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Zarząd w terminie 14 dni od dnia powołania Rady 

Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie.  
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Posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy Przewodniczący, a pod jego nieobecność Wiceprzewodniczący 

kieruje pracami Rady. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte, jeżeli wszyscy jej członkowie zostali 

powiadomieni o terminie i miejscu posiedzenia pisemnie lub pocztą elektroniczną, co najmniej na tydzień przed 

posiedzeniem oraz co najmniej połowa z nich jest obecna na posiedzeniu. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają 

zwykłą większością głosów oddanych, chyba że przepisy prawa przewidują surowsze warunki podejmowania 

uchwał. Jeżeli głosowanie pozostaje nierozstrzygnięte, decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 

Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na 

piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw 

wprowadzonych do porządku na posiedzeniu Rady Nadzorczej.  

Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków 

bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwały podjęte na tak odbytym posiedzeniu są ważne pod 

warunkiem podpisania listy obecności oraz protokołu z danego posiedzenia przez każdego członka Rady 

Nadzorczej, który brał w nim udział. W takim przypadku przyjmuje się, iż miejscem odbycia posiedzenia 

i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu Przewodniczącego Rady Nadzorczej, albo w razie jego 

nieobecności Wiceprzewodniczącego, jeżeli posiedzenie odbywało się pod jego przewodnictwem. 

W zakresie dozwolonym przez prawo, uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego 

głosowania zarządzonego przez Przewodniczącego lub w razie jego nieobecności przez Wiceprzewodniczącego, 

jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na treść uchwał lub na pisemne głosowanie. Złożenie 

podpisu pod treścią uchwały stanowi jednocześnie zgodę na taki tryb podejmowania uchwały. Za datę podjęcia 

uchwały uważa się datę złożenia podpisu przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego, jeżeli 

głosowanie pisemne zarządził Wiceprzewodniczący. Podejmowanie uchwał w trybach głosowania na piśmie za 

pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, obiegowym lub przy użyciu środków porozumiewania się na 

odległość nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania 

członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób. 

Tryb działania Rady Nadzorczej szczegółowo określa ustalony przez Radę Nadzorczą i zatwierdzony przez 

Walne Zgromadzenie Regulamin Rady Nadzorczej.  

W roku obrotowym 2016 odbyło się 1 posiedzenie Rady Nadzorczej, a Rada Nadzorcza Spółki podejmowała 

uchwały głównie w trybie obiegowym. W ocenie Emitenta, Rada Nadzorcza wykonuje swoje ustawowe i 

statutowe obowiązki w sposób prawidłowy. 

Komitety Rady Nadzorczej 

Komitet Audytu 

W związku z wejściem w życie 21 czerwca 2017 r. przepisów Ustawy o Biegłch Rewidentach Rada Nadzorcza 

Spółki podjęła w dniu 14 września 2017 r. uchwałę w sprawie powołania Komitetu Audytu Rady Nadzorczej 

Spółki.  

Jednocześnie, mimo powołania Komitetu Audytu przez Radę Nadzorczą, na Datę Prospektu istnieją rozbieżności 

pomiędzy treścią Statutu a przepisami Ustawy o Biegłych Rewidentach. W celu  zapewnienia pełnej zgodności 

Statutu z obowiązującymi przepisami prawa, Emitent dokona odpowiednich zmian Statutu na najbliższym 

Walnym Zgromadzeniu, nie później niż w ciągu trzech miesięcy od Daty Prospektu. Jednocześnie, do czasu 

uchwalenia zmian Statutu dotyczących działania w Spółce Komitetu Audytu, Emitent będzie w tym zakresie 

stosował w pierwszej kolejności Ustawę o Biegłych Rewidentach. 

Na podstawie art. 129 ust. 1 i ust. 3 Ustawy o Biegłych Rewidentach w skład Komitetu Audytu wchodzi 

przynajmniej trzech członków rady nadzorczej, przy czym większość członków komitetu audytu, w tym 

przewodniczący, powinni spełniać warunki niezależności, a przynajmniej jeden z nich powinienposiadać wiedzę 

i umiejętności w dziedzinie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.  

Zgodnie z Ustawą o Biegłych Rewidentach, do zadań Komitetu Audytu należy w szczególności: 

(i) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej; (ii) monitorowanie skuteczności systemów kontroli 

wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości 

finansowej; (iii) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania 

przez firmę audytorską badania, z uwzględnieniem wszelkich wniosków i ustaleń Komisji Nadzoru Audytowego 

wynikających z kontroli przeprowadzonej w firmie audytorskiej; (iv) kontrolowanie i monitorowanie 

niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej; (v) informowanie rady nadzorczej o wynikach badania 

oraz wyjaśnianie, w jaki sposób badanie to przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej 

w Spółce, a także jaka była rola komitetu audytu w procesie badania; (vi) dokonywanie oceny niezależności 
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biegłego rewidenta oraz wyrażanie zgody na świadczenie przez niego dozwolonych usług niebędących badaniem 

w Spółce; (vii) opracowywanie polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania, 

opracowywanie polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmiotu 

powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących 

badaniem; określanie procedury wyboru firmy audytorskiej przez Spółkę; (viii) przedstawienie Radzie 

Nadzorczej rekomendacji dotyczącej powołania biegłego rewidenta lub firmy audytorskiej, zgodnie 

z politykami, o których mowa w punkcie vii powyżej; oraz (ix) przedkładanie zaleceń mających na celu 

zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej w Spółce. 

Na Datę Prospektu w skład Komitetu Audytu wchodzą: (i) Pan Tomasz Chodorowski jako przewodniczący 

Komitetu Audytu, (ii) Pan Dariusz Ciborski jako zastępca przewodniczącego Komitetu Audytu oraz 

(iii) Pani Urszula Jarzębowska jako sekretarz Komitetu Audytu.  

Większość członków Komitetu Audytu, w tym przewodniczący oraz zastępca przewodniczącego, tj. Pan Tomasz 

Chodorowski i Pan Dariusz Ciborski, spełniają warunki niezależności, natomiast Pani Urszula Jarzębowska 

posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości i badania sprawozdań finansowych. Jednocześnie, 

stosownie do art. 129 ust. 5 Ustawy o Biegłych Rewidentach, członkami Komitetu Audytu posiadającymi 

niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Emitent są Pani Urszula Jarzębowska oraz 

Pan Dariusz Ciborski. 

Rada Nadzorcza może powołać również inne komitety, w szczególności komitet do spraw wynagrodzeń. 

Szczegółowe zadania oraz zasady powoływania i funkcjonowania komitetów Rady Nadzorczej określa 

Regulamin Rady Nadzorczej. 

Rada Nadzorcza nie powołała komitetu do spraw wynagrodzeń.   

Opis kwalifikacji i doświadczenia członków Rady Nadzorczej  

Mariusz Ciepły, Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Mariusz Ciepły posiada wykształcenie wyższe – jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej. 

Mariusz Ciepły to jeden z założycieli Emitenta. Od 2002 r. związany jest również ze spółką LiveChat Software 

S.A. W latach 2002-2004 pracował tam na stanowisku programisty, następnie w latach 2004-2007 – project 

managera, zaś w latach 2007-2009 zasiadał w zarządzie LiveChat Software S.A. Ponadto, Pan Mariusz Ciepły 

od 2010 r. pełni funkcję prezesa zarządu LiveChat Software S.A. Współpracował z funduszem Capital Partners 

S.A., posiada wieloletnie doświadczenie w projektach internetowych, współpracuje z największymi instytucjami 

finansowymi w USA oraz Europie. Dodatkowo, w ciągu ostatnich pięciu lat Pan Mariusz Ciepły pełnił funkcję 

członka rady nadzorczej w spółkach Patent Fund S.A., Apollo Capital S.A., MBF Group S.A. (dawniej: Mobile 

Factory S.A.), Centurion Finance S.A., Call Media S.A., Dydacto S.A., Perma-Fix Medical S.A. oraz Europejski 

Fundusz Energii S.A. Obecnie zasiada w radach nadzorczych spółek Brand 24 S.A., Mototeam S.A. oraz Time 

Solutions sp. z o.o. 

Anna Sitarz, członek Rady Nadzorczej 

Anna Sitarz posiada wykształcenie wyższe – jest absolwentką Wyższej Szkoły Bankowej, Zarządzania 

Sprzedażą na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz Informatyki i Zarządzania na Politechnice 

Wrocławskiej. Pełniła funkcję prezesa zarządu spółki Inkubator Naukowo-Technologiczny sp. z o.o. Od 2009 r. 

jest zaangażowana w rozwój projektów z sektora IT, ze szczególnym doświadczeniem w obszarze sprzedaży. W 

okresie ostatnich pięciu lat była członkiem rady nadzorczej spółki AlgorTrade S.A., natomiast obecnie zasiada w 

radzie nadzorczej spółki Patent Fund S.A. Od 10 listopada 2016 r. pełni funkcję członka Rady Nadzorczej 

Emitenta.  

Urszula Jarzębowska, członek Rady Nadzorczej 

Urszula Jarzębowska posiada wykształcenie wyższe – ukończyła Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu na 

Wydziale Gospodarki Narodowej, jak również studia podyplomowe na kierunku Controlling w Wyższej Szkole 

Bankowej we Wrocławiu oraz Międzynardowe Standardy Rachunkowości na Akademii Leona Koźmińskiego 

w Warszawie. 

Od 1999 r. związana jest z branżą IT – jest współzałożycielką serwisu domenda.pl. Ponadto, Urszula 

Jarzębowska uczestniczyła w budowie Portalu Finansowego Bankier.pl S.A. od strony administracyjnej. 

W latach 2001-2006 pełniła funkcję księgowej w spółce Internet Works sp. z o.o. Od stycznia 2003 r. związana 

jest ze spółką LiveChat Software S.A. – początkowo zajmowała stanowisko księgowej, obecnie dyrektora 
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finansowego oraz członka zarządu. Od 10 listopada 2016 r. pełni funkcję członka Rady Nadzorczej Emitenta. 

W ciągu ostatnich pięciu lat była członkiem rad nadzorczych spółek Perma-Fix Medical S.A., MBF Group S.A., 

Europejski Fundusz Energii S.A., Centurion Finance S.A., Dydacto S.A. Obecnie zasiada w radzie nadzorczej 

spółki Patent Fund S.A., ponadto jest wspólnikiem spółki Koło Szkoły sp. z o.o. 

Marcin Mańdziak, członek Rady Nadzorczej 

Marcin Mańdziak posiada wykształcenie wyższe – jest absolwentem prawa na Wydziale Prawa Administracji 

i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. 

W okresie ostatnich pięciu lat był członkiem rady nadzorczej Bioavlee sp. z o.o., prezesem zarządu spółki Marka 

Invest sp. z o.o., udziałowcem w spółce Led Light Energy sp. z o.o., jak również wspólnikiem spółki Karolina 

Warczak Mańdziak Marcin Mańdziak sp. j. Od 1999 r. związany jest z rynkiem wierzytelności. Początkowo 

współpracował z Kaczmarski Inkaso (obecnie Krajowy Rejestr Długów), następnie związany był z M.W.Trade – 

Marcin Mańdziak był założycielem i długoletnim wiceprezesem Biura Usług Finansowych M.W. Trade sp. 

z o.o., spółki przekształconej następnie w M.W. Trade S.A. Dodatkowo uczestniczył we wprowadzeniu spółki na 

giełdę. Obecnie zasiada w radzie nadzorczej spółki LiveChat Software S.A., ponadto jest wspólnikiem i 

członkiem zarządu spółki Kinglet 5 sp. z o.o. oraz akcjonariuszem i prezesem zarządu spółki Europejski 

Fundusz Medyczny S.A. Od 10 listopada 2016 r. pełni funkcję członka Rady Nadzorczej Emitenta. 

Tomasz Chodorowski, członek Rady Nadzorczej 

Tomasz Chodorowski posiada wykształcenie wyższe – ukończył Królewski Instytut Technologiczny 

w Sztokholmie (Kungliga Tekniska Högskolan). Od 1996 r. związany z branżą telekomunikacyjną i IT, pełni 

rolę system developera w branży telekomunikacyjnej. Obecnie pracuje w Ericsson AB i jest specjalistą 

w dziedzinie sieci telekomunikacyjnych nowej generacji. Od 10 listopada 2016 r. pełni funkcję członka Rady 

Nadzorczej Emitenta. 

Dariusz Ciborski, członek Rady Nadzorczej 

Tomasz Chodorowski posiada wykształcenie wyższe – ukończył studia magisterskie na kierunku informatyka na 

Politechnice Wrocławskiej oraz podyplomowe studium „Systemy Zarządzania i Finanse” również na tej uczelni. 

Odbył szkolenie z zakresu zarządzania projektami: „Management of Project Operations” w Warsaw Executive 

MBA przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył pierwszy rok studiów podyplomowych MBA 

przy Oxford Brookes University W Warszawie. Uczestniczył w szkoleniu w zakresie zintegrowanych systemów 

informatycznych MRP II przeprowadzone przez Ernst&Young.  

W latach 1991-1994 pracował w JTT Computer S.A. na stanowisku kierownika sprzedaży komputerów 

osobistych. Następnie w latach 1994- 1998 był zatrudniony w JTT Computer S.A. na stanowisku dyrektora 

technicznego, a następnie pełnił funkcję prezesa zarządu spółki JTT Computer-Serwis sp. z o.o. W latach 1998 – 

2001- pracował w MCI sp. z o.o. oraz w MCI Management S.A., na stanowisku dyrektora inwestycyjnego 

i pełnił funkcję wiceprezesa zarządu. Od 29 czerwca 2017 r. pełni funkcję członka Rady Nadzorczej Emitenta. 

Funkcje pełnione przez członków Rady Nadzorczej w innych spółkach  

Tabela poniżej przedstawia informacje o spółkach, w których członkowie Rady Nadzorczej Emitenta pełnili w 

okresie ostatnich pięciu lat lub pełnią funkcję w organach administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych, 

lub których byli w okresie ostatnich pięciu lat lub są wspólnikami bądź akcjonariuszami. 

Imię i nazwisko Spółka Pełniona funkcja 

Określenie czy funkcja 

jest pełniona na Datę 

Prospektu 

Urszula Jarzębowska Perma-Fix Medical S.A. Członek rady nadzorczej Nie 

 MBF Group S.A. Członek rady nadzorczej Nie 

 Koło Szkoły sp. z o.o. Wspólnik Tak 

 Europejski Fundusz Energii S.A. Członek rady nadzorczej Nie 

 Centurion Finance S.A. Członek rady nadzorczej Nie 

 LiveChat Software S.A. 
Akcjonariusz, Członek 

zarządu 
Tak 

 Patent Fund S.A. Członek rady nadzorczej Tak 

 Dydacto S.A. Członek rady nadzorczej Nie 
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Imię i nazwisko Spółka Pełniona funkcja 

Określenie czy funkcja 

jest pełniona na Datę 

Prospektu 

Anna Sitarz 
Inkubator Naukowo-Technologiczny 

sp. z o.o. 
Prezes zarządu Nie* 

 AlgorTrade S.A. Członek rady nadzorczej Nie 

 Patent Fund S.A. Członek rady nadzorczej Tak 

Marcin Mańdziak Europejski Fundusz Medyczny S.A. 
Prezes zarządu, 

Akcjonariusz 
Tak 

 Kinglet 5 sp. z o.o. Wspólnik, członek zarządu Tak 

 Bioavlee sp. z o.o. Członek rady nadzorczej Nie 

 Marka Invest sp. z o.o. Prezes zarządu Nie 

 LiveChat Software S.A. Członek rady nadzorczej Tak 

 Led Light Energy sp. z o.o. Wspólnik Nie 

 
Karolina Warczak Mańdziak Marcin 

Mańdziak sp.j. 
Wspólnik Nie 

Mariusz Ciepły Time Solutions sp. z o.o. Członek rady nadzorczej Tak 

 Patent Fund S.A. Członek rady nadzorczej Nie 

 Brand 24 S.A. 
Przewodniczący rady 

nadzorczej 
Tak 

 Apollo Capital S.A. Członek rady nadzorczej Nie  

 Dydacto S.A. Członek rady nadzorczej Nie 

 Call Media sp. z o.o. Członek rady nadzorczej Nie  

 Centurion Finance S.A. Członek rady nadzorczej Nie 

 Perma-Fix Medical S.A. Członek rady nadzorczej Nie  

 MBF Group S.A. Członek rady nadzorczej Nie 

 Mototeam S.A. Członek rady nadzorczej Tak 

 LiveChat Software S.A. 
Prezes zarządu, 

Akcjonariusz 
Tak 

 Europejski Fundusz Energii S.A. Członek rady nadzorczej Nie 

    

Dariusz Ciborski Value Based Advisors Prezes Zarządu, Wspólnik Tak 

 Time Solutions sp. z o.o. 
Członek rady nadzorczej, 

wspólnik 
Tak 

 Telforceone S.A. Członek rady nadzorczej Tak 

 LiveChat Software S.A. 
Akcjonariusz 

Członek rady nadzorczej 

Tak 

Nie 

 DCM sp. z o.o. Prezes Zarządu, Wspólnik Tak 

 Best Capital sp. z o.o. Członek rady nadzorczej Tak 

Źródło: Oświadczenia członków Rady Nadzorczej  

* Pani Anna Sitarz pełniła funkcję członka Rady Nadzorczej Emitenta, będąc jedocześnie prezesem zarządu spółki Inkubator Naukowo-
Techniczny sp. z o.o., co było niezgodne z art. 387 § 3 KSH. Pani Anna Sitarz złożyła rezygnację z funkcji prezesa zarządu spółki Inkubator 

Naukowo-Techniczny sp. z o.o., która nie została jeszcze ujawniona w KRS.  

Poza informacjami wskazanymi w tabeli powyżej, żaden z członków Zarządu Emitenta, w okresie ostatnich 

pięciu lat, nie występował w charakterze wspólnika bądź akcjonariusza ani nie pełnił żadnych funkcji 

w organach administracyjnych, zarządczych oraz nadzorczych w podmiotach innych niż Emitent. 

Pozostałe informacje dotyczące członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej  

Oświadczenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej 

Zgodnie z oświadczeniami złożonymi przez członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej, poza wyjątkami 

opisanymi w niniejszym rozdziale (zob. „−Zarząd−Funkcje pełnione przez członków Zarządu w innych 
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spółkach” oraz „−Rada Nadzorcza−Funkcje pełnione przez członków Rady Nadzorczej w innych spółkach”), 

w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem Prospektu żaden z członków Zarządu i Rady Nadzorczej: 

 nie był udziałowcem ani akcjonariuszem żadnej spółki kapitałowej ani wspólnikiem w spółce osobowej; 

 nie był akcjonariuszem spółki publicznej posiadającym akcje reprezentujące więcej niż 1% głosów na 

walnym zgromadzeniu takiej spółki za wyjątkiem Pani Urszuli Jarzębowskiej, Pana Macieja 

Jarzębowskiego, Pana Jakuba Sitarza oraz Mariusza Ciepłego którzy posiadali lub posiadają akcje spółki 

LiveChat Software S.A. (inwestycje Pani Urszuli Jarzębowskiej, Pana Macieja Jarzębowskiego, Pana 

Jakuba Sitarza oraz Mariusza Ciepłego w akcje spółki LiveChat Software S.A. mają charakter inwestycji 

długoterminowych, posiadanie akcji LiveChat Software S.A. przez powyższe osoby wynika z faktu, iż były 

one założycielami tej spółki); 

 nie prowadził działalności poza Spółką, która miałaby istotne znaczenie dla Spółki; 

 nie został skazany za przestępstwo oszustwa; 

 nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych ze strony jakichkolwiek organów ustawowych lub 

regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych), żaden organ państwowy ani inny organ nadzoru 

(w tym uznana organizacja zawodowa) nie nałożył na nich sankcji; 

 żaden sąd nie wydał wobec niego zakazu pełnienia funkcji w organach administracyjnych, zarządzających 

lub nadzorczych spółek bądź zakazu zajmowania stanowisk kierowniczych lub prowadzenia spraw 

jakiejkolwiek spółki; 

 nie był członkiem organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego ani członkiem wyższego 

kierownictwa w podmiotach, względem których w okresie ich kadencji, przed jej upływem lub po jej 

upływie ustanowiono zarząd komisaryczny, prowadzono postępowanie upadłościowe, likwidacyjne lub inne 

postępowanie podobnego rodzaju. 

Powiązania rodzinne 

Na Datę Prospektu istniały następujące powiązania rodzinne między członkami Zarządu oraz Rady Nadzorczej 

Emitenta.  

 Pani Anna Sitarz, członek Rady Nadzorczej, pozostawała w związku małżeńskim z Panem Jakubem 

Sitarzem, pełniącym funkcję Wiceprezesa Zarządu; 

 Pani Urszula Jarzębowska, członek Rady Nadzorczej, pozostawała w związku małżeńskim z Panem 

Maciejem Jarzębowskim, pełniącym funkcję Prezesa Zarządu. 

Poza wyjątkami wskazanymi powyżej, na Datę Prospektu nie istnieją żadne powiązania rodzinne między 

członkami Zarządu oraz Rady Nadzorczej.  

Konflikt interesów 

Zgodnie z informacjami zawartymi w punkcie „Powiązania rodzinne” Pani Anna Sitarz członek Rady 

Nadzorczej, pozostaje w związku małżeńskim z Panem Jakubem Sitarzem, pełniącym funkcję Wiceprezesa 

Zarządu a Pani Urszula Jarzębowska członek Rady Nadzorczej, pozostaje w związku małżeńskim z Panem 

Maciejem Jarzębowskim, pełniącym funkcję Prezesa Zarządu. W związkuz istnieniem wskazanych wyżej 

powiązań rodzinnych istnieje ryzyko wystąpienia potencjalnych konfliktów interesów, w szczególności 

w zakresie związanym z prawidłowym sprawowaniem nadzoru Rady Nadzorczej nad Zarządem. 

Ponadto, w przeszłości, w toku prowadzonej działalności Spółka zawierała transakcje z członkami organów, 

w szczególności Panem Maciejem Jarzębowskim – Prezesem Zarządu, Panem Jakubem Sitarzem – 

Wiceprezesem Zarządu, będącymi podmiotami powiązanymi w rozumieniu Ustawy o Podatku Dochodowym od 

Osób Prawnych. Zawieranie pomiędzy Spółką a członkami organów umów sprzedaży akcji/udziałów spółek 

(stanowiących obecnie Spółki Portfelowe), miało charakter incydentalny i porządkujący aktywa. Transakcje te 

zostały opisane w rozdziale „Transakcje z podmiotami powiązanymi”. Z uwagi na istniejące powiązania 

pomiędzy podmiotami takich transakcji nie można wykluczyć istniejącego konfliktu interesów. Mając na 

uwadze ryzyko wystąpienia potencjalnego konfliktu interesów, Emitent nie zamierza dokonywać podobnych 

transakcji w przyszłości. 

Poza wyjątkami opisanymi powyżej w odniesieniu do żadnego członka Zarządu ani członka Rady Nadzorczej, 

na Datę Prospektu nie występują faktyczne ani potencjalne konflikty interesów pomiędzy ich interesem 

osobistym a obowiązkami lub zobowiązaniami wobec Spółki, w tym nie istnieją żadne faktyczne ani potencjalne 
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konflikty interesów związane z pełnieniem przez nich funkcji w innych podmiotach gospodarczych (zob. 

„−Zarząd−Funkcje pełnione przez członków Zarządu w innych spółkach” oraz „−Rada Nadzorcza−Funkcje 

pełnione przez członków Rady Nadzorczej w innych spółkach”).  

Na Datę Prospektu Emitent nie przyjął polityki zarządzania konfliktami interesów. Polityka zarządzania 

konfliktem interesów (art. 70l oraz 70m Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych) jest obowiązkowym elementem 

w przypadku, gdy zarządzający ASI musi uzyskać zezwolenie KNF na wykonywanie swojej działalności, co ma 

miejsce w sytuacji, gdy wartość portfela inwestycyjnego ASI przekracza kwotę 100 mln EUR. Emitent wystąpił 

o wpis do rejestru jako wewnętrznie zarządzający ASI i zgodnie z art. 70zb ust. 4 Ustawy o Funduszach 

Inwestycyjnych, nie stosuje się wyżej wymienionych przepisów Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych i w 

konsekwencji nie trzeba wdrażać tych regulacji w Spółce. Jednakże, niezależnie od powyższego, Spółka 

zamierza opracować politykę zarządzania konfliktem interesów w przyszłości. 

Sprawowanie funkcji administracyjnych, zarządzających i nadzorujących w innych spółkach 

Poza wyjątkami opisanymi powyżej (zob. „−Zarząd−Funkcje pełnione przez członków Zarządu w innych 

spółkach” oraz „−Rada Nadzorcza−Funkcje pełnione przez członków Rady Nadzorczej w innych spółkach”), 

żaden członek Zarządu ani członek Rady Nadzorczej nie sprawował na Datę Prospektu funkcji 

administracyjnych, nadzorczych czy zarządzających w innych spółkach ani nie pełni poza Spółką żadnych 

ważnych funkcji, które mogłyby być istotne dla Spółki.  

Sprawowanie funkcji administracyjnych, zarządzających i nadzorujących w spółkach w stanie likwidacji 

Poza wyjątkami opisanymi powyżej (zob. „−Zarząd−Funkcje pełnione przez członków Zarządu w innych 

spółkach” oraz „−Rada Nadzorcza−Funkcje pełnione przez członków Rady Nadzorczej w innych spółkach”), 

żaden członek Zarządu ani członek Rady Nadzorczej nie sprawował na Datę Prospektu funkcji 

administracyjnych, nadzorczych czy zarządzających w spółce, która została postawiona w stan likwidacji. 

Umowy i porozumienia z członkami Zarządu lub członkami Rady Nadzorczej  

W okresie objętym Sprawozdaniami Finansowymi, jak również na Datę Prospektu, za wyjątkiem transakcji 

opisanych w rozdziale „Transakcje z podmiotami powiązanymi”, Spółka nie dokonywała transakcji z członkami 

Zarządu lub członkami Rady Nadzorczej ani nie wypłacała świadczeń członkom Zarządu lub członkom Rady 

Nadzorczej, poza świadczeniami z tytułu wynagrodzeń za pełnienie funkcji w organach Spółki lub 

świadczeniem usług na rzecz Spółki, opisanymi w niniejszym rozdziale. 

Umowy i porozumienia ze znacznymi akcjonariuszami, klientami, dostawcami lub innymi osobami, na mocy 

których powołano członków Zarządu lub członków Rady Nadzorczej  

Na Datę Prospektu nie istniały żadne umowy ani porozumienia ze znacznymi akcjonariuszami Spółki, klientami, 

dostawcami ani innymi podmiotami, na podstawie których jakikolwiek członek Zarządu lub członek Rady 

Nadzorczej zostałby powołany w skład Zarządu lub Rady Nadzorczej. 

Udział członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej w Ofercie 

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami Panowie: Maciej Jarzębowski, Mariusz Ciepły oraz Jakub Sitarz 

zamierzają uczestniczyć w Ofercie. Członkowie Zarządu zamierzają uczestniczyć w Ofercie oraz przewidują 

możliwość objęcia powyżej 5% akcji. Pozostali członkowie Zarządu oraz członkowie Rady Nadzorczej nie 

zamierzają nabywać Akcji Oferowanych w ramach Oferty.  

Akcje lub prawa do Akcji posiadane przez członków Zarządu lub członków Rady Nadzorczej 

Zgodnie ze złożonymi Spółce oświadczeniami, na Datę Prospektu, członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej 

posiadali Akcje Spółki.  

Poniższa tabela przedstawia liczbę Akcji oraz odpowiadający jej udział procentowy w kapitale zakładowym lub 

ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu będących w posiadaniu poszczególnych członków Zarządu 

lub Rady Nadzorczej: 

Imię i nazwisko Liczba Akcji 

Kapitał zakładowy/liczba głosów na Walnym 

Zgromadzeniu Wartość nominalna Akcji 

(%) (PLN) 

Maciej Jarzębowski  6.145.291 41,41 614 529,10 

Jakub Sitarz  4.006.771 27,00 400 677,10 
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Mariusz Ciepły  2.157.864 14,54 215 786,40 

Marcin Mańdziak  350.000 2,36 35 000,00 

Źródło: Oświadczenia członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej 

Na Datę Prospektu żaden członek Zarządu ani żaden członek Rady Nadzorczej nie posiadał praw do akcji 

Emitenta. 

Ponadto, posiadaczom Akcji Spółki nie przysługuje prawo pierwokupu. 

Wynagrodzenia i inne świadczenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej 

Zasady ustalania wynagradzania członków Zarządu 

Zgodnie ze Statutem ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu należy do kompetencji Rady Nadzorczej. 

Łączna wysokość wynagrodzeń wypłaconych i należnych członkom Zarządu przez Spółkę za ostatni rok 

obrotowy, tj. za rok obrotowy 2016, wyniosła 30 975 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy dziewięćset 

siedemdziesiąt pięć złotych). 

Na Datę Prospektu w Spółce nie występują świadczenia warunkowe lub odroczone przysługujące członkom 

Zarządu. Spółka nie przyznała także członkom Zarządu świadczeń w naturze za usługi świadczone przez 

członków Zarządu na rzecz Spółki za ostatni pełny rok obrotowy. 

W związku z tym, że członkowie Zarządu nie świadczą pracy na rzecz Spółki na podstawie stosunku pracy, nie 

istnieją świadczenia wypłacane członkom Zarządu w chwili rozwiązania stosunku pracy, w szczególności 

członkowie Zarządu nie świadczą usług na rzecz Spółki na podstawie jakichkolwiek umów. Członkowie 

Zarządu pełnią funkcje na podstawie powołania. Podstawą wykonywania czynności w imieniu i na rzecz Spółki 

przez członków Zarządu są uchwały Rady Nadzorczej z dnia 10 listopada 2016 r. 

Na Datę Prospektu, jedynym wynagrodzeniem wypłaconym członkowi Zarządu w 2016 r. było wynagrodzenie 

przyznane Panu Rafałowi Sobczakowi uchwałą Rady Nadzorczej nr 3/2016 z dnia 26 lipca 2016 r. z tytułu 

powołania, w wysokości 5.100 PLN (słownie: pięć tysięcy sto złotych) miesięcznie (zob. tabela poniżej). 

 
Wynagrodzenie otrzymane 

od Spółki za rok 2016 

 
(PLN brutto) za rok 

Maciej Jarzębowski 0 

Jakub Sitarz 0 

Rafał Sobczak 30 975  

Łącznie 30 975  

* wynagrodzenie z tytułu powołania Źródło: Emitent 

W ocenie Emitenta, wysokość wynagrodzenia wypłaconego członkom Zarządu w 2016 r. jest adekwatna do 

zakresu obowiązków i jakości sprawowanych w Spółce funkcji. 

Zasady ustalania wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej 

Zgodnie ze Statutem, ustalanie zasad wynagardzania członków Rady Nadzorczej należy do kompetencji 

Walnego Zgromadzenia.  

Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie w wysokości 1.000 PLN (słownie: jeden tysiąc 

złotych), przyznane uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Wynagrodzenie członków Rady 

Nadzorczej delegowanych na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności 

członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować 

swoich czynności, ustala uchwałą Rada Nadzorcza.  

Łączna wysokość wynagrodzeń wypłaconych i należnych członkom Rady Nadzorczej przez Spółkę za ostatni 

rok obrotowy, tj. za rok obrotowy 2016, wyniosła 5.000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych). 

Na Datę Prospektu w Spółce nie występują świadczenia warunkowe lub odroczone przysługujące członkom 

Rady Nadzorczej. 
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Spółka nie przyznała członkom Rady Nadzorczej świadczeń w naturze za usługi świadczone przez członków 

Rady Nadzorczej na rzecz Spółki za ostatni pełny rok obrotowy. 

W związku z tym, że członkowie Rady Nadzorczej nie świadczą pracy na rzecz Spółki na podstawie stosunku 

pracy, nie istnieją świadczenia wypłacane członkom Rady Nadzorczej w chwili rozwiązania stosunku pracy, 

w szczególności członkowie Zarządu nie świadczą usług na rzecz Spółki na podstawie umów. 

Wartość wynagrodzeń wypłaconych członkom Rady Nadzorczej poszczególnym z tytułu udziału w posiedzeniu 

Rady Nadzorczej na Datę Prospektu przedstawia się następująco: 

Imię i nazwisko 

Wynagrodzenie otrzymane 

od Spółki za rok 2016 

(PLN brutto) 

Urszula Jarzębowska 1.000 

Anna Sitarz 1.000 

Tomasz Chorodowski 1.000 

Marcin Mańdziak 1.,000 

Mariusz Ciepły 1.000 

Łącznie 1.000 

Źródło: Emitent 

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, w 2016 r. Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymywali wynagrodzenia 

od Spółki z tytułu usług świadczonych na podstawie jakichkolwiek umów. 

W ocenie Emitenta, wysokość wynagrodzenia wypłaconego członkom Rady Nadzorczej w 2016 r. jest 

adekwatna do zakresu obowiązków i jakości sprawowanych w Spółce funkcji. 

Ponadto, w ocenie Emitenta, biorąc pod uwagę charakter działalności Emitenta, zakres obowiązków i 

odpowiedzialności członków Rady Nadzorczej (członkowie niezależni i posiadający określone kwalifikacje), 

obecnie ustalone wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej jest adekwatne do zakresu ich obowiązków i 

odpowiedzialności. W przypadku, gdy w ocenie Emitenta, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 maja 

2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, wynagrodzenie członków Rady 

Nadzorczej okaże się nieadekwatne do zakresu obowiązków, Emitent dokona weryfikacji zasad wynagradzania 

członków Rady Nadzorczej. 

Stosowanie zasad ładu korporacyjnego 

Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 

Na Datę Prospektu Emitent, jako spółka notowana w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect 

stosował wszystkie zasady ładu korporacyjnego wynikające z Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na 

NewConnect.  

Zgodnie z Regulaminem Giełdy spółki notowane na GPW powinny przestrzegać zasad ładu korporacyjnego 

określonych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW. Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 

to zbiór rekomendacji i zasad postępowania odnoszących się w szczególności do organów spółek giełdowych 

i ich akcjonariuszy. Regulamin Giełdy oraz uchwały zarządu i rady GPW określają sposób przekazywania przez 

spółki giełdowe informacji o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego oraz zakres przekazywanych informacji. 

Jeżeli określona zasada szczegółowa nie jest stosowana przez spółkę giełdową w sposób trwały lub została 

naruszona incydentalnie, spółka giełdowa ma obowiązek przekazania informacji o tym fakcie w formie raportu 

bieżącego. Ponadto, spółka giełdowa jest zobowiązana dołączyć do raportu rocznego raport zawierający 

informacje o zakresie stosowania przez nią Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW w danym roku 

obrotowym. 

Emitent dąży do zapewnienia jak największej transparentności swoich działań, należytej jakości komunikacji 

z inwestorami oraz ochrony praw akcjonariuszy, także w kwestiach nieuregulowanych przez prawo. W związku 

z tym Emitent podjął lub podejmie niezbędne działania w celu najpełniejszego przestrzegania zasad zawartych 

w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW. 
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Od Dnia dopuszczenia Akcji do obrotu na GPW, Zarząd Emitenta będzie stosować wszystkie zasady ładu 

korporacyjnego zgodnie z dokumentem Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW z zastrzeżeniem 

następujących: 

 Zasada I.Z.1.20 – zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo. 

Spółka nie przewiduje możliwości rejestrowania przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia w formie zapisu 

wideo ani zamieszczania takiego zapisu przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej 

Spółki. Spółka będzie jednak rejestrować przebieg obrad Walnego Zgromadzenia w formie zapisu audio 

oraz udostępniać, po odbyciu Walnego Zgromadzenia, na swojej stronie internetowej taki zapis przebiegu 

obrad Walnego Zgromadzenia. Niezależnie od udostępnienia na stronie internetowej Spółki zapisu 

przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia w formie audio, treść podejmowanych przez Walne 

Zgromadzenie uchwał będzie przekazywana do publicznej wiadomości w formie raportów bieżących oraz 

opublikowana na stronie internetowej Spółki. W ocenie Spółki dotychczasowy sposób, jak również forma 

dokumentowania obrad Walnych Zgromadzeń zapewniają wysoki stopień transparentności oraz ochrony 

praw wszystkich akcjonariuszy Spółki.  

 Zasada II.Z.1 – Wewnętrzny podział odpowiedzialności za poszczególne obszary działalności spółki 

pomiędzy członków zarządu powinien być sformułowany w sposób jednoznaczny i przejrzysty, 

a schemat podziału dostępny na stronie internetowej spółki  

Z uwagi na przyjętą strukturę Zarządu, każdy z członków odpowiedzialny jest za sprawy Spółki. Z tego też 

powodu Emitent nie będzie stosował powyższej zasady. 

 Zasada II.Z.8 Przewodniczący komitetu audytu spełnia kryteria niezależności wskazane 

w zasadzie II.Z.4. 

W Spółce nie został powołany Komitet Audytu, a jego obowiązki wykonuje Rada Nadzorcza wobec czego 

Emitent nie spełni powyższej zasady. Emitent zamierza przestrzegać powyższej zasady w przypadku 

powołania Komitetu Audytu.  

 Zasada I.Z.1.10 Prognozy finansowe 

Spółka nie przewiduje publikacji prognoz finansowych. 

 Zasada III.Z.2 Z zastrzeżeniem zasady III.Z.3, osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem, 

audyt wewnętrzny i compliance podlegają bezpośrednio prezesowi lub innemu członkowi zarządu, 

a także mają zapewnioną możliwość raportowania bezpośrednio do rady nadzorczej lub komitetu 

audytu. 

Na Datę Prospektu w Spółce nie jest powołana taka osoba. W przypadku powołania takiej osoby Emitent 

zamierza przestrzegać powyższej zasady. 

 Zasada III.Z.3 W odniesieniu do osoby kierującej funkcją audytu wewnętrznego i innych osób 

odpowiedzialnych za realizację jej zadań zastosowanie mają zasady niezależności określone 

w powszechnie uznanych, międzynarodowych standardach praktyki zawodowej audytu 

wewnętrznego. 

Na Datę Prospektu w Spółce nie jest powołana taka osoba. W przypadku powołania takiej osoby Emitent 

zamierza przestrzegać powyższej zasady. 

 Zasada III.Z.4 Co najmniej raz w roku osoba odpowiedzialna za audyt wewnętrzny 

(w przypadku wyodrębnienia w spółce takiej funkcji) i zarząd przedstawiają radzie nadzorczej 

własną ocenę skuteczności funkcjonowania systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie III.Z.1, 

wraz z odpowiednim sprawozdaniem. 

Na Datę Prospektu w Spółce nie jest powołana taka osoba. W przypadku powołania takiej osoby Emitent 

zamierza przestrzegać powyższej zasady. 

 Zasada IV.Z.2 Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka 

zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym. 

Spółka nie przewiduje możliwości wykorzystania środków komunikacji elektronicznej podczas obrad 

Walnego Zgromadzenia, w tym w szczególności transmisji obrad Walnego Zgromadzenia oraz dwustronnej 

komunikacji w czasie rzeczywistym. Zdaniem Spółki powyższe wiąże się z zagrożeniami prawidłowego 

i sprawnego przeprowadzania Walnego Zgromadzenia o naturze prawnej i technicznej. W ocenie Spółki 
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istnieje wysokie ryzyko zagrożenia bezpieczeństwa takiego rodzaju komunikacji, jak również wystąpienia 

zakłóceń technicznych. Ponadto, Spółka nie dysponuje stosownym zapleczem organizacyjno-technicznym 

umożliwiającym wdrożenie powyższej zasady. Co więcej, wdrożenie tej zasady obciążyłoby Spółkę 

dodatkowymi, wysokimi kosztami. Z uwagi na powyższe, Spółka nie będzie stosować powyższej 

rekomendacji. 

 Zasada IV.Z.3 – Przedstawicielom mediów umożliwia się obecność na walnych zgromadzeniach. 

Spółka nie przewiduje możliwości obecności przedstawicieli mediów podczas obrad Walnego 

Zgromadzenia. W ocenie Emitenta, powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności 

Rozporządzenie o Raportach, w sposób wystarczający, regulują realizowanie przez spółki publiczne 

obowiązków informacyjnych dotyczących jawności i transparentności obrad Walnego Zgromadzenia, jak 

również spraw stanowiących jego przedmiot. 

 Zasada VI.R.1 Wynagrodzenie członków organów spółki i kluczowych menedżerów powinno 

wynikać z przyjętej polityki wynagrodzeń. 

Na Datę Prospektu Spółka nie przyjęła polityki wynagrodzeń, jednak dążeniem Emitenta jest przyjęcie 

odpowiedniej polityki wynagrodzeń członków organów Spółki do dnia 31 grudnia 2017 r. Przyjęta przez 

Emitenta polityka wynagrodzeń będzie uwzględniała zasady szczegółowe VI.Z.1-VI.Z.4 Dobrych Praktyk 

Spółek Notowanych na GPW. 
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ZNACZNI AKCJONARIUSZE 

Znaczni Akcjonariusze 

Na Datę Prospektu Znacznymi Akcjonariuszami Spółki, którzy posiadają przynajmniej 5% głosów na Walnym 

Zgromadzeniu byli: 

Akcjonariusz 

Liczba Akcji lub głosów Nominalna wartość Akcji 

Kapitał zakładowy lub 

liczba głosów na 

Walnym Zgromadzeniu 

(szt.) (PLN) (%) 

Maciej Jarzębowski 6.145.291 614 529,10 41,41 

Jakub Sitarz 4.006.771 400 677,10 27,00 

Mariusz Ciepły 2.157.864 215 786,40 14,54  

Źródło: Spółka 

Wszystkie Akcje Istniejące są akcjami zwykłymi na okaziciela, z których każda uprawnia do wykonywania 

jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. Znaczni Akcjonariusze nie posiadają innych praw głosu niż związane 

z akcjami określonymi w tabeli powyżej. Ponadto, z akcjami nie są związane żadne szczególne uprawnienia 

i obowiązki, poza wynikającymi z przepisów Kodeksu Spółek Handlowych. Na Datę Prospektu żadnemu ze 

Znacznych Akcjonariuszy Spółki nie zostały przyznane żadne przywileje osobiste. 

Porozumienie akcjonariuszy 

W dniu 20 grudnia 2016 r. Znaczni Akcjonariusze zawarli porozumienie, na podstawie którego zobowiązali się 

do (i) wspólnego prowadzenia trwałej polityki wobec Spółki; (ii) zgodnego głosowania przez każdego ze 

Znacznych Akcjonariuszy, ze wszystkich posiadanych akcji na Walnych Zgromadzeniach Spółki, oraz 

wspólnego nabywania akcji Spółki. Porozumienie zostało zawarte na czas nieokreślony. Porozumienie może 

zostać wypowiedziane przez któregokolwiek ze Znacznych Akcjonariuszy za 1-miesięcznym terminem 

wypowiedzenia. 

Porozumienie to stanowi porozumienie w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie Publicznej.  

Kontrola nad Spółką 

Na Datę Prospektu Spółka jest podmiotem bezpośrednio kontrolowanym przez Znacznych Akcjonariuszy. 

Kodeks Spółek Handlowych przewiduje szereg instytucji, których celem jest zapobieganie nadużywaniu pozycji 

dominującej w spółce akcyjnej. Do katalogu tych instytucji należy m.in. prawo do zaskarżania uchwał Walnego 

Zgromadzenia, zwoływania Walnego Zgromadzenia i składania wniosków o umieszczenie określonych spraw 

w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, prawo do żądania wyboru członków Rady Nadzorczej w głosowaniu 

oddzielnymi grupami czy zakaz wydawania wiążących poleceń członkom Zarządu. Także Ustawa o Ofercie 

Publicznej zawiera pewne mechanizmy, które chronią akcjonariuszy mniejszościowych, w tym w szczególności 

prawo do żądania zbadania przez rewidenta do spraw szczególnych określonej sprawy, jak również obowiązki 

ujawniania stanu posiada akcji spółki publicznej czy szczególne obowiązki podmiotów przekraczających 

określone progi liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki publicznej, w tym obowiązki związane 

z ogłaszaniem wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji (zob. „Prawa i obowiązki związane 

z Akcjami oraz Walne Zgromadzenie”).  

Statut nie zawiera szczególnych postanowień dotyczących nadużywania kontroli przez Znacznych 

Akcjonariuszy Spółki. 

Znaczący Akcjonariusze działają w porozumieniu, o którym mowa w art. 87 Ustawy o Ofercie Publicznej. Poza 

powyższym porozumieniem nie istnieją żadne inne umowy i porozumienia pomiędzy Znaczącymi 

Akcjonariuszami. 
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Struktura akcjonariatu po przeprowadzeniu Oferty 

Poniższa tabela przedstawia strukturę akcjonariatu Spółki na Datę Prospektu oraz spodziewaną strukturę 

akcjonariatu po przeprowadzeniu Oferty. 

Akcjonariusz Stan na Datę Prospektu Stan po przeprowadzeniu Oferty* 

 Liczba Akcji % głosów na WZ Liczba Akcji % głosów na WZ 

Maciej Jarzębowski 6.145.291 41,41% 6.145.291 20,60% 

Jakub Sitarz 4.006.771 27,00% 4.006.771 13,43% 

Mariusz Ciepły 2.157.864 14,54 % 2.157.864 7,23 % 

Obecni akcjonariusze 2.530.074 17,05 % 2.530.074 8,48% 

Nowi akcjonariusze - - 15.000.000 50,26% 

Razem 14.840.000 100% 29.840.000 100% 

* przy założeniu zaoferowania przez Spółkę 15.000.000 Akcji Oferowanych w Ofercie oraz objęcia przez inwestorów 15.000.000 Akcji 

Oferowanych w Ofercie.  
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TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI 

Spółka zawierała w przeszłości i zamierza zawierać w przyszłości transakcje z podmiotami powiązanymi 

w rozumieniu MSR 24 „Ujawnianie informacji na temat podmiotów powiązanych” („MSR 24”) (Załącznik do 

Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. przyjmującego określone 

międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu 

Europejskiego i Rady zmienionym Rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 1274/2008 z dnia 17 grudnia 2008 r. 

zmieniającym Rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy 

rachunkowości zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu 

do MSR 1). 

Spółka zawiera następujące transakcje ze wszystkimi podmiotami powiązanymi z Emitentem na dzień 

transakcji: 

 transakcje pomiędzy Spółką a spółkami powiązanymi – Spółkami Portfelowymi; 

 transakcje Spółki ze Znacznymi Akcjonariuszami; 

 transakcje z członkami Zarządu oraz członkami Rady Nadzorczej. 

W ocenie Spółki, warunki, na jakich zawierane są transakcje z podmiotami powiązanymi, nie odbiegają od 

warunków rynkowych a transakcje zawierane są na podstawie wycen przygotowywanych przez uprawnione 

podmioty. 

W niniejszym rozdziale opisano dane na dzień i za okres zakończony 31 lipca 2017 r. jako możliwe do 

uzyskania i najbliższe danym na Datę Prospektu. W okresie przedstawionym w niniejszym rozdziale, Spółka nie 

zawierała transakcji nieodpłatnych z podmiotami powiązanymi. Od dnia 31 lipca 2017 r. do Daty Prospektu 

Emitent nie zawierał żadnych istotnych transakcji z podmiotami powiązanymi wykraczających poza normalny 

zakres działalności operacyjnej. 

Transakcje zawierane w roku 2017 są transakcjami podobnymi do transakcji zawieranych w roku 2016. 

Obejmują naliczenie odsetek od udzielonych przez Emitenta pożyczek oraz naliczanie i wypłatę wynagrodzeń 

dla członków Zarządu i Rady Nadzorczej. 

Transakcje pomiędzy Spółką a spółkami powiązanymi – Spółkami Portfelowymi 

W ramach prowadzonej działalności, Emitent zawierał umowy ze Spółkami Portfelowymi: 7Orders S.A., 

Agencja Rozwoju Innowacji S.A., Best Capital sp. z o.o., Geek Decks Limited, Patent Fund S.A. oraz Polski 

Fundusz Innowacji sp. z o.o. Transakcje te dotyczyły głównie: zakupu usług marketingowych, informatycznych 

oraz doradczych w zakresie pozyskiwania dotacji, sprzedaży usług doradczych w zakresie rozwoju biznesu 

i prowadzenia działalności, pożyczek. Spółka uznaje powyższe podmioty za powiązane z uwagi na fakt 

posiadania w dniu transakcji statusu jednostki dominującej w odniesieniu do Patent Fund S.A., Best Capital 

sp. z o.o. i Polski Fundusz Innowacji sp. z o.o. oraz posiadanie statusu inwestora wywierającego znaczący 

wpływ na spółki: Agencja Rozwoju Innowacji S.A., Geek Decks Limited oraz 7Orders S.A. Spółka nie 

przeprowadzała transakcji nieodpłatnych, innych niż opisanych poniżej. 

Ponadto, Emitent, wykorzystując doświadczenia biznesowe członków Zarządu, wspiera Spółki Portfelowe 

oferując im wsparcie na różnych etapach rozwoju poprzez dzielenie się posiadanym know-how. Świadczone 

na rzecz Spółek Portfelowych usługi wsparcia są świadczone bezumownie, nieodpłatnie i wykonywane są 

w ramach standardowego wsparcia w drodze nadzoru właścicielskiego, charakterystycznego dla spółek 

działających w branży venture capital. Ponieważ działania Emitenta o charakterze doradczym nie są prowadzone 

na podstawie żadnych umów, nie wynikają z nich żadne konkretne zobowiązania stron (np. przygotowywanie 

raportów, opracowań analitycznych, strategii etc.) ani nie zachodzi potrzeba ich dokumentowania dla celów 

podatkowych. Zaangażowanie Emitenta ogranicza się przy tym do roli konsultanta, dzielącego się posiadanym 

know how i wspierającego działania strategiczne Spółek Portfelowych (np. tworzenie platformy do wymiany 

wiedzy i doświadczeń pomiędzy spółkami, tworzenie i pilotowanie wdrażania kluczowych procesów w oparciu 

o własne doświadczenia, identyfikacja braków w zespole i uzupełnianie ich, organizacja warsztatów i szkoleń, 

monitoring i wsparcie przy wyznaczaniu celów strategicznych, pozyskiwanie zewnętrznych ekspertów). 

Jednocześnie, Emitent nie angażuje się aktywnie w zarządzanie i podejmowanie decyzji w Spółkach 

Portfelowych, pozostawiając je zarządom i radom nadzorczym poszczególnych Spółek Portfelowych. 

Spółka nie otrzymywała dywidend ze spółek powiązanych.  
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W tabeli poniżej przedstawiono informacje na temat transakcji Spółki w okresie objętym historycznymi 

informacjami finansowymi i do Daty Prospektu ze Spółkami Portfelowymi we wskazanych okresach (dane 

w tys. PLN). 

Podmiot powiązany 

Rok finansowy  

zakończony Na dzień 

31 grudnia 2014 r. 31 grudnia 2015 r. 31 grudnia 2016 r. 31 lipca 2017 r. 

7Orders S.A.     

Sprzedaż na rzecz podmiotów powiązanych 30 - - - 

Zakupy od podmiotów powiązanych  - - - - 

Należności od podmiotów powiązanych* - 54,4 - - 

- w tym odsetki - 4,4 - - 

Zobowiązania wobec podmiotów powiązanych - - - - 

Agencja Rozwoju Innowacji S.A.     

Sprzedaż na rzecz podmiotów powiązanych - - - - 

Zakupy od podmiotów powiązanych  - - 32,4 0 

Należności od podmiotów powiązanych  - - 109,5 115,3 

- w tym odsetki - - 9,5 15,3 

Zobowiązania wobec podmiotów powiązanych - - - - 

Best Capital sp. z o.o.     

Sprzedaż na rzecz podmiotów powiązanych - - - - 

Zakupy od podmiotów powiązanych  - 22 21,2 0 

Należności od podmiotów powiązanych  18,9 4,9 - 0 

Zobowiązania wobec podmiotów powiązanych - 12,8 - - 

Geek Decks Limited     

Sprzedaż na rzecz podmiotów powiązanych - - - - 

Zakupy od podmiotów powiązanych  - - 3,2 - 

Należności od podmiotów powiązanych  - - - - 

Zobowiązania wobec podmiotów powiązanych - - - - 

Patent Fund S.A.     

Sprzedaż na rzecz podmiotów powiązanych - - - - 

Zakupy od podmiotów powiązanych  - - - - 

Należności od podmiotów powiązanych  - - 27,4 28,8 

- w tym odsetki - - 2,4 3,8 

Zobowiązania wobec podmiotów powiązanych - - - - 

Polski Fundusz Innowacji sp. z o.o.**     

Sprzedaż na rzecz podmiotów powiązanych - - - - 

Zakupy od podmiotów powiązanych  - - -  

Należności od podmiotów powiązanych  - 15,4 17,1 18,6 

- w tym odsetki - 1,4 3,1 4,6 

Zobowiązania wobec podmiotów powiązanych - - - - 

Infermedica sp. z o.o.     

Sprzedaż na rzecz podmiotów powiązanych - - - - 

Zakupy od podmiotów powiązanych  - - - - 

Należności od podmiotów powiązanych  - - - 97,6 

- w tym odsetki - - - - 

Zobowiązania wobec podmiotów powiązanych - - - - 
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Źródło: Spółka 

* należności obejmowały głównie należniości z tytułu pożyczek udzielonych przez Spółkę 

** podmiot powiązany do dnia 19 października 2016 r. 

W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi i do Daty Prospektu Spółka nabywała akcje spółek 

zależnych. Opis umów nabycia znajduje się w rozdziale „Opis działalności Spółki – Istotne umowy”. 

Transakcje ze spółką 7Orders S.A. 

Spółka jako pożyczkodawca oraz 7Orders S.A. jako pożyczkobiorca zawarły umowę pożyczki z dnia 6 lutego 

2015 r. na kwotę 50.000 PLN, oprocentowanej na 10% w skali roku. Pożyczka została spłacona. 

Dodatkowo w okresie objętym Sprawozdaniami Finansowymi Spółka świadczyła na rzecz 7Orders S.A. usługi 

doradztwa finansowego.  

Transakcje ze spółką Agencja Rozwoju Innowacji S.A. 

Na postawie umowy z dnia 16 września 2015 r. Agencja Rozwoju Innowacji S.A. zaoferowała Spółce objęcie 

2.400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 PLN każda wyemitowanych na 

podstawie uchwały nr 4 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia tej spółki z dnia 26 sierpnia 2015 r., a Spółka 

ofertę tę przyjęła. Cena emisyjna za jedną akcję wyniosła 0,185 PLN. W zamian za akcje Spółka wniosła wkład 

pieniężny w wysokości 440.000 PLN. Akcje zostały przydzielone Spółce w dniu 21 września 2015 r. 

Na podstawie umowy z dnia 21 marca 2016 r. Agencja Rozwoju Innowacji S.A. świadczyła na rzecz Spółki 

usługi doradcze związane z pozyskaniem dotacji. Umowa została wykonana. 

W dniu 18 stycznia 2016 r. Spółka jako pożyczkodawca oraz Agencją Rozwoju Innowacji S.A. jako 

pożyczkobiorca zawarły umowę pożyczki (ze zm.) na kwotę 100.000 PLN, oprocentowanej na 10% w skali 

roku. Celem pożyczki jest sfinansowanie potrzeb inwestycyjnych Agencji Rozwoju Innowacji S.A. Termin 

spłaty pożyczki przypada na dzień 31 grudnia 2017 r. Zabezpieczenie spłaty pożyczki stanowi weksel własny in 

blanco z klauzulą „bez protestu”. Umowa pożyczki może zostać wypowiedziana przez Spółkę ze skutkiem 

natychmiastowym, a tym samym pożyczka postawiona w stan wymagalności wraz z należnymi odsetkami 

w przypadku istotnego naruszenia przez Agencję Rozwoju Innowacji S.A. postanowień umowy pożyczki. Na 

Datę Prospektu kwota pozostała do spłaty wynosi ok. 115 tys. PLN. 

Na postawie umowy z dnia 5 czerwca 2017 r. Agencja Rozwoju Innowacji S.A. zaoferowała Spółce objęcie 

400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 PLN każda wyemitowanych na 

podstawie uchwały nadzwyczajnego walnego zgromadzenia tej spółki z dnia 25 maja 2017 r., a Spółka ofertę tę 

przyjęła. Cena emisyjna za jedną akcję wyniosła 0,25 PLN. W zamian za akcje Spółka wniosła wkład pieniężny 

w wysokości 100.000 PLN. Na Datę Prospektu akcje nie zostały przydzielone Spółce. 

Transakcje ze spółką Best Capital sp. z o.o. 

W dniu 19 sierpnia 2014 r., Spółka jako kupujący oraz Best Capital sp. z o.o. jako sprzedający zawarły umowę 

sprzedaży 500 udziałów w spółce Angels.pl sp. z o.o. (dawniej: Crowdcube sp. z o.o.) z siedzibą we Wrocławiu 

o wartości nominalnej 50,00 PLN każdy. Cena sprzedaży wyniosła 33.000,00 PLN. Umowa nie określa zasad 

wyjścia z inwestycji. 

Na podstawie umowy z dnia 18 grudnia 2012 r. Best Capital sp. z o.o. pełniła funkcję autoryzowanego doradcy 

Spółki, w rozumieniu Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect. W dniu 19 kwietnia 2015 r. 

umowa została rozwiązana za porozumieniem stron ze skutkiem na dzień 19 maja 2015 r. 

Zgodnie z umową z dnia 1 lipca 2015 r. Best Capital sp. z o.o. świadczyła na rzecz Spółki usługi doradcze 

związane z wypełnianiem obowiązków informacyjnych.  

W dniu 19 października 2016 r. Spółka jako sprzedający oraz Best Capital sp. z o.o. jako kupujący zawarły 

umowę sprzedaży 200 udziałów w spółce Polski Fundusz Innowacji sp. z o.o. Cena sprzedaży wyniosła 

1.000 PLN. Umowa została rozliczona. 

Transakcje ze spółką Geek Decks Limited 

W okresie objętym Sprawozdaniami Finansowymi spółka Geek Decks Limited świadczyła na rzecz Spółki 

usługi związane z zaprojektowaniem strony internetowej Spółki. 
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Transakcje ze spółką Patent Fund S.A. (dawniej Wakepark S.A.) 

Spółka jako pożyczkodawca oraz Patent Fund S.A. jako pożyczkobiorca zawarły: 

 umowę pożyczki z dnia 24 kwietnia 2014 r. na kwotę 100.000 PLN, oprocentowanej na 10% w skali roku. 

Pożyczka została spłacona; 

 umowę pożyczki z dnia 2 marca 2015 r. na kwotę 50.000 PLN, oprocentowanej na 10% w skali roku. 

Pożyczka została spłacona; 

 umowę pożyczki z dnia 4 maja 2015 r. na kwotę 25.000 PLN, oprocentowanej na 10% w skali roku. 

Pożyczka została spłacona; 

 umowę pożyczki z dnia 11 maja 2015 r. na kwotę 50.000 PLN, oprocentowanej na 10% w skali roku. 

Pożyczka została spłacona; 

 umowę pożyczki z dnia 30 maja 2015 r. na kwotę 50.000 PLN, oprocentowanej na 10% w skali roku. 

Pożyczka została spłacona; 

 umowę pożyczki z dnia 6 lipca 2015 r. na kwotę 50.000 PLN, oprocentowanej na 10% w skali roku. 

Pożyczka została spłacona; 

 umowę pożyczki z dnia 17 stycznia 2016 r. (ze zm.) na kwotę 25.000 PLN, oprocentowanej na 10% w skali 

roku. Termin spłaty pożyczki przypada na dzień 31 grudnia 2017 r. Na Datę Prospektu kwota pozostała do 

spłaty wynosi ok. 28 tys. PLN. 

Transakcje ze spółką Polski Fundusz Innowacji S.A. 

W dniu 3 października 2014 r. Spółka jako pożyczkodawca oraz Best Capital sp. z o.o. jako pożyczkobiorca 

zawarły umowę pożyczki na kwotę 14.000 PLN, oprocentowanej na 6% w skali roku. Termin spłaty pożyczki 

przypada na dzień 3 października 2017 r.  

Następnie, w dniu 15 września 2015 r. Spółka oraz Polski Fundusz Innowacji S.A. zawarły umowę przejęcia 

długu, na podstawie której Polski Fundusz Innowacji S.A. zobowiązał się do spłacenia wierzytelności 

przysługującej Spółce w stosunku do Best Capital sp. z o.o. wynikającej z powyższej umowy pożyczki 

i wstąpienia w rolę dłużnika wobec Spółki. Na podstawie umowy Spółka zrzekła się wszelkich roszczeń z tytułu 

przedmiotowej pożyczki wobec Best Capital sp. z o.o. Pożyczka została spłacona. 

Na dzień 31 grudnia 2014 r., 2015 r., 2016 r. oraz na dzień 30 czerwca 2017 r. Spółka posiadała zobowiązania 

w stosunku do Spółek Portfelowych w wysokości odpowiednio 0 PLN, 12.792 PLN, 0 PLN i 0 PLN. 

Zobowiązania powyższe wynikały z nierozliczonych na dzień bilansowy faktur zakupu usług.  

Na dzień 31 grudnia 2014 r., 2015 r., 2016 r. oraz na dzień 30 czerwca 2017 r. Spółka nie posiadała należności 

od Spółek Portfelowych.  

Na dzień 31 grudnia 2014 r., 2015 r., 2016 r. oraz na dzień 30 czerwca 2017 r. saldo pożyczek wraz z odsetkami 

udzielonych przez Spółkę Spółkom Portfelowym, wynosiło odpowiednio 18,9 tys. PLN, 74,8 tys. PLN, 136,9 

tys. PLN i 160 tys. PLN.  

Transakcje Spółki ze Znacznymi Akcjonariuszami  

W tabeli poniżej przedstawiono informacje na temat transakcji Spółki ze Znacznymi Akcjonariuszami we 

wskazanych okresach (dane w tys. PLN). 

 

Rok finansowy  

zakończony . 

Podmiot powiązany 31 grudnia 2014 r. 31 grudnia 2015 r. 31 grudnia 2016 r. 

Na dzień 

31 lipca 2017 r 

Maciej Jarzębowski     

Sprzedaż na rzecz podmiotów powiązanych  - - - - 

Zakupy od podmiotów powiązanych  - - - - 

Należności od podmiotów powiązanych  - 50,0 19,6 - 

Zobowiązania wobec podmiotów powiązanych  613,5 1 270,9 - - 

w tym odsetki  46,3 76,8 - - 
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Rok finansowy  

zakończony . 

Podmiot powiązany 31 grudnia 2014 r. 31 grudnia 2015 r. 31 grudnia 2016 r. 

Na dzień 

31 lipca 2017 r 

Jakub Sitarz     

Sprzedaż na rzecz podmiotów powiązanych  - - - - 

Zakupy od podmiotów powiązanych  - - - - 

Należności od podmiotów powiązanych  - - - - 

Zobowiązania wobec podmiotów powiązanych  - 501,4 - - 

w tym odsetki  - 1,4 - - 

Źródło: Spółka 

Transakcje z Panem Maciejem Jarzębowskim 

Umowy pożyczki 

W okresie objętym Sprawozdaniami Finansowymi pomiędzy Spółką jako pożyczkobiorcą oraz Panem Maciejem 

Jarzębowskim jako pożyczkodawcą zostały zawarte następujące umowy pożyczki: 

 umowa pożyczki z dnia 3 stycznia 2012 r. na kwotę 600.000 PLN, z oprocentowaniem 5 % w skali roku. 

Termin zwrotu pożyczki strony ustaliły na dzień 31 grudnia 2017 r. Pożyczka została spłacona; 

 umowa pożyczki z dnia 16 grudnia 2015 r. na kwotę 500.000 PLN, z oprocentowaniem 10 % w skali roku. 

Umowa została rozliczona w drodze potrącenia wzajemnego z należnościami za wyemitowane akcje 

serii F; 

 umowa pożyczki z dnia 22 grudnia 2015 r. na kwotę 126.945,15 PLN, z oprocentowaniem 10 % w skali 

roku. Pożyczka została spłacona. 

 umowa pożyczki z dnia 20 stycznia 2016 r. na kwotę 200.000 PLN, z oprocentowaniem 10 % w skali roku. 

Umowa została rozliczona w drodze potrącenia wzajemnego z należnościami za wyemitowane akcje 

serii F. 

 umowa pożyczki z dnia 10 marca 2016 r. na kwotę 50.000 PLN, z oprocentowaniem 10 % w skali roku. 

Umowa została rozliczona w drodze potrącenia wzajemnego z należnościami za wyemitowane akcje 

serii F. 

Umowy sprzedaży akcji/udziałów 

W dniu 25 marca 2016 r., Spółka jako kupujący oraz Pan Maciej Jarzębowski jako sprzedający zawarły umowę 

sprzedaży 3.431.517 akcji spółki Patent Fund S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Cena sprzedaży wyniosła 

1.818.704 PLN. Umowa została rozliczona w drodze potrącenia wzajemnego z należnościami za wyemitowane 

akcje serii F. 

Na podstawie umowy sprzedaży z dnia 14 czerwca 2016 r., Spółka nabyła od Pana Macieja Jarzębowskiego 315 

udziałów w spółce Ardeo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Cena sprzedaży wyniosła 198.878 PLN. Umowa 

została rozliczona w drodze potrącenia wzajemnego z należnościami za wyemitowane akcje serii F. 

Umowy objęcia akcji Spółki 

W dniu 10 lipca 2014 r., pomiędzy Spółką oraz Panem Maciejem Jarzębowskim została zawarta umowa objęcia 

500.000 akcji na okaziciela serii D Spółki za łączną kwotę 500.000 PLN. Umowa została rozliczona.  

W dniu 15 września 2015 r., pomiędzy Spółką oraz Panem Maciejem Jarzębowskim została zawarta umowa 

objęcia 500.000 akcji na okaziciela serii E Spółki za łączną kwotę 500.000 PLN. Umowa została rozliczona. 

Dodatkowo w okresie objętym Sprawozdaniami Finansowymi pomiędzy Spółką oraz Panem Maciejem 

Jarzębowskim zostały zawarte następujące umowy objęcia akcji serii F: 

 umowa objęcia 909.352 akcji na okaziciela serii F Spółki za łączną kwotę 1.818.704 PLN z dnia 25 marca 

2016 r. Umowa została rozliczona w drodze potrącenia wzajemnego z należnościami tytułem zapłaty ceny 

za akcje spółki Patent Fund S.A.; 
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 umowa objęcia 500.000 akcji na okaziciela serii F Spółki za łączną kwotę 1.000.000 PLN z dnia 26 

kwietnia 2016 r. Umowa została rozliczona;  

 umowa objęcia 386.740 akcji na okaziciela serii F Spółki za łączną kwotę 773.480 PLN z dnia 26 kwietnia 

2016 r. w drodze potrącenia wzajemnego z należnościami z tytułu udzielonych Spółce przez Pana Macieja 

Jarzębowskiego pożyczek na podstawie umów z dnia 16 grudnia 2015 r., 20 stycznia 2016 r. oraz 10 marca 

2016 r.;  

 umowa objęcia 60.000 akcji na okaziciela serii F Spółki za łączną kwotę 120.000 PLN z dnia 15 czerwca 

2016 r. Umowa została rozliczona; 

 umowa objęcia 99.439 akcji na okaziciela serii F Spółki za łączną kwotę 198.878 PLN z dnia 15 czerwca 

2016 r. Umowa została rozliczona w drodze potrącenia wzajemnego z należnościami tytułem zapłaty ceny 

za udziały spółki Ardeo sp. z o.o.  

Transakcje z Panem Jakubem Sitarzem 

Umowy pożyczki 

Umowa pożyczki z dnia 16 grudnia 2015 r. zawarta pomiędzy Spółką jako pożyczkobiorcą a Panem Jakubem 

Sitarzem jako pożyczkodawcą na kwotę 500.000 PLN, z oprocentowaniem 10 % w skali roku. Pożyczka została 

spłacona. 

Na podstawie umowy pożyczki z dnia 20 stycznia 2016 r. Pan Jakub Sitarz udzielił Spółce pożyczki w kwocie 

100.000 PLN, z oprocentowaniem 10 % w skali roku. Umowa została rozliczona w drodze potrącenia 

wzajemnego z należnościami za wyemitowane akcje serii F. 

Umowy sprzedaży akcji 

W dniu 25 marca 2016 r., Spółka jako kupujący oraz Pan Jakub Sitarz jako sprzedający zawarły umowę 

sprzedaży 3.425.705 akcji spółki Patent Fund S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Cena sprzedaży wyniosła 

1.815.624 PLN. Umowa została rozliczona w drodze potrącenia wzajemnego z należnościami za wyemitowane 

akcje serii F.  

Umowy objęcia akcji Spółki 

W dniu 10 lipca 2014 r., pomiędzy Spółką oraz Panem Jakubem Sitarzem została zawarta umowa objęcia 

500.000 akcji na okaziciela serii D Spółki za łączną kwotę 500.000 PLN. Umowa została rozliczona.  

W dniu 15 września 2015 r., pomiędzy Spółką oraz Panem Jakubem Sitarzem została zawarta umowa objęcia 

500.000 akcji na okaziciela serii E Spółki za łączną kwotę 500.000 PLN. Umowa została rozliczona. 

Dodatkowo w okresie objętym Sprawozdaniami Finansowymi pomiędzy Spółką oraz Panem Jakubem Sitarzem 

zostały zawarte następujące umowy objęcia akcji serii F: 

 umowa objęcia 907.812 akcji na okaziciela serii F Spółki za łączną kwotę 1.815.624 PLN z dnia 25 marca 

2016 r. Umowa została rozliczona w drodze potrącenia wzajemnego z należnościami tytułem zapłaty ceny 

za akcje spółki Patent Fund S.A.; 

 umowa objęcia 309.959 akcji na okaziciela serii F Spółki za łączną kwotę 619.918 PLN z dnia 26 kwietnia 

2016 r. Umowa została rozliczona w drodze potrącenia wzajemnego z należnościami z tytułu udzielonych 

Spółce przez Pana Jakuba Sitarza pożyczek na podstawie umów z dnia 16 grudnia 2015 r. oraz 20 stycznia 

2016 r.; 

 umowa objęcia 500.000 akcji na okaziciela serii F Spółki za łączną kwotę 1.000.000 PLN z dnia 11 maja 

2016 r. Umowa została rozliczona.  

Zawieranie pomiędzy Spółką a Znacznymi Akcjonariuszami umów sprzedaży akcji/udziałów spółek 

(stanowiących obecnie Spółki Portfelowe), miało charakter incydentalny i porządkujący aktywa. Znaczni 

Akcjoanriusze zobowiązali się inwestować w startupy tylko poprzez Emitenta. W ocenie Spółki transakcje te zostały 

dokonane na warunkach rynkowych. Mając na uwadze ryzyko wystąpienia potencjalnego konfliktu interesów, 

Emitent nie zamierza dokonywać podobnych transakcji w przyszłości. Spółka nie przeprowadzała transakcji 

nieodpłatnych. 

W roku 2017 Spółka nie zawierała transakcji ze Znacznymi Akcjonariuszami. 
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Transakcje z członkami Zarządu oraz członkami Rady Nadzorczej 

Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej są członkami kluczowego personelu kierowniczego Spółki 

w rozumieniu MSR 24. 

W okresie objętym Sprawozdaniami Finansowymi oraz do Daty Prospektu członkowie Zarządu otrzymywali od 

Spółki wynagrodzenie z tytułu powołania w skład Zarządu. W okresie objętym Sprawozdaniami Finansowymi 

członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymywali od Spółki wynagrodzenia z tytułu udziału w posiedzeniu Rady 

Nadzorczej. Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej zostało przyznane uchwałą Nadzwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia z dnia 10 listopada 2016 r. Spółka nie przeprowadzała transakcji nieodpłatnych. 

W omawianym okresie Spółka nie udzielała pożyczek ani żadnych podobnych świadczeń na rzecz członków 

Zarządu ani Rady Nadzorczej. W ocenie Emitenta powyższe wynagrodzenie członków Zarządu i Rady 

Nadzorczej jest adekwatne do zakresu obowiązków. 

Poniższa tabela przedstawia wynagrodzenie wypłacone lub należne członkom Zarządu oraz członkom Rady 

Nadzorczej Spółki we wskazanych okresach (dane netto w tys. PLN). 

 

Rok zakończony Na dzień 

31 grudnia  

2014 r. 

31 grudnia  

2015 r. 

31 grudnia 2016 r 

. 

31 lipca  

2017 r.  

Wynagrodzenie członków Zarządu 0 0 25,5 59,0 

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej 0 0 4,1 4,1 

Razem 0 0 29,6 63,1 

Źródło: Spółka 

Umowa z członkiem Zarządu – Panem Rafałem Sobczakiem 

W dniu 10 listopada 2016 r. Spółka zawarła z członkiem Zarządzu Emitenta Panem Rafałem Sobczakiem 

umowę nabycia 100 udziałów spółki Science.Fund sp. z o.o. za kwotę 5.350 PLN. 

Szczegółowe informacje dotyczące zasad i wysokości wynagrodzenia członków organów Spółki znajdują się w 

podrozdziale „Wynagrodzenia i inne świadczenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej”. 
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PRAWA I OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z AKCJAMI ORAZ WALNYM ZGROMADZENIEM 

Prawa i obowiązki związane z Akcjami 

Zawarte w niniejszym rozdziale informacje mają charakter ogólny i zostały sporządzone zgodnie 

z obowiązującymi w Dacie Prospektu właściwymi przepisami prawa i regulacjami oraz Statutem. Przedstawione 

informacje nie stanowią porady prawnej w zakresie wykonywania praw i obowiązków ani ograniczeń 

związanych z Akcjami. Wobec powyższego, inwestorzy powinni dokonać szczegółowej analizy Statutu, jak 

również zasięgnąć opinii swoich doradców prawnych celem uzyskania szczegółowych informacji na temat praw 

i obowiązków związanych z Akcjami oraz Walnym Zgromadzeniem.  

Prawa i obowiązki związane z Akcjami zostały określone w szczególności w Kodeksie Spółek Handlowych, 

Ustawie o Obrocie Instrumentami Finansowymi, Ustawie o Ofercie oraz Statucie. Niektóre z zawartych 

w poniższym opisie prawa, obowiązki oraz ograniczenia związane z posiadaniem, nabywaniem, zbywaniem 

Akcji i wykonywaniem praw w nich inkorporowanych znajdą zastosowanie z chwilą uzyskania przez Spółkę 

statusu spółki publicznej. W związku z powyższym w okresie poprzedzającym uzyskanie przez Spółkę statusu 

spółki publicznej informacje w tym zakresie wymagają odrębnej oceny w świetle postanowień dokumentów 

korporacyjnych Spółki oraz właściwych przepisów prawa. 

Prawo do rozporządzania Akcjami 

Akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo do rozporządzania Akcjami. Na rozporządzanie Akcjami składa się 

ich zbycie (przeniesienie własności) oraz inne formy rozporządzenia, w tym zastawienie i ustanowienie na 

Akcjach prawa użytkowania. 

Zgodnie z art. 337 Kodeksu Spółek Handlowych, Akcje są zbywalne. Statut nie wskazuje ograniczeń 

zbywalności Akcji. Ponadto, nie występują żadne ograniczenia co do przenoszenia praw z Akcji. 

Opis obowiązków związanych z nabywaniem i zbywaniem akcji polskich spółek notowanych na GPW znajduje 

się w rozdziale „Rynek kapitałowy w Polsce oraz obowiązki związane z nabywaniem i zbywaniem akcji”. 

Dywidenda 

Prawo do dywidendy 

Akcje Oferowane będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat zysku za rok obrotowy 2016, 

rozpoczynający się dnia 1 stycznia 2016 r. i kończący się 31 grudnia 2016 r. 

Akcjonariusze Spółki mają prawo do udziału w zysku wykazanym w rocznym, zbadanym przez biegłego 

rewidenta, jednostkowym sprawozdaniu finansowym, który uchwałą Walnego Zgromadzenia został 

przeznaczony do wypłaty na rzecz akcjonariuszy Spółki (prawo do dywidendy). 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest organem uprawnionym do podejmowania decyzji o podziale zysku Spółki 

i wypłacie dywidendy. Zwyczajne Walne Zgromadzenie w drodze uchwały decyduje o tym, czy i jaką część 

zysku Spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, przeznaczyć na 

wypłatę dywidendy. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w ciągu 6 miesięcy po upływie roku 

obrotowego, tj. do końca czerwca (w przypadku Spółki odpowiada on rokowi kalendarzowemu). 

Zysk przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom rozdziela się w stosunku do liczby 

Akcji. 

Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy również ustalenie dnia dywidendy oraz terminu 

wypłaty dywidendy. Dzień dywidendy może zostać wyznaczony na dzień powzięcia uchwały albo w okresie 

kolejnych 3 miesięcy, licząc od tego dnia.  

Kwota, która ma zostać przeznaczona do podziału między akcjonariuszy Spółki nie może przekroczyć zysku za 

ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione 

z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę 

dywidendy. Jednak kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które zgodnie 

z Kodeksem Spółek Handlowych lub Statutem, powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na 

kapitał zapasowy lub rezerwowy. Przepisy prawa nie zawierają innych postanowień w przedmiocie stopy 

dywidendy lub sposobu jej wyliczenia, częstotliwości oraz akumulowanego lub nieakumulowanego charakteru 

wypłat. 
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Zarząd Spółki jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na 

zasadach określonych w obowiązujących przepisach Kodeksu Spółek Handlowych. Wypłata zaliczki na poczet 

dywidendy wymaga zgody Rady Nadzorczej. Zarząd jest uprawniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na 

poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, o ile Spółka posiada środki wystarczające na jej 

wypłatę. Spółka może wypłacić zaliczkę, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok 

obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego 

roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, 

powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować 

Zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne. 

Osobami, którym przysługuje prawo do dywidendy, są osoby na rachunkach, których będą zapisane 

zdematerializowane Akcje (na okaziciela) w dniu dywidendy. 

Akcjonariusz może wystąpić wobec Spółki z roszczeniem o wypłatę dywidendy w terminie 10 lat, począwszy od 

dnia podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały o przeznaczeniu całości lub części zysku Spółki 

do wypłaty akcjonariuszom. Dopiero po upływie wskazanego powyżej terminu Spółka może uchylić się od 

wypłaty dywidendy, poprzez podniesienie zarzutu przedawnienia. Przepisy prawa nie określają terminu, po 

którym wygasa prawo do dywidendy. 

Poza opisanymi poniżej, nie istnieją inne ograniczenia ani szczególne procedury związane z dywidendą 

w przypadku akcjonariuszy będących nierezydentami. W przypadku dochodów z dywidend wypłacanych 

nierezydentom w rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych, zastosowanie preferencyjnych stawek albo 

zwolnienie z podatku zgodnie z postanowieniami zawartych przez Polskę umów w sprawie unikania 

podwójnego opodatkowania, jest możliwe wyłącznie po przedstawieniu podmiotowi zobowiązanemu do 

potrącenia zryczałtowanego podatku dochodowego tzw. certyfikatu rezydencji, wydanego przez właściwy organ 

administracji podatkowej. Podmiotem zobowiązanym do dostarczenia takiego certyfikatu jest podmiot 

zagraniczny, który uzyskuje z polskich źródeł odpowiednie dochody. Certyfikat rezydencji służy przede 

wszystkim ustaleniu czy płatnik powinien zastosować stawkę bądź zwolnienie ustalone w umowie 

międzynarodowej, czy też potrącić podatek w wysokości określonej w ustawie. Jeżeli nierezydent udowodni, że 

w stosunku do niego miały zastosowanie postanowienia umowy międzynarodowej, które przewidywały redukcję 

krajowej stawki podatkowej (włącznie z całkowitym zwolnieniem), będzie mógł żądać stwierdzenia nadpłaty 

i zwrotu nienależnie pobranego podatku, bezpośrednio od urzędu skarbowego.  

Warunki wypłaty dywidendy 

Warunki wypłaty dywidendy przez Akcjonariuszy Spółki odpowiadają zasadom przyjętym dla spółek 

publicznych. Uchwała o wypłacie dywidendy powinna wskazywać datę ustalenia prawa do dywidendy (dzień 

dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy. Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w Regulaminie KDPW, 

dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały o wypłacie dywidendy albo w okresie 

kolejnych 3 miesięcy, licząc od tego dnia. Dywidenda jest wypłacana w dniu określonym w uchwale Walnego 

Zgromadzenia, a jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia takiego dnia nie określa, dywidendę wypłaca się w dniu 

określonym przez Radę Nadzorczą. 

O planowanej wypłacie zaliczki na poczet dywidendy Zarząd ogłasza co najmniej na 4 tygodnie przed 

rozpoczęciem wypłat, podając dzień, na który zostało sporządzone sprawozdanie finansowe, wysokość kwoty 

przeznaczonej do wypłaty, a także dzień, według którego ustala się uprawnionych do zaliczek. Dzień ten 

powinien przypadać w okresie 7 dni przed dniem rozpoczęcia wypłat. 

Stosownie do § 127 Oddziału 4 Rozdziału 13 Działu IV Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w Systemie 

UTP, Spółka ma obowiązek niezwłocznie przekazać GPW informację o podjęciu uchwały o przeznaczeniu 

zysku na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, wysokości dywidendy, liczbie akcji, z których 

przysługuje prawo do dywidendy wartości dywidendy przypadającej na jedną Akcję, dniu ustalenia prawa do 

dywidendy oraz dniu wypłaty dywidendy. Ponadto § 106 Szczegółowych Zasad Działania KDPW nakłada na 

Spółkę obowiązek poinformowania KDPW o wysokości dywidendy przypadającej na jedną akcję oraz o dniu 

ustalenia prawa do dywidendy i dniu wypłaty dywidendy nie później niż 5 dni przed dniem ustalenia prawa do 

dywidendy. Stosownie do § 106 ust. 2 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, Dzień wypłaty dywidendy może 

przypadać najwcześniej dziesiątego dnia po dniu ustalenia prawa do dywidendy. Ponadto, w przypadku zaliczki 

na poczet przewidywanej dywidendy, zgodnie z § 115 Szczegółowych Zasad Działania KDPW dzień wypłaty 

zaliczki na pocztet dywidendy może przypadać najwcześniej piątego dnia po dniu ustalenia prawa do 

dywidendy.  
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Wypłata zarówno dywidendy, jak i zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy posiadaczom 

zdematerializowanych Akcji Spółki następuje za pośrednictwem systemu depozytowego KDPW. W takim 

przypadku środki z tytułu dywidendy i zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy są przekazywane przez 

KDPW na odpowiednie rachunki uczestników KDPW, którzy następnie otrzymane środki pieniężne przekazują 

na rachunki gotówkowe akcjonariuszy Spółki prowadzone przez właściwe firmy inwestycyjne. Dywidenda 

należna osobom uprawnionym ze zdematerializowanych akcji Spółki zapisanych na rachunku zbiorczym 

przekazywana jest posiadaczowi rachunku przez podmiot prowadzący taki rachunek.  

Prawa i obowiązki związane z Walnym Zgromadzeniem 

Prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu oraz prawo głosu 

Prawo głosu 

Akcjonariusze wykonują prawo głosu na Walnych Zgromadzeniach. Walne Zgromadzenie obraduje jako 

zwyczajne lub nadzwyczajne. Jako organ Spółki działa w trybie i na zasadach określonych w przepisach 

Kodeksu Spółek Handlowych, Statucie, przyjętych przez Spółkę zasadach ładu korporacyjnego. 

Sposób udziału w Walnym Zgromadzeniu oraz sposób wykonywania prawa głosu 

Akcjonariusze Spółki mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub 

przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu 

musi być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej 

nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu. Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza 

Spółki i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej.  

Akcjonariusz Spółki, który posiada Akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych 

może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z Akcji zapisanych na każdym z tych 

rachunków. 

Członek Zarządu i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli 

pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, likwidator, 

pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może 

upoważniać do reprezentacji wyłącznie na jednym Walnym Zgromadzeniu. W takim przypadku udzielenie 

dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.  

Z zastrzeżeniem przypadków określonych w Kodeksie Spółek Handlowych oraz Statucie, uchwały zapadają 

bezwzględną większością głosów oddanych. 

Akcjonariusze mogą głosować odmiennie z każdej z posiadanych Akcji. Na Walnym Zgromadzeniu 

pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza Spółki i głosować odmiennie z Akcji 

każdego akcjonariusza Spółki. 

Żaden z akcjonariuszy Spółki nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika głosować przy powzięciu uchwał 

dotyczących jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym w przedmiocie udzielenia 

absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec Spółki oraz sporu pomiędzy nim a Spółką.  

Statut nie przewiduje możliwości oddania przez akcjonariusza Spółki głosu na Walnym Zgromadzeniu drogą 

korespondencyjną, jednak zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych akcjonariusz spółki publicznej 

może oddać głos na walnym zgromadzeniu drogą korespondencyjną, jeśli przewiduje to regulamin walnego 

zgromadzenia.  

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu 

W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni 

przed datą Walnego Zgromadzenia („Dzień Rejestracji”), pod warunkiem, że przedstawią podmiotowi 

prowadzącemu ich rachunek papierów wartościowych, żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie 

uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w okresie od ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia do 

pierwszego dnia powszedniego po Dniu Rejestracji, a także akcjonariusze, których akcje mające postać 

dokumentu zostaną złożone w siedzibie Spółki nie później niż w Dniu Rejestracji uczestnictwa w Walnym 

Zgromadzeniu i nie zostaną odebrane przed zakończeniem tego dnia. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej 

Spółki niebędący akcjonariuszami mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu bez prawa zabierania 

głosu. Na zaproszenie Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej, mogą brać udział w obradach także inne osoby. 
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Wykaz akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, sporządzony na podstawie 

wykazu udostępnionego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych (KDPW) oraz na 

podstawie akcji mających postać dokumentu i złożonych w siedzibie Spółki, określa lista podpisana przez 

Zarząd Spółki, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania 

(siedzibę), liczbę i rodzaj akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, wyłożona w lokalu Zarządu Spółki przez 

trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. 

Akcje Spółki mogą być przenoszone przez akcjonariuszy Spółki w okresie między Dniem Rejestracji 

uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, a dniem zakończenia Walnego Zgromadzenia. 

Zwołanie Walnego Zgromadzenia 

Podmioty uprawnione do zwołania Walnego Zgromadzenia  

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki i zwoływane jest przez Zarząd nie później niż 

sześć miesięcy po upływie każdego roku obrotowego lub przez Radę Nadzorczą Spółki, gdy Zarząd nie zwołuje 

zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w powyższym terminie. Zgodnie ze KSH, przedmiotem obrad 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest: 

 rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 

ubiegły rok obrotowy; 

 powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty; 

 udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołuje, w miarę potrzeby, Zarząd z własnej inicjatywy. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może również zwołać: Rada Nadzorcza, jeżeli zwołanie go uzna za 

wskazane oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej pięć procent kapitału zakładowego. 

Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki, którzy reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego 

Spółki mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw 

w porządku obrad tego Walnego Zgromadzenia. Żądanie zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

należy przedłożyć Zarządowi na piśmie bądź w postaci elektronicznej. Jeżeli w terminie 2 tygodni od dnia 

przedstawienia żądania Zarządowi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy 

może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki występujących 

z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego Walnego Zgromadzenia. 

Prawo umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia 

Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki, którzy reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego 

Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. 

Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego 

Zgromadzenia. Żądanie może również zostać złożone w postaci elektronicznej. Wówczas Zarząd ma obowiązek 

niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić 

zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy Spółki. Ogłoszenie dokonywane jest 

w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia. 

Sposób zwołania Walnego Zgromadzenia 

Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki, a także 

w sposób właściwy dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z Ustawą o Ofercie Publicznej. Ogłoszenie 

powinno zostać dokonane co najmniej na 26 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia i powinno zawierać 

w szczególności:  

 datę, godzinę i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad; 

 precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa 

głosu;  

 Dzień Rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu;  

 informację, że prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami 

Spółki w Dniu Rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu; 
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 wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może 

uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty 

uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej, dotyczące 

spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać 

wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia; oraz  

 wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Walnego 

Zgromadzenia. 

Stosownie do przepisów Rozporządzenia o Raportach, Spółka zobowiązana jest do przekazania w formie raportu 

bieżącego informacji zawartych w ogłoszeniu o Walnym Zgromadzeniu. W przypadku zamierzonej zmiany 

Statutu ogłoszenie w formie raportu bieżącego powinno zawierać dotychczas obowiązujące postanowienia 

Statutu, treść proponowanych zmian, a w przypadku, gdy w związku ze znacznym zakresem zamierzonych 

zmian Spółka podejmuje decyzję o sporządzeniu nowego teksu jednolitego, również treść nowego tekstu 

jednolitego Statutu wraz z wyliczeniem jego nowych postanowień. Spółka powinna również ogłosić w formie 

raportu bieżącego treść projektów uchwał oraz załączników do projektów, które mają być przedmiotem obrad 

Walnego Zgromadzenia, istotnych dla podejmowanych uchwał. 

Prawo zgłaszania Spółce projektów uchwał 

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki, którzy reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego 

mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce, na piśmie lub przy wykorzystaniu środków 

komunikacji elektronicznej, projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego 

Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. W takim przypadku Spółka 

niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na swojej stronie internetowej. 

Prawo żądania wydania odpisów wniosków 

Każdy akcjonariusz Spółki ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad 

najbliższego Walnego Zgromadzenia w terminie tygodnia przed datą Walnego Zgromadzenia. 

Prawo żądania wydania odpisów rocznego sprawozdania finansowego 

Akcjonariusze Spółki mają prawo żądać wydania odpisów sprawozdania Zarządu z działalności Spółki 

i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta, 

najpóźniej na 15 dni przed Walnym Zgromadzeniem. 

Prawo do uzyskania informacji 

Podczas obrad Walnego Zgromadzenia, Zarząd jest zobowiązany do udzielenia akcjonariuszowi Spółki na jego 

żądanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad 

Walnego Zgromadzenia.  

Zarząd odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, jej spółce powiązanej albo 

spółce lub spółdzielni zależnej Spółki, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub 

organizacyjnych przedsiębiorstwa. Członek Zarządu może odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie 

informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej. 

Zarząd może udzielić informacji na piśmie poza Walnym Zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne 

powody. W takim przypadku Zarząd jest obowiązany udzielić informacji nie później, niż w terminie 2 tygodni 

od dnia zgłoszenia przez akcjonariusza Spółki żądania, podczas Walnego Zgromadzenia.  

Informacje, które zostały przekazane akcjonariuszowi Spółki, powinny zostać przekazane do publicznej 

wiadomości w formie raportu bieżącego. 

Kompetencje Walnego Zgromadzenia 

Zgodnie z § 12 ust. 4 Statutu do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy m.in.: 

 podejmowanie uchwał o podziale zysków lub pokryciu straty, wysokości odpisów na kapitał zapasowy 

i inne fundusze, określeniu daty, według której ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 

dany rok obrotowy, wysokości dywidendy i terminie wypłaty dywidendy; 

 udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków; 
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 podejmowanie postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu 

Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru; 

 podejmowanie uchwał o połączeniu Spółki z inną spółką, o rozwiązaniu Spółki i wyznaczaniu likwidatora; 

 podejmowanie uchwał o emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa oraz warrantów 

subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych; 

 zmiana Statutu Spółki, w tym podejmowanie uchwał o podwyższeniu i obniżeniu kapitału zakładowego; 

 zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki; 

 ustalanie i zmiana zasad wynagradzania lub wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej; 

 uchwalanie oraz zmiana regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz zatwierdzenie Regulaminu Rady 

Nadzorczej; 

 podejmowanie uchwały o umorzeniu akcji za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę; 

 rozpatrywanie lub podejmowanie uchwał w innych sprawach przewidzianych przepisami prawa lub 

postanowieniami niniejszego Statutu oraz rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wnoszonych przez 

akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10 (dziesięć) procent kapitału zakładowego, 

Zarząd lub Radę Nadzorczą. 

Prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami 

Na wniosek akcjonariuszy Spółki, którzy reprezentują co najmniej 1/5 kapitału zakładowego Spółki, wybór Rady 

Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi 

grupami, nawet gdy Statut przewiduje inny sposób powołania Rady Nadzorczej.  

Osoby reprezentujące na Walnym Zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby 

reprezentowanych akcji przez liczbę członków Rady Nadzorczej, mogą utworzyć odrębną grupę celem wyboru 

jednego członka Rady Nadzorczej, nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków. 

Mandaty w Radzie Nadzorczej nieobsadzone przez grupę akcjonariuszy, utworzoną zgodnie z zasadami 

wskazanymi powyżej, obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze, których 

głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania 

oddzielnymi grupami. 

Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru członka 

Rady Nadzorczej, nie dokonuje się wyborów grupami. 

Prawo do zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia 

Akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia w drodze powództwa 

o uchylenie uchwały bądź powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały. 

Powództwo o uchylenie uchwały 

Uchwałę Walnego Zgromadzenia sprzeczną ze Statutem bądź dobrymi obyczajami i godzącą w interes Spółki 

lub mającą na celu pokrzywdzenie akcjonariusza Spółki, podmiot uprawniony może zaskarżyć w drodze 

wytoczonego przeciwko Spółce powództwa o uchylenie uchwały. Powództwo o uchylenie uchwały Walnego 

Zgromadzenia powinno zostać wniesione w terminie miesiąca od dnia otrzymania wiadomości o uchwale, nie 

później jednak niż w terminie 3 miesięcy od dnia powzięcia takiej uchwały. 

Powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały 

Uchwałę Walnego Zgromadzenia sprzeczną z ustawą podmiot uprawniony może zaskarżyć w drodze 

powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały wytoczonego przeciwko Spółce. Powództwo o stwierdzenie 

nieważności uchwały Walnego Zgromadzenia powinno być wniesione w terminie 30 dni od dnia jej ogłoszenia, 

nie później jednak niż w terminie roku od dnia powzięcia takiej uchwały. 

Podmioty uprawnione do zaskarżenia uchwał Walnego Zgromadzenia 

Podmiotami, którym przysługuje prawo do wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały lub powództwa 

o stwierdzenie nieważności uchwały Walnego Zgromadzenia są: 

 Zarząd, Rada Nadzorcza oraz poszczególni członkowie tych organów; 
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 akcjonariusz Spółki, który głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądał zaprotokołowania 

sprzeciwu; 

 akcjonariusz Spółki bezzasadnie niedopuszczony do udziału w Walnym Zgromadzeniu; 

 akcjonariusze Spółki, którzy nie byli obecni na Walnym Zgromadzeniu, jedynie w przypadku wadliwego 

zwołania Walnego Zgromadzenia lub też powzięcia uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad. 

Prawo poboru 

Akcjonariusze Spółki mają prawo objęcia akcji Spółki nowej emisji w stosunku do liczby posiadanych Akcji 

(prawo poboru). Akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji Spółki 

w stosunku do liczby posiadanych Akcji, przy czym prawo poboru przysługuje również w przypadku emisji 

papierów wartościowych zamiennych na Akcje lub inkorporujących prawo zapisu na Akcje. Uchwała 

o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki powinna wskazywać dzień, według którego określa się 

akcjonariuszy Spółki, którym przysługuje prawo poboru nowych akcji (tzw. dzień prawa poboru). Dzień prawa 

poboru nie może być ustalony później niż z upływem 6 miesięcy, licząc od dnia powzięcia uchwały. Porządek 

obrad Walnego Zgromadzenia, na którym ma zostać podjęta uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego 

spółki, powinien określać proponowany dzień prawa poboru. 

Dotychczasowi akcjonariusze Spółki mogą zostać pozbawieni prawa poboru akcji Spółki nowej emisji 

wyłącznie w interesie Spółki oraz, gdy pozbawienie prawa poboru zostało zapowiedziane w porządku obrad 

Walnego Zgromadzenia. Zarząd przedstawia Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody 

wyłączenia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną nowych akcji Spółki (bądź sposób jej ustalenia). Do 

podjęcia uchwały w sprawie pozbawienia akcjonariuszy Spółki prawa poboru wymagana jest większość co 

najmniej czterech piątych głosów. 

W przypadku, gdy: 

 uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego stanowi, że nowe akcje spółki mają być objęte w całości 

przez instytucję finansową (subemitenta), z obowiązkiem oferowania ich następnie akcjonariuszom Spółki 

celem umożliwienia im wykonania prawa poboru na warunkach określonych w uchwale; 

 uchwała stanowi, że nowe akcje Spółki mają być objęte przez subemitenta w przypadku, gdy akcjonariusze 

Spółki, którym służy prawo poboru, nie obejmą części lub wszystkich oferowanych im akcji; 

do podjęcia uchwały w sprawie wyłączenia prawa poboru nie jest wymagana większość czterech piątych głosów. 

Prawo do udziału w majątku w przypadku likwidacji Spółki 

Zgodnie z KSH, w przypadku likwidacji Spółki, majątek pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu 

wierzycieli Spółki dzieli się pomiędzy akcjonariuszy w stosunku do dokonanych przez każdego z nich wpłat na 

kapitał zakładowy. 

Umorzenie Akcji 

Zgodnie z § 9 ust. 1 Statutu, Akcje mogą być umarzane wyłącznie za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia 

przez Spółkę.  

Umorzenie Akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia powinna określać 

w szczególności podstawę prawną umorzenia, ilość i rodzaj Akcji ulegających umorzeniu, wysokość 

wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych, termin zapłaty wynagrodzenia za umorzone 

Akcje oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.  

Umorzenie Akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego Spółki. Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego 

powinna być powzięta na walnym zgromadzeniu, na którym powzięto uchwałę o umorzeniu Akcji. 

Zamiana Akcji 

Zgodnie z KSH, zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela albo odwrotnie może być dokonana na żądanie 

akcjonariusza, jeżeli ustawa lub Statut nie stanowi inaczej. 

Na podstawie Statutu Spółki wszystkie Akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela i nie podlegają zamianie 

na akcje imienne. 
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Zmiana praw akcjonariuszy Spółki 

Zmiana praw posiadaczy Akcji może co do zasady nastąpić w drodze zmiany Statutu i wymaga uchwały 

Walnego Zgromadzenia podjętej większością ¾ głosów oraz wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS. Ponadto 

uchwała dotycząca zmiany Statutu, zwiększająca świadczenia akcjonariuszy Spółki lub uszczuplająca prawa 

przyznane osobiście akcjonariuszom Spółki, wymaga zgody wszystkich akcjonariuszy Spółki, których dotyczy. 

Prawo do żądania wyboru rewidenta do spraw szczególnych 

Stosownie do art. 84 Ustawy o Ofercie Publicznej, na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy Spółki, którzy 

posiadają co najmniej 5% ogólnej liczby głosów, Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę w sprawie 

zbadania przez biegłego, na koszt Spółki, określonego zagadnienia związanego z utworzeniem Spółki lub 

prowadzeniem jej spraw. Akcjonariusze tacy mogą w tym celu żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia, bądź umieszczenia sprawy podjęcia tej uchwały w porządku obrad najbliższego Walnego 

Zgromadzenia. Żądanie należy przedłożyć Zarządowi na piśmie. Jeśli w terminie 2 tygodni od dnia 

przedstawienia żądania Zarządowi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy 

może, po wezwaniu Zarządu do złożenia oświadczenia, upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia akcjonariuszy Spółki występujących z takim żądaniem. Wówczas Sąd wyznacza 

przewodniczącego takiego Walnego Zgromadzenia. 

Uchwała Walnego Zgromadzenia w przedmiocie wyboru rewidenta do spraw szczególnych powinna 

w szczególności określać: 

 oznaczenie rewidenta do spraw szczególnych, na którego wnioskodawca wyraził zgodę na piśmie; 

 przedmiot i zakres badania, zgodny z treścią wniosku, chyba że wnioskodawca wyraził na piśmie zgodę na 

ich zmianę; 

 rodzaje dokumentów, które Spółka powinna udostępnić biegłemu; oraz 

 termin rozpoczęcia badania, nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia podjęcia uchwały. 

W przypadku gdy Walne Zgromadzenie nie podejmie uchwały zgodnej z treścią wniosku albo podejmie uchwałę 

z naruszeniem art. 84 ust. 4 Ustawy o Ofercie Publicznej, wnioskodawcy mogą w terminie 14 dni od dnia 

podjęcia takiej uchwały, wystąpić do sądu rejestrowego o wyznaczenie wskazanego podmiotu jako rewidenta do 

spraw szczególnych. 

Rewidentem do spraw szczególnych może być wyłącznie podmiot posiadający wiedzę fachową i kwalifikacje 

niezbędne do zbadania sprawy określonej w uchwale Walnego Zgromadzenia, które zapewnią sporządzenie 

rzetelnego i obiektywnego sprawozdania z badania. Rewidentem do spraw szczególnych nie może być jednak 

podmiot świadczący w okresie objętym badaniem usługi na rzecz Spółki, podmiotu dominującego lub zależnego 

Spółki, jak również jednostki dominującej lub znaczącego inwestora Spółki w rozumieniu Ustawy 

o Rachunkowości. Rewidentem do spraw szczególnych nie może być także podmiot, który należy do tej samej 

grupy kapitałowej co podmiot, który świadczył wspomniane usługi. 

Zarząd i Rada Nadzorcza mają obowiązek udostępnić rewidentowi do spraw szczególnych dokumenty wskazane 

w uchwale Walnego Zgromadzenia w przedmiocie wyboru rewidenta do spraw szczególnych albo 

w postanowieniu sądu o wyznaczeniu rewidenta do spraw szczególnych, jak również udzielić wyjaśnień 

niezbędnych do przeprowadzenia przez takiego rewidenta badania. 

Rewident do spraw szczególnych jest zobowiązany do przedstawienia Zarządowi i Radzie Nadzorczej 

pisemnego sprawozdania z wyników przeprowadzonego przez siebie badania. Obowiązkiem Zarządu jest 

przekazanie takiego sprawozdania w formie raportu bieżącego. Sprawozdanie rewidenta do spraw szczególnych 

nie może jednak ujawniać informacji stanowiących tajemnicę techniczną, handlową lub organizacyjną Spółki, 

chyba że jest to niezbędne do uzasadnienia stanowiska zawartego w tym sprawozdaniu. 

Na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Zarząd zobowiązany jest do złożenia sprawozdania ze sposobu 

uwzględnienia wyników badania. 



 

Prospekt emisyjny Venture Inc S.A.  215 

WARUNKI OFERTY 

Oferta 

Na podstawie niniejszego Prospektu przedmiotem Oferty jest nie mniej niż 1 i nie więcej niż 15.000.000 akcji 

zwykłych na okaziciela serii G Spółki o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda („Akcje 

Oferowane”).  

Akcje Oferowane będą stanowić do 50,27% podwyższonego kapitału zakładowego Spółki, uprawniając tym 

samym do 50,27% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu. 

Oferta Akcji Oferowanych przeprowadzana na podstawie niniejszego Prospektu jest ofertą publiczną 

z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Zgodnie z Uchwałą w Sprawie Podwyższenia 

prawo poboru przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom zostało w całości wyłączone. 

Niniejszy Prospekt stanowi również podstawę do ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do 

obrotu na rynku regulowanym (rynku równoległym) prowadzonym przez GPW nie więcej niż 29.840.000 Akcji, 

w tym: 14.840.000 Akcji Istniejących, tj. 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, 840.000 akcji 

zwykłych na okaziciela serii B, 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, 1.000.000 akcji zwykłych na 

okaziciela serii D, 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E, 6.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii 

F, oraz nie więcej niż 15.000.000 Akcji Oferowanych. 

Akcje Istniejące serii A, B i C są zdematerializowane w KDPW i zarejestrowane pod kodem ISIN 

PLVNTIN00011. Akcje Istniejące serii D, E, F oraz Akcje Oferowane zostaną zarejestrowane w depozycie 

papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą 

w Warszawie, ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa, który będzie uczestniczył w obsłudze realizacji praw 

korporacyjnych akcjonariuszy Spółki na zasadach określonych w Regulaminie KDPW i w wydanych na jego 

podstawie Szczegółowych Zasadach Działania KDPW. Z chwilą rejestracji w KDPW Akcjom Oferowanym 

zostanie nadany kod ISIN PLVNTIN00011.  

Akcje Oferowane są oferowane na terytorium Polski w drodze oferty publicznej. Prospekt nie będzie podlegał 

zatwierdzeniu przez organ nadzoru inny niż KNF, nie będzie przedmiotem rejestracji ani zgłoszenia do organu 

nadzoru w żadnym innym państwie niż Polska. 

Spółka zwraca uwagę inwestorów, że jedynym prawnie wiążącym dokumentem sporządzonym na potrzeby 

przeprowadzenia Oferty opisanych powyżej Akcji Oferowanych jest niniejszy Prospekt wraz z zatwierdzonymi 

przez KNF i opublikowanymi aneksami do Prospektu. 

Nie są tworzone, ani nie są przedmiotem subskrypcji lub plasowania o charakterze prywatnym, żadne inne 

papiery wartościowe tej samej lub innej klasy, co Akcje Oferowane i oczekujące dopuszczenia do obrotu na 

rynku regulowanym. 

Ostateczna liczba Akcji Oferowanych zostanie ustalona w uzgodnieniu z Oferującym przez Zarząd na podstawie 

(i) upoważnienia dla Zarządu wynikającego z Uchwały w Sprawie Podwyższenia (Uchwała w sprawie 

Podwyższenia zawiera upoważnienie dla Zarządu do określenia Ostatecznej Liczby Akcji Oferowanych, które 

zostaną zaoferowane do objęcia oraz do określenia zgodnie z art. 432 § 4 KSH ostatecznej sumy, o jaką zostanie 

podwyższony kapitał zakładowy Spółki) albo (ii) w przypadku nieskorzystania przez Zarząd z upoważnienia, o 

którym mowa w pkt (i) powyżej, będzie wynosiła 15.000.000 Akcji Oferowanych. W związku z powyższym 

zwraca się uwagę, iż subskrybowanie większej liczby Akcji Oferowanych niż liczba wynikająca z określonej 

przez Zarząd ostatecznej sumy podwyższenia kapitału zakładowego spowoduje konieczność dokonania redukcji 

zapisów, która może okazać się wyższa od ewentualnego poziomu redukcji, gdyby Emitent nie skorzystał z 

uprawnienia z art. 432 § 4 KSH. 

Ryzyko związane ze skorzystaniem przez Zarząd ze wskazanego wyżej upoważnienia zostało opisane w 

rozdziale „Czynniki ryzyka”, w podrozdziale „Ryzyka związane ze strukturą akcjonariatu, Ofertą oraz Akcjami” 

– „Ryzyko redukcji zapisów inwestorów, w związku ze skorzystaniem przez Zarząd z udzielonego upoważnienia i 

z ustaleniem ostatecznej sumy podwyższenia na niższym poziomie niż maksymalna liczba akcji wynikająca z 

uchwały emisyjnej” oraz „Ryzyko związane z niedojściem Oferty do skutku” 

Informacja o wynikach Oferty zostanie podana do publicznej wiadomości w trybie raportu bieżącego nie później 

niż w terminie dwóch tygodni od zakończenia subskrypcji Akcji Oferowanych. Informacja o niedojściu emisji 

Akcji Oferowanych do skutku zostanie podana do publicznej wiadomości w drodze komunikatu aktualizującego, 

w sposób w jaki został udostępniony Prospekt, tj. stosownie do art. 47 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej. 
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Uprawnieni inwestorzy 

Oferta kierowana jest do Inwestorów Instytucjonalnych. 

Do uczestnictwa w budowie Księgi Popytu uprawnieni będą Inwestorzy Instytucjonalni, którzy otrzymali od 

Oferującego zaproszenie do udziału w budowie Księgi Popytu. 

Akcje Oferowane oferowane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Nierezydenci zainteresowani 

nabyciem Akcji Oferowanych powinni zapoznać się z odpowiednimi przepisami swojego kraju 

zamieszkania/siedziby lub rejestracji. 

Podmioty koordynujące lub przeprowadzające ofertę Akcji Oferowanych 

Podmiotem koordynującym Ofertę jest Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie, adres: 

ul. Mogilska 65, 31-545 Kraków, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS 

pod nr KRS 0000033118, NIP 676-10-44-221 o kapitale zakładowym 13.500.000,00 PLN (w pełni opłaconym). 

Trigon Dom Maklerski S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 

26 listopada 2002 roku Nr KPWiG 4021-21/2002/. 

Trigon Dom Maklerski S.A. pełni również funkcję Oferującego, jest podmiotem odpowiedzialnym za 

pośrednictwo w proponowaniu nabycia Akcji Oferowanych, w tym: za czynności o charakterze doradczym 

w zakresie aspektów finansowych, mające na celu przeprowadzenie Oferty Akcji Oferowanych oraz 

wprowadzenie Akcji Oferowanych do obrotu na rynku regulowanym. 

Przewidywany harmonogram Oferty 

Oferta zostanie rozpoczęta w dniu publikacji Prospektu, co nastąpi niezwłocznie po jego zatwierdzeniu przez 

KNF. Poniżej został przedstawiony przewidywany harmonogram Oferty. Czas podawany jest według czasu 

warszawskiego.  

25 września 2017 r. publikacja Prospektu  

28 września 2017 r. rozpoczęcie procesu budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych 

2 października 2017 r. zakończenie procesu budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych (do godz. 

15.00 w dniu 2 października 2017 roku); 

ustalenie i opublikowanie Ostatecznej Liczby Akcji Oferowanych oraz Ceny Akcji Oferowanych  

3 października – 5 października 2017 

r. 

przyjmowanie zapisów Inwestorów Instytucjonalnych 

6 października 2017 r. przydział Akcji Oferowanych 

około 1 miesiąca od przydziału Akcji 

Oferowanych 

Pierwszy dzień notowania Akcji Oferowanych na rynku regulowanym GPW 

Powyższy harmonogram ma charakter orientacyjny. Z uwagi na zdarzenia niezależne od Spółki, uwzględnione 

w niniejszym harmonogramie, może on ulec zmianie.  

Jednocześnie Spółka, zastrzega sobie prawo do zmiany terminów przewidzianych w harmonogramie, po 

wcześniejszych konsultacjach z Oferującym. Informacje o wszelkich zmianach terminów zostaną przekazane 

w drodze komunikatu aktualizującego, zgodnie z art. 52 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej, najpóźniej w dniu 

upływu danego terminu. W przypadku, gdy w ocenie Spółki zmiana harmonogramu Oferty mogłaby w sposób 

znaczący wpłynąć na ocenę Akcji Oferowanych, informacja ta zostanie udostępniona do publicznej wiadomości 

w formie aneksu do Prospektu (po jego uprzednim zatwierdzeniu przez KNF), zgodnie z art. 51 Ustawy 

o Ofercie Publicznej. 

W przypadku zmiany terminu rozpoczęcia lub zakończenia przyjmowania zapisów odpowiedni komunikat 

aktualizujący zostanie przekazany do publicznej wiadomości najpóźniej na dzień przed pierwotnym terminem 

rozpoczęcia lub zakończenia przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane. Jeżeli zmianie ulegnie termin 

zakończenia budowania Księgi Popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych, odpowiedni komunikat 

aktualizujący zostanie podany do publicznej wiadomości najpóźniej w przeddzień upływu terminu. 

Jeśli decyzja o zmianie harmonogramu Oferty zostanie podjeta po przeprowadzeniu procesu budowania Księgi 

Popytu, ale przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów, Spółka w uzgodnieniu z Oferujacym mogą ponownie 

przeprowadzić proces budowania Księgi Popytu, przy czym w takiej sytuacji określą czy wcześniej złożone 

deklaracje i zaproszenia do objęcia tracą czy też zachowują ważność. 
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Z uwagi na fakt notowania akcji Emitenta poza rynkiem regulowanym tj. w ASO-NewConnect prowadzonym 

przez GPW w przypadkach przewidzianych prawem, niezależnie od obowiązków wynikających z Ustawy o 

Ofercie Publicznej, Emitent będzie publikował informacje o przebiegu Oferty, w tym m.in. w zakresie publikacji 

informacji o Cenie Akcji Oferowanych czy odstąpieniu od Oferty jako informacje poufne w rozumieniu art. 17 

Rozporządzenia MAR. 

Warunki odstąpienia od przeprowadzenia Oferty lub jej zawieszenia 

Odwołanie Oferty  

Przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów Emitent może odwołać Ofertę, bez podawania przyczyn. Odwołanie 

Oferty nie jest równoznaczne z rezygnacją z ubiegania się o dopuszczenie Akcji Istniejących do obrotu na rynku 

regulowanym. W przypadku odwołania Oferty Emitent będzie ubiegał się o dopuszczenie Akcji Istniejących do 

obrotu na rynku regulowanym (rynku równoległym) prowadzonym przez GPW, o ile będzie spełniał wymogi 

określone Regulaminem GPW. Na Datę Prospektu, w przypadku Akcji Istniejących, Emitent spełnia te wymogi, 

zarówno w zakresie kapitalizacji, jak i rozproszenia. 

W przypadku podjęcia decyzji o odwołaniu Oferty, stosowna informacja zostanie podana przez Emitenta do 

publicznej wiadomości niezwłocznie po jej podjęciu, w sposób w jaki został udostępniony Prospekt, tj. w trybie 

art. 47 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej.  

Odstąpienie od przeprowadzenia Oferty  

Po rozpoczęciu przyjmowania zapisów Emitent może odstąpić od jej przeprowadzenia jedynie z ważnych 

powodów. Do ważnych powodów można zaliczyć w szczególności: (i) nagłe lub nieprzewidziane zmiany 

w sytuacji ekonomiczno-politycznej w Polsce lub w innym kraju, które mogłyby mieć istotny negatywny wpływ 

na rynki finansowe, gospodarkę Polski, Ofertę lub na działalność Spółki (np. zamachy terrorystyczne, wojny, 

katastrofy, powodzie); (ii) nagłe i nieprzewidziane zmiany lub wydarzenia o innym charakterze niż wskazane 

w punkcie (i) powyżej, mogące mieć istotny negatywny wpływ na działalność Spółki lub mogące skutkować 

poniesieniem przez Spółkę istotnej szkody lub istotnym zakłóceniem jej działalności; (iii) istotną negatywną 

zmianę dotyczącą działalności, sytuacji finansowej lub wyników operacyjnych Spółki; (iv) zawieszenie lub 

istotne ograniczenie obrotu papierami wartościowymi na GPW lub na innych rynkach giełdowych w przypadku, 

gdy mogłoby to mieć istotny negatywny wpływ na Ofertę; (v) gdy wynik procesu budowy Księgi Popytu lub 

zapisów okaże się niesatysfakcjonujący dla Emitenta, tj. nie będzie gwarantował pozyskania wysokiej jakości 

inwestorów lub nie będzie gwarantował odpowiedniego poziomu płynności notowań na rynku wtórnym lub gdy 

wystąpi ryzyko niespełnienia warunków wprowadzanych akcji do obrotu na rynku regulowanym; (vi) nagłe 

i nieprzewidziane zmiany mające bezpośredni, istotny i negatywny wpływ na funkcjonowanie Spółki; lub (vii) 

wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy pomiędzy Emitentem a Oferującym o oferowanie Akcji Oferowanych. 

Odstąpienie od przeprowadzenia Oferty nie jest równoznaczne z rezygnacją z ubiegania się o dopuszczenie 

Akcji Istniejących do obrotu na rynku regulowanym. Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia Oferty 

zostanie podana przez Emitenta do publicznej wiadomości niezwłocznie po jej podjęciu, w sposób w jaki został 

udostępniony Prospekt, tj. w trybie art. 47 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej. W przypadku odstąpienia od 

przeprowadzenia Oferty złożone zapisy na Akcje Oferowane zostaną uznane za nieważne, a dokonane płatności 

zostaną zwrócone bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań nie później niż 14 dni po dniu ogłoszenia 

o odstąpieniu od przeprowadzenia Oferty. 

Zawieszenie Oferty  

Przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów Emitent może podjąć decyzję o zawieszeniu Oferty, bez podawania 

przyczyn. W takim przypadku informacja o zawieszeniu Oferty zostanie podana w formie komunikatu 

aktualizującego do Prospektu, w trybie art. 52 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej. Decyzja w przedmiocie 

zawieszenia Oferty może zostać podjęta bez jednoczesnego wskazania nowych terminów Oferty, które mogą 

zostać ustalone w terminie późniejszym. 

Jeżeli decyzja o zawieszeniu Oferty zostanie podjęta po przeprowadzeniu procesu budowania Księgi Popytu, ale 

przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów, Spółka w uzgodnieniu z Oferującym może ponownie 

przeprowadzić proces budowania Księgi Popytu, przy czym w takiej sytuacji Spółka w uzgodnieniu 

z Oferującym określi, czy wcześniej złożone deklaracje objęcia Akcji Oferowanych i zaproszenia do objęcia 

Akcji Oferowanych tracą czy zachowują ważność. Informacja w tym zakresie zostanie podana do publicznej 

wiadomości łącznie z informacją o zawieszeniu Oferty, w trybie art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej, tj. 

w formie aneksu do Prospektu. 
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Po rozpoczęciu przyjmowania zapisów Emitent może podjąć decyzję o zawieszeniu oferty Akcji Oferowanych 

jedynie z ważnych powodów. Do ważnych powodów należy zaliczyć w szczególności zdarzenia, które mogłyby 

w negatywny sposób wpłynąć na powodzenie Oferty lub powodować zwiększone ryzyko inwestycyjne dla 

nabywców Akcji Oferowanych. W tym przypadku informacja o zawieszeniu Oferty zostanie podana w formie 

aneksu do Prospektu, w trybie art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej. Aneks ten będzie podany do publicznej 

wiadomości w ten sam sposób, w jaki został opublikowany Prospekt. Decyzja w przedmiocie zawieszenia Oferty 

może zostać podjęta bez jednoczesnego wskazania nowych terminów Oferty, które mogą zostać ustalone 

w terminie późniejszym. 

Jeśli zapisy, oraz dokonane wpłaty nadal będą uważane za ważne, inwestorzy będą mogli uchylić się od skutków 

prawnych złożonych zapisów poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie nie dłuższym, niż 2 dni od 

dnia udostępnienia aneksu do Prospektu lub w terminie dłuższym, o ile zostanie to wskazane w aneksie. Jeżeli 

zapisy oraz dokonane wpłaty zostaną uznane za nieważne, w ciągu 14 dni od dnia udostępnienia aneksu 

dokonany zostanie zwrot uiszczonych wpłat. 

Niedojście Oferty do skutku 

Emisja Akcji Oferowanych nie dojdzie do skutku w następujących przypadkach: 

 Spółka odstąpi od przeprowadzenia Oferty; lub 

 Zarząd nie złoży w terminie wniosku w sprawie rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego; lub 

 sąd rejestrowy wyda postanowienie o odmowie rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, a 

postanowienie to uprawomocni się; lub  

 niezłożenia przez Zarząd oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału 

zakładowego, o którym mowa w art. 310 KSH. 

Na mocy Uchwały w Sprawie Podwyższenia Zarząd Spółki został upoważniony do określenia Ostatecznej 

Liczby Akcji Oferowanych wyemitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz 

ostatecznej sumy, o jaką kapitał zakładowy Spółki ma być podwyższony. Nie można wykluczyć sytuacji, 

w której po ustaleniu przez Zarząd Ostatecznej Liczby Akcji Oferowanych, oferowanych w ramach Oferty, 

i subskrybowania przez inwestorów mniejszej liczby Akcji Oferowanych, niż zostało to określone przez Zarząd 

Spółki, sąd rejestrowy odmówi rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w rejestrze 

przedsiębiorców KRS. 

Informacja o niedojściu Oferty do skutku zostanie przekazana do publicznej wiadomości zgodnie z art. 56 ust. 1 

Ustawy o Ofercie Publicznej. 

W przypadku niedojścia Oferty do skutku, dokonane płatności zostaną zwrócone potencjalnym inwestorom 

w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia o niedojściu Oferty do skutku. 

Ustalenie przedziału cenowego 

Dla potrzeb budowania Księgi Popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych może zostać ustalony orientacyjny 

przedział cenowy, który nie będzie podany do publicznej wiadomości oraz który może ulec zmianie. 

Cena emisyjna Akcji Oferowanych zostanie ustalona 2 października 2017 r. w drodze budowania księgi popytu 

wśród Inwestorów Instytucjonlanych. W okresie trwania budowy księgi popytu inwestorzy będą składać 

deklaracje popytu oparte na dwóch parametrach: liczbie Akcji Oferowanych, na które zgłoszony jest popyt, oraz 

cenie. 

Ustalenie Ceny Akcji Oferowanych 

Spółka w porozumieniu z Oferującym ustali ostateczną cenę Akcji Oferowanych („Cena Akcji Oferowanych”) 

na podstawie wyników procesu budowy księgi popytu wśród wybranych Inwestorów Instytucjonalnych 

(„Księga Popytu”). Cena Akcji Oferowanych zostanie ustalona przez Zarząd Spółki, zgodnie z upoważnieniem 

dla Zarządu, udzielonym w Uchwale w Sprawie Podwyższenia. 

Informacja odnośnie ustalonej Ceny Akcji Oferowanych zostanie podana w dniu 2 października 2017 r. 

do publicznej wiadomości zgodnie z art. 54 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej, tj. w sposób, w jaki został 

opublikowany niniejszy Prospekt oraz w trybie określonym w art. 56 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej. 

Zważywszy że, informacja o Cenie Akcji Oferowanych zostanie podana w dniu 2 października 2017 r. przed 

rozpoczęciem przyjmowania zapisów, inwestorom nie będzie przysługiwało uprawnienie do uchylenia się od 
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skutków prawnych złożonego zapisu przez złożenie oświadczenia na piśmie, w terminie 2 dni roboczych od dnia 

przekazania do publicznej wiadomości informacji o Cenie Akcji Oferowanych, o którym mowa w art. 54 ust. 1 

pkt 3 Ustawy o Ofercie Publicznej. 

Ostateczna liczba Akcji Oferowanych oferowanych w ramach Oferty 

Spółka w porozumieniu z Oferującym ustali odpowiednio ostateczną liczbę Akcji Oferowanych, które zostaną 

zaoferowane w Ofercie („Ostateczna Liczba Akcji Oferowanych”), najpóźniej w dniu ustalenia Ceny Akcji 

Oferowanych. 

Ostateczna liczba Akcji Oferowanych zostanie ustalona w uzgodnieniu z Oferującym przez Zarząd na podstawie 

(i) upoważnienia dla Zarządu wynikającego z Uchwały w Sprawie Podwyższenia (Uchwała w sprawie 

Podwyższenia zawiera upoważnienie dla Zarządu do określenia Ostatecznej Liczby Akcji Oferowanych, które 

zostaną zaoferowane do objęcia oraz do określenia zgodnie z art. 432 § 4 KSH ostatecznej sumy, o jaką zostanie 

podwyższony kapitał zakładowy Spółki) albo (ii) w przypadku nieskorzystania przez Zarząd z upoważnienia, o 

którym mowa w pkt (i) powyżej, będzie wynosiła 15.000.000 Akcji Oferowanych. W związku z powyższym 

zwraca się uwagę, iż subskrybowanie większej liczby Akcji Oferowanych niż liczba wynikająca z określonej 

przez Zarząd ostatecznej sumy podwyższenia kapitału zakładowego spowoduje konieczność dokonania redukcji 

zapisów, która może okazać się wyższa od ewentualnego poziomu redukcji, gdyby Emitent nie skorzystał z 

uprawnienia z art. 432 § 4 KSH. 

Ryzyko związane ze skorzystaniem przez Zarząd ze wskazanego wyżej upoważnienia zostało opisane w 

rozdziale „Czynniki ryzyka”, w podrozdziale „Ryzyka związane ze strukturą akcjonariatu, Ofertą oraz Akcjami” 

– „Ryzyko redukcji zapisów inwestorów, w związku ze skorzystaniem przez Zarząd z udzielonego upoważnienia i 

z ustaleniem ostatecznej sumy podwyższenia na niższym poziomie niż maksymalna liczba akcji wynikająca z 

uchwały emisyjnej” oraz „Ryzyko związane z niedojściem Oferty do skutku” 

Informacja odnośnie ustalonej Ostatecznej Liczby Akcji Oferowanych zostanie podana w dniu 

2 października 2017 r. do publicznej wiadomości w sposób w jaki został udostępniony niniejszy Prospekt oraz w 

trybie art. 56 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej. 

Zważywszy że, informacja o Cene Akcji Oferowanych zostanie podana w dniu 2 października 2017 r. przed 

rozpoczęciem przyjmowania zapisów, inwestorom nie będzie przysługiwało uprawnienie do uchylenia się od 

skutków prawnych złożonego zapisu przez złożenie oświadczenia na piśmie, w terminie 2 dni roboczych od dnia 

przekazania do publicznej wiadomości informacji o Cenie Akcji Oferowanych, o którym mowa w art. 54 ust. 1 

pkt 3 Ustawy o Ofercie Publicznej. 

Zasady składania zapisów oraz płatności na Akcje Oferowane 

Na podstawie zbudowanej Księgi Popytu, po zakończeniu procesu jej budowania, Spółka, w porozumieniu 

z Oferującym, dokona wyboru Inwestorów Instytucjonalnych, według własnego uznania, którym zostaną 

wysłane zaproszenia do złożenia zapisów na Akcje Oferowane. Inwestorzy Instytucjonalni, do których zostaną 

skierowane zaproszenia będą uprawnieni do złożenia zapisów maksymalnie na taką liczbę Akcji Oferowanych, 

jaka została wskazana w zaproszeniu. W przypadku dokonania zapisu na większą liczbę Akcji Oferowanych niż 

wskazana w zaproszeniu, uznaje się, że Inwestor Instytucjonalny złożył zapis na maksymalną liczbę Akcji 

Oferowanych wskazaną w zaproszeniu. 

W zaproszeniu skierowanym do Inwestorów Instytucjonalnych zostanie wskazany również najpóźniejszy 

moment opłacania składanych zapisów. Płatność za Akcje Oferowane musi być dokonana w złotych polskich.  

W formularzu zapisu na Akcje Oferowane Inwestor Instytucjonalny jest zobowiązany do złożenia dyspozycji 

deponowania wszystkich przydzielonych Akcji Oferowanych na prowadzonym dla niego rachunku 

inwestycyjnym. Dyspozycja powinna zawierać następujące informacje: numer rachunku oraz nazwę podmiotu 

prowadzącego rachunek, a także zobowiązanie Inwestora Instytucjonalnego do poinformowania podmiotu, 

w którym składa zapis na Akcje Oferowane, o wszelkich zmianach dotyczących rachunku. Dyspozycja 

deponowania jest bezwarunkowa, nieodwołalna i nie może zawierać żadnych zastrzeżeń. 

Zapis na Akcje Oferowane jest bezwarunkowy i nieodwołalny (z zastrzeżeniem prawa do uchylenia się od 

skutków prawnych złożonego zapisu stosownie do art. 51a Ustawy o Ofercie Publicznej), nie może zawierać 

jakichkolwiek zastrzeżeń oraz wiąże osobę składającą zapis do czasu przydziału Akcji Oferowanych w Ofercie 

albo do dnia odstąpienia od przeprowadzenia ramach Oferty. 

Prospekt nie zawiera informacji o Cenie Akcji Oferowanych jak również o Ostatecznej Liczbie Akcji 

Oferowanych. Stosownie do art. 54 ust. 1 pkt 3 Ustawy o Ofercie Publicznej osobom, które złożyły zapis przed 
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przekazaniem do publicznej wiadomości odpowiednio informacji o Cenie Akcji Oferowanych lub o Ostatecznej 

Liczbie Akcji Oferowanych, przysługuje uprawnienie do uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu 

przez złożenie oświadczenia na piśmie, w terminie 2 dni roboczych od dnia przekazania do publicznej 

wiadomości odpowiednio informacji o Cenie Akcji Oferowanych lub o Ostatecznej Liczbie Akcji Oferowanych. 

Przy założeniu, że harmonogram i konstrukcja Oferty zaproponowane w Prospekcie nie ulegnie zmianie tj. 

opublikowanie Ostatecznej Liczby Akcji Oferowanych oraz Ceny Akcji Oferowanych nastąpi przed 

rozpoczęciem przyjmowania zapisów Inwestorów Instytucjonalnych w dniu 2 października 2017 r., Inwestorom 

Instytucjonalnym nie będzie przysługiwało prawo do uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu, 

zgodnie z art. 54 ust. 1 pkt 3 Ustawy o Ofercie Publicznej. 

Dopuszczalne jest składanie wielokrotnych zapisów w transzy Inwestorów Instytucjonalnych.  

Inwestorzy Instytucjonalni powinni opłacić składany zapis najpóźniej do końca ostatniego dnia przyjmowania 

zapisów od Inwestorów Instytucjonalnych w złotych w wysokosci odpowiadającej iloczynowi liczby Akcji 

Oferowanych, na ktorą Inwestor Instytucjonalny złożył zapis lub zapisy, oraz Ceny Akcji Oferowanych, 

w sposób zgodny z instrukcjami wskazanymi w zaproszeniu do składania zapisów. 

W przypadku dokonania przez Inwestora Instytucjonalnego niepełnej wpłaty, zapis może zostać uznany za 

ważny w odniesieniu do liczby Akcji Oferowanych nie wyższej niż wynikająca z dokonanej wpłaty na Akcje 

Oferowane. 

Wpłaty z tytułu zapisów na Akcje Oferowane powinny być dokonywane przelewem w złotych, na rachunek 

wskazany w zaproszeniu do złożenia zapisu. Jako datę wpłaty uznaje się datę uznania tego rachunku kwotą 

pieniężną. 

Środki wpłacane za Akcje Oferowane nie są oprocentowane. 

Złożenie zapisu na Akcje Oferowane nie jest związane z dodatkowymi opłatami dla Inwestorów 

Instytucjonalnych. Inwestor Instytucjonalny powinien jednak zwrócić uwagę na dodatkowe koszty związane z 

nabyciem Akcji Oferowanych, do których należy w szczególności zaliczyć koszty prowizji maklerskiej za 

złożenie zlecenia lub zapisu, ewentualne koszty wymiany walut obcych na polskie złote, koszty założenia lub 

prowadzenia rachunku inwestycyjnego oraz inne koszty bankowe powiązane z dokonywaniem wpłaty na Akcje 

Oferowane itp. Inwestorzy Instytucjonalni powinni mieć również na uwadze, że wpłaty na Akcje Oferowane nie 

są oprocentowane i w przypadku zwrotu części lub całej wpłaconej kwoty, Inwestorowi nie przysługują odsetki 

ani odszkodowanie. 

Inwestor Instytucjonalny składający zapis jest zobowiązany złożyć nieodwołalną dyspozycję deponowania Akcji 

Oferowanych na rachunkach papierów wartościowych. Nie przewiduje się wydawania dokumentów dotyczących 

Akcji Oferowanych. Zawiadomienia o zapisaniu Akcji Oferowanych na rachunku papierów wartościowych 

inwestora zostaną przekazane Inwestorom Instytucjonalnym zgodnie z zasadami obowiązującymi w danym 

domu maklerskim. Jednakże termin przekazania Inwestorom Instytucjonalnym takiego zawiadomienia nie ma 

wpływu na termin rozpoczęcia notowań Akcji. 

Przydział Akcji Oferowanych 

Zamknięcie Oferty nastąpi po zakończeniu przyjmowania zapisów i wpłat na Akcje Oferowane, na podstawie 

których zostanie dokonany przydział Akcji Oferowanych. 

Decyzje o: (i) liczbie Akcji Oferowanych, które zostaną przydzielone Inwestorom Instytucjonalnym, oraz 

(ii) przydziale Akcji Oferowanych poszczególnym Inwestorom Instytucjonalnym, będą mialy charakter 

uznaniowy i zostaną podjęte przez Spółkę, w uzgodnieniu z Oferujacym, po zakończeniu przyjmowania 

zapisów.  

Warunkiem przydzielenia Akcji Oferowanych Inwestorom Instytucjonalnym jest prawidłowe wypełnienie 

formularza zapisu oraz opłacenie zapisu na Akcje Oferowane po cenie wskazanej w zaproszeniu skierowanym 

do Inwestorów Instytucjonalnych. Akcje Oferowane zostaną przydzielone Inwestorom Instytucjonalnym w 

liczbie wskazanej w przesłanych do nich zaproszeniach. W przypadku dokonania zapisu na większą liczbę Akcji 

Oferowanych niż wskazana w zaproszeniu, uznaje się, że Inwestor Instytucjonalny złożył zapis na maksymalną 

liczbę Akcji Oferowanych wskazaną w zaproszeniu. 

Redukcja zapisów może nastąpić w przypadku złożenia przez Inwestora Instytucjonalnego zapisu na większą 

liczbę Akcji Oferowanych niż wskazana w zaproszeniu. Wtedy uznaje się, że Inwestor Instytucjonalny złożył 

zapis na maksymalną liczbę Akcji Oferowanych wskazaną w zaproszeniu. W takim przypadku nadpłacone 

kwoty zostaną zwrócone Inwestorom Instytucjonalnym w terminie 7 dni od dokonania przydziału Akcji 
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Oferowanych, na rachunki bankowe lub inwestycyjne wskazane w formularzach zapisu. Zwrót nadpłaconych 

kwot nastąpi bez jakichkolwiek odszkodowań lub odsetek.  

W przypadku dokonania niepełnej wpłaty na Akcje Oferowane bądź złożenia przez Inwestora zapisu lub 

zapisów na liczbę Akcji Oferowanych mniejszą niż określona w zaproszeniu temu Inwestorowi zostanie 

przydzielona taka liczba Akcji Oferowanych, na jaką Inwestor Instytucjonalny dokonał wpłaty, lub też na 

podstawie uznaniowego wyboru Spółki działającej w uzgodnieniu z Oferującym takiemu Inwestorowi może 

zostać przydzielona mniejsza liczba Akcji Oferowanych niż wynikająca z dokonanej wpłaty lub może nie zostać 

mu przydzielona żadna Akcja Oferowana. Akcje Oferowane, w stosunku do których Inwestorzy Instytucjonalni, 

uchylili się od skutków złożonych zapisów oraz które nie zostały objęte, mogą zostać przydzielone Inwestorom 

Instytucjonalnym, zarówno tym, którzy uczestniczyli w budowaniu Księgi Popytu, jak i pozostałym, pod 

warunkiem prawidłowego wypełnienia i opłacenia zapisów złożonych w odpowiedzi na zaproszenia do 

zapisywania się na Akcje Oferowane. W przypadku nieosiągnięcia satysfakcjonującego popytu w trakcie oferty, 

Emitent podejmie decyzję o przedłużeniu subskrypcji przed Przydziałem w granicach określonych w KSH. 

Zgodnie z § 33 ust. 1 Rozporządzenia o Raportach, informacje dotyczące wprowadzenia Akcji Oferowanych do 

obrotu na rynku regulowanym (rynku równoległym) prowadzonym przez GPW, w tym przydziału Akcji 

Oferowanych zostaną przekazane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.  

W przypadku, gdy wskutek odwołania Oferty lub niedojścia Oferty do skutku, Emitent nie dokona przydziału 

Akcji Oferowanych, dokonane płatności zostaną zwrócone potencjalnym inwestorom w terminie 14 dni od dnia 

ogłoszenia o odwołaniu Oferty lub niedojściu Oferty do skutku (zob. „−Warunki odstąpienia od 

przeprowadzenia Oferty lub jej zawieszenia”, „−Ryzyka związane ze strukturą akcjonariatu, Ofertą oraz 

Akcjami−Ryzyko związane z niedojściem Oferty do skutku” oraz „Ryzyka związane ze strukturą akcjonariatu, 

Ofertą oraz Akcjami−Ryzyko związane z odwołaniem, odstąpieniem lub zawieszeniem Oferty”. 

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego 

Niezwłocznie po dokonaniu przydziału Akcji Oferowanych Spółka złoży wniosek do sądu rejestrowego 

w sprawie rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego przez emisję Akcji Oferowanych. Po dokonaniu 

rejestracji Akcji Oferowanych w sądzie rejestrowaym na rachunkach inwestycyjnych inwestorów zostaną 

zapisane Akcje Oferowane. 

Podanie wyników Oferty do publicznej wiadomości 

Informacja o wynikach Oferty zostanie udostępniona do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym Spółki 

zgodnie z § 33 i 34 Rozporządzenia o Raportach. Informacja o niedojściu Oferty do skutku zostanie przekazana 

do publicznej wiadomości zgodnie z art. 56 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej. 

Notowanie Akcji 

Zamiarem Emitenta jest ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (rynku 

równoległym) prowadzonym przez GPW nie więcej niż 29.840.000 Akcji, w tym 14.840.000 Akcji Istniejących, 

tj. 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, 840.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, 1.000.000 akcji 

zwykłych na okaziciela serii C, 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D, 1.000.000 akcji zwykłych na 

okaziciela serii E, 6.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F, oraz nie więcej niż 15.000.000 Akcji 

Oferowanych. 

Z uwagi na fakt, że Uchwała w Sprawie Podwyższenia nie przewiduje praw do akcji Oferowanych, Emitent nie 

będzie ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie praw do Akcji Oferowanych do obrotu na rynku 

regulowanym prowadzonym przez GPW. 

Na Datę Prospektu Akcje Istniejące serii A, B i C Emitenta, są przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym 

tj. w ASO-NewConnect prowadzonym przez GPW. Przedmiotowe papiery wartościowe są zdematerializowane i 

zarejestrowane przez KDPW pod kodem ISIN PLVNTIN00011. Akcje Istniejące serii D, E i F zostaną 

zdematerializowane w KDPW i zarejestrowane pod kodem ISIN PLVNTIN00011. 

Na Datę Prospektu Akcje Istniejące nie są ani nie były notowane na żadnym z rynków regulowanych. 

Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez sąd rejestrowy, Spółka podejmie kroki 

celem wprowadzenia Akcji do obrotu na rynku regulowanym (rynku równoległym) prowadzonym przez GPW. 

Rejestracja podwyższenia będzie równocześnie oznaczała zapisanie Akcji na rachunkach papierów 

wartościowych podmiotów. 
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W celu dopuszczenia i wprowadzenia Akcji Spółki do notowań na GPW – poza przeprowadzeniem 

dematerializacji Akcji Oferowanych i zawarciem umowy z KDPW w sprawie rejestracji Akcji w depozycie 

papierów wartościowych – niezbędna jest również uchwała Zarządu GPW o dopuszczeniu i wprowadzeniu Akcji 

do obrotu na GPW. 

Uchwała Zarządu GPW jest podejmowana na podstawie wniosku złożonego przez Spółkę w ciągu 14 dni od 

jego złożenia. Dopuszczenie akcji do obrotu na GPW może nastąpić po spełnieniu warunków określonych 

w § 3 ust. 1-2 Regulaminu GPW, tj.: (i) został sporządzony odpowiedni dokument informacyjny, zatwierdzony 

przez właściwy organ nadzoru albo został sporządzony odpowiedni dokument informacyjny, którego 

równoważność w rozumieniu przepisów Ustawy o Ofercie Publicznej została stwierdzona przez właściwy organ 

nadzoru, chyba że sporządzenie, zatwierdzenie lub stwierdzenie równoważności dokumentu nie jest wymagane; 

(ii) ich zbywalność nie jest ograniczona; (iii) w stosunku do ich emitenta nie toczy się postępowanie 

upadłościowe lub likwidacyjne; (iv) iloczyn liczby wszystkich akcji emitenta i prognozowanej ceny rynkowej 

tych akcji, a w przypadku gdy określenie tej ceny nie jest możliwe – kapitały własne emitenta, wynoszą co 

najmniej 60.000.000 PLN (słownie: sześćdziesiąt milionów złotych) albo równowartość w złotych co najmniej 

15.000.000 EUR (słownie: piętnaście milionów euro), zaś w przypadku emitenta, którego akcje co najmniej 

jednej emisji były przez okres co najmniej 6 miesięcy poprzedzających bezpośrednio złożenie wniosku 

o dopuszczenie do obrotu giełdowego przedmiotem obrotu na innym rynku regulowanym lub w organizowanym 

przez GPW alternatywnym systemie obrotu – co najmniej 48.000.000,00 PLN albo równowartość w złotych co 

najmniej 12.000.000,00 EUR; oraz (v) w posiadaniu akcjonariuszy, z których każdy uprawniony jest do 

wykonywania mniej niż 5% głosów na walnym zgromadzeniu emitenta, znajduje się co najmniej: (i) 15% akcji 

objętych wnioskiem o dopuszczenie do obrotu giełdowego, oraz (ii) 100.000 akcji objętych wnioskiem 

o dopuszczenie do obrotu giełdowego o wartości równej co najmniej 1.000.000 EUR (słownie: jeden milion 

euro), liczonej według ostatniej ceny sprzedaży lub emisyjnej. 

W przypadku ubiegania się o dopuszczenie wyłącznie Akcji Istniejących, na Datę Prospektu, Emitent spełnia 

wymogi, zarówno w zakresie kapitalizacji, jak i rozproszenia akcji. 

Natomiast w przypadku dopuszczenia Akcji Istniejących i subskrybowania w ramach oferty publicznej przez 

Inwestorów Instytucjonalnych wszystkich Akcji Oferowanych, co najmniej 1.945.926 Akcji Oferowanych 

powinna zostać subskrybowana przez Inwestorów Instytucjonalnych, z których każdy uprawniony jest do 

wykonywania mniej niż 5% głosów, aby spełnić wymogi określone Regulaminem GPW. W ten sposób zostanie 

spełniony warunek dopuszczenia Akcji do obrotu na rynku równoległym GPW w zakresie rozproszenia akcji, tj. 

w posiadaniu akcjonariuszy, z których każdy uprawniony jest do wykonywania mniej niż 5% głosów na 

Walnym Zgromadzeniu, znajdować się będzie co najmniej 15% Akcji objętych wnioskiem o dopuszczenie do 

obrotu giełdowego. 

Na Datę Prospektu w posiadaniu akcjonariuszy, z których każdy uprawniony jest do wykonywania mniej niż 5% 

głosów znajduje się 2.530.074 akcji Spółki (free float). Przy założeniu wyemitowania 15.000.000 Akcji 

Oferowanych (akcje serii G Spółki) kapitał zakładowy będzie dzielił się na 29.840.000 akcji, w związku z czym, 

aby spełnić wymogi określone Regulaminem GPW tj. warunek dopuszczenia akcji do obrotu na rynku 

równoległym GPW w zakresie rozproszenia akcji (tj. minimum 15% poziom free float) w posiadaniu 

akcjonariuszy, z których każdy uprawniony jest do wykonywania mniej niż 5% głosów będzie musiało 

znajdować się co najmniej 4.476.000 akcji Spółki. Biorąc pod uwagę, że obecnie we free float znajduje się 

2.530.074 akcji Spółki, dla spełnienia warunku dopuszczenia akcji do obrotu na rynku równoległym GPW w 

zakresie rozproszenia akcji niezbędne będzie objęcie przez Inwestorów Instytucjonalnych, z których każdy 

uprawniony jest do wykonywania mniej niż 5% głosów co najmniej 1.945.926 Akcji Oferowanych (liczba ta 

stanowi różnicę pomiędzy liczbą 4.476.000 a liczbą akcji pozostających we free float obecnie). 

Rozpoczęcie notowań Akcji na rynku regulowanym nastąpi w terminie około 1 miesiąca od przydziału Akcji 

Oferowanych. 

O niespełnieniu kryterium dopuszczenia do obrotu na rynku równoległym i rezygnacji z ubiegania się o 

dopuszczenie Akcji Oferowanych do obrotu giełdowego, jak również o zmianie zamiarów dotyczących rynku 

dopuszczenia Emitent poinformuje przed dokonaniem przydziału Akcji Oferowanych w formie aneksu do 

Prospektu, a termin przydziału Akcji Oferowanych zostanie przesunięty w celu umożliwienia inwestorom 

złożenia oświadczenia o uchyleniu się od skutków prawnych złożonego zapisu na Akcje Oferowane. W 

przypadku od odstąpienia od dopuszczenia Akcji do obrotu na rynku równoległym Akcje Oferowane zostaną 

wprowadzone do obrotu poza rynkiem regulowanym, tj. w ASO-NewConnect. 



 

Prospekt emisyjny Venture Inc S.A.  223 

SUBEMISJA, STABILIZACJA I UMOWNE OGRANICZENIA ZBYWALNOŚCI AKCJI 

(LOCK-UP) 

Umowa o Gwarantowanie Oferty 

W związku z emisją Akcji Oferowanych, Emitent nie zamierza podpisywać umowy o subemisję usługową czy 

subemisję inwestycyjną. 

Działania stabilizacyjne 

Na Datę Prospektu nie przewiduje się podejmowania działań stabilizacyjnych w rozumieniu Rozporządzenia 

o MAR. W ramach Oferty nie przewiduje się możliwości dokonania nadprzydziału lub opcji dodatkowego 

przydziału typu greenshoe. 

Plasowanie  

W dniu 4 października 2016 r. Spółka oraz Oferujący zawarli umowę, na mocy której Oferujący zobowiązał się 

m.in. do plasowania Akcji Oferowanych („Umowa Doradcza”).  

Umowa Doradcza zawiera zwyczajowe oświadczenia i zapewnienia Spółki, m.in. co do stanu prawnego 

i sytuacji finansowej Spółki oraz ważności i skuteczności emisji Akcji Oferowanych. 

Ponadto w Umowie Doradczej zostały określone zobowiązania Spółki związane z przeprowadzaniem Oferty, 

w tym zobowiązania do sporządzania i publikowania odpowiednich informacji związanych z Ofertą, składania 

wymaganych dokumentów do GPW, KDPW i sądu rejestrowego, prowadzenia akcji promocyjnej w związku 

z Ofertą). 

Zgodnie z Umową Doradczą, Spółka zobowiązała się ponadto do zwolnienia Oferującego z odpowiedzialności 

i obowiązku świadczenia z tytułu roszczeń, zobowiązań lub kosztów, jakie mogą być dochodzone lub zostać 

poniesione przez Oferującego w związku z naruszeniem przez Spółkę zapewnień, oświadczeń lub zobowiązań 

wynikających z Umowy (tzw. klauzula indemnifikacyjna). 

Wynagrodzenie z tytułu plasowania Akcji Oferowanych zostało uwzględnione w łącznym wynagrodzeniu 

Oferującego, które zostało wskazana w rozdziale „Informacje Dodatkowe−Koszty Oferty”. Wynagrodzenie 

Oferującego nie jest zależne od wysokości wpływów z Oferty. 

Oferujący, na podstawie Umowy Doradczej, podjął się plasowania Oferty bez wiążącego zobowiązania i na 

zasadzie „dołożenia wszelkich starań”. 

Podmiotem świadczącym usługi depozytowe jest KDPW S.A. przy ul. Książęcej 4 w Warszawie. W Ofercie nie 

występuje agent ds. płatności. 

Umowne ograniczenia zbywalności Akcji 

Panowie Maciej Jarzębowski, Mariusz Ciepły oraz Jakub Sitarz („Znaczni Akcjonariusze”), zawarli 

z Oferującym w dniu 20 grudnia 2016 r. umowę ograniczenia zbywania akcji (dalej: „Umowa Blokady”). 

Zgodnie z postanowieniami Umowy Blokady, Znaczni Akcjonariusze zobowiązali się wobec Oferującego, 

z zastrzeżeniem określonych w Umowie Blokady wyjątków, m.in. do niezbywania Akcji Spółki przez okres 

12 miesięcy kalendarzowych liczonych od dnia przydziału Akcji Oferowanych inwestorom w ramach Oferty 

Publicznej. 
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RYNEK KAPITAŁOWY W POLSCE ORAZ OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z NABYWANIEM I 

ZBYWANIEM AKCJI  

Informacje zawarte w niniejszym rozdziale mają charakter ogólny i opisują stan prawny na Datę Prospektu. 

W związku z powyższym, inwestorzy powinni zapoznać się ze stosownymi regulacjami oraz zasięgnąć opinii 

własnego doradcy prawnego w zakresie przepisów prawnych związanych z nabywaniem, posiadaniem 

i zbywaniem Akcji. 

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. 

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. prowadzi w Polsce rynek giełdowy. GPW działa na 

podstawie przepisów prawa, w tym Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, oraz wewnętrznych 

regulacji, obejmujących statut GPW i Regulamin GPW. 

Prowadzony przez GPW rynek giełdowy stanowi rynek regulowany w rozumieniu właściwych przepisów prawa 

wspólnotowego oraz Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi. GPW organizuje i prowadzi również 

Alternatywny System Obrotu. W ramach prowadzonego przez GPW rynku giełdowego wyodrębniono rynek 

podstawowy (rynek oficjalnych notowań giełdowych) oraz rynek równoległy. 

Według danych GPW, dostępnych na stronie internetowej GPW (www.gpw.pl), na dzień 22 sierpnia 2017 r. na 

GPW notowano akcje 484 spółki (z czego 52 stanowiły spółki zagraniczne). Całkowita kapitalizacja rynkowa 

notowanych spółek wyniosła 1 374 330,56 mln PLN. 

Dematerializacja papierów wartościowych 

Papiery wartościowe stanowiące przedmiot oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub 

podlegające dopuszczeniu do obrotu na rynku regulowanym w Polsce, co do zasady, nie mają formy dokumentu 

od chwili ich zarejestrowania na podstawie właściwej umowy z KDPW – spółką pełniącą funkcje depozytowe 

i rozrachunkowe, tj. od chwili ich dematerializacji. Co do zasady, prawa ze zdematerializowanych papierów 

wartościowych powstają z chwilą ich zapisania po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych 

i przysługują osobie będącej posiadaczem tego rachunku. Wyjątkiem od wskazanej zasady są papiery 

wartościowe zapisane na rachunkach zbiorczych – w takim przypadku uprawnionym z takich papierów 

wartościowych nie jest posiadacz rachunku, a osoba wskazana podmiotowi prowadzącemu taki rachunek przez 

jego posiadacza, w liczbie wynikającej z tego wskazania.  

Umowa zobowiązująca do przeniesienia zdematerializowanych papierów wartościowych przenosi te papiery 

z chwilą dokonania odpowiedniego zapisu na rachunku papierów wartościowych. W przypadku papierów 

wartościowych zapisanych na rachunku zbiorczym, za świadectwo depozytowe uważa się dokument o treści 

tożsamej z treścią świadectwa depozytowego, sporządzony w języku polskim lub angielskim i wystawiony przez 

posiadacza takiego rachunku. 

Podmiot, który prowadzi rachunek papierów wartościowych – dom maklerski lub bank powierniczy, na żądanie 

jego posiadacza wystawia imienne świadectwo depozytowe, oddzielnie dla każdego rodzaju papierów 

wartościowych zapisanych na rachunku. Świadectwo takie potwierdza legitymację do realizacji uprawnień 

wynikających z wskazanych w jego treści papierów wartościowych, które nie są lub nie mogą być realizowane 

wyłącznie na podstawie zapisów na rachunku papierów wartościowych, z wyłączeniem prawa uczestnictwa 

w walnym zgromadzeniu.  

Od chwili wystawienia do chwili utraty jego ważności albo zwrotu świadectwa wystawiającemu przed upływem 

terminu jego ważności świadectwa depozytowego papiery wartościowe w liczbie wskazanej w treści świadectwa 

nie mogą być przedmiotem obrotu. W tym okresie wystawiający dokonuje blokady odpowiedniej liczby 

papierów wartościowych zapisanych na danym rachunku. Ponadto, te same papiery wartościowe mogą być 

wskazane w treści kilku świadectw pod warunkiem, że cel wystawienia każdego ze świadectw jest odmienny. 

W takim przypadku kolejne świadectwa zawierają informację o dokonaniu blokady papierów wartościowych 

w związku z wcześniejszym wystawieniem innych świadectw. 

Zniesienie dematerializacji akcji 

KNF, na wniosek emitenta z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, po spełnieniu warunków 

określonych w Ustawie o Ofercie Publicznej udziela zezwolenia na przywrócenie akcjom formy dokumentu 

(zniesienie dematerializacji akcji), wskazując jednocześnie termin zniesienia dematerializacji akcji, który nie 

może być dłuższy niż miesiąc. Udzielenie zezwolenia wywołuje skutek prawny zaprzestania podlegania 

obowiązkom wynikającym z Ustawy o Ofercie Publicznej, powstałym w związku z ofertą publiczną akcji lub 
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dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz obowiązkom 

określonym w rozdziale Ustawy o Ofercie Publicznej, dotyczącym znacznych pakietów akcji spółek 

publicznych.  

Wśród warunków, których spełnienie jest niezbędne dla złożenia wniosku do KNF jest, m.in. podjęcie przez 

walne zgromadzenie spółki publicznej, większością czterech piątych głosów oddanych w obecności 

akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej połowę kapitału zakładowego, uchwały o zniesieniu 

dematerializacji akcji. Żądanie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia w porządku 

obrad sprawy podjęcia uchwały w przedmiocie zniesienia dematerializacji akcji może zgłosić akcjonariusz lub 

akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Akcjonariusz lub 

akcjonariusze żądający umieszczenia w porządku obrad sprawy podjęcia uchwały o zniesieniu dematerializacji 

akcji są obowiązani do uprzedniego ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji tej spółki przez 

wszystkich pozostałych akcjonariuszy. 

Akcjonariusz lub akcjonariusze żądający umieszczenia w porządku obrad walnego zgromadzenia spółki sprawy 

podjęcia uchwały o zniesieniu dematerializacji akcji mogą nabywać akcje tej spółki w okresie między 

zgłoszeniem żądania a zakończeniem wezwania jedynie w drodze tego wezwania. 

Obowiązek ogłoszenia wezwania, o którym mowa powyżej, nie powstaje w przypadku, gdy z wnioskiem 

o umieszczenie w porządku obrad walnego zgromadzenia sprawy podjęcia uchwały o zniesieniu dematerializacji 

akcji występują wszyscy akcjonariusze spółki publicznej. 

Rozliczenie 

Stosownie do obowiązujących przepisów, wszelkie transakcje na rynku regulowanym GPW odbywają się na 

zasadzie płatności przy odbiorze (tzw. zasada delivery vs payment), natomiast przeniesienie praw do papierów 

wartościowych następuje w terminie dwóch dni po zawarciu transakcji. Co do zasady, każdy inwestor musi 

posiadać rachunek papierów wartościowych oraz rachunek gotówkowy w firmie inwestycyjnej lub podmiocie 

prowadzącym działalność powierniczą w Polsce. Firmy inwestycyjne, które dokonują rozliczeń transakcji, 

których przedmiotem są papiery wartościowe w KDPW_CCP, nie muszą posiadać bezpośrednio, ani pośrednio 

rachunków papierów wartościowych w KDPW. Do celów rozrachunków transakcji, w tym transakcji 

rozliczanych przez KDPW_CCP służą konta depozytowe. 

Podmioty uprawnione do prowadzenia rachunków papierów wartościowych mogą również prowadzić w ramach 

depozytu papierów wartościowych lub systemu rejestracji papierów wartościowych, prowadzonego przez 

Narodowy Bank Polski, tzw. rachunki zbiorcze, czyli rachunki, na których mogą być rejestrowane 

zdematerializowane papiery wartościowe nienależące do osób, dla których rachunki te są prowadzone, ale 

należące do innej osoby lub osób. Rachunki zbiorcze mogą być prowadzone jedynie dla podmiotów 

wymienionych w Ustawie o Obrocie Instrumentami Finansowymi. 

KDPW_CCP przeprowadza, na podstawie listy transakcji (zbiory posesyjne) przekazanej przez GPW, 

rozliczenia transakcji zawartych przez członków GPW. Członkowie GPW natomiast koordynują rozliczenia dla 

klientów, na rachunek których zostały przeprowadzone transakcje. 

Organizacja obrotu papierami wartościowymi 

Obrót akcjami na GPW dokonywany jest za pośrednictwem firm inwestycyjnych – m.in. domów maklerskich, 

banków prowadzących działalność posiadających status członków GPW. Od 15 kwietnia 2013 r. obrót na GPW 

obsługiwany jest przez system transakcyjny UTP. System obrotu zapewnia ustalanie kursów papierów 

wartościowych w oparciu o zlecenia kupna i sprzedaży. Kojarzenia tych zleceń dokonuje się według ściśle 

określonych zasad, zaś realizacja transakcji odbywa się w trakcie sesji giełdowych. W celu wspomagania 

płynności notowanych instrumentów, członkowie GPW lub inne podmioty mogą pełnić funkcję animatora 

rynku, składając (na podstawie odpowiedniej umowy z GPW) zlecenia kupna lub sprzedaży danego instrumentu 

na własny rachunek. Płynność instrumentów finansowych może być również wspomagana przez podmioty 

działające w funkcji animatora emitenta na podstawie stosownej umowy z emitentem danych instrumentów. 

Co do zasady, stosownie do przepisów Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, Zarząd GPW może 

zawiesić obrót instrumentami finansowymi, m.in. (i) na wniosek emitenta, w celu zapewnienia inwestorom 

powszechnego i równego dostępu do informacji, a także (ii) w przypadku, gdy takie instrumenty przestały 

spełniać warunki obowiązujące na GPW, pod warunkiem, że nie spowoduje to znaczącego naruszenia interesów 

inwestorów lub zagrożenia prawidłowego funkcjonowania rynku. Ponadto Zarząd GPW zawiesza obrót 

instrumentami finansowymi na żądanie KNF zgłoszone zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie Instrumentami 
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Finansowymi. Zgodnie z Regulaminem GPW, Zarząd GPW może zawiesić obrót instrumentami finansowymi 

również w przypadku, gdy emitent narusza przepisy obowiązujące na GPW. 

Na Datę Prospektu, sesje na GPW odbywają się regularnie od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30 – 17:05, 

zgodnie ze szczegółowym harmonogramem określanym przez Zarząd GPW.  

Notowania na sesjach giełdowych odbywają się w systemie notowań ciągłych oraz kursu jednolitego. Natomiast 

poza systemem notowań ciągłych oraz systemem notowań jednolitych zawierane są transakcje pakietowe. 

Zarówno w systemie notowań ciągłych, jak również w systemie notowań jednolitych obowiązują ograniczenia 

wahań kursów. 

Kursy otwarcia i zamknięcia w systemie notowań ciągłych są ustalane na podstawie zleceń maklerskich, których 

rodzaje określa Zarząd GPW.  

Transakcja pakietowa to transakcja zawierana poza systemem notowań ciągłych oraz kursu jednolitego, która, co 

do zasady, może zostać zawarta, jeżeli co najmniej jeden członek GPW przekaże zlecenie kupna 

i odpowiadające mu zlecenie sprzedaży tej samej liczby instrumentów finansowych (z wyjątkiem instrumentów 

pochodnych), po tej samej cenie i z tą samą datą rozliczenia. Wartość transakcji pakietowej musi być równa co 

najmniej: 

 2.000.000 PLN (słownie: dwa miliony złotych) w przypadku akcji wchodzących w skład WIG 20 oraz akcji 

wchodzących w skład indeksu WIG30; 

 1.000.000 PLN (słownie: jeden milion złotych) w przypadku akcji wchodzących w skład indeksu mWIG40 

(z wyłączeniem akcji wchodzących równocześnie w skład indeksu WIG30); 

 250.000 PLN (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) w przypadku pozostałych akcji. 

Różnica pomiędzy ceną instrumentu finansowego określoną w zleceniu a ostatnim kursem tego instrumentu 

z sesji giełdowej nie może przekroczyć 10%. W przypadku transakcji pakietowych zawieranych poza godzinami 

sesji giełdowej, transakcja może być zawarta również gdy różnica pomiędzy ceną akcji w zleceniu a kursem 

odniesienia nie jest wyższa niż 40%. Kurs odniesienia określany jest jako średnia arytmetyczna kursów 

wszystkich transakcji danymi akcjami z sesji giełdowej w dniu, w którym transakcja pakietowa ma zostać 

zawarta, ważona obrotami.  

Informacje o kursie, wolumenie obrotów oraz wszelkich prawach szczególnych (prawie poboru, prawie do 

dywidendy) w odniesieniu do poszczególnych akcji są dostępne na oficjalnej stronie internetowej GPW 

(www.gpw.pl). 

Prowizje pobierane przez podmioty prowadzące w Polsce działalność maklerską nie są ustalane przez GPW ani 

przez jakiekolwiek organy regulacyjne. Zależą natomiast od wartości transakcji oraz stawek przyjętych przez 

podmiot realizujący transakcję, a także, w przypadku transakcji zawieranych na GPW, od wysokości opłat 

transakcyjnych pobieranych przez GPW od jej członków.  

Akty prawne regulujące działanie rynku kapitałowego 

Do podstawowych aktów prawnych regulujących polski rynek papierów wartościowych należą trzy ustawy 

z dnia 29 lipca 2005 r.: (i) Ustawa o Ofercie Publicznej, (ii) Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi, oraz 

(iii) Ustawa o Nadzorze nad Rynkiem Kapitałowym.  

Dodatkowo, od dnia 19 września 2006 r. nadzór nad rynkiem kapitałowym jest regulowany przez Ustawę 

o Nadzorze Finansowym. Polski rynek kapitałowy funkcjonuje również na podstawie przepisów rozporządzeń 

wykonawczych do wspomnianych wyżej ustaw oraz regulacji wspólnotowych. 

Organem, który sprawuje nadzór nad rynkiem kapitałowym w Polsce jest KNF. 

Ponadto, w dniu 3 lipca 2016 r. weszło w życie Rozporządzenie MAR, stosowane bezpośrednio na terenie całej 

Unii Europejskiej, obejmujące swoim zakresem takie zagadnienia, jak w szczególności: manipulacja na rynku, 

informacje poufne oraz nabywanie akcji spółek publicznych w trakcie trwania okresów zamkniętych. Wybrane 

postanowienia Rozporządzenia MAR w zakresie, w jakim dotyczą przedmiotowych zagadnień, zostały 

omówione poniżej.  
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Ustawa o Ofercie Publicznej – prawa i obowiązki związane z nabywaniem oraz zbywaniem znacznych 

pakietów akcji 

Obowiązek zawiadamiania KNF o zmianie stanu posiadania akcji spółki publicznej 

Stosownie do przepisów Ustawy o Ofercie Publicznej, każdy kto: 

 osiągnął lub przekroczył 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3 %, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby 

głosów w spółce publicznej; albo 

 posiadał co najmniej 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3 %, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby głosów 

w tej spółce, a w wyniku zmniejszenia tego udziału osiągnął odpowiednio 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 

33 1/3 %, 50%, 75% albo 90% lub mniej ogólnej liczby głosów, 

 jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym KNF oraz tę spółkę publiczną, nie później niż w terminie 4 

dni roboczych od dnia, w którym dowiedział się o zmianie swojego udziału w ogólnej liczbie głosów lub 

przy zachowaniu należytej staranności mógł się o niej dowiedzieć, a w przypadku zmiany wynikającej z 

nabycia akcji spółki publicznej w transakcji zawartej na rynku regulowanym – nie później niż w terminie 6 

dni sesyjnych od dnia zawarcia transakcji. Dniami sesyjnymi są dni sesyjne określone przez spółkę 

prowadzącą rynek regulowany w regulaminie (w przypadku Spółki – jest nią GPW), zgodnie z przepisami 

Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi oraz ogłoszone przez KNF w drodze publikacji na stronie 

internetowej. 

Obowiązek zawiadomienia KNF oraz spółki publicznej powstaje także w przypadku: 

 zmiany dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów o co najmniej: 

- 2% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, której akcje są dopuszczone do obrotu na rynku 

oficjalnych notowań giełdowych (na Datę Prospektu taki rynek stanowi rynek podstawowy GPW); 

- 5% ogólnej liczby głosów – w spółce publicznej, której akcje są dopuszczone do obrotu na innym rynku 

regulowanym niż rynek oficjalnych notowań giełdowych; 

 zmiany dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej o co 

najmniej 1% ogólnej liczby głosów. 

Obowiązek dokonania zawiadomienia wskazanego powyżej nie powstaje jeżeli, po rozliczeniu w depozycie 

papierów wartościowych kilku transakcji zawartych na rynku regulowanym w tym samym dniu, zmiana udziału 

w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej na koniec dnia rozliczenia, nie powoduje osiągnięcia lub 

przekroczenia progu ogólnej liczby głosów, z którym wiąże się powstanie tych obowiązków. 

Wskazane wyżej zawiadomienie może zostać sporządzone w języku angielskim. 

Spółka publiczna po otrzymaniu zawiadomienia ma obowiązek niezwłocznego przekazania otrzymanej 

informacji równocześnie do wiadomości publicznej, KNF oraz spółce prowadzącej rynek regulowany, na którym 

są notowane akcje tej spółki publicznej. 

Jeżeli ujawnienie takich informacji mogłoby: 

 zaszkodzić interesowi publicznemu, lub 

 spowodować istotną szkodę dla interesów tej spółki – o ile brak odpowiedniej informacji nie spowoduje 

wprowadzenia w błąd ogółu inwestorów w zakresie oceny wartości papierów wartościowych, 

KNF może zwolnić spółkę publiczną z obowiązku przekazania informacji do publicznej wiadomości. 

Wezwania na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej 

Wezwanie na podstawie art. 73 Ustawy o Ofercie Publicznej 

Zgodnie z przepisami Ustawy o Ofercie Publicznej, przekroczenie progu 33% ogólnej liczby głosów w spółce 

publicznej może nastąpić wyłącznie w wyniku ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę 

akcji tej spółki w liczbie zapewniającej osiągnięcie 66% ogólnej liczby głosów, z wyjątkiem przypadku, gdy 

przekroczenie 33% ogólnej liczby głosów ma nastąpić w wyniku ogłoszenia wezwania do zapisywania się na 

sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji spółki. 

W przypadku, gdy przekroczenie progu 33% ogólnej liczby głosów nastąpiło w wyniku pośredniego nabycia 

akcji, objęcia akcji nowej emisji, nabycia akcji w wyniku oferty publicznej lub w ramach wnoszenia ich do 
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spółki jako wkładu niepieniężnego, połączenia lub podziału spółki, w wyniku zmiany statutu spółki, wygaśnięcia 

uprzywilejowania akcji lub zajścia innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego, akcjonariusz lub podmiot, 

który pośrednio nabył akcje, jest obowiązany, w terminie 3 miesięcy od przekroczenia 33% ogólnej liczby 

głosów, do: 

 ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji tej spółki w liczbie powodującej 

osiągnięcie 66% ogólnej liczby głosów, albo 

 zbycia akcji w liczbie powodującej osiągnięcie nie więcej niż 33% ogólnej liczby głosów, 

chyba że w tym terminie udział akcjonariusza lub podmiotu, który pośrednio nabył akcje, w ogólnej liczbie 

głosów ulegnie zmniejszeniu do nie więcej niż 33% ogólnej liczby głosów, odpowiednio w wyniku 

podwyższenia kapitału zakładowego, zmiany statutu spółki lub wygaśnięcia uprzywilejowania jego akcji. 

Jeżeli przekroczenie 33% ogólnej liczby głosów nastąpiło w wyniku dziedziczenia, obowiązek, o którym mowa 

powyżej, ma zastosowanie w przypadku, gdy po takim nabyciu akcji udział w ogólnej liczbie głosów uległ 

dalszemu zwiększeniu, termin wykonania tego obowiązku liczy się od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie 

powodujące zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów. 

Wezwanie na podstawie art. 74 Ustawy o Ofercie Publicznej 

Zgodnie z przepisami Ustawy o Ofercie Publicznej, przekroczenie progu 66% ogólnej liczby głosów w spółce 

publicznej może nastąpić wyłącznie w wyniku ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę 

wszystkich pozostałych akcji tej spółki. 

W przypadku, gdy przekroczenie progu 66% nastąpiło w wyniku pośredniego nabycia akcji, objęcia akcji nowej 

emisji, nabycia akcji w wyniku oferty publicznej lub w ramach wnoszenia ich do spółki jako wkładu 

niepieniężnego, połączenia lub podziału spółki, w wyniku zmiany statutu spółki, wygaśnięcia uprzywilejowania 

akcji lub zajścia innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego, akcjonariusz lub podmiot, który pośrednio 

nabył akcje, jest obowiązany w terminie 3 miesięcy od przekroczenia 66% ogólnej liczby głosów, do ogłoszenia 

wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji tej spółki, chyba że w tym 

terminie udział akcjonariusza lub podmiotu, który pośrednio nabył akcje, w ogólnej liczbie głosów ulegnie 

zmniejszeniu do nie więcej niż 66% ogólnej liczby głosów, odpowiednio w wyniku podwyższenia kapitału 

zakładowego, zmiany statutu spółki lub wygaśnięcia uprzywilejowania jego akcji. 

Ogłaszanie wezwania – zasady 

Ogłoszenie wezwania może zostać dokonane dopiero po ustanowieniu zabezpieczenia w wysokości nie 

mniejszej niż 100% wartości akcji, które mają być przedmiotem wezwania. Ustanowienie zabezpieczenia 

powinno być udokumentowane zaświadczeniem banku lub innej instytucji finansowej udzielającej 

zabezpieczenia lub pośredniczącej w jego udzieleniu. 

Wezwanie jest ogłaszane i przeprowadzane za pośrednictwem podmiotu prowadzącego działalność maklerską na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który obowiązany jest – nie później niż na 14 dni roboczych przed dniem 

rozpoczęcia przyjmowania zapisów – do równoczesnego zawiadomienia o zamiarze jego ogłoszenia KNF oraz 

spółki prowadzącej rynek regulowany, na którym notowane są dane akcje. Do powyższego zawiadomienia 

podmiot pośredniczący załącza treść wezwania. Następnie podmiot pośredniczący przekazuje treść wezwania do 

publikacji w co najmniej jednym dzienniku o zasięgu ogólnopolskim. 

Odstąpienie od ogłoszonego wezwania nie jest dopuszczalne, chyba że po jego ogłoszeniu inny podmiot ogłosił 

wezwanie dotyczące tych samych akcji. Odstąpienie od wezwania ogłoszonego na wszystkie pozostałe akcje 

spółki publicznej jest dopuszczalne wyłącznie wówczas, gdy inny podmiot ogłosił wezwanie na wszystkie 

pozostałe akcje tej spółki po cenie nie niższej niż cena w tym wezwaniu. 

W okresie między dokonaniem zawiadomienia, a zakończeniem wezwania podmiot obowiązany do ogłoszenia 

wezwania oraz podmioty od niego zależne lub wobec niego dominujące, lub podmioty będące stronami 

zawartego z nim porozumienia w przedmiocie nabywania przez te podmioty akcji spółki publicznej lub  

zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu lub prowadzenia trwałej polityki wobec spółki: 

 mogą nabywać akcje spółki, której dotyczy wezwanie, jedynie w ramach tego wezwania i w sposób w nim 

określony; 

 nie mogą zbywać akcji spółki, której dotyczy wezwanie, ani zawierać umów, z których mógłby wynikać 

obowiązek zbycia przez nie tych akcji, w czasie trwania wezwania; 
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 nie mogą nabywać pośrednio akcji spółki publicznej, której dotyczy wezwanie.  

KNF po otrzymaniu zawiadomienia o ogłoszeniu wezwania może, najpóźniej na 3 Dni Robocze przed dniem 

rozpoczęcia przyjmowania zapisów, zgłosić żądanie wprowadzenia niezbędnych zmian lub uzupełnień w treści 

wezwania albo przekazania wyjaśnień dotyczących jego treści, w terminie określonym w żądaniu, nie krótszym 

niż 2 dni. Do czasu dokonania czynności wskazanych we wspomnianym żądaniu, przez podmiot obowiązany do 

ogłoszenia wezwania, rozpoczęcie przyjmowania zapisów w wezwaniu ulega wstrzymaniu. 

Podmiot, który ogłosił wezwanie, jest obowiązany po jego zakończeniu zawiadomić, w trybie określonym w art. 

69 Ustawy o Ofercie Publicznej, o liczbie akcji nabytych w wezwaniu oraz procentowym udziale w ogólnej 

liczbie głosów osiągniętym w wyniku wezwania. 

Cena akcji w wezwaniu 

Przepisy Ustawy o Ofercie Publicznej szczegółowo regulują zasady ustalania ceny akcji w wezwaniu. 

W przypadku, gdy którekolwiek z akcji spółki są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, cena akcji 

proponowana w wezwaniu nie może być niższa od: 

 średniej ceny rynkowej z okresu 6 miesięcy poprzedzających ogłoszenie wezwania, w czasie których 

dokonywany był obrót tymi akcjami na rynku głównym, albo 

 średniej ceny rynkowej z krótszego okresu – jeżeli obrót akcjami spółki był dokonywany na rynku głównym 

przez okres krótszy niż określony w punkcie powyżej. 

Cena akcji proponowana w wezwaniach nie może być również niższa od: 

 najwyższej ceny, jaką za akcje będące przedmiotem wezwania podmiot obowiązany do jego ogłoszenia, 

podmioty od niego zależne lub wobec niego dominujące, lub podmioty będące stronami zawartego z nim 

porozumienia w przedmiocie nabywania przez te podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania 

na walnym zgromadzeniu lub prowadzenia trwałej polityki wobec spółki, zapłaciły w okresie 12 miesięcy 

przed ogłoszeniem wezwania, albo 

 najwyższej wartości rzeczy lub praw, które podmiot obowiązany do ogłoszenia wezwania lub podmioty, 

wskazane powyżej, wydały w zamian za akcje będące przedmiotem wezwania, w okresie 12 miesięcy przed 

ogłoszeniem wezwania. 

Ponadto, cena akcji proponowana w wezwaniu na podstawie art. 74 Ustawy o Ofercie Publicznej (wezwaniu do 

zapisywania się na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji spółki publicznej) nie może być również 

niższa od średniej ceny rynkowej z okresu 3 miesięcy obrotu tymi akcjami na rynku regulowanym 

poprzedzających ogłoszenie wezwania. 

W przypadku, gdy średnia cena rynkowa akcji, ustalona zgodnie z regułami wskazanymi powyżej, znacznie 

odbiega od wartości godziwej tych akcji z powodu: 

 przyznania akcjonariuszom prawa poboru, prawa do dywidendy, prawa do nabycia akcji spółki przejmującej 

w związku z podziałem spółki publicznej przez wydzielenie lub innych praw majątkowych związanych z 

posiadaniem akcji spółki publicznej, 

 znacznego pogorszenia sytuacji finansowej lub majątkowej spółki na skutek zdarzeń lub okoliczności, 

których spółka nie mogła przewidzieć lub im zapobiec, 

 zagrożenia spółki trwałą niewypłacalnością, 

podmiot ogłaszający wezwanie może zwrócić się do KNF z wnioskiem o udzielenie zgody na zaproponowanie 

w wezwaniu ceny niespełniającej kryteriów określonych w przepisach Ustawy o Ofercie Publicznej. W takim 

przypadku KNF może udzielić zgody, jeżeli proponowana cena nie jest niższa od wartości godziwej tych akcji, 

a ogłoszenie wezwania nie naruszy uzasadnionego interesu akcjonariuszy. 

Jeżeli nie jest możliwe ustalenie ceny zgodnie z zasadami, o których mowa powyżej, albo w przypadku spółki, 

w stosunku do której otwarte zostało postępowanie układowe lub upadłościowe – cena proponowana 

w wezwaniu nie może być niższa od ich wartości godziwej. 

Jednakże cena proponowana w wezwaniu, o którym stanowią art. 72-74 Ustawy o Ofercie Publicznej, może być 

niższa od ceny ustalonej zgodnie z wskazanymi powyżej zasadami w odniesieniu do akcji stanowiących co 
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najmniej 5% wszystkich akcji spółki, które będą nabyte w wezwaniu od oznaczonej osoby zgłaszającej się na 

wezwanie, jeżeli podmiot obowiązany do ogłoszenia wezwania i ta osoba tak postanowiły. 

Sankcje z tytułu naruszenia obowiązków dotyczących wezwań 

Zgodnie z przepisami Ustawy o Ofercie Publicznej, akcjonariusz nie może wykonywać prawa głosu z akcji 

spółki publicznej będących przedmiotem czynności prawnej lub innego zdarzenia prawnego powodującego 

osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów, jeżeli osiągnięcie lub przekroczenie tego 

progu nastąpiło z naruszeniem obowiązku ogłoszenia wezwania zgodnie z art. 72 Ustawy o Ofercie Publicznej. 

Ponadto, akcjonariusz nie może wykonywać prawa głosu ze wszystkich akcji spółki publicznej, jeżeli 

przekroczenie progu ogólnej liczby głosów nastąpiło za naruszeniem obowiązków określonych odpowiednio 

w art. 73 ust. 1 lub art. 74 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej. Zakaz ten dotyczy również wszystkich akcji spółki 

publicznej posiadanych przez podmioty zależne od akcjonariusza lub podmiotu, który nabył akcje z naruszeniem 

obowiązków określonych w art. 73 ust. 1 lub art. 74 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej. 

Akcjonariusz nie może wykonywać prawa głosu z akcji spółki publicznej, które nabył w wezwaniu po cenie 

ustalonej z naruszeniem art. 79 Ustawy o Ofercie Publicznej. 

Prawo głosu z akcji spółki publicznej wykonane wbrew wskazanym powyżej zakazom nie jest uwzględniane 

przy obliczaniu wyniku głosowania nad uchwałą walnego zgromadzenia, z zastrzeżeniem przepisów innych 

ustaw. 

Przymusowy wykup akcji spółki publicznej (squeeze out) 

Akcjonariuszowi spółki publicznej, który samodzielnie lub wspólnie z podmiotami od niego zależnymi lub 

wobec niego dominującymi oraz podmiotami będącymi stronami zawartego z nim porozumienia w przedmiocie 

nabywania przez te podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu lub 

prowadzenia trwałej polityki wobec spółki, osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce, 

przysługuje, w terminie 3 miesięcy od osiągnięcia lub przekroczenia tego progu, prawo żądania od pozostałych 

akcjonariuszy sprzedaży wszystkich posiadanych przez nich akcji. 

Cenę wykupu akcji w ramach przymusowego wykupu ustala się zgodnie z zasadami określonymi w przepisach 

art. 79 ust. 1-3 Ustawy o Ofercie Publicznej dotyczących ustalania ceny akcji w wezwaniu. Jeżeli jednak 

osiągnięcie lub przekroczenie progu 90% ogólnej liczby głosów w spółce nastąpiło w wyniku ogłoszonego 

wezwania na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji spółki, cena przymusowego wykupu nie może 

być niższa od ceny proponowanej w takim wezwaniu. 

Przymusowy wykup jest ogłaszany i przeprowadzany za pośrednictwem podmiotu prowadzącego działalność 

maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który jest obowiązany – nie później niż na 14 dni roboczych 

przed rozpoczęciem przymusowego wykupu – do równoczesnego zawiadomienia o zamiarze jego ogłoszenia 

KNF oraz spółki prowadzącej rynek regulowany, na którym notowane są dane akcje, a jeżeli akcje spółki 

notowane są na kilku rynkach regulowanych – wszystkich tych spółek. Podmiot ten załącza do zawiadomienia 

informacje na temat przymusowego wykupu. 

Odstąpienie od ogłoszonego przymusowego wykupu jest niedopuszczalne. 

Przymusowy odkup akcji spółki publicznej (sell out) 

Akcjonariusz spółki publicznej może zażądać wykupienia posiadanych przez niego akcji przez innego 

akcjonariusza, który osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce. Żądanie składa się na 

piśmie w terminie 3 miesięcy od dnia, w którym nastąpiło osiągnięcie lub przekroczenie tego progu przez innego 

akcjonariusza. W przypadku gdy informacja o osiągnięciu lub przekroczeniu progu 90% ogólnej liczby głosów 

nie została przekazana do publicznej wiadomości w trybie określonym w odpowiednich przepisach Ustawy 

o Ofercie Publicznej, termin na złożenie żądania biegnie od dnia, w którym akcjonariusz spółki publicznej, który 

może żądać wykupienia posiadanych przez niego akcji, dowiedział się lub przy zachowaniu należytej 

staranności mógł się dowiedzieć o osiągnięciu lub przekroczeniu tego progu przez innego akcjonariusza. 

Wskazanemu powyżej żądaniu są obowiązani zadośćuczynić solidarnie zarówno akcjonariusz, który osiągnął lub 

przekroczył 90% ogólnej liczby głosów, jak również podmioty wobec niego zależne i dominujące, w terminie 30 

dni od dnia jego zgłoszenia. Obowiązek nabycia akcji od akcjonariusza spoczywa również solidarnie na każdej 

ze stron porozumienia w przedmiocie nabywania akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym 

zgromadzeniu lub prowadzenia trwałej polityki wobec spółki, o ile strony tego porozumienia posiadają wspólnie, 

wraz z podmiotami dominującymi i zależnymi, co najmniej 90% ogólnej liczby głosów. 
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Cenę przymusowego odkupu ustala się na zasadach określonych w przepisach art. 79 ust. 1-3 Ustawy o Ofercie 

Publicznej dotyczących ustalania ceny akcji w wezwaniu. Jeżeli jednak osiągnięcie lub przekroczenie progu 

90% ogólnej liczby głosów nastąpiło w wyniku ogłoszonego wezwania na sprzedaż lub zamianę wszystkich 

pozostałych akcji spółki, akcjonariusz żądający wykupienia akcji jest uprawniony do otrzymania ceny nie 

niższej niż cena proponowana w tym wezwaniu. 

Podmioty objęte obowiązkami związanymi ze znacznymi pakietami akcji 

Ustawa o Ofercie Publicznej stanowi ponadto, że obowiązki określone w przepisach dotyczących znacznych 

pakietów akcji spółek publicznych spoczywają odpowiednio: 

 również na podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony w Ustawie o Ofercie Publicznej próg 

ogólnej liczby głosów w związku z nabywaniem lub zbywaniem kwitów depozytowych wystawionych w 

związku z akcjami spółki publicznej; 

 na funduszu inwestycyjnym – również w przypadku, gdy osiągnięcie lub przekroczenie danego progu 

ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji łącznie 

przez: 

- inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych; 

- inne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzane przez ten 

sam podmiot; 

 na alternatywnej spółce inwestycyjnej – również w przypadku, gdy osiągnięcie lub przekroczenie danego 

progu ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji 

łącznie przez: 

- inne alternatywne spółki inwestycyjne zarządzane przez tego samego zarządzającego ASI w rozumieniu 

Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych, 

- inne alternatywne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

zarządzane przez ten sam podmiot; 

 również na podmiocie, w przypadku którego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby 

głosów określonego w przepisach Ustawy o Ofercie Publicznej następuje w związku z posiadaniem akcji: 

- przez osobę trzecią w imieniu własnym, lecz na zlecenie lub na rzecz tego podmiotu, z wyłączeniem 

akcji nabytych w ramach wykonywania czynności polegających na wykonywaniu zleceń nabycia lub 

zbycia maklerskich instrumentów finansowych, na rachunek dającego zlecenie;  

- w ramach wykonywania czynności polegających na zarządzaniu portfelami, w skład których wchodzi 

jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie 

Instrumentami Finansowymi oraz Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych – w zakresie akcji 

wchodzących w skład zarządzanych pakietów papierów wartościowych, z których podmiot ten jako 

zarządzający, może w imieniu zleceniodawców wykonywać prawo głosu na walnym zgromadzeniu;  

- przez osobę trzecią, z którą ten podmiot zawarł umowę, której przedmiotem jest przekazanie 

uprawnienia do wykonywania prawa głosu na walnym zgromadzeniu; 

 również na pełnomocniku, który w ramach reprezentowania akcjonariusza na walnym zgromadzeniu został 

upoważniony do wykonywania prawa głosu z akcji spółki publicznej, jeżeli akcjonariusz ten nie wydał 

wiążących pisemnych dyspozycji co do sposobu głosowania; 

 również łącznie na wszystkich podmiotach, które łączy pisemne lub ustne porozumienie dotyczące 

nabywania przez te podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu 

lub prowadzenia trwałej polityki wobec spółki, chociażby tylko jeden z tych podmiotów podjął lub 

zamierzał podjąć czynności powodujące powstanie tych obowiązków; 

 na podmiotach, które zawierają porozumienie, o którym mowa w punkcie powyżej, posiadają akcje spółki 

publicznej, w liczbie zapewniającej łącznie osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby 

głosów określonego w tych przepisach; 

 również na pełnomocniku niebędącym firmą inwestycyjną, upoważnionym do dokonywania na rachunku 

papierów wartościowych czynności zbycia lub nabycia papierów wartościowych.  
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W przypadku zawarcia porozumień, o których mowa w dwóch przedostatnich punktach powyżej, obowiązki 

określone w przepisach dotyczących znacznych pakietów akcji spółek publicznych mogą być wykonywane 

przez jedną ze stron porozumienia, wskazaną przez jego strony. 

Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi oraz Rozporządzenie MAR 

Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi oraz Rozporządzenie MAR - Obrót papierami wartościowymi 

z wykorzystaniem informacji poufnych 

Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi w zakresie definicji informacji poufnej odwołuje się do 

Rozporządzenia MAR. Zgodnie z Rozporządzeniem MAR informacjami poufnymi są: 

 określone w sposób precyzyjny informacje, które nie zostały podane do wiadomości publicznej, dotyczące, 

bezpośrednio lub pośrednio, jednego lub większej liczby emitentów lub jednego lub większej liczby 

instrumentów finansowych, a które w przypadku podania ich do wiadomości publicznej miałyby 

prawdopodobnie znaczący wpływ na ceny tych instrumentów finansowych lub na ceny powiązanych 

pochodnych instrumentów finansowych; 

  w odniesieniu do towarowych instrumentów pochodnych, określone w sposób precyzyjny informacje, które 

nie zostały podane do wiadomości publicznej, dotyczące bezpośrednio lub pośrednio jednego lub większej 

liczby takich instrumentów pochodnych lub dotyczące bezpośrednio powiązanych kontraktów towarowych 

na rynku kasowym, a które w przypadku podania ich do wiadomości publicznej miałyby prawdopodobnie 

znaczący wpływ na ceny takich instrumentów pochodnych lub powiązanych kontraktów towarowych na 

rynku kasowym, oraz gdy można zasadnie oczekiwać, że dane informacje zostaną ujawnione lub ich 

ujawnienie jest wymagane zgodnie z przepisami ustawowymi lub wykonawczymi na szczeblu unijnym lub 

krajowym, zasadami rynku, umową, praktyką lub zwyczajem, na odpowiednich rynkach towarowych 

instrumentów pochodnych lub rynkach kasowych; 

 w odniesieniu do uprawnień do emisji lub opartych na nich produktów sprzedawanych na aukcjach, 

określone w sposób precyzyjny informacje, które nie zostały podane do wiadomości publicznej, dotyczące, 

bezpośrednio lub pośrednio, jednego lub większej liczby takich instrumentów, a które w przypadku podania 

ich do wiadomości publicznej miałyby prawdopodobnie znaczący wpływ na ceny tych instrumentów lub na 

ceny powiązanych pochodnych instrumentów finansowych; 

 w przypadku osób odpowiedzialnych za realizację zleceń dotyczących instrumentów finansowych, oznacza 

to także informacje przekazane przez klienta i związane z jego zleceniami dotyczącymi instrumentów 

finansowych będącymi w trakcie realizacji, określone w sposób precyzyjny, dotyczące, bezpośrednio lub 

pośrednio, jednego lub większej liczby emitentów lub jednego lub większej liczby instrumentów 

finansowych, a które w przypadku podania ich do wiadomości publicznej miałyby prawdopodobnie 

znaczący wpływ na ceny tych instrumentów finansowych, cenę powiązanych kontraktów towarowych na 

rynku kasowym lub cenę powiązanych pochodnych instrumentów finansowych. 

Za informacje na cele zdefiniowania informacji poufnych, uznaje się za określone w sposób precyzyjny, jeżeli 

wskazują one na zbiór okoliczności, które istnieją lub można zasadnie oczekiwać, że zaistnieją, lub na zdarzenie, 

które miało miejsce lub można zasadnie oczekiwać, że będzie miało miejsce, jeżeli informacje te są w 

wystarczającym stopniu szczegółowe, aby można było wyciągnąć z nich wnioski co do prawdopodobnego 

wpływu tego szeregu okoliczności lub zdarzenia na ceny instrumentów finansowych lub powiązanych 

instrumentów pochodnych, powiązanych kontraktów towarowych na rynku kasowym lub sprzedawanych na 

aukcji produktów opartych na uprawnieniach do emisji. W związku z tym w przypadku rozciągniętego w czasie 

procesu, którego celem lub wynikiem jest zaistnienie szczególnych okoliczności lub szczególnego wydarzenia, 

za informacje określone w sposób precyzyjny można uznać te przyszłe okoliczności lub to przyszłe wydarzenie, 

ale także etapy pośrednie tego procesu, związane z zaistnieniem lub spowodowaniem tych przyszłych 

okoliczności lub tego przyszłego wydarzenia. Etap pośredni rozciągniętego w czasie procesu jest uznany za 

informację poufną, jeżeli sam w sobie spełnia kryteria informacji poufnych. 

Ponadto za informacje na cele definicji informacji poufnej uznaje się informacje, które w przypadku podania ich 

do wiadomości publicznej miałyby prawdopodobnie znaczący wpływ na ceny instrumentów finansowych, 

instrumentów pochodnych, powiązanych kontraktów towarowych na rynku kasowym lub sprzedawanych na 

aukcji produktów opartych na uprawnieniach do emisji, których racjonalny inwestor prawdopodobnie 

wykorzystałby, opierając się na nich w części przy podejmowaniu swych decyzji inwestycyjnych. 

Wykorzystywanie informacji poufnych lub udzielenie rekomendacji, by inna osoba wykorzystała informacje 

poufne, jak również bezprawne ujawnianie informacji poufnych jest zakazane. Każdy, kto (i) wchodzi w 
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posiadanie informacji poufnej w związku z pełnieniem funkcji w organach spółki lub innym podmiocie, 

posiadaniem w spółce lub innym podmiocie akcji lub udziałów lub w związku z dostępem do informacji poufnej 

z racji zatrudnienia, wykonywania zawodu, jak i innego stosunku prawnego o podobnym charakterze; (ii) 

posiada informację poufną w wyniku popełnienia przestępstwa; (iii) posiada informację poufną pozyskaną w 

inny sposób niż określony w poprzednich dwóch punktach, jeżeli wiedział lub przy dołożeniu należytej 

staranności mógł się dowiedzieć, że jest to informacja poufna, nie może wykorzystywać tej informacji. 

Ponadto, wykorzystanie informacji poufnej ma miejsce, kiedy dana osoba znajduje się w posiadaniu informacji 

poufnej i wykorzystuje tę informację, nabywając lub zbywając, na rachunek własny lub osoby trzeciej, 

bezpośrednio lub pośrednio, instrumenty finansowe, której dana informacja dotyczy. Co więcej, za 

wykorzystanie informacji poufnej uznaje się również anulowanie lub zmianę zlecenia dotyczącego instrumentu 

finansowego, którego informacja ta dotyczy, w przypadku gdy zlecenie zlecono przed wejściem danej osoby w 

posiadanie informajci poufnej. 

Udzielanie rekomendacji, aby inna osoba wykorzystała informacje poufne lub nakłanianie innej osoby do 

wykorzystania informacji poufnych ma miejsce wówczas, gdy dana osoba znajduje się w posiadaniu informacji 

poufnych oraz: (i) udziela rekomendacji, na podstawie tych informacji, aby inna osoba nabyła lub zbyła 

instrumenty finansowe, których informacje te dotyczą, lub nakłania tę osobę do takiego nabycia lub zbycia; lub 

(ii) udziela rekomendacji, na podstawie tych informacji, aby inna osoba anulowała lub zmieniła zlecenie 

dotyczące instrumentu finansowego, którego informacje te dotyczą, lub nakłania tę osobę do takiego anulowania 

lub zmiany. 

Bezprawne ujawnienie informacji poufnych ma miejsce wówczas, gdy osoba znajduje się w posiadaniu 

informacji poufnych i ujawnia te informacje innej osobie, z wyjątkiem przypadków, gdy ujawnienie to odbywa 

się w normalnym trybie wykonywania czynności w ramach zatrudnienia, zawodu lub obowiązków. 

Zgodnie z Ustawą o Obrocie Instrumentami Finansowymi, osoba wykorzystująca informację poufną z 

naruszeniem przepisów prawa podlega grzywnie do 5.000.000 PLN albo karze pozbawienia wolności od 3 

miesięcy do lat 5, albo obu tym karom łącznie. Ujawnienie informacji poufnej może podlegać grzywnie 

maksymalnie do 2.000.000 PLN albo karze pozbawienia wolności do lat 4, albo obu tym karom łącznie. 

Udzielenie rekomendacji lub nakłanianie na podstawie informacji poufnej do zbycia instrumentów finansowych, 

których taka informacja dotyczy, może podlegać grzywnie maksymalnie do 2.000.000 PLN albo karze 

pozbawienia wolności do lat 4, albo obu tym karom łącznie.  

Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi oraz Rozporządzenie MAR - Manipulacja 

Zgodnie z Ustawą o Obrocie Instrumentami Finansowymi, zakazana jest manipulacja na rynku. Manipulacja 

zdefiniowana została w Rozporządzeniu MAR i uznaje się za nią: 

 zawieranie transakcji, składanie zleceń lub inne zachowania, które: 

- wprowadzają lub mogą wprowadzać w błąd co do podaży lub popytu na instrument finansowy, 

powiązany kontrakt towarowy na rynku kasowym lub sprzedawany na aukcji produkt oparty na 

uprawnieniach do emisji, lub co do ich ceny; lub 

- utrzymują albo mogą utrzymywać cenę jednego lub kilku instrumentów finansowych, powiązanego 

kontraktu towarowego na rynku kasowym lub sprzedawanego na aukcji produktu opartego na 

uprawnieniach do emisji na nienaturalnym lub sztucznym poziomie; 

- chyba że osoba zawierająca transakcję, składająca zlecenie transakcji lub podejmująca każde inne 

zachowanie dowiedzie, iż dana transakcja, zlecenie lub zachowanie nastąpiły z zasadnych powodów i 

są zgodne z przyjętymi praktykami rynkowymi; 

 zawieranie transakcji, składanie zleceń lub inne działania lub zachowania wpływające albo mogące 

wpływać na cenę jednego lub kilku instrumentów finansowych, powiązanego kontraktu towarowego na 

rynku kasowym lub sprzedawanego na aukcji produktu opartego na uprawnieniach do emisji, związane z 

użyciem fikcyjnych narzędzi lub innych form wprowadzania w błąd lub podstępu; 

 rozpowszechnianie za pośrednictwem mediów, w tym Internetu, lub przy użyciu innych środków, 

informacji, które wprowadzają lub mogą wprowadzać w błąd co do podaży lub popytu na instrument 

finansowy, powiązany kontrakt towarowy na rynku kasowym lub sprzedawany na aukcji produkt oparty na 

uprawnieniach do emisji, lub co do ich ceny, lub zapewniają utrzymanie się lub mogą zapewnić utrzymanie 

się ceny jednego lub kilku instrumentów finansowych, powiązanego kontraktu towarowego na rynku 

kasowym lub sprzedawanego na aukcji produktu opartego na uprawnieniach do emisji na nienaturalnym lub 
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sztucznym poziomie, w tym rozpowszechnianie plotek, w przypadku gdy osoba rozpowszechniająca te 

informacje wiedziała lub powinna była wiedzieć, że informacje te były fałszywe lub wprowadzające w błąd; 

 przekazywanie fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji, lub dostarczanie fałszywych lub 

wprowadzających w błąd danych dotyczących wskaźnika referencyjnego, jeżeli osoba przekazująca 

informacje lub dostarczająca dane wiedziała lub powinna była wiedzieć, że są one fałszywe i 

wprowadzające w błąd, lub każde inne zachowanie stanowiące manipulowanie obliczaniem wskaźnika 

referencyjnego. 

Manipulację na rynku stanowi między innymi: 

 postępowanie osoby lub osób działających wspólnie, mające na celu utrzymanie dominującej pozycji w 

zakresie podaży lub popytu na instrument finansowy, powiązane kontrakty towarowe na rynku kasowym lub 

sprzedawane na aukcji produkty oparte na uprawnieniach do emisji, które skutkuje albo może skutkować, 

bezpośrednio lub pośrednio, ustaleniem poziomu cen sprzedaży lub kupna lub stwarza albo może stwarzać 

nieuczciwe warunki transakcji; 

 nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych na otwarciu lub zamknięciu rynku, które skutkuje albo 

może skutkować wprowadzeniem w błąd inwestorów kierujących się cenami podanymi do wiadomości 

publicznej, w tym cenami otwarcia i zamknięcia; 

 składanie zleceń w systemie obrotu, w tym ich anulowanie lub zmiana, za pomocą wszelkich dostępnych 

metod handlu, w tym środków elektronicznych, takich jak strategie handlu algorytmicznego i handlu 

wysokiej częstotliwości, i które wywołuje jeden ze skutków, o których mowa powyżej poprzez: 

- zakłócenia lub opóźnienia w funkcjonowaniu transakcji w danym systemie obrotu albo 

prawdopodobieństwo ich spowodowania; 

- utrudnianie innym osobom identyfikacji prawdziwych zleceń w danym systemie obrotu lub 

prawdopodobieństwo utrudniania tej identyfikacji, w szczególności poprzez składanie zleceń, które 

skutkują przepełnieniem lub destabilizacją arkusza zleceń; lub 

- tworzenie lub prawdopodobieństwo stworzenia fałszywego lub wprowadzającego w błąd sygnału w 

zakresie podaży lub popytu na instrument finansowy lub jego ceny, w szczególności poprzez składanie 

zleceń w celu zapoczątkowania lub nasilenia danego trendu; 

 wykorzystywanie okazjonalnego lub regularnego dostępu do mediów tradycyjnych lub elektronicznych do 

wygłaszania opinii na temat instrumentu finansowego, powiązanego kontraktu towarowego na rynku 

kasowym lub sprzedawanego na aukcji produktu opartego na uprawnieniach do emisji (lub pośrednio na 

temat jego emitenta) po uprzednim zajęciu pozycji na danym instrumencie finansowym, powiązanym 

kontrakcie towarowym na rynku kasowym lub sprzedawanym na aukcji produkcie opartym na 

uprawnieniach do emisji, a następnie czerpanie zysku ze skutków opinii wygłaszanych na temat ceny tego 

instrumentu, powiązanego kontraktu towarowego na rynku kasowym lub sprzedawanego na aukcji produktu 

opartego na uprawnieniach do emisji, bez jednoczesnego podania do publicznej wiadomości istniejącego 

konfliktu interesów w sposób odpowiedni i skuteczny; 

 nabywanie lub zbywanie na rynku wtórnym uprawnień do emisji lub powiązanych instrumentów 

pochodnych przed aukcją zorganizowaną zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1031/2010, ze skutkiem 

ustalenia rozliczeniowej ceny aukcyjnej sprzedawanych na aukcji produktów na nienaturalnym lub 

sztucznym poziomie lub wprowadzenie w błąd oferentów składających oferty na aukcjach. 

W przypadku naruszenia przepisów dotyczących manipulacji, KNF może nałożyc karę pieniężną w wysokości 

do 2.072.800 PLN na osobę fizyczną oraz 4.145.600 PLN lub do kwoty stanowiącej równowartość 2 % 

całkowitego rocznego przychodu wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok 

finansowy, jeśli przekracza ona 4.145.600 PLN na inne podmioty, w sytuacji: (i) sporządzania lub 

rozpowszechniania rekomendacji inwestycyjnej lub innej informacji rekomendującej lub sugerującej strategię 

inwestycyjną z naruszeniem Rozporządzenia MAR; (ii) nienależytego lub nierzetelnego wykonania tych 

czynności; (iii) nieujawnienia swojego interesu lub konfliktu interesów istniejących w chwili wykonywania tych 

czynności; (iv) naruszenia obowiązków wykonających z Rozporządzenia MAR, dotyczących zawierania na 

własny rachunek transakcji przez osoby zajmujące funkcje zarządcze.  

W przypadku, gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiagniętej lub straty uniknionej przez podmiot w 

wyniku naruszeń Komisja może zamiast kary pieniężnej wspomnianej powyżej nałożyć karę pieniężną w 

wysokości trzykrotnej kowty osiągniętej korzyści lub uniknionej straty.   
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Ponadto, Komisja może nałożyć karę w wysokości 5.000.000 PLN lub karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy 

do lat 5 lub zastosować obie kary łącznie za dokonanie manipulacji. 

Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi oraz Rozporządzenie MAR - Nabywanie lub zbywanie akcji w 

trakcie trwania okresów zamkniętych 

Zgodnie z Rozporządzeniem MAR, okresem zamkniętym jest okres 30 dni kalendarzowych przed ogłoszeniem 

śródrocznego raportu finansowego lub sprawozdania na koniec roku rozliczeniowego, które emitent podaje do 

wiadomości publicznej zgodnie z prawem krajowym oraz przepisami systemu obrotu, w którym akcje emitenta 

są dopuszczone do obrotu.  

Osoba pełniąca obowiązki zarządcze u emitenta nie może dokonywać żadnych transakcji na swój rachunek, jak i 

na rachunek strony trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, dotyczących akcji lub instrumentów dłużnych emitenta, 

lub instrumentów pochodnych, jak i innych związanych z nimi instrumentów finansowych w okresie 

zamkniętym. 

Za osobę pełniącą obowiązki zarządcze uznaje się osobę, która: (i) jest członkiem organu administracyjnego, 

zarządzającego lub nadzorczego tego podmiotu; lub (ii) pełni funkcje kierownicze, nie będąc członkiem 

organów wskazanych w punkcie poprzednim, przy czym ma stały dostęp do informacji poufnych dotyczących 

pośrednio lub bezpośrednio tego podmiotu oraz uprawnienia do podejmowania decyzji zarządczych mających 

wpływ na dalszy rozwój i perspektywy gospodarcze tego podmiotu. 

Za osobę bliską uznaje się: (i) małżonka lub partnera uznawanego zgodnie z prawem krajowym za 

równoważnego z małżonkiem; (ii) dziecko będące na utrzymaniu zgodnie z prawem krajowym; (iii) członka 

rodziny, który w dniu danej transakcji pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym przez okres co 

najmniej roku; (iv) osobę prawną, grupę przedsiębiorstw lub spółkę osobową, w której obowiązki zarządcze 

sprawuje osoba pełniąca obowiązki zarządcze lub osoba wskazana w pkt. (i)-(iii), nad którą osoba taka sprawuje 

pośrednią lub bezpośrednią kontrolę, która została utworzona by przynosić korzyści takiej osobie, lub której 

interesy gospodarcze są w znacznym stopniu zbieżne z interesami takiej osoby.  

Naruszenie zakazu dokonywania transakcji w okresach zamkniętych zagrożone jest karą pieniężną w wysokości 

do 2.072.800 PLN. Kiedy możliwe jest ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub straty unikniętej w wyniku 

naruszeń Komisja, zamiast kary pieniężnej wskazanej w zdaniu poprzednim, może nałożyć karę pieniężną do 

wysokości trzykrotności kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej straty. Ponadto, jeżeli emitent udzielił osobie 

pełniącej obowiązki zarządcze zgody na dokonanie transakcji w okresie zamkniętym z naruszeniem prawa, KNF 

może nałożyć na emitenta karę pieniężną w wysokości do 4.145.600 PLN. 

Dodatkowo, osoby pełniące obowiązki zarządcze i osoby blisko z nimi związane zobowiązane są powiadomić 

emitenta oraz KNF o każdej transakcji zawieranej na ich własny rachunek w odniesieniu do akcji lub 

instrumentów dłużnych tego emitenta lub do instrumentów pochodnych bądź innych powiązanych z nimi 

instrumentów finansowych. Stosowne powiadomienie powinno zostać dokonane niezwłocznie, jednak nie 

później niż w terminie trzech dni roboczych po dniu transakcji. Emitent zapewnia, aby informacje zgłoszone 

zgodnie z zasadami opisanymi powyżej zostały podane do wiadomości publicznej niezwłocznie i nie później niż 

w terminie trzech dni roboczych od zawarcia transakcji w sposób umożliwiający szybki i niedyskryminujący 

dostęp do tych informacji zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi regulowanymi przez 

Rozporządzenie MAR. 

Za naruszenie obowiązków wskazanych w poprzednim akapicie, związanych z zawiadomieniami dotyczącymi 

transakcji osób mających dostęp do transakcji poufnych, KNF może nałożyć karę pieniężną w wysokości do 

2.072.800 PLN w przypadku osób fizycznych oraz 4.145.600 PLN w przypadku innych podmiotów. W sytuacji, 

gdy ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub straty unikniętej w wyniku naruszeń KNF może nałożyć karę 

pieniężną do wysokości trzykrotności kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej straty.  

Obowiązek zawiadomienia spółki o osiągnięciu stosunku dominacji zgodnie z Kodeksem Spółek 

Handlowych 

Zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, spółka dominująca, w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 Kodeksu 

Spółek Handlowych, jest zobowiązana do zawiadomienia spółki zależnej o powstaniu lub ustaniu stosunku 

dominacji w terminie 2 tygodni od dnia powstania tego stosunku, pod rygorem zawieszenia wykonywania prawa 

głosu z akcji spółki dominującej reprezentujących ponad 33% kapitału zakładowego spółki zależnej. 
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Ponadto uchwała walnego zgromadzenia powzięta z naruszeniem obowiązku zawiadomienia wskazanego 

powyżej jest nieważna, chyba że spełnia wymogi kworum oraz większości głosów bez uwzględnienia głosów 

nieważnych. 

Kontrola koncentracji – Rozporządzenie w Sprawie Kontroli Koncentracji 

Przepisy Rozporządzenia w Sprawie Kontroli Koncentracji odnoszą się do tzw. koncentracji o wymiarze 

wspólnotowym powodującej trwałą zmianę w strukturze właścicielskiej danego przedsiębiorcy i znajdującej 

zastosowanie do przedsiębiorców i ich podmiotów powiązanych przekraczających określone progi przychodów 

ze sprzedaży towarów i usług. Koncentracje, które posiadają wymiar wspólnotowy podlegają zgłoszeniu do 

Komisji Europejskiej przed ich dokonaniem. 

Zgodnie z Rozporządzeniem w Sprawie Kontroli Koncentracji, koncentracja ma wymiar wspólnotowy, gdy: 

 łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 

5.000.000.000 EUR (słownie: pięć miliardów euro), oraz 

 łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską każdego z co najmniej dwóch uczestniczących 

w koncentracji przedsiębiorców wynosi więcej niż 250.000.000 EUR (słownie: dwieście pięćdziesiąt 

milionów euro), 

- chyba że każdy z przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż 2/3 swoich łącznych 

obrotów przypadających na Wspólnotę Europejską w jednym i tym samym państwie członkowskim. 

Koncentracja nieosiągająca progów obrotowych wskazanych powyżej jest koncentracją o wymiarze 

wspólnotowym, jeżeli: 

 łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 

2.500.000.000 EUR (słownie: dwa miliardy pięćset milionów euro), 

 w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorców 

uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100.000.000 EUR (słownie: sto milionów euro), 

 w każdym z co najmniej 3 państw członkowskich ujętych dla celów wskazanych w punkcie (b), łączny obrót 

każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 

25.000.000 EUR (słownie: dwadzieścia pięć milionów euro), oraz 

 łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorców 

uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100.000.000 EUR (słownie: sto milionów euro), 

- chyba że każdy z przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż 2/3 swoich łącznych 

obrotów przypadających na Wspólnotę Europejską w jednym i tym samym państwie członkowskim. 

Kontrola koncentracji – Ustawa o Ochronie Konkurencji i Konsumentów 

Również Ustawa o Ochronie Konkurencji i Konsumentów ustanawia pewne szczególne obowiązki dotyczące 

nabywania akcji. 

Zgłoszenie zamiaru koncentracji przedsiębiorców Prezesowi UOKiK, powinno zostać dokonane:  

 jeżeli łączny światowy obrót przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym 

poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość 1.000.000.000 EUR, (słownie: jeden miliard 

euro), lub  

 jeżeli łączny obrót na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji 

w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość 50.000.000 EUR (słownie: 

pięćdziesiąt milionów euro).  

Wskazany wyżej obrót, obejmuje obrót zarówno przedsiębiorców, którzy bezpośrednio uczestniczą 

w koncentracji, jak i innych przedsiębiorców należących do grup kapitałowych, do których należą 

przedsiębiorcy bezpośrednio uczestniczący w koncentracji. 

Przedsiębiorcami, w rozumieniu przepisów Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, są osoby będące 

przedsiębiorcami w rozumieniu Ustawy o Swobodzie Działalności Gospodarczej, a także między innymi osoby 

fizyczne wykonujące zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadzące działalność w ramach 

wykonywania takiego zawodu. 
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Zgodnie z Ustawą o Ochronie Konkurencji i Konsumentów nie wymaga zgłoszenia zamiar koncentracji, jeżeli 

łączny obrót przedsiębiorcy, nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli nie przekroczył na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie, równowartości 

10.000.000 EUR (słownie: dziesięć milionów euro). 

Prezes UOKiK wydaje w drodze decyzji zgodę na koncentrację, która nie spowoduje istotnego ograniczenia 

konkurencji na rynku, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej na rynku. 

Zgodnie z Ustawą o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, obowiązek zgłoszenia zamiaru koncentracji 

Prezesowi UOKiK dotyczy zamiaru: 

 połączenia dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców; 

 przejęcia – poprzez nabycie lub objęcie akcji, innych papierów wartościowych, całości lub części majątku 

lub w jakikolwiek inny sposób – bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad jednym lub więcej 

przedsiębiorcami przez jednego lub więcej przedsiębiorców; 

 utworzenia przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy; 

 nabycia przez przedsiębiorcę części mienia innego przedsiębiorcy (całości lub części przedsiębiorstwa), 

jeżeli obrót realizowany przez to mienie, w którymkolwiek z dwóch lat obrotowych poprzedzających 

zgłoszenie, przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej równowartość 10.000.000 EUR (słownie: 

dziesięć milionów euro). 

Przejęcie kontroli w rozumieniu Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, obejmuje wszelkie formy 

bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie, przy 

uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego 

wpływu na innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców. 

Ponadto, art. 14 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów stanowi, że nie podlega zgłoszeniu zamiar 

koncentracji:  

 polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez instytucję finansową akcji w celu ich odsprzedaży, 

jeżeli przedmiotem działalności gospodarczej tej instytucji jest prowadzone na własny lub cudzy rachunek 

inwestowanie w akcje albo udziały innych przedsiębiorców, pod warunkiem, że odsprzedaż ta nastąpi przed 

upływem roku od dnia nabycia lub objęcia, oraz że: 

- instytucja ta nie wykonuje praw z tych akcji albo udziałów, z wyjątkiem prawa do dywidendy, lub  

- wykonuje te prawa wyłącznie w celu przygotowania odsprzedaży całości lub części przedsiębiorstwa, 

jego majątku lub tych akcji albo udziałów,  

 polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez przedsiębiorcę akcji lub udziałów w celu 

zabezpieczenia wierzytelności, pod warunkiem, że nie będzie on wykonywał praw z tych akcji lub udziałów, 

z wyłączeniem prawa do ich sprzedaży; 

 następującej w toku postępowania upadłościowego, z wyłączeniem przypadków, gdy zamierzający przejąć 

kontrolę jest konkurentem albo należy do grupy kapitałowej, do której należą konkurenci przedsiębiorcy 

przejmowanego; 

 przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej. 

Stosownie do art. 97 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów przedsiębiorcy, których zamiar 

koncentracji podlega zgłoszeniu, mają obowiązek wstrzymania się od jej przeprowadzenia do czasu wydania 

przez Prezesa UOKiK decyzji o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji bądź upływu terminu, w jakim taka 

decyzja powinna zostać wydana.  

Prezes UOKiK może nałożyć w drodze decyzji na przedsiębiorcę, który dokonał koncentracji bez uzyskania 

zgody Prezesa UOKiK, karę pieniężną w wysokości nie większej niż 10% przychodu osiągniętego w roku 

rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenia kary. 
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OPODATKOWANIE 

Informacje zamieszczone w niniejszym rozdziale mają charakter ogólny i nie stanowią kompletnej analizy 

skutków podatkowych w prawie polskim związanych z nabyciem, posiadaniem lub zbyciem Akcji przez 

inwestorów. Z tych względów wszystkim inwestorom zaleca się skorzystanie w indywidualnych przypadkach 

z porad doradców podatkowych, finansowych i prawnych lub uzyskanie oficjalnego stanowiska odpowiednich 

organów administracyjnych właściwych w tym zakresie. 

Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz podatkiem dochodowym od osób 

prawnych 

Opodatkowanie dochodów z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych uzyskiwanych przez osoby 

fizyczne podlegające w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (osoby mające miejsce 

zamieszkania dla celów podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) 

Na podstawie art. 3 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, w Polsce obowiązkowi 

podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów 

(nieograniczony obowiązek podatkowy) podlegają osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

Zgodnie z art. 3 ust. 1a Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, za osobę mającą miejsce 

zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która: (i) posiada na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych), lub 

(ii) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym. Wskazane 

powyżej zasady stosować należy z uwzględnieniem właściwych umów w sprawie unikania podwójnego 

opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. 

Dochody uzyskane przez osoby fizyczne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z odpłatnego zbycia papierów 

wartościowych (w tym praw poboru i akcji), zgodnie z art. 30b ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób 

Fizycznych opodatkowane są podatkiem wynoszącym 19% uzyskanego dochodu. Zgodnie z Ustawą o Podatku 

Dochodowym od Osób Fizycznych, dochód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych stanowi osiągnięta 

w roku podatkowym nadwyżka przychodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych 

(tj. wartość tych papierów wartościowych wyrażona w cenie określonej w umowie zbycia) nad kosztami 

uzyskania przychodu (wydatki poniesione na nabycie lub objęcie tych papierów wartościowych). Jeżeli cena 

papierów wartościowych wyrażona w umowie, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości 

rynkowej, przychód z odpłatnego zbycia określa organ podatkowy w wysokości wartości rynkowej tych 

papierów wartościowych. Na podstawie art. 24 ust. 10 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, 

jeżeli podatnik dokonuje odpłatnego zbycia papierów wartościowych nabytych po różnych cenach i nie jest 

możliwe określenie ceny nabycia zbywanych papierów wartościowych, przy ustalaniu dochodu z takiego zbycia 

stosuje się zasadę, że każdorazowo zbycie dotyczy kolejno papierów wartościowych nabytych najwcześniej. 

Zasadę tę stosuje się odrębnie dla każdego rachunku papierów wartościowych. 

Zgodnie z art. 30b ust. 5 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, dochodów z tytułu odpłatnego 

zbycia aktywów wskazanych w ust. 1 (w szczególności papierów wartościowych) nie łączy się z dochodami 

opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27 oraz art. 30c Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób 

Fizycznych. 

W trakcie roku podatkowego nie ma obowiązku pobierania podatku z tytułu odpłatnego zbycia papierów 

wartościowych przez płatnika, ani zapłaty związanych z tym zaliczek na poczet podatku dochodowego przez 

podatników. Po zakończeniu roku podatkowego, podatnicy osiągający dochody z odpłatnego zbycia papierów 

wartościowych, zobowiązani są wykazać je w odrębnym rocznym zeznaniu podatkowym, obliczyć należny 

podatek dochodowy i odprowadzić go na rachunek właściwego organu podatkowego. Roczne zeznanie 

podatkowe podatnicy powinni sporządzić do końca kwietnia roku następującego po roku podatkowym, na 

podstawie przekazanych im przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich 

jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej do końca lutego roku 

następującego po roku podatkowym, imiennych informacji o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej 

straty). 

Jeżeli podatnik poniesie w roku podatkowym stratę z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, strata ta może 

obniżyć dochód uzyskany z tego źródła (tj. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych), w najbliższych pięciu 

kolejno po sobie następujących latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat 
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nie może przekroczyć 50% kwoty tej straty. Strata poniesiona z tytułu odpłatnego zbycia papierów 

wartościowych nie łączy się ze stratami osiągniętymi przez podatnika z innych źródeł przychodów. 

Zgodnie z art. 30b ust. 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, powyższe zasady nie mają 

zastosowania, jeżeli odpłatne zbycie papierów wartościowych następuje w wykonywaniu działalności 

gospodarczej. W takim przypadku przychody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych kwalifikowane 

powinny być jako dochody z wykonywania działalności gospodarczej i rozliczone na zasadach właściwych dla 

dochodu z tego źródła. 

Opodatkowanie dochodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych uzyskiwanych przez osoby fizyczne 

podlegające w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (niemające na terytorium Rzeczypospolitej 

miejsca zamieszkania dla celów podatkowych) 

Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 3 ust. 2a Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, osoby 

fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi 

podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

(ograniczony obowiązek podatkowy). Zasadę tę stosować należy z uwzględnieniem właściwych umów 

w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. 

Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 sytcznia 2017 r., za dochody (przychody) osiągane na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a Ustawy o Podatku Dochodowym 

od Osób Fizycznych, uważa się w szczególności dochody (przychody) z papierów wartościowych oraz 

pochodnych instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi, dopuszczonych do publicznego 

obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach regulowanego rynku giełdowego, w tym uzyskane ze 

zbycia tych papierów albo instrumentów oraz z realizacji praw z nich wynikających. 

Co do zasady, o ile umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania nie stanowią inaczej, osoby objęte 

ograniczonym obowiązkiem podatkowym uzyskujące na terytorium Polski dochody z tytułu odpłatnego zbycia 

papierów wartościowych, również podlegają opisanym wyżej regułom opodatkowania dochodów z odpłatnego 

zbycia papierów wartościowych.  

Zgodnie z art. 30b ust. 3 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, zastosowanie stawki podatku 

wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niezapłacenie podatku zgodnie 

z taką umową, jest możliwe pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania 

podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji podatkowej. 

Opodatkowanie dochodów (przychodów) z dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób 

prawnych uzyskiwanych przez osoby fizyczne podlegające w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi 

podatkowemu (osoby mające miejsce zamieszkania dla celów podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej) 

Zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, dochody (przychody) 

z tytułu dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, uzyskiwane przez osoby 

fizyczne podlegające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, 

opodatkowane są zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 19% uzyskanego przychodu. Za 

dochód (przychód) z udziału w zyskach osób prawnych uważany jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z 

tego udziału. Zgodnie z art. 30a ust. 7 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych dochodu, o którym 

mowa w art. 30a ust. 1 tejże ustawy nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 

27 tejże ustawy. 

Zgodnie z art. 41 ust. 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, do poboru zryczałtowanego 

podatku dochodowego od dokonywanych wypłat lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości 

pieniężnych (m.in. wypłat z tytułu dywidend) zobowiązane są podmioty dokonujące tych czynności (płatnicy). 

Na płatniku spoczywa obowiązek przesłania do właściwego urzędu skarbowego rocznej deklaracji (według 

ustalonego wzoru) do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym.  

Zgodnie z art. 41 ust. 4d Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych podatek od dywidend pobierają, 

jako płatnicy, podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych dla podatników, jeżeli dochody 

(przychody) te zostały uzyskane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wiążą się z papierami wartościowymi 

zapisanymi na tych rachunkach, a wypłata świadczenia na rzecz podatnika następuje za pośrednictwem tych 

podmiotów. Zgodnie z art. 41 ust. 10 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych w przypadku 

płatności z tytułu dywidend związanych z papierami wartościowymi przechowywanymi na rachunkach 

zbiorczych podatek pobierają i odprowadzają podmioty prowadzące rachunki zbiorcze, za pośrednictwem 
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których należności z tych tytułów są wypłacane. Podatek pobiera się w dniu przekazania należności z danego 

tytułu do dyspozycji posiadacza rachunku zbiorczego. 

Zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, do końca lutego roku 

następującego po roku podatkowym, płatnik ma obowiązek przesłać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, 

którym kieruje naczelnik właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, imienne informacje według 

ustalonego wzoru.  

Płatnicy przekazują kwoty podatku w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 

pobrano podatek, na rachunek właściwego urzędu skarbowego.  

Zgodnie z art. 45 ust. 3b Ustawy o Podatku dochodowym od Osób Fizycznych, jeżeli podatek nie zostanie 

pobrany przez płatnika, osoba fizyczna jest zobowiązana do samodzielnego rozliczenia podatku w zeznaniu 

rocznym, składanym do końca kwietnia roku następującego po roku podatkowym. 

Na podstawie art. 30a ust. 2a Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, od dochodów (przychodów) 

z dywidend oraz innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej przekazywanych na rzecz podatników uprawnionych z papierów wartościowych 

zapisanych na rachunkach zbiorczych, których tożsamość nie została płatnikowi ujawniona w trybie 

przewidzianym w Ustawie o Obrocie Instrumentami Finansowymi, płatnik (podmiot prowadzący rachunek 

zbiorczy) pobiera 19% zryczałtowany podatek dochodowy od łącznej wartości dochodów (przychodów) 

przekazanych przez niego na rzecz wszystkich takich podatników za pośrednictwem posiadacza rachunku 

zbiorczego. Zgodnie z art. 45 ust. 3c Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych podatnicy są 

zobowiązani wykazać kwoty dywidend w zeznaniu rocznym, jeśli papiery wartościowe były zapisane na 

rachunkach zbiorczych, a tożsamość podatnika nie została ujawniona płatnikowi. W zakresie dotyczącym takich 

podatników, płatnik nie ma obowiązku sporządzania ani przesyłania imiennych informacji o wysokości 

dochodu. 

Opodatkowanie dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób 

prawnych uzyskiwanych przez osoby fizyczne podlegające w Polsce ograniczonemu obowiązkowi 

podatkowemu (niemające na terytorium Rzeczypospolitej miejsca zamieszkania dla celów podatkowych) 

Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 3 ust. 2a Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, osoby 

fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi 

podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

(ograniczony obowiązek podatkowy). Zasadę tę stosować należy z uwzględnieniem właściwych umów 

w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. 

Co do zasady, dochody (przychody) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób 

prawnych otrzymywaniach przez osoby objęte w Rzeczypospolitej Polskiej ograniczonym obowiązkiem 

podatkowym opodatkowane są analogicznie do dochodów (przychodów) osób podlegających nieograniczonemu 

obowiązkowi podatkowemu w Polsce, tj. podlegają zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu w wysokości 

19% uzyskanego przychodu. Jednakże, zawarte przez Polskę umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania 

mogą przewidywać inne zasady opodatkowania (najczęściej zastosowanie niższej stawki podatku lub też 

niepobranie podatku w Polsce).  

Zgodnie z art. 30a ust. 2 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, zastosowanie stawki podatku 

wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub niepobranie podatku zgodnie z taką 

umową, możliwe jest pod warunkiem udokumentowania przez daną osobę objętą w Rzeczpospolitej Polsce 

ograniczonym obowiązkiem podatkowym miejsca swojego zamieszkania dla celów podatkowych odpowiednim 

certyfikatem rezydencji podatkowej.  

Zgodnie z art. 41 ust. 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, do poboru zryczałtowanego 

podatku dochodowego od dokonywanych wypłat lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości 

pieniężnych (np. wypłat z tytułu dywidend) zobowiązane są podmioty dokonujące tych czynności (płatnicy). 

Zgodnie z art. 41 ust. 4d Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, podatek od dywidend pobierają, 

jako płatnicy, podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych dla podatników, jeżeli dochody 

(przychody) te zostały uzyskane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wiążą się z papierami wartościowymi 

zapisanymi na tych rachunkach, a wypłata świadczenia na rzecz podatnika następuje za pośrednictwem tych 

podmiotów.  

Zgodnie z art. 41 ust. 10 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, w przypadku płatności z tytułu 

dywidend związanych z papierami wartościowymi przechowywanymi na rachunkach zbiorczych, podatek 
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pobierają i odprowadzają podmioty prowadzące rachunki zbiorcze, za pośrednictwem których należności z tych 

tytułów są wypłacane. Podatek pobiera się w dniu przekazania należności z danego tytułu do dyspozycji 

posiadacza rachunku zbiorczego. 

Płatnicy przekazują kwoty podatku w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 

pobrano podatek, na rachunek właściwego urzędu skarbowego. W terminie do końca stycznia roku 

następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 41 Ustawy o Podatku Dochodowym od 

Osób Fizycznych, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego 

właściwy według miejsca siedziby płatnika, roczne deklaracje, według ustalonego wzoru. Dodatkowo, płatnicy 

w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym są obowiązani przesłać podatnikom oraz 

urzędom skarbowym, którymi kierują naczelnicy urzędów skarbowych właściwi w sprawach opodatkowania 

osób zagranicznych – imienne informacje sporządzone według ustalonego wzoru. Zgodnie z art. 42 ust. 

4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, na pisemny wniosek podatnika, płatnik, w terminie 

14 dni od dnia złożenia tego wniosku, jest obowiązany do sporządzenia i przesłania podatnikowi i urzędowi 

skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób 

zagranicznych – imiennej informacji o wysokości dochodu, o którym mowa w art. 41, sporządzonej według 

ustalonego wzoru. 

Zgodnie z art. 30a ust. 2a Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, od dochodów (przychodów) 

z dywidend oraz innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz podatników uprawnionych z papierów wartościowych zapisanych na 

rachunkach zbiorczych, których tożsamość nie została płatnikowi ujawniona w trybie przewidzianym w Ustawie 

o Obrocie Instrumentami Finansowymi, 19% zryczałtowany podatek dochodowy pobiera płatnik (tj. podmiot 

prowadzący rachunek zbiorczy) od łącznej wartości dochodów (przychodów) przekazanych przez niego na rzecz 

wszystkich takich podatników za pośrednictwem posiadacza rachunku zbiorczego. Roczne zeznanie podatkowe 

dotyczące tych dochodów jest składane przez płatnika w urzędzie skarbowym właściwym dla opodatkowania 

osób zagranicznych. W zakresie dotyczącym takich podatników, płatnik nie ma obowiązku sporządzania ani 

przesyłania imiennych informacji o wysokości dochodu. 

Opodatkowanie dochodów ze sprzedaży akcji uzyskiwanych przez podatników podatku dochodowego od osób 

prawnych podlegających w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (posiadających siedzibę lub 

zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) 

Zgodnie z art. 1 ust. 1-2 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, osoby prawne, spółki kapitałowe 

w organizacji i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej (z wyjątkiem spółek niemających 

osobowości prawnej) są podatnikami podatku od osób prawnych. Przepisy Ustawy o Podatku Dochodowym od 

Osób Prawnych stosuje się również do spółek komandytowo-akcyjnych mających siedzibę lub zarząd na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz spółek niemających osobowości prawnej mających siedzibę lub 

zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego innego państwa są traktowane 

jak osoby prawne i podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na 

miejsce ich osiągania.  

Zgodnie z art. 3 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, podatnicy którzy mają siedzibę lub 

zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podlegają w Rzeczpospolitej Polsce obowiązkowi podatkowemu 

od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania (podatnicy ci mają tzw. nieograniczony 

obowiązek podatkowy w Rzeczpospolitej Polsce). 

Dochody, jakie uzyskują podatnicy podlegający w Rzeczpospolitej Polsce nieograniczonemu obowiązkowi 

podatkowemu z odpłatnego zbycia papierów wartościowych podlegają opodatkowaniu w Polsce podatkiem 

dochodowym na ogólnych zasadach.  

Dochodem z odpłatnego zbycia papierów wartościowych (w tym sprzedaży akcji) jest różnica między 

przychodem (tj., co do zasady wartością papierów wartościowych wyrażoną w cenie określonej w umowie 

zbycia), a kosztem jego uzyskania (tj. wydatkami poniesionymi na nabycie lub objęcie wskazanych papierów 

wartościowych). Przychód rozpoznawany jest co do zasady na zasadach ogólnych. Jednocześnie, w przypadku 

przychodów związanych z prowadzoną działalnością gospodarcza, za przychody osiągnięte w roku 

podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane. W 

przypadku, gdy cena papierów wartościowych bez uzasadnionej przyczyny znacznie odbiega od ich wartości 

rynkowej, przychód z odpłatnego zbycia może określić organ podatkowy w wysokości ich wartości rynkowej. 

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wydatków na nabycie akcji 

oraz papierów wartościowych, nie uznaje się za koszty uzyskania przychodu w chwili poniesienia; wydatki takie 
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są jednak kosztem uzyskania przychodu w chwili odpłatnego zbycia tych akcji oraz papierów wartościowych 

(w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych).  

W przypadku podatników podatku dochodowego od osób prawnych, dochód z odpłatnego zbycia papierów 

wartościowych wraz z dochodami z innych źródeł łączy się w podstawie opodatkowania. W tym przypadku 

podatek jest płatny na zasadach ogólnych tj. uwzględniany w miesięcznych zaliczkach oraz uwzględniany w 

rocznym zeznaniu podatkowym.Zgodnie z art. 19 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, co 

do zasady, podatek od dochodów osiągniętych przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych 

wynosi 19% podstawy opodatkowania oraz począwszy od 1 stycznia 2017 roku, w stosunku do małych 

podatników oraz podatników rozpoczynających działalność (w roku podatkowym, w którym rozpoczęli 

działalność) – 15% podstawy opodatkowania. 

W przypadku dochodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych podatnik jest zobowiązany do 

samodzielnego rozliczenia podatku, który nie jest pobierany przez podmiot dokonujący wypłaty. Podatnik jest 

zobowiązany do rozliczenia podatku dochodowego w zeznaniu podatkowym o wysokości osiągniętego w roku 

podatkowym dochodu albo poniesionej straty (art. 27 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób 

Prawnych). Termin na złożenie tego zeznania upływa z końcem 3 (trzeciego) miesiąca roku następującego po 

roku podatkowym. W tym samym terminie podatnik jest obowiązany zapłacić należny podatek. 

Opodatkowanie dochodów ze sprzedaży akcji uzyskiwanych przez podatników podatku dochodowego od osób 

prawnych podlegających w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (nieposiadających siedziby lub 

zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) 

Zgodnie z art. 3 ust. 2 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, jeżeli podatnicy nie mają na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od 

dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy).  

Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 stycznia 2017 roku, za dochody (przychody) osiągane na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2 Ustawy o Podatku Dochodowym od 

Osób Prawnych, uważa się w szczególności dochody (przychody) z: (i) papierów wartościowych oraz 

pochodnych instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi, dopuszczonych do publicznego 

obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach regulowanego rynku giełdowego, w tym uzyskane ze 

zbycia tych papierów albo instrumentów oraz z realizacji praw z nich wynikających oraz (ii) tytułu przeniesienia 

m.in. własności udziałów (akcji) w spółce, w której co najmniej 50% wartości aktywów, bezpośrednio lub 

pośrednio, stanowią nieruchomości położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa do takich 

nieruchomości. 

Co do zasady, o ile umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania nie stanowią inaczej, podatnicy podatku 

dochodowego od osób prawnych objęci ograniczonym obowiązkiem podatkowym, uzyskujący na terytorium 

Polski dochody z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych, również podlegają opisanym wyżej 

zasadom opodatkowania dochodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych.  

Podatnik taki jest, co do zasady, zobowiązany do przedstawienia certyfikatu rezydencji podatkowej w celu 

udokumentowania zasadności zastosowania stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu 

podwójnego opodatkowania albo braku podatku zgodnie z taką umową. 

Opodatkowanie dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób 

prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uzyskiwanych przez 

podatników podatku dochodowego od osób prawnych podlegających w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi 

podatkowemu (posiadających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) 

Zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, dochody (przychody) podatników 

podatku dochodowego od osób prawnych, którzy podlegają w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi 

podatkowemu, uzyskane z tytułu dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych 

mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, opodatkowane są zryczałtowanym podatkiem 

dochodowym w wysokości 19% uzyskanego przychodu.  

Na podstawie art. 22 ust. 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, zwalnia się od podatku 

dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych 

(z wyjątkiem dochodów uzyskiwanych przez komplementariusza z tytułu udziału w zyskach spółki 

komandytowo-akcyjnej), jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:  
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 wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka 

będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej;  

 uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób 

prawnych, o których mowa powyżej, jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż 

Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim UE lub w innym państwie należącym do EOG, 

opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich 

osiągania;  

 spółka uzyskująca dochody posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki 

wypłacającej dywidendę;  

 spółka uzyskująca dochody nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości 

swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania. 

Zwolnienie, o którym mowa powyżej, ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca dochody 

(przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub 

zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiada udziały (akcje) w spółce wypłacającej te należności 

w wysokości 10% udziałów (akcji) w kapitale, nieprzerwanie przez okres dwóch lat. Zwolnienie to ma również 

zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziałów (akcji), w wymaganej 

wysokości, przez spółkę uzyskującą dochody (przychody) z tytułu udziału w zysku osoby prawnej mającej 

siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, upływa po dniu uzyskania tych dochodów 

(przychodów). Zgodnie z art. 22 ust. 4b Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, jeżeli jednak 

opisane warunki posiadania udziałów (akcji) w wymaganej wysokości nieprzerwanie przez okres dwóch lat nie 

zostaną dotrzymane, podatnik jest obowiązany do zapłaty podatku, wraz z odsetkami za zwłokę do 20. dnia 

miesiąca następującego po miesiącu, w którym utracił prawo do zwolnienia. Odsetki nalicza się od następnego 

dnia po dniu, w którym po raz pierwszy podatnik skorzystał ze zwolnienia. 

Zwolnienie jest możliwe pod warunkiem przedstawienia przez spółkę uzyskującą dochody (przychody) 

pisemnego oświadczenia, że w stosunku do wypłacanych należności z tytułu dywidend spełnione zostały 

warunki pozwalające na zastosowanie zwolnienia określone w art. 22 ust. 4 pkt 4 Ustawy o Podatku 

Dochodowym od Osób Prawnych.  

Omawiane zwolnienie stosuje się: 

 jeżeli posiadanie udziałów (akcji), w spółce wypłacającej dywidendę (nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w 

kapitale spółki) oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach, wynika z tytułu własności; 

 w odniesieniu do dochodów uzyskanych z udziałów (akcji) posiadanych na podstawie tytułu: 

- własności; 

- innego niż własność, pod warunkiem, że te dochody (przychody) korzystałyby ze zwolnienia, gdyby 

posiadanie tych udziałów (akcji) nie zostało przeniesione. 

Zwolnienie stosuje się również do dochodów wypłacanych (przypisanych) m.in. na rzecz położonego na 

terytorium państwa członkowskiego UE lub innego państwa należącego do Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej zagranicznego zakładu m.in. spółki podlegającej 

opodatkowaniu od całości swoich dochodów (bez względu na miejsce ich osiągania) w Rzeczypospolitej 

Polskiej, jeżeli spółka ta spełnia warunki określone powyżej. 

Zgodnie z art. 22c ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, art. 22 ust. 4 Ustawy o Podatku 

Dochodowym od Osób Prawnych nie stosuje się, jeżeli osiągnięcie dochodów (przychodów) z dywidend oraz 

innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych następuje w związku z zawarciem umowy lub 

dokonaniem innej czynności prawnej, lub wielu powiązanych czynności prawnych, których głównym lub 

jednym z głównych celów było uzyskanie zwolnienia od podatku, a uzyskanie tego zwolnienia nie skutkuje 

wyłącznie wyeliminowaniem podwójnego opodatkowania tych dochodów (przychodów), zaś czynności, o 

których mowa wyżej nie mają rzeczywistego charakteru. Dla celów art. 22c ust. 1 Ustawy o Podatku 

Dochodowym od Osób Prawnych uznaje się, że umowa lub inna czynność prawna nie ma rzeczywistego 

charakteru w zakresie, w jakim nie jest dokonywana z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych. W 

szczególności dotyczy to sytuacji, gdy w drodze czynności, o których mowa w art. 22c ust. 1 Ustawy o Podatku 

Dochodowym od Osób Prawnych, przenoszona jest własność udziałów (akcji) spółki wypłacającej dywidendę 
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lub spółka osiąga przychód (dochód), wypłacany następnie w formie dywidendy lub innego przychodu z tytułu 

udziału w zyskach osób prawnych. 

Zgodnie z art. 26 ust. 1f Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych zastosowanie przedmiotowego 

zwolnienia jest możliwe pod warunkiem dostarczenia przez podatnika pisemnego oświadczenia, że w stosunku 

do wypłacanych należności zostały spełnione warunki określone w art. 22 ust. 4 pkt 4 Ustawy o Podatku 

Dochodowym od Osób Prawnych, tj., że uzyskujacy dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z 

tytułu udziału w zyskach osób prawnych, nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym 

od całości swoich dochodów (bez względu na źródło ich osiągania). 

Zgodnie z art. 26 ust. 2c i 2d Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, w przypadku dokonywania 

wypłat należności z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, za 

pośrednictwem podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych albo rachunki zbiorcze, obowiązek 

pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od tych wypłat spoczywa na podmiotach prowadzących te 

rachunki. Podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych albo rachunki zbiorcze pobierają 

zryczałtowany podatek dochodowy w dniu przekazania należności do dyspozycji posiadacza rachunku papierów 

wartościowych lub posiadacza rachunku zbiorczego. Podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych 

albo rachunki zbiorcze przekazują pobrany podatek na rachunek urzędu skarbowego właściwego według 

siedziby podatnika w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym podatek pobrano. W tym 

samym terminie podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych albo rachunki zbiorcze zobowiązane 

są przesłać podatnikowi informacje o pobranym podatku, sporządzone według ustalonego wzoru. Dodatkowo, 

w terminie do końca pierwszego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym powstał 

obowiązek zapłaty podatku, podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych albo rachunki zbiorcze, 

zobowiązane są przesłać roczne deklaracje sporządzone według ustalonego wzoru, do urzędu skarbowego, 

którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby podatnika. 

Zgodnie z art. 26 ust. 2a Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, jeżeli wypłata dywidendy jest 

dokonywana na rzecz podatników będących osobami uprawnionymi z papierów wartościowych zapisanych na 

rachunkach zbiorczych, których tożsamość nie została płatnikowi ujawniona w trybie przewidzianym w Ustawie 

o Obrocie Instrumentami Finansowymi, 19% zryczałtowany podatek dochodowy pobiera płatnik od łącznej 

wartości dochodów (przychodów) przekazanych przez niego na rzecz wszystkich takich podatników, za 

pośrednictwem posiadacza rachunku zbiorczego. Płatnicy, w zakresie wskazanym w art. 26 ust. 2a tej Ustawy, 

nie są zobligowani do przesłania podatnikom informacji o dokonanych wypłatach i pobranym podatku. 

Opodatkowanie dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób 

prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uzyskiwanych przez 

podatników podlegających w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu podatku dochodowego od 

osób prawnych (nieposiadających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) 

Co do zasady, o ile umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania nie stanowią inaczej, osoby objęte 

ograniczonym obowiązkiem podatkowym, uzyskujące na terytorium Polski dochody (przychody) z tytułu 

dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, również podlegają opisanym wyżej 

zasadom opodatkowania. 

Na podstawie art. 22 ust. 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, zwalnia się od podatku 

dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych 

(z wyjątkiem dochodów uzyskiwanych przez komplementariusza z tytułu udziału w zyskach spółki 

komandytowo-akcyjnej), jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:  

 wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka 

będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej;  

 uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób 

prawnych, o których mowa powyżej, jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż 

Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim UE lub w innym państwie należącym do EOG, 

opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich 

osiągania;  

 spółka uzysukjąca dochody posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki 

wypłacającej dywidendę;  
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 spółka uzysukjąca dochody nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości 

swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania. 

Zwolnienie, o którym mowa powyżej, ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca dochody 

(przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub 

zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiada udziały (akcje) w spółce wypłacającej te należności 

w wysokości 10% udziałów (akcji) w kapitale, nieprzerwanie przez okres dwóch lat. Zwolnienie to ma również 

zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziałów (akcji), w wymaganej 

wysokości, przez spółkę uzyskującą dochody (przychody) z tytułu udziału w zysku osoby prawnej mającej 

siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, upływa po dniu uzyskania tych dochodów 

(przychodów). Zgodnie z art. 22 ust. 4b Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, jeżeli jednak 

opisane warunki posiadania udziałów (akcji) w wymaganej wysokości nieprzerwanie przez okres dwóch lat nie 

zostaną dotrzymane, podatnik jest obowiązany do zapłaty podatku wraz z odsetkami za zwłokę do 20 dnia 

miesiąca następującego po miesiącu, w którym utracił prawo do zwolnienia. Odsetki nalicza się od następnego 

dnia po dniu, w którym po raz pierwszy podatnik skorzystał ze zwolnienia. 

Omawiane zwolnienie stosuje się: 

 jeżeli posiadanie udziałów (akcji), w spółce wypłacającej dywidendę (nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w 

kapitale spółki) oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach, wynika z tytułu własności; 

 w odniesieniu do dochodów uzyskanych z udziałów (akcji) posiadanych na podstawie tytułu: 

- własności; 

- innego niż własność, pod warunkiem że te dochody (przychody) korzystałyby ze zwolnienia, gdyby 

posiadanie tych udziałów (akcji) nie zostało przeniesione. 

Powyższe zasady dotyczące zwolnienia dochodów (przychodów) z tytułu dywidend od podatku dochodowego 

od osób prawnych mają również odpowiednie zastosowanie do: (i) spółdzielni zawiązanych na podstawie 

rozporządzenia nr 1435/2003/WE z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie statutu Spółdzielni Europejskiej (SCE) (Dz. 

Urz. WE L 207 z 18.08.2003); (ii) dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu 

udziału w zyskach osób prawnych wypłacanych spółkom podlegającym w Konfederacji Szwajcarskiej 

opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, 

przy czym określony powyżej bezpośredni udział procentowy w kapitale spółki wypłacającej dywidendę oraz 

inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wynosi nie mniej niż 25%; (iii) dochodów 

wypłacanych (przypisanych) na rzecz położonego na terytorium państwa członkowskiego UE lub innego 

państwa należącego do EOG albo w Konfederacji Szwajcarskiej zagranicznego zakładu (w rozumieniu art. 4a 

pkt 11 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych) spółki podlegającej opodatkowaniu od całości 

swoich dochodów (bez względu na miejsce ich osiągania) w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż 

Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim UE lub innym państwie należącym do EOG (istnienie 

zagranicznego zakładu powinno jednak zostać udokumentowane przez spółkę korzystającą ze zwolnienia, 

zaświadczeniem wydanym przez właściwy organ administracji podatkowej państwa jej siedziby lub zarządu albo 

przez właściwy organ podatkowy państwa, w którym zakład jest położony). 

Powyższe zasady dotyczące zwolnienia dochodów (przychodów) z tytułu dywidend od podatku dochodowego  

od osób prawnych stosuje się do podmiotów wymienionych w załączniku nr 4 do Ustawy o Podatku 

Dochodowym od Osób Prawnych, przy czym w przypadku Konfederacji Szwajcarskiej zwolnienie ma 

zastosowanie w odniesieniu do podmiotów, podlegających w tym kraju opodatkowaniu podatkiem dochodowym 

od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, a określony powyżej bezpośredni udział 

procentowy w kapitale spółki wypłacającej dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób 

prawnych wynosi nie mniej niż 25%. 

Zgodnie z art. 26 ust. 1c pkt 1 oraz ust. 1f Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, zastosowanie 

powyższego zwolnienia jest możliwe, pod warunkiem udokumentowania przez podatnika, miejsca jego siedziby 

dla celów podatkowych, certyfikatem rezydencji podatkowej oraz przedstawienia pisemnego oświadczenia, że 

w stosunku do wypłacanych należności z tytułu dywidend, spełnione zostały warunki pozwalające na 

zastosowanie zwolnienia, określone w art. 22 ust. 4 pkt 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych. 

Zgodnie z art. 26 ust. 1g Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, w przypadku, gdy podmiotem 

uzyskującym dochody (przychody) z dywidend jest: (i) instytucja wspólnego inwestowania (w rozumieniu art. 6 

ust. 1 pkt 10 oraz art. 17 ust. 1 pkt 58 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych); (ii) podatnik 

posiadający siedzibę w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim UE lub w innym państwie 
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należącym do EOG, prowadzący program emerytalny w zakresie dochodów związanych z gromadzeniem 

oszczędności na cele emerytalne, spełniający warunki określone w art. 6 ust. 1 pkt 11a Ustawy o Podatku 

Dochodowym od Osób Prawnych, wówczas powyższe zwolnienie może mieć zastosowanie wyłącznie pod 

warunkiem: 

 udokumentowania przez taki podmiot jego miejsca siedziby dla celów podatkowych, za pomocą certyfikatu 

rezydencji podatkowej, oraz  

 złożenia pisemnego oświadczenia, że jest rzeczywistym właścicielem wypłaconych przez płatnika dywidend 

oraz spełnia warunki określone w art. 6 ust. 1 pkt 10a i pkt 11a Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób 

Prawnych. 

Zgodnie z art. 26 ust. 2c i 2d Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, w przypadku dokonywania 

wypłat należności z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, za 

pośrednictwem podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych albo rachunki zbiorcze, obowiązek 

pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od tych wypłat spoczywa na podmiotach prowadzących te 

rachunki.  

Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo 

niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe, pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby 

podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji podatkowej. 

Podmioty, prowadzące rachunki papierów wartościowych albo rachunki zbiorcze pobierają zryczałtowany 

podatek dochodowy w dniu przekazania należności do dyspozycji posiadacza rachunku papierów wartościowych 

lub posiadacza rachunku zbiorczego. Podmioty, prowadzące rachunki papierów wartościowych albo rachunki 

zbiorcze przekazują pobrany podatek na rachunek urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania 

osób zagranicznych w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatek pobrano. 

Dodatkowo, podmioty, prowadzące rachunki papierów wartościowych albo rachunki zbiorcze, zobowiązane są 

przesłać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu informacje o dokonanych wypłatach i pobranym podatku, 

sporządzone według ustalonego wzoru do końca trzeciego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, 

w którym dokonano wypłat. Ponadto, na pisemny wniosek podatnika, płatnik, w terminie 14 dni od dnia złożenia 

tego wniosku, jest obowiązany do sporządzenia i przesłania podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym 

kieruje naczelnik właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych, informacji o dokonanych wypłatach 

i pobranym podatku, sporządzone według ustalonego wzoru. 

Dodatkowo, zgodnie z art. 26a ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, w terminie do końca 

pierwszego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym powstał obowiązek zapłaty podatku, 

m.in. podmioty, prowadzące rachunki papierów wartościowych albo rachunki zbiorcze, zobowiązane są przesłać 

roczne deklaracje sporządzone według ustalonego wzoru, do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik 

urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych. 

Zgodnie z art. 26 ust. 2a Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, jeżeli wypłata dywidendy jest 

dokonywana na rzecz podatników będących osobami uprawnionymi z papierów wartościowych, zapisanych na 

rachunkach zbiorczych, których tożsamość nie została płatnikowi ujawniona w trybie przewidzianym w Ustawie 

o Obrocie Instrumentami Finansowymi, 19% zryczałtowany podatek dochodowy, pobiera płatnik od łącznej 

wartości dochodów (przychodów) przekazanych przez niego na rzecz wszystkich takich podatników za 

pośrednictwem po¬siadacza rachunku zbiorczego. W takim przypadku oraz w przypadku dywidend z papierów 

wartościowych, zapisanych na rachunkach zbiorczych wypłacanych na rzecz podatników podatku dochodowego 

od osób prawnych podlegających w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, podatek jest pobierany 

przez podmioty prowadzące rachunki zbiorcze, za pośrednictwem których należność jest wypłacana. Podatek 

pobiera się w dniu przekazania należności z danego tytułu do dyspozycji posiadacza rachunku zbiorczego. 

Zgodnie z art. 26 ust. 3 płatnicy, w zakresie wskazanym w art. 26 ust. 2a, nie są zobowiązani do przesłania 

podatnikom informacji o dokonanych wypłatach i pobranym podatku. 

Zasady opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych 

Na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a, w zw. z art. 1 ust. 4 Ustawy o Podatku od Czynności Cywilnoprawnych, 

podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy znajdujących się na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej.  

Czynności cywilnoprawne podlegają opodatkowaniu, jeżeli ich przedmiotem są: (i) rzeczy znajdujące się na 

terytorium Polski lub prawa majątkowe wykonywane na terytorium Polski; lub (ii) rzeczy znajdujące się za 
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granicą lub prawa majątkowe wykonywane za granicą, w przypadku gdy nabywca ma miejsce zamieszkania lub 

siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i czynność cywilnoprawna została dokonana na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

Co do zasady, sprzedaż akcji spółek z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznawana jest za 

sprzedaż praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i w związku z tym podlega 

podatkowi od czynności cywilnoprawnych w wysokości 1%, przy czym podstawę opodatkowania stanowi 

wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego. Wartość rynkową przedmiotu czynności cywilnoprawnych 

określa się na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, 

z uwzględnieniem ich miejsca położenia, stanu i stopnia zużycia, oraz w obrocie prawami majątkowymi tego 

samego rodzaju, z dnia dokonania tej czynności, bez odliczania długów i ciężarów.  

Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej i w przypadku umowy 

sprzedaży ciąży na kupującym. Zgodnie z art. 10 ust. 1 Ustawy o Podatku od Czynności Cywilnoprawnych, o ile 

podatek nie jest pobierany przez płatnika (w przypadku czynności cywilnoprawnych dokonywanych w formie 

aktu notarialnego jest nim notariusz), podatnicy są obowiązani, bez wezwania organu podatkowego, złożyć 

deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych oraz obliczyć i wpłacić podatek w terminie 14 dni 

od dnia powstania obowiązku podatkowego. 

Na podstawie art. 9 pkt 9 Ustawy o Podatku od Czynności Cywilnoprawnych, zwolniona od podatku od 

czynności cywilnoprawnych jest sprzedaż praw majątkowych będących instrumentami finansowymi:  

 firmom inwestycyjnym oraz zagranicznym firmom inwestycyjnym; lub 

 dokonywana za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych; lub 

 dokonywana w ramach obrotu zorganizowanego; lub 

 dokonywana poza obrotem zorganizowanym przez firmy inwestycyjne oraz zagraniczne firmy 

inwestycyjne, jeżeli prawa te zostały nabyte przez te firmy w ramach obrotu zorganizowanego; 

w rozumieniu przepisów Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi. 

Zasady opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn 

Zgodnie z art. 1 ust. 1 Ustawy o Podatku od Spadków i Darowizn, podatkowi od spadków i darowizn podlega 

nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub 

praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (w tym akcji i innych papierów 

wartościowych), m.in. tytułem dziedziczenia, zapisu, dalszego zapisu, polecenia testamentowego, darowizny 

oraz polecenia darczyńcy. Obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych 

(spadkobiercy, zapisobiercy, obdarowanym). Zgodnie z art. 7 ust. 1 Ustawy o Podatku od Spadków i Darowizn, 

podstawę opodatkowania stanowi wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych po potrąceniu długów 

i ciężarów (czysta wartość), ustalona według stanu w dniu nabycia i cen rynkowych z dnia powstania obowiązku 

podatkowego. Kwotę podatku ustala się w zależności od grupy podatkowej, do której zaliczony jest nabywca. 

Zaliczenie do poszczególnych grup podatkowych następuje na podstawie stopnia pokrewieństwa, powinowactwa 

lub innego osobistego stosunku nabywcy do osoby, od której lub po której zostały nabyte rzeczy i prawa 

majątkowe. Stawki podatku mają charakter progresywny i wynoszą od 3% do 20% podstawy opodatkowania, 

w zależności od grupy podatkowej, do jakiej zaliczony został nabywca. Dla każdej grupy istnieją także kwoty 

wolne od podatku.  

Zgodnie z art. 17a ust. 1 Ustawy o Podatku od Spadków i Darowizn, z wyjątkiem przypadków, w których 

podatek jest pobierany przez płatnika, podatnicy są zobowiązani, złożyć w terminie miesiąca od dnia powstania 

obowiązku podatkowego, właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy 

lub praw majątkowych według ustalonego wzoru. Do zeznania podatkowego dołącza się dokumenty mające 

wpływ na określenie podstawy opodatkowania. Podatek płatny jest w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji 

naczelnika urzędu skarbowego, ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego. 

Zgodnie z art. 4a ust. 1 Ustawy o Podatku od Spadków i Darowizn, zwalnia się od podatku nabycie własności 

rzeczy lub praw majątkowych (w tym akcji i innych papierów wartościowych) przez małżonka, zstępnych, 

wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw 

majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie sześciu miesięcy od dnia powstania 

obowiązku podatkowego, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia w terminie sześciu miesięcy od dnia 

uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku. W przypadku niespełnienia powyższego 
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warunku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych podlega opodatkowaniu na zasadach określonych dla 

nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej. 

Powyższe zwolnienie stosuje się, jeżeli w chwili nabycia nabywca posiadał obywatelstwo polskie lub 

obywatelstwo jednego z państw członkowskich UE lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia 

o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o EOG lub miał miejsce zamieszkania na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium takiego państwa. 

Zgodnie z art. 3 pkt 1) Ustawy o Podatku od Spadków i Darowizn, podatkowi nie podlega nabycie własności 

rzeczy ruchomych znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych 

podlegających wykonaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (w tym akcji i innych papierów 

wartościowych), jeżeli w dniu nabycia ani nabywca, ani też spadkodawca lub darczyńca nie byli obywatelami 

polskimi i nie mieli miejsca stałego pobytu lub siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Zasady odpowiedzialności w zakresie podatku pobieranego u źródła 

Zgodnie z art. 30 Ordynacji Podatkowej, płatnik, który nie wykonał ciążących na nim obowiązków obliczenia, 

pobrania i wpłacenia podatku właściwemu organowi podatkowemu, odpowiada całym swoim majątkiem za 

podatek niepobrany lub podatek pobrany, lecz niewpłacony. Powyższa zasada nie ma zastosowania, jeżeli 

odrębne przepisy stanowią inaczej, albo jeżeli podatek nie został pobrany z winy podatnika. W takim przypadku 

organ podatkowy wydaje decyzję o odpowiedzialności podatnika. 
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INFORMACJE DODATKOWE 

Podstawa prawna Oferty i ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Spółki do obrotu na GPW 

oraz o ich rejestrację w KDPW  

Podstawę prawną Oferty i ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Spółki do obrotu na rynku 

równoległym GPW oraz o ich rejestrację w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW 

stanowi Uchwała w Sprawie Podwyższenia.  

Przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku równoległym GPW są Akcje. Wszystkie Akcje 

dopuszczane do obrotu są akcjami zwykłymi na okaziciela.  

Akcje Oferowane zostaną wyemitowane na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych i będą 

emitowane w złotych polskich. 

Podstawę prawną Oferty stanowi uchwała nr 3/11/NWZ/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 

10 listopada 2016 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na 

okaziciela serii G, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii G w całości, zmiany 

§ 7 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku 

regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz dematerializacji 

akcji serii G Spółki („Uchwała w Sprawie Podwyższenia”). 

Na podstawie Uchwały w Sprawie Podwyższenia uchwalono podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta 

o kwotę nie niższą niż 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) i nie wyższą niż 1.500.000 PLN (słownie: jeden 

milion pięćset tysięcy) do kwoty nie wyższej niż 2.984.000,00 PLN (słownie: dwa miliony dziewięćset 

osiemdziesiąt cztery) poprzez emisję nie mniej niż 1 i nie więcej niż 15.000.000 akcji zwykłych serii G 

o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda. Jednocześnie na mocy Uchwały w Sprawie 

Podwyższenia pozbawiono dotychczasowych akcjonariuszy Emitenta w całości prawa poboru akcji serii G. 

Załącznik do Uchwały stanowi pisemna opinia Zarządu uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru akcji 

serii G. Uchwała w Sprawie Podwyższenia nie przewiduje praw do akcji Oferowanych. 

Uchwała w Sprawie Podwyższenia została załączona do Prospektu (zob. „Załączniki−Uchwała w Sprawie 

Podwyższenia”). 

Emitent szacuje, że rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Oferowanych nastąpi 

w lipcu 2017 r. 

Dokumenty udostępnione do wglądu 

W siedzibie Spółki zostały udostępnione do wglądu następujące dokumenty oraz ich kopie: (i) Statut, 

(ii) Uchwała w Sprawie Podwyższenia, (iii) aktualny odpis z KRS Spółki, (iv) zbadane historyczne informacje 

finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2015 r. oraz za okres od 1 stycznia 2016 r. 

do 31 grudnia 2016 r. oraz (v) kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone 

na dzień i za okres trzech miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 r. i (vi) kwartalne skrócone jednostkowe 

sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone na dzień i za okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2017 r. 

Postanowienia Zasad Polityki Inwestycyjnej Spółki, Strategii Inwestycyjnej Spółki oraz Zasad Wykonywania 

Polityki Inwestycyjnej Spółki zostały odzwierciedlone w treści Statutu Emitenta. Polityka Inwestycyjnej Spółki, 

oraz Strategia Inwestycyjna Spółki są nie tylko elementami Statutu, ale również odrębnymi dokumentami. 

Jednocześnie, w celu ułatwienia inwestorom dostępu do powyższych dokumentów zamiarem Emitenta jest 

zamieszczenie na stronie internetowej oddzielnie Zasad Polityki Inwestycyjnej Spółki, Strategii Inwestycyjnej 

Spółki oraz Zasad Wykonywania Polityki Inwestycyjnej Spółki. 

Na stronie internetowej Emitenta zostały zamieszczone w formie elektronicznej następujące dokumenty: 

(i) Statut oraz (ii) sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. oraz 

(iii) kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone na dzień i za okres trzech 

miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 r. i (iv) kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki 

sporządzone na dzień i za okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2017 r. 

Prospekt wraz z danymi aktualizującymi jego treść będzie udostępniony w formie elektronicznej na stronie 

internetowej Spółki (www.ventureinc.com) oraz Oferującego (www.trigon.pl).  

Spółka jest spółką publiczną, której Akcje Istniejące serii A, B i C znajdują się w obrocie poza rynkiem 

regulowanym tj. w ASO-NewConnect. Spółka podlega obowiązkom informacyjnym wynikającym 
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z obowiązujących regulacji tego rynku, i publikuje informacje na na stronie internetowej Spółki 

(www.ventureinc.com). 

Biegli rewidenci 

Rolę niezależnego biegłego rewidenta Spółki pełni HLB M2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Tax & Audit sp.k. z siedzibą w Warszawie (dawniej: HLB M2 Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

sp.k.), adres: ul. Rakowiecka 41/27 („Biegły Rewident”). Biegły Rewident nie jest w żaden sposób powiązany 

ze Spółką. Biegły Rewident jest wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych 

prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem ewidencyjnym 3697. 

Biegły Rewident przeprowadził badanie zamieszczonych w Prospekcie danych finansowych: 

 za okresy kończące się w dniu 31 grudnia 2014 r. oraz 31 grudnia 2015 r. oraz  

 za okres kończący się w dniu 31 grudnia 2016 r. (łącznie dane historyczne). 

W imieniu Biegłego Rewidenta, badanie Historycznych Informacji Finansowych jednostkowych Sprawozdań 

Finansowych za okresy kończące się w dniu 31 grudnia 2016 r., 31 grudnia 2015 r. oraz 31 grudnia 2014 r. 

przeprowadził Robert Szumlicz nr wpisu 12374.  

W okresie objętym Historycznymi Informacjami Finansowymi nie było przypadku rezygnacji lub zwolnienia 

biegłego rewidenta uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki, z wyjątkiem dokonanej przez 

Spółkę w 2016 r. zmiany biegłego rewidenta z Grupa Audyt sp. z o.o. na HLB M2 spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością Tax & Audit sp.k. Biegły Rewident dokonał przekształcenia sprawozdań finansowych za 

lata 2014–2015 zgodnie ze standardami MSSF. Biegły Rewident przeprowadził również badanie statutowych 

informacji finansowych Emitenta za lata obrotowe 2015 i 2016. 

Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych Spółki jest wybierany przez Radę Nadzorczą. 

Informacje stanowiące oświadczenia lub raporty ekspertów oraz informacje pochodzące od osób trzecich  

Z zastrzeżeniem raportów i opinii Biegłego Rewidenta dotyczących Sprawozdań Finansowych, w Prospekcie nie 

wykorzystano informacji stanowiących oświadczenia lub raporty ekspertów, ani informacji pochodzących od 

osób trzecich. 

Podmioty zaangażowane w Ofertę 

Wskazane poniżej podmioty są zaangażowane w Ofertę. U podmiotów zaangażowanych w Ofertę nie występuje 

konflikt interesów. 

Oferujący 

Oferującym jest Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Mogilska 65, 31-545 Kraków. 

Zgodnie z zawartą umową o pełnienie funkcji doradcy przy realizacji Oferty Publicznej, Oferujący pełni również 

funkcję Zarządzającego budową Księgi Popytu w procesie budowania Księgi Popytu Inwestorów 

Instytucjonalnych, doradza w zakresie przygotowania Oferty Publicznej, co obejmuje doradztwo w zakresie 

struktury, organizacji i zasad przeprowadzenia Oferty oraz jest sporządzającym Prospekt w zakresie wskazanym 

w oświadczeniu Oferującego. Wynagrodzenie Oferujacego nie jest powiązane z wielkością środków uzyskanych 

z Oferty. 

Oferujący nie posiada istotnych interesów w Spółce w tym, w szczególności, na Datę Prospektu nie posiada 

akcji Spółki. 

Doradca Prawny Spółki 

W związku z Ofertą kancelaria prawna CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang Pośniak i Sawicki Spółka 

komandytowa z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa („CMS”), świadczy na 

rzecz Emitenta usługi doradztwa prawnego w zakresie prawa polskiego. 

Ponadto, CMS świadczył i może świadczyć w przyszłości inne usługi prawne na rzecz Spółki lub Spółki 

w zakresie prowadzonej przez Spółkę działalności na podstawie odpowiednich umów o świadczenie usług 

prawnych. CMS nie posiada istotnych interesów w Spółce, w tym w szczególności na Datę Prospektu nie 

posiada Akcji Spółki. 

Wynagrodzenie doradcy prawnego Spółki nie jest powiązane z wielkością środków uzyskanych z Oferty. CMS 

nie posiada istotnych interesów w Spółce w tym, w szczególności, na Datę Prospektu nie posiada akcji Spółki. 
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Doradca Prawny Oferującego 

W związku z Ofertą kancelaria prawna K&L Gates Jamka Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, adres: 

ul. Pl. Małachowskiego 2, 00-066 Warszawa („K&L Gates”), świadczy na rzecz Oferującego usługi doradztwa 

prawnego w zakresie prawa polskiego. 

Ponadto, K&L Gates świadczył i może świadczyć w przyszłości inne usługi prawne na rzecz Spółki lub Spółki 

w zakresie prowadzonej przez Spółkę działalności na podstawie odpowiednich umów o świadczenie usług 

prawnych. K&L Gates nie posiada istotnych interesów w Spółce, w tym w szczególności na Datę Prospektu nie 

posiada akcji Spółki. 

Wynagrodzenie doradcy prawnego Oferującego nie jest powiązane z wielkością środków uzyskanych z Oferty. 

K&L Gates nie posiada istotnych interesów w Spółce w tym, w szczególności, na Datę Prospektu nie posiada 

akcji Spółki. 

Publiczne oferty przejęcia  

W ciągu ostatniego roku obrotowego ani w trakcie bieżącego roku obrotowego Akcje nie były przedmiotem 

żadnej publicznej oferty przejęcia. 

W ocenie Emitenta, nie występują znaczące rozbieżności pomiędzy ceną Akcji Oferowanych w Ofercie a 

faktycznymi kosztami gotówkowymi poniesionymi przez członków organów administracyjnych, zarządzających 

lub nadzorczych albo osoby zarządzające wyższego szczebla lub osoby powiązane na nabycie Akcji w 

transakcjach przeprowadzanych w ciągu ostatniego roku. 

Koszty Oferty  

Spółka szacuje, że łączne koszty związane z Ofertą, które poniesie Spółka, ukształtują się na poziomie ok. 1 mln 

PLN (słownie: jeden milion złotych). Wynagrodzenie Oferującego nie jest zależne od wpływów z Oferty. 

Koszty Oferty będą obejmowały: 

 koszt sporządzenia Prospektu, koszty wynagrodzenia, koszty i wydatki Doradcy Prawnego i Oferującego – 

ok. 700 tys. PLN; 

 koszty wynagrodzenia, koszty i wydatki podmiotu przekształcającego sprawozdania finansowe zgodnie z 

MSR / MSSF, a także koszty usług badania przez biegłych rewidentów sprawozdań finansowych oraz inne 

koszty doradztwa biegłych rewidentów – ok. 40 tys. PLN; 

 koszty i wydatki Oferującego, związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem Oferty, w tym koszty 

związane z akcją promocyjną – ok. 260 tys. PLN; 

 koszty rozliczenia Oferty ponoszone na rzecz KDPW, GPW, KDPW_CCP; 

 pozostałe opłaty na rzecz KDPW, GPW i notarialne. 

Zgodnie z postanowieniami Umowy Doradczej Oferujący nie będzie pobierał prowizji za plasowanie. 

Informacja o ostatecznych kosztach Oferty zostanie udostępniona do publicznej wiadomości w raporcie 

bieżącym Spółki zgodnie z § 33 ust. 1 pkt. 12) Rozporządzenia o Raportach.  

Złożenie zapisu na Akcje Oferowane nie jest związane z dodatkowymi opłatami dla inwestorów. Inwestor 

powinien jednak zwrócić uwagę na dodatkowe koszty związane z nabyciem Akcji Oferowanych, do których 

należy w szczególności zaliczyć koszty prowizji maklerskiej za złożenie zlecenia lub zapisu, ewentualne koszty 

wymiany walut obcych na polskie złote, koszty założenia lub prowadzenia rachunku inwestycyjnego oraz inne 

koszty bankowe powiązane z dokonywaniem wpłaty na Akcje Oferowane itp. Inwestorzy powinni mieć również 

na uwadze, że wpłaty na Akcje Oferowane nie są oprocentowane i w przypadku zwrotu części lub całej 

wpłaconej kwoty, Inwestorowi nie przysługują odsetki ani odszkodowanie. 

Umowa z animatorem Spółki  

Na Datę Prospektu umowa z animatorem rynku lub Spółki nie została podpisana. Spółka rozważa zawarcie 

takiej umowy w późniejszym okresie, tj. po dopuszczeniu akcji do notowania na rynku regulowanym 

prowadzonym przez GPW. 
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Miejsce rejestracji Akcji  

Akcje Istniejące serii A, B i C są zdematerializowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. 

i zarejestrowane pod kodem ISIN PLVNTIN00011.  

Akcje Istniejące serii D, E i F mają formę dokumentu i wraz z Akcjami Oferowanymi zostaną zarejestrowane 

w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. 

z siedzibą w Warszawie, ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa, który będzie uczestniczył w obsłudze realizacji praw 

korporacyjnych akcjonariuszy Spółki na zasadach określonych w stosownych regulacjach. Z chwilą rejestracji 

w KDPW Akcjom Oferowanym zostanie nadany kod ISIN PLVNTIN00011.  

Wartość nominalna wszystkich Akcji Istniejących wynosi 0,10 PLN. 

Spółka nie przewiduje korzystania z usług agentów ds. płatności. 
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OŚWIADCZENIA PODMIOTÓW ODPOWIEDZIALNYCH ZA INFORMACJE ZAWARTE 

W PROSPEKCIE 

Oświadczenie Spółki 

Działając w imieniu Venture Inc S.A. z siedzibą we Wrocławiu, będącej odpowiedzialną za informacje zawarte 

w Prospekcie, niniejszym oświadczamy, że zgodnie z najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności by 

zapewnić taki stan, informacje zawarte w Prospekcie są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym i że 

w Prospekcie nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na jego znaczenie. 

 

 

 

 

________________________________ 

Maciej Jarzębowski 

Prezes Zarządu 

 

 

 

 

________________________________ 

Jakub Sitarz 

Wiceprezes Zarządu 
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Oświadczenie Oferującego 

Działając w imieniu Trigon Domu Maklerskiego S.A. z siedzibą w Krakowie, niniejszym oświadczamy, 

że zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności by zapewnić taki stan, informacje 

zawarte w częściach Prospektu, za które Oferujący jest odpowiedzialny, są prawdziwe, rzetelne i zgodne 

ze stanem faktycznym oraz w częściach tych nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na ich znaczenie. 

Odpowiedzialność Oferującego jako podmiotu odpowiedzialnego za sporządzenie informacji zamieszczonych 

w niniejszym Prospekcie ograniczona jest do następujących części Prospektu: rozdział „Warunki Oferty”. 

 

 

 

 

________________________________ 

Ryszard Czerwiński 

Wiceprezes Zarządu 

 

 

 

 

________________________________ 

Przemysław Kołodziej 

Prokurent 
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Oświadczenie Doradcy Prawnego Spółki 

Działając w imieniu kancelarii prawnej CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang Pośniak i Sawicki sp. k. 

z siedzibą w Warszawie, oświadczam, iż zgodnie z moją najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności 

by zapewnić taki stan, informacje zawarte w częściach Prospektu, za które kancelaria prawna CMS Cameron 

McKenna Nabarro Olswang Pośniak i Sawicki sp. k. jest odpowiedzialna są prawdziwe, rzetelne i zgodne 

ze stanem faktycznym oraz w częściach tych nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na ich znaczenie. 

Odpowiedzialność kancelarii CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang Pośniak i Sawicki sp. k. jako podmiotu 

odpowiedzialnego za sporządzenie informacji zamieszczonych w niniejszym Prospekcie, jest ograniczona 

do następujących rozdziałów i podrozdziałów Prospektu: rozdział „Rynek kapitałowy w Polsce oraz obowiązki 

związane z nabywaniem i zbywaniem akcji” z wyłączeniem podrozdziału „Giełda Papierów Wartościowych 

w Warszawie S.A. i Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.” oraz rozdział „Opodatkowanie”. 

 

 

 

 

________________________________ 

Marek Sawicki 

Komplementariusz 

 



 

Prospekt emisyjny Venture Inc S.A.  256 

SKRÓTY I DEFINICJE 

Terminy pisane wielką literą, które nie zostały zdefiniowane w Prospekcie, mają znaczenie nadane im poniżej, 

o ile z kontekstu nie wynika inaczej. 

AFI Alternatywny fundusz inwestycyjny w rozumieniu Ustawy o Funduszach 

Inwestycyjnych. 

Agencja Rozwoju Innowacji 

S.A. 

Agencja Rozwoju Innowacji S.A., spółka portfelowa z siedzibą we 

Wrocławiu. 

Akcje Akcje Istniejące oraz Akcje Oferowane. 

Akcje Istniejące (i) 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości 

nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda; 

(ii) 840.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 

0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda; 

(iii) 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości 

nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda; 

(iv) 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości 

nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda; 

(v) 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości 

nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda; oraz 

(vi) 6.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości 

nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda. 

Akcje Oferowane Nie mniej niż 1 oraz nie więcej niż 15.000.000 akcji zwykłych na okaziciela 

serii G o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda. 

API Interfejs programistyczny aplikacji (ang. Application Programming 

Interface, API). 

Amerykańska Ustawa o 

Papierach Wartościowych 

Amerykańska ustawa o papierach wartościowych z 1933 r., ze zm. 

(ang. U.S. Securities Act of 1933, as amended). 

Angels.pl sp. z o.o. (dawniej: 

Crowdcube sp. z o.o.) 

Angels.pl sp. z o.o. (dawniej: Crowdcube sp. z o.o.), spółka portfelowa 

z siedzibą we Wrocławiu. 

Ardeo sp. z o.o. Ardeo sp. z o.o., spółka portfelowa z siedzibą we Wrocławiu. 

ASI Alternatywna spółka inwestycyjna w rozumieniu Ustawy o Funduszach 

Inwestycyjnych. 

ASO-NewConnect Prowadzony przez GPW system obrotu poza rynkiem regulowanym. 

Best Capital sp. z o.o. Best Capital sp. z o.o., spółka portfelowa z siedzibą we Wrocławiu. 

Biegły Rewident  HLB M2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Tax & Audit sp. k. 

(dawniej: HLB M2 Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.) 

z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Rakowiecka 41/27, 02-521 

Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS 0000380052. 

BIZ Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (ang. FDI, Foreign direct investment). 

Kategoria międzynarodowych inwestycji, dokonywanych przez rezydenta 

jednego kraju z zamiarem sprawowania długotrwałej kontroli 

w przedsiębiorstwie innego kraju.  

Brand 24 S.A. Brand 24 S.A., spółka portfelowa z siedzibą we Wrocławiu. 

Cena Akcji Oferowanych Ostateczna cena Akcji Oferowanych. 

CEE Region Europy Środkowo-Wschodniej. Państwa wchodzące w skład 

regionu CEE na potrzeby niniejszego raportu zdefiniowane zostały jako 

Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czarnogóra, Czechy, Estonia, 

Litwa, Łotwa, Macedonia, Mołdawia, Polska, Rumunia, Serbia, Słowacja, 

Słowenia oraz Węgry. 

Data Prospektu Dzień zatwierdzenia Prospektu przez KNF. 
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Dobre Praktyki Spółek 

Notowanych na GPW 

„Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” stanowiące zbiór 

zasad i rekomendacji dotyczących ładu korporacyjnego w spółkach 

notowanych na GPW. 

Dokument Marketingowy Tłumaczenie Prospektu na język angielski sporządzone przez Spółkę 

na podstawie informacji zawartych w Prospekcie na potrzeby promowania 

Oferty poza granicami Polski i Stanów Zjednoczonych Ameryki wśród 

wybranych Inwestorów Kwalifikowanych w rozumieniu i zgodnie z art. 2 

ust. 1 lit. e Dyrektywy Prospektowej. Dokument ten nie stanowi dokumentu 

ofertowego i nie zostanie zatwierdzony przez organ regulacyjny 

w jakimkolwiek kraju, w tym przez KNF. 

Drone Academy Ltd. Drone Academy Ltd., spółka portfelowa z siedzibą w Londynie, Wielka 

Brytania. 

Dyrektywa Prospektowa  Dyrektywa 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 

4 listopada 2003 r. w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego 

w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów 

wartościowych i zmieniająca dyrektywę 2001/34/WE (Dz. Urz. UE L 

345/64 z dnia 31 grudnia 2003 r., ze zm.). 

Dyrektywa UCITS V Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/91/UE z dnia 

23 lipca 2014 r. zmieniająca dyrektywę 2009/65/WE w sprawie koordynacji 

przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących 

się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery 

wartościowe (UCITS) w zakresie funkcji depozytariusza, polityki 

wynagrodzeń oraz sankcji (Dz. Urz. UE L 257/186 z dnia 

28 sierpnia 2014 r.). 

Dyrektywa ZAFI Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE z dnia 8 czerwca 

2011 r. w sprawie zarządzających funduszami inwestycyjnymi i zmiany 

dyrektyw 2003/41/WE i 2009/65/WE oraz rozporządzeń (WE) 

nr 1060/2009 i (UE) nr 1095/2010 (Dz. Urz. UE L 174/1 z dnia 

1 lipca 2011 r.). 

Dyrektywa Zmieniająca 

Dyrektywę Prospektową  

Dyrektywa 2010/73/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 

24 listopada 2010 r. zmieniająca dyrektywę 2003/71/WE w sprawie 

prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą 

lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych oraz dyrektywę 

2004/109/WE w sprawie harmonizacji wymogów dotyczących 

przejrzystości informacji o emitentach, których papiery wartościowe 

dopuszczane są do obrotu na rynku regulowanym (Dz. Urz. UE L 327/1 

z 24 listopada 2010 r.). 

Dz. U. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. 

Dz. Urz. UE Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. 

EOG Europejski Obszar Gospodarczy, strefa wolnego handlu obejmująca kraje 

Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu 

(z wyjątkiem Szwajcarii). 

EUR, euro Oficjalna waluta Unii Europejskiej, prawny środek płatniczy w 19 spośród 

28 państwa członkowskich Unii Europejskiej uczestniczących w trzecim 

etapie Unii Gospodarczej i Walutowej Unii Europejskiej.  

EVCA Europejskie Stowarzyszenie Private Equity i Venture Capital 

(ang. European Private Equity and Venture Capital Association). 

Geeks Deck Ltd. Geeks Deck Ltd., spółka portfelowa z siedzibą w Londynie, Wielka 

Brytania. 

GPW, Giełda, „Giełda 

Papierów Wartościowych” 

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą 

w Warszawie i adresem: ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa, wpisana 

do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS 0000082312 oraz, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, rynek 
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regulowany (rynek podstawowy) prowadzony przez tę spółkę. 

Grupa, Grupa Kapitałowa oznacza Emitenta i Spółki Portfelowe. 

GUS Główny Urząd Statystyczny. 

Friendly Score UK Ltd. Friendly Score UK Ltd., spółka portfelowa z siedzibą w Londynie, Wielka 

Brytania. 

Historyczne Informacje 

Finansowe 

Zbadane historyczne informacje finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 

2014 r. do 31 grudnia 2016 r. 

ICT Technologie informacyjno-komunikacyjne (ang. Information 

and Communication Technologies). Wszelkie działania związane 

z produkcją i wykorzystaniem urządzeń telekomunikacyjnych 

i informatycznych oraz usług im towarzyszących, a także gromadzenie, 

przetwarzanie, udostępnianie informacji w formie elektronicznej 

z wykorzystaniem technik cyfrowych i wszelkich narzędzi komunikacji 

elektronicznej. 

Infermedica sp. z o.o. Infermedica sp. z o.o., spółka portfelowa z siedzibą w Warszawie. 

Inkubator Naukowo-

Technologiczny sp. z o.o. 

Inkubator Naukowo-Technologiczny sp. z o.o., spółka portfelowa z siedzibą 

w Poznaniu. 

Inno-Gene S.A. Inno-Gene S.A., spółka portfelowa z siedzibą w Poznaniu. 

Inwestor Instytucjonalny, 

Inwestor 

Inwestor Kwalifikowany oraz inne osoby, do których zostanie przez 

Oferującego skierowane zaproszenie do wzięcia udziału w procesie budowy 

księgi popytu. 

Inwestor Kwalifikowany Inwestor Kwalifikowany w rozumieniu Dyrektywy Prospektowej. 

KDPW Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie 

i adresem: ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa, wpisana do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000081582 oraz, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, system depozytowy 

prowadzony przez tę spółkę 

KDPW_CCP Izba rozliczeniowa KDPW_CCP S.A. z siedzibą w Warszawie i adresem: 

ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000357452. 

KNF Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie. Polski organ 

nadzoru nad sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym, 

ubezpieczeniowym, emerytalnym oraz nad instytucjami płatniczymi 

i biurami usług płatniczych, instytucjami pieniądza oraz nad sektorem kas 

spółdzielczych. 

Kodeks Cywilny, KC Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 

459 ze zm., tekst jednolity). 

Kodeks Spółek Handlowych, 

KSH 

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1577, tekst jednolity). 

KPC Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1822 ze zm., tekst jednolity). 

KRS Krajowy Rejestr Sądowy. 

MŚP Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, na które zgodnie z definicją zawartą 

w Zaleceniu Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącego definicji 

przedsiębiorstw mikro, małych i średnich (Dz. Urz. UE L 123 z dnia 

10 maja 2003 r.) składają się przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 

250 osób, i których obroty roczne nie przekraczają 50.000.000 EUR 

(słownie: pięćdziesiąt milionów euro), i/lub których roczna suma bilansowa 

nie przekracza 43.000.000 EUR (słownie: czterdzieści trzy miliony euro), 

przy czym przedsiębiorstwo małe oznacza przedsiębiorstwo zatrudniające 

mniej niż 50 osób, i którego przychody roczne i/lub roczna suma bilansowa 
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nie przekracza 10.000.000 EUR (słownie: dziesięć milionów euro), 

a przedsiębiorstwo mikro oznacza przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 

10 osób, i którego obroty roczne i/lub roczna suma bilansowa nie 

przekracza 2.000.000 EUR (słownie: dwa miliony euro).  

Nadzwyczajne Walne 

Zgromadzenie 

Nadzwyczajne walne zgromadzenie Spółki. 

NBP Narodowy Bank Polski, polski bank centralny z siedzibą w Warszawie. 

Oferta Publiczna Oferta publiczna Akcji Oferowanych prowadzona na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie Prospektu. 

Oferujący, Prowadzący Księgę 

Popytu 

Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie i adresem: ul. Mogilska 

65, 31-545 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000033118. 

Ordynacja Podatkowa  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 201 ze zm., tekst jednolity). 

Ostateczna Liczba Akcji 

Oferowanych 

Ostateczna liczba Akcji Oferowanych, oferowanych w ramach Oferty.  

Państwo Członkowskie Państwo członkowskie EOG. 

PARP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie. 

Agencja rządowa zarządzająca funduszami pochodzącymi z budżetu 

państwa i Unii Europejskiej, przeznaczonymi na wspieranie małych 

i średnich przedsiębiorstw oraz rozwój zasobów ludzkich. 

Patent Fund S.A. Patent Fund S.A., spółka portfelowa z siedzibą we Wrocławiu. 

PFR Polski Fundusz Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie i adresem: 

ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000466256. 

PKB Produkt krajowy brutto. 

PLN, złoty Złoty polski, prawny środek płatniczy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.  

Polityka Inwestycyjna, Zasady 

Polityki Inwestycyjnej 

Zasady polityki inwestycyjnej przyjęte przez Emitenta w brzmieniu 

obowiązującym na Datę Prospektu 

Prawo Autorskie Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 880, tekst jednolity). 

Prawo Telekomunikacyjne Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1489 ze zm., tekst jednolity). 

Prezes UOKiK Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

Prospekt Niniejszy prospekt emisyjny Spółki.  

PSIK Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych z siedzibą w Warszawie 

i adresem: ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, wpisane do rejestru 

stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000087636. 

Rada Nadzorcza Rada Nadzorcza Spółki. 

Regulamin Giełdy, Regulamin 

GPW 

Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w wersji 

obowiązującej na Datę Prospektu. 

Regulamin KDPW Regulamin Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. 

w Warszawie, w wersji obowiązującej na Datę Prospektu. 

Regulamin Rady Nadzorczej Regulamin Rady Nadzorczej Spółki. 

Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Spółki. 

Rozporządzenie 809/2004 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. 

wykonujące dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
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w sprawie informacji zawartych w prospektach emisyjnych oraz formy, 

włączenia przez odniesienie i publikacji takich prospektów emisyjnych oraz 

rozpowszechniania reklam (Dz. Urz. UE L Nr 149). 

Rozporządzenie MAR Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 

16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie 

nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE 

i 2004/71/WE (Dz. Urz. UE L 173/1 z dnia 12 czerwca 2014 r.).  

Rozporządzenie o Raportach Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie 

informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów 

papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne 

informacji wymaganych przepisami państwa niebędącego państwem 

członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133 ze zm.). 

SaaS Ang. Software-as-a-Service – oprogramowanie jako usługa. 

Science.Fund sp. z o.o. Science.Fund sp. z o.o., spółka portfelowa z siedzibą we Wrocławiu. 

Spółka, Emitent Venture Inc S.A. z siedzibą we Wrocławiu i adresem: al. Generała Józefa 

Hellera 180 lok. 14, 53-203 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000299743. 

Sprawozdania Finansowe Historyczne Informacje Finansowe oraz Sprawozdanie Kwartalne. 

Sprawozdanie Kwartalne Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie  finansowe Spółki 

sporządzone na dzień i za okres trzech miesięcy zakończony 30 czerwca 

2017 r. oraz kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe 

Spółki sporządzone na dzień i na okres trzech miesięcy zakończony 

31 marca 2017 r. 

Spółki Portfelowe 7Orders S.A., Agencja Rozwoju Innowacji S.A., Ardeo sp. z o.o., 

Best Capital sp. z o.o., Brand 24 S.A., Angels.pl (dawniej Crowdcube 

sp. z o.o.), Drone Academy Ltd., Friendly Score UK Ltd., Geeks Deck Ltd., 

Infermedica sp. z o.o., Inkubator Naukowo-Technologiczny sp. z o.o., Inno-

Gene S.A., Patent Fund S.A., Science.Fund sp. z o.o., Time Solutions 

sp. z o.o., Venture Alfa sp. z o.o. 

Statut Statut Spółki.  

Strategia Inwestycyjna Stategia Inwestycyjna przyjęta przez Emitenta w brzmieniu obowiązującym 

na Datę Prospektu. 

Strefa Euro Unia walutowa następujących państw członkowskich, które przyjęły euro 

jako ich jedyny legalny środek płatniczy: Austria, Belgia, Cypr, Estonia, 

Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, 

Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Słowacja, Słowenia, 

Włochy. 

Szczegółowe Zasady Działania 

KDPW 

Szczegółowe Zasady Działania Krajowego Depozytu Papierów 

Wartościowych, w wersji obowiązującej na Datę Prospektu. 

Szczegółowe Zasady Obrotu 

Giełdowego w systemie UTP 

Szczegółowe Zasady Obrotu Giełdowego w systemie UTP, w wersji 

obowiązującej na Datę Prospektu. 

Time Solutions sp. z o.o. Time Solutions sp. z o.o., spółka portfelowa z siedzibą we Wrocławiu. 

TFI Towarzystwo funduszy inwestycyjnych w rozumieniu Ustawy 

o Funduszach Inwestycyjnych. 

Uchwała w Sprawie 

Podwyższenia 

Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 

nr 3/11/NWZ/2016 z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie podwyższenia 

kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela 

serii G, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji 

serii G w całości, zmiany § 7 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, ubiegania się 

o dopuszczenie i wprowadzenie wszystkich akcji Spółki do obrotu na rynku 

regulowanym prowadzonym przez GPW oraz dematerializacji akcji serii G. 
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UE Unia Europejska. 

UI Interfejs użytkownika (ang. User Interface) – część oprogramowania 

odpowiedzialna za komunikację i interakcję z użytkownikiem. 

UNCTAD Konferencja Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju 

(ang. The United Nations Conference on Trade and Development). 

USD Dolar amerykański, prawny środek płatniczy na obszarze Stanów 

Zjednoczonych Ameryki, Sfederowanych Stanów Mikronezji, Republiki 

Wysp Marshalla, Republiki Palau, Republiki Ekwadoru, Republiki 

Salwadoru, Demokratycznej Republiki Timoru Wschodniego, Zimbabwe, 

Republiki Panamy, Brytyjskiego Terytorium Oceanu Indyjskiego, 

Brytyjskich Wysp Dziewiczych, Terytorium Guamu, Republiki Haiti, 

Małych Oddalonych Wysp Stanów Zjednoczonych, Wspólnoty Marianów 

Północnych, Wspólnoty Portoryka, Terytorium Samoa Amerykańskiego, 

Turkus u Caicos. 

Umowa Blokady Umowa ograniczenia zbywania akcji, która zostanie zawarta pomiędzy 

Znacznymi Akcjonariuszami oraz Oferującym. 

Umowa Doradcza Umowa zawarta pomiędzy Spółką oraz Oferującym w dniu 

4 października 2016 r., na mocy której Oferujący zobowiązał się m.in. 

do plasowania Akcji Oferowanych. 

UOKiK Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów z siedzibą w Warszawie. 

USA Stany Zjednoczone Ameryki. 

UTP System informatyczny obsługujący transakcje na GPW (ang. Universal 

Trading Platform). 

Ustawa o Biegłych 

Rewidentach 

Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach 

audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1089) 

Ustawa o Funduszach 

Inwestycyjnych 

Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu 

alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1896 

ze zm., tekst jednolity). 

Ustawa o Nadzorze nad 

Rynkiem Finansowym 

Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym 

(Dz.U. z 2017 r. poz. 196 ze zm., tekst jednolity) 

Ustawa o Nadzorze nad 

Rynkiem Kapitałowym 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1480, tekst jednolity). 

Ustawa Nowelizująca Ustawa z dnia 31 marca 2016 r. o zmianie ustawy o funduszach 

inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 615). 

Ustawa o Obrocie 

Instrumentami Finansowymi 

Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r. 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1636., tekst jednolity). 

Ustawa o Ochronie Baz 

Danych 

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. z 2001 r. nr 

128 poz. 1402 ze zm.).  

Ustawa o Ochronie Danych 

Osobowych 

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 922, tekst jednolity). 

Ustawa o Ochronie 

Konkurencji i Konsumentów 

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 229 ze zm., tekst jednolity). 

Ustawa o Ofercie Publicznej Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu 

obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1639, 

tekst jednolity) 

Ustawa o Podatku 

Dochodowym od Osób 

Fizycznych 

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm., tekst jednolity). 

Ustawa o Podatku 

Dochodowym od Osób 

Prawnych 

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1888 ze zm., tekst jednolity).  
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Ustawa o Podatku od 

Czynności Cywilnoprawnych 

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1150 ze zm., tekst jednolity). 

Ustawa o Podatku od Spadków 

i Darowizn 

Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 833 ze zm., tekst jednolity). 

Ustawa o Rachunkowości Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1047, tekst jednolity). 

UX Doświadczenie użytkownika (ang. User Experience) – rodzaj projektowania 

obejmujący wszystkie aspekty interakcji użytkownika z firmą, jej usługami 

i produktami i mający na celu wywołanie określonych uczuć 

u konsumentów, a nawet nakłonienie konsumenta do konkretnego 

zachowania. 

VAT Podatek od towarów i usług, nakładany na zasadach i w zakresie 

określonym w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 

usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm., tekst jednolity).) 

Venture Alfa sp. z o.o. Venture Alfa sp. z o.o., spółka portfelowa z siedzibą we Wrocławiu.  

Walne Zgromadzenie Walne zgromadzenie Spółki 

Zarząd Zarząd Spółki. 

Zasady Wykonywania Polityki 

Inwestycyjnej 

Zasady wykonywania polityki inwestycyjnej przyjęte przez Emitenta 

w brzmieniu obowiązującym na Datę Prospektu 

Znaczni Akcjonariusze Maciej Jarzębowski, Jakub Sitarz, Mariusz Ciepły. 

 

Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie 

Zwyczajne walne zgromadzenie Spółki. 

7Orders S.A. 7Orders S.A., spółka portfelowa z siedzibą we Wrocławiu.  

 



 

 

 

Prospekt emisyjny Venture Inc S.A.  263 

HISTORYCZNE INFORMACJE FINANSOWE 

 

1. HISTORYCZNE INFORMACJE FINANSOWE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIA FINANSOWE 

ZA OKRESY KOŃCZĄCE SIĘ W DNIU 31 GRUDNIA 2015 ORAZ 31 GRUDNIA 2014; 

2. HISTORYCZNE INFORMACJE FINANSOWE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIA FINANSOWE 

ZA OKRES KOŃCZĄCY SIĘ W DNIU 31 GRUDNIA 2016 R. 

3. KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE 

NA DZIEŃ I ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2017 R. 

4. KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE 

NA DZIEŃ I ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2017 R. 
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HISTORYCZNE INFORMACJE FINANSOWE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIA FINANSOWE 

ZA OKRESY KOŃCZĄCE SIĘ W DNIU 31 GRUDNIA 2015 ORAZ 31 GRUDNIA 2014 
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I. WYBRANE DANE FINANSOWE VENTURE INC S.A. 

Wybrane dane finansowe                                                                                                     

 za okres 

od 01.01.2015                     

do 31.12.2015 

 za okres 

od 01.01.2014                     

do 31.12.2014 

 za okres 

od 01.01.2015                     

do 31.12.2015 

 za okres 

od 01.01.2014                     

do 31.12.2014 

(badane)  (badane)     (badane)    (badane)     

PLN PLN EUR EUR 

I. Przychody z działalności podstawowej 4 099 040,22 1 511 584,50 979 787,80 361 182,41 

II. Zysk/Strata na działalności podstawowej 2 551 045,07 -405 579,71 609 772,70 -96 910,40 

III. Zysk/Strata przed opodatkowaniem 2 492 075,06 -582 086,53 595 677,18 -139 085,45 

IV. Zysk/Strata netto 1 909 756,08 -983 559,13 456 486,30 -235 014,49 

V. Całkowite dochody ogółem 1 909 756,08 -983 559,13 456 486,30 -235 014,49 

VI. Przepływy pieniężne netto z działalności 

operacyjnej 
-262 993,17 -171 250,94 -62 862,89 -40 919,20 

VII. Przepływy pieniężne netto z działalności 
inwestycyjnej 

-1 860 638,08 -505 384,19 -444 745,69 -120 757,97 

VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności 

finansowej 
2 011 687,67 1 334 407,18 480 850,86 318 847,14 

IX. Przepływy pieniężne netto razem -111 943,58 657 772,05 -26 757,72 157 169,97 

Wybrane dane finansowe                                                                                                     

 stan na                         

31.12.2015   

 stan na                         

31.12.2014 

 stan na                         

31.12.2015 

 stan na                         

31.12.2014  

(badane)       (badane)  (badane)        (badane) 

X. Aktywa razem 10 197 571,53 4 953 708,81 2 392 953,54 1 162 214,96 

XI. Zobowiązania długoterminowe 1 804 933,51 1 155 633,37 423 544,18 271 129,05 

XII. Zobowiązania krótkoterminowe 1 269 017,21 2 599,00 297 786,51 609,76 

XIII. Kapitał własny 7 123 620,81 3 795 476,43 1 671 622,86 890 476,14 

XIV. Kapitał zakładowy 884 000,00 784 000,00 207 438,70 183 938,25 

XV. Liczba akcji (w szt.) 8 840 000 7 840 000 8 840 000 7 840 000 

XVI. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą  0,22 -0,13 0,05 -0,03 

XVII. Rozwodniony zysk/strata na jedną akcję 

zwykłą  
0,22 -0,13 0,05 -0,03 

XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję  0,81 0,48 0,19 0,11 

Zastosowane kursy walutowe: 

1) poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przelicza się na walutę EUR wg średniego kursu NBP 

obowiązującego na dzień bilansowy 

- na dzień 31.12.2015 r. wg kursu 4,2615 PLN/EUR, tabela kursów średnich NBP nr 254/A/NBP/2015 

- na dzień 31.12.2014 r. wg kursu 4,2623 PLN/EUR, tabela kursów średnich NBP nr 252/A/NBP/2014 

2) poszczególne pozycje rachunku zysku i strat, sprawozdania z innych całkowitych dochodów oraz sprawozdania z 

przepływów pieniężnych przelicza się na walutę EUR wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów 

ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym 

- za okres 01.01-31.12.2015  wg kursu 4,1836 PLN/EUR 

- za okres 01.01-31.12.2014  wg kursu 4,1851 PLN/EUR. 
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II. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE VENTURE INC S.A.  

II.1 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 

  

  w zł 

Nota  01.01.2015-31.12.2015  01.01.2014-31.12.2014 

  (badane)  (badane)  

DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA  
   

Przychody z działalności podstawowej, w tym: 1 4 099 040,22 1 511 584,50 

  przychody z działalności inwestycyjnej 
 

4 099 040,22 1 481 584,50 

  przychody ze sprzedaży produktów i usług 
 

                                                  

-       
30 000,00 

Koszty działalności podstawowej, w tym: 1 1 547 995,15 1 917 164,21 

  koszty działalności inwestycyjnej 
 

1 332 398,74 1 772 169,97 

  koszty ogólnego zarządu 
 

215 596,41 144 994,24 

Zysk/Strata na działalności podstawowej   2 551 045,07 -405 579,71 

Przychody z pozostałej działalności  1 1 315,71 53 964,85 

Koszty pozostałej działalności  1 45 871,89 204 573,80 

Przychody finansowe 1 17 535,87 2 426,25 

Koszty finansowe 1 31 949,70 28 324,12 

Zysk/Strata przed opodatkowaniem   2 492 075,06 -582 086,53 

Podatek dochodowy, w tym:  2 582 318,98 401 472,60 

  - część bieżąca 
 

                                                  

-       
                                                 -       

  - część odroczona 
 

582 318,98 401 472,60 

Zysk/Strata netto okresu z działalności kontynuowanej   1 909 756,08 -983 559,13 

DZIAŁALNOŚĆ ZANIECHANA 
   

Zysk/Strata okresu z działalności zaniechanej 1 0,00 0,00 

Zysk/Strata na jedną akcję (w złotych)* 3 0,24 -0,14 

 Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w sztukach) 
 

8 037 260,27 7 149 589,04 

 Podstawowy zysk/strata netto za okres sprawozdawczy 
 

1 909 756,08 -983 559,13 

Rozwodniony zysk/strata netto za okres sprawozdawczy   1 909 756,08 -983 559,13 

 (*) Zysk/Strata na jedną akcję wyliczony został poprzez 

podzielenie zysku lub straty netto danego okresu, który 

przypada na zwykłych akcjonariuszy, przez średnią 

ważoną ilość akcji zwykłych występujących w ciągu 

danego okresu 

 

  
  

   

 (*) Zysk/Strata na jedną akcję wyliczony został poprzez podzielenie zysku lub straty netto danego okresu, który przypada 

na zwykłych akcjonariuszy, przez średnią ważoną ilość akcji zwykłych występujących w ciągu danego okresu 

NOTY 1,2,3 

 

II.2 SPRAWOZDANIE Z INNYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW 

  

  w zł 

Nota  01.01.2015-31.12.2015  01.01.2014-31.12.2014 

   (badane) (badane)  

Zysk/Strata netto za okres sprawozdawczy 1 1 909 756,08 -983 559,13 

Inne składniki całkowitego dochodu: 
 

                                                -                                                     -       

Całkowite dochody ogółem okresu 

sprawozdawczego 
  1 909 756,08 -983 559,13 
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II.3 SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 

  Nota 

w zł 

31.12.2015 31.12.2014 01.01.2014 

(badane) (badane) (badane) 

Aktywa trwałe (długoterminowe) 
 

      9 122 837,25           3 930 049,37              3 525 182,34     

Wartość firmy, inne wartości niematerialne 5                         -                               -                                 -       

Rzeczowe aktywa trwałe 6              7 360,59                  3 621,67                     6 194,56     

Aktywa finansowe, w tym: 7       9 042 509,99           3 899 452,90              3 346 093,83     

   aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez 

wynik finansowy  
                 9 027 113,83                      3 885 452,90     3 346 093,83    

   inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności 
 

                                       

-       

                                       

-       

                                           

-       

   aktywa dostępne do sprzedaży 
 

                                       

-       

                                       

-       

                                           

-       

   pożyczki i należności 
 

                      15 396,16                           14 000,00     
                                           

-       

Aktywa z tytułu podatku odroczonego  2            72 966,66                26 974,80                 172 893,95     

Aktywa obrotowe (krótkoterminowe) 
 

      1 074 734,28           1 023 659,44                 468 500,66     

Aktywa finansowe, w tym: 7          526 011,87              363 807,33                 466 125,98     

   aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez 

wynik finansowy  
                    226 023,91                         349 891,18                            130 986,84     

   inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności 
 

                                       

-       

                                       

-       

                                           

-       

   aktywa dostępne do sprzedaży 
 

                                       

-       

                                       

-       

                                           

-       

   pożyczki i należności 
 

                    299 987,96                           13 916,15                            335 139,14     

Inne składniki aktywów obrotowych 9                 951,06                     137,18                        431,80     

Należności z tytułu podatku dochodowego 
 

                        -                               -                                 -       

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 10          547 771,35              659 714,93                     1 942,88     

Suma aktywów       10 197 571,53           4 953 708,81              3 993 683,00     

Kapitał własny  
 

      7 123 620,81           3 795 476,43              3 006 122,90     

Kapitał akcyjny 11          884 000,00              784 000,00                 684 000,00     

Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich 

wartości nominalnej (agio) 
11       2 836 000,00           1 936 000,00              1 036 000,00     

Akcje własne 11                         -                               -                                 -       

Kapitał z aktualizacji wyceny aktywów 11                         -                               -                                 -       

Kapitał rezerwowy 11                         -                               -                                 -       

Zyski zatrzymane 11       3 403 620,81           1 075 476,43              1 286 122,90     

Zobowiązania długoterminowe 
 

      1 804 933,51           1 155 633,37                 759 976,72     

Zobowiązania finansowe, w tym: 12          641 899,22              613 539,35                 279 041,17     

  długoterminowe pożyczki 
 

                    641 899,22                         613 539,35                            279 041,17     

Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych _                         -                               -                                 -       

Rezerwy  _                         -                               -                                 -       

Rezerwy na podatek odroczony 2       1 163 034,29              542 094,02                 480 935,55     

Zobowiązania krótkoterminowe 
 

      1 269 017,21                  2 599,00                 227 583,38     

Zobowiązania finansowe, w tym:  12       1 230 421,48                             -                                 -       

   krótkoterminowe pożyczki 
 

                 1 230 421,48     
                                       

-       

                                           

-       

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 
zobowiązania 

13            38 595,73                  2 599,00                 113 873,38     

Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 
 

                        -                               -                   113 710,00     

Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych _                         -                               -                                 -       

Rezerwy 14                         -                               -                                 -       

Suma pasywów       10 197 571,53           4 953 708,81              3 993 683,00     

Wartość księgowa w zł       7 123 620,81           3 795 476,43              3 006 122,90     

Liczba akcji (szt.)            8 840 000                7 840 000                   6 840 000     

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)                     0,81                         0,48                            0,44     
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II.4 SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 

 

 

  

          

Nota Kapitał podstawowy 
Kapitał zapasowy z 

agio 
Zyski zatrzymane 

Kapitały własne 

razem 

          

  
        

Za okres 01.01.2015 – 31.12.2015 
     

(badane) 
     

      
Stan na dzień 1 stycznia 2015 r. 11 784 000,00 1 936 000,00 1 075 476,43 3 795 476,43 

Transakcje kapitałowe z właścicielami 
 

100 000,00 900 000,00 
                                                    

-       
1 000 000,00 

Zyski/Straty ujęte w kapitałach własnych 
 

                                               

-       

                                                      

-       
418 388,30 418 388,30 

Zysk/Strata za okres 
 

                                               

-       

                                                      

-       
1 909 756,08 1 909 756,08 

Inne dochody całkowite 
 

                                               

-       

                                                      

-       

                                                    

-       

                                                   

-       

Całkowite dochody ogółem 
 

                                               

-       

                                                      

-       
1 909 756,08 1 909 756,08 

Stan na dzień 31 grudnia 2015 r.   884 000,00 2 836 000,00 3 403 620,81 7 123 620,81 

  
        

Za okres 01.01.2014 – 31.12.2014 11 
    

(badane) 
     

      
Stan na dzień 1 stycznia 2014 r. 

 
684 000,00 1 036 000,00 1 286 122,90 3 006 122,90 

Transakcje kapitałowe z właścicielami 
 

100 000,00 900 000,00 
                                                    

-       
1 000 000,00 

Zyski/Straty ujęte w kapitałach własnych 
 

                                               

-       

                                                      

-       
772 912,65 772 912,65 

Zysk/Strata za okres 
 

                                               

-       

                                                      

-       
-983 559,13 -983 559,13 

Inne dochody całkowite 
 

                                               

-       

                                                      

-       

                                                    

-       

                                                   

-       

Całkowite dochody ogółem 
 

                                               

-       

                                                      

-       
-983 559,13 -983 559,13 

Stan na dzień 31 grudnia 2014 r.   784 000,00 1 936 000,00 1 075 476,43 3 795 476,43 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Prospekt emisyjny Venture Inc S.A.  273 

II.5 SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 

 

  

  w zł 

Nota  01.01.2015-31.12.2015   01.01.2014-31.12.2014  

  (badane) (badane) 

A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej       

I. Zysk/Strata przed opodatkowaniem 1 2 492 075,06 -582 086,53 

II. Korekty o pozycje 
 

-2 748 790,93 322 489,15 

Amortyzacja 
 

3 537,08 6 008,82 

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)  
 

14 313,47 25 894,86 

Zysk/Strata z tytułu działalności inwestycyjnej 
 

-2 766 641,48 290 585,47 

Środki pieniężne z działalności operacyjnej przed uwzględnieniem 

zmian w kapitale obrotowym  
-256 715,87 -259 597,38 

Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności  
 

-41 450,00 321 139,14 

Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań  
 

35 996,72 -119 984,37 

Zmiana stanu pozostałych aktywów  
 

-813,88 294,62 

Inne korekty 
 

-10,14 -8 102,95 

Zapłacony podatek dochodowy 2 0,00 -105 000,00 

III. Przepływy  pieniężne netto z działalności operacyjnej  (I+/-II) 
 

-262 993,17 -171 250,94 

B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej        

I. Wpływy 
 

519 906,81 128 453,51 

Zbycie aktywów finansowych 
 

294 906,81 28 453,51 

Spłata udzielonych pożyczek 
 

225 000,00 100 000,00 

II. Wydatki 
 

2 380 544,89 633 837,70 

Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych 6 7 276,00 
                                                

-       

Zakup aktywów finansowych 
 

2 098 268,89 519 921,55 

Udzielone pożyczki 
 

275 000,00 113 916,15 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 
 

-1 860 638,08 -505 384,19 

C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej        

I. Wpływy 
 

2 011 687,67 1 673 550,27 

Wpływy z tytułu emisji akcji 11 1 000 000,00 1 000 000,00 

Wpływy z tytułu otrzymanych kredytów i pożyczek 
 

1 000 000,00 673 550,27 

Otrzymane odsetki 
 

11 687,67 
                                                

-       

II. Wydatki 
 

                                                    

-       
339 143,09 

Wydatki z tytułu spłaty kredytów i pożyczek 
 

                                                    
-       

339 140,00 

Odsetki zapłacone 
 

                                                    

-       
3,09 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 
 

2 011 687,67 1 334 407,18 

D. Przepływy pieniężne netto   -111 943,58 657 772,05 

Zyski/(Straty) z różnic kursowych z tytułu wyceny środków pieniężnych i 
ich ekwiwalentów 

  
                                                    

-       
                                                

-       

E. Zmiana stanu środków pieniężnych netto i ich ekwiwalentów w 

okresie 
  -111 943,58 657 772,05 

F. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu 10 659 714,93 1 942,88 

G. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 10 547 771,35 659 714,93 

- tym środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania   
                                                    

-       

                                                

-       
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II.6 DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 

INFORMACJE OGÓLNE 

 

Nazwa, siedziba, przedmiot działalności gospodarczej 

 

Spółka Venture Inc S.A. (dawniej Venture Incubator S.A.) została wpisana do Krajowego Rejestru 

Sądowego (KRS) w dniu 22 lutego 2008 pod numerem 0000299743. Siedziba Spółki mieści się we 

Wrocławiu, Al. Gen. Józefa Hallera 180 lok. 14 (dawniej 180 lok. 18), kod pocztowy: 53-203, Wrocław. 

Spółce nadano numer statystyczny REGON 020682053 oraz numer identyfikacji podatkowej 8992650810. 

Podstawowym przedmiotem jej działalności jest 64.30 Z - Działalność trustów, funduszów i podobnych 

instytucji finansowych. 

 

Spółka działa w formule funduszu venture capital. Działalność Venture Inc polega na kapitałowym  

i merytorycznym wspieraniu perspektywicznych projektów z obszaru nowych technologii, na różnych 

etapach rozwoju, w tym w fazach (i) przed zasiewem (pre-seed); (ii) zasiewu (seed) oraz (iii) wczesnego 

rozwoju (start-up). W skład portfela Spółki wchodzą również podmioty zajmujące się działalnością 

usługową, sklasyfikowane jako Pozostałe. Inwestycje Venture Inc S.A. głównie koncentrują się w obszarze 

spółek z sektora: (i) IT ze szczególnym uwzględnieniem spółek działających w subskrypcyjnym modelu 

biznesowym (ang. SaaS – Software as a Service):  

 Faza Pre-seed: Model biznesowy realizowanego produktu znajduje się w fazie koncepcji, gdzie 

testowane są podstawowe hipotezy dotyczące rynku i zachowania konsumentów. Wymagane 

środki finansowe mieszczą się w granicach 20 – 200 tys. PLN i przeznaczone są głównie na 

rozwój pierwszej, podstawowej wersji produktu spełniającej minimum funkcjonalności oraz 

organizację formy prawnej – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Prace wykonywane są 

głównie przez założycieli i zewnętrznych usługodawców. Spółka w tym czasie nie osiąga 

przychodów ze sprzedaży realizowanego produktu, przy czym możliwe jest wystąpienie 

przychodów z działalności dodatkowej np. usług IT.  

 Faza Seed: Etap zakłada posiadanie przez już utworzoną spółkę produktu realizującego główne 

założenia biznesowe, który jest używany przez pierwszych klientów potwierdzających 

zapotrzebowanie na usługę i postawione hipotezy. Mogą pojawić się pierwsze przychody, które 

są kilkukrotnie mniejsze od kosztów związanych głównie z dalszym rozwojem produktu  

i pierwszymi działaniami marketingowymi. Wielkość inwestycji na tym etapie jest uzależniona 

od przyjętego modelu biznesowego, technologii oraz rynku na jakim działa spółka i zaczyna się 

od kilkuset tysięcy złotych.  

 Faza wczesnego rozwoju (start-up): W tej fazie rozwoju przedsiębiorstwo inwestuje w dalszy 

rozwój produktu i dostosowuje go do większej liczby klientów, jednocześnie zwiększając swój 

zasięg poprzez intensywne działania marketingowe. Wskaźnik Przychody/Koszty rośnie coraz 

szybciej, lecz spółka może wciąż nie wykazywać zysku. Na tym etapie produkt jest sprzedawany 

na innych rynkach poza początkowym oraz stale rozbudowywany jest dział sprzedaży. Wielkość 

inwestycji na tym etapie wynosi co najmniej jeden milion złotych, ale najczęściej będzie to kilka 

milionów złotych. Projekty typu start-up przestają być start-upami w chwili, gdy zaczynają 

generować mierzalne zyski (wówczas mogą też zostać sprzedane lub przejęte).  

 Pozostałe: Spółki nierealizujące wewnątrz swoich struktur produktu opartego o nowe 

technologie, będące przedsiębiorstwami ściśle usługowymi.  

Spółka zaznacza, iż przyjęty opis etapów może różnić się od opisów w dostępnej literaturze i jest 

subiektywnym podejściem Emitenta do klasyfikacji spółek portfelowych. W przypadku gdy tylko część 

założeń jest spełniona, podmioty są klasyfikowane na podstawie doświadczenia i wiedzy osób 

Zarządzających. Nie wyklucza się w przyszłości zmiany bądź aktualizacji opisów i klasyfikacji 

podmiotów. 

Czas trwania działalności 

Czas trwania działalności Spółki jest nieoznaczony. 
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Struktura akcjonariatu 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. struktura akcjonariatu Spółki przedstawiała się następująco: 

Podmiot Liczba akcji Liczba głosów 
% posiadanego 

kapitału 

% posiadanych 

praw głosu 

Maciej Jarzębowski           4 189 760               4 189 760     47,40% 47,40% 

Jakub Sitarz           2 089 000               2 089 000     23,63% 23,63% 

Pozostali           2 561 240               2 561 240     28,97% 28,97% 

         8 840 000            8 840 000     100,00% 100,00% 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. struktura akcjonariatu Spółki przedstawiała się następująco: 

Podmiot Liczba akcji Liczba głosów 
% posiadanego 

kapitału 

% posiadanych 

praw głosu 

Maciej Jarzębowski           3 690 000               3 690 000     47,07% 47,07% 

Jakub Sitarz           1 589 000               1 589 000     20,27% 20,27% 

Pozostali           2 561 000               2 561 000     32,67% 32,67% 

         7 840 000            7 840 000     100,00% 100,00% 

Zarówno na dzień 31 grudnia 2015 roku, jak i na dzień 31 grudnia 2014 roku cały kapitał akcyjny był w pełni 

opłacony. 

 

Skład Zarządu i Rady Nadzorczej 

 

Skład Zarządu Spółki na dzień zatwierdzenia historycznych informacji finansowych do publikacji 

przedstawiał się następująco: 

 

- Maciej Jarzębowski – Prezes Zarządu 

- Jakub Sitarz – Wiceprezes Zarządu 

- Rafał Sobczak – Członek Zarządu 

 

W trakcie całego okresu objętego historycznymi informacjami finansowymi, Zarząd Spółki był 

jednoosobowy - funkcję Prezesa Zarządu Spółki pełnił Pan Maciej Jarzębowski. 

 

W dniu 26 lipca 2016 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała w skład Zarządu następujące osoby: 

- Jakub Sitarz – Wiceprezes Zarządu 

- Rafał Sobczak – Członek Zarządu 

 

W skład Rady Nadzorczej, w dniu zatwierdzenia historycznych informacji finansowych do publikacji, 

wchodziły następujące osoby: 

- Mariusz Ciepły 

- Anna Sitarz 

- Urszula Jarzębowska 

- Tomasz Chodorowski 

- Marcin Mańdziak 

 

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki w okresie objętym analizą historycznych informacji 

finansowych:  

Na dzień 1 stycznia 2014 roku w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodziły następujące osoby: 

- Mariusz Ciepły 

- Maciej Lewandowski 
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- Jan Sokołowski 

- Radosław Ziętek 

- Piotr Gajkowski 

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej w 2014 roku – nie wystąpiły. 

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej w 2015 roku: 

Data uchwały Nr uchwały Przedmiot uchwały 

29.06.2015 13/6/ZWZ/2015 odwołanie Członka Rady Nadzorczej Macieja Lewandowskiego  

29.06.2015 14/6/ZWZ/2015 odwołanie Członka Rady Nadzorczej Jana Sokołowskiego  

29.06.2015 15/6/ZWZ/2015 odwołanie Członka Rady Nadzorczej Piotra Gajkowskiego  

29.06.2015 16/6/ZWZ/2015 odwołanie Członka Rady Nadzorczej Radosława Ziętka 

29.06.2015 17/6/ZWZ/2015 powołanie Członka Rady Nadzorczej Anny Sitarz 

29.06.2015 18/6/ZWZ/2015 powołanie Członka Rady Nadzorczej Urszuli Jarzębowskiej 

29.06.2015 19/6/ZWZ/2015 powołanie Członka Rady Nadzorczej Dariusz Ciborskiego 

29.06.2015 20/6/ZWZ/2015 powołanie Członka Rady Nadzorczej Jakuba Sitarza 

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej po dniu 31 grudnia 2015: 

Z dniem 29 kwietnia 2016 roku rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej złożył Mariusz 

Ciepły. 

Z dniem 27 czerwca rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej złożył Jakub Sitarz. 

W dniu 30 czerwca 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonało następujących zmian w składzie 

Rady Nadzorczej: 

Data uchwały Nr uchwały Przedmiot uchwały 

30.06.2016 14/6/ZWZ/2016 odwołanie Członka Rady Nadzorczej Dariusza Ciborskiego  

30.06.2016 15/6/ZWZ/2016 powołanie Członka Rady Nadzorczej Tomasza Chodorowskiego  

30.06.2016 16/6/ZWZ/2016 powołanie Członka Rady Nadzorczej Marcina Mańdziak  

30.06.2016 17/6/ZWZ/2016 powołanie Członka Rady Nadzorczej Mariusza Ciepłego 

 

Zatwierdzenie do publikacji 

 

Historyczne informacje finansowe zostały zatwierdzone do publikacji przez Zarząd Venture Inc S.A.  

w dniu 2 grudnia 2016 roku. 

 

Okres objęty sprawozdaniem i porównywalność danych 

 

Prezentowane historyczne informacje finansowe obejmują okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 

2015 roku, a w przypadku sprawozdania z sytuacji finansowej – dodatkowo na początek dnia 1 stycznia 

2014 roku (ujawnienie danych na początek  najwcześniejszego prezentowanego okresu wynikające ze 

zmiany polityki rachunkowości na MSSF). 

Rokiem obrotowym dla Spółki jest rok kalendarzowy. 

 

Kontynuacja działalności 

 

Historyczne informacje finansowe zostały sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności 

gospodarczej przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją przesłanki zamierzonego  

lub przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia przez nią dotychczasowej działalności. Zarząd 

Spółki nie stwierdza na dzień sporządzenia historycznych informacji finansowych, występowania faktów 

i okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuacji działalności w dającej się przewidzieć przyszłości. 

 

 



 

 

 

Prospekt emisyjny Venture Inc S.A.  277 

Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy 

 

Niniejsze historyczne informacje finansowe Venture Inc S.A. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 

grudnia 2015 roku są pierwszymi pełnymi danymi sporządzonymi przez Spółkę zgodnie  

z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię 

Europejską, a w zakresie nieuregulowanym powyższymi standardami, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 

29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 1047) i wydanych na jej 

podstawie przepisów wykonawczych, jak również wymogami odnoszącymi się do emitentów papierów 

wartościowych dopuszczonych lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu  

na rynku oficjalnych notowań giełdowych. 

Zgodnie z uchwałą nr 4/11/NWZ Venture Inc S.A. z dnia 10 listopada 2016 roku, Spółka zastosowała  

po raz pierwszy MSSF, w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie jej akcji do obrotu na Giełdzie 

Papierów Wartościowych w Warszawie. 

Jednostka zapewniła porównywalność danych za poprzednie lata obrotowe, które zostały ujawnione w tym 

sprawozdaniu po raz pierwszy. W nocie „Informacje uzupełniające – Wpływ na kapitały własne Spółki i na 

jej wynik finansowy” przedstawiono uzgodnienie kapitału własnego wykazywanego zgodnie z wcześniej 

stosowanymi w zasadami rachunkowości z kapitałem własnym wykazywanym zgodnie z MSSF na dzień 

przejścia na MSSF oraz uzgodnienie kapitału własnego na dzień zakończenia ostatniego okresu i wyniku 

finansowego za ten okres prezentowanych w ostatnim rocznym sprawozdaniu finansowym, sporządzonym 

zgodnie z wcześniej stosowanymi zasadami rachunkowości. 

Historyczne informacje finansowe zostały sporządzone w oparciu o zasadę kosztu historycznego,  

z wyjątkiem wycenianych w wartości godziwej instrumentów finansowych związanych z działalnością 

inwestycyjną Jednostki. W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi nie wystąpiły, inne 

niż udziały i akcje, aktywa i zobowiązania, które są wyceniane według wartości godziwej. 

 

Standardy i interpretacje jakie zostały już opublikowane i zatwierdzone przez UE 

Przygotowując historyczne informacje finansowe Spółka zastosowała standardy i interpretacje 

zatwierdzone przez UE, które obowiązują dla okresów sprawozdawczych rozpoczynających się w dniu lub 

po 1 stycznia 2015 r.: 

 Interpretacja KIMSF 21 „Opłaty publiczne”, opublikowaną dnia 20 maja 2013 r. (mająca zastosowanie 

dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2014 r. lub później – w UE mającą 

zastosowanie najpóźniej dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 17 czerwca 2014 r. lub 

później). 

 Zmiany wynikające z przeglądu MSSF cykl 2011 – 2013 wydane w dniu 12 grudnia 2013 r. (mają 

zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2014 r. lub później) – w UE 

najpóźniej dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2015, lub później), 

Wyżej wymienione standardy, interpretacje i zmiany do standardów nie mają istotnego wpływu na 

historyczne informacje finansowe.   

Standardy i interpretacje, jakie zostały już opublikowane i zatwierdzone przez UE, ale jeszcze nie weszły w 

życie 

Spółka nie skorzystała z możliwości wcześniejszego zastosowania nowych standardów i interpretacji, które 

zostały już opublikowane oraz zatwierdzone przez UE, a które obowiązują dla okresów sprawozdawczych 

rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2015 r.: 

 Zmiany wynikające z przeglądu MSSF cykl 2010 – 2012 wydane w dniu 12 grudnia 2013 r. (mają 

zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2014 r. lub później) – w UE 

najpóźniej dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 lutego 2015, lub później), 

 Zmiany do MSR 19 „Świadczenia pracownicze: Programy określonych świadczeń: Składki 

pracownicze” (mają zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2014 r. lub 

później) – w UE najpóźniej dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 lutego 2015 r. lub później), 
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 Zmiany do MSR 16 „Rzeczowe aktywa trwałe” i MSR 41 „Rolnictwo”: Rośliny produkcyjne, wydane 

w dniu 30 czerwca 2014 r. (mają zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 

2016 roku lub później), 

 Zmiany do MSSF 11 „Wspólne ustalenia umowne: Rozliczenie nabycia udziału we wspólnej 

działalności” wydane w dniu 6 maja 2014 r. (mają zastosowanie dla okresów rocznych 

rozpoczynających się 1 stycznia 2016 r. lub później), 

 Zmiany do MSR 16 „Rzeczowe aktywa trwałe” i MSR 38 „Aktywa niematerialne”: Wyjaśnienie 

dopuszczalnych metod amortyzacji, wydane w dniu 12 maja 2014 (mają zastosowanie dla okresów 

rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2016 r. lub później), 

 Zmiany wynikające z przeglądu MSSF cykl 2012 – 2014 wydane w dniu 25 września 2014 r. (mają 

zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2016  r. lub później), 

 Zmiany do MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych”: Ujawnienia wydane w dniu 18 grudnia 

2014 r. (mają zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2016 r. lub później), 

 Zmiany do MSR 27 „Jednostkowe sprawozdania finansowe: Metoda praw własności w jednostkowym 

sprawozdaniu finansowym” wydane w dniu 12 sierpnia 2014 r. (mające zastosowanie dla okresów 

rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2016 r. lub później), 

Spółka postanowiła nie korzystać z możliwości wcześniejszego zastosowania powyższych standardów, 

zmian do standardów i interpretacji. Według szacunków Spółki, ww. standardy, interpretacje i zmiany do 

standardów nie miałyby istotnego wpływu na sprawozdania finansowe, jeśli zostałyby zastosowane na 

dzień bilansowy.   

 

Standardy i interpretacje przyjęte przez RMSR, ale jeszcze niezatwierdzone przez UE 

MSSF w kształcie zatwierdzonym przez UE nie różnią się obecnie w znaczący sposób od regulacji 

przyjętych przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR), z wyjątkiem poniższych 

standardów, zmian do standardów i interpretacji, które według stanu na dzień publikacji prospektu nie 

zostały jeszcze przyjęte do stosowania: 

 MSSF 9 „Instrumenty Finansowe” wydany w dniu 24 lipca 2014 r. (ma zastosowanie dla okresów 

rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 lub później), 

 MSSF 14 „Regulacyjne rozliczenia międzyokresowe” wydany w dniu 30 stycznia 2014 r. (ma 

zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2016 r. lub później)  

 MSSF 15 „Przychody z tytułu umów z klientami” wydany w dniu 28 maja 2014 r. (ma 

zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 lub później), 

 MSSF 16 „Umowy leasingowe” wydany w dniu 13 stycznia 2016 r. (ma zastosowanie dla okresów 

rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2019 r. lub później), 

 Zmiany do MSSF 10 „Skonsolidowane sprawozdania finansowe” i MSR 28 „Inwestycje w 

jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach”: Transakcje sprzedaży lub 

wniesienia aktywów pomiędzy inwestorem a jego jednostką stowarzyszoną lub wspólnym 

przedsięwzięciem, wydane w dniu 11 września 2014 r. (mające zastosowanie dla okresów 

rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2016 r. , lub później, przy czym termin ten został wstępnie 

odroczony i do dnia publikacji niniejszego sprawozdania finansowego nie podjęto decyzji 

odnośnie terminów, w których będą przeprowadzone poszczególne etapy prac prowadzących do 

zatwierdzenia niniejszych zmian), 

Według szacunków Spółki, ww. standardy, interpretacje i zmiany do standardów nie miałyby istotnego 

wpływu na sprawozdania finansowe, jeżeli zostałyby zastosowane. 
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POLITYKA RACHUNKOWOŚCI: 

Ujmowanie i wycena aktywów i zobowiązań finansowych 

1.1. Aktywa i zobowiązania finansowe w dniu ich nabycia lub powstania, klasyfikuje się do następujących 

kategorii: 

1.1.1. aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy, 

1.1.2. inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności, 

1.1.3. pożyczki i należności oraz, 

1.1.4. aktywa finansowe dostępne do sprzedaży.  

1.2. Ze względu na spełnienie przez jednostkę definicji jednostki inwestycyjnej opisanej w MSSF 10 

zasadniczo większość inwestycji Venture Inc S.A. jest wyceniona w wartości godziwej przez wynik 

finansowy.  

1.3. Składnikiem aktywów finansowych lub zobowiązaniem finansowym wycenianym w wartości godziwej 

przez wynik finansowy jest składnik aktywów finansowych lub zobowiązanie finansowe, które przy 

początkowym ujęciu zostało wyznaczone przez Spółkę jako wyceniane w wartości godziwej przez 

wynik finansowy. Jednostka dokonuje takiej klasyfikacji ponieważ prowadzi to do uzyskania bardziej 

przydatnych informacji, gdyż grupa aktywów finansowych jest zarządzana, a jej wyniki oceniane  

w oparciu o wartość godziwą, zgodnie z udokumentowanymi zasadami zarządzania ryzykiem lub 

strategią inwestycyjną, natomiast informacje na temat grupy aktywów finansowych są na tej podstawie 

przekazywane wewnątrz jednostki kluczowym członkom kierownictwa. 

2.1. W momencie początkowego ujęcia składnik aktywów finansowych wyceniany jest w wartości 

godziwej powiększonej o koszty transakcji, które mogą być bezpośrednio przypisane do nabycia lub 

powstania składnika aktywów finansowych, z zastrzeżeniem ust. 2.3 i 2.4. 

2.2. W momencie początkowego ujęcia zobowiązanie finansowe wyceniane jest w wartości godziwej 

pomniejszonej o koszty transakcji, które mogą być bezpośrednio przypisane do zaciągnięcia lub emisji 

tego zobowiązania, z zastrzeżeniem ust. 2.3 i 2.4. 

2.3. W przypadku, gdy koszty transakcji, o których mowa w ust. 2.1, są niższe niż 0,5% wartości transakcji, 

dopuszcza się możliwość nie uwzględniania ich w momencie początkowego ujęcia składnika aktywów 

lub zobowiązania finansowego.  

2.4. W momencie początkowego ujęcia składnik aktywów lub zobowiązanie finansowe zakwalifikowane 

jako wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy, o których mowa w ust. 3.1, wycenia się 

w wartości godziwej bez uwzględnienia kosztów transakcji.  

2.5. Do kosztów transakcji, o których mowa w ust. 2.1 i 2.2, zalicza się opłaty i prowizje wypłacane 

podmiotom zewnętrznym, w tym: agentom, agentom przedstawicielom, pośrednikom, doradcom 

i maklerom, opłaty nakładane przez agencje regulacyjne i giełdy oraz podatki i cła od obrotu. Koszty 

transakcji nie obejmują premii lub dyskonta od instrumentów dłużnych, kosztów finansowania, ani też 

narzutu wewnętrznych kosztów administracyjnych czy kosztów przechowania instrumentów. 

3.1. Aktywa finansowe oraz zobowiązania finansowe, w tym również transakcje terminowe, z których 

wynika zobowiązanie lub prawo do nabycia lub sprzedaży w przyszłym terminie ustalonej ilości 

określonych aktywów lub zobowiązań finansowych po ustalonej cenie, wprowadza się do ksiąg 

rachunkowych, pod datą zawarcia kontraktu, bez względu na przewidziany w umowie termin 

rozliczenia transakcji. 

4.1. Aktywa lub zobowiązania finansowe sklasyfikowane jako wyceniane w wartości godziwej to takie 

aktywa lub zobowiązania, które zostały przeznaczone do obrotu lub zostały wyznaczone do wyceny 

w wartości godziwej.  

4.2. Aktywa finansowe będące instrumentami kapitałowymi, dla których nie istnieje cena rynkowa 

kwotowana na aktywnym rynku, i których wartości godziwej nie można wycenić w wiarygodny 

sposób, nie są kwalifikowane do aktywów finansowych zgodnie z ust. 1.1.1. Jednostka może jednak na 

podstawie MSR 39 rozważyć klasyfikację instrumentów kapitałowych do aktywów wycenianych 

w wartości godziwej przez wynik finansowy, pod warunkiem że prowadzi to do uzyskania bardziej 

przydatnych i wiarygodnych informacji na temat wpływu transakcji i warunków na sytuację finansową, 

wynik finansowy, czy też przepływy pieniężne jednostki.  

4.3. Wartość godziwa inwestycji w instrumenty kapitałowe, w przypadku w którym nie występuje cena 

notowana na aktywnym rynku oraz w instrumenty pochodne, które są powiązane i muszą być 
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rozliczone poprzez dostawę takiego instrumentu kapitałowego, może zostać wiarygodnie ustalona, 

jeżeli:  

a) zmienność przedziału rozsądnych wycen w wartości godziwej dla tego instrumentu nie jest znacząca  

lub  

b) prawdopodobieństwo różnych szacunków w przedziale może być w rozsądny sposób ocenione i 

użyte przy ustalaniu wartości godziwej. 

Jeśli rozpiętość przedziału rozsądnych wycen w wartości godziwej jest znacząca (powyżej ustalonej 

istotności), a prawdopodobieństwo różnych oszacowań nie może być w rozsądny sposób ocenione, 

jednostka nie może wyceniać instrumentu według wartości godziwej. 

4.4. Aktywa i zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy za 

wyjątkiem okoliczności opisanych w MSR 39 paragraf 50 c), nie mogą zostać przeklasyfikowane do 

innych kategorii wymienionych w ust. 1.1.2, 1.1.3 i 1.1.4. 

4.5. Po dacie ich powstania lub nabycia, aktywa i zobowiązania finansowe zaklasyfikowane do kategorii 

wymienionych w ust. 1.1.2, 1.1.3 i 1.1.4 nie mogą zostać przeklasyfikowane do aktywów i zobowiązań 

wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy. 

5.1. Inwestycje kapitałowe zaliczone do aktywów dostępnych do sprzedaży nienotowane na aktywnym 

rynku, których wartości godziwej nie da się wiarygodnie wycenić oraz instrumenty pochodne 

powiązane z nimi i rozliczane w formie przekazania takich nienotowanych inwestycji kapitałowych, 

wycenia się według kosztu nabycia pomniejszonego o utratę wartości na koniec każdego okresu 

sprawozdawczego. 

6.1. Aktywa finansowe w wartości godziwej przez wynik finansowy wycenia się: 

6.1.1. w wartości rynkowej – jeżeli istnieje dla nich aktywny rynek, 

6.1.2. w określonej w inny sposób wartości godziwej – jeżeli nie istnieje dla nich aktywny rynek. 

6.2. Techniki wyceny stosowane do ustalania wartości godziwej powinny opierać się na maksymalnym 

wykorzystaniu odpowiednich obserwowalnych danych wejściowych i minimalnym wykorzystaniu 

nieobserwowalnych danych wejściowych. 

6.3. Wartość rynkową składnika aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik 

finansowy ustala się na podstawie jego cen notowanych na aktywnych rynkach. Jeśli znane są jedynie 

kwotowania, wówczas wartością godziwą:  

6.3.1. dla aktywów posiadanych przez jednostkę jest bieżąca cena kupna (cena jaką rynek zapłaci za 

dany składnik aktywów finansowych), 

6.3.2. dla aktywów finansowych, które jednostka zamierza nabyć jest bieżąca cena sprzedaży lub cena 

ofertowa (cena za jaką można by pozyskać dany składnik na rynku). 

6.4. W przypadku, gdy bieżące rynkowe ceny kupna i sprzedaży nie są dostępne do wyceny składnika 

aktywów finansowych, o których mowa w ust. 8.1.1, można stosować cenę ostatnio przeprowadzonej 

na rynku transakcji, pod warunkiem że w okresie między datą transakcji i dniem bilansowym 

nie nastąpiły znaczne zmiany uwarunkowań gospodarczych oraz od dania transakcji nie upłynęło 

więcej niż 1 rok obrotowy. 

6.5. W przypadku, gdy posiadany przez jednostkę składnik aktywów finansowych jest przedmiotem obrotu 

na rynku, ale stopień aktywności tego rynku jest niski, rynek jest słabo rozwinięty lub poziom obrotów 

jest niski w stosunku do liczby jednostek tego składnika aktywów w obrocie, wyceny tych składników 

dokonuje się w oszacowanej wartości godziwej. 

7.1. Spółka w celu wyceny do wartości godziwej wykorzystuje hierarchę wartości określoną w MSSF 13. 

Dostępność odpowiednich danych wejściowych i ich względna subiektywność mogą mieć wpływ 

na wybór przez Spółkę odpowiednich technik wyceny. Jednak w hierarchii wartości godziwej rangę 

nadaje się nie technikom wyceny stosowanym do ustalenia wartości godziwej, lecz danym 

wejściowym w technikach wyceny. 

7.2. Przy wyborze techniki wyceny Spółka (ze względu na specyfikę działalności) stosuje przede 

wszystkim podejście porównań rynkowych, a w gdy zastosowanie metody porównawczej jest 

niemożliwe, również podejście dochodowe.  

7.3. Wartość godziwą dla składnika aktywów finansowych, dla których nie istnieje aktywny rynek, ustala 

się w drodze jednej z następujących metod: 
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7.3.1. oszacowania ceny instrumentu finansowego na podstawie dokonanej transakcji rynkowej pomiędzy 

podmiotami niepowiązanymi dotyczącej tego instrumentu finansowego, która miała miejsce nie wcześniej 

niż na 12 miesięcy przed wyceną; 

 

7.3.2. oszacowania ceny instrumentu finansowego za pomocą metod estymacji powszechnie uznawanych 

za poprawne, w tym jednej z metod: rynkowych, dochodowych, majątkowych; 

 

7.3.2.1. Wyceny metodą rynkową dokonuje się na podstawie aktualnych danych finansowych dotyczących 

danego składnika aktywów oraz aktualnych i dostępnych cen podobnych aktywów notowanych na rynkach 

aktywnych; cen identycznych lub podobnych aktywów notowanych na rynkach, które nie są aktywne; 

danych wejściowych innych niż ceny notowane, które są obserwowalne w odniesieniu do danego składnika 

aktywów; danych wejściowych potwierdzonych przez rynek. 

 

7.3.2.2. Wyceny metodą dochodową dokonuje się na podstawie aktualnych danych finansowych 

dotyczących danego składnika aktywów oraz prognoz i innych informacji pozwalających na oszacowanie 

wartości godziwej danego składnika aktywów. 

 

7.3.2.3. Wyceny metodą majątkową dokonuje się na podstawie aktualnych danych finansowych 

dotyczących danego składnika aktywów, uwzględniając możliwość korekty wartości księgowych 

wskazanych w danych finansowych dotyczących. danego składnika aktywów do wartości godziwej przy 

zastosowaniu metod opisanych w par. 9.3. 

 

7.3.3. Aktualizacja wyceny aktywów finansowych, dla których nie istnieje aktywny rynek dokonywana jest 

nie rzadziej niż na dzień bilansowy.  

8. Skutki wyceny aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy 

zalicza się do przychodów lub kosztów z podstawowej działalności Spółki. 

9.1. Na każdy dzień bilansowy jednostka ocenia czy wystąpiły przesłanki świadczące o utracie wartości 

aktywów finansowych lub ich grupy. Jeżeli takie przesłanki istnieją, należy ustalić kwotę odpisu z 

tytułu utraty wartości aktywów lub ich grupy. 

9.2.  Nie dokonuje się oceny ani odpisów z tytułu utraty wartości, o których mowa w ust. 11.1, w 

odniesieniu do aktywów, o których mowa w ust. 1.1.1, z wyjątkiem sytuacji, gdy wyceniane są one w 

kwocie innej niż wartość godziwa.  

Ujmowanie i wycena pozostałych aktywów i pasywów nieinwestycyjnych 

10.  Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości 

niematerialnych obejmuje ogół ich kosztów, bezpośrednio związanych z doprowadzeniem danego 

składnika aktywów do stanu zdatnego do użytkowania, poniesionych przez jednostkę za okres 

budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia, do dnia bilansowego lub przyjęcia do używania, w 

tym również: 

10.1. nie podlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, 

10.2. koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania, w przypadku, gdy związany 

jest z nabyciem, budową lub wytworzeniem składnika aktywów uznawanym za 

„dostosowywany”, czyli taki, który wymaga znacznego czasu niezbędnego do przygotowania go 

do zamierzonego wykorzystania lub sprzedaży oraz zyski lub straty z tytułu różnic kursowych, 

jeżeli uznawane są za korekty kosztów odsetek, 

Zasady konsolidacji 

 

11.1. Jednostka sprawuje kontrolę nad jednostką, w której dokonała inwestycji, wtedy i tylko wtedy, 

gdy jednocześnie: 

- sprawuje władzę nad jednostką, w której dokonała inwestycji (posiada znaczące prawa 
umożliwiające bieżące kierowanie istotnymi działaniami jednostki operacyjnymi i finansowymi 

lub inne w zależności od celu i modelu jednostki, w której posiada te prawa), 



 

 

 

Prospekt emisyjny Venture Inc S.A.  282 

- z tytułu swojego zaangażowania w jednostce, w której dokonała inwestycji, podlega ekspozycji 

na zmienne wyniki finansowe lub posiada prawa do zmiennych wyników finansowych oraz 

- posiada możliwość wykorzystania sprawowanej władzy nad jednostką, w której dokonała 

inwestycji, do wywierania wpływu na wysokość swoich wyników finansowych. 

11.2. W świetle tego, że jednostka spełnia definicję jednostki inwestycyjnej opisaną w MSSF 10 paragraf 

27, czyli: 

- uzyskuje środki finansowe od jednego lub większej liczby inwestorów w celu świadczenia temu 

inwestorowi (tym inwestorom) usług w zakresie zarządzania inwestycjami, 

- zobowiązuje się wobec swojego inwestora (swoich inwestorów), że przedmiotem jej działalności 

jest inwestowanie środków finansowych jedynie w celu uzyskiwania zwrotów pochodzących 

ze wzrostu wartości inwestycji, z przychodów z inwestycji lub z obu tych źródeł oraz 

- dokonuje wyceny i oceny wyników działalności w odniesieniu do zasadniczo wszystkich swoich 

inwestycji (za wyjątkiem opisanych poniżej) według wartości godziwej, 

nie dokonuje konsolidacji swoich jednostek zależnych ani nie stosuje MSSF 3, gdy uzyskuje kontrolę 

nad inną jednostką. Zamiast tego jednostka dokonuje wyceny inwestycji w jednostce zależnej według 

wartości godziwej przez wynik finansowy zgodnie z MSR 39 (do momentu zastosowania MSSF 9).  

11.3.  Z uwagi na powyższe Jednostka również: 

11.3.1. wybiera zwolnienie ze stosowania metody praw własności określonej w MSR 28 w przypadku 

swoich inwestycji w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach. 

11.4.  Jednostka nie dokonuje wyceny swoich nieinwestycyjnych aktywów i zobowiązań do wartości 

godziwej.  

11.5.  W przypadku objęcia kontroli nad jednostkami, które świadczyłyby usługi związane z  działalnością 

inwestycyjną Spółki, jednostka będzie stosowała wymogi MSSF 3 w odniesieniu do przejęcia takich 

jednostek zależnych (konsolidacja).  

 

Zasady prezentowania danych finansowych 

12.1. Z uwagi na wprowadzone zmiany w zakresie konsolidacji zgodnie z MSSF 10 i wobec spełnienia 

przez Spółkę definicji jednostki inwestycyjnej zmieniono prezentację przychodów i kosztów działalności 

inwestycyjnej uznając je jako podstawowy rodzaj działalności. W przychodach i kosztach działalności 

podstawowej (inwestycyjnej) prezentowane są obecnie przychody i koszty związane z wyceną inwestycji, 

uzyskanymi dywidendami, zbyciem inwestycji a także przychody związane ze świadczonymi usługami 

doradczymi, jak i koszty ogólnego zarządu. W pozostałych przychodach i kosztach działalności 

podstawowej prezentowane są pozycje do tej pory prezentowane w działalności operacyjnej i pozostałej 

działalności operacyjnej. W działalności pozostałej prezentowane są pozostałe prezentowane do tej pory 

przychody i koszty działalności finansowej. 

  

Podatki 

13.1 Na obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego składają się: podatek bieżący oraz podatek 

odroczony.  

 

13.2.  Bieżące obciążenie podatkowe jest obliczane na podstawie wyniku podatkowego (podstawy 

opodatkowania) danego roku obrotowego. Zysk (strata) podatkowa różni się od księgowego zysku 

(straty) netto w związku z wyłączeniem przychodów podlegających opodatkowaniu i kosztów 

stanowiących koszty uzyskania przychodów w latach następnych oraz pozycji kosztów i przychodów, 

które nigdy nie będą podlegały opodatkowaniu. Obciążenia podatkowe są wyliczane w oparciu 

o stawki podatkowe obowiązujące w danym roku obrotowym. 

13.3. Podatek odroczony jest wyliczany metodą bilansową jako podatek podlegający zapłaceniu lub 

zwrotowi w przyszłości na różnicach pomiędzy wartościami bilansowymi aktywów i pasywów 

a odpowiadającymi im wartościami podatkowymi wykorzystywanymi do wyliczenia podstawy 

opodatkowania. 

13.4.  Rezerwa na podatek odroczony jest tworzona od wszystkich dodatnich różnic przejściowych 
podlegających opodatkowaniu, natomiast składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego jest 

rozpoznawany do wysokości w jakiej jest prawdopodobne, że będzie można pomniejszyć przyszłe 
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zyski podatkowe o rozpoznane ujemne różnice przejściowe. Pozycja aktywów lub zobowiązanie 

podatkowe nie powstaje, jeśli różnica przejściowa powstaje z tytułu wartości firmy lub z tytułu 

pierwotnego ujęcia innego składnika aktywów lub zobowiązania w transakcji, która nie ma wpływu 

ani na wynik podatkowy ani na wynik księgowy. 

13.5. Wartość składnika aktywów z tytułu podatku odroczonego podlega analizie na każdy dzień bilansowy, 

a w przypadku, gdy spodziewane przyszłe zyski podatkowe nie będą wystarczające dla realizacji 

składnika aktywów lub jego części, następuje jego odpis.  

13.6. Podatek odroczony jest wyliczany przy użyciu stawek podatkowych, które będą obowiązywać 

w momencie, gdy pozycja aktywów zostanie zrealizowana lub zobowiązanie stanie się wymagalne. 

Podatek odroczony jest ujmowany w rachunku zysków i strat, poza przypadkiem, gdy dotyczy on 

pozycji ujętych bezpośrednio w kapitale własnym. W tym ostatnim wypadku podatek odroczony jest 

również rozliczany bezpośrednio w kapitały własne. 
 

Informacje dotyczące niepewności szacunków 

 

Sporządzone jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodnie z MSSF wymaga dokonania szacunków 

i założeń, które wpływają na wielkości wykazane w sprawozdaniu finansowym. Mimo, że przyjęte 

założenia i szacunki, które są na bieżąco weryfikowane opierają się na najlepszej wiedzy Zarządu Spółki 

na temat bieżących działań i zdarzeń, rzeczywiste wyniki mogą się różnić od przewidywanych. Zmiany 

szacunków są uwzględniane w wyniku okresu, w którym nastąpiła zmiana.  

Informacje na temat szczególnie istotnych obszarów podlegających ocenom i szacunkom, wpływających 

na jednostkowe sprawozdanie finansowe zostały ujawnione w następujących punktach sprawozdania: 

- punkt 7 not objaśniających – informacje dotyczące aktywów finansowych, w szczególności aktualizacji 

ich wartości oraz poziomów hierarchii ustalania wartości godziwej; 

- punkt 2 not objaśniających - informacje dotyczące aktywów z tytułu podatku odroczonego. 

 

Waluta funkcjonalna i prezentacja  

 

Walutą funkcjonalną Spółki jest złoty polski. Wszystkie kwoty prezentowane w jednostkowym 

sprawozdaniu finansowym wykazane są w złotych, chyba że zaznaczono inaczej. 

Co do zasady aktywa i zobowiązania wyrażone w walutach obcych przeliczane są na złote przy 

zastosowaniu kursów natychmiastowej wymiany obowiązujących na dzień bilansowy. Transakcje 

przeprowadzone w walutach obcych przeliczane są w dniu transakcji na walutę funkcjonalną przy 

zastosowaniu kursów wymiany banku, z którego usług korzysta Spółka. 

 

Na dzień 31 grudnia 2015 roku, jak i na dzień 31 grudnia 2014 oraz 1 stycznia 2014 roku Spółka nie 

posiadała istotnych aktywów ani zobowiązań wyrażonych w walutach obcych. 

 

Informacje uzupełniające 

 
Zmiana zasad rachunkowości - efekt zastosowania MSSF 1  

 

Jak wskazano powyżej, jednostkowe historyczne informacje finansowe Spółki za rok zakończony 31 

grudnia 2015 roku są pierwszymi sporządzonymi zgodnie z MSSF informacjami finansowymi.  

MSSF 1 wymaga, aby Spółka ujęła wszystkie aktywa i zobowiązania, które spełniają kryteria ujęcia 

według MSSF oraz wyceniła te aktywa i zobowiązania zgodnie z każdym z MSSF. Grupa sporządziła 

swoje pierwsze sprawozdanie finansowe, korzystając z tych postanowień każdego z MSSF, które 

obowiązują, w zakresie w którym pozostawiony został jej wybór, na dzień 31 grudnia 2015 roku.  

Dniem przejścia na MSSF był 1 stycznia 2014 roku. 

Poniżej wskazano wpływ zastosowania MSSF na sprawozdanie finansowe Spółki na dzień przejścia na 

MSSF tj. 1 stycznia 2014 roku oraz za okres zakończony 31 grudnia 2014 roku: 

 

Wpływ na kapitały własne Spółki i na jej wynik finansowy 
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  Kapitały własne na dzień 

31.12.2014  

 Wynik finansowy za okres 

01.01.2014- 31.12.2014  

 Kapitały własne na dzień 

01.01.2014  

Dane wykazane w sprawozdaniu 

finansowym sporządzonym 

zgodnie z polskimi standardami 

rachunkowości 

5 366 667,58 -796 167,99 5 241 220,81 

Korekty błędów -1 571 191,15 -1 018 306,42 -2 235 097,91 

Korekty błędów - księgowanie 

nieujętych operacji 
                                               -                                                        -       -727 823,25 

Korekty wartości godziwej portfela 
inwestycyjnego 

-1 513 221,05 -1 016 535,70 -1 052 013,25 

Naliczenie odsetek od pożyczki                                                -                                                        -       -18 024,04 

Aktualizacja wartości należności  -40 035,80 2 016,20 -82 052,00 

Uzgodnienie stanu środków 
pieniężnych 

                                               -                                                        -       -13 326,51 

Korekty wartości podatku 

odroczonego 
-14 730,54 -3 786,92 -335 218,86 

Pozostałe -3 203,76                                                  -       -6 640,00 

Efekt zastosowania MSSF 1                                                -       830 915,28                                                   -       

Zmiana prezentacji zysków z 

aktualizacji wyceny składników 

portfela inwestycyjnego 

                                               -       830 915,28                                                   -       

Dane wykazane w niniejszym 

sprawozdaniu finansowym 

sporządzonym zgodnie z MSSF 

3 795 476,43 -983 559,13 3 006 122,90 

 

 
  Kapitały własne na dzień 

31.12.2015  

 Wynik finansowy za okres 

01.01.2015- 31.12.2015 

 Kapitały własne na dzień 

01.01.2015 

Dane wykazane w sprawozdaniu 

finansowym sporządzonym 

zgodnie z polskimi standardami 

rachunkowości 

8 349 760,67 495 590,55 5 366 667,58 

Korekty błędów -1 226 139,86 -73 335,10 -1 571 191,15 

Korekty błędów - księgowanie 

nieujętych operacji 
-3 747,11 -3 747,11 - 

Korekty wartości godziwej portfela 

inwestycyjnego 
-1 290 485,24 -134 266,08 -1 513 221,05 

Aktualizacja wartości należności  -59 400,33 -19 364,53 -40 035,80 

Korekty wartości podatku 
odroczonego 

127 492,82 80 838,46 -14 730,54 

Pozostałe                                                -       3 204,16 -3 203,76 

Efekt zastosowania MSSF 1                                                -       1 487 500,63                                                   -       

Zmiana prezentacji zysków z 

aktualizacji wyceny składników 

portfela inwestycyjnego 

                                               -       1 487 500,63                                                   -       

Dane wykazane w niniejszym 

sprawozdaniu finansowym 

sporządzonym zgodnie z MSSF 

7 123 620,81 1 909 756,08 3 795 476,43 
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Wpływ na aktywa i zobowiązania Spółki 

 

 

 Aktywa  Zobowiązania na dzień 

31.12.2014  

 Aktywa  Zobowiązania na dzień 

01.01.2014 

na dzień 31.12.2014  na dzień 01.01.2014  

Dane wykazane w sprawozdaniu 

finansowym sporządzonym 

zgodnie z polskimi standardami 

rachunkowości 

6 849 001,93 1 482 334,35 5 933 705,95 692 485,14 

Korekty błędów -1 895 293,12 -324 101,98 -1 940 022,95 295 074,96 

Korekty błędów - księgowanie 

nieujętych operacji 
                                                

-       

                                                  

-       
-693 195,89 34 627,36 

Korekty wyceny aktywów 

finansowych 
-1 513 221,05 

                                                  

-       
-1 052 012,24 

                                               

-       

Korekta podatku odroczonego -338 832,83 -324 101,98 -94 595,30 240 623,55 

Korekta wartości należności -40 035,80 
                                                  

-       
-82 052,00 

                                               

-       

Pozostałe -3 203,44 
                                                  

-       
-18 167,52 19 824,05 

Efekt zastosowania MSSF 1 
                                                

-       

                                                  

-       

                                                  

-       

                                               

-       

Dane wykazane w sprawozdaniu 

finansowym sporządzonym 

zgodnie z MSSF 

4 953 708,81 1 158 232,37 3 993 683,00 987 560,10 

 

 

 

 Aktywa  Zobowiązania na dzień 

31.12.2015  

 Aktywa  Zobowiązania na dzień 

01.01.2015 na dzień 31.12.2015  na dzień 01.01.2015 

Dane wykazane w sprawozdaniu 

finansowym sporządzonym 

zgodnie z polskimi standardami 

rachunkowości 

11 710 030,10 3 360 269,42 6 849 001,93 1 482 334,35 

Korekty błędów -1 512 458,57 -286 318,70 -1 895 293,12 -324 101,98 

Korekty błędów - księgowanie 

nieujętych operacji 
-17 288,16 -13 541,05 

                                                  

-       

                                               

-       

Korekty wyceny aktywów 

finansowych 
-1 168 280,50 

                                                  

-       
-1 513 221,05 

                                               

-       

Korekta podatku odroczonego -267 489,57 -272 777,65 -338 832,83 -324 101,98 

Korekta wartości należności -59 400,34 
                                                  

-       
-40 035,80 

                                               
-       

Pozostałe 
                                                

-       

                                                  

-       
-3 203,44 

                                               

-       

Efekt zastosowania MSSF 1 
                                                

-       

                                                  

-       

                                                  

-       

                                               

-       

Dane wykazane w niniejszym 

sprawozdaniu finansowym 

sporządzonym zgodnie z MSSF 

10 197 571,53 3 073 950,72 4 953 708,81 1 158 232,37 

 

 

Zastosowanie MSSF skutkowało zaklasyfikowaniem (wyznaczeniem) wszystkich składników portfela 

inwestycyjnego jako składników aktywów finansowych wycenianych według wartości godziwej przez 

wynik finansowy. Spowodowało to zmianę prezentacji efektów wyceny bilansowej portfela 

inwestycyjnego w odniesieniu do tych aktywów, których wzrost wartości ujmowano dotąd w 

korespondencji z kapitałem z aktualizacji wyceny.  Na dzień przejścia na MSSF wartość godziwa tych 

aktywów wynosiła: 

Wartość godziwa w zł  01.01.2014  

Best Capital sp. z o.o. 54 010,00 

7 Orders S.A. 70 487,99 

Time Solutions sp. z o.o. 559 872,40 

Crowdcube sp. z o.o. 25 000,00 

Polski Fundusz Innowacji sp. z o.o.                                -       

Inkubator-Naukowo Technologiczny sp. z o.o. 2 636 724,45 

Agencja Rozwoju Innowacji S.A.                                -       

  3 346 094,84 
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Skutki wyceny składników portfela inwestycyjnego na dzień przejścia na MSSF 01.01.2014 

  Best Capital sp. z o.o.                   25 604,00     

7 Orders S.A.                     8 494,46     

Time Solutions sp. z o.o.                 207 256,64     

Agencja Rozwoju Innowacji S.A.                                -       

                241 355,10     
 

 

Korekty błędów 
 

Korekty błędów dotyczyły w głównej mierze oszacowania wartości godziwych portfela inwestycyjnego,  

w tym, w szczególności inwestycji w Spółkę Inkubator Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o. Brak 

możliwości weryfikacji wartości godziwej tej spółki stanowił przedmiot zastrzeżenia w opinii biegłego 

rewidenta dotyczącej sprawozdania za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.  

Spółka uwzględniając zalecenia podmiotu audytującego postanowiła przyjąć konserwatywne metody 

wyceny i uzupełniając niniejsze historyczne informacje finansowe przygotowała wycenę Inkubatora 

Naukowo-Technologicznego Sp. z o.o. (dalej: IN-T) w oparciu o następujące założenia: 

Metoda wyceny IN-T na 31.12.2013 r.: 

 Skorygowane aktywa netto (wartość portfela (aktywów finansowych IN-T) pomniejszona  

o zobowiązania). 

 Metoda wyceny portfela: Spółki w portfelu (11 podmiotów) wyceniono w wartości nabycia (tj. 

kapitału zainwestowanego przez IN-T) ze względu na wczesny etap działalności spółek (większość 

inwestycji poczyniono w 2013 roku). 

 Metoda wyceny zobowiązań: w wartości księgowej. 

Metoda wyceny IN-T na 31.12.2014 r.: 

 Skorygowane aktywa netto (wartość portfela (aktywów finansowych IN-T) pomniejszona o 

zobowiązania). 

 Metoda wyceny portfela: Dwie spółki wyceniono w wartości nabycia (tj. kapitału 

zainwestowanego przez INT) ze względu na wczesny etap działalności spółek (inwestycje 

poczyniono w 2014 roku). Pozostałe Spółki (11 podmiotów) przyjęto w wartości księgowej 

aktywów netto, ze względu na wczesny etap działalności. Większość wycen Spółek uwzględnia 

utratę wartości wynikającą wprost z poniesionych strat netto w latach 2013 i 2014. 

 Metoda wyceny zobowiązań: w wartości księgowej. 

Metoda wyceny IN-T na 31.12.2015 r.: 

 Skorygowane aktywa netto (wartość portfela (aktywów finansowych) IN-T pomniejszona o 

zobowiązania). 

 Metoda wyceny portfela: Dla wyceny portfela w 2015 roku uznano, że osiągnięte przez spółki 

wyniki finansowe i wiedza Zarządzających w IN-T nt. działalności tych spółek pozwala na 

dokonanie korekt do wartości księgowych aktywów netto spółek.  

3 spółki zaklasyfikowano do spółek perspektywicznych, w przypadku których wartość księgową aktywów 

netto przemnożono przez mnożnik 1,6 (P/BV). Za podstawę dla tego mnożnika przyjęto poziom mnożnika 

P/BV dla sektora informatycznego na GPW z uwzględnieniem dyskonta za brak płynności. 

5 spółek wyceniono metodą księgową aktywów netto, przyjmując, że zmienność ich wyników oraz 

trwające procesy wytwarzania produktu nie pozwalają na zastosowanie korekty 'in plus' i jednocześnie 

niosą nadzieję na poprawę wyników w przyszłości. 
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3 spółki wyceniono metodą likwidacyjną Wilcoxa ze względu na przekonanie o niskiej skuteczność  

modeli biznesowych. 

2 spółki wyceniono w wartości zerowej ze względu na brak perspektyw i niski bądź ujemny poziom 

kapitału własnego. 

 Metoda wyceny zobowiązań: w wartości księgowej. 

Zmiany wartości portfela wpłynęły też na wartość aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku. 

 

W skład Spółki nie wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne samodzielnie sporządzające 

sprawozdania finansowe. 

 

III. NOTY DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

NOTA 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW 

Działalność kontynuowana 

Wyszczególnienie 
w zł 

 01.01.2015-31.12.2015   01.01.2014-31.12.2014  

Przychody z działalności podstawowej                         4 099 040,22                                 1 511 584,50     

  1. przychody z działalności inwestycyjnej                         4 099 040,22                                 1 481 584,50     

      - przychody z wyceny aktywów finansowych                         4 042 216,65                                 1 465 148,95     

      - zysk ze zbycia aktywów finansowych                              56 823,57                                      16 435,55     

  2. przychody ze sprzedaży produktów i usług                                           -                                        30 000,00     

     - przychody z usług doradczych                                          -                                        30 000,00     

Koszty działalności podstawowej                         1 547 995,15                                 1 917 164,21     

  1. koszty działalności inwestycyjnej                         1 332 398,74                                 1 772 169,97     

    - koszty z wyceny aktywów finansowych                         1 247 138,25                                 1 772 169,97     

   - strata ze zbycia aktywów finansowych                              85 260,49                                                  -       

 2. koszty ogólnego zarządu (koszty według rodzaju)                            215 596,41                                    144 994,24     

   - amortyzacja, w tym:                                3 537,08                                        6 008,82     

              amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych                                                  3 537,08     
                                                      6 

008,82     

   - koszty świadczeń pracowniczych, w tym:                                          -                                          3 504,00     

             wynagrodzenia 
                                                                  

-       

                                                      3 

504,00     

  - zużycie materiałów i energii                              12 100,47                                             68,76     

  - usługi obce                            183 151,65                                      91 572,49     

  - podatki i opłaty                                   700,00                                           390,00     

  - pozostałe koszty                              16 107,21                                      43 450,17     

Przychody z pozostałej działalności                                1 315,71                                      53 964,85     

Inne                                1 315,71                                      53 964,85     

Koszty pozostałej działalności                              45 871,89                                    204 573,80     

Inne                              45 871,89                                    204 573,80     

Przychody finansowe                              17 535,87                                        2 426,25     

Przychody z tytułu odsetek                              17 535,87                                        2 426,16     

Inne                                           -                                                 0,09     

Koszty finansowe                              31 949,70                                      28 324,12     

Odsetki i inne                              31 949,70                                      28 324,12     

Działalność zaniechana 

W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi nie nastąpiło zaniechanie żadnego rodzaju 

działalności. 
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Koszty z tytułu programów pracowniczych  

W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi nie wystąpiły koszty programów 

pracowniczych. 

Koszty przyszłych świadczeń emerytalnych  

Spółka nie tworzyła rezerw na przyszłe świadczenia emerytalne – nie zatrudniała pracowników. 

NOTA 2. INFORMACJE DOTYCZĄCE PODATKU DOCHODOWEGO 

Podatek dochodowy 

Wyszczególnienie 
w zł 

 01.01.2015-31.12.2015   01.01.2014-31.12.2014  

Rachunek zysków i strat 
  

Bieżący podatek dochodowy                                           -                                         -       

Odroczony podatek dochodowy 
  

  -  związany z powstaniem i odwróceniem się różnic 

przejściowych 
                          582 318,98                        401 472,60     

  -  obciążenie podatkowe wykazane w rachunku zysków 
i strat 

                          582 318,98                        401 472,60     

Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym 
  

Podatek dochodowy (obciążenie) wykazany w rachunku 
zysków i strat 

                           582 318,98                         401 472,60     

 

Efektywna stopa podatkowa 

Wyszczególnienie 
w zł 

 01.01.2015-31.12.2015   01.01.2014-31.12.2014  

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 2 492 075,06 -582 086,53 

Podatek obliczony według obowiązującej stawki podatkowej 473 494,26                                                -       

Efekt podatkowy kosztów trwale niestanowiących kosztów 
uzyskania według przepisów podatkowych (+/-) 

                                7 239,60                                       25 331,36     

Pozostałe (+/-) 101 585,13 376 141,23 

Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat 582 318,98 401 472,60 

Efektywna stopa podatkowa 23,37% -68,97% 

 

Odroczony podatek dochodowy 

Wyszczególnienie 
w zł 

31.12.2015 31.12.2014 01.01.2014 

Aktywa z tytułu podatku odroczonego                       72 966,66                       26 974,80                     172 893,95     

- wycena aktywów finansowych w wartości godziwej                       58 112,81                       18 169,83                     169 469,38     

- naliczone odsetki                       14 853,85                         8 804,97                         3 424,57     

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku                  1 163 034,29                     542 094,02                     480 935,55     

 - wycena aktywów finansowych wg wartości godziwej                  1 161 923,13                     542 094,02                     480 935,55     

- naliczone odsetki                         1 111,16                                    -                                     -       

Aktywa na podatek odroczony nie są zagrożone. 

Spółka nie tworzyła aktywa na podatek odroczony z tytułu straty podatkowej za lata poprzednie. Na dzień 

31 grudnia 2015 roku skumulowane nieujęte aktywa na podatek odroczony z tego tytułu wynosiły 117,6 

tys. zł, a na dzień 31 grudnia 2014 roku 13,0 tys. zł. 
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NOTA 3. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZYSKU/STRATY 

PRZYPADAJĄCEGO/PRZYPADAJĄCEJ NA JEDNĄ AKCJĘ 

  
w zł 

01.01.2015-31.12.2015 01.01.2014-31.12.2014 

Zysk/Strata w okresie  1 909 756,08 -983 559,13 

Zysk/Strata netto okresu przypadający na akcjonariuszy zwykłych, zastosowany do 

obliczenia rozwodnionego zysku/straty na jedną akcję 
1 909 756,08 -983 559,13 

  
w sztukach 

01.01.2015-31.12.2015 01.01.2014-31.12.2014 

Liczba występujących w okresie akcji zwykłych 
                                                  

8 840 000     

                                                  

7 840 000     

Średnia ważona liczba wyemitowanych akcji zwykłych zastosowana do obliczenia 

podstawowego zysku/straty na jedną akcję bez uwzględnienia akcji własnych 

                                                  

8 037 260     

                                                  

7 149 589     

Wpływ rozwodnienia: 
                                                                  

-       

                                                                  

-       

Skorygowana średnia ważona liczba akcji zwykłych zastosowana do obliczenia 

rozwodnionego zysku/straty na jedną akcję 

                                                  

8 037 260     

                                                  

7 149 589     

Liczba akcji zwykłych po uwzględnieniu akcji własnych 
                                                  

8 840 000     

                                                  

7 840 000     

Średnia ważona liczba wyemitowanych akcji zwykłych zastosowana do obliczenia 

podstawowego zysku/straty na jedną akcję z uwzględnieniem akcji własnych 

                                                  

8 037 260     

                                                  

7 149 589     

Skorygowana średnia ważona liczba akcji zwykłych zastosowana do obliczenia 

rozwodnionego zysku/straty na jedną akcję 

                                                  

8 037 260     

                                                  

7 149 589     

NOTA 4. INFORMACJE DOTYCZĄCE DYWIDEND WYPŁACONYCH I/LUB 

ZAPROPONOWANYCH DO WYPŁATY 

W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi Spółka nie wypłacała dywidend. 

NOTA 5. INFORMACJE DOTYCZĄCE WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH  

W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi, Spółka nie wykazywała w bilansie wartości 

niematerialnych – miały one zerową wartość netto. 

Zestawienie wartości niematerialnych 

Wyszczególnienie 

w zł 

Pozostałe wartości 

niematerialne 

 Na dzień 1 stycznia 2015 roku    

 Wartość brutto  44 011,75 

 Umorzenie  -40 807,59 

 Odpis aktualizujący  -3 204,16 

 Wartość księgowa netto  - 

  
 Zmiany netto w okresie  

 
 01.01.2015 - 31.12.2015  - 

  
 Na dzień 31 grudnia 2015 roku  

 

 Wartość brutto  44 011,75 

 Umorzenie  -40 807,59 

 Odpis aktualizujący  -3 204,16 

 Wartość księgowa netto  - 

 Na dzień 1 stycznia 2014 roku    

 Wartość brutto  44 011,75 
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 Umorzenie  -40 807,59 

 Odpis aktualizujący  -3 204,16 

 Wartość księgowa netto  - 

  
 Zmiany netto w okresie  

 
 01.01.2014 - 31.12.2014  - 

  
 Na dzień 31 grudnia 2014 roku  

 

 Wartość brutto  44 011,75 

 Umorzenie  -40 807,59 

 Odpis aktualizujący  -3 204,16 

 Wartość księgowa netto  - 

NOTA 6. INFORMACJE DOTYCZĄCE RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH  

Wartość bilansowa 

Wyszczególnienie 
w zł 

31.12.2015 31.12.2014 01.01.2014 

Maszyny i urządzenia                            7 276,00                                 135,46                                 6 194,56     

Pozostałe rzeczowe aktywa trwałe                                 84,59                              3 486,21                                            -       

Rzeczowe aktywa trwałe                            7 360,59                              3 621,67                                 6 194,56     

Zestawienie rzeczowych aktywów trwałych 

Wyszczególnienie 
Maszyny i 

urządzenia 

Pozostałe 

rzeczowe 

aktywa 

trwałe 

w zł 

Razem  

Na dzień 1 stycznia 2015 roku   
 

  

Wartość brutto 22 844,49 11 008,28 33 852,77 

Umorzenie -22 709,03 -7 522,07 -30 231,10 

Odpis aktualizujący                 -                      -                      -       

Wartość księgowa netto 135,46 3 486,21 3 621,67 

    
Zmiany netto w okresie 

   
01.01.2015 - 31.12.2015 

   
Zwiększenia z tytułu nabycia, wytworzenia, oddania do eksploatacji 7 276,00                -       7 276,00 

Amortyzacja -135,46 -3 401,62 -3 537,08 

    
Na dzień 31 grudnia 2015 roku 

   
Wartość brutto 30 120,49 11 008,28 41 128,77 

Umorzenie -22 844,49 -10 923,69 -33 768,18 

Odpis aktualizujący                 -                      -                      -       

Wartość księgowa netto 7 276,00 84,59 7 360,59 

Na dzień 1 stycznia 2014 roku   
  

Wartość brutto 22 844,49 11 008,28 33 852,77 

Umorzenie -20 369,36 -3 853,01 -24 222,37 

Odpis aktualizujący 0,00 -3 435,84 -3 435,84 

Wartość księgowa netto 2 475,13 3 719,43 6 194,56 

    
Zmiany netto w okresie 

   
01.01.2014 - 31.12.2014 

   
Zwiększenia z tytułu odwrócenia i wykorzystania odpisu aktualizującego 0,00 3 435,84 3 435,84 
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Amortyzacja -2 339,67 -3 669,06 -6 008,73 

    
Na dzień 31 grudnia 2014 roku 

   
Wartość brutto 22 844,49 11 008,28 33 852,77 

Umorzenie -22 709,03 -7 522,07 -30 231,10 

Wartość księgowa netto 135,46 3 486,21 3 621,67 

 

W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi Spółka nie nabywała ani nie zbywała 

istotnych rzeczowych aktywów trwałych. Nie występowały także zobowiązania z tytułu dokonania zakupu 

rzeczowych aktywów trwałych. 

 

NOTA 7. INFORMACJE DOTYCZĄCE AKTYWÓW FINANSOWYCH  

Aktywa finansowe długoterminowe 

Aktywa finansowe wyceniane w 

wartości godziwej  

    w zł 

31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 

Stan na początek okresu 3 885 452,90 3 346 093,83 807 852,87 

Wartość nabycia na początek okresu 1 530 602,87 1 139 852,87 807 852,87 

Zwiększenia 2 038 345,15 390 750,00 435 000,00 

Zmniejszenia -325 000,00                              -       -103 000,00 

Wartość nabycia na koniec okresu 3 243 948,02 1 530 602,87 1 139 852,87 

Korekta netto z tytułu aktualizacji do 

wartości godziwej odniesiona na 
wynik finansowy lat ubiegłych 

2 354 850,03 2 206 240,97 1 901 269,05 

Korekta netto z tytułu aktualizacji do 
wartości godziwej odniesiona na 

wynik finansowy  

3 428 315,78 148 609,06 304 971,92 

Stan na koniec okresu 9 027 113,83 3 885 452,90 3 346 093,83 

W tym: 
   

Papiery notowane na giełdzie 2 392 470,00                             -                                   -       

AGENCJA ROZWOJU 

INNOWACJI S.A. 
2 392 470,00                             -                                   -       

    

Papiery nienotowane na giełdzie 6 634 643,83 3 885 452,90 3 346 094,84 

Brand 24 S.A. 1 541 257,00                             -                                   -       

Inkubator Naukowo-Technologiczny 

Sp. z o.o. 
2 494 586,71 2 287 144,25 2 636 724,45 

Time Solutions Sp. z o.o. 1 418 462,83 559 872,40 559 872,40 

FriendlyScore UK Ltd 716 910,18 95 000,00                             -       

7Orders S.A. 114 449,30 42 559,24 70 487,99 

Best Capital Sp. z o.o. 135 925,65 74 029,02 54 010,00 

Drone Academy Ltd 55 900,00                             -                                   -       

Polski Fundusz Innowacji Sp. z o.o. 
11 726,00 

                            -                                   -       

Crowdcube Sp. z o.o. 145 426,16 615 597,99 25 000,00 

Green Genie Games Inc                               -       211 250,00                             -       
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Pożyczki i należności 

długoterminowe 

w zł 

31.12.2015 31.12.2014 01.01.2014 

Udzielone pożyczki                                    15 396,16                                     14 000,00                                              -       

Długoterminowe należności                                                 -                                                   -                                                -       

Razem                                    15 396,16                                     14 000,00                                              -       

 

Aktywa finansowe krótkoterminowe 

Aktywa finansowe wyceniane w wartości 

godziwej  

    w zł 

31.12.2015 31.12.2014 01.01.2014 

Stan na początek okresu 349 891,18 130 986,84 687 000,00 

Wartość nabycia na początek okresu 272 246,35 750 430,95 687 000,00 

Zwiększenia 307 700,99 168 068,28 63 430,95 

Zmniejszenia -380 285,93 -646 252,88                              -       

Wartość nabycia na koniec okresu 199 661,41 272 246,35 750 430,95 

Korekta netto z tytułu aktualizacji do wartości 

godziwej odniesiona na wynik finansowy lat 

ubiegłych 

77 644,83 -619 444,11                              -       

Korekta netto z tytułu aktualizacji do wartości 

godziwej odniesiona na wynik finansowy  
-51 282,33 697 088,94 -619 444,11 

Stan na koniec okresu 226 023,91 349 891,18 130 986,84 

W tym: 
   

Papiery notowane na giełdzie 226 023,91 349 891,18 130 986,84 

 

Pożyczki i należności krótkoterminowe 
w zł 

31.12.2015 31.12.2014 01.01.2014 

Udzielone pożyczki                            59 368,20                            4 916,15                           5 000,00     

Należności z tytułu dostaw i usług, w tym:                                         -                                        -                             9 000,00     

 - z planowanym terminem spłaty - do 3 m-cy                                        -                                        -                            9 000,00     

 - z planowanym terminem spłaty od 3 m-cy do 6 m-cy                                        -                                        -                                       -       

 - z planowanym terminem spłaty od 6 m-cy do 12 m-cy                                        -                                        -                                       -       

Należności z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń                                         -                                        -                                       -       

Pozostałe należności                          240 619,76                            9 000,00                       321 139,14     

Razem                          299 987,96                          13 916,15                       335 139,14     
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Dodatkowe ujawnienia wymagane przez MSSF 13 Ustalanie wartości godziwej: 

- par. 93 lit. d - Opis techniki (technik) wyceny oraz dane wejściowe wykorzystane dla ustalenia wartości godziwej instrumentów finansowych sklasyfikowanych na 

poziomach 2 i 3 hierarchii wartości godziwej. 

 

Wyszczególnienie 
Wartość 

bilansowa w zł 

Procent 

posiadanego 

kapitału/udział 

w ogólnej liczbie 

głosów 

Poziom w 

hierarchii 

ustalania 

wartości 

godziwej 

Sposób 

podejścia 

do wyceny Proces wyceny 
Dane wejściowe wykorzystane do ustalenia wartości 

godziwej 

  

Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy wg stanu na 31.12.2015 r. 
  

     
  Preseed 

      

       

Crowdcube Sp. z o.o.         145 426,16     50,00%             3      mieszany  metoda dochodowa/DCF 
Dane wejściowe obejmowały prognozy przepływów 

finansowych w 3 letnim horyzoncie czasowym  

Drone Academy Ltd           55 900,00     25,09%             2      rynkowy  
cena z rzeczywistej 

transakcji rynkowej 

Podstawą ustalenia wartości godziwej była rzeczywista cena 

zakupu udziałów w Drone Academy Ltd 

 
        201 326,16     x 

    

       
Seed 

      

       

FriendlyScore UK Ltd         716 910,18     11,80%             2      mieszany  
metoda transakcji 

porównywalnych 

Podstawą ustalenia wartości godziwej była wartość inwestycji 
w akcje Friendly Score Ltd ze strony niepowiązanego inwestora 

instytucjonalnego jaka miała miejsce w listopadzie 2015 roku 

Patent Fund S.A.         189 164,91     5,56%             1      rynkowy  
notowania na rynku 

NewConnect 
 Cena rynkowa notowań obowiązująca na dzień bilansowy  

 
        906 075,09     

     

       
Start-up 
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Time Solutions Sp. z o.o.      1 418 462,83     22,28%             3      mieszany  

mieszana (średnia z wycen 

metodami dochodową, 
porównawczą i kosztową) 

Dane wejściowe dla ustalenia wartości godziwej obejmowały: 
(1) prognozy przepływów pieniężnych Spółki w horyzoncie 4 

letnim (metoda dochodowa); (2) dane finansowe 

porównywalnej spółki będącej operatorem platformy sprzedaży 
internetowej, notowanej na NewConnect (metoda 

porównawcza), (3) szacowane  koszty osobogodzin 

potrzebnych do wytworzenia projektu IT (metoda Cocomo) 

Brand 24 S.A.      1 541 257,00     5,56%             2      mieszany  
metoda transakcji 

porównywalnych 

Podstawą ustalenia wartości godziwej była wartość inwestycji 
w akcje Brand 24 ze strony niepowiązanego inwestora 

instytucjonalnego jaka miała miejsce w grudniu 2015 roku 

 
     2 959 719,83     x 

    

       
Pozostałe 

      

       

Best Capital Sp. z o.o.         135 925,65     66,73%             3      mieszany  księgowa aktywów netto 
Dane wejściowe dotyczące wartości kapitałów własnych Best 
Capital Sp. z o.o. wynikające ze sprawozdania finansowego na 

dzień 31.12.2015 r. 

7Orders S.A.         114 449,30     70,42%             3      mieszany  księgowa aktywów netto 

Dane wejściowe dotyczące wartości kapitałów własnych 

7Orders S.A. wynikające ze sprawozdania finansowego na 
dzień 31.12.2015 r. 

Agencja Rozwoju Innowacji S.A.      2 392 470,00     43,89%             1      rynkowy  
notowania na rynku 
NewConnect 

 Cena rynkowa notowań obowiązująca na dzień bilansowy  

Inkubator Naukowo-Technologiczny Sp. 
z o.o. 

     2 494 586,71     53,38%             3      mieszany  
księgowa skorygowanych 
aktywów netto 

Dane wejściowe obejmowały wartość portfela aktywów 
finansowych IN-T (w tym spółek wycenionych w wartości 

nabycia i spółek wycenionych wg aktywów netto) 

pomniejszone o zobowiązania (wycenione w wartości 
księgowej) .  

 
     5 137 431,66     x 

    

       
Do upłynnienia 

      

Polski Fundusz Innowacji Sp. z o.o.           11 726,00     100%             2      rynkowe  
cena z rzeczywistej 

transakcji rynkowej 

Podstawą ustalenia wartości godziwej była rzeczywista cena 

zakupu udziałów w spółce Polski Fundusz Innowacji Sp. z o.o. 

Krótkoterminowe akcje na newconnect           36 859,00     x             1      rynkowe  
notowania na rynku 

NewConnect 
 Cena rynkowa notowań obowiązująca na dzień bilansowy  

            48 585,00     x       
 

Razem      9 253 137,74     
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Wyszczególnienie 
Wartość 

bilansowa w zł 

Procent 

posiadanego 

kapitału/udział 

w ogólnej liczbie 

głosów 

Poziom w 

hierarchii 

ustalania 

wartości 

godziwej 

Sposób 

podejścia 

do wyceny Proces wyceny 
Dane wejściowe wykorzystane do ustalenia wartości 

godziwej 

  

Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy wg stanu na 31.12.2014 r. 
  

       
Preseed 

      

       

Crowdcube Sp. z o.o.         615 597,99     50,00%             3      mieszany  

mieszana (średnia z wycen 

metodami dochodową, 

porównawczą i kosztową) 

Dane wejściowe dla ustalenia wartości godziwej obejmowały: 
(1) prognozy przepływów pieniężnych Spółki w horyzoncie 4 

letnim (metoda dochodowa); (2) dane finansowe 

porównywalnej  platformy crowdfundingowej , (metoda 
porównawcza), (3) aktywa netto Crowdcube Sp. z o.o. 

FriendlyScore UK Ltd           95 000,00     9,17%             2      rynkowy  
cena z rzeczywistej 
transakcji rynkowej 

Podstawą ustalenia wartości godziwej była rzeczywista cena 
zakupu udziałów w spółce Friendly Score UK  Ltd 

Green Genie Games Inc         211 250,00     21,16%             2      rynkowy  
cena z rzeczywistej 
transakcji rynkowej 

Podstawą ustalenia wartości godziwej była rzeczywista cena 
zakupu udziałów w spółce Green Genie Games Inc 

 
        921 847,99     x 

    

       
Seed 

      

       
Patent Fund S.A. (dawniej Wakepark 

S.A.) 
          50 518,08     4,99%             1      rynkowy  

notowania na rynku 

NewConnect 
 Cena rynkowa notowań obowiązująca na dzień bilansowy  

Time Solutions Sp. z o.o.         559 872,40     22,51%             3      mieszany  

mieszana (średnia z wycen 

metodami dochodową, 

porównawczą i kosztową) 

Dane wejściowe dla ustalenia wartości godziwej obejmowały: 

(1) prognozy przepływów pieniężnych Spółki w horyzoncie 4 
letnim (metoda dochodowa); (2) dane finansowe 

porównywalnej spółki będącej operatorem platformy sprzedaży 

internetowej, notowanej na NewConnect (metoda 
porównawcza), (3) szacowane  koszty osobogodzin 

potrzebnych do wytworzenia projektu IT (metoda Cocomo) 

 
        610 390,48     x 

    

       
Start-up 

      

 
                      -       x 
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Pozostałe 
      

       

Best Capital Sp. z o.o.           74 029,02     66,73%             3      mieszany  księgowa aktywów netto 

Dane wejściowe dotyczące wartości kapitałów własnych Best 

Capital Sp. z o.o. wynikające ze sprawozdania finansowego na 

dzień 31.12.2014 

7Orders S.A.           42 559,24     54,35%             3      mieszany  księgowa aktywów netto 

Dane wejściowe dotyczące wartości kapitałów własnych 

7Orders S.A. wynikające ze sprawozdania finansowego na 

dzień 31.12.2014 

Inkubator Naukowo-Technologiczny Sp. 
z o.o. 

     2 287 144,25     46,63%             3      mieszany  
księgowa skorygowanych 
aktywów netto 

Dane wejściowe obejmowały wartość portfela aktywów 
finansowych IN-T (w tym spółek wycenionych w wartości 

nabycia i spółek wycenionych wg aktywów netto) 

pomniejszone o zobowiązania (wycenione w wartości 
księgowej) 

 
     2 403 732,51     x 

    

       
Do upłynnienia 

      

       

Krótkoterminowe akcje na newconnect         299 373,10     x             1      rynkowe  
notowania na rynku 

NewConnect 
 Cena rynkowa notowań obowiązująca na dzień bilansowy  

Razem      4 235 344,08               
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Dodatkowe ujawnienia wymagane przez MSSF 13 Ustalanie wartości godziwej: 

- par. 93 lit. e) – wskazanie powodów przeniesień i stosowanych przez jednostkę zasad ustalania, kiedy 

uznaje się, że nastąpiły przeniesienia między poziomami: 

31.12.2015 - Przeniesienia z poziomu 3 hierarchii wartości godziwej – nie wystąpiły 

31.12.2015 – Przeniesienia do poziomu 3 hierarchii wartości godziwej – nie wystąpiły 

31.12.2014 – Przeniesienia z poziomu 3 hierarchii wartości godziwej – nie wystąpiły 

31.12.2014 – Przeniesienia do poziomu 3 hierarchii wartości godziwej 

 

Crowdcube Sp. z o.o. – transfer z poziomu 2 do poziomu 3 

Udziały w Crowdcube Sp. z o.o, zostały nabyte w 2013 roku. Ze względu na wczesną fazę rozwoju (Preseed) 

Zarząd Spółki uznał że na dzień  01.01.2014 roku rzeczywista cena zakupu była najwłaściwszą miarą wartości 

godziwej tych udziałów (bezpośrednio obserwowalne dane wejściowe na poziomie 2). 

Na dzień 31.12.2014 roku ze względu na zwiększenie zaangażowania w kapitale oraz pozytywne oceny w 

zakresie prognoz rozwojowych Crowdcube Sp. z o.o., Zarząd uznał że właściwe będzie ustalenie wartości 

godziwej w oparciu o mieszany model wyceny polegający na wyliczeniu średniej arytmetycznej wyników wycen 

metodą dochodową, porównawczą i kosztową). Ponieważ metody te oparte są w dużej mierze na szacunkach, 

klasyfikowane są jako nieobserwowalne dane wejściowe na poziomie 3.  

 

- par. 93 lit. g)  Opis procesu wyceny przeprowadzonego przez jednostkę (w tym na przykład informacje, 

jak jednostka podejmuje decyzje w sprawie zasad i procedur wyceny oraz analizuje zmiany wycen w 

wartości godziwej w kolejnych okresach) 
 

W procesie wyceny wartości godziwej posiadanych udziałów i akcji, które klasyfikowane są na poziomie 3 

hierarchii, Spółka kieruje się następującymi ogólnymi zasadami ustalania wartości godziwej: 

 

1. W przypadku inwestycji w podmiot znajdujący się na wczesnym etapie rozwoju wycena jego wartości 

godziwej na dzień bilansowy w roku nabycia następuje z reguły w cenie zakupu udziałów/akcji. 

2. Na kolejnych etapach rozwoju inwestycji, kiedy dostępne są już wiarygodne dane finansowe i prognozy, lub 

gdy do spółki portfelowej przystępują inni inwestorzy, co skutkuje pojawieniem się obserwowalnych danych 

porównywalnych Zarząd może zdecydować o przyjęciu którejś z dopuszczalnych metod wyceny udziałów /akcji 

w celu możliwie jak najdokładniejszego ustalenia ich wartości godziwej. Mogą to być przykładowo: 

- metody majątkowe wyceny (metoda księgowych aktywów netto, metoda skorygowanych aktywów netto) 

- metody dochodowe wyceny (metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych) 

- metody porównawcze wyceny (typowanie porównywalnych podmiotów notowanych na aktywnych rynkach) 

- metody mieszane wyceny (np. średnie z wycen dokonanych różnymi metodami) 

3. Wybór konkretnej metody uzależniony jest od dostępności danych jakie mogą zostać użyte do prawidłowej 

wyceny. Przy doborze metod Spółka kieruje się zasadą ostrożności, tak aby nie dopuścić do przeszacowania 

wartości inwestycji i zawyżania wyniku finansowego. 

 

- par. 93 lit. h) w przypadku powtarzalnych pomiarów wartości godziwej sklasyfikowanych na poziomie 3 

hierarchii wartości godziwej: 

(i) w przypadku wszystkich takich pomiarów - opisowa prezentacja wrażliwości wyceny w wartości 

godziwej na zmiany nieobserwowalnych danych wejściowych, jeżeli zmiana w tych danych wejściowych 

na inną kwotę może prowadzić do ustalenia wartości godziwej na wyraźnie wyższym lub niższym 

poziomie. Jeżeli istnieją powiązania między tymi danymi wejściowymi a innymi nieobserwowalnymi 

danymi wejściowymi wykorzystywanymi w przy ustalaniu wartości godziwej, jednostka przedstawia 

również opis tych powiązań i sposobu, w jaki mogą wzmóc lub złagodzić wpływ zmian nieobserwowalnych 

danych wejściowych na pomiar wartości godziwej. Aby spełnić ten wymóg dotyczący ujawniania 

informacji, w opisowej prezentacji wrażliwości na zmiany nieobserwowalnych danych wejściowych należy 

uwzględnić ujawnione nieobserwowalne dane wejściowe zgodnie z pkt. d); 

 (ii) w przypadku aktywów finansowych i zobowiązań finansowych, jeżeli zmiana jednego elementu lub 

większej liczby nieobserwowalnych danych wejściowych w celu odzwierciedlenia racjonalnie możliwych 

alternatywnych założeń znacznie zmieniłaby wartość godziwą, jednostka stwierdza ten fakt i ujawnia 

skutek tych zmian. Jednostka ujawnia informacje na temat tego, jak obliczono skutek zmiany w celu 

odzwierciedlenia racjonalnie możliwego alternatywnego założenia. W tym celu znaczenie ocenia się w 

odniesieniu do wyniku finansowego oraz łącznych aktywów lub łącznych zobowiązań albo, kiedy zmiany 

wartości godziwej są ujęte w innych całkowitych dochodach, łącznego kapitału własnego; 
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W paragrafie 93 lit. d) – „Opis techniki (technik) wyceny oraz dane wejściowe wykorzystane dla ustalenia 

wartości godziwej instrumentów finansowych sklasyfikowanych na poziomach 2 i 3 hierarchii wartości 

godziwej” opisano dane wejściowe dla ustalenia wartości godziwej składników portfela inwestycyjnego. Ze 

względu na to, iż przyjęte do wycen dane te mają charakter ściśle określonych wartości (a nie przedziałów 

wartościowych) odstąpiono od dokonywania analizy wrażliwości. Zdaniem Zarządu Spółki wartości przyjęte 

jako dane wejściowe do oceny wartości godziwych na poziomie 3 hierarchii zostały dobrane wiarygodnie i 

niecelowe jest przyjmowanie w analizie innych danych wejściowych, których wprowadzenie do wyceny 

mogłoby prowadzić do ustalenia wartości godziwych na wyraźnie wyższym lub niższym poziomie.  

NOTA 8. INFORMACJE DOTYCZĄCE UTRATY WARTOŚCI AKTYWÓW 

Zgodnie z MSR 36 Zarząd Spółki dokonał na dzień 31.12.2015 roku, jak również na 31.12.2014 roku 

przeglądu posiadanych aktywów finansowych, aby zapewnić, że aktywa wykazywane są w wartości 

nieprzekraczającej ich wartości odzyskiwalnej. W opinii Zarządu Venture Inc S.A. na dzień 31.12.2015 

roku nie nastąpiła utrata wartości posiadanych aktywów finansowych tj. inwestycji długoterminowych  

i krótkoterminowych, inna niż uwzględniona w szacowanej wartości godziwej. 

NOTA 9. INFORMACJE DOTYCZĄCE INNYCH SKŁADNIKÓW AKTYWÓW 

OBROTOWYCH 

Wyszczególnienie 
w zł 

31.12.2015 31.12.2014 01.01.2014 

Rozliczenia międzyokresowe               951,06                 137,18                  431,80     

 - czynne rozliczenia międzyokresowe:               951,06                 137,18                  431,80     

Inne aktywa obrotowe                       -                           -                           -       

Razem               951,06                 137,18                  431,80     

NOTA 10. INFORMACJE DOTYCZĄCE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I ICH 

EKWIWALENTÓW 

Wyszczególnienie 
w  zł 

31.12.2015 31.12.2014 01.01.2014 

Środki pieniężne w banku i w kasie       547 771,35            659 714,93               1 942,88     

Lokaty krótkoterminowe                     -                            -                            -       

Środki pieniężne w drodze                     -                            -                            -       

        

w tym środki pieniężne o ograniczonym dysponowaniu:                     -                            -                            -       

Saldo środków pieniężnych i ich ekwiwalentów wykazane 

w rachunku przepływów pieniężnych składa się z 

następujących pozycji na koniec okresu: 

      547 771,35            659 714,93               1 942,88     

Środki pieniężne w banku i w kasie       547 771,35            659 714,93               1 942,88     

Lokaty krótkoterminowe                     -                            -                            -       

Środki pieniężne w drodze                     -                            -                            -       

        

NOTA 11. INFORMACJE DOTYCZĄCE ELEMENTÓW KAPITAŁU WŁASNEGO 

Kapitał podstawowy 

Emisja - ilość akcji  31.12.2015   31.12.2014   01.01.2014  

Serii A                     5 000 000                          5 000 000                          5 000 000     

Serii B                        840 000                             840 000                             840 000     

Serii C                     1 000 000                          1 000 000                          1 000 000     

Serii D                     1 000 000                          1 000 000                                       -       

Serii E                     1 000 000                                       -                                         -       
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Razem                  8 840 000                        7 840 000                        6 840 000     

 

Na każdy z wskazanych powyżej dni bilansowych kapitał podstawowy był w pełni opłacony. 

 

Akcje własne – Spółka nie posiadała akcji własnych. 

Kapitał zapasowy z agio 

Nadwyżka z emisji  31.12.2015   31.12.2014   01.01.2014  

Serii A                                 -                                         -                                         -       

Serii B                        336 000                             336 000                             336 000     

Serii C                        700 000                             700 000                             700 000     

Serii D                        900 000                             900 000                                       -       

Serii E                        900 000                                       -                                         -       

Razem                  2 836 000                        1 936 000                        1 036 000     

 

Kapitał rezerwowy – Spółka nie utworzyła kapitałów rezerwowych. 

 

Zyski zatrzymane 

Wyszczególnienie 

      w zł 

Kapitał zapasowy 

utworzony zgodnie z 

uchwałami WZ 

Zysk/Strata z lat 

ubiegłych 

Wynik okresu Razem zyski 

zatrzymane 

  

Na dzień 1 stycznia 2014 roku 0,00 1 286 122,90 0,00 1 286 122,90 

Na dzień 31 grudnia 2014 roku 3 610 744,84 -1 551 709,28 -983 559,13 1 075 476,43 

Na dzień 31 grudnia 2015 roku 3 818 511,92 -2 324 647,19 1 909 756,08 3 403 620,81 

 

NOTA 12. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH 

Wyszczególnienie 
w zł 

31.12.2015 31.12.2014 01.01.2014 

Pożyczki     1 872 320,70            613 539,35            279 041,17     

        

w tym        

Długoterminowe        641 899,22            613 539,35            279 041,17     

Krótkoterminowe     1 230 421,48                          -                             -       

NOTA 13. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZOBOWIĄZAŃ HANDLOWYCH 

Wyszczególnienie 
w zł 

31.12.2015 31.12.2014 01.01.2014 

Zobowiązania z terminem wymagalności: 
   

 - do 3 m-cy    38 595,72        2 495,00        35 051,01     

 - powyżej 3 m-cy do 6 m-cy                 -                    -                      -       

 - powyżej 6 m-cy do 12 m-cy                 -                    -                      -       

Razem    38 595,72        2 495,00        35 051,01     

NOTA 14. INFORMACJE DOTYCZĄCE POZOSTAŁYCH ZOBOWIĄZAŃ I REZERW 

KRÓTKOTERMINOWYCH 

Pozostałe zobowiązania 
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Wyszczególnienie 
w zł 

31.12.2015 31.12.2014 01.01.2014 

Zobowiązania z tytułu innych podatków 
                                     

-       

                         

104,00     
               78 822,36     

Razem  
                                     

-       

                         

104,00     

               

 78 822,36     

Rezerwy 

W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi nie występowały w Spółce inne niż związane 

z podatkiem odroczonym rezerwy bilansowe. 

Spółka nie była stroną jakichkolwiek postępowań ani sporów sądowych.
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NOTA 15. INSTRUMENTY FINANSOWE 

Klasyfikacja instrumentów finansowych – według wartości bilansowych 

Pozycje bilansowe 

w zł 

Klasy instrumentów finansowych - 31.12.2015 roku 

Aktywa finansowe 

wyceniane do wart. 

godziwej przez wynik 

finansowy 

Aktywa utrzymywane 

do terminu 

zapadalności 

Aktywa finansowe 

dostępne do 

sprzedaży 

Pożyczki i należności 

Zobowiązania 

finansowe wyceniane 

do wart. godziwej 

przez wynik 

finansowy 

Inne zobowiązania 

finansowe wyceniane 

w zamortyzowanym 

koszcie 

Ogółem 

Udziały i akcje                  9 253 137,74                                     -                                       -                                           -                                       -                                          -                     9 253 137,74     

Udzielone pożyczki                                        -                                       -                                       -                           74 764,36                                     -                                          -                           74 764,36     

Należności z tytułu dostaw i usług (netto)                                        -                                       -                                       -                                           -                                       -                                          -                                           -       

Pozostałe należności (bez publiczno-prawnych)                                        -                                       -                                       -                        240 619,76                                     -                                          -                        240 619,76     

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty                                        -                                       -                                       -                        547 771,35                                     -                                          -                        547 771,35     

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                        -                                       -                                       -                                           -                                       -                          38 595,72                         38 595,72     

Zobowiązania finansowe                                        -                                       -                                       -                                           -                                       -                    1 872 320,70                   1 872 320,70     

Pozostałe zobowiązania (bez publiczno-prawnych)                                        -                                       -                                       -                                           -                                       -                                          -                                           -       

Razem                  9 253 137,74                                     -                                       -                        863 155,47                                     -                    1 910 916,42     x 

 

Pozycje bilansowe 

w zł 

Klasy instrumentów finansowych - 31.12.2014 roku 

Aktywa finansowe 

wyceniane do wart. 

godziwej przez wynik 

finansowy 

Aktywa utrzymywane 

do terminu 

zapadalności 

Aktywa finansowe 

dostępne do 

sprzedaży 

Pożyczki i należności 

Zobowiązania 

finansowe wyceniane 

do wart. godziwej 

przez wynik 

finansowy 

Inne zobowiązania 

finansowe wyceniane 

w zamortyzowanym 

koszcie 

Ogółem 

Udziały i akcje                  4 235 344,08                                     -                                       -                                           -                                       -                                          -                     4 235 344,08     

Udzielone pożyczki                                         -                                       -                                       -                           18 916,15                                     -                                          -                           18 916,15     

Należności z tytułu dostaw i usług (netto)                                        -                                       -                                       -                                           -                                       -                                          -                                           -       

Pozostałe należności (bez publiczno-prawnych)                                        -                                       -                                       -                             9 000,00                                     -                                          -                             9 000,00     

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty                                        -                                       -                                       -                        659 714,93                                     -                                          -                        659 714,93     

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                        -                                       -                                       -                                           -                                       -                            2 495,00                           2 495,00     

Zobowiązania finansowe                                        -                                       -                                       -                                           -                                       -                       613 539,35                      613 539,35     

Pozostałe zobowiązania (bez publiczno-prawnych)                                        -                                       -                                       -                                           -                                       -                                          -                                           -       

Razem                  4 235 344,08                                     -                                       -                        687 631,08                                     -                       616 034,35      x  
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Wartości godziwe poszczególnych aktywów i zobowiązań finansowych 

Pozycje bilansowe 

w zł 

31.12.2015 31.12.2014 01.01.2014 

wartość bilansowa wartość godziwa wartość bilansowa wartość godziwa wartość bilansowa wartość godziwa 

Aktywa finansowe wyceniane 

w wart. godziwej przez wynik 

finansowy 

      9 253 137,74           9 253 137,74         4 235 344,08         4 235 344,08         3 477 080,67         3 477 080,67     

Pożyczki i należności (w tym 

środki pieniężne) 
          863 155,47               863 155,47            687 631,08            687 631,08            238 082,02            238 082,02     

Suma aktywów finansowych     10 116 293,21         10 116 293,21         4 922 975,16         4 922 975,16         3 715 162,69         3 715 162,69     

Inne zobow. finansowe 

wyceniane w 

zamortyzowanym koszcie 

      1 910 916,42           1 910 916,42            616 034,35            616 034,35            348 719,54            348 719,54     

Suma zobowiązań 

finansowych 
      1 910 916,42           1 910 916,42            616 034,35            616 034,35            348 719,54            348 719,54     

 

Dodatkowe ujawnienia dotyczące wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych 

 

Klasyfikacja instrumentów finansowych przy zastosowaniu hierarchii wartości godziwej 

Hierarchię wartości godziwej instrumentów finansowych tworzą następujące poziomy: 

- Poziom 1 - ceny notowane na aktywnym rynku dla identycznych aktywów lub zobowiązań, 

- Poziom 2 - dane wejściowe inne niż ceny notowane zaliczane do Poziomu 1, które są obserwowalne 

dla składnika aktywów lub zobowiązań w sposób bezpośredni (tj. jako ceny) lub pośrednio (tj. bazujące 

na cenach),  

- Poziom 3 - dane wejściowe do wyceny składnika aktywów lub zobowiązań, które nie są oparte 

na możliwych do zaobserwowania danych rynkowych (dane wejściowe nieobserwowalne). 

Wyszczególnienie 
31 grudnia 2015 roku - w zł 

Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Razem 

Aktywa 
    

Notowane papiery wartościowe                     2 618 493,91                                            -                                               -                          2 618 493,91     

Nienotowane instrumenty kapitałowe                           -                        2 325 793,18                       4 308 850,65                        6 634 643,83     

Razem wartość godziwa                     2 618 493,91                      2 325 793,18                       4 308 850,65                        9 253 137,74     

 

Wyszczególnienie 
31 grudnia 2014 roku - w zł 

Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Razem 

Aktywa 
    

Notowane papiery wartościowe                        349 891,18                                            -                                               -                             349 891,18     

Nienotowane instrumenty kapitałowe                           -                           306 250,00                       3 579 202,90                        3 885 452,90     

Razem                        349 891,18                         306 250,00                       3 579 202,90                        4 235 344,08     

 

Wyszczególnienie 
1 stycznia 2014 roku - w zł 

Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Razem 

Aktywa 
    

Notowane papiery wartościowe                        130 985,84                                            -                                               -                             130 985,84     

Nienotowane instrumenty kapitałowe                           -                              25 000,00                       3 321 094,84                        3 346 094,84     

Razem                        130 985,84                            25 000,00                       3 321 094,84                        3 477 080,68     

 

W latach 2014 i 2015 nie wystąpiły transfery instrumentów finansowych pomiędzy Poziomem 1 i Poziomem 

2. Transfery do i z Poziomu 3 opisano w nocie 7. 

Instrumenty finansowe klasyfikowane na Poziomie 3 hierarchii wartości godziwej: 



 

 

 

Prospekt emisyjny Venture Inc S.A.  303 

Wyszczególnienie 

31 grudnia 2015 roku - w zł 

Nienotowane  instrumenty 

kapitałowe 
Obligacje 

Kredyty bankowe i 

dłużne papiery 

wartościowe 

Razem 

Saldo otwarcia                          3 579 202,90                                               -                                                -                        3 579 202,90     

Zyski i straty ujęte w: 
    

   - wyniku finansowym                             359 147,75                                               -                                                -                           359 147,75     

Zakup                             370 500,01                                               -                                                -                           370 500,01     

Zbycie                                                -                                                 -                                                -       
                                        

-       

Uregulowanie                                                -                                                 -                                                -       
                                        

-       

Transfery z Poziomu 3 i do Poziomu 3                                                -                                                 -                                                -       
                                        

-       

Saldo zamknięcia                          4 308 850,65                                               -                                                -                        4 308 850,65     

 

Wyszczególnienie 

31 grudnia 2014 roku - w zł 

Nienotowane  instrumenty 

kapitałowe 
Obligacje 

Kredyty bankowe i 

dłużne papiery 

wartościowe 

Razem 

Saldo otwarcia                          3 321 094,84                                               -                                                -                         3 321 094,84     

Zyski i straty ujęte w: 
   

                                               

   - wyniku finansowym                             148 609,33                                               -                                                -                             148 609,33     

Zakup                                84 498,73                                               -                                                -                               84 498,73     

Zbycie                                                -                                                 -                                                -       
                                        

-       

Uregulowanie                                                -                                                 -                                                -       
                                        

-       

Transfery z Poziomu 3 i do Poziomu 3                                25 000,00                                               -                                                -                               25 000,00     

Saldo zamknięcia                          3 579 202,90                                               -                                                -                         3 579 202,90     

 

Pozycje przychodów, kosztów, zysków i strat ujęte w rachunku zysków i strat w podziale na kategorie  

instrumentów finansowych 

  

01.01.2015-31.12.2015 

 w zł 

Aktywa finansowe 

wyceniane do wart. 

godziwej przez wynik 

finansowy 

Pożyczki i należności 

Inne zobowiązania 

finansowe wyceniane w 

zamortyzowanym koszcie 

Ogółem 

Przychody/Koszty z tytułu odsetek                            -       17 535,87 -31 849,35 -14 313,48 

Zyski/Straty z tytułu wyceny i realizacji do 

wart. Godziwej 
2 795 078,40                             -                                -       2 795 078,40 

Ogółem (zysk/strata netto)      2 795 078,40                 17 535,87            - 31 849,35      2 780 764,92     
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01.01.2014-31.12.2014 

 w zł 

Aktywa finansowe 

wyceniane do wart. 

godziwej przez wynik 

finansowy 

Pożyczki i należności 

Inne zobowiązania 

finansowe wyceniane w 

zamortyzowanym koszcie 

Ogółem 

Przychody/Koszty z tytułu odsetek                            -       2 426,16 -28 321,02 -25 894,86 

Zyski/Straty z tytułu wyceny i realizacji do 

wart. godziwej 
-307 021,02                             -                                -       -307 021,02 

Ogółem (zysk/strata netto) -307 021,02 2 426,16 -28 321,02 -332 915,88 

 

Ujawnienia dotyczące jednostek zależnych: 

Załączone tabele przedstawiają wymagane dla jednostek inwestycyjnych ujawnienia zgodnie z wymogami 

MSSF 12 Ujawnianie informacji na temat udziałów w innych jednostkach: 

Stan na 31.12.2015  

Nazwa jednostki zależnej 

Podstawowe 

miejsce 

prowadzenia 

działalności 

Odsetek udziałów 

własnościowych 

Odsetek 

posiadanych 

praw głosu 

Best Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Wrocław 66,73% 66,73% 

7 ORDERS Spółka Akcyjna Wrocław 70,42% 70,42% 

INKUBATOR NAUKOWO TECHNOLOGICZNY Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością Poznań 53,38% 53,38% 

Polski Fundusz Innowacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Wrocław 100,00% 100,00% 

CROWDCUBE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Wrocław 50,00% 50,00% 

 

Stan na 31.12.2014 

Nazwa jednostki zależnej 

Podstawowe 

miejsce 

prowadzenia 

działalności 

Odsetek udziałów 

własnościowych 

Odsetek 

posiadanych 

praw głosu 

Best Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Wrocław 66,73% 66,73% 

7 ORDERS Spółka Akcyjna Wrocław 54,35% 54,35% 

CROWDCUBE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Wrocław 50,00% 50,00% 

 

Stan na 01.01,2014 

Nazwa jednostki zależnej 

Podstawowe 

miejsce 

prowadzenia 

działalności 

Odsetek udziałów 

własnościowych 

Odsetek 

posiadanych 

praw głosu 

Best Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Wrocław 66,73% 66,73% 

 

 

Pozostałe wymagane ujawnienia wynikające z wymogów MSSF 12 Ujawnianie informacji na temat 

udziałów w innych jednostkach: 

(a) w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi nie występowały istotne 

ograniczenia (na przykład wynikające z umów kredytowych, wymogów regulacyjnych lub ustaleń 

umownych) dotyczące zdolności nieskonsolidowanych jednostek zależnych do przeniesienia 

środków do Spółki w formie dywidend pieniężnych lub w celu spłaty pożyczek lub zaliczek 

udzielonych nieskonsolidowanej jednostce zależnej przez Spółkę (jednostkę inwestycyjną). 
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(b) nie występowały bieżące zobowiązania lub zamiary w zakresie udzielenia żadnej 

nieskonsolidowanej jednostce zależnej wsparcia finansowego lub innego wsparcia, w tym 

zobowiązania lub zamiary w zakresie pomocy jednostce zależnej w uzyskaniu wsparcia 

finansowego. 

(c) w analizowanych okresach sprawozdawczych Spółka ani żadne z jej jednostek zależnych nie 

udzieliły, nie mając ku temu obowiązku umownego, wsparcia finansowego lub innego wsparcia 

nieskonsolidowanym jednostkom zależnym 

(d)  nie wystąpiły żadne ustalenia umowne, które mogą zawierać wymóg, aby Spółka lub jej 

nieskonsolidowane jednostki zależne udzieliły wsparcia finansowego nieskonsolidowanej, 

kontrolowanej, strukturyzowanej jednostce, w tym zdarzenia lub okoliczności, które mogłyby narazić 

Spółkę na stratę (na przykład uzgodnienia dotyczące płynności lub czynniki wpływające na rating 

kredytowy związane z obowiązkami nabycia aktywów jednostki strukturyzowanej lub udzielenia 

wsparcia finansowego). 

(e) w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi ani Spółka ani którakolwiek z jej 

nieskonsolidowanych jednostek zależnych nie udzielała, nie mając ku temu obowiązku umownego, 

wsparcia finansowego lub innego wsparcia nieskonsolidowanej, strukturyzowanej jednostce, której 

Emitent nie kontrolował. 

 

Charakter i zakres ryzyka związanego z instrumentami finansowymi 

 

Zgodnie z zapisami MSSF7 Spółka  przeanalizowała ryzyka związane z instrumentami finansowymi. 

Spółka ustaliła zasady zarządzania ryzykiem w Spółce Venture Inc S.A., które mają się przyczynić 

do poprawy wszystkich obszarów zarządzania oraz ograniczenia ewentualnych negatywnych skutków 

zdarzeń do akceptowalnego poziomu.  

W obszarze ryzyka związanego z instrumentami finansowymi Spółka może być narażona na:  

 ryzyko rynkowe (ryzyko cen instrumentów finansowych, ryzyko stóp procentowych, ryzyko 

walutowe); 

 ryzyko płynności (ryzyko niedopasowania aktywów i pasywów); 

 ryzyko kredytowe. 

Ryzyko rynkowe –ryzyko cen instrumentów finansowych 

Działalność Spółki, w szczególności obszar inwestycyjny, jest silnie powiązany z rynkiem kapitałowym. 

Pogorszenie ogólnej koniunktury na rynkach kapitałowych może spowodować spadek cen notowanych 

instrumentów finansowych posiadanych przez Spółkę. Konsekwencją takiego pogorszenia może być 

również zmniejszenie wycen w przypadku nienotowanych instrumentów finansowych. Jako jednostka 

inwestycyjna Spółka zasadniczo wszystkie swoje zaangażowania inwestycyjne wycenia po wartości 

godziwej przez wynik finansowy, co oznacza, że ewentualne negatywne zmiany cen instrumentów 

finansowych w danym okresie bezpośrednio negatywnie wpływają na osiągnięte w tym okresie wyniki 

finansowe.  

W celu ograniczenia ww. ryzyka Spółka przeprowadza analizę fundamentalną nabywanych instrumentów 

finansowych oraz okresowy monitoring wyników finansowych spółek portfelowych. Ponadto 

przeprowadza stały monitoring dywersyfikacji portfela. 

Ryzyko rynkowe – ryzyko stóp procentowych 

Spółka nie dokonywała analizy wrażliwości dla tego rodzaju ryzyka ponieważ stopień narażenia na nie 

Spółki jest niewielki. 

Ryzyko rynkowe – ryzyko walutowe 

Spółka nie posiadała istotnych składników aktywów ani pasywów wyrażonych w walutach obcych. Nie 

dokonywano analizy wrażliwości dla tego rodzaju ryzyka ponieważ stopień narażenia na nie Spółki jest 

niewielki. 
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Ryzyko płynności - ryzyko niedopasowania aktywów i pasywów 

Spółka jak każdy podmiot działający na rynku narażona jest na ryzyko niewywiązania się z bieżących 

zobowiązań wynikające z rozbieżności w wysokości i czasie przepływów finansowych wynikających 

z zapadalności aktywów i wymagalności zobowiązań.  

Spółka realizuje swoją politykę inwestycyjną poprzez nabywanie rożnego rodzaju instrumentów 

finansowych, przede wszystkim o charakterze kapitałowym. Część z nich, przykładowo nienotowane 

udziały i akcje, charakteryzują się ograniczoną płynnością. W przypadku konieczności pilnego zapewnienia 

wolnych środków pieniężnych może zaistnieć sytuacja, w której nie będzie możliwe ich pozyskanie ze 

względu na ograniczenia w płynności posiadanych instrumentów finansowych albo ich pozyskanie będzie 

wiązało się z koniecznością zaakceptowania wycen znacząco odbiegających od możliwych do uzyskania na 

aktywnym rynku. 

W celu ograniczenia ww. ryzyka Spółka sprawuje bieżący monitoring wielkości aktywów płynnych oraz 

bieżących i planowanych w perspektywie co najmniej jednego kwartału zobowiązań. Na bieżąco 

monitorowane są możliwości szybkiego pozyskania kapitału w przypadkach zwiększonego 

prawdopodobieństwa niedostosowania terminów zapadalności zobowiązań. 

Poniżej zaprezentowano kontraktowe terminy zapadalności zobowiązań finansowych: 

31.12.2015 

 w zł 

Wartość 

bilansowa 

Kontraktowe 

przepływy 

pieniężne 

Do 6 miesięcy 6 - 12 miesięcy 1 - 2 lata 2 - 5 lat 
Powyżej 5 

lat 

Zobowiązania 

finansowe:         
  - pożyczki     1 872 320,70         1 872 320,70            127 188,61         1 103 232,87              641 899,22                           -                        -       

  - zobowiązania 

handlowe 
          38 595,72               38 595,72              38 595,72     

    

  - pozostałe 

zobowiązania 

                          

-       

                          

-       

                         

-       

                          

-       

                           

-       
                      -                        -       

Razem     1 910 916,42         1 910 916,42            165 784,32         1 103 232,87              641 899,22                           -                        -       

 

31.12.2014 

 w zł 

Wartość 

bilansowa 

Kontraktowe 

przepływy 

pieniężne 

Do 6 miesięcy 6 - 12 miesięcy 1 - 2 lata 2 - 5 lat 
Powyżej 5 

lat 

Zobowiązania 

finansowe:         

  - pożyczki        613 539,35            613 539,35     
                         

-       

                          

-       

                           

-       
    613 539,35                      -       

  - zobowiązania 

handlowe 
            2 495,00                 2 495,00                 2 495,00     

                          

-       

                           

-       
                      -                        -       

  - pozostałe 

zobowiązania 

                

104,00     

                

104,00     

               

 104,00     

                          

-       

                           

-       
                      -                        -       

Razem        616 138,35            616 138,35                 2 599,00     
                          

-       

                           

-       
    613 539,35                      -       

 

01.01.2014 

 w zł 

Wartość 

bilansowa 

Kontraktowe 

przepływy 

pieniężne 

Do 6 miesięcy 6 - 12 miesięcy 1 - 2 lata 2 - 5 lat 
Powyżej 5 

lat 

Zobowiązania 

finansowe:         

  - pożyczki        279 041,17            279 041,17     
                         

-       

                          

-       

                           

-       
    279 041,17                      -       

  - zobowiązania 

handlowe 
          35 051,01               35 051,01              35 051,01     

                          

-       

                           

-       
                      -                        -       

  - pozostałe 

zobowiązania 
       192 532,36            192 532,36            192 532,36     

                          

-       

                           

-       
                      -                        -       

Razem        506 624,54            506 624,54            227 583,37     
                          

-       

                           

-       
    279 041,17                      -       
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Ryzyko kredytowe 

Ryzyko kredytowe rozumiane jest jako niewykonanie zobowiązań przez kontrahenta, w szczególności 

pożyczkobiorcę. Zmniejszenie lub brak zdolności do regulowania swoich zobowiązań przez kontrahentów 

Spółki może spowodować straty finansowe w związku z posiadaniem przez Spółkę należności z tytułu 

udzielonych pożyczek. Nie można również wykluczyć, że banki, w których Spółka deponuje wolne środki 

pieniężne nie wywiążą się ze swoich zobowiązań. 

Spółka prowadzi stały monitoring sytuacji finansowej pożyczkobiorców. W zakresie wolnych środków 

pieniężnych Spółka korzysta z krótkoterminowych lokat bankowych jedynie w wiarygodnych instytucjach 

finansowych. 

Maksymalna ekspozycja na to ryzyko równa jest wartości bilansowej posiadanych instrumentów i na datę 

bilansową wyniosła odpowiednio: 

Wartość bilansowa 
w zł 

31.12.2015 31.12.2014 01.01.2014 

Pożyczki i należności                           315 384,12                             27 916,15                                 335 139,14     

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty                           547 771,35                           659 714,93                                      1 942,88     

Razem                           863 155,47                           687 631,08                                 337 082,02     

 

Klasyfikacja aktywów finansowych według długości okresu przeterminowania, przedstawia się 

następująco: 

Należności handlowe i pozostałe 

w zł 

31.12.2015 31.12.2014 01.01.2014 

Wartość brutto Utrata wartości Wartość brutto Utrata wartości Wartość brutto Utrata wartości 

Bez przeterminowania      240 619,76                              -                 9 000,00                              -            330 139,14                              -       

Przeterminowane 0 - 30 dni                         -                                -                               -                                -                               -                                -       

Przeterminowane 31 - 120 dni                         -                                -                               -                                -                               -                                -       

Przeterminowanie 121 - 365 dni                         -                                -                               -                                -                               -                                -       

Przeterminowane powyżej 1 roku                         -                                -                               -                                -                               -                                -       

Razem      240 619,76                              -                 9 000,00                              -            330 139,14                              -       

 

Pożyczki udzielone 

w zł 

31.12.2015 31.12.2014 01.01.2014 

Wartość brutto Utrata wartości Wartość brutto Utrata wartości Wartość brutto Utrata wartości 

Bez przeterminowania         74 764,36                              -               18 916,15                              -                 5 000,00                              -       

Przeterminowane 0 - 30 dni                         -                                -                               -                                -                               -                                -       

Przeterminowane 31 - 120 dni                         -                                -                               -                                -                               -                                -       

Przeterminowanie 121 - 365 dni                         -                                -                               -                                -                               -                                -       

Przeterminowane powyżej 1 roku                         -                                -                               -                                -                               -                                -       

Razem         74 764,36                              -               18 916,15                              -                 5 000,00                              -       

 

Zarządzanie kapitałem  

 

Długoterminowym celem Spółki jest efektywne zarządzanie kapitałem rozumiane jako długoterminowy 

wzrost wartości przy zachowaniu umiarkowanego poziomu ryzyka. Zamiarem Spółki jest przeznaczanie 

środków finansowych przede wszystkim na inwestycje w instrumenty kapitałowe – udziały i akcje Spółek 

charakteryzujących się dużym potencjałem rozwojowym. Dotychczas Spółka nie wypłacała dywidendy. 

Nie została też ogłoszona polityka w zakresie dywidendy. Mogą wystąpić przypadki, że ze względu na 

ograniczony dostęp do kapitału, pomimo pojawienia się atrakcyjnych projektów inwestycyjnych Spółka nie 

będzie w stanie ich zrealizować i osiągnąć korzyści ekonomicznych. Aby ograniczyć takie ryzyko Spółka 

prowadzi bieżącą analizę stanu portfela oraz potencjalnego zapotrzebowania na kapitał (w szczególności w 

zakresie działalności inwestycyjnej). 
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NOTA 16. INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSAKCJI Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI 

Transakcje podmiotu z podmiotami powiązanymi 

w zł 

01.01.2015-31.12.2015 01.01.2014-31.12.2014 

Przychody ze sprzedaży usług                       -                           -       

7 Orders S.A. -         30 000,00     

Razem                       -                           -       

Zakupy usług 
  

Best Capital Sp. z o.o.           22 000,00                         -       

Razem           22 000,00                         -       

Przychody z tytułu odsetek od udzielonych pożyczek 
  

7Orders S.A.             4 452,05                         -       

Polski Fundusz Innowacji Sp. z o.o.             1 396,16                         -       

Razem             5 848,22                         -       

Koszty odsetek od zaciągniętych pożyczek 
  

Maciej Jarzębowski           30 466,34             28 317,93     

Jakub Sitarz             1 369,86                         -       

Razem           31 836,20             28 317,93     

 

Transakcje podmiotu z podmiotami 

powiązanymi 

w zł 

31.12.2015 31.12.2014 01.01.2014 

Salda rozrachunków na dzień bilansowy 

powstałe w wyniku sprzedaży/zakupu 

towarów/usług 
   

Należności:                       -                           -                            -       

    
Zobowiązania:           12 792,00                         -                            -       

Best Capital Sp. z o.o.           12 792,00                         -                            -       

Salda innych rozrachunków na dzień 

bilansowy     

Należności:           50 000,00                         -               99 000,00     

Zaliczki pobrane przez Zarząd           50 000,00                         -                            -       

Inne należności                       -       
 

        99 000,00     

Zobowiązania:                       -                           -                            -       

    

Pożyczki udzielone podmiotom powiązanym 
   

7Orders S.A.           54 452,05                         -                            -       

Polski Fundusz Innowacji Sp. z o.o.           15 396,16                         -                            -       

Best Capital Sp. z o.o.             4 916,15             18 916,15               5 000,00     

Razem           74 764,36             18 916,15               5 000,00     

Pożyczki otrzymane od podmiotów 

powiązanych    

Maciej Jarzębowski      1 270 950,84           613 539,35           279 041,17     

Jakub Sitarz         501 369,86                         -                            -       

Razem      1 772 320,70           613 539,35           279 041,17     
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Transakcje podmiotu z podmiotami powiązanymi 

w zł 

01.01.2015-31.12.2015 01.01.2014-31.12.2014 

Wynagrodzenie wypłacone kluczowym członkom kadry 

kierowniczej 
                      -                           -       

  - Członkowie Zarządu z tytułu pełnienia funkcji                       -                           -       

- Członkowie Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji                       -                           -       

Inne transakcje z Członkami Zarządu i innymi 

kluczowymi członkami kadry kierowniczej oraz członkami 

ich rodzin 

                      -                           -       

 

Istotne transakcje z powiązanymi podmiotami w okresie objętym historycznymi informacjami 

finansowymi: 

Transakcje ze spółką 7Orders S.A. 

Spółka jako pożyczkodawca oraz 7Orders S.A. jako pożyczkobiorca zawarły: 

 umowę pożyczki z dnia 6 lutego 2015 r. na kwotę 50.000 PLN, oprocentowanej na 10% w skali 

roku. Pożyczka została spłacona; 

Transakcje ze spółką Patent Fund S.A. (dawniej Wakepark S.A.) 

Spółka jako pożyczkodawca oraz Patent Fund S.A. jako pożyczkobiorca zawarły: 

 umowę pożyczki z dnia 24 kwietnia 2014 r. na kwotę 100.000 PLN, oprocentowanej na 10% w 

skali roku. Pożyczka została spłacona; 

 umowę pożyczki z dnia 2 marca 2015 r. na kwotę 50.000 PLN, oprocentowanej na 10% w skali 

roku. Pożyczka została spłacona; 

 umowę pożyczki z dnia 4 maja 2015 r. na kwotę 25.000 PLN, oprocentowanej na 10% w skali 

roku. Pożyczka została spłacona; 

 umowę pożyczki z dnia 11 maja 2015 r. na kwotę 50.000 PLN, oprocentowanej na 10% w skali 

roku. Pożyczka została spłacona; 

 umowę pożyczki z dnia 30 maja 2015 r. na kwotę 50.000 PLN, oprocentowanej na 10% w skali 

roku. Pożyczka została spłacona; 

 umowę pożyczki z dnia 6 lipca 2015 r. na kwotę 50.000 PLN, oprocentowanej na 10% w skali 

roku. Pożyczka została spłacona; 

Transakcje ze spółką Polski Fundusz Innowacji S.A. 

W dniu 3 października 2014 r. Spółka jako pożyczkodawca oraz Best Capital sp. z o.o. jako 

pożyczkobiorca zawarły umowę pożyczki na kwotę 14.000 PLN, oprocentowanej na 6% w skali roku. 

Termin spłaty pożyczki przypada na dzień 3 października 2017 r.  

Następnie, w dniu 15 września 2015 r. Spółka oraz Polski Fundusz Innowacji S.A. zawarły umowę 

przejęcia długu, na podstawie której Polski Fundusz Innowacji S.A. zobowiązał się do spłacenia 

wierzytelności przysługującej Spółce w stosunku do Best Capital sp. z o.o. wynikającej z powyższej 

umowy pożyczki i wstąpienia w rolę dłużnika wobec Spółki. Na podstawie umowy Spółka zrzekła się 

wszelkich roszczeń z tytułu przedmiotowej pożyczki wobec Best Capital sp. z o.o. Na dzień sporządzenia 

historycznych informacji finansowych kwota pozostała do spłaty wynosi 0,00 zł. 
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Transakcje z Prezesem Zarządu - Panem Maciejem Jarzębowskim 

Umowy pożyczki 

W okresie objętym Sprawozdaniami Finansowymi pomiędzy Spółką jako pożyczkobiorcą oraz Panem 

Maciejem Jarzębowskim jako pożyczkodawcą zostały zawarte następujące umowy pożyczki: 

 umowa pożyczki z dnia 3 stycznia 2012 r. na kwotę 600.000 zł, z oprocentowaniem 5 % w skali 

roku. Termin zwrotu pożyczki strony ustaliły na dzień 31 grudnia 2017 r. Pożyczka została 

spłacona; 

 umowa pożyczki z dnia 16 grudnia 2015 r. na kwotę 500.000 zł, z oprocentowaniem 10 % w skali 

roku. Umowa została rozliczona w drodze potrącenia wzajemnego z należnościami za 

wyemitowane akcje serii F; 

 umowa pożyczki z dnia 22 grudnia 2015 r. na kwotę 126.945,15 zł, z oprocentowaniem 10 % w 

skali roku. Pożyczka została spłacona. 

Umowy objęcia akcji Spółki 

W dniu 10 lipca 2014 r., pomiędzy Spółką oraz Panem Maciejem Jarzębowskim została zawarta umowa 

objęcia 500.000 akcji na okaziciela serii D Spółki za łączną kwotę 500.000 PLN. Umowa została 

rozliczona.  

W dniu 15 września 2015 r., pomiędzy Spółką oraz Panem Maciejem Jarzębowskim została zawarta 

umowa objęcia 500.000 akcji na okaziciela serii E Spółki za łączną kwotę 500.000 PLN. Umowa została 

rozliczona. 

 

Transakcje z Wiceprezesem Zarządu - Panem Jakubem Sitarzem 

Umowy pożyczki 

Umowa pożyczki z dnia 16 grudnia 2015 r. zawarta pomiędzy Spółką jako pożyczkobiorcą a Panem 

Jakubem Sitarzem jako pożyczkodawcą na kwotę 500.000 zł, z oprocentowaniem 10 % w skali roku. 

Pożyczka została spłacona. 

Umowy objęcia akcji Spółki 

W dniu 10 lipca 2014 r., pomiędzy Spółką oraz Panem Jakubem Sitarzem została zawarta umowa objęcia 

500.000 akcji na okaziciela serii D Spółki za łączną kwotę 500.000 PLN. Umowa została rozliczona.  

W dniu 15 września 2015 r., pomiędzy Spółką oraz Panem Jakubem Sitarzem została zawarta umowa 

objęcia 500.000 akcji na okaziciela serii E Spółki za łączną kwotę 500.000 PLN. Umowa została 

rozliczona.  

 

Warunki transakcji z podmiotami powiązanymi 

Sprzedaż na rzecz oraz zakupy od podmiotów powiązanych dokonywane są według cen rynkowych. 

Zobowiązania/należności są niezabezpieczone, nieoprocentowane i rozliczane gotówkowo. Należności od 

lub zobowiązania wobec podmiotów nie zostały objęte żadnymi gwarancjami udzielonymi lub 

otrzymanymi. Żadna z należności od jednostek powiązanych nie była zaliczana do kategorii zagrożonych 

niewypłacalnością. 
 

IV. DANE UZUPEŁNIAJĄCE 

1. INFORMACJE O ZATRUDNIENIU 

W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi  Spółka nie zatrudniała osób na podstawie 

umów o pracę, korzystała natomiast z usług podmiotu zewnętrznego na mocy zawartej umowy 

o współpracę. Na dzień 31 grudnia 2015 roku Spółka współpracowała z jednym podmiotem. 
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2. WYNAGRODZENIA, ŁĄCZNIE Z WYNAGRODZENIEM Z ZYSKU, WYPŁACONE 

CZŁONKOM ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ 

W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi Spółka nie wypłacała wynagrodzeń 

Członkom Zarządu, ani Rady Nadzorczej. 

3. TRANSAKCJE Z CZŁONKAMI ZARZĄDU I ORGANÓW NADZORCZYCH I ICH 

MAŁŻONKAMI, KREWNYMI LUB POWINOWATYMI W LINII PROSTEJ DO 

DRUGIEGO STOPNIA LUB POWIĄZANYMI Z TYTUŁU OPIEKI, PRZYSPOSOBIENIA 

LUB KURATELI Z OSOBĄ ZARZĄDZAJĄCĄ LUB BĘDĄCĄ W ORGANACH 

NADZORCZYCH JEDNOSTKI 

Poza wskazanymi w tabeli w Nocie 16 zaliczkami i pożyczkami od Prezesa Zarządu Spółki oraz wpłatami 

dokonywanymi na objęcie akcji nowych emisji nie występowały w badanym okresie inne istotne transakcje 

z członkami zarządu i organami nadzorczymi i ich małżonkami, krewnymi lub powinowatymi w linii 

prostej do drugiego stopnia lub powiązanymi z tytułu opieki, przysposobienia lub kurateli z osobą 

zarządzającą lub będącą w organach nadzorczych jednostki. 

4. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZDARZEŃ NASTĘPUJĄCYCH PO DNIU BILANSOWYM 

Po dniu bilansowym (31 grudnia 2015 roku) do dnia zatwierdzenia historycznych danych finansowych do 

publikacji miały miejsce następujące  znaczące zdarzenia mające wpływ na sytuację finansową Spółki: 

 

- W dniu 22 stycznia 2016 roku Zarząd Venture Inc S.A. podpisał umowę nabycia udziałów w spółce 

Infermedica sp. z o.o. Warunkiem przejścia własności udziałów było dokonanie zapłaty przelewem ceny 

nabycia na rachunek zbywcy, co miało miejsce dnia 25 stycznia 2016 roku. Na mocy umowy Venture Inc 

S.A. nabyła 9.000 (słownie: dziewięć tysięcy) udziałów w spółce Infermedica sp. z o.o. o wartości 

nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy, za cenę łączną 500.000,00 zł (słownie: pięćset 

tysięcy złotych). 

- W dniu 25 lutego 2016 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie 

podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F z pozbawieniem dotychczasowych 

akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki.  

- w dniu 25 marca 2016 roku Zarząd Venture Inc S.A. podpisał dwie umowy nabycia akcji w spółce Patent 

Fund S.A. (Spółka) z siedzibą we Wrocławiu. Na mocy pierwszej umowy Spółka nabyła od Pana Macieja 

Jarzębowskiego pełniącego funkcję Prezesa Zarządu, 3 431 517 (słownie: trzy miliony czterysta trzydzieści 

jeden tysięcy pięćset siedemnaście) akcji w spółce Patent Fund S.A., o wartości nominalnej 0,10 gr 

(słownie: dziesięć groszy) każda, za cenę 1 818 704,00 zł (słownie: milion osiemset osiemnaście tysięcy 

siedemset cztery złote). Na mocy drugiej umowy Spółka nabyła od Pana Jakuba Sitarza, pełniącego funkcję 

Członka Rady Nadzorczej Emitenta, 3 425 705 (słownie: trzy miliony czterysta dwadzieścia pięć tysięcy 

siedemset pięć) akcji w spółce Patent Fund S.A., o wartość nominalnej 0,10 gr (słownie: dziesięć groszy) 

każda, za cenę 1 815 624,00 zł (słownie: milion osiemset piętnaście tysięcy sześćset dwadzieścia cztery 

złote). 

 

- W dniu 2 maja 2016 roku wpłynęło do siedziby Spółki pismo informujące o złożeniu przez Pana 

Mariusza Ciepłego rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki z dniem 29.04.2016. 

- W dniu 5 i 6 maja 2016 roku Zarząd Venture Inc S.A. podpisał dwie umowy nabycia akcji w spółce 

Patent Fund S.A. (Spółka) z siedzibą we Wrocławiu. Na mocy pierwszej umowy z dn. 5 maja 2016 roku 

Spółka nabyła 200 000 (słownie: dwieście tysięcy) akcji w spółce Patent Fund S.A., o wartości nominalnej 

0,10 gr (słownie: dziesięć groszy) każda, za cenę 106 000,00 zł (słownie: sto sześć tysięcy złotych). 

Na mocy drugiej umowy z dn. 6 maja 2016 roku Spółka nabyła 490 000 (słownie: czterysta 

dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji w spółce Patent Fund S.A., o wartości nominalnej 0,10 gr (słownie: dziesięć 

groszy) każda, za cenę 259 700,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset złotych). 
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- W dniu 5 maja 2016 roku Zarząd Venture Inc S.A. podpisał umowę nabycia akcji spółki Brand 24 S.A.  

z siedzibą w Warszawie. Na mocy umowy Venture Inc S.A. nabyła 95 841 (słownie: dziewięćdziesiąt pięć 

tysięcy osiemset czterdzieści jeden) akcji w spółce Brand 24 Spółka Akcyjna o wartości nominalnej 0,10 

(słownie: dziesięć groszy) każda, za cenę 1 541 258,00 zł (słownie: jeden milion pięćset czterdzieści jeden 

tysięcy dwieście pięćdziesiąt osiem złotych). 

- W dniu 2 maja 2016 roku wpłynęło do siedziby Spółki pismo informujące o złożeniu przez Pana 

Mariusza Ciepłego rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki z dniem 29.04.2016. 

- W dniu 14 czerwca 2016 roku Zarząd Venture Inc S.A. podpisał umowę nabycia udziałów w spółce 

Ardeo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Na mocy umowy Emitent nabył od Pana Macieja 

Jarzębowskiego pełniącego funkcję Prezesa Zarządu Emitenta, 315 (słownie: trzysta piętnaście) udziałów 

w spółce Ardeo Sp. z o.o., o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy, za cenę 

198.878,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem złotych). 

 

- W dniu 14 czerwca 2016 roku Zarząd Venture Inc S.A. podpisał umowę nabycia udziałów w spółce Time 

Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Na mocy umowy Emitent nabył 160 (słownie: sto 

sześćdziesiąt) udziałów w spółce Time Solutions Sp. z o.o., o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: 

pięćdziesiąt złotych) każdy, za cenę 544.000,00 zł (słownie: pięćset czterdzieści cztery tysiące złotych) 

 

- Z dniem 27 czerwca 2016 roku rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej złożył Jakub 

Sitarz. 

 

- Zgodnie z uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 30 czerwca 

2016 roku, opublikowanymi raportem nr 23/2016 z dnia 30 czerwca 2016 roku, nastąpiły zmiany  

w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Ze składu Rady Nadzorczej zostały odwołano Pana Dariusza 

Ciborskiego. Na stanowiska Członków Rady Nadzorczej powołano następujące osoby: 

1. Tomasz Chodorowski 

2. Marcin Mańdziak 

3. Mariusz Ciepły 

- Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 30 czerwca 2016 roku podjęło decyzję  

o zmianie Statutu Spółki. Nastąpiła zmiana nazwy Spółki z Venture Incubator S.A. na Venture Inc S.A. 

- W dniu 6 lipca 2016 roku Zarząd Spółki poinformował o zakończeniu subskrypcji akcji zwykłych na 

okaziciela serii F, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 4/2/NWZ/2016 Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Spółki Venture Incubator S.A. z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie podwyższenia kapitału 

zakładowego w drodze emisji akcji serii F z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru 

oraz zmiany Statutu. Subskrypcja prywatna obejmowała nie więcej niż 6.000.000 (sześć milionów) akcji na 

okaziciela serii F o kolejnych numerach od 000001 do 6.000.000. W ramach przeprowadzonej subskrypcji 

prywatnej zostało objętych 6.000.000 (sześć milionów) akcji na okaziciela serii F Emitenta, o wartości 

nominalnej 0,10 zł każda. Cena emisyjna: 2,00 zł (słownie: dwa złote) za jedną akcję. W ramach 

subskrypcji zawarto umowy objęcia akcji serii F z pięcioma osobami fizycznymi. 

- W dniu 26 lipca 2016 roku na podstawie § 13 ust. 14. pkt 5) Statutu Spółki Rada Nadzorcza Spółki 

podjęła uchwałę w sprawie powołania w skład Zarządu Emitenta Pana Jakuba Sitarza na stanowisko V-ce 

Prezesa Zarządu oraz Pana Rafała Sobczaka. 

 

- W dniu 29 lipca 2016 roku podpisał dwie umowy nabycia akcji spółki Inno-Gene S.A. z siedzibą w 

Poznaniu. Na mocy pierwszej umowy Emitent nabył od MED.-CENTER sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 

402 036 (słownie: czterysta dwa tysiące trzydzieści sześć) akcji spółki Inno-Gene S.A. z siedzibą w 

Poznaniu, za cenę 984 988,20 (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt 

osiem 20/100) złotych. Na mocy drugiej umowy Emitent nabył od ULTRA QAM sp. z o.o. z siedzibą w 

Poznaniu 312.690 (słownie: trzysta dwanaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt) akcji spółki Inno-Gene 

S.A. z siedzibą w Poznaniu, za cenę 766 090,50 (słownie: siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy 

dziewięćdziesiąt 20/100) złotych. 

 

- W dniu 1 sierpnia 2016 roku, Zarząd Spółki otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia 

Fabrycznej, na mocy którego Sąd dokonał wpisu do rejestru przedsiębiorców zmian wnioskowanych przez 
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Spółkę w związku z uchwałami podjętymi podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 

25 lutego 2016 roku, w tym o rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmian w Statucie 

Spółki. 

 

- W dniu 22 sierpnia 2016 roku Zarząd Spółki podpisał umowę nabycia akcji w spółce GeeksDeck Ltd. z 

siedzibą w Londynie. Certyfikaty za akcje zostały dostarczone do siedziby Venture Incubator S.A. dnia 24 

sierpnia 2016 roku. Na mocy umowy Spółka nabyła 33 (słownie: trzydzieści trzy) akcje w spółce 

GeeksDeck Ltd., o wartości nominalnej 5,00 zł (słownie: pięć złotych) każda, za cenę 100.000,00 zł 

(słownie: sto tysięcy złotych). 

 

- W dniu 14 października zawarto umowę zakupu 1000 udziałów (50%) w Spółce CrowdCube Sp. z o.o. , 

pomiędzy Venture Inc SA a CrowdCube Limited, za kwotę 1,00 zł przy jednoczesnym rozwiązaniu umowy 

joint Venture. 

 

- W dniu 17 października 2016 roku wpłynęła do spółki podpisana umowa z Polską Agencją Rozwoju 

Przedsiębiorczości w sprawie realizacji projektu: "Pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania 

czynnikiem wzrostu Venture Incubator S.A." w ramach Działania 3.1. : Finansowanie innowacyjnej 

działalności MŚP z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka - Poddziałanie 3.1.5: Wsparcie MŚP 

w dostępie do rynku kapitałowego - 4 Stock, realizowanego przez Państwową Agencję Rozwoju 

Przedsiębiorczości. Wysokość dofinansowania projektu wynosi 497.000,00 złotych. Całkowita wartość 

projektu wynosi 1.222.620,00 złotych. 

- W dniu 19 października 2016 roku zawarto umowę zbycia 200 (100%) udziałów Spółki Polski Fundusz 

Innowacji Sp. z o.o. do Best Capital Sp. z o.o. za kwotę 1000,00 zł.  

  - W dniu 10 listopada 2016 roku zawarto umowę zakupu 100 udziałów (100%) w Spółce Science.Fund 

Sp. z o.o., pomiędzy Venture Inc SA a Członkiem Zarządu Rafałem Sobczakiem za kwotę 5.350,00 zł.  

- W dniu 10 listopada 2016 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Venture Inc S.A. podjęło uchwałę w 

sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G, 

pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii G w całości, zmiany par 7 ust 1 i 2 

Statutu Spółki, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie wszystkich akcji Spółki do obrotu na rynku 

regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz 

dematerializacji akcji serii G. 

5. INFORMACJE O ZDARZENIACH DOTYCZĄCYCH  LAT UBIEGŁYCH UJĘTYCH W 

SPRAWOZDANIU ZA BIEŻĄCY OKRES  

Informacje przedstawiono w nocie „Informacje uzupełniające”. 

6. INFORMACJE O ODPISACH AKTUALIZUJĄCYCH Z TYTUŁU UTRATY WARTOŚCI 

AKTYWÓW FINANSOWYCH, RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH, WARTOŚCI 

NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH LUB INNYCH AKTYWÓW ORAZ ODWRÓCENIU 

TAKICH ODPISÓW  

Spółka nie dokonywała istotnych odpisów wartości niematerialnych ani rzeczowych aktywów trwałych. 

Zmiany szacowanych wartości godziwych aktywów finansowych, odnoszone na wynik finansowy 

przedstawiono w notach opisujących składniki majątku finansowego. 

7. INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIAN ZOBOWIĄZAŃ WARUNKOWYCH I AKTYWÓW 

WARUNKOWYCH  

Nie wystąpiły. 

8. INFORMACJE DOTYCZĄCE POZYCJI POZABILANSOWYCH 

Nie wystąpiły. 



 

 

 

Prospekt emisyjny Venture Inc S.A.  314 

9. INFORMACJE DOTYCZĄCE SEZONOWOŚCI I CYKLICZNOŚCI DZIAŁALNOŚCI 

W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi działalność Spółki nie była sezonowa, ani 

cykliczna. 

10. INFORMACJE DOTYCZĄCE SEGMENTÓW DZIAŁALNOŚCI 

 

Spółka prowadzi działalność inwestycyjną. Nie identyfikuje segmentów operacyjnych. W okresie objętym 

historycznymi informacjami finansowymi Spółka prowadziła swoją działalność wyłącznie na terytorium 

Polski.  

11. INFORMACJE POZOSTAŁE 

 Jednostkowe sprawozdanie finansowe nie zostało skorygowane wskaźnikiem inflacji, gdyż 

skumulowana średnioroczna stopa inflacji z okresu trzech lat nie osiągnęła 100%. 

 Rozliczenia z tytułu spraw sądowych nie wystąpiły. 

12. WYNAGRODZENIE NETTO PODMIOTÓW UPRAWNIONYCH DO BADANIA 

SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH 

Wynagrodzenie podmiotów uprawnionych do badania 

sprawozdań finansowych (netto) 

31.12.2015 31.12.2014 

Podmiot uprawniony HLB M2 Audyt Sp. z o.o. Sp.k. Grupa Audyt Sp. z o.o. 

Badanie sprawozdania finansowego                          19 500,00                              5 000,00     

Inne usługi                                      -                                           -       

                           19 500,00                              5 000,00     

Podpis osoby, sporządzającej sprawozdanie finansowe 

 

 

............ 

Data 

 

 

............................. 

imię i nazwisko 

 

 

.................. 

stanowisko/funkcja 

 

 

.................. 

podpis 

Podpisy wszystkich Członków Zarządu 

 

    

.......... 

data 

............................. 

imię i nazwisko 

.................. 

stanowisko/funkcja 

................. 

podpis 

    

.......... 

data 

............................. 

imię i nazwisko 

.................. 

stanowisko/funkcja 

................. 

podpis 

   

 

.......... 

data 

............................. 

imię i nazwisko 

.................. 

stanowisko/funkcja 

................. 

podpis 
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HISTORYCZNE INFORMACJE FINANSOWE - JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 

ZA OKRES KOŃCZĄCY SIĘ W DNIU 31 GRUDNIA 2016 R. 
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I. WYBRANE DANE FINANSOWE VENTURE INC S.A. 

Wybrane dane finansowe                                                                                                     

 za okres 

od 01.01.2016                     

do 31.12.2016 

 za okres 

od 01.01.2015                     

do 31.12.2015 

za okres 

od 01.01.2014                     

do 31.12.2014 

 za okres 

od 01.01.2016                     

do 31.12.2016 

 za okres 

od 01.01.2015                     

do 31.12.2015 

za okres 

od 01.01.2014                     

do 31.12.2014 

      

PLN PLN PLN EUR EUR EUR 

I. Przychody z działalności 

podstawowej 
4 173 383 4 099 040 1 511 584,50 956 637 979 782 361 182,41 

II. Zysk/Strata na działalności 

podstawowej 
1 127 473 2 551 045 -405 579,71 258 443 609 769 -96 910,40 

III. Zysk/Strata przed 

opodatkowaniem 
1 190 549 2 492 075 -582 086,53 272 902 595 674 -139 085,45 

IV. Zysk/Strata netto 1 091 563 1 909 756 -983 559,13 250 212 456 484 -235 014,49 

V. Całkowite dochody ogółem 1 091 563 1 909 756 -983 559,13 250 212 456 484 -235 014,49 

VI. Przepływy pieniężne netto z 

działalności operacyjnej 
-997 830 -262 993 -171 250,94 -228 726 -62 863 -40 919,20 

VII. Przepływy pieniężne netto z 

działalności inwestycyjnej 
-2 489 268 -1 860 638 -505 384,19 -570 598 -444 743 -120 757,97 

VIII. Przepływy pieniężne netto 

z działalności finansowej 
3 976 344 2 011 688 1 334 407,18 911 471 480 848 318 847,14 

IX. Przepływy pieniężne netto 

razem 
489 246 -111 944 657 772,05 112 147 -26 758 157 169,97 

Wybrane dane finansowe                                                                                                     

 stan na                         

31.12.2016   

 stan na                         

31.12.2015 

Stan na 

01.01.2015 

 stan na                         

31.12.2016 

 stan na                         

31.12.2015  

Stan na 

01.01.2015 

PLN PLN PLN EUR EUR EUR 

X. Aktywa razem 21 814 952 10 197 572 4 953 708,81 4 931 047 2 392 954 1 162 214,96 

XI. Zobowiązania 

długoterminowe 
1 597 105 1 163 034 1 155 633,37 361 009 272 917 271 129,05 

XII. Zobowiązania 

krótkoterminowe 
21 665 1 269 017 2 599,00 4 897 297 787 609,76 

XIII. Kapitał własny 20 196 183 7 123 621 3 795 476,43 4 565 141 1 671 623 890 476,14 

XIV. Kapitał zakładowy 1 484 000 884 000 784 000,00 335 443 207 439 183 938,25 

XV. Liczba akcji (w szt.) 14 840 000 8 840 000 7 840 000 14 840 000 8 840 000 7 840 000 

XVI. Zysk/Strata na jedną akcję 

zwykłą  
0,09 0,24 -0,13 0,02 0,05 -0,03 

XVII. Rozwodniony zysk/strata 

na jedną akcję zwykłą  
0,09 0,24 -0,13 0,02 0,05 -0,03 

XVIII. Wartość księgowa na 

jedną akcję  
1,36 0,81 0,48 0,31 0,19 0,11 

Zastosowane kursy walutowe: 

1) poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przelicza się na walutę EUR wg średniego kursu 

NBP obowiązującego na dzień bilansowy: 

- na dzień 31.12.2016 r. wg kursu 4,4240 PLN/EUR, tabela kursów średnich NBP nr 252/A/NBP/2016 

- na dzień 31.12.2015 r. wg kursu 4,2615 PLN/EUR, tabela kursów średnich NBP nr 254/A/NBP/2015 

- na dzień 31.12.2014 r. wg kursu 4,2623 PLN/EUR, tabela kursów średnich NBP nr 252/A/NBP/2014 

 

2) poszczególne pozycje rachunku zysku i strat, sprawozdania z innych całkowitych dochodów oraz 

sprawozdania z przepływów pieniężnych przelicza się na walutę EUR wg kursu stanowiącego średnią 

arytmetyczną miesięcznych kursów średnioważonych ogłoszonych przez NBP: 

- za okres 01.01-31.12.2016  wg kursu 4,3626 PLN/EUR. 

- za okres 01.01-31.12.2015  wg kursu 4,1836 PLN/EUR 

- za okres 01.01-31.12.2014  wg kursu 4,1851 PLN/EUR. 
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W związku z ubieganiem się o dopuszczenie akcji Spółki do publicznego obrotu na rynku regulowanym 

(Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie) Spółka przyjęła do stosowania Międzynarodowe Standardy 

Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). 

Opublikowane wcześniej dane finansowe za lata obrotowe 2014-2015 zostały przekształcone zgodnie z 

MSR/MSSF dla potrzeb sporządzenia prospektu emisyjnego. Pierwszym opublikowanym sprawozdaniem 

finansowym, sporządzonym zgodnie z MSR/MSSF było kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 9 

miesięcy kończący się 30 września 2016 roku. W niniejszym sprawozdaniu zaprezentowano dane bilansowe na 

dzień 31 grudnia 2016 roku, dane porównawcze na dzień 31 grudnia 2015 roku oraz dane bilansu otwarcia na 

dzień 1 stycznia 2015 roku. Dane rachunku zysków i strat, sprawozdania z innych całkowitych dochodów, 

sprawozdania ze zmian w kapitale własnym oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych obejmują okresy od 1 

stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. oraz od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. Wpływ zmian zasad 

rachunkowości na kapitały własne, aktywa oraz zobowiązania przedstawiono w niniejszym sprawozdaniu w 

nocie „Informacje uzupełniające”. 
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II. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE VENTURE INC S.A.  

II.1 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 

  

  w zł 

Nota  01.01.2016-31.12.2016  01.01.2015-31.12.2015 

    

DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA  

   
Przychody z działalności podstawowej, w tym: 1                           4 173 382,79                                 4 099 040,22     

  przychody z działalności inwestycyjnej 

 

                         4 173 382,79                                4 099 040,22     

  przychody ze sprzedaży produktów i usług 

 

                                           -                                                    -       

Koszty działalności podstawowej, w tym: 1                           3 045 909,35                                 1 547 995,15     

  koszty działalności inwestycyjnej 

 

                         2 195 253,75                                1 332 398,74     

  koszty ogólnego zarządu 

 

                            850 655,60                                   215 596,41     

Zysk/Strata na działalności podstawowej                             1 127 473,44                                 2 551 045,07     

Przychody z pozostałej działalności  1                              152 259,59                                        1 315,71     

Koszty pozostałej działalności  1                                40 532,65                                      45 871,89     

Przychody finansowe 1                                23 242,89                                      17 535,87     

Koszty finansowe 1                                71 893,87                                      31 949,70     

Zysk/Strata przed opodatkowaniem                             1 190 549,40                                 2 492 075,06     

Podatek dochodowy, w tym:  2                                98 986,31                                    582 318,98     

  - część bieżąca 

 

                                           -                                                    -       

  - część odroczona 

 

                              98 986,31                                   582 318,98     

Zysk/Strata netto okresu z działalności kontynuowanej                             1 091 563,09                                 1 909 756,08     

DZIAŁALNOŚĆ ZANIECHANA 1 
  

Zysk/Strata okresu z działalności zaniechanej 

 

                                           -                                                     -       

Zysk/Strata na jedną akcję (w złotych)* 

 

0,09 0,24 

 Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w sztukach) 3                             11 535 890                                     8 037 260     

 Podstawowy zysk/strata netto za okres sprawozdawczy 

 

                         1 091 563,09                                1 909 756,08     

Rozwodniony zysk/strata netto za okres sprawozdawczy                            1 091 563,09                                1 909 756,08     

 (*) Zysk/Strata na jedną akcję wyliczony został poprzez podzielenie zysku lub straty netto danego okresu, który 

przypada na zwykłych akcjonariuszy, przez średnią ważoną ilość akcji zwykłych występujących w ciągu danego 

okresu 

NOTY 1,2,3 

 

II.2 SPRAWOZDANIE Z INNYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW 

  

 w zł 

Nota  01.01.2016-31.12.2016  01.01.2015-31.12.2015 

   

Zysk/Strata netto za okres sprawozdawczy 3                  1 091 563,09                      1 909 756,08     

Inne składniki całkowitego dochodu:                                    -                                         -       

Całkowite dochody ogółem okresu sprawozdawczego                   1 091 563,09                      1 909 756,08     
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II.3 SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 

  Nota 

w zł 

31.12.2016 31.12.2015 01.01.2015 

   

Aktywa trwałe (długoterminowe) 

 
          20 320 616,82                 9 122 837,24           3 930 049,37     

Wartość firmy, inne wartości niematerialne 5                               -                                     -                               -       

Rzeczowe aktywa trwałe 6                  13 134,59                        7 360,59                  3 621,67     

Aktywa finansowe, w tym: 7           19 913 680,38                 9 042 509,99           3 899 452,90     

   aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez 

wynik finansowy 
 

         19 913 680,38                9 027 113,83     3 885 452,90 

   inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności 

 
                             -                                    -       - 

   aktywa dostępne do sprzedaży 

 
                             -                                    -       - 

   pożyczki i należności 

 
                             -                       15 396,16     14 000,00 

Aktywa z tytułu podatku odroczonego  2                393 801,85                      72 966,66                26 974,80     

Aktywa obrotowe (krótkoterminowe) 

 
            1 494 335,49                 1 074 734,28           1 023 659,44     

Aktywa finansowe, w tym: 7                456 001,59                    526 011,87              363 807,33     

   aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez 

wynik finansowy 
 

                13 060,20                   226 023,91     349 891,18 

   inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności 

 
                             -                                    -       - 

   aktywa dostępne do sprzedaży 

 
                             -                                    -       - 

   pożyczki i należności 

 
              442 941,39                   299 987,96     13 916,15 

Inne składniki aktywów obrotowych 9                    1 316,15                           951,06                     137,18     

Należności z tytułu podatku dochodowego 

 
                              -                                     -                               -       

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 10             1 037 017,75                    547 771,35              659 714,93     

Suma aktywów             21 814 952,31               10 197 571,52           4 953 708,81     

Kapitał własny  

 
          20 196 182,97                 7 123 620,81           3 795 476,43     

Kapitał akcyjny 11             1 484 000,00                    884 000,00              784 000,00     

Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich 

wartości nominalnej (agio) 11           13 778 877,86                 2 836 000,00           1 936 000,00     

Akcje własne 11                               -                                     -                               -       

Kapitał z aktualizacji wyceny aktywów 11                               -                                     -                               -       

Kapitał rezerwowy 11                               -                                     -                               -       

Zyski zatrzymane 11             4 933 305,11                 3 403 620,81           1 075 476,43     

Zobowiązania długoterminowe 

 
            1 597 104,58                 1 804 933,51           1 155 633,37     

Zobowiązania finansowe, w tym: 12                               -                      641 899,22              613 539,35     

  długoterminowe pożyczki 

 
                             -                     641 899,22     613 539,35 

Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych _                              -                                    -                               -       

Rezerwy  _                              -                                    -                               -       

Rezerwy na podatek odroczony 2             1 597 104,58                 1 163 034,29              542 094,02     

Zobowiązania krótkoterminowe 

 
                 21 664,76                 1 269 017,20                  2 599,00     

Zobowiązania finansowe, w tym:  12                               -                   1 230 421,48                             -       

   krótkoterminowe pożyczki 

 
                             -                  1 230 421,48     

                                       

-       

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 

zobowiązania 13                  11 564,76                      38 595,72                  2 599,00     

Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 

 
                              -                                     -                               -       

Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 14                  10 100,00                                   -                               -       
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Rezerwy 14                               -                                     -                               -       

Suma pasywów             21 814 952,31               10 197 571,52           4 953 708,81     

Wartość księgowa w zł 20 196 182,97 7 123 620,81       3 795 476,43     

Liczba akcji (szt.) 14 840 000 8 840 000            7 840 000     

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1,36 0,81                     0,48     

II.4 SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 

  

         

Nota Kapitał 

podstawowy 

Kapitał zapasowy 

z agio 
Zyski zatrzymane 

Kapitały własne 

razem 

         

 
 

        

Za okres 01.01.2016 – 31.12.2016  
    

(badane)  
    

 
 

    Stan na dzień 1 stycznia 2016 r. 11 884 000,00 2 836 000,00 3 403 620,81 7 123 620,81 

Transakcje kapitałowe z właścicielami  600 000,00 11 400 000,00 0,00 12 000 000,00 

Zyski/Straty ujęte w kapitałach własnych  0,00 -448 545,40 438 121,21 -10 424,19 

Koszty transakcyjne (związane z transakcjami 

na akcjach) 
 0,00 -8 576,74 0,00 -8 576,74 

Zysk/Strata za okres  0,00 0,00 1 091 563,09 1 091 563,09 

Inne dochody całkowite  0,00 0,00 0,00 0,00 

Całkowite dochody ogółem  
0,00 0,00 1 091 563,09 1 091 563,09 

Stan na dzień 31 grudnia 2016 r.  1 484 000,00 13 778 877,86 4 933 305,11 20 196 182,97 

 
 

        

Za okres 01.01.2015 – 31.12.2015  
    

(badane)  
    

 
 

    
Stan na dzień 1 stycznia 2015 r. 11 784 000,00 1 936 000,00 1 075 476,43 3 795 476,43 

Transakcje kapitałowe z właścicielami  100 000,00 900 000,00 0,00 1 000 000,00 

Zyski/Straty ujęte w kapitałach własnych  0,00 0,00 418 388,30 418 388,30 

Zysk/Strata za okres  0,00 0,00 1 909 756,08 1 909 756,08 

Inne dochody całkowite  0,00 0,00 0,00 0,00 

Całkowite dochody ogółem  0,00 0,00 1 909 756,08 1 909 756,08 

Stan na dzień 31 grudnia 2015 r.  884 000,00 2 836 000,00 3 403 620,81 7 123 620,81 
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II.5 SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 

  

 w zł 

Nota  01.01.2016-31.12.2016   01.01.2015-31.12.2015  

 (badane) (badane) 

A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej      

I. Zysk/Strata przed opodatkowaniem 1 1 190 549,40 2 492 075,06 

II. Korekty o pozycje  -1 926 582,79 -2 748 790,93 

Amortyzacja  3 053,91 3 537,08 

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)   48 492,34 14 313,47 

Zysk/Strata z tytułu działalności inwestycyjnej  -1 978 129,04 -2 766 641,48 

Środki pieniężne z działalności operacyjnej przed uwzględnieniem 

zmian w kapitale obrotowym 
 -736 033,39 -256 715,87 

Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności   -244 500,24 -41 450,00 

Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych 

zobowiązań  
 -16 930,96 35 996,72 

Zmiana stanu pozostałych aktywów   -365,09 -813,88 

Inne korekty  0,00 -10,14 

Zapłacony podatek dochodowy 2 0,00 0,00 

III. Przepływy  pieniężne netto z działalności operacyjnej  (I+/-II)  -997 829,68 -262 993,17 

B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej       

I. Wpływy  199 926,11 519 906,81 

Zbycie aktywów finansowych  144 994,60 294 906,81 

Spłata udzielonych pożyczek  54 931,51 225 000,00 

II. Wydatki  2 689 193,91 2 380 544,89 

Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych 6 4 428,91 7 276,00 

Zakup aktywów finansowych  2 559 765,00 2 098 268,89 

Udzielone pożyczki  125 000,00 275 000,00 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)  -2 489 267,80 -1 860 638,08 

C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej     

I. Wpływy  4 559 569,18 2 011 687,67 

Wpływy z tytułu emisji akcji 11 4 100 000,00 1 000 000,00 

Wpływy z tytułu otrzymanych kredytów i pożyczek  450 000,00 1 000 000,00 

Otrzymane odsetki  9 569,18 11 687,67 

II. Wydatki  583 225,30 0,00 

Wydatki z tytułu spłaty kredytów i pożyczek  581 764,56 0,00 

Odsetki zapłacone  1 460,74 0,00 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)  3 976 343,88 2 011 687,67 

D. Przepływy pieniężne netto  489 246,40 -111 943,58 

Zyski/(Straty) z różnic kursowych z tytułu wyceny środków 

pieniężnych i ich ekwiwalentów 
 0,00 0,00 

E. Zmiana stanu środków pieniężnych netto i ich ekwiwalentów w 

okresie 
 489 246,40 -111 943,58 

F. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu 10 547 771,35 659 714,93 

G. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 10 1 037 017,75 547 771,35 

- tym środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania                                                      

-       

                                                

-       
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II.6 DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 

INFORMACJE OGÓLNE 

 

Nazwa, siedziba, przedmiot działalności gospodarczej 

 

Spółka Venture Inc S.A. (dawniej Venture Incubator S.A.) została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego 

(KRS) w dniu 22 lutego 2008 pod numerem 0000299743. Siedziba Spółki mieści się we Wrocławiu, Al. Gen. 

Józefa Hallera 180 lok. 14 (dawniej 180 lok. 18), kod pocztowy: 53-203, Wrocław. Spółce nadano numer 

statystyczny REGON 020682053 oraz numer identyfikacji podatkowej 8992650810. 

Podstawowym przedmiotem jej działalności jest 64.20 Z - Działalność holdingów finansowych. 

 

Spółka działa w formule funduszu venture capital. Działalność Venture Inc polega na kapitałowym  

i merytorycznym wspieraniu perspektywicznych projektów z obszaru nowych technologii, na różnych etapach 

rozwoju, w tym w fazach (i) przed zasiewem (pre-seed); (ii) zasiewu (seed) oraz (iii) wczesnego rozwoju (start-

up). W skład portfela Spółki wchodzą również podmioty zajmujące się działalnością usługową, sklasyfikowane 

jako Pozostałe. Inwestycje Venture Inc S.A. głównie koncentrują się w obszarze spółek z sektora: (i) IT ze 

szczególnym uwzględnieniem spółek działających w subskrypcyjnym modelu biznesowym (ang. SaaS – 

Software as a Service):  

 

 Faza Pre-seed: Model biznesowy realizowanego produktu znajduje się w fazie koncepcji, gdzie 

testowane są podstawowe hipotezy dotyczące rynku i zachowania konsumentów. Wymagane 

środki finansowe mieszczą się w granicach 20 – 200 tys. PLN i przeznaczone są głównie na 

rozwój pierwszej, podstawowej wersji produktu spełniającej minimum funkcjonalności oraz 

organizację formy prawnej – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Prace wykonywane są 

głównie przez założycieli i zewnętrznych usługodawców. Spółka w tym czasie nie osiąga 

przychodów ze sprzedaży realizowanego produktu, przy czym możliwe jest wystąpienie 

przychodów z działalności dodatkowej np. usług IT.  

 Faza Seed: Etap zakłada posiadanie przez już utworzoną spółkę produktu realizującego główne 

założenia biznesowe, który jest używany przez pierwszych klientów potwierdzających 

zapotrzebowanie na usługę i postawione hipotezy. Mogą pojawić się pierwsze przychody, które 

są kilkukrotnie mniejsze od kosztów związanych głównie z dalszym rozwojem produktu  

i pierwszymi działaniami marketingowymi. Wielkość inwestycji na tym etapie jest uzależniona 

od przyjętego modelu biznesowego, technologii oraz rynku na jakim działa spółka i zaczyna się 

od kilkuset tysięcy złotych.  

 Faza wczesnego rozwoju (start-up): W tej fazie rozwoju przedsiębiorstwo inwestuje w dalszy 

rozwój produktu i dostosowuje go do większej liczby klientów, jednocześnie zwiększając swój 

zasięg poprzez intensywne działania marketingowe. Wskaźnik Przychody/Koszty rośnie coraz 

szybciej, lecz spółka może wciąż nie wykazywać zysku. Na tym etapie produkt jest sprzedawany 

na innych rynkach poza początkowym oraz stale rozbudowywany jest dział sprzedaży. Wielkość 

inwestycji na tym etapie wynosi co najmniej jeden milion złotych, ale najczęściej będzie to kilka 

milionów złotych. Projekty typu start-up przestają być start-upami w chwili, gdy zaczynają 

generować mierzalne zyski (wówczas mogą też zostać sprzedane lub przejęte).  

 Pozostałe: Spółki nierealizujące wewnątrz swoich struktur produktu opartego o nowe 

technologie, będące przedsiębiorstwami ściśle usługowymi.  

Spółka zaznacza, iż przyjęty opis etapów może różnić się od opisów w dostępnej literaturze i jest subiektywnym 

podejściem Emitenta do klasyfikacji spółek portfelowych. W przypadku gdy tylko część założeń jest spełniona, 

podmioty są klasyfikowane na podstawie doświadczenia i wiedzy osób Zarządzających. Nie wyklucza się w 

przyszłości zmiany bądź aktualizacji opisów i klasyfikacji podmiotów. 

 

Czas trwania działalności 

Czas trwania działalności Spółki jest nieoznaczony. 

 

Struktura akcjonariatu 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. struktura akcjonariatu Spółki przedstawiała się następująco: 
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Podmiot Liczba akcji Liczba głosów 
% posiadanego 

kapitału 

% posiadanych 

praw głosu 

Maciej Jarzębowski 6 145 291 6 145 291 41,41% 41,41% 

Jakub Sitarz 4 006 771 4 006 771 27,00% 27,00% 

Mariusz Ciepły 2 157 864 2 157 864 14,54% 14,54% 

Pozostali 2 530 074 2 530 074 17,05% 17,05% 

  14 840 000 14 840 000 100,00% 100,00% 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. struktura akcjonariatu Spółki przedstawiała się następująco: 

Podmiot Liczba akcji Liczba głosów 
% posiadanego 

kapitału 

% posiadanych 

praw głosu 

Maciej Jarzębowski           4 189 760               4 189 760     47,40% 47,40% 

Jakub Sitarz           2 089 000               2 089 000     23,63% 23,63% 

Pozostali           2 561 240               2 561 240     28,97% 28,97% 

         8 840 000            8 840 000     100,00% 100,00% 

Według stanu na dzień 1 stycznia 2015 r. struktura akcjonariatu Spółki przedstawiała się następująco: 

Podmiot Liczba akcji Liczba głosów 
% posiadanego 

kapitału 

% posiadanych 

praw głosu 

Maciej Jarzębowski           3 690 000               3 690 000     47,07% 47,07% 

Jakub Sitarz           1 589 000               1 589 000     20,27% 20,27% 

Pozostali           2 561 000               2 561 000     32,67% 32,67% 

         7 840 000            7 840 000     100,00% 100,00% 

Zarówno na dzień 31 grudnia 2016 roku,31 grudnia 2015, jak i na dzień 1 stycznia 2015  roku cały kapitał 

akcyjny był w pełni opłacony. 

 

Skład Zarządu i Rady Nadzorczej 

 

Skład Zarządu Spółki na dzień zatwierdzenia sprawozdania finansowego do publikacji przedstawiał się 

następująco: 

 

- Maciej Jarzębowski – Prezes Zarządu 

- Jakub Sitarz – Wiceprezes Zarządu 

- Rafał Sobczak – Członek Zarządu 

 

Na dzień 1 stycznia 2016 roku Zarząd Spółki był jednoosobowy - funkcję Prezesa Zarządu Spółki pełnił 

Pan Maciej Jarzębowski. 

 

W dniu 26 lipca 2016 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała w skład Zarządu następujące osoby: 

- Jakub Sitarz – Wiceprezes Zarządu 

- Rafał Sobczak – Członek Zarządu 

 

W skład Rady Nadzorczej, w dniu zatwierdzenia sprawozdania finansowego do publikacji, wchodziły 

następujące osoby: 

- Mariusz Ciepły 

- Anna Sitarz 

- Urszula Jarzębowska 

- Tomasz Chodorowski 

- Marcin Mańdziak 
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Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki w okresie objętym sprawozdaniem finansowym:  

 

Na dzień 1 stycznia 2016 roku w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodziły następujące osoby: 

- Mariusz Ciepły 

- Anna Sitarz 

- Urszula Jarzębowska 

- Dariusz Ciborski 

- Jakub Sitarz 

Z dniem 29 kwietnia 2016 roku rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej złożył Mariusz 

Ciepły. 

 

Z dniem 27 czerwca rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej złożył Jakub Sitarz. 

 

W dniu 30 czerwca 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonało następujących zmian w składzie 

Rady Nadzorczej: 

Data uchwały Nr uchwały Przedmiot uchwały 

30.06.2016 14/6/ZWZ/2016 odwołanie Członka Rady Nadzorczej Dariusza Ciborskiego  

30.06.2016 15/6/ZWZ/2016 powołanie Członka Rady Nadzorczej Tomasza Chodorowskiego  

30.06.2016 16/6/ZWZ/2016 powołanie Członka Rady Nadzorczej Marcina Mańdziak  

30.06.2016 17/6/ZWZ/2016 powołanie Członka Rady Nadzorczej Mariusza Ciepłego 

 

Zatwierdzenie do publikacji 

 

Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd Venture Inc S.A.  

w dniu 6 czerwca 2017 roku. 

 

Okres objęty sprawozdaniem i porównywalność danych 

 

W niniejszym sprawozdaniu zaprezentowano dane bilansowe na dzień 31 grudnia 2016 roku, dane 

porównawcze na dzień 31 grudnia 2015 roku oraz dane bilansu otwarcia na dzień 1 stycznia 2015 roku. 

Dane rachunku zysków i strat, sprawozdania z innych całkowitych dochodów, sprawozdania ze zmian w 

kapitale własnym oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych obejmują okresy od 1 stycznia 2016 r. do 

31 grudnia 2016 r. oraz od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. Wpływ zmian zasad rachunkowości na 

kapitały własne, aktywa oraz zobowiązania przedstawiono w niniejszym sprawozdaniu w nocie 

„Informacje uzupełniające”. 

Rokiem obrotowym dla Spółki jest rok kalendarzowy. 

 

Kontynuacja działalności 

 

Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności 

gospodarczej przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją przesłanki zamierzonego  

lub przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia przez nią dotychczasowej działalności. Zarząd 

Spółki nie stwierdza na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego, występowania faktów 

i okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuacji działalności w dającej się przewidzieć przyszłości. 

 

Podstawa sporządzenia sprawozdania 

 

Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami 

Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską, a w zakresie 

nieuregulowanym powyższymi standardami, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 roku 

o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 1047) i wydanych na jej podstawie przepisów 

wykonawczych, jak również wymogami odnoszącymi się do emitentów papierów wartościowych 

dopuszczonych lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku oficjalnych 

notowań giełdowych. 
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Informacje uzupełniające 

 

Zmiana zasad rachunkowości - efekt zastosowania MSSF 1  
 

Działając na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 

publicznych oraz art. 45 ust. 1a ustawy o rachunkowości  i w związku z podjęciem przez Nadzwyczajne 

Walne Zgromadzenie Venture Inc S.A. uchwały nr 3/11/NWZ/2016 wyrażającej zamiar ubiegania się o 

dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów 

Wartościowych S.A. akcjonariusze Spółki zdecydowali że poczynając od sprawozdania za trzeci kwartał 

2016 roku obejmujący okres od 1 stycznia 2016 r. do 30 września 2016 r. Spółka będzie sporządzała 

sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) oraz 

Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) oraz związanymi z nimi 

interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej. 

Najwcześniejszymi sprawozdaniami finansowymi przekształconymi zgodnie z MSR/MSSF były 

jednostkowe historyczne informacje finansowe, przygotowane dla celów prospektu emisyjnego Spółki za 

rok zakończony 31 grudnia 2015 roku – obejmowały okresy od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku 

oraz dane porównawcze od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku.  

MSSF 1 wymaga, aby Spółka ujęła wszystkie aktywa i zobowiązania, które spełniają kryteria ujęcia 

według MSSF oraz wyceniła te aktywa i zobowiązania zgodnie z każdym z MSSF. Spółka sporządziła 

swoje pierwsze sprawozdanie finansowe, korzystając z tych postanowień każdego z MSSF, które 

obowiązują, w zakresie w którym pozostawiony został jej wybór, na dzień 31 grudnia 2015 roku.  

Dniem przejścia na MSSF był 1 stycznia 2014 roku. 

Poniżej wskazano wpływ zastosowania MSSF na sprawozdanie finansowe Spółki na dzień przejścia na 

MSSF tj. 1 stycznia 2014 roku oraz za okres zakończony 31 grudnia 2014 roku i 31 grudnia 2015 roku: 

 

Wpływ na kapitały własne Spółki i na jej wynik finansowy 

 

  Kapitały własne na dzień 

31.12.2014  

 Wynik finansowy za okres 

01.01.2014- 31.12.2014  

 Kapitały własne na dzień 

01.01.2014  

Dane wykazane w sprawozdaniu 

finansowym sporządzonym 

zgodnie z polskimi standardami 

rachunkowości 

5 366 667,58 -796 167,99 5 241 220,81 

Korekty błędów -1 571 191,15 -1 018 306,42 -2 235 097,91 

Korekty błędów - księgowanie 

nieujętych operacji 
                                               -                                                        -       -727 823,25 

Korekty wartości godziwej portfela 

inwestycyjnego 
-1 513 221,05 -1 016 535,70 -1 052 013,25 

Naliczenie odsetek od pożyczki                                                -                                                        -       -18 024,04 

Aktualizacja wartości należności  -40 035,80 2 016,20 -82 052,00 

Uzgodnienie stanu środków 

pieniężnych 
                                               -                                                        -       -13 326,51 

Korekty wartości podatku 

odroczonego 
-14 730,54 -3 786,92 -335 218,86 

Pozostałe -3 203,76                                                  -       -6 640,00 

Efekt zastosowania MSSF 1                                                -       830 915,28                                                   -       

Zmiana prezentacji zysków z 

aktualizacji wyceny składników 

portfela inwestycyjnego 

                                               -       830 915,28                                                   -       

Dane wykazane w niniejszym 

sprawozdaniu finansowym 

sporządzonym zgodnie z MSSF 

3 795 476,43 -983 559,13 3 006 122,90 
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  Kapitały własne na dzień 

31.12.2015  

 Wynik finansowy za okres 

01.01.2015- 31.12.2015 

 Kapitały własne na dzień 

01.01.2015 

Dane wykazane w sprawozdaniu 

finansowym sporządzonym 

zgodnie z polskimi standardami 

rachunkowości 

8 349 760,67 495 590,55 5 366 667,58 

Korekty błędów -1 226 139,86 -73 335,10 -1 571 191,15 

Korekty błędów - księgowanie 

nieujętych operacji 
-3 747,11 -3 747,11 - 

Korekty wartości godziwej portfela 

inwestycyjnego 
-1 290 485,24 -134 266,08 -1 513 221,05 

Aktualizacja wartości należności  -59 400,33 -19 364,53 -40 035,80 

Korekty wartości podatku 

odroczonego 
127 492,82 80 838,46 -14 730,54 

Pozostałe                                                -       3 204,16 -3 203,76 

Efekt zastosowania MSSF 1                                                -       1 487 500,63                                                   -       

Zmiana prezentacji zysków z 

aktualizacji wyceny składników 

portfela inwestycyjnego 

                                               -       1 487 500,63                                                   -       

Dane wykazane w niniejszym 

sprawozdaniu finansowym 

sporządzonym zgodnie z MSSF 

7 123 620,81 1 909 756,08 3 795 476,43 

 

Wpływ na aktywa i zobowiązania Spółki 

 

 

 Aktywa  Zobowiązania na dzień 

31.12.2014  

 Aktywa  Zobowiązania 

na dzień 01.01.2014 

na dzień 31.12.2014  na dzień 01.01.2014  

Dane wykazane w sprawozdaniu 

finansowym sporządzonym 

zgodnie z polskimi standardami 

rachunkowości 

6 849 001,93 1 482 334,35 5 933 705,95 692 485,14 

Korekty błędów -1 895 293,12 -324 101,98 -1 940 022,95 295 074,96 

Korekty błędów - księgowanie 

nieujętych operacji 

                                                

-       

                                                  

-       
-693 195,89 34 627,36 

Korekty wyceny aktywów 

finansowych 
-1 513 221,05 

                                                  

-       
-1 052 012,24 

                                               

-       

Korekta podatku odroczonego -338 832,83 -324 101,98 -94 595,30 240 623,55 

Korekta wartości należności -40 035,80 
                                                  

-       
-82 052,00 

                                               

-       

Pozostałe -3 203,44 
                                                  

-       
-18 167,52 19 824,05 

Efekt zastosowania MSSF 1 
                                                

-       

                                                  

-       

                                                  

-       

                                               

-       

Dane wykazane w sprawozdaniu 

finansowym sporządzonym 

zgodnie z MSSF 

4 953 708,81 1 158 232,37 3 993 683,00 987 560,10 

 

 

 Aktywa  Zobowiązania na dzień 

31.12.2015  

 Aktywa  Zobowiązania 

na dzień 01.01.2015 na dzień 31.12.2015  na dzień 01.01.2015 

Dane wykazane w sprawozdaniu 

finansowym sporządzonym 
11 710 030,10 3 360 269,42 6 849 001,93 1 482 334,35 
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zgodnie z polskimi standardami 

rachunkowości 

Korekty błędów -1 512 458,57 -286 318,70 -1 895 293,12 -324 101,98 

Korekty błędów - księgowanie 

nieujętych operacji 
-17 288,16 -13 541,05 

                                                  

-       

                                               

-       

Korekty wyceny aktywów 

finansowych 
-1 168 280,50 

                                                  

-       
-1 513 221,05 

                                               

-       

Korekta podatku odroczonego -267 489,57 -272 777,65 -338 832,83 -324 101,98 

Korekta wartości należności -59 400,34 
                                                  

-       
-40 035,80 

                                               

-       

Pozostałe 
                                                

-       

                                                  

-       
-3 203,44 

                                               

-       

Efekt zastosowania MSSF 1 
                                                

-       

                                                  

-       

                                                  

-       

                                               

-       

Dane wykazane w niniejszym 

sprawozdaniu finansowym 

sporządzonym zgodnie z MSSF 

10 197 571,53 3 073 950,72 4 953 708,81 1 158 232,37 

 

Zastosowanie MSSF skutkowało zaklasyfikowaniem (wyznaczeniem) wszystkich składników portfela 

inwestycyjnego jako składników aktywów finansowych wycenianych według wartości godziwej przez wynik 

finansowy. Spowodowało to zmianę prezentacji efektów wyceny bilansowej portfela inwestycyjnego w 

odniesieniu do tych aktywów, których wzrost wartości ujmowano dotąd w korespondencji z kapitałem z 

aktualizacji wyceny.  Na dzień przejścia na MSSF wartość godziwa tych aktywów wynosiła: 

Wartość godziwa w zł  01.01.2014  

Best Capital Sp. z o.o. 54 010,00 

7 Orders S.A. 70 487,99 

Time Solutions Sp. z o.o. 559 872,40 

Crowdcube Sp. z o.o. 25 000,00 

Polski Fundusz Innowacji Sp. z o.o.                                -       

Inkubator-Naukowo Technologiczny Sp. z o.o. 2 636 724,45 

Agencja Rozwoju Innowacji S.A.                                -       

  3 346 094,84 

 

Skutki wyceny składników portfela inwestycyjnego na dzień przejścia na MSSF 01.01.2014 

  Best Capital Sp. z o.o.                   25 604,00     

7 Orders S.A.                     8 494,46     

Time Solutions Sp. z o.o.                 207 256,64     

Agencja Rozwoju Innowacji S.A.                                -       

                241 355,10     

 

Korekty błędów 

 

Korekty błędów dotyczyły w głównej mierze oszacowania wartości godziwych portfela inwestycyjnego,  

w tym, w szczególności inwestycji w Spółkę Inkubator Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o. Brak 

możliwości weryfikacji wartości godziwej tej spółki stanowił przedmiot zastrzeżenia w opinii biegłego 

rewidenta dotyczącej sprawozdania za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.  

Spółka uwzględniając zalecenia podmiotu audytującego postanowiła przyjąć konserwatywne metody 

wyceny Inkubatora Naukowo-Technologicznego Sp. z o.o. (dalej: IN-T)  

 

Zmiany wartości portfela wpłynęły też na wartość aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku. 
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W skład Spółki nie wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne samodzielnie sporządzające 

sprawozdania finansowe. 

 

Sprawozdanie finansowe zostały sporządzone w oparciu o zasadę kosztu historycznego,  

z wyjątkiem wycenianych w wartości godziwej instrumentów finansowych związanych z działalnością 

inwestycyjną Jednostki. W okresie objętym sprawozdaniem finansowym nie wystąpiły, inne niż udziały i 

akcje, aktywa i zobowiązania, które są wyceniane według wartości godziwej. 

 

Wpływ nowych i zmienionych standardów i interpretacji. 

 

Zastosowane przez Spółkę, nowe i zmienione standardy wchodzące w życie w roku obrotowym 

rozpoczętym 1 stycznia 2016, nie miały istotnego wpływu na politykę rachunkowości Spółki.  

 

Opublikowane standardy i interpretacje, które jeszcze nie obowiązują i nie zostały wcześniej zastosowane 

przez Spółkę  

W niniejszym sprawozdaniu finansowym Spółka nie zdecydowała o wcześniejszym zastosowaniu 

wymienionych poniżej opublikowanych standardów, interpretacji lub poprawek do istniejących standardów 

przed ich datą wejścia w życie. Poza wskazanymi poniżej nowymi standardami, inne zmiany nie mają 

zastosowania do działalności Spółki lub nie będą mieć wpływu na sprawozdanie finansowe Spółki.  

 

 MSSF 9 „Instrumenty finansowe” W dniu 24 lipca 2014 r. RMSR wydała nowy MSSF 9 Instrumenty 

finansowe obowiązujący dla rocznych okresów rozpoczynających się po 1 stycznia 2018 r., który zastąpi 

istniejący MSR 39 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena. Komisja Europejska Rozporządzeniem nr 

2016/2067 z dnia 22 listopada 2016 r. przyjęła MSSF 9 Instrumenty finansowe w wersji opublikowanej 

przez RMSR 24 lipca 2014 r. Spółka w IV kwartale 2016 roku dokonała oceny wpływu MSSF 9 na 

sprawozdawczość finansową. 

 

Klasyfikacja i wycena 

 

MSSF 9 usuwa obecnie występujące w MSR 39 kategorie aktywów finansowych. Klasyfikacja aktywów 

finansowych zgodnie z MSSF 9 jest uzależniona od modelu biznesowego zarządzania aktywami 

finansowymi oraz charakterystyki umownych przepływów pieniężnych. Zgodnie ze standardem aktywa 

finansowe klasyfikowane są wyłącznie do trzech grup:  

 

 aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej z możliwością ujmowania zmiany wyceny w 

wyniku,  

 aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej z możliwością ujmowania zmiany wyceny w 

pozostałych całkowitych dochodach,  

 aktywów finansowych wycenianych według zamortyzowanego kosztu.  

 

Spółka dokonała wstępnej oceny aktywów finansowych pod kątem klasyfikacji zgodnie z wymogami 

MSSF 9. Zasadnicza większość aktywów finansowych będzie nadal kwalifikowana do aktywów 

finansowych wycenianych w wartości godziwej z możliwością ujmowania zmian wyceny w wyniku. 

Ponadto na bazie wstępnej oceny Spółka jest zdania, iż większość aktywów finansowych klasyfikowanych 

obecnie do kategorii pożyczek i należności oraz środki pieniężne będzie spełniała kryteria modelu 

biznesowego zakładającego utrzymywanie aktywów w celu pozyskiwania umownych przepływów 

pieniężnych, co powoduje wycenę według zamortyzowanego kosztu, o ile zostanie spełniony test z 

przepływów pieniężnych.  

Spółka oceniła także wstępnie charakterystyki umownych przepływów pieniężnych w swoich umowach 

dotyczących dłużnych aktywów finansowych i nie zidentyfikowała instrumentów finansowych, w 

przypadku których przepływy pieniężne nie byłyby jedynie spłatą kwoty głównej i odsetek. W związku z 

powyższym większość aktywów spełniających obecną definicję pożyczek i należności będzie mogła być 

nadal wyceniana według zamortyzowanego kosztu.  

 

Zgodnie z wymogami nowego standardu instrumenty kapitałowe będą musiały być wyceniane w wartości 
godziwej. Spółka będzie je klasyfikować do aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej 

przez wynik finansowy.  
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Utrata wartości  

 

MSSF 9 wprowadza nowe podejście do szacowania strat w odniesieniu do aktywów finansowych 

wycenianych według zamortyzowanego kosztu. Podejście to będzie bazowało na wyznaczaniu strat 

oczekiwanych (expected loss) w odróżnieniu od aktualnie stosowanego modelu wynikającego z MSR 39, 

który bazuje na koncepcji strat poniesionych (incurred loss). Zdaniem Spółki, zmiana koncepcji ze straty 

poniesionej na rzecz straty oczekiwanej nie będzie miała istotnych konsekwencji, gdyż wartość aktywów 

finansowych wycenianych według zamortyzowanego kosztu pozostaje nieistotna.  

 

Pozostałe opublikowane, lecz jeszcze nieobowiązujące standardy i interpretacje, których wpływ będzie 

podlegał analizie:  

 

 MSSF 15 „Przychody z umów z klientami” oraz Zmiany do MSSF 15 wyjaśniające niektóre wymagania 

standardu  

 MSSF 16 „Leasing” MSSF 16 obowiązuje dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2019 r. 

lub po tej dacie i obecnie oczekuje na przyjęcie przez Unię Europejską. 

 Zmiany do MSSF 10 oraz MSR 28 dotyczące sprzedaży lub wniesienia aktywów pomiędzy inwestorem a 

jego jednostkami stowarzyszonymi lub wspólnymi przedsięwzięciami,  

 Zmiany do MSR 12 dotyczące ujmowania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego 

wynikających z niezrealizowanych strat,  

 Zmiany do MSR 7 dotyczące inicjatywy w zakresie ujawnień,  

 Zmiany do MSSF 2 dotyczące klasyfikacji i wyceny transakcji płatności w formie akcji,  

 Zmiany do MSSF 4 dotyczące zastosowania MSSF 9 wraz z MSSF 4,  

 Zmiany do MSR 40 dotyczące zasad przeniesienia nieruchomości do lub z nieruchomości 

inwestycyjnych,  

 Interpretacja KIMSF 22 dotycząca transakcji w walucie obcej i płatności zaliczkowych,  

 Roczne zmiany MSSF 2014-2016.  

 

Powyżej wymienione standardy oczekują na zatwierdzenie przez Unię Europejską.  

 

Według szacunków Spółki, ww. standardy, interpretacje i zmiany do standardów nie miałyby istotnego 

wpływu na sprawozdania finansowe, jeżeli zostałyby zastosowane. 

 

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI: 

Ujmowanie i wycena aktywów i zobowiązań finansowych 

1.1. Aktywa i zobowiązania finansowe w dniu ich nabycia lub powstania, klasyfikuje się do następujących 

kategorii: 

1.1.1. aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy, 

1.1.2. inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności, 

1.1.3. pożyczki i należności oraz, 

1.1.4. aktywa finansowe dostępne do sprzedaży.  

1.2. Ze względu na spełnienie przez jednostkę definicji jednostki inwestycyjnej opisanej w MSSF 10 

zasadniczo większość inwestycji Venture Inc S.A. jest wyceniona w wartości godziwej przez wynik 

finansowy.  

1.3. Składnikiem aktywów finansowych lub zobowiązaniem finansowym wycenianym w wartości godziwej 

przez wynik finansowy jest składnik aktywów finansowych lub zobowiązanie finansowe, które przy 

początkowym ujęciu zostało wyznaczone przez Spółkę jako wyceniane w wartości godziwej przez 

wynik finansowy. Jednostka dokonuje takiej klasyfikacji ponieważ prowadzi to do uzyskania bardziej 

przydatnych informacji, gdyż grupa aktywów finansowych jest zarządzana, a jej wyniki oceniane  

w oparciu o wartość godziwą, zgodnie z udokumentowanymi zasadami zarządzania ryzykiem lub 

strategią inwestycyjną, natomiast informacje na temat grupy aktywów finansowych są na tej podstawie 

przekazywane wewnątrz jednostki kluczowym członkom kierownictwa. 
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2.1. W momencie początkowego ujęcia składnik aktywów finansowych wyceniany jest w wartości 

godziwej powiększonej o koszty transakcji, które mogą być bezpośrednio przypisane do nabycia lub 

powstania składnika aktywów finansowych, z zastrzeżeniem ust. 2.3 i 2.4. 

2.2. W momencie początkowego ujęcia zobowiązanie finansowe wyceniane jest w wartości godziwej 

pomniejszonej o koszty transakcji, które mogą być bezpośrednio przypisane do zaciągnięcia lub emisji 

tego zobowiązania, z zastrzeżeniem ust. 2.3 i 2.4. 

2.3. W przypadku, gdy koszty transakcji, o których mowa w ust. 2.1, są niższe niż 0,5% wartości transakcji, 

dopuszcza się możliwość nie uwzględniania ich w momencie początkowego ujęcia składnika aktywów 

lub zobowiązania finansowego.  

2.4. W momencie początkowego ujęcia składnik aktywów lub zobowiązanie finansowe zakwalifikowane 

jako wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy, o których mowa w ust. 3.1, wycenia się 

w wartości godziwej bez uwzględnienia kosztów transakcji.  

2.5. Do kosztów transakcji, o których mowa w ust. 2.1 i 2.2, zalicza się opłaty i prowizje wypłacane 

podmiotom zewnętrznym, w tym: agentom, agentom przedstawicielom, pośrednikom, doradcom 

i maklerom, opłaty nakładane przez agencje regulacyjne i giełdy oraz podatki i cła od obrotu. Koszty 

transakcji nie obejmują premii lub dyskonta od instrumentów dłużnych, kosztów finansowania, ani też 

narzutu wewnętrznych kosztów administracyjnych czy kosztów przechowania instrumentów. 

3.1. Aktywa finansowe oraz zobowiązania finansowe, w tym również transakcje terminowe, z których 

wynika zobowiązanie lub prawo do nabycia lub sprzedaży w przyszłym terminie ustalonej ilości 

określonych aktywów lub zobowiązań finansowych po ustalonej cenie, wprowadza się do ksiąg 

rachunkowych, pod datą zawarcia kontraktu, bez względu na przewidziany w umowie termin 

rozliczenia transakcji. 

4.1. Aktywa lub zobowiązania finansowe sklasyfikowane jako wyceniane w wartości godziwej to takie 

aktywa lub zobowiązania, które zostały przeznaczone do obrotu lub zostały wyznaczone do wyceny 

w wartości godziwej.  

4.2. Aktywa finansowe będące instrumentami kapitałowymi, dla których nie istnieje cena rynkowa 

kwotowana na aktywnym rynku, i których wartości godziwej nie można wycenić w wiarygodny 

sposób, nie są kwalifikowane do aktywów finansowych zgodnie z ust. 1.1.1. Jednostka może jednak na 

podstawie MSR 39 rozważyć klasyfikację instrumentów kapitałowych do aktywów wycenianych 

w wartości godziwej przez wynik finansowy, pod warunkiem że prowadzi to do uzyskania bardziej 

przydatnych i wiarygodnych informacji na temat wpływu transakcji i warunków na sytuację finansową, 

wynik finansowy, czy też przepływy pieniężne jednostki.  

4.3. Wartość godziwa inwestycji w instrumenty kapitałowe, w przypadku w którym nie występuje cena 

notowana na aktywnym rynku oraz w instrumenty pochodne, które są powiązane i muszą być 

rozliczone poprzez dostawę takiego instrumentu kapitałowego, może zostać wiarygodnie ustalona, 

jeżeli:  

a) zmienność przedziału rozsądnych wycen w wartości godziwej dla tego instrumentu nie jest 

znacząca  lub  

b) prawdopodobieństwo różnych szacunków w przedziale może być w rozsądny sposób ocenione  

i użyte przy ustalaniu wartości godziwej. 

Jeśli rozpiętość przedziału rozsądnych wycen w wartości godziwej jest znacząca (powyżej 

ustalonej istotności), a prawdopodobieństwo różnych oszacowań nie może być w rozsądny 

sposób ocenione, jednostka nie może wyceniać instrumentu według wartości godziwej. 
4.4. Aktywa i zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy za 

wyjątkiem okoliczności opisanych w MSR 39 paragraf 50 c), nie mogą zostać przeklasyfikowane do 

innych kategorii wymienionych w ust. 1.1.2, 1.1.3 i 1.1.4. 

4.5. Po dacie ich powstania lub nabycia, aktywa i zobowiązania finansowe zaklasyfikowane do kategorii 

wymienionych w ust. 1.1.2, 1.1.3 i 1.1.4 nie mogą zostać przeklasyfikowane do aktywów i zobowiązań 

wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy. 

5.1. Inwestycje kapitałowe zaliczone do aktywów dostępnych do sprzedaży nienotowane na aktywnym 

rynku, których wartości godziwej nie da się wiarygodnie wycenić oraz instrumenty pochodne 

powiązane z nimi i rozliczane w formie przekazania takich nienotowanych inwestycji kapitałowych, 

wycenia się według kosztu nabycia pomniejszonego o utratę wartości na koniec każdego okresu 

sprawozdawczego. 
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6.1. Aktywa finansowe w wartości godziwej przez wynik finansowy wycenia się: 

6.1.1. w wartości rynkowej – jeżeli istnieje dla nich aktywny rynek, 

6.1.2. w określonej w inny sposób wartości godziwej – jeżeli nie istnieje dla nich aktywny rynek. 

6.2. Techniki wyceny stosowane do ustalania wartości godziwej powinny opierać się na maksymalnym 

wykorzystaniu odpowiednich obserwowalnych danych wejściowych i minimalnym wykorzystaniu 

nieobserwowalnych danych wejściowych. 

6.3. Wartość rynkową składnika aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik 

finansowy ustala się na podstawie jego cen notowanych na aktywnych rynkach. Jeśli znane są jedynie 

kwotowania, wówczas wartością godziwą:  

6.3.1. dla aktywów posiadanych przez jednostkę jest bieżąca cena kupna (cena jaką rynek zapłaci za 

dany składnik aktywów finansowych), 

6.3.2. dla aktywów finansowych, które jednostka zamierza nabyć jest bieżąca cena sprzedaży lub cena 

ofertowa (cena za jaką można by pozyskać dany składnik na rynku). 

6.4. W przypadku, gdy bieżące rynkowe ceny kupna i sprzedaży nie są dostępne do wyceny składnika 

aktywów finansowych, o których mowa w ust. 8.1.1, można stosować cenę ostatnio przeprowadzonej 

na rynku transakcji, pod warunkiem że w okresie między datą transakcji i dniem bilansowym 

nie nastąpiły znaczne zmiany uwarunkowań gospodarczych oraz od dania transakcji nie upłynęło 

więcej niż 1 rok obrotowy. 

6.5. W przypadku, gdy posiadany przez jednostkę składnik aktywów finansowych jest przedmiotem obrotu 

na rynku, ale stopień aktywności tego rynku jest niski, rynek jest słabo rozwinięty lub poziom obrotów 

jest niski w stosunku do liczby jednostek tego składnika aktywów w obrocie, wyceny tych składników 

dokonuje się w oszacowanej wartości godziwej. 

7.1  Spółka w celu wyceny do wartości godziwej wykorzystuje hierarchę wartości określoną w MSSF 13. 

Dostępność odpowiednich danych wejściowych i ich względna subiektywność mogą mieć wpływ 

na wybór przez Spółkę odpowiednich technik wyceny. Jednak w hierarchii wartości godziwej rangę 

nadaje się nie technikom wyceny stosowanym do ustalenia wartości godziwej, lecz danym 

wejściowym w technikach wyceny. 

7.2  Przy wyborze techniki wyceny Spółka (ze względu na specyfikę działalności) stosuje przede 

wszystkim podejście porównań rynkowych, a w gdy zastosowanie metody porównawczej jest 

niemożliwe, również podejście dochodowe.  

7.3  Wartość godziwą dla składnika aktywów finansowych, dla których nie istnieje aktywny rynek, ustala 

się w drodze jednej z następujących metod: 

 

7.3.1. oszacowania ceny instrumentu finansowego na podstawie dokonanej transakcji rynkowej pomiędzy 

podmiotami niepowiązanymi dotyczącej tego instrumentu finansowego, która miała miejsce nie wcześniej niż na 

12 miesięcy przed wyceną; 

 

7.3.2. oszacowania ceny instrumentu finansowego za pomocą metod estymacji powszechnie uznawanych za 

poprawne, w tym jednej z metod: rynkowych, dochodowych, majątkowych; 

 

7.3.2.1. Wyceny metodą rynkową dokonuje się na podstawie aktualnych danych finansowych dotyczących 

danego składnika aktywów oraz aktualnych i dostępnych cen podobnych aktywów notowanych na rynkach 

aktywnych; cen identycznych lub podobnych aktywów notowanych na rynkach, które nie są aktywne; danych 

wejściowych innych niż ceny notowane, które są obserwowalne w odniesieniu do danego składnika aktywów; 

danych wejściowych potwierdzonych przez rynek. 

 

7.3.2.2. Wyceny metodą dochodową dokonuje się na podstawie aktualnych danych finansowych dotyczących 

danego składnika aktywów oraz prognoz i innych informacji pozwalających na oszacowanie wartości godziwej 

danego składnika aktywów. 

 

7.3.2.3. Wyceny metodą majątkową dokonuje się na podstawie aktualnych danych finansowych dotyczących 

danego składnika aktywów, uwzględniając możliwość korekty wartości księgowych wskazanych w danych 

finansowych dotyczących. danego składnika aktywów do wartości godziwej przy zastosowaniu metod opisanych 

w par. 9.3. 

 



 

 

Prospekt emisyjny Venture Inc S.A.  338 

7.3.3. Aktualizacja wyceny aktywów finansowych, dla których nie istnieje aktywny rynek dokonywana jest nie 

rzadziej niż na dzień bilansowy.  

8. Skutki wyceny aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy 

zalicza się do przychodów lub kosztów z podstawowej działalności Spółki. 

9.1. Na każdy dzień bilansowy jednostka ocenia czy wystąpiły przesłanki świadczące o utracie wartości 

aktywów finansowych lub ich grupy. Jeżeli takie przesłanki istnieją, należy ustalić kwotę odpisu z 

tytułu utraty wartości aktywów lub ich grupy. 

9.2.  Nie dokonuje się oceny ani odpisów z tytułu utraty wartości, o których mowa w ust. 11.1, w 

odniesieniu do aktywów, o których mowa w ust. 1.1.1, z wyjątkiem sytuacji, gdy wyceniane są one w 

kwocie innej niż wartość godziwa.  

Ujmowanie i wycena pozostałych aktywów i pasywów nieinwestycyjnych 

10.  Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości 

niematerialnych obejmuje ogół ich kosztów, bezpośrednio związanych z doprowadzeniem danego 

składnika aktywów do stanu zdatnego do użytkowania, poniesionych przez jednostkę za okres 

budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia, do dnia bilansowego lub przyjęcia do używania, w 

tym również: 

10.1. nie podlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, 

10.2. koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania, w przypadku, gdy związany 

jest z nabyciem, budową lub wytworzeniem składnika aktywów uznawanym za 

„dostosowywany”, czyli taki, który wymaga znacznego czasu niezbędnego do przygotowania go 

do zamierzonego wykorzystania lub sprzedaży oraz zyski lub straty z tytułu różnic kursowych, 

jeżeli uznawane są za korekty kosztów odsetek, 

Zasady konsolidacji 

 
11.1. Jednostka sprawuje kontrolę nad jednostką, w której dokonała inwestycji, wtedy i tylko wtedy, 

gdy jednocześnie: 

- sprawuje władzę nad jednostką, w której dokonała inwestycji (posiada znaczące prawa umożliwiające bieżące 

kierowanie istotnymi działaniami jednostki operacyjnymi i finansowymi lub inne w zależności od celu i modelu 

jednostki, w której posiada te prawa), 

- z tytułu swojego zaangażowania w jednostce, w której dokonała inwestycji, podlega ekspozycji na zmienne 

wyniki finansowe lub posiada prawa do zmiennych wyników finansowych oraz 

- posiada możliwość wykorzystania sprawowanej władzy nad jednostką, w której dokonała inwestycji, do 

wywierania wpływu na wysokość swoich wyników finansowych. 

11.2. W świetle tego, że jednostka spełnia definicję jednostki inwestycyjnej opisaną w MSSF 10 paragraf 

27, czyli: 

- uzyskuje środki finansowe od jednego lub większej liczby inwestorów w celu świadczenia temu 

inwestorowi (tym inwestorom) usług w zakresie zarządzania inwestycjami, 

- zobowiązuje się wobec swojego inwestora (swoich inwestorów), że przedmiotem jej działalności jest 

inwestowanie środków finansowych jedynie w celu uzyskiwania zwrotów pochodzących ze wzrostu 

wartości inwestycji, z przychodów z inwestycji lub z obu tych źródeł oraz 

- dokonuje wyceny i oceny wyników działalności w odniesieniu do zasadniczo wszystkich swoich 

inwestycji (za wyjątkiem opisanych poniżej) według wartości godziwej, 

nie dokonuje konsolidacji swoich jednostek zależnych ani nie stosuje MSSF 3, gdy uzyskuje kontrolę nad 

inną jednostką. Zamiast tego jednostka dokonuje wyceny inwestycji w jednostce zależnej według wartości 

godziwej przez wynik finansowy zgodnie z MSR 39 (do momentu zastosowania MSSF 9).  

11.3.  Z uwagi na powyższe Jednostka również: 

11.3.1. wybiera zwolnienie ze stosowania metody praw własności określonej w MSR 28 w przypadku 

swoich inwestycji w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach. 
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11.4.  Jednostka nie dokonuje wyceny swoich nieinwestycyjnych aktywów i zobowiązań do wartości 

godziwej.  

11.5.  W przypadku objęcia kontroli nad jednostkami, które świadczyłyby usługi związane z  działalnością 

inwestycyjną Spółki, jednostka będzie stosowała wymogi MSSF 3 w odniesieniu do przejęcia takich 

jednostek zależnych (konsolidacja).  

Zasady prezentowania danych finansowych 

 

12.1. Z uwagi na wprowadzone zmiany w zakresie konsolidacji zgodnie z MSSF 10 i wobec spełnienia 

przez Spółkę definicji jednostki inwestycyjnej zmieniono prezentację przychodów i kosztów działalności 

inwestycyjnej uznając je jako podstawowy rodzaj działalności. W przychodach i kosztach działalności 

podstawowej (inwestycyjnej) prezentowane są obecnie przychody i koszty związane z wyceną inwestycji, 

uzyskanymi dywidendami, zbyciem inwestycji a także przychody związane ze świadczonymi usługami 

doradczymi, jak i koszty ogólnego zarządu. W pozostałych przychodach i kosztach działalności podstawowej 

prezentowane są pozycje do tej pory prezentowane w działalności operacyjnej i pozostałej działalności 

operacyjnej. W działalności pozostałej prezentowane są pozostałe prezentowane do tej pory przychody i koszty 

działalności finansowej. 

  

Podatki 

 

13.1 Na obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego składają się: podatek bieżący oraz podatek odroczony.  

13.2.  Bieżące obciążenie podatkowe jest obliczane na podstawie wyniku podatkowego (podstawy 

opodatkowania) danego roku obrotowego. Zysk (strata) podatkowa różni się od księgowego zysku 

(straty) netto w związku z wyłączeniem przychodów podlegających opodatkowaniu i kosztów 

stanowiących koszty uzyskania przychodów w latach następnych oraz pozycji kosztów i przychodów, 

które nigdy nie będą podlegały opodatkowaniu. Obciążenia podatkowe są wyliczane w oparciu 

o stawki podatkowe obowiązujące w danym roku obrotowym. 

13.3. Podatek odroczony jest wyliczany metodą bilansową jako podatek podlegający zapłaceniu lub 

zwrotowi w przyszłości na różnicach pomiędzy wartościami bilansowymi aktywów i pasywów 

a odpowiadającymi im wartościami podatkowymi wykorzystywanymi do wyliczenia podstawy 

opodatkowania. 

13.4.  Rezerwa na podatek odroczony jest tworzona od wszystkich dodatnich różnic przejściowych 

podlegających opodatkowaniu, natomiast składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego jest 

rozpoznawany do wysokości w jakiej jest prawdopodobne, że będzie można pomniejszyć przyszłe 

zyski podatkowe o rozpoznane ujemne różnice przejściowe. Pozycja aktywów lub zobowiązanie 

podatkowe nie powstaje, jeśli różnica przejściowa powstaje z tytułu wartości firmy lub z tytułu 

pierwotnego ujęcia innego składnika aktywów lub zobowiązania w transakcji, która nie ma wpływu 

ani na wynik podatkowy ani na wynik księgowy. 

13.5. Wartość składnika aktywów z tytułu podatku odroczonego podlega analizie na każdy dzień bilansowy, 

a w przypadku, gdy spodziewane przyszłe zyski podatkowe nie będą wystarczające dla realizacji 

składnika aktywów lub jego części, następuje jego odpis.  

13.6. Podatek odroczony jest wyliczany przy użyciu stawek podatkowych, które będą obowiązywać 

w momencie, gdy pozycja aktywów zostanie zrealizowana lub zobowiązanie stanie się wymagalne. 

Podatek odroczony jest ujmowany w rachunku zysków i strat, poza przypadkiem, gdy dotyczy on 

pozycji ujętych bezpośrednio w kapitale własnym. W tym ostatnim wypadku podatek odroczony jest 

również rozliczany bezpośrednio w kapitały własne. 

Informacje dotyczące niepewności szacunków 

 
Sporządzone jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodnie z MSSF wymaga dokonania szacunków i założeń, 

które wpływają na wielkości wykazane w sprawozdaniu finansowym. Mimo, że przyjęte założenia i szacunki, 

które są na bieżąco weryfikowane opierają się na najlepszej wiedzy Zarządu Spółki na temat bieżących działań i 

zdarzeń, rzeczywiste wyniki mogą się różnić od przewidywanych. Zmiany szacunków są uwzględniane w 

wyniku okresu, w którym nastąpiła zmiana.  
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Informacje na temat szczególnie istotnych obszarów podlegających ocenom i szacunkom, wpływających 

na jednostkowe sprawozdanie finansowe zostały ujawnione w następujących punktach sprawozdania: 

- punkt 7 not objaśniających – informacje dotyczące aktywów finansowych, w szczególności aktualizacji ich 

wartości oraz poziomów hierarchii ustalania wartości godziwej; 

- punkt 2 not objaśniających - informacje dotyczące aktywów z tytułu podatku odroczonego. 

 

Waluta funkcjonalna i prezentacja  

 

Walutą funkcjonalną Spółki jest złoty polski. Wszystkie kwoty prezentowane w jednostkowym sprawozdaniu 

finansowym wykazane są w złotych, chyba że zaznaczono inaczej. 

Co do zasady aktywa i zobowiązania wyrażone w walutach obcych przeliczane są na złote przy zastosowaniu 

kursów natychmiastowej wymiany obowiązujących na dzień bilansowy. Transakcje przeprowadzone w walutach 

obcych przeliczane są w dniu transakcji na walutę funkcjonalną przy zastosowaniu kursów wymiany banku, 

z którego usług korzysta Spółka. 

 

Na dzień 31 grudnia 2016 roku, jak i na dzień 31 grudnia 2015 Spółka nie posiadała istotnych aktywów ani 

zobowiązań wyrażonych w walutach obcych. 
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III. NOTY DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

Nota 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW 

 

Działalność kontynuowana 

Wyszczególnienie 
w zł 

 01.01.2016-31.12.2016   01.01.2015-31.12.2015  

Przychody z działalności podstawowej                4 173 382,79                    4 099 040,22     

  1. przychody z działalności inwestycyjnej                4 173 382,79                    4 099 040,22     

      - przychody z wyceny aktywów finansowych                4 171 763,89                    4 042 216,65     

      - zysk ze zbycia aktywów finansowych                       1 618,90                         56 823,57     

  2. przychody ze sprzedaży produktów i usług                                  -                                        -       

     - usługi doradcze i inne                                 -                                       -       

Koszty działalności podstawowej                3 045 909,35                    1 547 995,15     

  1. koszty działalności inwestycyjnej                2 195 253,75                    1 332 398,74     

    - koszty z wyceny aktywów finansowych                2 133 965,67                    1 247 138,25     

   - strata ze zbycia aktywów finansowych                     61 288,08                         85 260,49     

 2. koszty ogólnego zarządu (koszty według rodzaju)                   850 655,60                       215 596,41     

   - amortyzacja, w tym:                       3 053,91                           3 537,08     

              amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych                                        3 053,91                                            3 537,08     

   - koszty świadczeń pracowniczych, w tym:                     44 767,00                                     -       

             Wynagrodzenia                                      44 767,00                                                          -       

  - zużycie materiałów i energii                     50 231,06                         12 100,47     

  - usługi obce                   654 241,58                       183 151,65     

  - podatki i opłaty                     79 487,71                              700,00     

  - pozostałe koszty                     18 874,34                         16 107,21     

Przychody z pozostałej działalności                   152 259,59                           1 315,71     

Dotacje                   147 000,00     -  

Inne                       5 259,59                           1 315,71     

Koszty pozostałej działalności                     40 532,65                         45 871,89     

Odpisy aktualizujące                        5 189,04                                      -       

Inne                     35 343,61                         45 871,89     

Przychody finansowe                     23 242,89                         17 535,87     

Przychody z tytułu odsetek                     23 242,89                         17 535,87     

Koszty finansowe                     71 893,87                         31 949,70     

Odsetki i inne                     71 893,87                         31 949,70     

 

Działalność zaniechana 

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym nie nastąpiło zaniechanie żadnego rodzaju działalności. 

 

Koszty z tytułu programów pracowniczych  

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym nie wystąpiły koszty programów pracowniczych. 

 

Koszty przyszłych świadczeń emerytalnych  

Spółka nie tworzyła rezerw na przyszłe świadczenia emerytalne – nie zatrudnia pracowników na umowy  

o pracę. 

Nota 2. INFORMACJE DOTYCZĄCE PODATKU DOCHODOWEGO 

 

Podatek dochodowy 
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Wyszczególnienie 
w zł 

 01.01.2016-31.12.2016  01.01.2015-31.12.2015 

Rachunek zysków i strat 
  

Bieżący podatek dochodowy                                           -                                         -       

Odroczony podatek dochodowy 
  

  -  związany z powstaniem i odwróceniem się różnic 

przejściowych 
                            98 986,31                        582 318,98     

  -  obciążenie podatkowe wykazane w rachunku zysków 

i strat 
                            98 986,31                        582 318,98     

Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym 
  

Podatek dochodowy (obciążenie) wykazany w rachunku 

zysków i strat 
                             98 986,31                         582 318,98     

 

Efektywna stopa podatkowa 

 

Wyszczególnienie 
w zł 

 01.01.2016-31.12.2016  01.01.2015-31.12.2015 

Zysk (strata) przed opodatkowaniem                           1 190 549,40 2 492 075,06 

Podatek obliczony według obowiązującej stawki podatkowej 226 204,38 473 494,26 

Efekt podatkowy kosztów trwale niestanowiących kosztów 

uzyskania według przepisów podatkowych (+/-) 
13 006,73                                 7 239,60     

Pozostałe (+/-) -140 224,80 101 585,13 

Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat                                98 986,31 582 318,98 

Efektywna stopa podatkowa 8,31% 23,37% 

 

Odroczony podatek dochodowy 

Wyszczególnienie 
w zł 

2016-12-31 2015-12-31 2015-01-01 

Aktywa z tytułu podatku odroczonego                     393 801,85                        72 966,66                       26 974,80     

 - wycena aktywów finansowych wg wart. godziwej                       43 459,14                        58 112,81                       18 169,83     

 - naliczone odsetki                         -                          14 853,85                         8 804,97     

-  straty lat ubiegłych                     109 830,99                                     -        

 - niewypłacone wynagrodzenia                         2 127,05     
 

 

 - koszty nabycia udziałów                       15 168,12     
 

 

 - strata za rok bieżący                     223 216,55                                     -        

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku                  1 597 104,58                   1 163 034,29                     542 094,02     

 - wycena aktywów finansowych wg wart. godziwej                  1 566 642,89                   1 161 923,13                     542 094,02     

 - naliczone odsetki                         2 531,69                          1 111,16      

 - naliczona dotacja                       27 930,00                                     -        

 

Aktywa na podatek odroczony nie są zagrożone. 

Na dzień 31 grudnia 2016 roku Spółka utworzyła aktywo na podatek odroczony od możliwych do odliczenia w 

przyszłości strat podatkowych. W poprzednich latach takie aktywa nie były tworzone. Na dzień 31 grudnia 2015 

roku skumulowane nieujęte aktywa na podatek odroczony z tego tytułu wynosiły 117,6 tys. zł. 
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Nota 3. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZYSKU/STRATY PRZYPADAJĄCEGO/PRZYPADAJĄCEJ NA 

JEDNĄ AKCJĘ 

  
w zł 

01.01.2016-31.12.2016 01.01.2015-31.12.2015 

Zysk/Strata w okresie            1 091 563,09     1 909 756,08 

Zysk/Strata netto okresu przypadający na akcjonariuszy zwykłych, 

zastosowany do obliczenia rozwodnionego zysku/straty na jedną akcję 
          1 091 563,09     1 909 756,08 

  
w sztukach 

01.01.2016-31.12.2016 01.01.2015-31.12.2015 

Liczba występujących w okresie akcji zwykłych 14 840 000 8 840 000 

Średnia ważona liczba wyemitowanych akcji zwykłych zastosowana do 

obliczenia podstawowego zysku/straty na jedną akcję bez uwzględnienia akcji 

własnych 

             11 535 890                    8 037 260     

Wpływ rozwodnienia:                            -                                  -       

Skorygowana średnia ważona liczba akcji zwykłych zastosowana do obliczenia 

rozwodnionego zysku/straty na jedną akcję 
                           -                                  -       

Liczba akcji zwykłych po uwzględnieniu akcji własnych                            -                                  -       

Średnia ważona liczba wyemitowanych akcji zwykłych zastosowana do 

obliczenia podstawowego zysku/straty na jedną akcję z uwzględnieniem akcji 

własnych 

             11 535 890                    8 037 260     

Skorygowana średnia ważona liczba akcji zwykłych zastosowana do obliczenia 

rozwodnionego zysku/straty na jedną akcję 
             11 535 890                    8 037 260     

 

Nota 4. INFORMACJE DOTYCZĄCE DYWIDEND WYPŁACONYCH I/LUB ZAPROPONOWANYCH 

DO WYPŁATY 

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym Spółka nie wypłacała dywidend. 

 

Nota 5. INFORMACJE DOTYCZĄCE WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH  

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym, Spółka nie wykazywała w bilansie wartości niematerialnych – 

miały one zerową wartość netto. 

 

Zestawienie wartości niematerialnych 

Wyszczególnienie 

w zł 

Pozostałe wartości 

niematerialne 

 Na dzień 1 stycznia 2016 roku    

 Wartość brutto  44 011,75 

 Umorzenie  -40 807,59 

 Odpis aktualizujący  -3 204,16 

 Wartość księgowa netto  - 

  
 Zmiany netto w okresie  

 
 01.01.2016 - 31.12.2016  - 

  
 Na dzień 31 grudnia 2016 roku  

 
 Wartość brutto  44 011,75 

 Umorzenie  -40 807,59 

 Odpis aktualizujący  -3 204,16 

 Wartość księgowa netto  - 

 Na dzień 1 stycznia 2015 roku    
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 Wartość brutto  44 011,75 

 Umorzenie  -40 807,59 

 Odpis aktualizujący  -3 204,16 

 Wartość księgowa netto  - 

  
 

 Zmiany netto w okresie  
 

 01.01.2015 - 31.12.2015  - 

  
 Na dzień 31 grudnia 2015 roku  

 
 Wartość brutto  44 011,75 

 Umorzenie  -40 807,59 

 Odpis aktualizujący  -3 204,16 

 Wartość księgowa netto  - 

 
Nota 6. INFORMACJE DOTYCZĄCE RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH  

Wartość bilansowa 

 

Wyszczególnienie 
w zł 

31.12.2016 31.12.2015 01.01.2015 

Maszyny i urządzenia 8 735,59                                7 276,00                                 135,46     

Pozostałe rzeczowe aktywa trwałe 4 399,00                                     84,59                              3 486,21     

Rzeczowe aktywa trwałe 13 134,59                                7 360,59                              3 621,67     

 

Zestawienie rzeczowych aktywów trwałych 

 

Wyszczególnienie 
Maszyny i 

urządzenia 

Pozostałe 

rzeczowe 

aktywa 

trwałe 

w zł 

Razem  

Na dzień 1 stycznia 2016 roku   
 

  

Wartość brutto 30 120,49 11 008,28 41 128,77 

Umorzenie -22 844,49 -10 923,69 -33 768,18 

Odpis aktualizujący                 -                      -                      -       

Wartość księgowa netto 7 276,00 84,59 7 360,59 

    
Zmiany netto w okresie 

   
01.01.2016 - 31.12.2016 

   
Zwiększenia z tytułu nabycia, wytworzenia, oddania do eksploatacji 4 428,91     4 399,00     8 827,91     

Amortyzacja -2 969,32           -84,59     

  

-3 053,91     

 

    
Na dzień 31 grudnia 2016 roku 

   
Wartość brutto 34 549,40     15 407,28     49 956,68     

Umorzenie -25 813,81     -11 008,28     -36 822,09     

Odpis aktualizujący                 -                      -                      -       

Wartość księgowa netto 8 735,59 4 399,00 13 134,59 
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Na dzień 1 stycznia 2015 roku    

Wartość brutto 22 844,49 11 008,28 33 852,77 

Umorzenie -22 709,03 -7 522,07 -30 231,10 

Odpis aktualizujący                 -                      -                      -       

Wartość księgowa netto 135,46 3 486,21 3 621,67 

 
   

Zmiany netto w okresie    

01.01.2015 - 31.12.2015    

Zwiększenia z tytułu nabycia, wytworzenia, oddania do eksploatacji 7 276,00                -       7 276,00 

Amortyzacja -135,46 -3 401,62 -3 537,08 

 
   

Na dzień 31 grudnia 2015 roku    

Wartość brutto 30 120,49 11 008,28 41 128,77 

Umorzenie -22 844,49 -10 923,69 -33 768,18 

Odpis aktualizujący                 -                      -                      -       

Wartość księgowa netto 7 276,00 84,59 7 360,59 

 

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym Spółka nie nabywała ani nie zbywała istotnych rzeczowych 

aktywów trwałych. Nie występowały także zobowiązania z tytułu dokonania zakupu rzeczowych aktywów 

trwałych. 

 

Nota 7. INFORMACJE DOTYCZĄCE AKTYWÓW FINANSOWYCH  

 

Aktywa finansowe długoterminowe 

Aktywa finansowe wyceniane w 

wartości godziwej  

 w zł  

31.12.2016 31.12.2015 01.01.2015 

Stan na początek okresu 9 027 113,83 3 885 452,90 3 346 093,83 

Wartość nabycia na początek 

okresu 
3 243 948,02 1 530 602,87 1 139 852,87 

Zwiększenia 8 947 282,16 2 038 345,15 390 750,00 

Zmniejszenia 302 250,00 325 000,00                              -       

Wartość nabycia na koniec okresu 11 888 980,18 3 243 948,02 1 530 602,87 

Korekta netto z tytułu aktualizacji 

do wartości godziwej odniesiona 

na wynik finansowy lat ubiegłych 

5 783 165,81 2 354 850,03 2 206 240,97 

Korekta netto z tytułu aktualizacji 

do wartości godziwej odniesiona 

na wynik finansowy  

2 241 534,40 3 428 315,78 148 609,06 

Stan na koniec okresu 19 913 680,39 9 027 113,83 3 885 452,90 

W tym:                                -       
 

 

Papiery notowane na giełdzie 10 028 672,20 2 392 470,00 
- 

PATENT FUND S.A. 4 048 157,50                                -       - 

 INNO GENE S.A. 4 252 619,70                                -       - 
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AGENCJA ROZWOJU 

INNOWACJI S.A. 
1 727 895,00 2 392 470,00 

- 

   
 

Papiery nienotowane na giełdzie 9 885 008,19 6 634 643,83 3 885 452,90 

Brand 24 S.A. 3 082 515,00 1 541 257,00                             -       

Inkubator Naukowo-

Technologiczny Sp. z o.o. 
2 382 156,33 2 494 586,71 2 287 144,25 

Time Solutions Sp. z o.o. 1 791 959,80 1 418 462,83 559 872,40 

FriendlyScore UK Ltd 785 419,85 716 910,18 95 000,00 

7Orders S.A. 57 647,06 114 449,30 42 559,24 

Best Capital Sp. z o.o. 61 718,37 135 925,65 74 029,02 

Drone Academy Ltd 55 900,00 55 900,00                             -       

Polski Fundusz Innowacji Sp. z 

o.o. 
0,00 

11 726,00 
                            -       

Crowdcube Sp. z o.o. 8 463,78 145 426,16 615 597,99 

Green Genie Games Inc   211 250,00 

Ardeo Sp. z o.o. 198 878,00                                -                                      -       

Infermedica Sp. z o.o. 1 350 000,00                                -                                      -       

Geek Decks Ltd 100 000,00                                -                                      -       

Venture Alfa Sp. z o.o. 5 000,00                                -                                      -       

 Science Fund sp. zo.o.  5 350,00                                 -                                      -       

 

Pożyczki i należności długoterminowe 
w zł 

31.12.2016 31.12.2015 01.01.2015 

Udzielone pożyczki długoterminowe - 15 396,16 14 000,00 

Polski Fundusz Innowacji Sp. z o.o. - 15 396,16 - 

   
 

Należności długoterminowe - -  

   
 

Razem - 15 396,16 14 000,00 

 

Aktywa finansowe krótkoterminowe 

 

Aktywa finansowe wyceniane w wartości 

godziwej  

 w zł 

  

31.12.2016 31.12.2015 01.01.2015 

Stan na początek okresu 226 023,91 349 891,18 130 986,84 

Wartość nabycia na początek okresu 199 661,41 272 246,35 750 430,95 

Zwiększenia                                -       307 700,99 168 068,28 

Zmniejszenia -178 658,78 -380 285,93 -646 252,88 

Wartość nabycia na koniec okresu 21 002,63 199 661,41 272 246,35 

Korekta netto z tytułu aktualizacji do 

wartości godziwej odniesiona na wynik 

finansowy lat ubiegłych 

26 362,50 77 644,83 -619 444,11 
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Korekta netto z tytułu aktualizacji do 
wartości godziwej odniesiona na wynik 

finansowy  

-34 304,93 -51 282,33 697 088,94 

Stan na koniec okresu 13 060,20 226 023,91 349 891,18 

W tym: 
  

 

Papiery notowane na giełdzie 13 060,20 226 023,91 349 891,18 

Papiery nienotowane na giełdzie                               -                                     -        

 

Pożyczki i należności krótkoterminowe 
w zł 

31.12.2016 31.12.2015 01.01.2015 

Udzielone pożyczki            154 069,87                    59 368,20                            4 916,15     

AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI S.A.           109 534,25                                -       - 

PATENT FUND S.A.             27 390,41                                -       - 

Best Capital Sp. z o.o.                          -                        4 916,15                            4 916,15     

7Orders S.A.                          -                      54 452,05     - 

Polski Fundusz Innowacji sp. z.o.              17 145,21     - - 

Należności z tytułu dostaw i usług, w tym:                          -                                   -        

Należności z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń                          -                                   -        

Pozostałe należności, w tym:            288 871,52                  240 619,76     9 000,00 

Nierozliczone zaliczki             19 601,00                    50 000,00     - 

Należności z tytułu sprzedaży akcji           122 270,52                  190 169,76     9 000,00 

Należności z tyt. dotacji           147 000,00                         450,00     - 

Razem            442 941,39                  299 987,96     13 916,15     
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Dodatkowe ujawnienia wymagane przez MSSF 13 Ustalanie wartości godziwej: 

- par. 93 lit. d - Opis techniki (technik) wyceny oraz dane wejściowe wykorzystane dla ustalenia wartości godziwej instrumentów finansowych sklasyfikowanych na poziomach 

2 i 3 hierarchii wartości godziwej. 

 

Wyszczególnienie 
Wartość 

bilansowa w zł 

Procent 

posiadanego 

kapitału/udział 

w ogólnej liczbie 

głosów 

Poziom w 

hierarchii 

ustalania 

wartości 

godziwej 

Sposób 

podejścia 

do wyceny Proces wyceny 
Dane wejściowe wykorzystane do ustalenia 

wartości godziwej 

  

Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy wg stanu na 31.12.2016 

  

     
  Preseed 

    

       

Crowdcube Sp. z o.o.             8 463,78     100,00%             3      mieszany  metoda księgowych aktywów netto 

Dane wejściowe dotyczące wartości kapitałów 

własnych Crowdcube Sp. z o.o. wynikające ze 

sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2016 r. 

Drone Academy Ltd           55 900,00     25,09%             2      rynkowy  cena z rzeczywistej transakcji rynkowej 

Podstawą ustalenia wartości godziwej była 

rzeczywista cena zakupu udziałów w Drone 

Academy Ltd 

GEEK DECKS LIMITED         100 000,00     33,00%             2      rynkowy  cena z rzeczywistej transakcji rynkowej 

Podstawą ustalenia wartości godziwej była 

rzeczywista cena zakupu udziałów w GEEK DECKS 

LIMITED 

Ardeo Sp. z o.o.         198 878,00     15,00%             2      rynkowy  cena z rzeczywistej transakcji rynkowej 

Podstawą ustalenia wartości godziwej była 

rzeczywista cena zakupu udziałów w Ardeo Sp. z 

o.o. 

       

 
        363 241,78     X 

    

       Seed 

    

       
PATENT FUND S.A.      4 048 157,50     81,04%             1      rynkowy  notowania na rynku NewConnect 

Cena rynkowa notowań obowiązująca na dzień 

bilansowy 
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FriendlyScore UK Ltd         785 419,85     13,87%             2      rynkowy  cena z rzeczywistej transakcji rynkowej 

Dane wejściowe dla ustalenia wartości godziwej 

ustalono według ceny transakcji na udziałach 

Friendly Score UK Ltd  jaka miała miejsce w 

październiku 2016 roku 

 
     4 833 577,35     X 

    
Start-up 

    

       

Time Solutions Sp. z o.o.      1 791 959,80     29,41%             3      mieszany  
mieszana (średnia z wycen metodami 

dochodową, porównawczą i kosztową) 

Dane wejściowe dla ustalenia wartości godziwej 

obejmowały: (1) prognozy przepływów pieniężnych 

Spółki w horyzoncie 4 letnim (metoda dochodowa); 

(2) dane finansowe porównywalnej spółki będącej 

operatorem platformy sprzedaży internetowej, 

notowanej na NewConnect (metoda porównawcza), 

(3) szacowane  koszty osobogodzin potrzebnych do 

wytworzenia projektu IT (metoda Cocomo) 

Brand 24 S.A.      3 082 515,00     11,11%             2      rynkowy  cena z rzeczywistej transakcji rynkowej 
Dane wejściowe -  cena rzeczywistej transakcji 

nabycia akcji spółki w 2016 roku 

Inno-Gene S.A.      4 252 619,70     12,54%             1      rynkowy  notowania na rynku NewConnect 
Cena rynkowa notowań obowiązująca na dzień 

bilansowy 

Infermedica Sp. z o.o.      1 350 000,00     27,38%             2      rynkowy  cena z rzeczywistej transakcji rynkowej 
Dane wejściowe -  cena rzeczywistej  transakcji  

nabycia udziałów spółki w 2016 roku 

       

 
   10 477 094,50     x 

    

       Pozostałe 

    

       

Best Capital Sp. z o.o.           61 718,36     66,73%             3      mieszany  księgowa aktywów netto 

Dane wejściowe dotyczące wartości kapitałów 

własnych Best Capital Sp. z o.o. wynikające ze 

sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2016 r. 
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7Orders S.A.           57 647,06     49,00%             2      rynkowy  cena z rzeczywistej transakcji rynkowej 
Dane wejściowe – cena rzeczywistej transakcji 

sprzedaży akcji spółki w 2016 roku. 

Agencja Rozwoju Innowacji S.A.      1 727 895,00     43,89%             1      rynkowy  notowania na rynku NewConnect 
Cena rynkowa notowań obowiązująca na dzień 

bilansowy 

Inkubator Naukowo-Technologiczny Sp. 

z o.o.      2 382 156,33     53,38%             3      mieszany  księgowa skorygowanych aktywów netto 

Dane wejściowe obejmowały wartość portfela 

aktywów finansowych IN-T (w tym spółek 

wycenionych w wartości nabycia i spółek 

wycenionych wg aktywów netto) pomniejszone o 

zobowiązania (wycenione w wartości księgowej)  

Venture Alfa Sp. z o.o.             5 000,00     100,00%             2      rynkowy  cena z rzeczywistej transakcji rynkowej 

Podstawą ustalenia wartości godziwej była 

rzeczywista wartość  udziałów wniesionych jako 

kapitał Venture Alfa Sp. z o.o. 

Sciene Fund sp. zo.o.             5 350,00     100,00%             2      rynkowy  cena z rzeczywistej transakcji rynkowej 

Podstawą ustalenia wartości godziwej była 

rzeczywista cena zakupu udziałów w Science Fund  

Sp. z o.o. 

 
     4 239 766,75     X 

    

       Do upłynnienia 

    

       
Krótkoterminowe akcje na newconnect           13 060,20     X             1      rynkowe  notowania na rynku NewConnect 

Cena rynkowa notowań obowiązująca na dzień 

bilansowy 

Razem    19 926 740,58     
 

        

 

Wyszczególnienie 
Wartość 

bilansowa w zł 

Procent 

posiadanego 

kapitału/udział 

w ogólnej liczbie 

głosów 

Poziom w 

hierarchii 

ustalania 

wartości 

godziwej 

Sposób 

podejścia 

do wyceny Proces wyceny 
Dane wejściowe wykorzystane do ustalenia 

wartości godziwej 

  

Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy wg stanu na 31.12.2015 r. 
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Preseed 
      

       

Crowdcube Sp. z o.o.         145 426,16     50,00%             3      mieszany  metoda dochodowa/DCF 
Dane wejściowe obejmowały prognozy przepływów 

finansowych w 3 letnim horyzoncie czasowym  

Drone Academy Ltd           55 900,00     25,09%             2      rynkowy  cena z rzeczywistej transakcji rynkowej 

Podstawą ustalenia wartości godziwej była 

rzeczywista cena zakupu udziałów w Drone 

Academy Ltd 

 
        201 326,16     X 

    

       
Seed 

      

       

FriendlyScore UK Ltd         716 910,18     11,80%             2      mieszany  metoda transakcji porównywalnych 

Podstawą ustalenia wartości godziwej była wartość 

inwestycji w akcje Friendly Score Ltd ze strony 

niepowiązanego inwestora instytucjonalnego jaka 

miała miejsce w listopadzie 2015 roku 

Patent Fund S.A.         189 164,91     5,56%             1      rynkowy  notowania na rynku NewConnect 
 Cena rynkowa notowań obowiązująca na dzień 

bilansowy  

 
        906 075,09     

     

       
Start-up 

      

       

Time Solutions Sp. z o.o.      1 418 462,83     22,28%             3      mieszany  
mieszana (średnia z wycen metodami 

dochodową, porównawczą i kosztową) 

Dane wejściowe dla ustalenia wartości godziwej 

obejmowały: (1) prognozy przepływów pieniężnych 

Spółki w horyzoncie 4 letnim (metoda dochodowa); 

(2) dane finansowe porównywalnej spółki będącej 

operatorem platformy sprzedaży internetowej, 

notowanej na NewConnect (metoda porównawcza), 

(3) szacowane  koszty osobogodzin potrzebnych do 

wytworzenia projektu IT (metoda Cocomo) 
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Brand 24 S.A.      1 541 257,00     5,56%             2      mieszany  metoda transakcji porównywalnych 

Podstawą ustalenia wartości godziwej była wartość 

inwestycji w akcje Brand 24 ze strony 

niepowiązanego inwestora instytucjonalnego jaka 

miała miejsce w grudniu 2015 roku 

 
     2 959 719,83     x 

    

       
Pozostałe 

      

       

Best Capital Sp. z o.o.         135 925,65     66,73%             3      mieszany  księgowa aktywów netto 

Dane wejściowe dotyczące wartości kapitałów 

własnych Best Capital Sp. z o.o. wynikające ze 

sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2015 r. 

7Orders S.A.         114 449,30     70,42%             3      mieszany  księgowa aktywów netto 

Dane wejściowe dotyczące wartości kapitałów 

własnych 7Orders S.A. wynikające ze sprawozdania 

finansowego na dzień 31.12.2015 r. 

Agencja Rozwoju Innowacji S.A.      2 392 470,00     43,89%             1      rynkowy  notowania na rynku NewConnect 
 Cena rynkowa notowań obowiązująca na dzień 

bilansowy  

Inkubator Naukowo-Technologiczny Sp. 

z o.o. 
     2 494 586,71     53,38%             3      mieszany  księgowa skorygowanych aktywów netto 

Dane wejściowe obejmowały wartość portfela 

aktywów finansowych IN-T (w tym spółek 

wycenionych w wartości nabycia i spółek 

wycenionych wg aktywów netto) pomniejszone o 

zobowiązania (wycenione w wartości księgowej) .  

 
     5 137 431,66     x 

    

       
Do upłynnienia 

      

Polski Fundusz Innowacji Sp. z o.o.           11 726,00     100%             2      rynkowe  cena z rzeczywistej transakcji rynkowej 

Podstawą ustalenia wartości godziwej była 

rzeczywista cena zakupu udziałów w spółce Polski 

Fundusz Innowacji Sp. z o.o. 

Krótkoterminowe akcje na newconnect           36 859,00     X             1      rynkowe  notowania na rynku NewConnect 
 Cena rynkowa notowań obowiązująca na dzień 

bilansowy  

            48 585,00     X       
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Razem      9 253 137,74               

 

Wyszczególnienie 
Wartość 

bilansowa w zł 

Procent 

posiadanego 

kapitału/udział w 

ogólnej liczbie 

głosów 

Poziom w 

hierarchii 

ustalania 

wartości 

godziwej 

Sposób 

podejścia do 

wyceny Proces wyceny 
Dane wejściowe wykorzystane do ustalenia 

wartości godziwej 

  

Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy wg stanu na 01.01.2015 r. 
  

     
  Preseed 

      

       

Crowdcube Sp. z o.o.         615 597,99     50,00%             3      mieszany  
mieszana (średnia z wycen metodami 

dochodową, porównawczą i kosztową) 

Dane wejściowe dla ustalenia wartości godziwej 

obejmowały: (1) prognozy przepływów pieniężnych 

Spółki w horyzoncie 4 letnim (metoda dochodowa); 

(2) dane finansowe porównywalnej  platformy 

crowdfundingowej , (metoda porównawcza), (3) 

aktywa netto Crowdcube Sp. z o.o. 

FriendlyScore UK Ltd           95 000,00     9,17%             2      rynkowy  cena z rzeczywistej transakcji rynkowej 

Podstawą ustalenia wartości godziwej była 

rzeczywista cena zakupu udziałów w spółce Friendly 

Score Ltd 

Green Genie Games Inc         211 250,00     21,16%             2      rynkowy  cena z rzeczywistej transakcji rynkowej 

Podstawą ustalenia wartości godziwej była 

rzeczywista cena zakupu udziałów w spółce Green 

Genie Games Inc 

 
        921 847,99     x 

    

       
Seed 

      

       

Patent Fund S.A. (dawniej Wakepark S.A.)           50 518,08     4,99%             1      rynkowy  notowania na rynku NewConnect 
 Cena rynkowa notowań obowiązująca na dzień 

bilansowy  
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Time Solutions Sp. z o.o.         559 872,40     22,51%             3      mieszany  
mieszana (średnia z wycen metodami 

dochodową, porównawczą i kosztową) 

Dane wejściowe dla ustalenia wartości godziwej 

obejmowały: (1) prognozy przepływów pieniężnych 

Spółki w horyzoncie 4 letnim (metoda dochodowa); 

(2) dane finansowe porównywalnej spółki będącej 

operatorem platformy sprzedaży internetowej, 

notowanej na NewConnect (metoda porównawcza), 

(3) szacowane  koszty osobogodzin potrzebnych do 

wytworzenia projektu IT (metoda Cocomo) 

 
        610 390,48     x 

    

       
Start-up 

      

 
                      -       x 

    

       
Pozostałe 

      

       

Best Capital Sp. z o.o.           74 029,02     66,73%             3      mieszany  księgowa aktywów netto 

Dane wejściowe dotyczące wartości kapitałów 

własnych Best Capital Sp. z o.o. wynikające ze 

sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2014 

7Orders S.A.           42 559,24     54,35%             3      mieszany  księgowa aktywów netto 

Dane wejściowe dotyczące wartości kapitałów 

własnych 7Orders S.A. wynikające ze sprawozdania 

finansowego na dzień 31.12.2014 

Inkubator Naukowo-Technologiczny Sp. z 

o.o. 
     2 287 144,25     46,63%             3      mieszany  księgowa skorygowanych aktywów netto 

Dane wejściowe obejmowały wartość portfela 

aktywów finansowych IN-T (w tym spółek 

wycenionych w wartości nabycia i spółek 

wycenionych wg aktywów netto) pomniejszone o 

zobowiązania (wycenione w wartości księgowej) 

 
     2 403 732,51     x 

    

       
Do upłynnienia 
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Krótkoterminowe akcje na newconnect         299 373,10     x             1      rynkowe  notowania na rynku NewConnect 
 Cena rynkowa notowań obowiązująca na dzień 

bilansowy  

Razem      4 235 344,08               
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Dodatkowe ujawnienia wymagane przez MSSF 13 Ustalanie wartości godziwej: 

 

par. 93 lit. e) – wskazanie powodów przeniesień i stosowanych przez jednostkę zasad ustalania, kiedy 

uznaje się, że nastąpiły przeniesienia między poziomami: 

 

31.12.2016 – Przeniesienia z poziomu 3 hierarchii wartości godziwej  

 

7Orders S.A. 

 

Na dzień 31.12.2015 akcje 7Orders S.A. były wyceniane z wykorzystaniem metody księgowych aktywów netto, 

na podstawie danych wejściowych ujętych w sprawozdaniu finansowym 7Orders S.A.  

Na dzień 31.12.2016 roku, ze względu na wystąpienie w 2016 roku transakcji sprzedaży do wyceny akcji 7 

Orders S.A. przyjęto cenę z tej transakcji sprzedaży (poziom 2 – bezpośrednio obserwowalne dane wejściowe 

inne niż ceny notowane). 

 

31.12.2016 – Przeniesienia do poziomu 3 hierarchii wartości godziwej – nie wystąpiły. 

 

31.12.2015 - Przeniesienia z poziomu 3 hierarchii wartości godziwej – nie wystąpiły. 

31.12.2015 – Przeniesienia do poziomu 3 hierarchii wartości godziwej – nie wystąpiły 

 

par. 93 lit. g)  Opis procesu wyceny przeprowadzonego przez jednostkę (w tym na przykład informacje, 

jak jednostka podejmuje decyzje w sprawie zasad i procedur wyceny oraz analizuje zmiany wycen w 

wartości godziwej w kolejnych okresach) 

 

W procesie wyceny wartości godziwej posiadanych udziałów i akcji, które klasyfikowane są na poziomie 3 

hierarchii, Spółka kieruje się następującymi ogólnymi zasadami ustalania wartości godziwej: 

 

1. W przypadku inwestycji w podmiot znajdujący się na wczesnym etapie rozwoju wycena jego wartości 

godziwej na dzień bilansowy w roku nabycia następuje z reguły w cenie zakupu udziałów/akcji. 

2. Na kolejnych etapach rozwoju inwestycji, kiedy dostępne są już wiarygodne dane finansowe i prognozy, lub 

gdy do spółki portfelowej przystępują inni inwestorzy, co skutkuje pojawieniem się obserwowalnych danych 

porównywalnych Zarząd może zdecydować o przyjęciu którejś z dopuszczalnych metod wyceny udziałów /akcji 

w celu możliwie jak najdokładniejszego ustalenia ich wartości godziwej. Mogą to być przykładowo: 

- metody majątkowe wyceny (metoda księgowych aktywów netto, metoda skorygowanych aktywów netto) 

- metody dochodowe wyceny (metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych) 

- metody porównawcze wyceny (typowanie porównywalnych podmiotów notowanych na aktywnych rynkach) 

- metody mieszane wyceny (np. średnie z wycen dokonanych różnymi metodami) 

3. Wybór konkretnej metody uzależniony jest od dostępności danych jakie mogą zostać użyte do prawidłowej 

wyceny. Przy doborze metod Spółka kieruje się zasadą ostrożności, tak aby nie dopuścić do przeszacowania 

wartości inwestycji i zawyżania wyniku finansowego. 

 

par. 93 lit. h) w przypadku powtarzalnych pomiarów wartości godziwej sklasyfikowanych na poziomie 3 

hierarchii wartości godziwej: 

 

(i) w przypadku wszystkich takich pomiarów - opisowa prezentacja wrażliwości wyceny w wartości 

godziwej na zmiany nieobserwowalnych danych wejściowych, jeżeli zmiana w tych danych wejściowych 

na inną kwotę może prowadzić do ustalenia wartości godziwej na wyraźnie wyższym lub niższym 

poziomie. Jeżeli istnieją powiązania między tymi danymi wejściowymi a innymi nieobserwowalnymi 

danymi wejściowymi wykorzystywanymi w przy ustalaniu wartości godziwej, jednostka przedstawia 

również opis tych powiązań i sposobu, w jaki mogą wzmóc lub złagodzić wpływ zmian nieobserwowalnych 

danych wejściowych na pomiar wartości godziwej. Aby spełnić ten wymóg dotyczący ujawniania 

informacji, w opisowej prezentacji wrażliwości na zmiany nieobserwowalnych danych wejściowych należy 

uwzględnić ujawnione nieobserwowalne dane wejściowe zgodnie z pkt. d); 

 

(ii) w przypadku aktywów finansowych i zobowiązań finansowych, jeżeli zmiana jednego elementu lub 

większej liczby nieobserwowalnych danych wejściowych w celu odzwierciedlenia racjonalnie możliwych 

alternatywnych założeń znacznie zmieniłaby wartość godziwą, jednostka stwierdza ten fakt i ujawnia 

skutek tych zmian. Jednostka ujawnia informacje na temat tego, jak obliczono skutek zmiany w celu 
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odzwierciedlenia racjonalnie możliwego alternatywnego założenia. W tym celu znaczenie ocenia się w 

odniesieniu do wyniku finansowego oraz łącznych aktywów lub łącznych zobowiązań albo, kiedy zmiany 

wartości godziwej są ujęte w innych całkowitych dochodach, łącznego kapitału własnego; 

 

W paragrafie 93 lit. d) – „Opis techniki (technik) wyceny oraz dane wejściowe wykorzystane dla ustalenia 

wartości godziwej instrumentów finansowych sklasyfikowanych na poziomach 2 i 3 hierarchii wartości 

godziwej” opisano dane wejściowe dla ustalenia wartości godziwej składników portfela inwestycyjnego. Ze 

względu na to, iż dane te mają charakter ściśle określonych wartości  (a nie przedziałów wartościowych) 

odstąpiono od dokonywania analizy wrażliwości. Zdaniem Zarządu Spółki wartości przyjęte jako dane 

wejściowe do oceny wartości godziwych na poziomie 3 hierarchii zostały dobrane wiarygodnie i niecelowe jest 

przyjmowanie w analizie innych danych wejściowych, których wprowadzenie do wyceny mogłoby prowadzić do 

ustalenia wartości godziwych na wyraźnie wyższym lub niższym poziomie.  

 

Nota 8. INFORMACJE DOTYCZĄCE UTRATY WARTOŚCI AKTYWÓW 

 

Zgodnie z MSR 36 Zarząd Spółki dokonał na dzień 31.12.2016 roku, jak również na 31.12.2015 roku przeglądu 

posiadanych aktywów finansowych, aby zapewnić, że aktywa wykazywane są w wartości nieprzekraczającej ich 

wartości odzyskiwalnej. W opinii Zarządu Venture Inc S.A. na dzień 31.12.2016 roku nie nastąpiła utrata 

wartości posiadanych aktywów finansowych tj. inwestycji długoterminowych i krótkoterminowych, inna niż 

uwzględniona w szacowanej wartości godziwej. 

 

Nota 9. INFORMACJE DOTYCZĄCE INNYCH SKŁADNIKÓW AKTYWÓW OBROTOWYCH 

Wyszczególnienie 
w zł 

31.12.2016 31.12.2015 01.01.2015 

Rozliczenia międzyokresowe 1 316,15               951,06                 137,18     

 - czynne rozliczenia międzyokresowe: 1 316,15                                 951,06                 137,18     

Inne aktywa obrotowe                       -                             -                           -       

Razem 1 316,15               951,06                 137,18     

 

Nota 10. INFORMACJE DOTYCZĄCE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I ICH EKWIWALENTÓW 

 

Wyszczególnienie 
w zł 

31.12.2016 31.12.2015 01.01.2015 

Środki pieniężne w banku i w kasie           1 037 017,75                  547 771,35            659 714,93     

Lokaty krótkoterminowe 
 

                           -                            -       

Środki pieniężne w drodze                            -                                  -                            -       

Razem           1 037 017,75                  547 771,35       

w tym środki pieniężne o ograniczonym dysponowaniu:                            -                                  -                            -       

Saldo środków pieniężnych i ich ekwiwalentów wykazane w 

rachunku przepływów pieniężnych składa się z następujących 

pozycji na koniec okresu: 

          1 037 017,75                  547 771,35            659 714,93     

Środki pieniężne w banku i w kasie           1 037 017,75                  547 771,35            659 714,93     

Lokaty krótkoterminowe                            -                                  -                            -       

Środki pieniężne w drodze                            -                                  -                            -       

 
Nota 11. INFORMACJE DOTYCZĄCE ELEMENTÓW KAPITAŁU WŁASNEGO 

 

Kapitał podstawowy 

 

Emisja - ilość akcji 31.12.2016  31.12.2015  01.01.2015 

Serii A                            5 000 000                     5 000 000                          5 000 000     

Serii B                               840 000                        840 000                             840 000     
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Serii C                            1 000 000                     1 000 000                          1 000 000     

Serii D                            1 000 000                     1 000 000                          1 000 000     

Serii E                            1 000 000                     1 000 000     - 

Serii F                            6 000 000                                  -       - 

Razem                        14 840 000                   8 840 000                        7 840 000     

 

Na każdy z wskazanych powyżej dni bilansowych kapitał podstawowy był w pełni opłacony. 

 

Akcje własne – Spółka nie posiadała akcji własnych. 

 

Kapitał zapasowy z agio 

 

Nadwyżka z emisji 31.12.2016  31.12.2015  01.01.2015 

Serii A                                         -                                    -        

Serii B 336 000,00 336 000,00                         336 000     

Serii C 700 000,00 700 000,00                         700 000     

Serii D 900 000,00 900 000,00                         900 000     

Serii E 900 000,00 900 000,00  

Serii F 11 400 000,00 -  

Koszty emisji -8 576,74                              -        

Kapitał przeznaczony na pokrycie strat 

lat ubiegłych -448 545,40                              -       

 

Razem 13 778 877,86 2 836 000,00                    1 936 000     

 

Kapitał rezerwowy – Spółka nie utworzyła kapitałów rezerwowych. 

 

Zyski zatrzymane 

 

Wyszczególnienie 

      w zł 

Kapitał zapasowy 

utworzony zgodnie z 

uchwałami WZ 

Zysk/Strata z lat 

ubiegłych 

Wynik okresu Razem zyski 

zatrzymane 

  

Na dzień 1 stycznia 2015 roku 3 610 744,84 -1 551 709,28 -983 559,13 1 075 476,43 

Na dzień 31 grudnia 2015 roku 3 818 511,92 -2 324 647,19 1 909 756,08 3 403 620,81 

Na dzień 31 grudnia 2016 roku 0,00 3 841 742,02 1 091 563,09 4 933 305,11 

 

Nota 12. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH 

 

Wyszczególnienie 
 w zł 

31.12.2016 31.12.2015 01.01.2015 

Kredyty 
 

                     -       - 

Pożyczki                          -           1 872 320,70            613 539,35     

Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego                          -                            -       - 

       

w tym       

Długoterminowe                          -              641 899,22            613 539,35     
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Krótkoterminowe                          -           1 230 421,48                          -       

 
Nota 13. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZOBOWIĄZAŃ HANDLOWYCH 

 

Wyszczególnienie 

w zł 

31.12.2016 31.12.2015 01.01.2015 

Zobowiązania z terminem wymagalności: 
  

 

 - do 3 m-cy                  4 647,76                    38 595,72        2 495,00     

 - powyżej 3 m-cy do 6 m-cy - - - 

 - powyżej 6 m-cy do 12 m-cy - - - 

Razem                  4 647,76                    38 595,72        2 495,00     

 
Nota 14. INFORMACJE DOTYCZĄCE POZOSTAŁYCH ZOBOWIĄZAŃ I REZERW 

KRÓTKOTERMINOWYCH 

 

Pozostałe zobowiązania 

 

Wyszczególnienie 

w zł 

31.12.2016 31.12.2015 01.01.2015 

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych                         -                               -       - 

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń            10 100,00     - - 

Zobowiązania z tytułu innych podatków              6 917,00                             -       104,00     

Razem             17 017,00                             -       104,00 

 
Rezerwy 

W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi nie występowały w Spółce inne niż związane 

z podatkiem odroczonym rezerwy bilansowe. 

Spółka nie była stroną jakichkolwiek postępowań ani sporów sądowych. 
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Nota 15. INSTRUMENTY FINANSOWE 

 

Klasyfikacja instrumentów finansowych – według wartości bilansowych 

 

Pozycje bilansowe 

w zł 

Klasy instrumentów finansowych - 31.12.2016 roku 

Aktywa finansowe 

wyceniane do wart. 

godziwej przez 

wynik finansowy 

Pożyczki i 

należności 

Inne zobowiązania 

finansowe 
wyceniane w 

zamortyzowanym 

koszcie 

Ogółem 

Udziały i akcje 19 926 740,58 - - 19 926 740,58 

Udzielone pożyczki - 154 069,87 - 154 069,87 

Należności z tytułu dostaw i usług (netto) - - - - 

Pozostałe należności (bez publiczno-prawnych) - 288 871,52 - 288 871,52 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty - 1 037 017,75 - 1 037 017,75 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług - - 4 647,76 4 647,76 

Zobowiązania finansowe - - - - 

Pozostałe zobowiązania (bez publiczno-prawnych) - - - - 

Razem 19 926 740,58 1 479 959,14 4 647,76 X 

 

Pozycje bilansowe 

w zł 

Klasy instrumentów finansowych - 31.12.2015 roku 

Aktywa finansowe 

wyceniane do 
wart. godziwej 

przez wynik 

finansowy 

Pożyczki i 

należności 

Inne zobowiązania 

finansowe 
wyceniane w 

zamortyzowanym 

koszcie 

Ogółem 

Udziały i akcje 9 253 137,74 - - 9 253 137,74 

Udzielone pożyczki - 74 764,36 - 74 764,36 

Należności z tytułu dostaw i usług (netto) - - - - 

Pozostałe należności (bez publiczno-prawnych) - 240 619,76 - 240 619,76 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty - 547 771,35 - 547 771,35 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług - - 38 595,72 38 595,72 

Zobowiązania finansowe - - 1 872 320,70 1 872 320,70 

Pozostałe zobowiązania (bez publiczno-prawnych) - - - - 

Razem 9 253 137,74 863 155,47 1 910 916,42 x 

 
    

Pozycje bilansowe 

w zł 

Klasy instrumentów finansowych - 01.01.2015 roku 

Aktywa finansowe 

wyceniane do wart. 
godziwej przez 

wynik finansowy 

Pożyczki i 

należności 

Inne zobowiązania 
finansowe 

wyceniane w 

zamortyzowanym 

koszcie 

Ogółem 

Udziały i akcje 4 235 344,08 - - 4 235 344,08 

Udzielone pożyczki  - 18 916,15 - 18 916,15 

Należności z tytułu dostaw i usług (netto) - - - - 

Pozostałe należności (bez publiczno-prawnych) - 9 000,00 - 9 000,00 
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Środki pieniężne i ich ekwiwalenty - 659 714,93 - 659 714,93 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług - - 2 495,00 2 495,00 

Zobowiązania finansowe - - 613 539,35 613 539,35 

Pozostałe zobowiązania (bez publiczno-prawnych) - - - - 

Razem 4 235 344,08 687 631,08 616 034,35 x 
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Wartości godziwe poszczególnych aktywów i zobowiązań finansowych 

Pozycje bilansowe 

w zł 

31.12.2016 31.12.2015 01.01.2015 

wartość 

bilansowa 

wartość 

godziwa 

wartość 

bilansowa 

wartość 

godziwa 

wartość 

bilansowa 

wartość 

godziwa 

Aktywa finansowe wyceniane w wart. 

godziwej przez wynik finansowy 

19 926 

740,58 

19 926 

740,58 
9 253 137,74 9 253 137,74 4 235 344,08 4 235 344,08 

Aktywa utrzymywane do terminu 

zapadalności 
- - - - - - 

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży - - - - - - 

Pożyczki i należności (w tym środki 

pieniężne) 
1 479 959,14 1 479 959,14 863 155,47 863 155,47 687 631,08 687 631,08 

Suma aktywów finansowych 
21 406 

699,72 

21 406 

699,72 

10 116 

293,21 

10 116 

293,21 
4 922 975,16 4 922 975,16 

Zobowiązania finansowe wyceniane do wart. 

godziwej przez wynik finansowy 
- - - - - - 

Inne zobowiązania finansowe wyceniane w 

zamortyzowanym koszcie 
4 647,76 4 647,76 1 910 916,42 1 910 916,42 616 034,35 616 034,35 

Suma zobowiązań finansowych 4 647,76 4 647,76 1 910 916,42 1 910 916,42 616 034,35 616 034,35 

 

Dodatkowe ujawnienia dotyczące wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych 

 

Klasyfikacja instrumentów finansowych przy zastosowaniu hierarchii wartości godziwej 

 

Hierarchię wartości godziwej instrumentów finansowych tworzą następujące poziomy: 

- Poziom 1 - ceny notowane na aktywnym rynku dla identycznych aktywów lub zobowiązań, 

- Poziom 2 - dane wejściowe inne niż ceny notowane zaliczane do Poziomu 1, które są obserwowalne 

dla składnika aktywów lub zobowiązań w sposób bezpośredni (tj. jako ceny) lub pośrednio (tj. bazujące 

na cenach),  

- Poziom 3 - dane wejściowe do wyceny składnika aktywów lub zobowiązań, które nie są oparte 

na możliwych do zaobserwowania danych rynkowych (dane wejściowe nieobserwowalne). 

Wyszczególnienie 
31 grudnia 2016 roku - w zł 

Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Razem 

Aktywa 
    

Notowane papiery wartościowe         10 041 732,40     
                                    

-       

                              

-       
    10 041 732,40     

Nienotowane instrumenty kapitałowe 
                               

-       
              5 640 709,91              4 244 298,27            9 885 008,18     

Razem wartość godziwa netto          10 041 732,40                   5 640 709,91              4 244 298,27          19 926 740,58     

 

Wyszczególnienie 
31 grudnia 2015 roku - w zł 

Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Razem 

Aktywa 
    

Notowane papiery wartościowe               2 618 493,91                                            -       
                                        

-       
             2 618 493,91     

Nienotowane instrumenty kapitałowe                           -                        2 325 793,18                4 308 850,65                  6 634 643,83     

Razem wartość godziwa               2 618 493,91                      2 325 793,18                4 308 850,65                 9 253 137,74     
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Wyszczególnienie 
1 stycznia 2015 roku - w zł 

Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Razem 

Aktywa 
    

Notowane papiery wartościowe                   349 891,18                                            -       
                                        

-       
               349 891,18     

Nienotowane instrumenty kapitałowe                           -                           306 250,00               3 579 202,90                  3 885 452,90     

Razem                   349 891,18                         306 250,00               3 579 202,90                  4 235 344,08     

 

W latach 2016 i 2015 nie wystąpiły transfery instrumentów finansowych pomiędzy Poziomem 1 i Poziomem 2.  

Transfery do i z Poziomu 3 opisano w nocie nr 7. 

 

Instrumenty finansowe klasyfikowane na Poziomie 3 hierarchii wartości godziwej: 

 

Wyszczególnienie 

31 grudnia 2016 roku - w zł 

Nienotowane  

instrumenty kapitałowe 
Obligacje 

Kredyty bankowe i 

dłużne papiery 

wartościowe 

Razem 

Saldo otwarcia                     4 308 850,65     
                                                     

-       

                                         

-       
                  4 308 850,65     

Zyski i straty ujęte w: 
    

   - wyniku finansowym -                     507 606,31     
                                                     

-       

                                         

-       
-                    507 606,31     

Zakup                         590 700,99     
                                                     

-       

                                         

-       
                      590 700,98     

Zbycie -                        90 000,00     
                                                     

-       

                                         

-       
-                       90 000,00     

Uregulowanie 
                                               

-       

                                                     

-       

                                         

-       

                                        

-       

Transfery z Poziomu 3 i do 

Poziomu 3 
-                        57 647,06     

                                                     

-       

                                         

-       
-                       57 647,06     

Saldo zamknięcia                     4 244 298,28     
                                                     

-       

                                         

-       
                  4 244 298,27     

 

Wyszczególnienie 

31 grudnia 2015 roku - w zł 

Nienotowane  

instrumenty kapitałowe 
Obligacje 

Kredyty bankowe i 

dłużne papiery 

wartościowe 

Razem 

Saldo otwarcia                     3 579 202,90     
                                                     

-       

                                         

-       
                  3 579 202,90     

Zyski i straty ujęte w: 
    

   - wyniku finansowym                         359 147,75     
                                                     

-       

                                         

-       
                      359 147,75     

Zakup                         370 500,01     
                                                     

-       

                                         

-       
                      370 500,01     

Zbycie 
                                               

-       

                                                     

-       

                                         

-       

                                        

-       

Uregulowanie 
                                               

-       

                                                     

-       

                                         

-       

                                        

-       
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Transfery z Poziomu 3 i do 

Poziomu 3 

                                               

-       

                                                     

-       

                                         

-       

                                        

-       

Saldo zamknięcia                     4 308 850,65     
                                                     

-       

                                         

-       
                  4 308 850,65     

 

Wyszczególnienie 

1 stycznia 2015 roku - w zł 

Nienotowane  

instrumenty kapitałowe 
Obligacje 

Kredyty bankowe i 

dłużne papiery 

wartościowe 
Razem 

Saldo otwarcia                     3 321 094,84     
                                          

-       

                                         

-       
                  3 321 094,84     

Zyski i straty ujęte w: 
   

                                               

   - wyniku finansowym                         148 609,33     
                                          

-       

                                         

-       
                      148 609,33     

Zakup                           84 498,73     
                                          

-       

                                         

-       
                        84 498,73     

Zbycie 
                                               

-       

                                          

-       

                                         

-       

                                        

-       

Uregulowanie 
                                               

-       

                                          

-       

                                         

-       

                                        

-       

Transfery z Poziomu 3 i do 

Poziomu 3 
                         25 000,00     

                                          

-       

                                         

-       
                        25 000,00     

Saldo zamknięcia                      3 579 202,90     
                                          

-       

                                         

-       
                  3 579 202,90     

 

Pozycje przychodów, kosztów, zysków i strat ujęte w rachunku zysków i strat w podziale na kategorie  

instrumentów finansowych 

 

01.01.2016-31.12.2016 

       w zł 

Aktywa 

finansowe 

wyceniane do 

wart. godziwej 

przez wynik 

finansowy 

Pożyczki i 

należności 

Inne zobowiązania 

finansowe 

wyceniane w 

zamortyzowanym 

koszcie 

Ogółem 

Przychody/Koszty z tytułu odsetek                      -          23 242,89     -          71 893,87     -       48 650,98     

Zyski/Straty z tytułu wyceny i realizacji do wart. godziwej    2 037 798,22                     -                               -           2 037 798,22     

Ogółem (zysk/strata netto)    2 037 798,22        23 242,89     -          71 893,87         1 989 147,24     

01.01.2015-31.12.2015 

       w zł 

Aktywa 

finansowe 

wyceniane do 

wart. godziwej 

przez wynik 

finansowy 

Pożyczki i 

należności 

Inne zobowiązania 

finansowe 

wyceniane w 

zamortyzowanym 

koszcie 

Ogółem 

Przychody/Koszty z tytułu odsetek                      -          17 535,87     -          31 849,35     -       14 313,48     

Zyski/Straty z tytułu wyceny i realizacji do wart. godziwej    2 795 078,40                     -                               -           2 795 078,40     

Ogółem (zysk/strata netto)    2 795 078,40        17 535,87     -          31 849,35         2 780 764,92     

  

Ujawnienia dotyczące jednostek zależnych: 

Załączone tabele przedstawiają wymagane dla jednostek inwestycyjnych ujawnienia zgodnie z wymogami 

MSSF 12 Ujawnianie informacji na temat udziałów w innych jednostkach: 
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Nazwa jednostki zależnej 

Podstawowe 

miejsce 

prowadzenia 

działalności 

Odsetek udziałów 

własnościowych 

Odsetek 

posiadanych 

praw głosu 

Best Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Wrocław 66,73% 66,73% 

7 ORDERS Spółka Akcyjna Wrocław 49,00% 49,00% 

PATENT FUND Spółka Akcyjna Wrocław 81,04% 81,04% 

INKUBATOR NAUKOWO TECHNOLOGICZNY Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością Poznań 53,38% 53,38% 

VENTURE ALFA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Wrocław 100,00% 100,00% 

SCIENCE FUND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Wrocław 100,00% 100,00% 

CROWDCUBE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Wrocław 100,00% 100,00% 

 

Pozostałe wymagane ujawnienia wynikające z wymogów MSSF 12 Ujawnianie informacji na temat 

udziałów w innych jednostkach: 

 

(a) nie występowały istotne ograniczenia (na przykład wynikające z umów kredytowych, wymogów 

regulacyjnych lub ustaleń umownych) dotyczące zdolności nieskonsolidowanych jednostek zależnych do 

przeniesienia środków do Spółki w formie dywidend pieniężnych lub w celu spłaty pożyczek lub zaliczek 

udzielonych nieskonsolidowanej jednostce zależnej przez Spółkę (jednostkę inwestycyjną). 

 

(b) nie występowały bieżące zobowiązania lub zamiary w zakresie udzielenia żadnej nieskonsolidowanej 

jednostce zależnej wsparcia finansowego lub innego wsparcia, w tym zobowiązania lub zamiary w zakresie 

pomocy jednostce zależnej w uzyskaniu wsparcia finansowego. 

 

(c) w analizowanych okresach sprawozdawczych Spółka ani żadne z jej jednostek zależnych nie udzieliły, nie 

mając ku temu obowiązku umownego, wsparcia finansowego lub innego wsparcia nieskonsolidowanym 

jednostkom zależnym 

 

(d)  nie wystąpiły żadne ustalenia umowne, które mogą zawierać wymóg, aby Spółka lub jej nieskonsolidowane 

jednostki zależne udzieliły wsparcia finansowego nieskonsolidowanej, kontrolowanej, strukturyzowanej 

jednostce, w tym zdarzenia lub okoliczności, które mogłyby narazić Spółkę na stratę (na przykład uzgodnienia 

dotyczące płynności lub czynniki wpływające na rating kredytowy związane z obowiązkami nabycia aktywów 

jednostki strukturyzowanej lub udzielenia wsparcia finansowego). 

 

(e) w okresie sprawozdawczym ani Spółka ani którakolwiek z jej nieskonsolidowanych jednostek zależnych nie 

udzielała, nie mając ku temu obowiązku umownego, wsparcia finansowego lub innego wsparcia 

nieskonsolidowanej, strukturyzowanej jednostce, której Emitent nie kontrolował. 

 

Charakter i zakres ryzyka związanego z instrumentami finansowymi 

 

Zgodnie z zapisami MSSF7 Spółka  przeanalizowała ryzyka związane z instrumentami finansowymi. 

Spółka ustaliła zasady zarządzania ryzykiem w Spółce Venture Inc S.A., które mają się przyczynić 

do poprawy wszystkich obszarów zarządzania oraz ograniczenia ewentualnych negatywnych skutków 

zdarzeń do akceptowalnego poziomu.  

W obszarze ryzyka związanego z instrumentami finansowymi Spółka może być narażona na:  

 ryzyko rynkowe (ryzyko cen instrumentów finansowych, ryzyko stóp procentowych, ryzyko walutowe); 

 ryzyko płynności (ryzyko niedopasowania aktywów i pasywów); 

 ryzyko kredytowe. 

Ryzyko rynkowe –ryzyko cen instrumentów finansowych 

Działalność Spółki, w szczególności obszar inwestycyjny, jest silnie powiązany z rynkiem kapitałowym. 
Pogorszenie ogólnej koniunktury na rynkach kapitałowych może spowodować spadek cen notowanych 

instrumentów finansowych posiadanych przez Spółkę. Konsekwencją takiego pogorszenia może być 

również zmniejszenie wycen w przypadku nienotowanych instrumentów finansowych. Jako jednostka 
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inwestycyjna Spółka zasadniczo wszystkie swoje zaangażowania inwestycyjne wycenia w wartości 

godziwej przez wynik finansowy, co oznacza, że ewentualne negatywne zmiany cen instrumentów 

finansowych w danym okresie bezpośrednio negatywnie wpływają na osiągnięte w tym okresie wyniki 

finansowe.  

 

W celu ograniczenia ww. ryzyka Spółka przeprowadza analizę fundamentalną nabywanych instrumentów 

finansowych oraz okresowy monitoring wyników finansowych spółek portfelowych. Ponadto 

przeprowadza stały monitoring dywersyfikacji portfela. 

 

Ryzyko rynkowe – ryzyko stóp procentowych 

Spółka nie dokonywała analizy wrażliwości dla tego rodzaju ryzyka ponieważ stopień narażenia na nie 

Spółki jest niewielki. 

 

Ryzyko rynkowe – ryzyko walutowe 

Spółka nie posiadała istotnych składników aktywów ani pasywów wyrażonych w walutach obcych. Nie 

dokonywano analizy wrażliwości dla tego rodzaju ryzyka ponieważ stopień narażenia na nie Spółki jest 

niewielki. 

 

Ryzyko płynności - ryzyko niedopasowania aktywów i pasywów 

Spółka jak każdy podmiot działający na rynku narażona jest na ryzyko niewywiązania się z bieżących 

zobowiązań wynikające z rozbieżności w wysokości i czasie przepływów finansowych wynikających 

z zapadalności aktywów i wymagalności zobowiązań.  

 

Spółka realizuje swoją politykę inwestycyjną poprzez nabywanie rożnego rodzaju instrumentów 

finansowych, przede wszystkim o charakterze kapitałowym. Część z nich, przykładowo nienotowane 

udziały i akcje, charakteryzują się ograniczoną płynnością. W przypadku konieczności pilnego zapewnienia 

wolnych środków pieniężnych może zaistnieć sytuacja, w której nie będzie możliwe ich pozyskanie ze 

względu na ograniczenia w płynności posiadanych instrumentów finansowych albo ich pozyskanie będzie 

wiązało się z koniecznością zaakceptowania wycen znacząco odbiegających od możliwych do uzyskania na 

aktywnym rynku. 

 

W celu ograniczenia ww. ryzyka Spółka sprawuje bieżący monitoring wielkości aktywów płynnych oraz 

bieżących i planowanych w perspektywie co najmniej jednego kwartału zobowiązań. Na bieżąco 

monitorowane są możliwości szybkiego pozyskania kapitału w przypadkach zwiększonego 

prawdopodobieństwa niedostosowania terminów zapadalności zobowiązań. Na dzień 31.12.2016 roku 

Spółka nie była narażona na ryzyko płynności – poziom zobowiązań pozostawał na bardzo niskim 

poziomie. 

 

Poniżej zaprezentowano kontraktowe terminy zapadalności zobowiązań finansowych: 

 

31.12.2016 

 w zł 

Wartość 

bilansowa 

Kontraktowe 

przepływy 

pieniężne 

Do 6 miesięcy 6 - 12 miesięcy 1 - 2 lata 2 - 5 lat 
Powyżej 5 

lat 

Zobowiązania 

finansowe:         

  - pożyczki 
                           

-       
                           -                                  -                                  -                                  -       

                           

-       

                           

-       

  - zobowiązania 

handlowe 
              4 647,76                   4 647,76                   4 647,76                                -                                  -       

                           

-       

                           

-       

  - pozostałe 

zobowiązania (bez 

publiczno-prawnych) 

                           

-       
                           -                                  -                                  -                                  -       

                           

-       

                           

-       

Razem               4 647,76                   4 647,76                   4 647,76                                -                                  -       
                           

-       

                           

-       
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31.12.2015 

 w zł 

Wartość 

bilansowa 

Kontraktowe 

przepływy 

pieniężne 

Do 6 miesięcy 6 - 12 miesięcy 1 - 2 lata 2 - 5 lat 
Powyżej 5 

lat 

Zobowiązania 

finansowe:         

  - pożyczki     1 872 320,70         1 872 320,70            127 188,61         1 103 232,87              641 899,22                           -                        -       

  - zobowiązania 

handlowe 
          38 595,72               38 595,72              38 595,72     

    

  - pozostałe 

zobowiązania 
                          -                                 -                                -                                 -                                  -                             -                        -       

Razem     1 910 916,42         1 910 916,42            165 784,32         1 103 232,87              641 899,22                           -                        -       

 

01.01.2015 

 w zł 

Wartość 

bilansowa 

Kontraktowe 

przepływy 

pieniężne 

Do 6 miesięcy 6 - 12 miesięcy 1 - 2 lata 2 - 5 lat 
Powyżej 5 

lat 

Zobowiązania 

finansowe:         

  - pożyczki        613 539,35            613 539,35                              -                                 -                                  -           613 539,35                      -       

  - zobowiązania 

handlowe 
            2 495,00                 2 495,00                 2 495,00                               -                                  -                             -                        -       

  - pozostałe 

zobowiązania 
                

104,00     
                104,00     

               

 104,00     
                          -                                  -                             -                        -       

Razem        616 138,35            616 138,35                 2 599,00                               -                                  -           613 539,35                      -       

 

Ryzyko kredytowe 

Ryzyko kredytowe rozumiane jest jako niewykonanie zobowiązań przez kontrahenta, w szczególności 

pożyczkobiorcę. Zmniejszenie lub brak zdolności do regulowania swoich zobowiązań przez kontrahentów 

Spółki może spowodować straty finansowe w związku z posiadaniem przez Spółkę należności z tytułu 

udzielonych pożyczek. Nie można również wykluczyć, że banki, w których Spółka deponuje wolne środki 

pieniężne nie wywiążą się ze swoich zobowiązań. 

 

Spółka prowadzi stały monitoring sytuacji finansowej pożyczkobiorców. W zakresie wolnych środków 

pieniężnych Spółka korzysta z krótkoterminowych lokat bankowych jedynie w wiarygodnych instytucjach 

finansowych. 

 

Maksymalna ekspozycja na to ryzyko równa jest wartości bilansowej posiadanych instrumentów i na datę 

bilansową wyniosła odpowiednio: 

 

Wartość bilansowa 
w  zł 

31.12.2016 31.12.2015 01.01.2015 

Pożyczki i należności 442 941,39 315 384,12 27 916,15 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 037 017,75 547 771,35 659 714,93 

Razem 1 479 959,14 863 155,47 687 631,08 

 

Klasyfikacja aktywów finansowych według długości okresu przeterminowania, przedstawia się następująco: 

 



 

 

Prospekt emisyjny Venture Inc S.A.  368 

Pożyczki udzielone 

w zł 

31.12.2016 31.12.2015 01.01.2015 

Wartość brutto Utrata wartości Wartość brutto Utrata wartości Wartość brutto Utrata wartości 

Bez przeterminowania 154 069,87                          -               74 764,36                              -               18 916,15                              -       

Przeterminowane 0 - 30 dni -                          -                               -                                -                               -                                -       

Przeterminowane 31 - 120 

dni 
-                          -                               -                                -                               -                                -       

Przeterminowanie 121 - 365 

dni 
-                          -                               -                                -                               -                                -       

Przeterminowane powyżej 1 

roku 
-                          -                               -                                -                               -                                -       

Razem 154 069,87                          -               74 764,36                              -               18 916,15                              -       

 

Zarządzanie kapitałem  

 

Długoterminowym celem Spółki jest efektywne zarządzanie kapitałem rozumiane jako długoterminowy 

wzrost wartości przy zachowaniu umiarkowanego poziomu ryzyka. Zamiarem Spółki jest przeznaczanie 

środków finansowych przede wszystkim na inwestycje w instrumenty kapitałowe – udziały i akcje Spółek 

charakteryzujących się dużym potencjałem rozwojowym. Dotychczas Spółka nie wypłacała dywidendy. 

Nie została też ogłoszona polityka w zakresie dywidendy. Mogą wystąpić przypadki, że ze względu na 

ograniczony dostęp do kapitału, pomimo pojawienia się atrakcyjnych projektów inwestycyjnych Spółka nie 

będzie w stanie ich zrealizować i osiągnąć korzyści ekonomicznych. Aby ograniczyć takie ryzyko Spółka 

prowadzi bieżącą analizę stanu portfela oraz potencjalnego zapotrzebowania na kapitał (w szczególności w 

zakresie działalności inwestycyjnej). 

 

Nota 16. INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSAKCJI Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI 

 

Transakcje podmiotu z podmiotami powiązanymi 

w zł 

01.01.2016-31.12.2016 01.01.2015-31.12.2015 

Przychody ze sprzedaży usług                       -                             -       

Razem                       -                             -       

Zakupy usług 
  

Best Capital Sp. z o.o.            21 172,00                   22 000,00     

GEEK DECKS LIMITED 3 210,00 - 

AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI S.A. 32 447,40 - 

Razem 56 829,40                         22 000,00     

Przychody z tytułu odsetek od udzielonych pożyczek 
  

PATENT FUND S.A. 2 390,41 - 

AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI S.A. 9 534,25 - 

7Orders S.A. 4 931,51             4 452,05     

Polski Fundusz Innowacji Sp. z o.o.                                     1 050,96                 1 396,16     

Razem 17 907,13                             5 848,22     

Koszty odsetek od zaciągniętych pożyczek 
  

Maciej Jarzębowski                                   25 050,64               30 466,34     

Jakub Sitarz                                   18 383,56                 1 369,86     
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Mariusz Ciepły                                     2 410,96     - 

Razem 45 845,16                             31 836,20     

 

Transakcje podmiotu z podmiotami 

powiązanymi 

w zł 

2016-12-31 31.12.2015 01.01.2015 

Salda rozrachunków na dzień bilansowy 

powstałe w wyniku sprzedaży/zakupu 

towarów/usług   
 

Należności: - - - 

Zobowiązania: - 12 792,00 - 

Best Capital Sp. z o.o. - 12 792,00 - 

   
 

   
 

Salda innych rozrachunków na dzień 

bilansowy    
 

Należności: 19 601,00 50 000,00 - 

Zaliczki pobrane przez Zarząd 19 601,00 50 000,00 - 

Zobowiązania: - -  

   
 

Pożyczki udzielone podmiotom powiązanym 
  

 

PATENT FUND S.A. 27 390,41 - - 

AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI S.A. 109 534,25 - - 

7Orders S.A. - 54 452,05 - 

Polski Fundusz Innowacji Sp. z o.o. - 15 396,16 - 

Best Capital Sp. z o.o. - 4 916,15 18 916,15 

Razem 136 924,66 74 764,36 18 916,15 

Pożyczki otrzymane od podmiotów 

powiązanych   
 

Maciej Jarzębowski - 1 270 950,84 613 539,35 

Jakub Sitarz - 501 369,86 - 

Razem - 1 772 320,70 613 539,35 

 

Transakcje podmiotu z podmiotami powiązanymi 
w zł 

01.01.2016-31.12.2016 01.01.2015-31.12.2015 

Wynagrodzenie wypłacone i należne kluczowym członkom 

kadry kierowniczej i organów nadzoru 
35 975,00                                                   -       

  - Członkowie Zarządu z tytułu pełnienia funkcji 30 975,00                                                  -       

  - Członkowie Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji 5 000,00    
 

Inne transakcje z Członkami Zarządu i innymi kluczowymi 

członkami kadry kierowniczej oraz członkami ich rodzin 
                                               -                                                      -       

 

Istotne transakcje z powiązanymi podmiotami w okresie objętym sprawozdaniem finansowym: 

 

Transakcje ze spółką Agencja Rozwoju Innowacji S.A. 
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Na podstawie umowy z dnia 21 marca 2016 r. Agencja Rozwoju Innowacji S.A. świadczyła na rzecz Spółki 

usługi doradcze związane z pozyskaniem dotacji. Umowa została wykonana. 

 

W dniu 18 stycznia 2016 r. Spółka jako pożyczkodawca oraz Agencją Rozwoju Innowacji S.A. jako 

pożyczkobiorca zawarły umowę pożyczki na kwotę 100.000 PLN, oprocentowanej na 10% w skali roku. Celem 

pożyczki jest sfinansowanie potrzeb inwestycyjnych Agencji Rozwoju Innowacji S.A. Termin spłaty pożyczki 

przypada na dzień 31 grudnia 2016 r. Zabezpieczenie spłaty pożyczki stanowi weksel własny in blanco 

z klauzulą „bez protestu”. Umowa pożyczki może zostać wypowiedziana przez Spółkę ze skutkiem 

natychmiastowym, a tym samym pożyczka postawiona w stan wymagalności wraz z należnymi odsetkami 

w przypadku istotnego naruszenia przez Agencję Rozwoju Innowacji S.A. postanowień umowy pożyczki. Na 

dzień bilansowy kwota pozostała do spłaty wynosi 109.534,25 PLN. 

 

Transakcje ze spółką Best Capital sp. z o.o. 

 

Zgodnie z umową z dnia 1 lipca 2015 r. Best Capital sp. z o.o. świadczyła na rzecz Spółki usługi doradcze 

związane z wypełnianiem obowiązków informacyjnych.  

W dniu 19 października 2016 r. Spółka jako sprzedający oraz Best Capital sp. z o.o. jako kupujący zawarły 

umowę sprzedaży 200 udziałów w spółce Polski Fundusz Innowacji sp. z o.o. Cena sprzedaży wyniosła 

1.000 PLN. Umowa została rozliczona. 

 

Transakcje ze spółką Geek Decks Limited 

 

W okresie objętym Sprawozdaniami Finansowymi spółka Geek Decks Limited świadczyła na rzecz Spółki 

usługi związane z zaprojektowaniem strony internetowej Spółki. 

 

Transakcje ze spółką Patent Fund S.A. (dawniej Wakepark S.A.) 

 

Spółka jako pożyczkodawca oraz Patent Fund S.A. jako pożyczkobiorca zawarły: 

 

 umowę pożyczki z dnia 17 stycznia 2016 r. na kwotę 25.000 PLN, oprocentowanej na 10% w skali roku. 

Termin spłaty pożyczki przypada na dzień 31 grudnia 2016 r. Na Datę Prospektu kwota pozostała do spłaty 

wynosi 27.390,41 PLN. 

Transakcje Spółki ze Znacznymi Akcjonariuszami  

 

Transakcje z Panem Maciejem Jarzębowskim 

 

Umowy pożyczki 

 

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym pomiędzy Spółką jako pożyczkobiorcą oraz Panem Maciejem 

Jarzębowskim jako pożyczkodawcą zostały zawarte następujące umowy pożyczki: 

 

 umowa pożyczki z dnia 20 stycznia 2016 r. na kwotę 200.000 zł, z oprocentowaniem 10 % w skali roku. 

Umowa została rozliczona w drodze potrącenia wzajemnego z należnościami za wyemitowane akcje serii F. 

 umowa pożyczki z dnia 10 marca 2016 r. na kwotę 50.000 zł, z oprocentowaniem 10 % w skali roku. 

Umowa została rozliczona w drodze potrącenia wzajemnego z należnościami za wyemitowane akcje serii F. 

Umowy sprzedaży akcji/udziałów 

 

W dniu 25 marca 2016 r., Spółka jako kupujący oraz Pan Maciej Jarzębowski jako sprzedający zawarły umowę 

sprzedaży 3.431.517 akcji spółki Patent Fund S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Cena sprzedaży wyniosła 

1.818.704 PLN. Umowa została rozliczona w drodze potrącenia wzajemnego z należnościami za wyemitowane 

akcje serii F. 

 

Na podstawie umowy sprzedaży z dnia 14 czerwca 2016 r., Spółka nabyła od Pana Macieja Jarzębowskiego 315 

udziałów w spółce Ardeo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Cena sprzedaży wyniosła 198.878 PLN. Umowa 

została rozliczona w drodze potrącenia wzajemnego z należnościami za wyemitowane akcje serii F. 
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Umowy objęcia akcji Spółki 

 

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym pomiędzy Spółką oraz Panem Maciejem Jarzębowskim zostały 

zawarte następujące umowy objęcia akcji serii F: 

 

 umowa objęcia 909.352 akcji na okaziciela serii F Spółki za łączną kwotę 1.818.704 PLN z dnia 25 marca 

2016 r. Umowa została rozliczona w drodze potrącenia wzajemnego z należnościami tytułem zapłaty ceny 

za akcje spółki Patent Fund S.A.; 

 umowa objęcia 500.000 akcji na okaziciela serii F Spółki za łączną kwotę 1.000.000 PLN z dnia 26 kwietnia 

2016 r. Umowa została rozliczona;  

 umowa objęcia 386.740 akcji na okaziciela serii F Spółki za łączną kwotę 773.480 PLN z dnia 26 kwietnia 

2016 r. w drodze potrącenia wzajemnego z należnościami z tytułu udzielonych Spółce przez Pana Macieja 

Jarzębowskiego pożyczek na podstawie umów z dnia 16 grudnia 2015 r., 20 stycznia 2016 r. oraz 10 marca 

2016 r.;  

 umowa objęcia 60.000 akcji na okaziciela serii F Spółki za łączną kwotę 120.000 PLN z dnia 15 czerwca 

2016 r. Umowa została rozliczona; 

 umowa objęcia 99.439 akcji na okaziciela serii F Spółki za łączną kwotę 198.878 PLN z dnia 15 czerwca 

2016 r. Umowa została rozliczona w drodze potrącenia wzajemnego z należnościami tytułem zapłaty ceny 

za udziały spółki Ardeo sp. z o.o.  

Transakcje z Panem Jakubem Sitarzem  

 

Umowy pożyczki 

 

Na podstawie umowy pożyczki z dnia 20 stycznia 2016 r. Pan Jakub Sitarz udzielił Spółce pożyczki w kwocie 

100.000 zł, z oprocentowaniem 10 % w skali roku. Umowa została rozliczona w drodze potrącenia wzajemnego 

z należnościami za wyemitowane akcje serii F. 

 

Umowy sprzedaży akcji 

 

W dniu 25 marca 2016 r., Spółka jako kupujący oraz Pan Jakub Sitarz jako sprzedający zawarły umowę 

sprzedaży 3.425.705 akcji spółki Patent Fund S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Cena sprzedaży wyniosła 

1.815.624 PLN. Umowa została rozliczona w drodze potrącenia wzajemnego z należnościami za wyemitowane 

akcje serii F.  

 

Umowy objęcia akcji Spółki 

 

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym pomiędzy Spółką oraz Panem Jakubem Sitarzem zostały 

zawarte następujące umowy objęcia akcji serii F: 

 umowa objęcia 907.812 akcji na okaziciela serii F Spółki za łączną kwotę 1.815.624 PLN z dnia 25 marca 

2016 r. Umowa została rozliczona w drodze potrącenia wzajemnego z należnościami tytułem zapłaty ceny 

za akcje spółki Patent Fund S.A.; 

 umowa objęcia 309.959 akcji na okaziciela serii F Spółki za łączną kwotę 619.918 PLN z dnia 26 kwietnia 

2016 r. Umowa została rozliczona w drodze potrącenia wzajemnego z należnościami z tytułu udzielonych 

Spółce przez Pana Jakuba Sitarza pożyczek na podstawie umów z dnia 16 grudnia 2015 r. oraz 20 stycznia 

2016 r.; 

 umowa objęcia 500.000 akcji na okaziciela serii F Spółki za łączną kwotę 1.000.000 PLN z dnia 11 maja 

2016 r. Umowa została rozliczona.  

Zawieranie pomiędzy Spółką a Znacznymi Akcjonariuszami umów sprzedaży akcji/udziałów spółek 

(stanowiących obecnie Spółki Portfelowe), miało charakter incydentalny i porządkujący aktywa. Znaczni 

Akcjonariusze zobowiązali się inwestować w startupy tylko poprzez Emitenta. W ocenie Spółki transakcje te zostały 

dokonane na warunkach rynkowych. Spółka nie może jednak wykluczyć, że takie transakcje będą dokonywane 

w przyszłości. Spółka nie przeprowadzała transakcji nieodpłatnych. 
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Transakcje z członkami Zarządu oraz członkami Rady Nadzorczej 

 

Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej są członkami kluczowego personelu kierowniczego Spółki 

w rozumieniu MSR 24. 

 

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym oraz do daty podpisania sprawozdania finansowego członkowie 

Zarządu otrzymywali od Spółki wynagrodzenie z tytułu powołania w skład Zarządu. W okresie objętym 

Sprawozdaniami Finansowymi członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymywali od Spółki wynagrodzenia z tytułu 

udziału w posiedzeniu Rady Nadzorczej. Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej zostało przyznane 

uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 10 listopada 2016 r. Spółka nie przeprowadzała 

transakcji nieodpłatnych. 

 

W omawianym okresie Spółka nie udzielała pożyczek ani żadnych podobnych świadczeń na rzecz członków 

Zarządu ani Rady Nadzorczej. 

 

Umowa z członkiem Zarządu – Panem Rafałem Sobczakiem 

 

W dniu 14 października 2016 r. Spółka zawarła z członkiem Zarządzu Emitenta Panem Rafałem Sobczakiem 

umowę nabycia 100 udziałów spółki Science.Fund sp. z o.o. za kwotę 5.350 PLN. 

 

Warunki transakcji z podmiotami powiązanymi 

 

Sprzedaż na rzecz oraz zakupy od podmiotów powiązanych dokonywane są według cen rynkowych. 

Zobowiązania/należności (z tytułu dostaw i usług) są niezabezpieczone, nieoprocentowane. Należności od 

lub zobowiązania wobec podmiotów nie zostały objęte żadnymi gwarancjami udzielonymi lub 

otrzymanymi. Żadna z należności od jednostek powiązanych nie była zaliczana do kategorii zagrożonych 

niewypłacalnością. 

 

IV. DANE UZUPEŁNIAJĄCE 

 

1. INFORMACJE O ZATRUDNIENIU 

 

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym  Spółka nie zatrudniała osób na podstawie umów o pracę, 

korzystała natomiast z usług podmiotu zewnętrznego na mocy zawartej umowy o współpracę. Na dzień 31 

grudnia 2016 roku Spółka współpracowała z jednym podmiotem. 

 

2. WYNAGRODZENIA, ŁĄCZNIE Z WYNAGRODZENIEM Z ZYSKU, WYPŁACONE CZŁONKOM 

ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ 

 

Wynagrodzenie wypłacone i należne przedstawiono w Nocie nr 16. 

 

3. TRANSAKCJE Z CZŁONKAMI ZARZĄDU I ORGANÓW NADZORCZYCH I ICH 

MAŁŻONKAMI, KREWNYMI LUB POWINOWATYMI W LINII PROSTEJ DO DRUGIEGO 

STOPNIA LUB POWIĄZANYMI Z TYTUŁU OPIEKI, PRZYSPOSOBIENIA LUB KURATELI Z 

OSOBĄ ZARZĄDZAJĄCĄ LUB BĘDĄCĄ W ORGANACH NADZORCZYCH JEDNOSTKI 

 

Poza wskazanymi w tabeli w Nocie 16 zaliczkami i pożyczkami od Prezesa Zarządu Spółki oraz wpłatami 

dokonywanymi na objęcie akcji nowych emisji nie występowały w badanym okresie inne istotne transakcje 

z członkami zarządu i organami nadzorczymi i ich małżonkami, krewnymi lub powinowatymi w linii 

prostej do drugiego stopnia lub powiązanymi z tytułu opieki, przysposobienia lub kurateli z osobą 

zarządzającą lub będącą w organach nadzorczych jednostki. 

 

4. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZDARZEŃ NASTĘPUJĄCYCH PO DNIU BILANSOWYM 

 

Po dniu bilansowym (31 grudnia 2016 roku) do dnia zatwierdzenia historycznych danych finansowych do 

publikacji miały miejsce następujące  znaczące zdarzenia mające wpływ na sytuację finansową Spółki: 
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- po dniu bilansowym odnotowano istotne odchylenia kursów notowań spółek portfelowych, w porównaniu 

do kursów na dzień 31 grudnia 2016 roku. Kursy te (do porównania przyjęto kursy z dnia 17 marca 2017 

roku) przedstawiały się następująco Agencja Rozwoju Innowacji SA – 0,65 zł (na dzień 31 grudnia 2016: 

0,52 zł), Patent Fund – 0,40 zł (0,50 zł), Inno-Gene S.A. 3,95 zł (5,95 zł); 

- w dniu 2 stycznia 2017 roku złożony został w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o 

zatwierdzenie Prospektu Emisyjnego sporządzonego w związku z ofertą nie więcej niż 15.000.000 akcji 

serii G na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł każda oraz ubieganiem się o dopuszczenie i 

wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w 

Warszawie S.A. 14.840.000 akcji zwykłych na okaziciela (serie akcji A do F) oraz nie więcej niż 

15.000.000 akcji serii G; 

- w dniu 6 lutego 2017 roku Zarząd Venture Inc S.A. powziął informację o zarejestrowaniu zmian w 

Statucie Spółki przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy 

KRS, dokonanych na NWZA z dnia 10.11.2016. 

- w dniu 21 lutego 2017 roku Zarząd Spółki powziął informację o podpisaniu i ziszczeniu się pierwszej 

części Umowy Inwestycyjnej, zawartej przez Spółkę Portfelową Friendly Score, na mocy której spółka 

otrzyma od grupy aniołów biznesu (z ang. „Business Angels), którzy obejmą kluczowe funkcje w Spółce 

dwie transze inwestycyjne 

- w dniu 5 czerwca 2017 roku została podpisana umowa objęcia 400 tys. akcji nowej emisji serii E spółki 

Agencja Rozwoju Innowacji S.A. Cena 1 akcji ustalona została na 0,25 zł, a łączna wartość transakcji 

wyniesie 100,0 tys. zł. 

 

5. INFORMACJE O ZDARZENIACH DOTYCZĄCYCH  LAT UBIEGŁYCH UJĘTYCH W 

SPRAWOZDANIU ZA BIEŻĄCY OKRES  

 

Informacje przedstawiono w nocie „Informacje uzupełniające”. 

 

6. INFORMACJE O ODPISACH AKTUALIZUJĄCYCH Z TYTUŁU UTRATY WARTOŚCI 

AKTYWÓW FINANSOWYCH, RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH, WARTOŚCI 

NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH LUB INNYCH AKTYWÓW ORAZ ODWRÓCENIU TAKICH 

ODPISÓW  

 

Spółka nie dokonywała istotnych odpisów wartości niematerialnych ani rzeczowych aktywów trwałych. 

Zmiany szacowanych wartości godziwych aktywów finansowych, odnoszone na wynik finansowy 

przedstawiono w notach opisujących składniki majątku finansowego. 

 

7. INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIAN ZOBOWIĄZAŃ WARUNKOWYCH I AKTYWÓW 

WARUNKOWYCH  

 

Na dzień 31 grudnia 2016 r.  Spółka nie udzieliła gwarancji ani poręczenia, ani nie wystawiła gwarancji ani 

poręczeń, w celu zabezpieczenia zobowiązań wobec osób trzecich, a także nie posiadała innych 

zobowiązań warunkowych za wyjątkiem wystawionego weksla in blanco z tytułu zawartej z PARP umowy 

„Pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania czynnikiem wzrostu Venture Incubator S.A.” do kwoty 

497,0 tys. zł oraz weksla własnego in blanco z klauzulą „bez protestu” będącego zabezpieczeniem pożyczki 

o wartości 100,0 tys. zł, udzielonej w dniu 18 stycznia 2016 roku Spółce Agencja Rozwoju Innowacji S.A. 

 

8. INFORMACJE DOTYCZĄCE POZYCJI POZABILANSOWYCH 

 

Nie wystąpiły. 

 

9. INFORMACJE DOTYCZĄCE SEZONOWOŚCI I CYKLICZNOŚCI DZIAŁALNOŚCI 

 

W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi działalność Spółki nie była sezonowa, ani 

cykliczna. 

 

10. INFORMACJE DOTYCZĄCE SEGMENTÓW DZIAŁALNOŚCI 

 

Spółka prowadzi działalność inwestycyjną. Nie identyfikuje segmentów operacyjnych. W okresie objętym 

sprawozdaniem finansowym Spółka prowadziła swoją działalność wyłącznie na terytorium Polski.  
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11. INFORMACJE POZOSTAŁE 

 Jednostkowe sprawozdanie finansowe nie zostało skorygowane wskaźnikiem inflacji, gdyż skumulowana 

średnioroczna stopa inflacji z okresu trzech lat nie osiągnęła 100%. 

 Rozliczenia z tytułu spraw sądowych nie wystąpiły. 

 Niniejsze sprawozdanie finansowe koryguje sprawozdanie finansowe sporządzone dnia 21 marca 2017 roku, 

poprzez uzupełnienie i rozszerzenie ujawnień dotyczących wartości godziwej określonych w przepisach 

MSSF 13 – Ustalanie wartości godziwej (nota nr 7) oraz poprzez korekty w zakresie kwalifikacji poziomów 

hierarchii wartości godziwej aktywów finansowych (nota nr 15). 

12. WYNAGRODZENIE NETTO PODMIOTÓW UPRAWNIONYCH DO BADANIA SPRAWOZDAŃ 

FINANSOWYCH 

 

Wynagrodzenie podmiotów 

uprawnionych do badania 

sprawozdań finansowych (netto) 

31.12.2016 31.12.2015 

Podmiot uprawniony HLB M2 Sp. z o.o. Tax & Audit  Sp.k. 

HLB M2 Sp. z o.o. Tax & Audit  Sp.k. (d. 

HLB M2 Audyt Sp. z o.o. Sp.k.) 

Badanie sprawozdania finansowego 15 000,00                          19 500,00     

  15 000,00                          19 500,00     

 
Podpis osoby, sporządzającej sprawozdanie finansowe 
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KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE NA 

DZIEŃ I ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2017 R. 
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 I WYBRANE DANE FINANSOWE VENTURE INC S.A 

 
w PLN w EUR 

Wybrane dane finansowe                                                                                                     

 za okres 

od 01.04.2017             

do 30.06.2017 

 za okres 

od 01.04.2016             

do 30.06.2016 

 za okres 

od 01.01.2017                  

do 30.06.2017 

 za okres 

od 01.01.2016                  

do 30.06.2016 

 za okres 

od 01.01.2017             

do 30.06.2017 

 za okres 

od 01.04.2017             

do 30.06.2017 

 za okres 

od 01.01.2016                  

do 30.06.2016 

 za okres 

od 01.04.2016                  

do 30.06.2016 

(niebadane)  (niebadane)     (niebadane)     (niebadane)     (niebadane)    (niebadane)    (niebadane)     (niebadane)     

I. Przychody z działalności podstawowej 0 0 0 684 977 0 0 0 156 370 

II. Zysk/Strata na działalności podstawowej -2 168 378 -1 506 426 -2 343 483 487 281 -515 581 -341 973 -551 745 111 239 

III. Zysk/Strata przed opodatkowaniem -2 171 202 -1 531 333 -2 345 655 413 004 -516 252 -347 627 -552 257 94 282 

IV. Zysk/Strata netto -1 759 694 -1 099 424 -1 903 444 463 708 -418 407 -249 580 -448 143 105 857 

V. Całkowite dochody ogółem -1 759 694 -1 099 424 -1 903 444 463 708 -418 407 -249 580 -448 143 105 857 

VI. Przepływy pieniężne netto z działalności 

operacyjnej 
-132 860 -154 587 -250 540 -255 835 -31 590 -35 093 -58 987 -58 403 

VII. Przepływy pieniężne netto z działalności 

inwestycyjnej 
-120 962 -9 429 -130 439 -731 399 -28 761 -2 140 -30 710 -166 967 

VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności 

finansowej 
0 3 704 932 29 576 4 026 526 0 841 055 6 963 919 193 

IX. Przepływy pieniężne netto razem. -253 822 3 540 916 -351 403 3 039 291 -60 352 803 822 -82 734 693 823 

Wybrane dane finansowe                                                                                                     

 stan na                         

30.06.2017   
  

 stan na                         

30.06.2016 
  

 stan na                         

30.06.2017 
  

 stan na                         

30.06.2016 
  

(niebadane)         (niebadane)    (niebadane)          (niebadane)   

X. Aktywa razem  19 598 900     
 

 20 889 714     
 

 4 637 147     
 

 4 720 306     
 

XI. Zobowiązania długoterminowe  1 277 273     
 

 1 805 161     
 

 302 206     
 

 407 900     
 

XII. Zobowiązania krótkoterminowe  28 889     
 

 11 497 224     
 

 6 835     
 

 2 597 949     
 

XIII. Kapitał własny  18 292 739     
 

 7 587 329     
 

 4 328 106     
 

 1 714 457     
 

XIV. Kapitał zakładowy  1 484 000     
 

 884 000     
 

 351 118     
 

 199 751     
 

XV. Liczba akcji (w szt.)  14 840 000     
 

 8 840 000     
 

 14 840 000     
 

 8 840 000     
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XVI. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,13     
 

 0,05     
 

-0,03     
 

 0,01     
 

XVII. Rozwodniony zysk/strata na jedną akcję 

zwykłą (w zł/EUR) 
-0,13     

 
 0,05     

 
-0,03     

 
 0,01     

 

XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)  1,23        0,86        0,29        0,19       
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Zastosowane kursy walutowe: 

1) poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przelicza 

się na walutę EUR wg średniego kursu NBP obowiązującego na dzień 

bilansowy 

 - na dzień 30.06.2017 r. wg kursu 4,2265 PLN/EUR, tabela kursów 

średnich NBP nr 125/A/NBP/2017 

  - na dzień 30.06.2016 r. wg kursu 4,4255 PLN/EUR, tabela kursów 

średnich NBP nr 125/A/NBP/2016 

 2) poszczególne pozycje rachunku zysku i strat, sprawozdania z 

innych całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów 

pieniężnych przelicza się na walutę EUR wg kursu stanowiącego 

średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP 

obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca w 

danym okresie sprawozdawczym 

  - za okres 01.01-30.06.2017  wg kursu 4,2474 PLN/EUR, - za 

okres 01.04-30.06.2017 wg kursu 4,2057 PLN/EUR, - za okres 

01.04-30.06.2016 wg kursu 4,4051 PLN/EUR, - za okres 01.01-

30.06.2016 wg kursu 4,3805 PLN/EUR 
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II. KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 

VENTURE INC S.A.  

II.1 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 

 

 w zł 

                  01.04.2017 

30.06.2017 

 01.04.2016 

30.06.2016 

 01.01.2017 

30.06.2017 

 01.01.2016 

30.06.2016 

(niebadane)  (niebadane)  (niebadane)  (niebadane)  

DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA  
 

  
 

 

Przychody z działalności podstawowej, w tym: 
                                                         

-       

 

 -       

                                                        

-       

                                         

684 977,06     

  przychody z działalności inwestycyjnej 
                                                       

-       

 

 -       

                                                       

-       

                                      

684 977,06     

  przychody ze sprzedaży produktów i usług 
                                                       

-       

 

 -       

                                                       

-       

                                                       

-       

Koszty działalności podstawowej, w tym:                   2 168 378,30      1 506 425,76                   2 343 483,36                     197 696,56     

  koszty działalności inwestycyjnej                 2 030 214,07      1 374 653,12                  2 072 254,57                            731,36     

  koszty ogólnego zarządu                     138 164,23                  131 772,64                     271 228,79                     196 965,20     

Zysk/Strata na działalności podstawowej -                2 168 378,30     -         1 506 425,76     -             2 343 483,36                      487 280,50     

Przychody z pozostałej działalności                                      -        -                           1 720,80                                      -       

Koszty pozostałej działalności                          5 930,10      7 630,40                       11 478,61                        23 430,84     

Przychody finansowe                        3 130,70                      6 698,35                         7 731,80                       15 074,42     

Koszty finansowe                              24,36      23 975,03                            145,91                      65 919,89     

Zysk/Strata przed opodatkowaniem -                2 171 202,06     -         1 531 332,84     -             2 345 655,28                      413 004,19     

Podatek dochodowy, w tym:  -                   411 508,43     -            431 908,82     -                442 211,22     -                  50 704,16     

  - część bieżąca                                     -                                     -                                         -                                        -       

  - część odroczona -                   411 508,43     -            431 908,82     -                442 211,22     -                  50 704,16     

Zysk/Strata netto okresu z działalności 

kontynuowanej 
-                1 759 693,63     -         1 099 424,02     -       1 903 444,06                     463 708,35     

 

II.2 SPRAWOZDANIE Z INNYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW 

 

  

w zł 

 01.01.2017-30.06.2017  01.01.2016-30.06.2016 

 (niebadane) (niebadane)  

Zysk/Strata netto za okres sprawozdawczy - 1 903 444,06 463 708,35 

Inne składniki całkowitego dochodu: - - 

Całkowite dochody ogółem okresu sprawozdawczego - 1 903 444,06 463 708,35 
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II.3 SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 

  Nota 

w PLN 

30.06.2017 30.06.2016 

Aktywa trwałe (długoterminowe)   18 503 281,13 16 879 115,26 

Wartość firmy, inne wartości niematerialne 5 - - 

Rzeczowe aktywa trwałe 6 25 517,03 10 613,51 

Aktywa finansowe, w tym: 7 17 961 582,88 16 755 824,94 

aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy   17 961 582,88 16 739 385,49 

inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności   - - 

aktywa finansowe dostępne do sprzedaży   - - 

pożyczki i należności    - 16 439,45 

Aktywa z tytułu podatku odroczonego  2 516 181,22 112 676,81 

Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)   1 095 619,05 4 010 598,96 

Aktywa finansowe, w tym: 7 409 331,91 423 044,66 

aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy   7 836,12 37 251,61 

inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności   - - 

aktywa finansowe dostępne do sprzedaży   - - 

pożyczki i należności    401 495,79 385 793,05 

Inne składniki aktywów obrotowych 9 672,38 491,60 

Należności z tytułu podatku dochodowego   - - 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 10 685 614,76 3 587 062,70 

Suma aktywów   19 598 900,18 20 889 714,22 

Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom spółki dominującej)   18 292 738,91 7 587 329,16 

Kapitał akcyjny 11 1 484 000,00 884 000,00 

Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej (agio) 11 13 778 877,86 2 836 000,00 

Akcje własne 11 - - 

Kapitał z aktualizacji wyceny aktywów 11 - - 

Kapitał rezerwowy 11 - - 

Zyski zatrzymane 11 3 029 861,05 3 867 329,16 

Zobowiązania długoterminowe   1 277 272,73 1 805 161,50 

Zobowiązania finansowe, w tym: 12 - 656 040,31 

  długoterminowe pożyczki   - 656 040,31 

Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 13 - - 

Rezerwy 14 - - 

Rezerwy na podatek odroczony 2 1 277 272,73 1 149 121,19 

Zobowiązania krótkoterminowe   28 888,54 11 497 223,56 

Zobowiązania finansowe, w tym:    - 11 480 000,00 

  pożyczki krótkoterminowe 13 - - 

 wpłaty na akcje   
 

11 480 000,00 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 14 23 888,54 17 223,56 

Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego   - - 

Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych   
                          5 

000,00     

                                         

-       
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Rezerwy 15 
                                         

-       

                                         

-       

Suma pasywów   
                  19 598 

900,18     

                  20 889 

714,22     

  

Wartość księgowa w zł 18 292 738,91 7 587 329,16 

Liczba akcji (szt.) 14 840 000 8 840 000 

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1,23 0,86 

II.4 SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 

 

  

  

Kapitał 

podstawowy 

Kapitał zapasowy z 

agio 

Zyski 

zatrzymane 

Kapitały własne 

razem 

Za okres 01.04.2017 – 30.06.2017 
    

(niebadane) 
    

 
    Stan na dzień 1 kwietnia 2017 r. 1 484 000,00 13 778 877,86 4 789 554,68 20 052 432,54 

Transakcje kapitałowe z właścicielami 0,00 0,00 0,00 0,00 

Nabycie akcji własnych 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zyski/Straty ujęte w kapitałach własnych 0,00 0,00 0,00 0,00 

Koszty transakcyjne (związane z transakcjami na akcjach) 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zysk/Strata za okres 0,00 0,00 -1 759 693,63 -1 759 693,63 

Inne dochody całkowite 0,00 0,00 0,00 0,00 

Całkowite dochody ogółem 0,00 0,00 -1 759 693,63 -1 759 693,63 

Stan na dzień 30 czerwca 2017 r. 1 484 000,00 13 778 877,86 3 029 861,05 18 292 738,91 

Za okres 01.04.2016 – 30.06.2016 
    

(niebadane) 
    

     
Stan na dzień 1 kwietnia 2016 r. 884 000,00 2 836 000,00 4 966 753,18 8 686 753,18 

Transakcje kapitałowe z właścicielami 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zyski/Straty ujęte w kapitałach własnych 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zysk/Strata za okres 0,00 0,00 -1 099 424,02 -1 099 424,02 

Inne dochody całkowite 0,00 0,00 0,00 0,00 

Całkowite dochody ogółem 0,00 0,00 -1 099 424,02 -1 099 424,02 

Stan na dzień 30 czerwca 2016 r. 884 000,00 2 836 000,00 3 867 329,16 7 587 329,16 

Za okres 01.01.2017 – 30.06.2017 
    

(niebadane) 
    

 
    Stan na dzień 1 stycznia 2017 r. 1 484 000,00 13 778 877,86 4 933 305,11 20 196 182,97 

Transakcje kapitałowe z właścicielami 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zyski/Straty ujęte w kapitałach własnych 0,00 0,00 0,00 0,00 

Koszty transakcyjne (związane z transakcjami na akcjach) 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zysk/Strata za okres 0,00 0,00 -1 903 444,06 -1 903 444,06 

Inne dochody całkowite 0,00 0,00 0,00 0,00 

Całkowite dochody ogółem 0,00 0,00 -1 903 444,06 -1 903 444,06 
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Stan na dzień 30 czerwca 2017 r. 1 484 000,00 13 778 877,86 3 029 861,05 18 292 738,91 

     Za okres 01.01.2016 – 30.06.2016 
    

(niebadane) 
    

     
Stan na dzień 1 stycznia 2016 r. 884 000,00 2 836 000,00 3 403 620,81 7 123 620,81 

Transakcje kapitałowe z właścicielami 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zyski/Straty ujęte w kapitałach własnych 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zysk/Strata za okres 0,00 0,00 463 708,35 463 708,35 

Inne dochody całkowite 0,00 0,00 0,00 0,00 

Całkowite dochody ogółem 0,00 0,00 463 708,35 463 708,35 

Stan na dzień 30 czerwca 2016 r. 884 000,00 2 836 000,00 3 867 329,16 7 587 329,16 

 

II.5 SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 

  

w zł  

 01.04.2017-

30.06.2017  

 01.04.2016-

30.06.2016  

 01.01.2017-

30.06.2017 

 01.01.2016-

30.06.2016 

(niebadane) (niebadane) (niebadane) (niebadane) 

A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej         

I. Zysk/Strata przed opodatkowaniem -2 171 202,06 -1 531 332,84 -2 345 655,28 413 004,19 

II. Korekty o pozycje  2 028 862,09 1 386 436,99 2 067 646,65 - 633 376,61 

Amortyzacja 1 778,72 545,70 3 123,88 1 175,99 

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)  -3 130,70 11 238,17 -7 731,80 49 693,10 

Zysk/Strata z tytułu działalności inwestycyjnej 2 030 214,07 1 374 653,12 2 072 254,57 -684 245,70 

Środki pieniężne z działalności operacyjnej przed 

uwzględnieniem zmian w kapitale obrotowym 
-142 339,97 -144 895,85 -278 008,63 -220 372,42 

Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych 

należności 
0,00 -15 000,00 19 601,00 -14 550,00 

Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych 

zobowiązań 
9 521,19 4 527,94 7 223,78 -21 372,16 

Zmiana stanu pozostałych aktywów  -41,13 780,85 643,77 459,46 

Inne korekty 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zapłacony podatek dochodowy 0,00 0,00 0,00 0,00 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej  (I+/-II) -132 859,91 -154 587,06 -250 540,08 -255 835,12 

B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej          

I. Wpływy 0,00 0,00 0,00 54 931,51 

Zbycie aktywów finansowych 0,00 0,00 0,00 0,00 

Spłata udzielonych pożyczek 0,00 0,00 0,00 54 931,51 

Inne wpływy inwestycyjne 0,00 0,00 0,00 0,00 

II. Wydatki 120 961,98 9 428,91 130 439,31 786 330,66 

Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych 9 461,98 4 428,91 15 506,32 4 428,91 

Zakup aktywów finansowych 111 500,00 5 000,00 114 932,99 656 901,75 

Udzielone pożyczki 0,00 0,00 0,00 125 000,00 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -120 961,98 -9 428,91 -130 439,31 -731 399,15 

C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej          
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I. Wpływy 0,00 3 704 931,51 29 576,40 4 154 931,51 

Wpływy z tytułu emisji akcji 0,00 3 700 000,00 0,00 3 700 000,00 

Wpływy z tytułu otrzymanych kredytów i pożyczek 0,00 0,00 0,00 450 000,00 

Otrzymane odsetki 0,00 4 931,51 0,00 4 931,51 

wpływy z tytułu dotacji 0,00 0,00 29 576,40 0,00 

II. Wydatki 0,00 0,00 0,00 128 405,89 

Nabycie własnych instrumentów kapitałowych 0,00 0,00 0,00 0,00 

Wydatki z tytułu spłaty kredytów i pożyczek 0,00 0,00 0,00 126 945,15 

Odsetki zapłacone 0,00 0,00 0,00 1 460,74 

Inne wydatki finansowe  0,00 0,00 0,00 0,00 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 0,00 3 704 931,51 29 576,40 4 026 525,62 

D. Przepływy pieniężne netto -253 821,89 3 540 915,54 -351 402,99 3 039 291,35 

Zyski/(Straty) z różnic kursowych z tytułu wyceny środków 

pieniężnych i ich ekwiwalentów 
0,00 0,00 0,00 0,00 

E. Zmiana stanu środków pieniężnych netto i ich ekwiwalentów 

w okresie 
-253 821,89 3 540 915,54 -351 402,99 3 039 291,35 

F. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu 939 436,65 46 147,16 1 037 017,75 547 771,35 

G. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 685 614,76 3 587 062,70 685 614,76 3 587 062,70 

- tym środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania 0,00 0,00 0,00 0,00 

II.6 INFORMACJA DODATKOWA DO KWARTALNEGO SKRÓCONEGO 

JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

INFORMACJE OGÓLNE 

Nazwa, siedziba, przedmiot działalności gospodarczej 

 

Spółka Venture Inc S.A. (dawniej Venture Incubator S.A.) została wpisana do Krajowego Rejestru 

Sądowego (KRS) w dniu 22 lutego 2008 pod numerem 0000299743. Siedziba Spółki mieści się we 

Wrocławiu, Al. Gen. Józefa Hallera 180 lok. 14 (dawniej 180 lok. 18), kod pocztowy: 53-203, Wrocław. 

Spółce nadano numer statystyczny REGON 020682053 oraz numer identyfikacji podatkowej 8992650810. 

Podstawowym przedmiotem jej działalności jest 64.30 Z - Działalność trustów, funduszów i podobnych 

instytucji finansowych. 

Spółka działa w formule funduszu venture capital. Działalność Venture Inc polega na kapitałowym  

i merytorycznym wspieraniu perspektywicznych projektów z obszaru nowych technologii, na różnych 

etapach rozwoju, w tym w fazach (i) przed zasiewem (pre-seed); (ii) zasiewu (seed) oraz (iii) wczesnego 

rozwoju (start-up). W skład portfela Spółki wchodzą również podmioty zajmujące się działalnością 

usługową, sklasyfikowane jako Pozostałe. Inwestycje Venture Inc S.A. głównie koncentrują się w obszarze 

spółek z sektora: (i) IT ze szczególnym uwzględnieniem spółek działających w subskrypcyjnym modelu 

biznesowym (ang. SaaS – Software as a Service):  

 Faza Pre-seed: Model biznesowy realizowanego produktu znajduje się w fazie koncepcji, gdzie 

testowane są podstawowe hipotezy dotyczące rynku i zachowania konsumentów. Wymagane 

środki finansowe mieszczą się w granicach 20 – 200 tys. PLN i przeznaczone są głównie na 

rozwój pierwszej, podstawowej wersji produktu spełniającej minimum funkcjonalności oraz 

organizację formy prawnej – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Prace wykonywane są 

głównie przez założycieli i zewnętrznych usługodawców. Spółka w tym czasie nie osiąga 

przychodów ze sprzedaży realizowanego produktu, przy czym możliwe jest wystąpienie 

przychodów z działalności dodatkowej np. usług IT.  

 Faza Seed: Etap zakłada posiadanie przez już utworzoną spółkę produktu realizującego główne 

założenia biznesowe, który jest używany przez pierwszych klientów potwierdzających 
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zapotrzebowanie na usługę i postawione hipotezy. Mogą pojawić się pierwsze przychody, które 

są kilkukrotnie mniejsze od kosztów związanych głównie z dalszym rozwojem produktu  

i pierwszymi działaniami marketingowymi. Wielkość inwestycji na tym etapie jest uzależniona 

od przyjętego modelu biznesowego, technologii oraz rynku na jakim działa spółka i zaczyna się 

od kilkuset tysięcy złotych.  

 Faza wczesnego rozwoju (start-up): W tej fazie rozwoju przedsiębiorstwo inwestuje w dalszy 

rozwój produktu i dostosowuje go do większej liczby klientów, jednocześnie zwiększając swój 

zasięg poprzez intensywne działania marketingowe. Wskaźnik Przychody/Koszty rośnie coraz 

szybciej, lecz spółka może wciąż nie wykazywać zysku. Na tym etapie produkt jest sprzedawany 

na innych rynkach poza początkowym oraz stale rozbudowywany jest dział sprzedaży. Wielkość 

inwestycji na tym etapie wynosi co najmniej jeden milion złotych, ale najczęściej będzie to kilka 

milionów złotych. Projekty typu start-up przestają być start-upami w chwili, gdy zaczynają 

generować mierzalne zyski (wówczas mogą też zostać sprzedane lub przejęte).  

 Pozostałe: Spółki nierealizujące wewnątrz swoich struktur produktu opartego o nowe 

technologie, będące przedsiębiorstwami ściśle usługowymi.  

Spółka zaznacza, iż przyjęty opis etapów może różnić się od opisów w dostępnej literaturze i jest 

subiektywnym podejściem Emitenta do klasyfikacji spółek portfelowych. W przypadku gdy tylko 

część założeń jest spełniona, podmioty są klasyfikowane na podstawie doświadczenia i wiedzy 

osób Zarządzających. Nie wyklucza się w przyszłości zmiany bądź aktualizacji opisów i 

klasyfikacji podmiotów. 

Czas trwania działalności 

 

Czas trwania działalności Spółki jest nieoznaczony. 

Skład Zarządu i Rady Nadzorczej 

 

Na dzień sporządzenia niniejszego kwartalnego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego 

skład Zarządu Spółki przedstawiał się następująco: 

- Maciej Jarzębowski – Prezes Zarządu, 

- Jakub Sitarz – Wiceprezes Zarządu, 

- Rafał Sobczak – Członek Zarządu. 

 

Na dzień 30 czerwca 2016 roku skład Zarządu Spółki przedstawiał się następująco: 

- Maciej Jarzębowski – Prezes Zarządu. 

 

W trakcie okresu objętego kwartalnym skróconym jednostkowym sprawozdaniem finansowym, jak 

również po dniu bilansowym nie miały miejsca zmiany w składzie Zarządu Spółki. 

Na dzień sporządzenia niniejszego kwartalnego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego 

skład Rady Nadzorczej Spółki przedstawiał się następująco: 

- Mariusz Ciepły – Przewodniczący Rady Nadzorczej, 

- Anna Sitarz – Członek Rady Nadzorczej, 

- Urszula Jarzębowska – Członek Rady Nadzorczej, 

- Marcin Mańdziak – Członek Rady Nadzorczej 

- Tomasz Chodorowski – Członek Rady Nadzorczej 

- Dariusz Ciborski – Członek Rady Nadzorczej 

Na dzień 30 czerwca 2016 roku skład Rady Nadzorczej Spółki przedstawiał się następująco: 
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- Mariusz Ciepły – Przewodniczący Rady Nadzorczej, 

- Jakub Sitarz – Członek Rady Nadzorczej, 

- Anna Sitarz – Członek Rady Nadzorczej, 

- Urszula Jarzębowska – Członek Rady Nadzorczej, 

- Dariusz Ciborski – Członek Rady Nadzorczej. 

Podpisanie śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe nie podlega zatwierdzeniu przez organ 

zatwierdzający zgodnie z art. 53 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Kwartalne skrócone 

jednostkowe sprawozdania finansowe podpisuje kierownik jednostki, tj. Zarząd Venture Inc S.A. oraz w 

przypadku wyznaczenia, osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych. Niniejsze kwartalne 

skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało podpisane w dniu 02 sierpnia 2017 roku. 

Okres objęty sprawozdaniem i porównywalność danych 

Prezentowane kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 

2017 roku do 30 czerwca 2017 roku wraz z danymi porównawczymi za okres od 1 stycznia 2016 roku 

do 30 czerwca 2016 roku oraz od 1 kwietnia 2017 roku do 30 czerwca 2017 roku.  

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. 

Kontynuacja działalności 

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej 

przez Spółkę przez okres co najmniej dwunastu miesięcy od daty bilansowej. Nie istnieją przesłanki 

zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia przez nią dotychczasowej 

działalności. Zarząd Spółki nie stwierdza na dzień podpisania sprawozdania finansowego faktów 

i okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuacji działalności w dającej się przewidzieć przyszłości. 

Podstawa sporządzenia sprawozdania 

Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami 

Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską, a w zakresie 

nieuregulowanym powyższymi standardami, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 roku 

o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 1047) i wydanych na jej podstawie przepisów 

wykonawczych, jak również wymogami odnoszącymi się do emitentów papierów wartościowych 

dopuszczonych lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku oficjalnych 

notowań giełdowych. 

Niniejsze jednostkowe sprawozdanie finansowe sporządzono przy zastosowaniu tych samych zasad 

dla okresu bieżącego i okresów porównywalnych. 

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w oparciu o zasadę kosztu historycznego, z wyjątkiem 

wycenianych w wartości godziwej instrumentów finansowych związanych z działalnością inwestycyjną 

Jednostki. Na dzień bilansowy nie wystąpiły, inne niż udziały i akcje, aktywa i zobowiązania, które są 

wyceniane według wartości godziwej. 

Wprowadzenie nowych MSSF 

W 2017 roku spółka nie zastosowała żadnych nowych standardów, zmian do standardów oraz interpretacji 

do istniejących standardów. Niniejsze sprawozdanie nie uwzględnia zmian standardów i interpretacji, które 

oczekują na zatwierdzenie przez Unię Europejską. Spółka nie przewiduje istotnego wpływu powyższych 

standardów na raporty finansowe spółki. 
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POLITYKA RACHUNKOWOŚCI: 

Ujmowanie i wycena aktywów i zobowiązań finansowych 

1.4. Aktywa i zobowiązania finansowe w dniu ich nabycia lub powstania, klasyfikuje się do następujących 

kategorii: 

1.4.1. aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy, 

1.4.2. inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności, 

1.4.3. pożyczki i należności oraz, 

1.4.4. aktywa finansowe dostępne do sprzedaży.  

1.5. Ze względu na spełnienie przez jednostkę definicji jednostki inwestycyjnej opisanej w MSSF 10 

zasadniczo większość inwestycji Venture Inc S.A. jest wyceniona w wartości godziwej przez wynik 

finansowy.  

1.6. Składnikiem aktywów finansowych lub zobowiązaniem finansowym wycenianym w wartości 

godziwej przez wynik finansowy jest składnik aktywów finansowych lub zobowiązanie finansowe, 

które przy początkowym ujęciu zostało wyznaczone przez Spółkę jako wyceniane w wartości godziwej 

przez wynik finansowy. Jednostka dokonuje takiej klasyfikacji ponieważ prowadzi to do uzyskania 

bardziej przydatnych informacji, gdyż grupa aktywów finansowych jest zarządzana, a jej wyniki 

oceniane  

w oparciu o wartość godziwą, zgodnie z udokumentowanymi zasadami zarządzania ryzykiem lub 

strategią inwestycyjną, natomiast informacje na temat grupy aktywów finansowych są na tej podstawie 

przekazywane wewnątrz jednostki kluczowym członkom kierownictwa. 

2.6. W momencie początkowego ujęcia składnik aktywów finansowych wyceniany jest w wartości 

godziwej powiększonej o koszty transakcji, które mogą być bezpośrednio przypisane do nabycia lub 

powstania składnika aktywów finansowych, z zastrzeżeniem ust. 2.3 i 2.4. 

2.7. W momencie początkowego ujęcia zobowiązanie finansowe wyceniane jest w wartości godziwej 

pomniejszonej o koszty transakcji, które mogą być bezpośrednio przypisane do zaciągnięcia lub emisji 

tego zobowiązania, z zastrzeżeniem ust. 2.3 i 2.4. 

2.8. W przypadku, gdy koszty transakcji, o których mowa w ust. 2.1, są niższe niż 0,5% wartości 

transakcji, dopuszcza się możliwość nie uwzględniania ich w momencie początkowego ujęcia 

składnika aktywów lub zobowiązania finansowego.  

2.9. W momencie początkowego ujęcia składnik aktywów lub zobowiązanie finansowe zakwalifikowane 

jako wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy, o których mowa w ust. 3.1, wycenia się 

w wartości godziwej bez uwzględnienia kosztów transakcji.  

2.10. Do kosztów transakcji, o których mowa w ust. 2.1 i 2.2, zalicza się opłaty i prowizje wypłacane 

podmiotom zewnętrznym, w tym: agentom, agentom przedstawicielom, pośrednikom, doradcom 

i maklerom, opłaty nakładane przez agencje regulacyjne i giełdy oraz podatki i cła od obrotu. Koszty 

transakcji nie obejmują premii lub dyskonta od instrumentów dłużnych, kosztów finansowania, ani też 

narzutu wewnętrznych kosztów administracyjnych czy kosztów przechowania instrumentów. 

3.2. Aktywa finansowe oraz zobowiązania finansowe, w tym również transakcje terminowe, z których 

wynika zobowiązanie lub prawo do nabycia lub sprzedaży w przyszłym terminie ustalonej ilości 

określonych aktywów lub zobowiązań finansowych po ustalonej cenie, wprowadza się do ksiąg 

rachunkowych, pod datą zawarcia kontraktu, bez względu na przewidziany w umowie termin 

rozliczenia transakcji. 

4.6. Aktywa lub zobowiązania finansowe sklasyfikowane jako wyceniane w wartości godziwej to takie 

aktywa lub zobowiązania, które zostały przeznaczone do obrotu lub zostały wyznaczone do wyceny 

w wartości godziwej.  

4.7. Aktywa finansowe będące instrumentami kapitałowymi, dla których nie istnieje cena rynkowa 

kwotowana na aktywnym rynku, i których wartości godziwej nie można wycenić w wiarygodny 

sposób, nie są kwalifikowane do aktywów finansowych zgodnie z ust. 1.1.1. Jednostka może jednak na 

podstawie MSR 39 rozważyć klasyfikację instrumentów kapitałowych do aktywów wycenianych 



 

Prospekt emisyjnyVenture Inc S.A.  389 

 

w wartości godziwej przez wynik finansowy, pod warunkiem że prowadzi to do uzyskania bardziej 

przydatnych i wiarygodnych informacji na temat wpływu transakcji i warunków na sytuację 

finansową, wynik finansowy, czy też przepływy pieniężne jednostki.  

4.8. Wartość godziwa inwestycji w instrumenty kapitałowe, w przypadku w którym nie występuje cena 

notowana na aktywnym rynku oraz w instrumenty pochodne, które są powiązane i muszą być 

rozliczone poprzez dostawę takiego instrumentu kapitałowego, może zostać wiarygodnie ustalona, 

jeżeli:  

a) zmienność przedziału rozsądnych wycen w wartości godziwej dla tego instrumentu nie jest znacząca  

lub  

b) prawdopodobieństwo różnych szacunków w przedziale może być w rozsądny sposób ocenione i 

użyte przy ustalaniu wartości godziwej. 

Jeśli rozpiętość przedziału rozsądnych wycen w wartości godziwej jest znacząca (powyżej ustalonej 

istotności), a prawdopodobieństwo różnych oszacowań nie może być w rozsądny sposób ocenione, 

jednostka nie może wyceniać instrumentu według wartości godziwej. 

4.9. Aktywa i zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy za 

wyjątkiem okoliczności opisanych w MSR 39 paragraf 50 c), nie mogą zostać przeklasyfikowane do 

innych kategorii wymienionych w ust. 1.1.2, 1.1.3 i 1.1.4. 

4.10. Po dacie ich powstania lub nabycia, aktywa i zobowiązania finansowe zaklasyfikowane do 

kategorii wymienionych w ust. 1.1.2, 1.1.3 i 1.1.4 nie mogą zostać przeklasyfikowane do aktywów 

i zobowiązań wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy. 

5.2. Inwestycje kapitałowe zaliczone do aktywów dostępnych do sprzedaży nienotowane na aktywnym 

rynku, których wartości godziwej nie da się wiarygodnie wycenić oraz instrumenty pochodne 

powiązane z nimi i rozliczane w formie przekazania takich nienotowanych inwestycji kapitałowych, 

wycenia się według kosztu nabycia pomniejszonego o utratę wartości na koniec każdego okresu 

sprawozdawczego. 

6.6. Aktywa finansowe w wartości godziwej przez wynik finansowy wycenia się: 

6.6.1. w wartości rynkowej – jeżeli istnieje dla nich aktywny rynek, 

6.6.2. w określonej w inny sposób wartości godziwej – jeżeli nie istnieje dla nich aktywny rynek. 

6.7. Techniki wyceny stosowane do ustalania wartości godziwej powinny opierać się na maksymalnym 

wykorzystaniu odpowiednich obserwowalnych danych wejściowych i minimalnym wykorzystaniu 

nieobserwowalnych danych wejściowych. 

6.8. Wartość rynkową składnika aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik 

finansowy ustala się na podstawie jego cen notowanych na aktywnych rynkach. Jeśli znane są jedynie 

kwotowania, wówczas wartością godziwą:  

6.8.1. dla aktywów posiadanych przez jednostkę jest bieżąca cena kupna (cena jaką rynek zapłaci za 

dany składnik aktywów finansowych), 

6.8.2. dla aktywów finansowych, które jednostka zamierza nabyć jest bieżąca cena sprzedaży lub cena 

ofertowa (cena za jaką można by pozyskać dany składnik na rynku). 

6.9. W przypadku, gdy bieżące rynkowe ceny kupna i sprzedaży nie są dostępne do wyceny składnika 

aktywów finansowych, o których mowa w ust. 8.1.1, można stosować cenę ostatnio przeprowadzonej 

na rynku transakcji, pod warunkiem że w okresie między datą transakcji i dniem bilansowym 

nie nastąpiły znaczne zmiany uwarunkowań gospodarczych oraz od dania transakcji nie upłynęło 

więcej niż 1 rok obrotowy. 

6.10. W przypadku, gdy posiadany przez jednostkę składnik aktywów finansowych jest przedmiotem 

obrotu na rynku, ale stopień aktywności tego rynku jest niski, rynek jest słabo rozwinięty lub poziom 

obrotów jest niski w stosunku do liczby jednostek tego składnika aktywów w obrocie, wyceny tych 

składników dokonuje się w oszacowanej wartości godziwej. 

8.1. Spółka w celu wyceny do wartości godziwej wykorzystuje hierarchę wartości określoną w MSSF 13. 

Dostępność odpowiednich danych wejściowych i ich względna subiektywność mogą mieć wpływ 

na wybór przez Spółkę odpowiednich technik wyceny. Jednak w hierarchii wartości godziwej rangę 
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nadaje się nie technikom wyceny stosowanym do ustalenia wartości godziwej, lecz danym 

wejściowym w technikach wyceny. 

8.2. Przy wyborze techniki wyceny Spółka (ze względu na specyfikę działalności) stosuje przede 

wszystkim podejście porównań rynkowych, a w gdy zastosowanie metody porównawczej jest 

niemożliwe, również podejście dochodowe.  

8.3. Wartość godziwą dla składnika aktywów finansowych, dla których nie istnieje aktywny rynek, ustala 

się w drodze jednej z następujących metod: 

7.3.1. oszacowania ceny instrumentu finansowego na podstawie dokonanej transakcji rynkowej pomiędzy 

podmiotami niepowiązanymi dotyczącej tego instrumentu finansowego, która miała miejsce nie wcześniej 

niż na 12 miesięcy przed wyceną; 

7.3.2. oszacowania ceny instrumentu finansowego za pomocą metod estymacji powszechnie uznawanych 

za poprawne, w tym jednej z metod: rynkowych, dochodowych, majątkowych; 

7.3.2.1. Wyceny metodą rynkową dokonuje się na podstawie aktualnych danych finansowych dotyczących 

danego składnika aktywów oraz aktualnych i dostępnych cen podobnych aktywów notowanych na rynkach 

aktywnych; cen identycznych lub podobnych aktywów notowanych na rynkach, które nie są aktywne; 

danych wejściowych innych niż ceny notowane, które są obserwowalne w odniesieniu do danego składnika 

aktywów; danych wejściowych potwierdzonych przez rynek. 

7.3.2.2. Wyceny metodą dochodową dokonuje się na podstawie aktualnych danych finansowych 

dotyczących danego składnika aktywów oraz prognoz i innych informacji pozwalających na oszacowanie 

wartości godziwej danego składnika aktywów. 

7.3.2.3. Wyceny metodą majątkową dokonuje się na podstawie aktualnych danych finansowych 

dotyczących danego składnika aktywów, uwzględniając możliwość korekty wartości księgowych 

wskazanych w danych finansowych dotyczących. danego składnika aktywów do wartości godziwej przy 

zastosowaniu metod opisanych w par. 9.3. 

7.3.3. Aktualizacja wyceny aktywów finansowych, dla których nie istnieje aktywny rynek dokonywana jest 

nie rzadziej niż na dzień bilansowy.  

9. Skutki wyceny aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy 

zalicza się do przychodów lub kosztów z podstawowej działalności Spółki. 

9.3. Na każdy dzień bilansowy jednostka ocenia czy wystąpiły przesłanki świadczące o utracie wartości 

aktywów finansowych lub ich grupy. Jeżeli takie przesłanki istnieją, należy ustalić kwotę odpisu z 

tytułu utraty wartości aktywów lub ich grupy. 

9.4.  Nie dokonuje się oceny ani odpisów z tytułu utraty wartości, o których mowa w ust. 11.1, w 

odniesieniu do aktywów, o których mowa w ust. 1.1.1, z wyjątkiem sytuacji, gdy wyceniane są one w 

kwocie innej niż wartość godziwa.  

Ujmowanie i wycena pozostałych aktywów i pasywów nieinwestycyjnych 

11.  Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości 

niematerialnych obejmuje ogół ich kosztów, bezpośrednio związanych z doprowadzeniem danego 

składnika aktywów do stanu zdatnego do użytkowania, poniesionych przez jednostkę za okres 

budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia, do dnia bilansowego lub przyjęcia do używania, w 

tym również: 

11.1. nie podlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, 

11.2. koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania, w przypadku, gdy związany 

jest z nabyciem, budową lub wytworzeniem składnika aktywów uznawanym za 

„dostosowywany”, czyli taki, który wymaga znacznego czasu niezbędnego do przygotowania go 

do zamierzonego wykorzystania lub sprzedaży oraz zyski lub straty z tytułu różnic kursowych, 

jeżeli uznawane są za korekty kosztów odsetek, 
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Zasady konsolidacji 

11.1. Jednostka sprawuje kontrolę nad jednostką, w której dokonała inwestycji, wtedy i tylko wtedy, 

gdy jednocześnie: 

- sprawuje władzę nad jednostką, w której dokonała inwestycji (posiada znaczące prawa umożliwiające 

bieżące kierowanie istotnymi działaniami jednostki operacyjnymi i finansowymi lub inne w 

zależności od celu i modelu jednostki, w której posiada te prawa), 

- z tytułu swojego zaangażowania w jednostce, w której dokonała inwestycji, podlega ekspozycji 

na zmienne wyniki finansowe lub posiada prawa do zmiennych wyników finansowych oraz 

- posiada możliwość wykorzystania sprawowanej władzy nad jednostką, w której dokonała inwestycji, 

do wywierania wpływu na wysokość swoich wyników finansowych. 

11.6. W świetle tego, że jednostka spełnia definicję jednostki inwestycyjnej opisaną w MSSF 10 paragraf 

27, czyli: 

- uzyskuje środki finansowe od jednego lub większej liczby inwestorów w celu świadczenia temu 

inwestorowi (tym inwestorom) usług w zakresie zarządzania inwestycjami, 

- zobowiązuje się wobec swojego inwestora (swoich inwestorów), że przedmiotem jej działalności jest 

inwestowanie środków finansowych jedynie w celu uzyskiwania zwrotów pochodzących 

ze wzrostu wartości inwestycji, z przychodów z inwestycji lub z obu tych źródeł oraz 

- dokonuje wyceny i oceny wyników działalności w odniesieniu do zasadniczo wszystkich swoich 

inwestycji (za wyjątkiem opisanych poniżej) według wartości godziwej, 

nie dokonuje konsolidacji swoich jednostek zależnych ani nie stosuje MSSF 3, gdy uzyskuje kontrolę nad 

inną jednostką. Zamiast tego jednostka dokonuje wyceny inwestycji w jednostce zależnej według 

wartości godziwej przez wynik finansowy zgodnie z MSR 39 (do momentu zastosowania MSSF 9).  

11.7.  Z uwagi na powyższe Jednostka również: 

11.7.1. wybiera zwolnienie ze stosowania metody praw własności określonej w MSR 28 w 

przypadku swoich inwestycji w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach. 

11.8.  Jednostka nie dokonuje wyceny swoich nieinwestycyjnych aktywów i zobowiązań do wartości 

godziwej.  

11.9.  W przypadku objęcia kontroli nad jednostkami, które świadczyłyby usługi związane z  działalnością 

inwestycyjną Spółki, jednostka będzie stosowała wymogi MSSF 3 w odniesieniu do przejęcia takich 

jednostek zależnych (konsolidacja).  

Zasady prezentowania danych finansowych 

12.1. Z uwagi na wprowadzone zmiany w zakresie konsolidacji zgodnie z MSSF 10 i wobec spełnienia 

przez Spółkę definicji jednostki inwestycyjnej zmieniono prezentację przychodów i kosztów działalności 

inwestycyjnej uznając je jako podstawowy rodzaj działalności. W przychodach i kosztach działalności 

podstawowej (inwestycyjnej) prezentowane są obecnie przychody i koszty związane z wyceną inwestycji, 

uzyskanymi dywidendami, zbyciem inwestycji a także przychody związane ze świadczonymi usługami 

doradczymi, jak i koszty ogólnego zarządu. W pozostałych przychodach i kosztach działalności 

podstawowej prezentowane są pozycje do tej pory prezentowane w działalności operacyjnej i pozostałej 

działalności operacyjnej. W działalności pozostałej prezentowane są pozostałe prezentowane do tej pory 

przychody i koszty działalności finansowej.  

 

Podatki 

13.1 Na obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego składają się: podatek bieżący oraz podatek 

odroczony.  

13.7.  Bieżące obciążenie podatkowe jest obliczane na podstawie wyniku podatkowego (podstawy 

opodatkowania) danego roku obrotowego. Zysk (strata) podatkowa różni się od księgowego zysku 
(straty) netto w związku z wyłączeniem przychodów podlegających opodatkowaniu i kosztów 

stanowiących koszty uzyskania przychodów w latach następnych oraz pozycji kosztów i przychodów, 
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które nigdy nie będą podlegały opodatkowaniu. Obciążenia podatkowe są wyliczane w oparciu 

o stawki podatkowe obowiązujące w danym roku obrotowym. 

13.8. Podatek odroczony jest wyliczany metodą bilansową jako podatek podlegający zapłaceniu lub 

zwrotowi w przyszłości na różnicach pomiędzy wartościami bilansowymi aktywów i pasywów 

a odpowiadającymi im wartościami podatkowymi wykorzystywanymi do wyliczenia podstawy 

opodatkowania. 

13.9.  Rezerwa na podatek odroczony jest tworzona od wszystkich dodatnich różnic przejściowych 

podlegających opodatkowaniu, natomiast składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego jest 

rozpoznawany do wysokości w jakiej jest prawdopodobne, że będzie można pomniejszyć przyszłe 

zyski podatkowe o rozpoznane ujemne różnice przejściowe. Pozycja aktywów lub zobowiązanie 

podatkowe nie powstaje, jeśli różnica przejściowa powstaje z tytułu wartości firmy lub z tytułu 

pierwotnego ujęcia innego składnika aktywów lub zobowiązania w transakcji, która nie ma wpływu 

ani na wynik podatkowy ani na wynik księgowy. 

13.10. Wartość składnika aktywów z tytułu podatku odroczonego podlega analizie na każdy dzień 

bilansowy, a w przypadku, gdy spodziewane przyszłe zyski podatkowe nie będą wystarczające dla 

realizacji składnika aktywów lub jego części, następuje jego odpis.  

13.11. Podatek odroczony jest wyliczany przy użyciu stawek podatkowych, które będą obowiązywać 

w momencie, gdy pozycja aktywów zostanie zrealizowana lub zobowiązanie stanie się wymagalne. 

Podatek odroczony jest ujmowany w rachunku zysków i strat, poza przypadkiem, gdy dotyczy on 

pozycji ujętych bezpośrednio w kapitale własnym. W tym ostatnim wypadku podatek odroczony jest 

również rozliczany bezpośrednio w kapitały własne. 

Informacje dotyczące niepewności szacunków 

Sporządzone jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodnie z MSSF wymaga dokonania szacunków i założeń, 

które wpływają na wielkości wykazane w sprawozdaniu finansowym. Mimo, że przyjęte założenia i szacunki, 

które są na bieżąco weryfikowane opierają się na najlepszej wiedzy Zarządu Spółki na temat bieżących działań i 

zdarzeń, rzeczywiste wyniki mogą się różnić od przewidywanych. Zmiany szacunków są uwzględniane w 

wyniku okresu, w którym nastąpiła zmiana.  

Informacje na temat szczególnie istotnych obszarów podlegających ocenom i szacunkom, wpływających 

na jednostkowe sprawozdanie finansowe zostały ujawnione w następujących punktach sprawozdania: 

- punkt 7 not objaśniających – informacje dotyczące aktywów finansowych, w szczególności aktualizacji ich 

wartości oraz poziomów hierarchii ustalania wartości godziwej; 

- punkt 2 not objaśniających - informacje dotyczące aktywów i rezerw z tytułu podatku odroczonego. 

Waluta funkcjonalna i prezentacja  

Walutą funkcjonalną Spółki jest złoty polski. Wszystkie kwoty prezentowane w jednostkowym 

sprawozdaniu finansowym wykazane są w złotych, chyba że zaznaczono inaczej. 

Co do zasady aktywa i zobowiązania wyrażone w walutach obcych przeliczane są na złote przy 

zastosowaniu kursów natychmiastowej wymiany obowiązujących na dzień bilansowy. Transakcje 

przeprowadzone w walutach obcych przeliczane są w dniu transakcji na walutę funkcjonalną przy 

zastosowaniu kursów wymiany banku, z którego usług korzysta Spółka. 

Na dzień 30 czerwca 2017 roku, Spółka nie posiadała istotnych aktywów ani zobowiązań wyrażonych  

w walutach obcych. 

III.1. NOTY DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

NOTA 1. INFORMACJE DOTYCZĄCZE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW 

Działalność kontynuowana 

Wyszczególnienie 

  

 01.04.2017-

30.06.2017 

 01.04.2016-

30.06.2016 

 01.01.2017-

30.06.2017 

 01.04.2016-

30.06.2016 

Przychody z działalności podstawowej         
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  1. przychody z działalności inwestycyjnej  -        -        -        684 977,06     

      - przychody z wyceny aktywów finansowych  -        -        -        684 977,06     

      - zysk ze zbycia aktywów finansowych  -        -        -        -       

      - otrzymane dywidendy  -        -        -        -       

     - inne  -        -        -        -       

  2. przychody ze sprzedaży produktów i usług  -        -        -        -       

     - usługi doradcze i inne  -        -        -        -       

Koszty działalności podstawowej         

  1. koszty działalności inwestycyjnej  2 030 214,07      1 374 653,12      2 072 254,57      731,36     

    - koszty z wyceny aktywów finansowych  2 030 214,07      1 374 653,12      2 072 254,57      731,36     

   - strata ze zbycia aktywów finansowych  -        -        -        -       

 2. koszty ogólnego zarządu (koszty według rodzaju)  138 164,23      131 772,64      271 228,79      196 965,20     

   - amortyzacja, w tym:  1 778,72      545,70      3 123,88      1 175,99     

              amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych  1 778,72      545,70      3 123,88      1 175,99     

   - koszty świadczeń pracowniczych, w tym:  27 366,00      1 099,00      57 571,80      1 099,00     

             Wynagrodzenia  27 366,00      1 099,00      57 571,80      1 099,00     

            koszty ubezpieczeń i innych narzutów na 

wynagrodzenia 
 -       

 -       
 -        -       

            koszty świadczeń emerytalnych po okresie zatrudnienia  -        -        -        -       

  - zużycie materiałów i energii  6 019,12      15 457,24      13 825,24      18 158,43     

  - usługi obce  97 306,14      113 240,70      173 908,27      168 656,60     

  - podatki i opłaty  1 936,02      1 400,00      10 642,82      1 400,00     

  - pozostałe koszty  3 758,23      30,00      12 156,78      6 475,18     

Przychody z pozostałej działalności         

Inne  -        -        1 720,80      -       

Koszty pozostałej działalności         

Odpisy aktualizujące   -        -        -        -       

Inne 
 

 5 930,10      7 630,40     

  

11 478,61     

  

23 430,84     

Przychody finansowe         

Przychody z tytułu odsetek 
 

 3 130,70      6 698,35     

 

 7 731,80     

  

15 074,42     

Koszty finansowe         

Odsetki i inne 
 

 24,36      23 975,03     

 

 145,91     

 

 65 919,89     

Działalność zaniechana 

W okresie sprawozdawczym nie nastąpiło zaniechanie żadnego rodzaju działalności. 

Koszty z tytułu programów pracowniczych  

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły koszty programów pracowniczych. 

Koszty przyszłych świadczeń emerytalnych  

Spółka nie tworzy rezerw na przyszłe świadczenia emerytalne. 

NOTA 2. INFORMACJE DOTYCZĄCE PODATKU DOCHODOWEGO  

Podatek dochodowy 
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Wyszczególnienie 

w zł 

 01.04.2017-

30.06.2017 

 01.04.2016-

30.06.2016 

 01.01.2017-

30.06.2017 

 01.01.2016-

30.06.2016 

Rachunek zysków i strat 
 

 
  

Bieżący podatek dochodowy  -        -        -        -       

Odroczony podatek dochodowy 
 

 
  

  -  związany z powstaniem i odwróceniem się różnic 

przejściowych 
-411 508,43     -431 908,82     -442 211,22     -50 704,16     

  -  obciążenie podatkowe wykazane w rachunku zysków 

i strat 
-411 508,43     -431 908,82     -442 211,22     -50 704,16     

Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym 
    

Podatek dochodowy (obciążenie) wykazany w rachunku 

zysków i strat 
-411 508,43     -431 908,82     -442 211,22     -50 704,16     

 

Odroczony podatek dochodowy 

Wyszczególnienie 
w zł 

30.06.2017 30.06.2016 

Aktywa z tytułu podatku odroczonego                              516 181,22                               112 676,81     

 - wycena aktywów finansowych wg wart. godziwej                                 121 397,39                                58 112,82     

 - strata za rok bieżący                                   45 618,17                                40 370,65     

 - naliczone odsetki                          -                                  14 193,34     

 - straty lat ubiegłych                                 333 047,54                                                 -       

 - niewypłacone wynagrodzenia                                        950,00                                                 -       

 - koszty nabycia udziałów                                   15 168,12                                                 -       

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku                           1 277 272,73                            1 149 121,19     

 - wycena aktywów finansowych wg wart. godziwej                              1 250 789,33                            1 147 589,30     

 - naliczone odsetki                                     4 172,92                                   1 531,89     

 - naliczona dotacja                                   22 310,48                                                 -       

Aktywa na podatek odroczony nie są zagrożone. 

NOTA 3. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZYSKU/STRATY 

PRZYPADAJĄCEGO/PRZYPADAJĄCEJ NA JEDNĄ AKCJĘ 

  

w zł 

01.04.2017-

30.06.2017 

01.04.2016-

30.06.2016 

01.01.2017-

30.06.2017 

01.01.2016-

30.06.2016 

Zysk/Strata w okresie  -1 759 693,63 -1 099 424,02 -1 903 444,06 463 708,35 

Zysk/Strata netto okresu przypadający na akcjonariuszy 

zwykłych, zastosowany do obliczenia rozwodnionego 

zysku/straty na jedną akcję 

-1 759 693,63 -1 099 424,02 -1 903 444,06 463 708,35 

  

w sztukach 

01.01.2017-

30.06.2017 

01.04.2017-

30.06.2017 

01.01.2017-

30.06.2017 

01.01.2016-

30.06.2016 

Liczba występujących w okresie akcji zwykłych 14 840 000 14 840 000 14 840 000 8 840 000 
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Średnia ważona liczba wyemitowanych akcji zwykłych 

zastosowana do obliczenia podstawowego zysku/straty na 

jedną akcję bez uwzględnienia akcji własnych 

14 840 000 14 840 000 14 840 000 8 840 000 

Wpływ rozwodnienia: 0 0 0 0 

Skorygowana średnia ważona liczba akcji zwykłych 

zastosowana do obliczenia rozwodnionego zysku/straty na 

jedną akcję 

14 840 000 14 840 000 14 840 000 8 840 000 

Liczba akcji zwykłych po uwzględnieniu akcji własnych 14 840 000 14 840 000 14 840 000 8 840 000 

Średnia ważona liczba wyemitowanych akcji zwykłych 

zastosowana do obliczenia podstawowego zysku/straty na 

jedną akcję z uwzględnieniem akcji własnych 

14 840 000 14 840 000 14 840 000 8 840 000 

Skorygowana średnia ważona liczba akcji zwykłych 

zastosowana do obliczenia rozwodnionego zysku/straty na 

jedną akcję 

14 840 000 14 840 000 14 840 000 8 840 000 

 

NOTA 4. INFORMACJE DOTYCZĄCE DYWIDEND WYPŁACONYCH I/LUB 

ZAPROPONOWANYCH DO WYPŁATY 

Spółka nie wypłacała dywidendy. 

NOTA 5. INFORMACJE DOTYCZĄCE WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH  

Spółka nie posiada pozycji wartość firmy. Wartość netto pozycji inne wartości niematerialne wynosi zero. 

NOTA 6. INFORMACJE DOTYCZĄCE RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH 

W okresie sprawozdawczym nie zostały nabyte ani zbyte istotne rzeczowe aktywa trwałe. Nie nastąpiły 

także poczynione zobowiązania na rzecz dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych. 

NOTA 7. INFORMACJE DOTYCZĄCE AKTYWÓW FINANSOWYCH  

Aktywa finansowe długoterminowe 

Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej  
  w zł  

30.06.2017 30.06.2016 

Stan na początek okresu 19 913 680,39 9 027 113,83 

Wartość nabycia na początek okresu 11 888 980,18 3 243 948,02 

Zwiększenia 114 932,99 6 984 900,90 

Zmniejszenia - - 

Wartość nabycia na koniec okresu 12 003 913,17 10 228 848,92 

Korekta netto z tytułu aktualizacji do wartości godziwej odniesiona na 

wynik finansowy lat ubiegłych 
8 024 700,20 5 783 165,81 

Korekta netto z tytułu aktualizacji do wartości godziwej odniesiona na 

wynik finansowy  
-2 067 030,49 727 370,76 

Stan na koniec okresu 17 961 582,88 16 739 385,49 
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W tym: 
  

Papiery notowane na giełdzie 8 065 074,70 7 263 703,91 

PATENT FUND S.A. 3 646 613,25                     4 538 007,60     

 INNO GENE S.A. 2 823 167,70                                           -       

AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI S.A. 1 595 293,75 2 725 696,31 

   
Papiery nienotowane na giełdzie 9 896 508,18 9 475 681,58 

Brand 24 S.A. 3 082 515,00 3 082 515,00 

Inkubator Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o. 2 393 656,33 2 494 586,71 

Time Solutions Sp. z o.o. 1 791 959,80 1 962 462,83 

FriendlyScore UK Ltd 785 419,85 768 811,93 

7Orders S.A. 57 647,06 114 449,30 

Best Capital Sp. z o.o. 61 718,36 135 925,65 

Drone Academy Ltd 55 900,00 55 900,00 

Polski Fundusz Innowacji Sp. z o.o. 0,00 11 726,00 

Crowdcube Sp. z o.o. 8 463,78 145 426,16 

Ardeo Sp. z o.o. 198 878,00                         198 878,00     

Infermedica Sp. z o.o. 1 350 000,00                        500 000,00     

Geek Decks Ltd 100 000,00                                           -       

Venture Alfa Sp. z o.o. 5 000,00                             5 000,00     

Green Genie Games Inc                                                -                                                 -       

Sciene Fund sp. z o.o.  5 350,00                                            -       

 

Pożyczki i należności – długoterminowe 

 

Pożyczki i należności długoterminowe 
w zł 

30.06.2017 30.06.2016 

Udzielone pożyczki długoterminowe 
  

Polski Fundusz Innowacji Sp. z o.o.                                    -                           16 439,45     

Należności długoterminowe                                    -                                         -       

   
Razem                                    -                          16 439,45     

 

Aktywa finansowe krótkoterminowe 

Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 

Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej  
  w zł  

30.06.2017 30.06.2016 

Stan na początek okresu 13 060,20 226 023,91 

Wartość nabycia na początek okresu 21 002,63 199 661,41 

Zwiększenia                                           -       0,00 

Zmniejszenia 0,00 -143 745,32 
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Wartość nabycia na koniec okresu 21 002,63 55 916,09 

Korekta netto z tytułu aktualizacji do wartości godziwej 

odniesiona na wynik finansowy lat ubiegłych 
-7 942,43 -19 057,09 

Korekta netto z tytułu aktualizacji do wartości godziwej 

odniesiona na wynik finansowy  
-5 224,08 392,61 

Stan na koniec okresu 7 836,12 37 251,61 

 

Pożyczki i należności – krótkoterminowe 

Pożyczki i należności 
w zł 

30.06.2017 31.06.2016 

Udzielone pożyczki                      161 801,67                             130 623,29     

AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI S.A.                  114 504,56                          104 493,15     

PATENT FUND S.A.                     28 632,99                            26 130,14     

POLSKI FUNDUSZ INNOWACJI SP. ZO.O.                     18 664,12     
 

Należności z tytułu dostaw i usług, w tym:                                    -                                              -       

Należności z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń                                    -                                              -       

Pozostałe należności, w tym:                      239 694,12                             255 169,76     

Nierozliczone zaliczki                                    -                              65 000,00     

Należności z tytułu sprzedaży akcji                  122 270,52                          190 169,76     

Inne                                    -                                             -       

Należności z tytułu dotacji                  117 423,60                                           -       

Razem                   401 495,79                          385 793,05     
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Dodatkowe ujawnienia dotyczące aktywów finansowych 

 

Wyszczególnienie 
Wartość 

bilansowa w zł 

Procent 

posiadanego 

kapitału/udział 

w ogólnej 

liczbie głosów 

Poziom w 

hierarchii 

ustalania 

wartości 

godziwej 

Sposób 

podejścia do 

wyceny Proces wyceny 

  

Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy   
 

     
 Preseed 

    
 

     
 Crowdcube Sp. z o.o. 8 463,78 100,00% 3 mieszany metoda księgowych aktywów netto 

Drone Academy Ltd 55 900,00 25,09% 2 rynkowy cena z rzeczywistej transakcji rynkowej 

GEEK DECKS 

LIMITED 
100 000,00 33,00% 2 rynkowy 

cena z rzeczywistej transakcji rynkowej 

Ardeo Sp. z o.o. 198 878,00 15,00% 2 rynkowy cena z rzeczywistej transakcji rynkowej 

     
 

 
363 241,78 x 

  
 

     
 Seed 

    
 

     
 PATENT FUND S.A. 3 646 613,25 81,04% 1 rynkowy notowania na rynku NewConnect 

FriendlyScore UK Ltd 785 419,85 13,87% 2 rynkowy cena z rzeczywistej transakcji rynkowej 

     
 

 
4 432 033,10 

   
 

     
 Start-up 

    
 

     
 

Time Solutions Sp. z o.o. 1 791 959,80 29,41% 3 mieszany 
mieszana (średnia z wycen metodami 

dochodową, porównawczą i kosztową) 

Brand 24 S.A. 3 082 515,00 11,11% 2 rynkowy cena z rzeczywistej transakcji rynkowej 

Inno-Gene S.A. 2 823 167,70 12,54% 1 rynkowy notowania na rynku NewConnect 

Infermedica Sp. z o.o. 1 350 000,00 27,38% 2 rynkowy cena z rzeczywistej transakcji rynkowej 

     
 

 
9 047 642,50 

   
 

     
 Pozostałe 

    
 

     
 Best Capital Sp. z o.o. 61 718,36 66,73% 3 mieszany księgowa aktywów netto 

7Orders S.A. 57 647,06 49,00% 2 rynkowy cena z rzeczywistej transakcji rynkowej 

Agencja Rozwoju 

Innowacji S.A. 
1 595 293,75 43,89% 1 rynkowy 

notowania na rynku NewConnect 

Inkubator Naukowo-

Technologiczny Sp. z 

o.o. 

2 393 656,33 53,38% 3 mieszany 

księgowa skorygowanych aktywów netto 

Venture Alfa Sp. z o.o. 5 000,00 100,00% 3 mieszany księgowa skorygowanych aktywów netto 

Sciene Fund sp. zo.o. 5 350,00 100,00% 3 mieszany księgowa skorygowanych aktywów netto 

 
4 118 665,50 

   
 

     
 Do upłynnienia 
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 Krótkoterminowe akcje 

na newconnect 
7 836,12 x 1 rynkowe 

notowania na rynku NewConnect 

Razem 17 969 419,00 
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NOTA 8. INFORMACJE DOTYCZĄCE UTRATY WARTOŚCI AKTYWÓW 

Zgodnie z MSR 36 Zarząd Spółki dokonał na dzień 30 czerwca 2017 roku przeglądu posiadanych aktywów 

finansowych, aby zapewnić, że aktywa wykazywane są w wartości nieprzekraczającej ich wartości 

odzyskiwalnej. W opinii Zarządu Venture Inc S.A. na dzień 30 czerwca  2017 roku nie nastąpiła utrata 

wartości bilansowej posiadanych aktywów finansowych tj. inwestycji długoterminowych  

i krótkoterminowych, inna niż uwzględniona w szacowanej wartości godziwej. 

NOTA 9. INFORMACJE DOTYCZĄCE INNYCH SKŁADNIKÓW AKTYWÓW 

OBROTOWYCH 

Na dzień 30 czerwca 2017 roku w pozycji innych składników aktywów obrotowych wykazano czynne 

rozliczenia międzyokresowe o łącznej wartości 672,38zł. 

NOTA 10. INFORMACJE DOTYCZĄCE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I ICH 

EKWIWALENTÓW 

Wyszczególnienie 
w zł 

30.06.2017 30.06.2016 

Środki pieniężne w banku i w kasie 685 614,76 587 062,70 

Lokaty krótkoterminowe - 3 000 000,00 

Środki pieniężne w drodze - - 

Razem 685 614,76 3 587 062,70 

w tym środki pieniężne o ograniczonym dysponowaniu: - - 

Saldo środków pieniężnych i ich ekwiwalentów wykazane w rachunku 

przepływów pieniężnych składa się z następujących pozycji na koniec okresu: 
685 614,76 3 587 062,70 

Środki pieniężne w banku i w kasie 685 614,76 587 062,70 

Lokaty krótkoterminowe - 3 000 000,00 

Środki pieniężne w drodze - - 

 
    

 

NOTA 11. INFORMACJE DOTYCZĄCE ELEMENTÓW KAPITAŁU WŁASNEGO 

Kapitał podstawowy 

Na dzień 30 czerwca 2017 roku kapitał zakładowy Spółki wynosił 1 484 000,00 zł i dzielił się na 14 840 

000 sztuk akcji zwykłych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, wyemitowanych w seriach: 

A – 5 000 000  akcji, 

B –    840 000 akcji,  

C – 1 000 000 akcji,  

D – 1 000 000 akcji,  

E – 1 000 000 akcji,  

F – 6 000 000 akcji.  

Wszystkie akcje Spółki są w pełni opłacone.  

Na dzień 30 czerwca 2017 roku struktura akcjonariatu Spółki przedstawiała się następująco: 

 

Akcjonariusz Liczba Akcji Udział w Akcjach Liczba Głosów Udział w Głosach Wartość 1 udziału 

Maciej Jarzębowski 6 145 291 41,41% 6 145 291 41,41%  0,10  PLN  
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Jakub Sitarz 4 006 771 27,00% 4 006 771 27,00%  0,10  PLN  

Mariusz Ciepły 2 157 864 14,54% 2 157 864 14,54%  0,10  PLN  

Pozostali 2 530 074 17,05% 2 530 074 17,05%  0,10  PLN  

Razem 14 840 000 100,00% 14 840 000 100,00% X 

Akcje własne – Spółka nie posiada akcji własnych. 

Kapitał zapasowy z agio 

Nadwyżka z emisji  30.06.2017   30.06.2016  

Serii A                                       -                                  -       

Serii B 336 000,00 336 000,00 

Serii C 700 000,00 700 000,00 

Serii D 900 000,00 900 000,00 

Serii E 900 000,00 900 000,00 

Serii F 11 400 000,00 - 

Koszty emisji -8 576,74                            -       

Kapitał przeznaczony na pokrycie strat lat 

ubiegłych -448 545,40                            -       

Razem 13 778 877,86 2 836 000,00 

 

Kapitał rezerwowy – Spółka nie utworzyła kapitału rezerwowego. 

Zyski zatrzymane 

Wyszczególnienie 

        w zł 

Kapitał zapasowy z 

nadwyżki wartości 

emisyjnej nad nominalną 

kapitału (agio) 

Kapitał zapasowy 

utworzony zgodnie 

z uchwałami WZ 

Zysk/Strata z lat 

ubiegłych 

Wynik okresu Razem zyski 

zatrzymane 

  

Na dzień 1 stycznia 2016 

roku  
3 818 511,92 -2 324 647,19 1 909 756,08 3 403 620,81 

Na dzień 30 czerwca 2016 

roku  
3 818 511,92 -414 891,11 463 708,35 3 867 329,16 

Na dzień 31 grudnia 2016 

roku  
0,00 3 841 742,02 1 091 563,09 4 933 305,11 

Na dzień 30 czerwca 2017 

roku 
  0,00 4 933 305,11 -1 903 444,06 3 029 861,05 

 

NOTA 12. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH  

Wyszczególnienie 
  w zł 

30.06.2017 30.06.2016 

Kredyty 
 

                              -       

Pożyczki                                    -       656 040,31 

Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego                                    -       0,00 

Zaliczki na akcje  -  11 480 000,00 
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w tym      

Długoterminowe                                    -       656 040,31 

Krótkoterminowe                                    -       11 480 000,00 

 

Na dzień 30 czerwca  2017 roku Spółka nie posiadała zobowiązań finansowych.  

NOTA 13. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZOBOWIĄZAŃ HANDLOWYCH 

Wyszczególnienie 

w zł 

30.06.2017 30.06.2016 

Zobowiązania z terminem wymagalności: 
  

 - do 3 m-cy 19 083,83 12 876,92 

 - powyżej 3 m-cy do 6 m-cy - - 

 - powyżej 6 m-cy do 12 m-cy - - 

Razem 19 083,83 12 876,92 

NOTA 14. REZERWY I POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA 

Rezerwy 

Na dzień 30 czerwca 2017, jak też i na dzień 30 czerwca 2016 roku nie wystąpiły w Spółce tytuły do 

tworzenia rezerw.  Spółka nie była stroną jakichkolwiek postępowań ani sporów sądowych. 

Pozostałe zobowiązania 

Wyszczególnienie 

w zł 

30.06.2017 31.06.2016 

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych - - 

Zobowiązania z tytułu innych podatków 4 804,71 4 346,64 

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 5 000,00 - 

Razem  9 804,71 4 346,64 

 

NOTA 15. INSTRUMENTY FINANSOWE 

Klasyfikacja instrumentów finansowych – według wartości bilansowych 

Pozycje bilansowe 

w zł 

Klasy instrumentów finansowych - 30.06.2017 roku 

Aktywa finansowe 

wyceniane do wart. 

godziwej przez wynik 

finansowy 

Pożyczki i 

należności 

Inne zobowiązania 

finansowe 

wyceniane w 

zamortyzowanym 

koszcie 

Ogółem 

Udziały i akcje              17 969 419,00                                   -                                    -                 17 969 419,00     

Udzielone pożyczki                                  -                      161 801,67                                  -                      161 801,67     

Należności z tytułu dostaw i usług (netto)                                  -                                     -                                    -                                     -       

Pozostałe należności (bez publiczno-prawnych)                                  -                      239 694,12                                  -                      239 694,12     

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty                                  -                      685 614,76                                  -                      685 614,76     

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                  -                                     -                        19 083,83                      19 083,83     
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Zobowiązania finansowe                                  -                                     -                                    -                                     -       

Pozostałe zobowiązania (bez publiczno-prawnych)                                  -                                     -                                    -                                     -       

Razem              17 969 419,00                 1 087 110,55                      19 083,83     x 

 
    

Pozycje bilansowe 

w zł 

Klasy instrumentów finansowych - 30.06.2016 roku 

Aktywa finansowe 

wyceniane do wart. 

godziwej przez RZiS 

Pożyczki i 

należności 

Inne zobowiązania 

finansowe 

wyceniane w 

zamortyzowanym 

koszcie 

Ogółem 

Udziały i akcje              16 776 637,10                                   -                                    -                 16 776 637,10     

Udzielone pożyczki                                   -                      147 062,74                                  -                      147 062,74     

Należności z tytułu dostaw i usług (netto)                                  -                                     -                                    -                                     -       

Pozostałe należności (bez publiczno-prawnych)                                  -                      255 169,76                                  -                      255 169,76     

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty                                  -                   3 587 062,70                                  -                   3 587 062,70     

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                  -                                     -                        12 876,92                      12 876,92     

Zobowiązania finansowe                                  -                                     -                 12 136 040,31               12 136 040,31     

Pozostałe zobowiązania (bez publiczno-prawnych)                                  -                                     -                                    -                                     -       

Razem              16 776 637,10                 3 989 295,20               12 148 917,23      x  

 

Wartości godziwe poszczególnych aktywów i zobowiązań finansowych 

 

Dodatkowe ujawnienia dotyczące wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych 

Klasyfikacja instrumentów finansowych przy zastosowaniu hierarchii wartości godziwej 

Hierarchię wartości godziwej instrumentów finansowych tworzą następujące poziomy: 

- Poziom 1 - ceny notowane na aktywnym rynku dla identycznych aktywów lub zobowiązań, 

- Poziom 2 - dane wejściowe inne niż ceny notowane zaliczane do Poziomu 1, które są obserwowalne 

dla składnika aktywów lub zobowiązań w sposób bezpośredni (tj. jako ceny) lub pośrednio (tj. bazujące 

na cenach), 

Pozycje bilansowe 

w zł 

30.06.2017 30.06.2016 

wartość 

bilansowa 

wartość  

godziwa 

wartość 

bilansowa 

wartość  

godziwa 

Aktywa finansowe wyceniane w wart. godziwej przez wynik 

finansowy 
17 969 419,00 17 969 419,00 16 776 637,10 16 776 637,10 

Aktywa utrzymywane do terminu zapadalności - - - - 

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży - - - - 

Pożyczki i należności (w tym środki pieniężne) 1 087 110,55 1 087 110,55 3 989 295,20 3 989 295,20 

Suma aktywów finansowych 19 056 529,55 19 056 529,55 20 765 932,30 20 765 932,30 

Zobowiązania finansowe wyceniane do wart. godziwej przez 

wynik finansowy 
- - - - 

Inne zobow. finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie 19 083,83 19 083,83 12 148 917,23 12 148 917,23 

Suma zobowiązań finansowych 19 083,83 19 083,83 12 148 917,23 12 148 917,23 
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- Poziom 3 - dane wejściowe do wyceny składnika aktywów lub zobowiązań, które nie są oparte 

na możliwych do zaobserwowania danych rynkowych (dane wejściowe nieobserwowalne). 

 

 

W 2 kwartałach 2017 roku nie wystąpiły transfery instrumentów finansowych pomiędzy Poziomem 1  

i Poziomem 2.  Instrumenty zaklasyfikowane do poziomu 3 hierarchii wartości godziwej przedstawiono  

w tabeli poniżej: 

Wyszczególnienie 

30 czerwca 2017 roku - w zł 

Nienotowane  

instrumenty kapitałowe 
Obligacje 

Kredyty bankowe i 

dłużne papiery 

wartościowe 

Razem 

Saldo otwarcia             4 254 648,28                                         -                                          -                4 254 648,28     

Zyski i straty ujęte w: 
    

   - wyniku finansowym                                         -                                           -                                          -       
                                  

-       

Zakup     11 500,00                                         -                                          -       
                     11 

500,00     

Zbycie                                         -                                           -                                          -       
                                  

-       

Uregulowanie                                         -                                           -                                          -       
                                  

-       

Transfery z Poziomu 3 i do Poziomu 3                                         -                                           -                                          -       
                                  

-       

Saldo zamknięcia   4 266 148,28                                         -                                          -             4 266 148,28     

 

Wyszczególnienie 

30 czerwca 2016 roku - w zł 

Nienotowane  instrumenty 

kapitałowe 
Obligacje 

Kredyty bankowe i 

dłużne papiery 

wartościowe 

Razem 

Wyszczególnienie 
30 czerwca 2017 roku - w zł 

Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Razem 

Aktywa 
    

Notowane papiery wartościowe 8 072 910,82 - - 8 072 910,82 

Nienotowane instrumenty kapitałowe - 5 630 359,91 4 266 148,27 9 896 508,18 

Obligacje  - - - - 

Instrumenty pochodne - zabezpieczenia - - - - 

Instrumenty pochodne - przeznaczone do obrotu - - - - 

Razem 8 072 910,82 5 630 359,91 4 266 148,27 17 969 419,00 

Wartość godziwa netto 8 072 910,82 5 630 359,91 4 266 148,27 17 969 419,00 
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Saldo otwarcia  6 567 017,83      -        -        6 567 017,83     

Zyski i straty ujęte w: 
    

   - wyniku finansowym  -        -        -        -       

Zakup  -        -        -        -       

Zbycie  -        -        -        -       

Uregulowanie  -        -        -        -       

Transfery z Poziomu 3 i do Poziomu 3  -        -        -        -       

Saldo zamknięcia  6 567 017,83      -        -        6 567 017,83     

 

Pozycje przychodów, kosztów, zysków i strat ujęte w rachunku zysków i strat w podziale na kategorie 

instrumentów finansowych 

01.04.2017-30.06.2017 

       w zł 

Aktywa 

finansowe 

wyceniane do 

wart. godziwej 

przez RZiS 

Pożyczki i 

należności 

Inne zobowiązania 

finansowe 

wyceniane w 

zamortyzowanym 

koszcie 

Ogółem 

Przychody/Koszty z tytułu odsetek  -        3 130,70     -24,36      3 106,34     

Zyski/Straty z tytułu wyceny i realizacji do wart. 

godziwej 
-2 030 214,07      -        -       -2 030 214,07     

Ogółem (zysk/strata netto) -2 030 214,07      3 130,70     -24,36     -2 027 107,73     

     

01.04.2016-30.06.2016 

       w zł 

Aktywa 

finansowe 

wyceniane do 

wart. godziwej 

przez RZiS 

Pożyczki i 

należności 

Inne zobowiązania 

finansowe 

wyceniane w 

zamortyzowanym 

koszcie 

Ogółem 

Przychody/Koszty z tytułu odsetek  -        6 698,35     -23 975,03     -17 276,68     

Zyski/Straty z tytułu wyceny i realizacji do wart. 

godziwej 
-1 374 653,12      -        -       -1 374 653,12     

Ogółem (zysk/strata netto) -1 374 653,12      6 698,35     -23 975,03     -1 391 929,80     

     

01.01.2017-30.06.2017 

       w zł 

Aktywa 

finansowe 

wyceniane do 

wart. godziwej 

przez RZiS 

Pożyczki i 

należności 

Inne zobowiązania 

finansowe 

wyceniane w 

zamortyzowanym 

koszcie 

Ogółem 

Przychody/Koszty z tytułu odsetek  -        7 731,80     -145,91      7 585,89     

Zyski/Straty z tytułu wyceny i realizacji do wart. 

godziwej 
-2 072 254,57      -        -       -2 072 254,57     

Ogółem (zysk/strata netto) -2 072 254,57      7 731,80     -145,91     -2 064 668,68     

     01.01.2016-30.06.2016        w zł 
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Aktywa 

finansowe 

wyceniane do 

wart. godziwej 

przez RZiS 

Pożyczki i 

należności 

Inne zobowiązania 

finansowe 

wyceniane w 

zamortyzowanym 

koszcie 

Ogółem 

Przychody/Koszty z tytułu odsetek  -        15 074,42     -65 919,89     -50 845,47     

Zyski/Straty z tytułu wyceny i realizacji do wart. 

godziwej 
 684 245,70      -        -        684 245,70     

Ogółem (zysk/strata netto)  684 245,70      15 074,42     -65 919,89      633 400,23     

 

Charakter i zakres ryzyka związanego z instrumentami finansowymi 

Zgodnie z zapisami MSSF7 Spółka  przeanalizowała ryzyka związane z instrumentami finansowymi.  

Spółka ustaliła zasady zarządzania ryzykiem w Spółce Venture Inc S.A., które mają się przyczynić 

do poprawy wszystkich obszarów zarządzania oraz ograniczenia ewentualnych negatywnych skutków 

zdarzeń do akceptowalnego poziomu.  

W obszarze ryzyka związanego z instrumentami finansowymi Spółka może być narażona na:  

 ryzyko rynkowe (ryzyko cen instrumentów finansowych, ryzyko stóp procentowych, ryzyko 

walutowe); 

 ryzyko płynności (ryzyko niedopasowania aktywów i pasywów); 

 ryzyko kredytowe. 

Ryzyko rynkowe –ryzyko cen instrumentów finansowych 

Działalność Spółki, w szczególności obszar inwestycyjny, jest silnie powiązany z rynkiem kapitałowym. 

Pogorszenie ogólnej koniunktury na rynkach kapitałowych może spowodować spadek cen notowanych 

instrumentów finansowych posiadanych przez Spółkę. Konsekwencją takiego pogorszenia może być 

również zmniejszenie wycen w przypadku nienotowanych instrumentów finansowych. Jako jednostka 

inwestycyjna Spółka zasadniczo wszystkie swoje zaangażowania inwestycyjne wycenia po wartości 

godziwej przez wynik finansowy, co oznacza, że ewentualne negatywne zmiany cen instrumentów 

finansowych w danym okresie bezpośrednio negatywnie wpływają na osiągnięte w tym okresie wyniki 

finansowe.  

W celu ograniczenia ww. ryzyka Spółka przeprowadza analizę fundamentalną nabywanych instrumentów 

finansowych oraz okresowy monitoring wyników finansowych spółek portfelowych. Ponadto 

przeprowadza stały monitoring dywersyfikacji portfela. 

Ryzyko rynkowe – ryzyko stóp procentowych 

Spółka nie dokonywała analizy wrażliwości dla tego rodzaju ryzyka ponieważ stopień narażenia na nie 

Spółki jest niewielki. 

Ryzyko rynkowe – ryzyko walutowe 

Spółka nie posiadała istotnych składników aktywów ani pasywów wyrażonych w walutach obcych. Nie 

dokonywano analizy wrażliwości dla tego rodzaju ryzyka ponieważ stopień narażenia na nie Spółki jest 

niewielki. 

Ryzyko płynności - ryzyko niedopasowania aktywów i pasywów 

Spółka jak każdy podmiot działający na rynku narażona jest na ryzyko niewywiązania się z bieżących 

zobowiązań wynikające z rozbieżności w wysokości i czasie przepływów finansowych wynikających 

z zapadalności aktywów i wymagalności zobowiązań.  

Spółka realizuje swoją politykę inwestycyjną poprzez nabywanie rożnego rodzaju instrumentów 

finansowych, przede wszystkim o charakterze kapitałowym. Część z nich, przykładowo nienotowane 
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udziały i akcje, charakteryzują się ograniczoną płynnością. W przypadku konieczności pilnego zapewnienia 

wolnych środków pieniężnych może zaistnieć sytuacja, w której nie będzie możliwe ich pozyskanie ze 

względu na ograniczenia w płynności posiadanych instrumentów finansowych albo ich pozyskanie będzie 

wiązało się z koniecznością zaakceptowania wycen znacząco odbiegających od możliwych do uzyskania na 

aktywnym rynku. 

W celu ograniczenia ww. ryzyka Spółka sprawuje bieżący monitoring wielkości aktywów płynnych oraz 

bieżących i planowanych w perspektywie co najmniej jednego kwartału zobowiązań. Na bieżąco 

monitorowane są możliwości szybkiego pozyskania kapitału w przypadkach zwiększonego 

prawdopodobieństwa niedostosowania terminów zapadalności zobowiązań. 

Ryzyko kredytowe 

Ryzyko kredytowe rozumiane jest jako niewykonanie zobowiązań przez kontrahenta, w szczególności 

pożyczkobiorcę. Zmniejszenie lub brak zdolności do regulowania swoich zobowiązań przez kontrahentów 

Spółki może spowodować straty finansowe w związku z posiadaniem przez Spółkę należności z tytułu 

udzielonych pożyczek. Nie można również wykluczyć, że banki, w których Spółka deponuje wolne środki 

pieniężne nie wywiążą się ze swoich zobowiązań. 

Spółka prowadzi stały monitoring sytuacji finansowej pożyczkobiorców. W zakresie wolnych środków 

pieniężnych Spółka korzysta z krótkoterminowych lokat bankowych jedynie w wiarygodnych instytucjach 

finansowych. 

Maksymalna ekspozycja na to ryzyko równa jest wartości bilansowej posiadanych instrumentów i na datę 

bilansową wyniosła odpowiednio: 

Wartość bilansowa 

w  zł 

30.06.2017 30.06.2016 

Pożyczki i należności                        401 495,79                            402 232,50     

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty                        685 614,76                         3 587 062,70     

Razem                     1 087 110,55                         3 989 295,20     

 

Klasyfikacja aktywów finansowych według długości okresu przeterminowania, przedstawia się 

następująco: 

Należności z tytułu dostaw i usług i pozostałe należności 

w zł 

30.06.2017 30.06.2016 

Wartość brutto Utrata wartości Wartość brutto Utrata wartości 

Bez przeterminowania               239 694,12                                  -                     255 169,76                                  -       

Razem               239 694,12                                  -                     255 169,76                                  -       

     
     

Pożyczki udzielone 

w zł 

30.06.2017 30.06.2016 

Wartość brutto Utrata wartości Wartość brutto Utrata wartości 

Bez przeterminowania               161 801,67                                  -                     147 062,74                                  -       

Razem               161 801,67                                  -                     147 062,74                                  -       

 

Zarządzanie kapitałem  

Długoterminowym celem Spółki jest efektywne zarządzanie kapitałem rozumiane jako długoterminowy 

wzrost wartości przy zachowaniu umiarkowanego poziomu ryzyka. Zamiarem Spółki jest przeznaczanie 

środków finansowych przede wszystkim na inwestycje w instrumenty kapitałowe – udziały i akcje Spółek 

charakteryzujących się dużym potencjałem rozwojowym. Dotychczas Spółka nie wypłacała dywidendy. 

Nie została też ogłoszona polityka w zakresie dywidendy. Mogą wystąpić przypadki, że ze względu na 
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ograniczony dostęp do kapitału, pomimo pojawienia się atrakcyjnych projektów inwestycyjnych Spółka nie 

będzie w stanie ich zrealizować i osiągnąć korzyści ekonomicznych. Aby ograniczyć takie ryzyko Spółka 

prowadzi bieżącą analizę stanu portfela oraz potencjalnego zapotrzebowania na kapitał (w szczególności w 

zakresie działalności inwestycyjnej). 

NOTA 16. INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSAKCJI Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI 

Transakcje podmiotu z podmiotami powiązanymi 
w zł 

01.01.2017-30.06.2017 01.01.2016-30.06.2016 

Przychody ze sprzedaży usług                                                                -                                                                      -       

Razem                                                                -                                                                      -       

Zakupy usług 
  

Best Capital Sp. z o.o.                                                                -                                                           7 200,00     

AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI S.A.                                                                -                                                         26 380,00     

Razem                                                                -                                                       33 580,00     

Przychody z tytułu odsetek od udzielonych pożyczek 
  

PATENT FUND S.A.                                                     1 242,58                                                       1 130,14     

AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI S.A.                                                     4 970,31                                                         4 493,15     

7Orders S.A.                                                                -                                                           4 931,51     

Polski Fundusz Innowacji Sp. z o.o.                                                     1 518,91                                                         1 043,29     

Razem                                                   7 731,80                                                     11 598,09     

Koszty odsetek od zaciągniętych pożyczek 
  

Maciej Jarzębowski                                                                -                                                         25 050,64     

Jakub Sitarz                                                                -                                                         18 383,56     

Mariusz Ciepły                                                                -                                                           2 410,96     

Razem                                                                -                                                       45 845,16     

Transakcje podmiotu z podmiotami powiązanymi 
w zł 

30.06.2017 30.06.2016 

Salda rozrachunków na dzień bilansowy powstałe w 

wyniku sprzedaży/zakupu towarów/usług   

Należności: - - 

   
Zobowiązania: - - 

   
Salda innych rozrachunków na dzień bilansowy  

  
Należności: - 65 000,00 

Zaliczki pobrane przez Zarząd - 65 000,00 

Zobowiązania: - - 

   
Pożyczki udzielone podmiotom powiązanym 

  
PATENT FUND S.A. 28 632,99 26 130,14 

AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI S.A. 114 504,56 104 493,15 

Polski Fundusz Innowacji Sp. z o.o. 18 664,12 16 439,45 

Razem 161 801,67 147 062,74 

Pożyczki otrzymane od podmiotów powiązanych 
  

Maciej Jarzębowski - 656 040,31 

Razem - 656 040,31 
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Transakcje podmiotu z podmiotami powiązanymi 
w zł 

01.01.2017-30.06.2017 01.01.2016-30.06.2016 

Wynagrodzenie wypłacone kluczowym członkom 

kadry kierowniczej 
51 550,80 - 

  - Członkowie Zarządu z tytułu pełnienia funkcji 51 550,80 - 

Inne transakcje z Członkami Zarządu i innymi 

kluczowymi członkami kadry kierowniczej oraz 

członkami ich rodzin 

                                                               -       
                                                               

-       

 

Istotne transakcje zawarte w okresie od 1 kwietnia  2017 do dnia 30 czerwca 2017 roku z podmiotami 

powiązanymi 

W wymienionym okresie nie nastąpiły istotne transakcje finansowe. 

Warunki transakcji z podmiotami powiązanymi 

Sprzedaż na rzecz oraz zakupy od podmiotów powiązanych dokonywane są według cen rynkowych. 

Zobowiązania/należności na dzień 30.06.2017 roku są niezabezpieczone, nieoprocentowane i rozliczane 

gotówkowo. Należności od lub zobowiązania wobec podmiotów nie zostały objęte żadnymi gwarancjami 

udzielonymi lub otrzymanymi. Na dzień 30.06.2017 roku żadna z należności od jednostek powiązanych nie 

była zaliczana do kategorii zagrożonych niewypłacalnością. 

.1.DANE UZUPEŁNIAJĄCE 

1. INFORMACJE O ZATRUDNIENIU 

Na dzień 30 czerwca 2017 roku Spółka nie zatrudniała osób na podstawie umów o pracę. Ponadto Spółka 

na stałe korzysta z usług podmiotu zewnętrznego na mocy zawartej umowy o współpracę. 

2. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZDARZEŃ NASTĘPUJĄCYCH PO DNIU BILANSOWYM 

Po dniu bilansowym miały miejsce następujące zdarzenia: 

Po dniu bilansowym odnotowano spadki kursów notowań spółek portfelowych, w porównaniu do kursów na 

dzień 30 czerwca 2017 roku. Kursy te (do porównania przyjęto kursy z dnia 2 sierpnia 2017 roku) przedstawiały 

się następująco Agencja Rozwoju Innowacji SA – 0,45 zł (30 czerwca: 0,45 zł), Patent Fund – 0,40 zł (30 

czerwca: 0,45 zł), Inno-Gene S.A. 3,71 zł (30 czerwca: 3,95 zł). 

3. INFORMACJE O ZDARZENIACH DOTYCZĄCYCH  LAT UBIEGŁYCH UJĘTYCH W 

SPRAWOZDANIU ZA BIEŻĄCY OKRES  

Nie wystąpiły 

4. INFORMACJE O ODPISACH AKTUALIZUJĄCYCH Z TYTUŁU UTRATY WARTOŚCI 

AKTYWÓW FINANSOWYCH, RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH, WARTOŚCI 

NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH LUB INNYCH AKTYWÓW ORAZ ODWRÓCENIU 

TAKICH ODPISÓW  

W okresie sprawozdawczym nie dokonano odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości rzeczowych 

aktywów trwałych ani wartości niematerialnych. Zmiany wartości aktywów finansowych wycenianych w 

wartości godziwej zostały uwzględnione w przychodach i kosztach działalności podstawowej.  
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5. INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIAN ZOBOWIĄZAŃ WARUNKOWYCH I AKTYWÓW 

WARUNKOWYCH  

Nie wystąpiły 

6. INFORMACJE DOTYCZĄCE POZYCJI POZABILANSOWYCH 

Nie wystąpiły. 

7.  INFORMACJE DOTYCZĄCE SEZONOWOŚCI I CYKLICZNOŚCI DZIAŁALNOŚCI  

W okresie sprawozdawczym działalność Spółki nie była sezonowa ani cykliczna. 

8. INFORMACJE DOTYCZĄCE SEGMENTÓW DZIAŁALNOŚCI  

Spółka prowadzi działalność inwestycyjną. Nie identyfikuje segmentów operacyjnych. 

W okresie sprawozdawczym Spółka prowadziła swoją działalność wyłącznie na terytorium Polski. 

9. INFORMACJE POZOSTAŁE 

 Jednostkowe sprawozdanie finansowe nie zostało skorygowane wskaźnikiem inflacji, gdyż 

skumulowana średnioroczna stopa inflacji z okresu trzech lat nie osiągnęła 100%. 

 Rozliczenia z tytułu spraw sądowych nie wystąpiły. 

Podpis osoby, sporządzającej sprawozdanie finansowe 

 

 

02.08.2017 

data 

 

 

Justyna Selent 

imię i nazwisko 

 

 

Księgowy 

stanowisko/funkcja 

 

 

.................. 

podpis 

 

Podpisy wszystkich Członków Zarządu 

 

    

02.08.2017 

data 

Maciej Jarzębowski 

imię i nazwisko 

Prezes Zarządu 

stanowisko/funkcja 

................. 

podpis 

 

 

    

02.08.2017 

data 

Jakub Sitarz 

imię i nazwisko 

Wiceprezes Zarządu 

stanowisko/funkcja 

................. 

podpis 
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02.08.2017 

data 

Rafał Sobczak 

imię i nazwisko 

Członek Zarządu 

stanowisko/funkcja 

................. 

podpis 
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KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE NA 

DZIEŃ I ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2017 R. 
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I. WYBRANE DANE FINANSOWE VENTURE INC 

S.A. 

    
  w PLN w EUR 

Wybrane dane finansowe                                                                                                     

 za okres 

od 01.01.2017             

do 31.03.2017 

 za okres 

od 01.01.2016                  

do 31.03.2016 

 za okres 

od 01.01.2017             

do 31.03.2017 

 za okres 

od 01.01.2016                  

do 31.03.2016 

(niebadane)  (niebadane)     (niebadane)    (niebadane)     

I. Przychody z działalności podstawowej 601 213 2 059 699 140 172 472 853 

II. Zysk/Strata na działalności podstawowej -175 105 1 993 706 -40 826 457 702 

III. Zysk/Strata przed opodatkowaniem -174 453 1 944 337 -40 674 446 369 

IV. Zysk/Strata netto -143 750 1 563 132 -33 515 358 854 

V. Całkowite dochody ogółem -143 750 1 563 132 -33 515 358 854 

VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -117 680 -101 248 -27 437 -23 244 

VII. Przepływy pieniężne netto z działalności 

inwestycyjnej 
-9 477 -721 970 -2 210 -165 745 

VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 29 576 321 594 6 896 73 830 

IX. Przepływy pieniężne netto razem. -97 581 -501 624 -22 751 -115 160 

Wybrane dane finansowe                                                                                                     

 stan na                         

31.03.2017   

 stan na                         

31.03.2016 

 stan na                         

31.03.2017 

 stan na                         

31.03.2016 

(niebadane)       (niebadane)  (niebadane)        (niebadane) 

X. Aktywa razem          21 637 154              16 028 483                5 127 531                3 755 150     

XI. Zobowiązania długoterminowe            1 565 354                2 212 542                   370 954                   518 354     

XII. Zobowiązania krótkoterminowe                 19 367                5 129 188                       4 590                1 201 665     

XIII. Kapitał własny          20 052 433                8 686 753                4 751 986                2 035 131     

XIV. Kapitał zakładowy            1 484 000                   884 000                   351 675                   207 103     

XV. Liczba akcji (w szt.)          14 840 000                8 840 000              14 840 000                8 840 000     

XVI. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -                   0,01                         0,18     -                   0,01                         0,04     

XVII. Rozwodniony zysk/strata na jedną akcję zwykłą (w 
zł/EUR) 

-                   0,01                         0,18     -                   0,01                        0,04     

XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)                     1,35                         0,98                         0,32                         0,23     

 

 

 

Zastosowane kursy walutowe: 

1) poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przelicza się na walutę EUR wg średniego kursu NBP 

obowiązującego na dzień bilansowy 

 - na dzień 31.03.2017 r. wg kursu 4,2198 PLN/EUR, tabela kursów średnich NBP nr 064/A/NBP/2017 

 - na dzień 31.03.2016 r. wg kursu 4,2684 PLN/EUR, tabela kursów średnich NBP nr 062/A/NBP/2016 

2) poszczególne pozycje rachunku zysku i strat, sprawozdania z innych całkowitych dochodów oraz sprawozdania z 

przepływów pieniężnych przelicza się na walutę EUR wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów 

ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym 

 - za okres 01.01-31.03.2017  wg kursu 4,2891 PLN/EUR 

 - za okres 01.01-31.03.2016  wg kursu 4,3559 PLN/EUR. 

 

 

II. KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 

VENTURE INC S.A.  

  

II.1 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 

  

  

w zł 

 01.01.2017-31.03.2017  01.01.2016-31.03.2016 

(niebadane)  (niebadane)  

DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA  
  

Przychody z działalności podstawowej, w tym:                              601 212,90                                 2 059 698,82     

  przychody z działalności inwestycyjnej                             601 212,90                                2 059 698,82     

  przychody ze sprzedaży produktów i usług                                            -                                                    -       



 

 

Prospekt emisyjnyVenture Inc S.A.  416 

 

Koszty działalności podstawowej, w tym:                              776 317,96                                      65 992,56     

  koszty działalności inwestycyjnej                             643 253,40                                          800,00     

  koszty ogólnego zarządu                             133 064,56                                     65 192,56     

Zysk/Strata na działalności podstawowej -                           175 105,06                                 1 993 706,26     

Przychody z pozostałej działalności                                   1 720,80                                                   -       

Koszty pozostałej działalności                                   5 548,51                                      15 800,44     

Przychody finansowe                                  4 601,10                                        8 376,07     

Koszty finansowe                                     121,55                                      41 944,86     

Zysk/Strata przed opodatkowaniem -                           174 453,22                                 1 944 337,03     

Podatek dochodowy, w tym:  -                             30 702,79                                    381 204,66     

  - część bieżąca                                            -                                                    -       

  - część odroczona -                             30 702,79                                   381 204,66     

Zysk/Strata netto okresu z działalności kontynuowanej -                           143 750,43                                 1 563 132,37     

DZIAŁALNOŚĆ ZANIECHANA 
  

Zysk/Strata okresu z działalności zaniechanej                                            -                                                     -       

Zysk/Strata na jedną akcję (w złotych)* -0,01 0,18 

 Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w sztukach)                             14 840 000                                     8 840 000     

 Podstawowy zysk/strata netto za okres sprawozdawczy -                           143 750,43                                1 563 132,37     

Rozwodniony zysk/strata netto za okres sprawozdawczy -                           143 750,43                                1 563 132,37     

 

(*) Zysk/Strata na jedną akcję wyliczony został poprzez podzielenie zysku lub straty netto danego okresu, który przypada 

na zwykłych akcjonariuszy, przez średnią ważoną ilość akcji zwykłych występujących w ciągu danego okresu 

 

II.2 SPRAWOZDANIE Z INNYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW 

 

  

w tys. zł 

 01.01.2016-31.03.2016  01.01.2015-30.09.2015 

 (niebadane) (niebadane)  

Zysk/Strata netto za okres sprawozdawczy -                  143 750,43                      1 563 132,37     

Inne składniki całkowitego dochodu:                                   -                                         -       

Całkowite dochody ogółem okresu sprawozdawczego -                  143 750,43                      1 563 132,37     
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II.3 SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 

  Nota 

w PLN 

31.03.2017 31.03.2016 

Aktywa trwałe (długoterminowe)             20 278 695,04               15 573 770,83     

Wartość firmy, inne wartości niematerialne 5                               -                                     -       

Rzeczowe aktywa trwałe 6                  17 833,77                        6 730,30     

Aktywa finansowe, w tym: 7           19 868 107,43               15 474 740,89     

aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy            19 868 107,43              15 458 650,48     

inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności                                -                                    -       

aktywa finansowe dostępne do sprzedaży                                -                                    -       

pożyczki i należności                                 -                       16 090,41     

Aktywa z tytułu podatku odroczonego  2                392 753,84                      92 299,64     

Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)               1 358 458,63                    454 712,05     

Aktywa finansowe, w tym: 7                418 390,73                    407 292,44     

aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy                   20 025,64                     39 615,83     

inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności                                -                                    -       

aktywa finansowe dostępne do sprzedaży                                -                                    -       

pożyczki i należności                  398 365,09                   367 676,61     

Inne składniki aktywów obrotowych 9                       631,25                        1 272,45     

Należności z tytułu podatku dochodowego                                 -                                     -       

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 10                939 436,65                      46 147,16     

Suma aktywów             21 637 153,67               16 028 482,88     

Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom spółki dominującej)             20 052 432,54                 8 686 753,18     

Kapitał akcyjny 11             1 484 000,00                    884 000,00     

Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 

(agio) 
11           13 778 877,86                 2 836 000,00     

Akcje własne 11                               -                                     -       

Kapitał z aktualizacji wyceny aktywów 11                               -                                     -       

Kapitał rezerwowy 11                               -                                     -       

Zyski zatrzymane 11             4 789 554,68                 4 966 753,18     

Zobowiązania długoterminowe               1 565 353,78                 2 212 541,69     

Zobowiązania finansowe, w tym: 12                               -                      648 969,76     

  długoterminowe pożyczki                                -                     648 969,76     

Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 13                              -                                    -       

Rezerwy 14                              -                                    -       

Rezerwy na podatek odroczony 2             1 565 353,78                 1 563 571,93     

Zobowiązania krótkoterminowe                    19 367,35                 5 129 188,01     

Zobowiązania finansowe, w tym:                                  -                   5 116 492,39     

  pożyczki krótkoterminowe 13                              -                  1 482 164,39     

 zaliczki na akcje                3 634 328,00     

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 14                  14 367,35                      12 695,62     

Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego                                 -                                     -       

Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych                      5 000,00                                   -       

Rezerwy 15                               -                                     -       

Suma pasywów             21 637 153,67               16 028 482,88     

  

Wartość księgowa w zł 20 052 432,54 8 686 753,18 

Liczba akcji (szt.) 14 840 000 8 840 000 

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1,35 0,98 
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II.4 SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 

 

 

II.5 SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 

  

w zł 

 01.01.2017-

31.03.2017  

 01.01.2016-

31.03.2016 

(niebadane) (niebadane) 

A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej     

I. Zysk/Strata przed opodatkowaniem -174 453,22 1 944 337,03 

II. Korekty o pozycje  38 784,56 -2 019 813,60 

Amortyzacja 1 345,16 630,29 

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)  -4 601,10 38 454,93 

Zysk/Strata z tytułu działalności inwestycyjnej 42 040,50 -2 058 898,82 

Środki pieniężne z działalności operacyjnej przed uwzględnieniem zmian w kapitale 

obrotowym 
-135 668,66 -75 476,57 

Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności 19 601,00 450,00 

Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań -2 297,41 -25 900,10 

Zmiana stanu pozostałych aktywów  684,90 -321,39 

Inne korekty 
 

0,00 

Zapłacony podatek dochodowy 0,00 0,00 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej  (I+/-II) -117 680,17 -101 248,06 

B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej      

I. Wpływy 0,00 54 931,51 

  

  

Kapitał podstawowy 
Kapitał zapasowy z 

agio 
Zyski zatrzymane 

Kapitały własne 

razem 

 
        

Za okres 01.01.2017 – 31.03.2017 
    

(niebadane) 
    

 
    Stan na dzień 1 stycznia 2017 r. 1 484 000,00 13 778 877,86 4 933 305,11 20 196 182,97 

Transakcje kapitałowe z właścicielami 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zyski/Straty ujęte w kapitałach własnych 0,00 0,00 0,00 0,00 

Koszty transakcyjne (związane z transakcjami 

na akcjach) 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Zysk/Strata za okres 0,00 0,00 -143 750,43 -143 750,43 

Inne dochody całkowite 0,00 0,00 0,00 0,00 

Całkowite dochody ogółem 0,00 0,00 -143 750,43 -143 750,43 

Stan na dzień 31 marca 2017 r. 1 484 000,00 13 778 877,86 4 789 554,68 20 052 432,54 

 
        

Za okres 01.01.2016 – 31.03.2016 
    

(niebadane) 
    

     

Stan na dzień 1 stycznia 2016 r. 884 000,00 2 836 000,00 3 403 620,81 7 123 620,81 

Transakcje kapitałowe z właścicielami 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zyski/Straty ujęte w kapitałach własnych 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zysk/Strata za okres 0,00 0,00 1 563 132,37 1 563 132,37 

Inne dochody całkowite 0,00 0,00 0,00 0,00 

Całkowite dochody ogółem 0,00 0,00 1 563 132,37 1 563 132,37 

Stan na dzień 31 marca 2016 r. 884 000,00 2 836 000,00 4 966 753,18 8 686 753,18 
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Zbycie aktywów finansowych 0,00 0,00 

Spłata udzielonych pożyczek 0,00 54 931,51 

Inne wpływy inwestycyjne 0,00 0,00 

II. Wydatki 9 477,33 776 901,75 

Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych 6 044,34 0,00 

Zakup aktywów finansowych 3 432,99 651 901,75 

Udzielone pożyczki 0,00 125 000,00 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -9 477,33 -721 970,24 

C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej      

I. Wpływy 29 576,40 450 000,00 

Wpływy z tytułu emisji akcji 0,00 0,00 

Wpływy z tytułu otrzymanych kredytów i pożyczek 0,00 450 000,00 

Otrzymane odsetki 0,00 0,00 

wpływy z tytułu dotacji 29 576,40 0,00 

II. Wydatki 0,00 128 405,89 

Nabycie własnych instrumentów kapitałowych 0,00 0,00 

Wydatki z tytułu spłaty kredytów i pożyczek 0,00 126 945,15 

Odsetki zapłacone 0,00 1 460,74 

Inne wydatki finansowe  0,00 0,00 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 29 576,40 321 594,11 

D. Przepływy pieniężne netto -97 581,10 -501 624,19 

Zyski/(Straty) z różnic kursowych z tytułu wyceny środków pieniężnych i ich 

ekwiwalentów 
0,00 0,00 

E. Zmiana stanu środków pieniężnych netto i ich ekwiwalentów w okresie -97 581,10 -501 624,19 

F. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu 1 037 017,75 547 771,35 

G. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 939 436,65 46 147,16 

- tym środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania 0,00 0,00 

 

II.6 INFORMACJA DODATKOWA DO KWARTALNEGO SKRÓCONEGO 

JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

INFORMACJE OGÓLNE 

 
Nazwa, siedziba, przedmiot działalności gospodarczej 

 
Spółka Venture Inc S.A. (dawniej Venture Incubator S.A.) została wpisana do Krajowego Rejestru 

Sądowego (KRS) w dniu 22 lutego 2008 pod numerem 0000299743. Siedziba Spółki mieści się we 

Wrocławiu, Al. Gen. Józefa Hallera 180 lok. 14 (dawniej 180 lok. 18), kod pocztowy: 53-203, Wrocław. 

Spółce nadano numer statystyczny REGON 020682053 oraz numer identyfikacji podatkowej 8992650810. 

Podstawowym przedmiotem jej działalności jest 64.30 Z - Działalność trustów, funduszów i podobnych 

instytucji finansowych. 

 

Spółka działa w formule funduszu venture capital. Działalność Venture Inc polega na kapitałowym  

i merytorycznym wspieraniu perspektywicznych projektów z obszaru nowych technologii, na różnych 

etapach rozwoju, w tym w fazach (i) przed zasiewem (pre-seed); (ii) zasiewu (seed) oraz (iii) wczesnego 

rozwoju (start-up). W skład portfela Spółki wchodzą również podmioty zajmujące się działalnością 

usługową, sklasyfikowane jako Pozostałe. Inwestycje Venture Inc S.A. głównie koncentrują się w obszarze 

spółek z sektora: (i) IT ze szczególnym uwzględnieniem spółek działających w subskrypcyjnym modelu 

biznesowym (ang. SaaS – Software as a Service):  

 Faza Pre-seed: Model biznesowy realizowanego produktu znajduje się w fazie koncepcji, 

gdzie testowane są podstawowe hipotezy dotyczące rynku i zachowania konsumentów. 
Wymagane środki finansowe mieszczą się w granicach 20 – 200 tys. PLN i przeznaczone 

są głównie na rozwój pierwszej, podstawowej wersji produktu spełniającej minimum 
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funkcjonalności oraz organizację formy prawnej – spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością. Prace wykonywane są głównie przez założycieli i zewnętrznych 

usługodawców. Spółka w tym czasie nie osiąga przychodów ze sprzedaży realizowanego 

produktu, przy czym możliwe jest wystąpienie przychodów z działalności dodatkowej np. 

usług IT.  

 Faza Seed: Etap zakłada posiadanie przez już utworzoną spółkę produktu realizującego 

główne założenia biznesowe, który jest używany przez pierwszych klientów 

potwierdzających zapotrzebowanie na usługę i postawione hipotezy. Mogą pojawić się 

pierwsze przychody, które są kilkukrotnie mniejsze od kosztów związanych głównie z 

dalszym rozwojem produktu  

i pierwszymi działaniami marketingowymi. Wielkość inwestycji na tym etapie jest 

uzależniona od przyjętego modelu biznesowego, technologii oraz rynku na jakim działa 

spółka i zaczyna się od kilkuset tysięcy złotych.  

 Faza wczesnego rozwoju (start-up): W tej fazie rozwoju przedsiębiorstwo inwestuje w 

dalszy rozwój produktu i dostosowuje go do większej liczby klientów, jednocześnie 

zwiększając swój zasięg poprzez intensywne działania marketingowe. Wskaźnik 

Przychody/Koszty rośnie coraz szybciej, lecz spółka może wciąż nie wykazywać zysku. 

Na tym etapie produkt jest sprzedawany na innych rynkach poza początkowym oraz stale 

rozbudowywany jest dział sprzedaży. Wielkość inwestycji na tym etapie wynosi co 

najmniej jeden milion złotych, ale najczęściej będzie to kilka milionów złotych. Projekty 

typu start-up przestają być start-upami w chwili, gdy zaczynają generować mierzalne 

zyski (wówczas mogą też zostać sprzedane lub przejęte).  

 Pozostałe: Spółki nierealizujące wewnątrz swoich struktur produktu opartego o nowe 

technologie, będące przedsiębiorstwami ściśle usługowymi.  

Spółka zaznacza, iż przyjęty opis etapów może różnić się od opisów w dostępnej literaturze i jest 

subiektywnym podejściem Emitenta do klasyfikacji spółek portfelowych. W przypadku gdy tylko część 

założeń jest spełniona, podmioty są klasyfikowane na podstawie doświadczenia i wiedzy osób 

Zarządzających. Nie wyklucza się w przyszłości zmiany bądź aktualizacji opisów i klasyfikacji 

podmiotów. 

Czas trwania działalności 

 
Czas trwania działalności Spółki jest nieoznaczony. 
Skład Zarządu i Rady Nadzorczej 

 
Na dzień sporządzenia niniejszego kwartalnego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego 

skład Zarządu Spółki przedstawiał się następująco: 

- Maciej Jarzębowski – Prezes Zarządu, 

- Jakub Sitarz – Wiceprezes Zarządu, 

- Rafał Sobczak – Członek Zarządu. 

 

Na dzień 31 marca 2016 roku skład Zarządu Spółki przedstawiał się następująco: 

- Maciej Jarzębowski – Prezes Zarządu. 

 

W trakcie okresu objętego kwartalnym skróconym jednostkowym sprawozdaniem finansowym, jak 

również po dniu bilansowym nie miały miejsca zmiany w składzie Zarządu Spółki. 

Na dzień sporządzenia niniejszego kwartalnego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego 

skład Rady Nadzorczej Spółki przedstawiał się następująco: 

- Mariusz Ciepły – Przewodniczący Rady Nadzorczej, 

- Anna Sitarz – Członek Rady Nadzorczej, 

- Urszula Jarzębowska – Członek Rady Nadzorczej, 

- Marcin Mańdziak – Członek Rady Nadzorczej 

- Tomasz Chodorowski – Członek Rady Nadzorczej 

Na dzień 31 marca 2016 roku skład Rady Nadzorczej Spółki przedstawiał się następująco: 

- Mariusz Ciepły – Przewodniczący Rady Nadzorczej, 

- Jakub Sitarz – Członek Rady Nadzorczej, 

- Anna Sitarz – Członek Rady Nadzorczej, 
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- Urszula Jarzębowska – Członek Rady Nadzorczej, 

- Dariusz Ciborski – Członek Rady Nadzorczej. 

 
Podpisanie śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

 
Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe nie podlega zatwierdzeniu przez organ 

zatwierdzający zgodnie z art. 53 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Kwartalne skrócone 

jednostkowe sprawozdania finansowe podpisuje kierownik jednostki, tj. Zarząd Venture Inc S.A. oraz w 

przypadku wyznaczenia, osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych. Niniejsze kwartalne 

skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało podpisane w dniu 11 maja 2017 roku. 

 
Okres objęty sprawozdaniem i porównywalność danych 

 
Prezentowane kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 

2017 roku do 31 marca 2017 roku wraz z danymi porównawczymi za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 

marca 2016 roku. 

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. 

 
Kontynuacja działalności 

 
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej 

przez Spółkę przez okres co najmniej dwunastu miesięcy od daty bilansowej. Nie istnieją przesłanki 

zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia przez nią dotychczasowej 

działalności. Zarząd Spółki nie stwierdza na dzień podpisania sprawozdania finansowego faktów 

i okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuacji działalności w dającej się przewidzieć przyszłości. 

 
Podstawa sporządzenia sprawozdania 

 
Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami 

Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską, a w zakresie 

nieuregulowanym powyższymi standardami, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 roku 

o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 1047) i wydanych na jej podstawie przepisów 

wykonawczych, jak również wymogami odnoszącymi się do emitentów papierów wartościowych 

dopuszczonych lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku oficjalnych 

notowań giełdowych. 

Niniejsze jednostkowe sprawozdanie finansowe sporządzono przy zastosowaniu tych samych zasad 

dla okresu bieżącego i okresów porównywalnych. 

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w oparciu o zasadę kosztu historycznego, z wyjątkiem 

wycenianych w wartości godziwej instrumentów finansowych związanych z działalnością inwestycyjną 

Jednostki. Na dzień bilansowy nie wystąpiły, inne niż udziały i akcje, aktywa i zobowiązania, które są 

wyceniane według wartości godziwej. 

 
Wprowadzenie nowych MSSF 

 

W 2017 roku spółka nie zastosowała żadnych nowych standardów, zmian do standardów oraz interpretacji 

do istniejących standardów. Niniejsze sprawozdanie nie uwzględnia zmian standardów i interpretacji, które 

oczekują na zatwierdzenie przez Unię Europejską. Spółka nie przewiduje istotnego wpływu powyższych 

standardów na raporty finansowe spółki. 

 

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI: 

 



 

 

Prospekt emisyjnyVenture Inc S.A.  422 

 

Ujmowanie i wycena aktywów i zobowiązań finansowych 

1.1. Aktywa i zobowiązania finansowe w dniu ich nabycia lub powstania, klasyfikuje się do następujących 

kategorii: 

1.1.1. aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy, 

1.1.2. inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności, 

1.1.3. pożyczki i należności oraz, 

1.1.4. aktywa finansowe dostępne do sprzedaży.  

1.2. Ze względu na spełnienie przez jednostkę definicji jednostki inwestycyjnej opisanej w MSSF 10 

zasadniczo większość inwestycji Venture Inc S.A. jest wyceniona w wartości godziwej przez wynik 

finansowy.  

1.3. Składnikiem aktywów finansowych lub zobowiązaniem finansowym wycenianym w wartości godziwej 

przez wynik finansowy jest składnik aktywów finansowych lub zobowiązanie finansowe, które przy 

początkowym ujęciu zostało wyznaczone przez Spółkę jako wyceniane w wartości godziwej przez 

wynik finansowy. Jednostka dokonuje takiej klasyfikacji ponieważ prowadzi to do uzyskania bardziej 

przydatnych informacji, gdyż grupa aktywów finansowych jest zarządzana, a jej wyniki oceniane  

w oparciu o wartość godziwą, zgodnie z udokumentowanymi zasadami zarządzania ryzykiem lub 

strategią inwestycyjną, natomiast informacje na temat grupy aktywów finansowych są na tej podstawie 

przekazywane wewnątrz jednostki kluczowym członkom kierownictwa. 

2.1. W momencie początkowego ujęcia składnik aktywów finansowych wyceniany jest w wartości 

godziwej powiększonej o koszty transakcji, które mogą być bezpośrednio przypisane do nabycia lub 

powstania składnika aktywów finansowych, z zastrzeżeniem ust. 2.3 i 2.4. 

2.2. W momencie początkowego ujęcia zobowiązanie finansowe wyceniane jest w wartości godziwej 

pomniejszonej o koszty transakcji, które mogą być bezpośrednio przypisane do zaciągnięcia lub emisji 

tego zobowiązania, z zastrzeżeniem ust. 2.3 i 2.4. 

2.3. W przypadku, gdy koszty transakcji, o których mowa w ust. 2.1, są niższe niż 0,5% wartości transakcji, 

dopuszcza się możliwość nie uwzględniania ich w momencie początkowego ujęcia składnika aktywów 

lub zobowiązania finansowego.  

2.4. W momencie początkowego ujęcia składnik aktywów lub zobowiązanie finansowe zakwalifikowane 

jako wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy, o których mowa w ust. 3.1, wycenia się 

w wartości godziwej bez uwzględnienia kosztów transakcji.  

2.5. Do kosztów transakcji, o których mowa w ust. 2.1 i 2.2, zalicza się opłaty i prowizje wypłacane 

podmiotom zewnętrznym, w tym: agentom, agentom przedstawicielom, pośrednikom, doradcom 

i maklerom, opłaty nakładane przez agencje regulacyjne i giełdy oraz podatki i cła od obrotu. Koszty 

transakcji nie obejmują premii lub dyskonta od instrumentów dłużnych, kosztów finansowania, ani też 

narzutu wewnętrznych kosztów administracyjnych czy kosztów przechowania instrumentów. 

3.1. Aktywa finansowe oraz zobowiązania finansowe, w tym również transakcje terminowe, z których 

wynika zobowiązanie lub prawo do nabycia lub sprzedaży w przyszłym terminie ustalonej ilości 

określonych aktywów lub zobowiązań finansowych po ustalonej cenie, wprowadza się do ksiąg 

rachunkowych, pod datą zawarcia kontraktu, bez względu na przewidziany w umowie termin 

rozliczenia transakcji. 

4.1. Aktywa lub zobowiązania finansowe sklasyfikowane jako wyceniane w wartości godziwej to takie 

aktywa lub zobowiązania, które zostały przeznaczone do obrotu lub zostały wyznaczone do wyceny 

w wartości godziwej.  

4.2. Aktywa finansowe będące instrumentami kapitałowymi, dla których nie istnieje cena rynkowa 

kwotowana na aktywnym rynku, i których wartości godziwej nie można wycenić w wiarygodny 

sposób, nie są kwalifikowane do aktywów finansowych zgodnie z ust. 1.1.1. Jednostka może jednak na 

podstawie MSR 39 rozważyć klasyfikację instrumentów kapitałowych do aktywów wycenianych 

w wartości godziwej przez wynik finansowy, pod warunkiem że prowadzi to do uzyskania bardziej 

przydatnych i wiarygodnych informacji na temat wpływu transakcji i warunków na sytuację finansową, 

wynik finansowy, czy też przepływy pieniężne jednostki.  

4.3. Wartość godziwa inwestycji w instrumenty kapitałowe, w przypadku w którym nie występuje cena 
notowana na aktywnym rynku oraz w instrumenty pochodne, które są powiązane i muszą być 
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rozliczone poprzez dostawę takiego instrumentu kapitałowego, może zostać wiarygodnie ustalona, 

jeżeli:  

a) zmienność przedziału rozsądnych wycen w wartości godziwej dla tego instrumentu nie jest znacząca  

lub  

b) prawdopodobieństwo różnych szacunków w przedziale może być w rozsądny sposób ocenione i 

użyte przy ustalaniu wartości godziwej. 

Jeśli rozpiętość przedziału rozsądnych wycen w wartości godziwej jest znacząca (powyżej ustalonej 

istotności), a prawdopodobieństwo różnych oszacowań nie może być w rozsądny sposób ocenione, 

jednostka nie może wyceniać instrumentu według wartości godziwej. 

4.4. Aktywa i zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy za 

wyjątkiem okoliczności opisanych w MSR 39 paragraf 50 c), nie mogą zostać przeklasyfikowane do 

innych kategorii wymienionych w ust. 1.1.2, 1.1.3 i 1.1.4. 

4.5. Po dacie ich powstania lub nabycia, aktywa i zobowiązania finansowe zaklasyfikowane do kategorii 

wymienionych w ust. 1.1.2, 1.1.3 i 1.1.4 nie mogą zostać przeklasyfikowane do aktywów i zobowiązań 

wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy. 

5.1. Inwestycje kapitałowe zaliczone do aktywów dostępnych do sprzedaży nienotowane na aktywnym 

rynku, których wartości godziwej nie da się wiarygodnie wycenić oraz instrumenty pochodne 

powiązane z nimi i rozliczane w formie przekazania takich nienotowanych inwestycji kapitałowych, 

wycenia się według kosztu nabycia pomniejszonego o utratę wartości na koniec każdego okresu 

sprawozdawczego. 

6.1. Aktywa finansowe w wartości godziwej przez wynik finansowy wycenia się: 

6.1.1. w wartości rynkowej – jeżeli istnieje dla nich aktywny rynek, 

6.1.2. w określonej w inny sposób wartości godziwej – jeżeli nie istnieje dla nich aktywny rynek. 

6.2. Techniki wyceny stosowane do ustalania wartości godziwej powinny opierać się na maksymalnym 

wykorzystaniu odpowiednich obserwowalnych danych wejściowych i minimalnym wykorzystaniu 

nieobserwowalnych danych wejściowych. 

6.3. Wartość rynkową składnika aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik 

finansowy ustala się na podstawie jego cen notowanych na aktywnych rynkach. Jeśli znane są jedynie 

kwotowania, wówczas wartością godziwą:  

6.3.1. dla aktywów posiadanych przez jednostkę jest bieżąca cena kupna (cena jaką rynek zapłaci za 

dany składnik aktywów finansowych), 

6.3.2. dla aktywów finansowych, które jednostka zamierza nabyć jest bieżąca cena sprzedaży lub cena 

ofertowa (cena za jaką można by pozyskać dany składnik na rynku). 

6.4. W przypadku, gdy bieżące rynkowe ceny kupna i sprzedaży nie są dostępne do wyceny składnika 

aktywów finansowych, o których mowa w ust. 8.1.1, można stosować cenę ostatnio przeprowadzonej 

na rynku transakcji, pod warunkiem że w okresie między datą transakcji i dniem bilansowym 

nie nastąpiły znaczne zmiany uwarunkowań gospodarczych oraz od dania transakcji nie upłynęło 

więcej niż 1 rok obrotowy. 

6.5. W przypadku, gdy posiadany przez jednostkę składnik aktywów finansowych jest przedmiotem obrotu 

na rynku, ale stopień aktywności tego rynku jest niski, rynek jest słabo rozwinięty lub poziom obrotów 

jest niski w stosunku do liczby jednostek tego składnika aktywów w obrocie, wyceny tych składników 

dokonuje się w oszacowanej wartości godziwej. 

7.1. Spółka w celu wyceny do wartości godziwej wykorzystuje hierarchę wartości określoną w MSSF 13. 

Dostępność odpowiednich danych wejściowych i ich względna subiektywność mogą mieć wpływ 

na wybór przez Spółkę odpowiednich technik wyceny. Jednak w hierarchii wartości godziwej rangę 

nadaje się nie technikom wyceny stosowanym do ustalenia wartości godziwej, lecz danym 

wejściowym w technikach wyceny. 

7.2. Przy wyborze techniki wyceny Spółka (ze względu na specyfikę działalności) stosuje przede 

wszystkim podejście porównań rynkowych, a w gdy zastosowanie metody porównawczej jest 

niemożliwe, również podejście dochodowe.  

7.3. Wartość godziwą dla składnika aktywów finansowych, dla których nie istnieje aktywny rynek, ustala 

się w drodze jednej z następujących metod: 

 

7.3.1. oszacowania ceny instrumentu finansowego na podstawie dokonanej transakcji rynkowej pomiędzy 

podmiotami niepowiązanymi dotyczącej tego instrumentu finansowego, która miała miejsce nie wcześniej 

niż na 12 miesięcy przed wyceną; 
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7.3.2. oszacowania ceny instrumentu finansowego za pomocą metod estymacji powszechnie uznawanych 

za poprawne, w tym jednej z metod: rynkowych, dochodowych, majątkowych; 

 

7.3.2.1. Wyceny metodą rynkową dokonuje się na podstawie aktualnych danych finansowych dotyczących 

danego składnika aktywów oraz aktualnych i dostępnych cen podobnych aktywów notowanych na rynkach 

aktywnych; cen identycznych lub podobnych aktywów notowanych na rynkach, które nie są aktywne; 

danych wejściowych innych niż ceny notowane, które są obserwowalne w odniesieniu do danego składnika 

aktywów; danych wejściowych potwierdzonych przez rynek. 

 

7.3.2.2. Wyceny metodą dochodową dokonuje się na podstawie aktualnych danych finansowych 

dotyczących danego składnika aktywów oraz prognoz i innych informacji pozwalających na oszacowanie 

wartości godziwej danego składnika aktywów. 

 

7.3.2.3. Wyceny metodą majątkową dokonuje się na podstawie aktualnych danych finansowych 

dotyczących danego składnika aktywów, uwzględniając możliwość korekty wartości księgowych 

wskazanych w danych finansowych dotyczących. danego składnika aktywów do wartości godziwej przy 

zastosowaniu metod opisanych w par. 9.3. 

 

7.3.3. Aktualizacja wyceny aktywów finansowych, dla których nie istnieje aktywny rynek dokonywana jest 

nie rzadziej niż na dzień bilansowy.  

8. Skutki wyceny aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy 

zalicza się do przychodów lub kosztów z podstawowej działalności Spółki. 

9.1. Na każdy dzień bilansowy jednostka ocenia czy wystąpiły przesłanki świadczące o utracie wartości 

aktywów finansowych lub ich grupy. Jeżeli takie przesłanki istnieją, należy ustalić kwotę odpisu z 

tytułu utraty wartości aktywów lub ich grupy. 

9.2.  Nie dokonuje się oceny ani odpisów z tytułu utraty wartości, o których mowa w ust. 11.1, w 

odniesieniu do aktywów, o których mowa w ust. 1.1.1, z wyjątkiem sytuacji, gdy wyceniane są one w 

kwocie innej niż wartość godziwa.  

Ujmowanie i wycena pozostałych aktywów i pasywów nieinwestycyjnych 

10.  Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości 

niematerialnych obejmuje ogół ich kosztów, bezpośrednio związanych z doprowadzeniem danego 

składnika aktywów do stanu zdatnego do użytkowania, poniesionych przez jednostkę za okres 

budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia, do dnia bilansowego lub przyjęcia do używania, w 

tym również: 

10.1. nie podlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, 

10.2. koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania, w przypadku, gdy związany 

jest z nabyciem, budową lub wytworzeniem składnika aktywów uznawanym za 

„dostosowywany”, czyli taki, który wymaga znacznego czasu niezbędnego do przygotowania go 

do zamierzonego wykorzystania lub sprzedaży oraz zyski lub straty z tytułu różnic kursowych, 

jeżeli uznawane są za korekty kosztów odsetek, 

Zasady konsolidacji 

11.1. Jednostka sprawuje kontrolę nad jednostką, w której dokonała inwestycji, wtedy i tylko wtedy, 

gdy jednocześnie: 

- sprawuje władzę nad jednostką, w której dokonała inwestycji (posiada znaczące prawa 

umożliwiające bieżące kierowanie istotnymi działaniami jednostki operacyjnymi i finansowymi 

lub inne w zależności od celu i modelu jednostki, w której posiada te prawa), 

- z tytułu swojego zaangażowania w jednostce, w której dokonała inwestycji, podlega ekspozycji 

na zmienne wyniki finansowe lub posiada prawa do zmiennych wyników finansowych oraz 

- posiada możliwość wykorzystania sprawowanej władzy nad jednostką, w której dokonała 

inwestycji, do wywierania wpływu na wysokość swoich wyników finansowych. 
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11.2. W świetle tego, że jednostka spełnia definicję jednostki inwestycyjnej opisaną w MSSF 10 paragraf 

27, czyli: 

- uzyskuje środki finansowe od jednego lub większej liczby inwestorów w celu świadczenia temu 

inwestorowi (tym inwestorom) usług w zakresie zarządzania inwestycjami, 

- zobowiązuje się wobec swojego inwestora (swoich inwestorów), że przedmiotem jej działalności 

jest inwestowanie środków finansowych jedynie w celu uzyskiwania zwrotów pochodzących 

ze wzrostu wartości inwestycji, z przychodów z inwestycji lub z obu tych źródeł oraz 

- dokonuje wyceny i oceny wyników działalności w odniesieniu do zasadniczo wszystkich swoich 

inwestycji (za wyjątkiem opisanych poniżej) według wartości godziwej, 

nie dokonuje konsolidacji swoich jednostek zależnych ani nie stosuje MSSF 3, gdy uzyskuje kontrolę 

nad inną jednostką. Zamiast tego jednostka dokonuje wyceny inwestycji w jednostce zależnej według 

wartości godziwej przez wynik finansowy zgodnie z MSR 39 (do momentu zastosowania MSSF 9).  

11.3.  Z uwagi na powyższe Jednostka również: 

11.3.1. wybiera zwolnienie ze stosowania metody praw własności określonej w MSR 28 w przypadku 

swoich inwestycji w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach. 

11.4.  Jednostka nie dokonuje wyceny swoich nieinwestycyjnych aktywów i zobowiązań do wartości 

godziwej.  

11.5.  W przypadku objęcia kontroli nad jednostkami, które świadczyłyby usługi związane z  działalnością 

inwestycyjną Spółki, jednostka będzie stosowała wymogi MSSF 3 w odniesieniu do przejęcia takich 

jednostek zależnych (konsolidacja).  
Zasady prezentowania danych finansowych 

 

12.1. Z uwagi na wprowadzone zmiany w zakresie konsolidacji zgodnie z MSSF 10 i wobec spełnienia 

przez Spółkę definicji jednostki inwestycyjnej zmieniono prezentację przychodów i kosztów działalności 

inwestycyjnej uznając je jako podstawowy rodzaj działalności. W przychodach i kosztach działalności 

podstawowej (inwestycyjnej) prezentowane są obecnie przychody i koszty związane z wyceną inwestycji, 

uzyskanymi dywidendami, zbyciem inwestycji a także przychody związane ze świadczonymi usługami 

doradczymi, jak i koszty ogólnego zarządu. W pozostałych przychodach i kosztach działalności 

podstawowej prezentowane są pozycje do tej pory prezentowane w działalności operacyjnej i pozostałej 

działalności operacyjnej. W działalności pozostałej prezentowane są pozostałe prezentowane do tej pory 

przychody i koszty działalności finansowej.  

 
Podatki 

 

13.1 Na obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego składają się: podatek bieżący oraz podatek 

odroczony.  

13.2.  Bieżące obciążenie podatkowe jest obliczane na podstawie wyniku podatkowego (podstawy 

opodatkowania) danego roku obrotowego. Zysk (strata) podatkowa różni się od księgowego zysku 

(straty) netto w związku z wyłączeniem przychodów podlegających opodatkowaniu i kosztów 

stanowiących koszty uzyskania przychodów w latach następnych oraz pozycji kosztów i przychodów, 

które nigdy nie będą podlegały opodatkowaniu. Obciążenia podatkowe są wyliczane w oparciu 

o stawki podatkowe obowiązujące w danym roku obrotowym. 

13.3. Podatek odroczony jest wyliczany metodą bilansową jako podatek podlegający zapłaceniu lub 

zwrotowi w przyszłości na różnicach pomiędzy wartościami bilansowymi aktywów i pasywów 

a odpowiadającymi im wartościami podatkowymi wykorzystywanymi do wyliczenia podstawy 

opodatkowania. 

13.4.  Rezerwa na podatek odroczony jest tworzona od wszystkich dodatnich różnic przejściowych 

podlegających opodatkowaniu, natomiast składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego jest 

rozpoznawany do wysokości w jakiej jest prawdopodobne, że będzie można pomniejszyć przyszłe 

zyski podatkowe o rozpoznane ujemne różnice przejściowe. Pozycja aktywów lub zobowiązanie 

podatkowe nie powstaje, jeśli różnica przejściowa powstaje z tytułu wartości firmy lub z tytułu 

pierwotnego ujęcia innego składnika aktywów lub zobowiązania w transakcji, która nie ma wpływu 

ani na wynik podatkowy ani na wynik księgowy. 

13.5. Wartość składnika aktywów z tytułu podatku odroczonego podlega analizie na każdy dzień bilansowy, 

a w przypadku, gdy spodziewane przyszłe zyski podatkowe nie będą wystarczające dla realizacji 
składnika aktywów lub jego części, następuje jego odpis.  
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13.6. Podatek odroczony jest wyliczany przy użyciu stawek podatkowych, które będą obowiązywać 

w momencie, gdy pozycja aktywów zostanie zrealizowana lub zobowiązanie stanie się wymagalne. 

Podatek odroczony jest ujmowany w rachunku zysków i strat, poza przypadkiem, gdy dotyczy on 

pozycji ujętych bezpośrednio w kapitale własnym. W tym ostatnim wypadku podatek odroczony jest 

również rozliczany bezpośrednio w kapitały własne. 

 
Informacje dotyczące niepewności szacunków 

Sporządzone jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodnie z MSSF wymaga dokonania szacunków 

i założeń, które wpływają na wielkości wykazane w sprawozdaniu finansowym. Mimo, że przyjęte 

założenia i szacunki, które są na bieżąco weryfikowane opierają się na najlepszej wiedzy Zarządu Spółki 

na temat bieżących działań i zdarzeń, rzeczywiste wyniki mogą się różnić od przewidywanych. Zmiany 

szacunków są uwzględniane w wyniku okresu, w którym nastąpiła zmiana.  

Informacje na temat szczególnie istotnych obszarów podlegających ocenom i szacunkom, wpływających 

na jednostkowe sprawozdanie finansowe zostały ujawnione w następujących punktach sprawozdania: 

- punkt 7 not objaśniających – informacje dotyczące aktywów finansowych, w szczególności aktualizacji 

ich wartości oraz poziomów hierarchii ustalania wartości godziwej; 

- punkt 2 not objaśniających - informacje dotyczące aktywów i rezerw z tytułu podatku odroczonego. 

 
Waluta funkcjonalna i prezentacja  

Walutą funkcjonalną Spółki jest złoty polski. Wszystkie kwoty prezentowane w jednostkowym 

sprawozdaniu finansowym wykazane są w złotych, chyba że zaznaczono inaczej. 

Co do zasady aktywa i zobowiązania wyrażone w walutach obcych przeliczane są na złote przy 

zastosowaniu kursów natychmiastowej wymiany obowiązujących na dzień bilansowy. Transakcje 

przeprowadzone w walutach obcych przeliczane są w dniu transakcji na walutę funkcjonalną przy 

zastosowaniu kursów wymiany banku, z którego usług korzysta Spółka. 

 

Na dzień 31 marca 2017 roku, Spółka nie posiadała istotnych aktywów ani zobowiązań wyrażonych  

w walutach obcych. 

 

III.1. NOTY DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

NOTA 1. INFORMACJE DOTYCZĄCZE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW 

Działalność kontynuowana 

Wyszczególnienie 
w zł 

 01.01.2017-31.03.2017  01.01.2016-31.03.2016 

Przychody z działalności podstawowej     

  1. przychody z działalności inwestycyjnej                   601 212,90                    2 059 698,82     

      - przychody z wyceny aktywów finansowych                   601 212,90                    2 059 698,82     

      - zysk ze zbycia aktywów finansowych                                 -                                       -       

      - otrzymane dywidendy                                 -                                       -       

     - inne                                 -                                       -       

  2. przychody ze sprzedaży produktów i usług                                  -                                        -       

     - usługi doradcze i inne                                 -                                       -       

Koszty działalności podstawowej     

  1. koszty działalności inwestycyjnej                   643 253,40                              800,00     

    - koszty z wyceny aktywów finansowych                   643 253,40                              800,00     

   - strata ze zbycia aktywów finansowych                                 -                                       -       

 2. koszty ogólnego zarządu (koszty według rodzaju)                   133 064,56                         65 192,56     

   - amortyzacja, w tym:                       1 345,16                              630,29     
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              amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych                                        1 345,16                                                630,29     

   - koszty świadczeń pracowniczych, w tym:                     30 205,80                                     -       

             Wynagrodzenia                                      30 205,80                                                          -       

            koszty ubezpieczeń i innych narzutów na wynagrodzenia                                                      -                                                            -       

            koszty świadczeń emerytalnych po okresie zatrudnienia                                                      -                                                            -       

  - zużycie materiałów i energii                       7 806,12                           2 701,19     

  - usługi obce                     76 602,13                         55 415,90     

  - podatki i opłaty                       8 706,80                                     -       

  - pozostałe koszty                       8 398,55                           6 445,18     

Przychody z pozostałej działalności     

Inne                       1 720,80                                      -       

Koszty pozostałej działalności     

Odpisy aktualizujące                                   -                                        -       

Inne                       5 548,51                         15 800,44     

Przychody finansowe     

Przychody z tytułu odsetek                       4 601,10                           8 376,07     

Koszty finansowe     

Odsetki i inne                          121,55                         41 944,86     

Działalność zaniechana 

W okresie sprawozdawczym nie nastąpiło zaniechanie żadnego rodzaju działalności. 

Koszty z tytułu programów pracowniczych  

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły koszty programów pracowniczych. 

Koszty przyszłych świadczeń emerytalnych  

Spółka nie tworzy rezerw na przyszłe świadczenia emerytalne. 

NOTA 2. INFORMACJE DOTYCZĄCE PODATKU DOCHODOWEGO  

Podatek dochodowy 

Wyszczególnienie 
w zł 

 01.01.2017-31.03.2017  01.01.2016-31.03.2016 

Rachunek zysków i strat 
  

Bieżący podatek dochodowy                                           -                                         -       

Odroczony podatek dochodowy 
  

  -  związany z powstaniem i odwróceniem się różnic 
przejściowych 

-                           30 702,79                        381 204,66     

  -  obciążenie podatkowe wykazane w rachunku zysków 

i strat 
-                           30 702,79                        381 204,66     

Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym 
  

Podatek dochodowy (obciążenie) wykazany w rachunku 
zysków i strat 

-                            30 702,79                         381 204,66     

 

Odroczony podatek dochodowy 

Wyszczególnienie 
w zł 

31.03.2017 31.03.2016 

Aktywa z tytułu podatku odroczonego                     392 753,84                        92 299,64     

 - wycena aktywów finansowych wg wart. godziwej                       24 332,76                        58 264,81     

 - strata za rok bieżący                       19 255,42                        12 386,59     

 - naliczone odsetki                         -                          21 648,24     

 -  straty lat ubiegłych                     333 047,54                                     -       

 - niewypłacone wynagrodzenia                            950,00                                     - 
 - koszty nabycia udziałów                       15 168,12                                     -       

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku                  1 565 353,78                   1 563 571,93     
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 - wycena aktywów finansowych wg wart. godziwej                  1 539 528,82                   1 561 726,56     

 - naliczone odsetki                         3 514,48                          1 845,37     

 - naliczona dotacja                       22 310,48                                     -       

Aktywa na podatek odroczony nie są zagrożone. 

NOTA 3. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZYSKU/STRATY 

PRZYPADAJĄCEGO/PRZYPADAJĄCEJ NA JEDNĄ AKCJĘ 

  

w zł 

01.01.2017-

31.03.2017 

01.01.2016-

31.03.2016 

Zysk/Strata w okresie  -           143 750,43               1 563 132,37     

Zysk/Strata netto okresu przypadający na akcjonariuszy zwykłych, zastosowany do 

obliczenia rozwodnionego zysku/straty na jedną akcję 
-           143 750,43               1 563 132,37     

  

w sztukach 

01.01.2017-

31.03.2017 

01.01.2016-

31.03.2016 

Liczba występujących w okresie akcji zwykłych 14 840 000 8 840 000 

Średnia ważona liczba wyemitowanych akcji zwykłych zastosowana do obliczenia 

podstawowego zysku/straty na jedną akcję bez uwzględnienia akcji własnych 
             14 840 000                    8 840 000     

Wpływ rozwodnienia:                            -                                  -       

Skorygowana średnia ważona liczba akcji zwykłych zastosowana do obliczenia 

rozwodnionego zysku/straty na jedną akcję 
             14 840 000                    8 840 000     

Liczba akcji zwykłych po uwzględnieniu akcji własnych              14 840 000                    8 840 000     

Średnia ważona liczba wyemitowanych akcji zwykłych zastosowana do obliczenia 

podstawowego zysku/straty na jedną akcję z uwzględnieniem akcji własnych 
             14 840 000                    8 840 000     

Skorygowana średnia ważona liczba akcji zwykłych zastosowana do obliczenia 

rozwodnionego zysku/straty na jedną akcję 
             14 840 000                    8 840 000     

NOTA 4. INFORMACJE DOTYCZĄCE DYWIDEND WYPŁACONYCH I/LUB 

ZAPROPONOWANYCH DO WYPŁATY 

Spółka nie wypłacała dywidendy. 

NOTA 5. INFORMACJE DOTYCZĄCE WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH  

Spółka nie posiada pozycji wartość firmy. Wartość netto pozycji inne wartości niematerialne wynosi zero. 

NOTA 6. INFORMACJE DOTYCZĄCE RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH 

W okresie sprawozdawczym nie zostały nabyte ani zbyte istotne rzeczowe aktywa trwałe. Nie nastąpiły 

także poczynione zobowiązania na rzecz dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych. 

NOTA 7. INFORMACJE DOTYCZĄCE AKTYWÓW FINANSOWYCH  

Aktywa finansowe długoterminowe 

Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej  

    

                                                      

31.03.2017 
31.03.2016 

Stan na początek okresu 19 913 680,39 3 885 452,90 

Wartość nabycia na początek okresu 11 888 980,18 3 243 948,02 

Zwiększenia 3 432,99 4 330 064,90 

Zmniejszenia 0,00 0,00 
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Wartość nabycia na koniec okresu 11 892 413,17 7 574 012,92 

Korekta netto z tytułu aktualizacji do wartości godziwej 

odniesiona na wynik finansowy lat ubiegłych 
8 024 700,20 5 783 165,81 

Korekta netto z tytułu aktualizacji do wartości godziwej 

odniesiona na wynik finansowy  
-49 005,94 2 101 471,75 

Stan na koniec okresu 19 868 107,43 15 458 650,48 

W tym: 
  

Papiery notowane na giełdzie 9 983 099,25 8 272 104,90 

PATENT FUND S.A. 4 213 864,20              5 115 373,65     

INNO GENE S.A. 3 609 366,30                               -       

AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI S.A. 2 159 868,75 3 156 731,25 

   

Papiery nienotowane na giełdzie 9 885 008,18 7 186 545,58 

Brand 24 S.A. 3 082 515,00 1 541 257,00 

Inkubator Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o. 2 382 156,33 2 494 586,71 

Time Solutions Sp. z o.o. 1 791 959,80 1 418 462,83 

FriendlyScore UK Ltd 785 419,85 768 811,93 

7Orders S.A. 57 647,06 114 449,30 

Best Capital Sp. z o.o. 61 718,36 135 925,65 

Drone Academy Ltd 55 900,00 55 900,00 

Polski Fundusz Innowacji Sp. z o.o. 0,00 
11 726,00 

Crowdcube Sp. z o.o. 8 463,78 145 426,16 

Ardeo Sp. z o.o. 198 878,00                               -       

Infermedica Sp. z o.o. 1 350 000,00                 500 000,00     

Geek Decks Ltd 100 000,00                               -       

Venture Alfa Sp. z o.o. 5 000,00                               -       

Green Genie Games Inc                                    -                                     -       

 Sciene Fund sp. z o.o.  5 350,00                                -       

 

Pożyczki i należności – długoterminowe 

Pożyczki i należności długoterminowe 
w zł 

31.03.2017 31.03.2016 

Udzielone pożyczki długoterminowe 
  

Polski Fundusz Innowacji Sp. z o.o.                          -                   16 090,41     

Należności długoterminowe                          -                                -       

   

Razem                          -                   16 090,41     

 

Aktywa finansowe krótkoterminowe 

Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 

Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej  
    

31.03.2017 31.03.2016 

Stan na początek okresu 13 060,20 226 023,91 

Wartość nabycia na początek okresu 21 002,63 199 661,41 
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Zwiększenia                               0,00       0,00 

Zmniejszenia 0,00 -143 745,32 

 
 

Wartość nabycia na koniec okresu 

21 002,63 55 916,09 

Korekta netto z tytułu aktualizacji do wartości godziwej 
odniesiona na wynik finansowy lat ubiegłych 

-7 942,43 -19 057,09 

Korekta netto z tytułu aktualizacji do wartości godziwej 

odniesiona na wynik finansowy  
6 965,44 2 756,83 

Stan na koniec okresu 20 025,64 39 615,83 

W tym: 
  

Papiery notowane na giełdzie 20 025,64 39 615,83 

PATENT FUND S.A.                               -       
 

ELQ S.A. (MSI Med.) 20 025,64 25 803,24 

MBF Group S.A.                               -       1 162,59 

Prema-Fix Medical S.A.                               -       12 650,00 

 

Pożyczki i należności – krótkoterminowe 

Pożyczki i należności 
w zł 

31.03.2017 31.03.2016 

Udzielone pożyczki            158 670,97                  127 506,85     

AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI S.A.           112 000,00                  102 000,00     

PATENT FUND S.A.             28 006,85                    25 506,85     

Polski Fundusz Innowacji sp. zo.o.             18 664,12     
 

Należności z tytułu dostaw i usług, w tym:                          -                                   -       

Należności z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń                          -                                   -       

Pozostałe należności, w tym:            239 694,12                  240 169,76     

Nierozliczone zaliczki                          -                      50 000,00     

Należności z tytułu sprzedaży akcji           122 270,52                  190 169,76     

Inne                          -                                  -       

Należności z tytułu dotacji           117 423,60                                -       

Razem            398 365,09                  367 676,61     
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Dodatkowe ujawnienia dotyczące aktywów finansowych 

Wyszczególnienie 
Wartość 

bilansowa w zł 

Procent 

posiadanego 

kapitału/udział w 

ogólnej liczbie 

głosów 

Poziom w 

hierarchii 

ustalania 

wartości 

godziwej 

Sposób 

podejścia 

do wyceny Proces wyceny 

  

Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 
 

     
 Preseed 

    
 

     
 Crowdcube Sp. z o.o. 8 463,78 100,00%             3      mieszany  metoda księgowych aktywów netto 

Drone Academy Ltd 55 900,00 25,09%             2      rynkowy  
cena z rzeczywistej transakcji 
rynkowej 

GEEK DECKS LIMITED 100 000,00 33,00%             2      rynkowy  
cena z rzeczywistej transakcji 

rynkowej 

Ardeo Sp. z o.o. 198 878,00 15,00%             2      rynkowy  
cena z rzeczywistej transakcji 

rynkowej 

     
 

 
363 241,78 x 

  
 

     
 Seed 

    
 

     
 PATENT FUND S.A. 4 213 864,20 81,04%             1      rynkowy  notowania na rynku NewConnect 

FriendlyScore UK Ltd 785 419,85 13,87%             2      rynkowy  
cena z rzeczywistej transakcji 

rynkowej 

     
 

 
4 999 284,05 

   
 

     
 Start-up 

    
 

     
 

Time Solutions Sp. z o.o. 1 791 959,80 29,41%             3      mieszany  mieszana (średnia z wycen metodami 

dochodową, porównawczą i kosztową) 

Brand 24 S.A. 3 082 515,00 11,11%             2      rynkowy  
cena z rzeczywistej transakcji 

rynkowej 

Inno-Gene S.A. 3 609 366,30 12,54%             1      rynkowy  notowania na rynku NewConnect 

Infermedica Sp. z o.o. 1 350 000,00 27,38%             2      rynkowy  
cena z rzeczywistej transakcji 

rynkowej 

     
 

 
9 833 841,10 

   
 

     
 Pozostałe 

    
 

     
 Best Capital Sp. z o.o. 61 718,36 66,73%             3      mieszany  księgowa aktywów netto 

7Orders S.A. 57 647,06 49,00%             2      rynkowy  
cena z rzeczywistej transakcji 

rynkowej 
Agencja Rozwoju Innowacji 

S.A. 
2 159 868,75 43,89%             1      rynkowy  

notowania na rynku NewConnect 

Inkubator Naukowo-
Technologiczny Sp. z o.o. 

2 382 156,33 53,38%             3      mieszany  księgowa skorygowanych aktywów 
netto 

Venture Alfa Sp. z o.o. 5 000,00 100,00%             3      mieszany  
księgowa skorygowanych aktywów 

netto 

Sciene Fund sp. zo.o. 5 350,00 100,00%             3      mieszany  
księgowa skorygowanych aktywów 

netto 

 
4 671 740,50 

   
 

     
 Do upłynnienia 

    
 

     
 Krótkoterminowe akcje na 

newconnect 
20 025,64 x             1      rynkowe  

notowania na rynku NewConnect 

Razem 19 888 133,07 
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NOTA 8. INFORMACJE DOTYCZĄCE UTRATY WARTOŚCI AKTYWÓW 

 

Zgodnie z MSR 36 Zarząd Spółki dokonał na dzień 31 marca 2017 roku przeglądu posiadanych aktywów 

finansowych, aby zapewnić, że aktywa wykazywane są w wartości nieprzekraczającej ich wartości 

odzyskiwalnej. W opinii Zarządu Venture Inc S.A. na dzień 31 marca 2017 roku nie nastąpiła utrata 

wartości bilansowej posiadanych aktywów finansowych tj. inwestycji długoterminowych  

i krótkoterminowych, inna niż uwzględniona w szacowanej wartości godziwej. 

NOTA 9. INFORMACJE DOTYCZĄCE INNYCH SKŁADNIKÓW AKTYWÓW 

OBROTOWYCH 

Na dzień 31 marca 2017 roku w pozycji innych składników aktywów obrotowych wykazano czynne rozliczenia 

międzyokresowe o łącznej wartości 631,25zł. 

NOTA 10. INFORMACJE DOTYCZĄCE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I ICH 

EKWIWALENTÓW 

Wyszczególnienie 
w zł 

31.03.2017 31.03.2016 

Środki pieniężne w banku i w kasie              939 436,65                    46 147,16     

Lokaty krótkoterminowe                            -                                  -       

Środki pieniężne w drodze                            -                                  -       

Razem              939 436,65                    46 147,16     

w tym środki pieniężne o ograniczonym dysponowaniu:                            -                                  -       

Saldo środków pieniężnych i ich ekwiwalentów wykazane w rachunku 

przepływów pieniężnych składa się z następujących pozycji na koniec okresu: 
             939 436,65                    46 147,16     

Środki pieniężne w banku i w kasie              939 436,65                    46 147,16     

Lokaty krótkoterminowe                            -                                  -       

Środki pieniężne w drodze                            -                                  -       

      

 

NOTA 11. INFORMACJE DOTYCZĄCE ELEMENTÓW KAPITAŁU WŁASNEGO 

Kapitał podstawowy 

Na dzień 31 marca 2017 roku kapitał zakładowy Spółki wynosił 1 484 000,00 zł i dzielił się na 14 840 000 

sztuk akcji zwykłych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, wyemitowanych w seriach: 

A – 5 000 000  akcji, 

B –    840 000 akcji,  

C – 1 000 000 akcji,  

D – 1 000 000 akcji,  

E – 1 000 000 akcji,  

F – 6 000 000 akcji.  

Wszystkie akcje Spółki są w pełni opłacone.  

Na dzień 31 marca 2017 roku struktura akcjonariatu Spółki przedstawiała się następująco: 

 

Akcjonariusz Liczba Akcji Udział w Akcjach Liczba Głosów Udział w Głosach Wartość 1 udziału 

Maciej Jarzębowski 6 145 291 41,41% 6 145 291 41,41%  0,10  PLN  

Jakub Sitarz 4 006 771 27,00% 4 006 771 27,00%  0,10  PLN  

Mariusz Ciepły 2 157 864 14,54% 2 157 864 14,54%  0,10  PLN  
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Pozostali 2 530 074 17,05% 2 530 074 17,05%  0,10  PLN  

Razem 14 840 000 100,00% 14 840 000 100,00% X 

Akcje własne – Spółka nie posiada akcji własnych. 

Kapitał zapasowy z agio 

Nadwyżka z emisji  31.03.2017   31.03.2016  

Serii A                                         -                                    -       

Serii B 336 000,00 336 000,00 

Serii C 700 000,00 700 000,00 

Serii D 900 000,00 900 000,00 

Serii E 900 000,00 900 000,00 

Serii F 11 400 000,00 - 

Koszty emisji -8 576,74                              -       

Kapitał przeznaczony na pokrycie strat 

lat ubiegłych -448 545,40                              -       

Razem 13 778 877,86 2 836 000,00 

Kapitał rezerwowy – Spółka nie utworzyła kapitału rezerwowego. 

Zyski zatrzymane 

Wyszczególnienie 

        w zł 

Kapitał zapasowy z 

nadwyżki wartości 

emisyjnej nad nominalną 

kapitału (agio) 

Kapitał zapasowy 

utworzony zgodnie 

z uchwałami WZ 

Zysk/Strata z lat 

ubiegłych 

Wynik okresu Razem zyski 

zatrzymane 

  

Na dzień 1 stycznia 2016 
roku  

3 818 511,92 -2 324 647,19 1 909 756,08 3 403 620,81 

Na dzień 31 marca 2016 

roku  
3 818 511,92 -414 891,11 1 563 132,37 4 966 753,18 

Na dzień 1 stycznia 2017 

roku  
0,00 3 841 742,02 1 091 563,09 4 933 305,11 

Na dzień 31 marca 2017 

roku 
  0,00 4 933 305,11 -143 750,43 4 789 554,68 

 

NOTA 12. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH  

Wyszczególnienie 
  w zł 

31.03.2017 31.03.2016 

Kredyty 
 

                     -       

Pożyczki                          -       2 131 134,15 

Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego                          -       0,00 

Zaliczki na akcje  -  3 634 328,00 

w tym      

Długoterminowe                          -       648 969,76 

Krótkoterminowe                          -       5 116 492,39 

 

Na dzień 31 marca 2017 roku Spółka nie posiadała zobowiązań finansowych.  

NOTA 13. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZOBOWIĄZAŃ HANDLOWYCH 

Wyszczególnienie 
w zł 

31.03.2017 31.03.2016 

Zobowiązania z terminem wymagalności: 
   - do 3 m-cy                  9 144,28                    12 695,62     

 - powyżej 3 m-cy do 6 m-cy 
  

 - powyżej 6 m-cy do 12 m-cy 
  

Razem                  9 144,28                    12 695,62     
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NOTA 14. REZERWY I POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA 

Rezerwy 

Na dzień 31 marca 2017, jak też i na dzień 31marca 2016 roku nie wystąpiły w Spółce tytuły do tworzenia 

rezerw.  Spółka nie była stroną jakichkolwiek postępowań ani sporów sądowych. 

Pozostałe zobowiązania 

Wyszczególnienie 
w zł 

31.03.2017 31.03.2016 

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych                         -                               -       

Zobowiązania z tytułu innych podatków              5 223,07                             -       

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń              5 000,00                             -       

Razem             10 223,07                             -       

 

NOTA 15. INSTRUMENTY FINANSOWE 

Klasyfikacja instrumentów finansowych – według wartości bilansowych 

 

Pozycje bilansowe 

w zł 

Klasy instrumentów finansowych - 31.03.2016 roku 

Aktywa finansowe 

wyceniane do wart. 

godziwej przez RZiS 

Pożyczki i należności 

Inne zobowiązania 

finansowe wyceniane 

w zamortyzowanym 

koszcie 

Ogółem 

Udziały i akcje               15 498 266,31     
                                    

-       

                                   

-       
           15 498 266,31     

Udzielone pożyczki  
                                       

-       
                 143 597,26     

                                   

-       
                 143 597,26     

Należności z tytułu dostaw i usług (netto) 
                                       

-       

                                    

-       

                                   

-       

                                    

-       

Pozostałe należności (bez publiczno-prawnych) 
                                       

-       
                 240 169,76     

                                   

-       
                 240 169,76     

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 
                                       

-       
                   46 147,16     

                                   

-       
                   46 147,16     

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 
                                       

-       

                                    

-       
                  12 695,62                        12 695,62     

Zobowiązania finansowe 
                                       

-       

                                    

-       
             5 765 462,15                   5 765 462,15     

Pozostałe zobowiązania (bez publiczno-prawnych) 
                                       

-       

                                    

-       

                                   

-       

                                    

-       

Razem               15 498 266,31                      429 914,18                  5 778 157,77      x  

Pozycje bilansowe 

w zł 

Klasy instrumentów finansowych - 31.03.2017 roku 

Aktywa finansowe 

wyceniane do wart. 

godziwej przez wynik 

finansowy 

Pożyczki i należności 

Inne zobowiązania 

finansowe wyceniane 

w zamortyzowanym 

koszcie 

Ogółem 

Udziały i akcje               19 888 133,07     
                                    

-       

                                   

-       
           19 888 133,07     

Udzielone pożyczki 
                                       

-       
                 158 670,97     

                                   

-       
                 158 670,97     

Należności z tytułu dostaw i usług (netto) 
                                       

-       

                                    

-       

                                   

-       

                                    

-       

Pozostałe należności (bez publiczno-prawnych) 
                                       

-       
                 239 694,12     

                                   

-       
                 239 694,12     

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 
                                       

-       
                 939 436,65     

                                   

-       
                 939 436,65     

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 
                                       

-       

                                    

-       
                    9 144,28                          9 144,28     

Zobowiązania finansowe 
                                       

-       

                                    

-       

                                   

-       

                                    

-       

Pozostałe zobowiązania (bez publiczno-prawnych) 
                                       

-       

                                    

-       

                                   

-       

                                    

-       

Razem               19 888 133,07                   1 337 801,74                         9 144,28     x 
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Wartości godziwe poszczególnych aktywów i zobowiązań finansowych 

Pozycje bilansowe 

w zł 

31.03.2017 31.03.2016 

wartość 

bilansowa 
wartość godziwa 

wartość 

bilansowa 
wartość godziwa 

Aktywa finansowe wyceniane w wart. godziwej przez wynik 
finansowy 

   19 888 133,07        19 888 133,07        15 498 266,31        15 498 266,31     

Aktywa utrzymywane do terminu zapadalności                        -                              -                              -                              -       

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży                        -                              -                              -                              -       

Pożyczki i należności (w tym środki pieniężne)      1 337 801,74          1 337 801,74             429 914,18             429 914,18     

Suma aktywów finansowych    21 225 934,81        21 225 934,81        15 928 180,49        15 928 180,49     

Zobowiązania finansowe wyceniane do wart. godziwej przez 

wynik finansowy 
                       -                              -                              -                              -       

Inne zobowiązania finansowe wyceniane w 

zamortyzowanym koszcie 
            9 144,28                 9 144,28          5 778 157,77          5 778 157,77     

Suma zobowiązań finansowych             9 144,28                 9 144,28          5 778 157,77          5 778 157,77     

 

Dodatkowe ujawnienia dotyczące wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych 

Klasyfikacja instrumentów finansowych przy zastosowaniu hierarchii wartości godziwej 

Hierarchię wartości godziwej instrumentów finansowych tworzą następujące poziomy: 

- Poziom 1 - ceny notowane na aktywnym rynku dla identycznych aktywów lub zobowiązań, 

- Poziom 2 - dane wejściowe inne niż ceny notowane zaliczane do Poziomu 1, które są obserwowalne 

dla składnika aktywów lub zobowiązań w sposób bezpośredni (tj. jako ceny) lub pośrednio (tj. bazujące 

na cenach),  

- Poziom 3 - dane wejściowe do wyceny składnika aktywów lub zobowiązań, które nie są oparte 

na możliwych do zaobserwowania danych rynkowych (dane wejściowe nieobserwowalne). 

 

Wyszczególnienie 
31 marca 2017 roku - w zł 

Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Razem 

Aktywa 
    

Notowane papiery wartościowe            10 003 124,89                                     -                                     -              10 003 124,89     

Nienotowane instrumenty kapitałowe                                -                     5 630 359,91                 4 254 648,27              9 885 008,18     

Obligacje                                 -                                       -                                     -                                  -       

Instrumenty pochodne - zabezpieczenia                                -                                       -                                     -                                  -       

Instrumenty pochodne - przeznaczone do 
obrotu 

                               -                                       -                                     -                                  -       

Razem            10 003 124,89                   5 630 359,91                 4 254 648,27            19 888 133,07     

Wartość godziwa netto            10 003 124,89                   5 630 359,91                 4 254 648,27            19 888 133,07     

 

W 1 kwartale 2017 roku nie wystąpiły transfery instrumentów finansowych pomiędzy Poziomem 1  

i Poziomem 2.  Instrumenty zaklasyfikowane do poziomu 3 hierarchii wartości godziwej przedstawiono  

w tabeli poniżej: 

Wyszczególnienie 

31 marca 2017 roku - w zł 

Nienotowane  instrumenty 

kapitałowe 
Obligacje 

Kredyty bankowe i 

dłużne papiery 

wartościowe 

Razem 

Saldo otwarcia                          4 254 648,28     
                                          

-       

                                         

-       
                  4 254 648,28     

Zyski i straty ujęte w: 
    

   - wyniku finansowym                                                -       
                                          

-       

                                         

-       

                                        

-       

Zakup                                                -       
                                          

-       

                                         

-       

                                        

-       
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Zbycie                                                -       
                                          

-       

                                         

-       

                                        

-       

Uregulowanie                                                -       
                                          

-       

                                         

-       

                                        

-       

Transfery z Poziomu 3 i do Poziomu 3                                                -       
                                          

-       

                                         

-       

                                        

-       

Saldo zamknięcia                          4 254 648,28     
                                          

-       

                                         

-       
                  4 254 648,28     

 

Pozycje przychodów, kosztów, zysków i strat ujęte w rachunku zysków i strat w podziale na kategorie 

instrumentów finansowych 

01.01.2017-31.03.2017 

       w zł 

Aktywa finansowe 

wyceniane do wart. 

godziwej przez RZiS 

Pożyczki i 

należności 

Inne zobowiązania 

finansowe 

wyceniane w 

zamortyzowanym 

koszcie 

Ogółem 

Przychody/Koszty z tytułu odsetek                      -            4 601,10     -               121,55        4 479,55     

Zyski/Straty z tytułu wyceny i realizacji do wart. 
godziwej 

-       42 040,50                     -                               -       -  42 040,50     

Ogółem (zysk/strata netto) -       42 040,50          4 601,10     -               121,55     
-       37 

560,95     

     

01.01.2016-31.03.2016 

       w zł 

Aktywa finansowe 

wyceniane do wart. 

godziwej przez RZiS 

Pożyczki i 

należności 

Inne zobowiązania 

finansowe 

wyceniane w 

zamortyzowanym 

koszcie 

Ogółem 

Przychody/Koszty z tytułu odsetek                      -            8 376,07     -          41 944,86     -   33 568,79     

Zyski/Straty z tytułu wyceny i realizacji do wart. 
godziwej 

   2 058 898,82                     -                               -         2 058 898,82     

Ogółem (zysk/strata netto)    2 058 898,82          8 376,07     -          41 944,86       2 025 330,03     

 

Charakter i zakres ryzyka związanego z instrumentami finansowymi 

Zgodnie z zapisami MSSF7 Spółka  przeanalizowała ryzyka związane z instrumentami finansowymi.  

Spółka ustaliła zasady zarządzania ryzykiem w Spółce Venture Inc S.A., które mają się przyczynić 

do poprawy wszystkich obszarów zarządzania oraz ograniczenia ewentualnych negatywnych skutków 

zdarzeń do akceptowalnego poziomu.  

W obszarze ryzyka związanego z instrumentami finansowymi Spółka może być narażona na:  

 ryzyko rynkowe (ryzyko cen instrumentów finansowych, ryzyko stóp procentowych, ryzyko 

walutowe); 

 ryzyko płynności (ryzyko niedopasowania aktywów i pasywów); 

 ryzyko kredytowe. 

 

Ryzyko rynkowe –ryzyko cen instrumentów finansowych 

Działalność Spółki, w szczególności obszar inwestycyjny, jest silnie powiązany z rynkiem kapitałowym. 

Pogorszenie ogólnej koniunktury na rynkach kapitałowych może spowodować spadek cen notowanych 

instrumentów finansowych posiadanych przez Spółkę. Konsekwencją takiego pogorszenia może być 

również zmniejszenie wycen w przypadku nienotowanych instrumentów finansowych. Jako jednostka 

inwestycyjna Spółka zasadniczo wszystkie swoje zaangażowania inwestycyjne wycenia po wartości 

godziwej przez wynik finansowy, co oznacza, że ewentualne negatywne zmiany cen instrumentów 

finansowych w danym okresie bezpośrednio negatywnie wpływają na osiągnięte w tym okresie wyniki 

finansowe.  

W celu ograniczenia ww. ryzyka Spółka przeprowadza analizę fundamentalną nabywanych instrumentów 

finansowych oraz okresowy monitoring wyników finansowych spółek portfelowych. Ponadto 

przeprowadza stały monitoring dywersyfikacji portfela. 
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Ryzyko rynkowe – ryzyko stóp procentowych 

Spółka nie dokonywała analizy wrażliwości dla tego rodzaju ryzyka ponieważ stopień narażenia na nie 

Spółki jest niewielki. 

Ryzyko rynkowe – ryzyko walutowe 

Spółka nie posiadała istotnych składników aktywów ani pasywów wyrażonych w walutach obcych. Nie 

dokonywano analizy wrażliwości dla tego rodzaju ryzyka ponieważ stopień narażenia na nie Spółki jest 

niewielki. 

Ryzyko płynności - ryzyko niedopasowania aktywów i pasywów 

Spółka jak każdy podmiot działający na rynku narażona jest na ryzyko niewywiązania się z bieżących 

zobowiązań wynikające z rozbieżności w wysokości i czasie przepływów finansowych wynikających 

z zapadalności aktywów i wymagalności zobowiązań.  

Spółka realizuje swoją politykę inwestycyjną poprzez nabywanie rożnego rodzaju instrumentów 

finansowych, przede wszystkim o charakterze kapitałowym. Część z nich, przykładowo nienotowane 

udziały i akcje, charakteryzują się ograniczoną płynnością. W przypadku konieczności pilnego zapewnienia 

wolnych środków pieniężnych może zaistnieć sytuacja, w której nie będzie możliwe ich pozyskanie ze 

względu na ograniczenia w płynności posiadanych instrumentów finansowych albo ich pozyskanie będzie 

wiązało się z koniecznością zaakceptowania wycen znacząco odbiegających od możliwych do uzyskania na 

aktywnym rynku. 

W celu ograniczenia ww. ryzyka Spółka sprawuje bieżący monitoring wielkości aktywów płynnych oraz 

bieżących i planowanych w perspektywie co najmniej jednego kwartału zobowiązań. Na bieżąco 

monitorowane są możliwości szybkiego pozyskania kapitału w przypadkach zwiększonego 

prawdopodobieństwa niedostosowania terminów zapadalności zobowiązań. 

Ryzyko kredytowe 

Ryzyko kredytowe rozumiane jest jako niewykonanie zobowiązań przez kontrahenta, w szczególności 

pożyczkobiorcę. Zmniejszenie lub brak zdolności do regulowania swoich zobowiązań przez kontrahentów 

Spółki może spowodować straty finansowe w związku z posiadaniem przez Spółkę należności z tytułu 

udzielonych pożyczek. Nie można również wykluczyć, że banki, w których Spółka deponuje wolne środki 

pieniężne nie wywiążą się ze swoich zobowiązań. 

Spółka prowadzi stały monitoring sytuacji finansowej pożyczkobiorców. W zakresie wolnych środków 

pieniężnych Spółka korzysta z krótkoterminowych lokat bankowych jedynie w wiarygodnych instytucjach 

finansowych. 

Maksymalna ekspozycja na to ryzyko równa jest wartości bilansowej posiadanych instrumentów i na datę 

bilansową wyniosła odpowiednio: 

Wartość bilansowa 
w  zł 

31.03.2017 31.03.2016 

Pożyczki i należności                          398 365,09                              383 767,02     

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty                          939 436,65                                46 147,16     

Razem                       1 337 801,74                              429 914,18     

Klasyfikacja aktywów finansowych według długości okresu przeterminowania, przedstawia się 

następująco: 

Należności z tytułu dostaw i usług i pozostałe należności 

w zł 

31.03.2017 31.03.2016 

Wartość brutto Utrata wartości Wartość brutto Utrata wartości 

Bez przeterminowania                 239 694,12     
                                  

-       
                240 169,76     

                                  

-       

Przeterminowane 0 - 30 dni 
                                  

-       

                                  

-       

                                  

-       

                                  

-       

Przeterminowane 31 - 120 dni 
                                  

-       

                                  

-       

                                  

-       

                                  

-       

Przeterminowanie 121 - 365 dni 
                                  

-       

                                  

-       

                                  

-       

                                  

-       

Przeterminowane powyżej 1 roku 
                                  

-       

                                  

-       

                                  

-       

                                  

-       

Razem                 239 694,12     
                                  

-       
                240 169,76     

                                  

-       
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Pożyczki udzielone 

w zł 

31.03.2017 31.03.2016 

Wartość brutto Utrata wartości Wartość brutto Utrata wartości 

Bez przeterminowania                 158 670,97     
                                  

-       
                143 597,26     

                                  

-       

Przeterminowane 0 - 30 dni 
                                  

-       

                                  

-       

                                  

-       

                                  

-       

Przeterminowane 31 - 120 dni 
                                  

-       

                                  

-       

                                  

-       

                                  

-       

Przeterminowanie 121 - 365 dni 
                                  

-       

                                  

-       

                                  

-       

                                  

-       

Przeterminowane powyżej 1 roku 
                                  

-       

                                  

-       

                                  

-       

                                  

-       

Razem                 158 670,97     
                                  

-       
                143 597,26     

                                  

-       

 

Zarządzanie kapitałem  

Długoterminowym celem Spółki jest efektywne zarządzanie kapitałem rozumiane jako długoterminowy 

wzrost wartości przy zachowaniu umiarkowanego poziomu ryzyka. Zamiarem Spółki jest przeznaczanie 

środków finansowych przede wszystkim na inwestycje w instrumenty kapitałowe – udziały i akcje Spółek 

charakteryzujących się dużym potencjałem rozwojowym. Dotychczas Spółka nie wypłacała dywidendy. 

Nie została też ogłoszona polityka w zakresie dywidendy. Mogą wystąpić przypadki, że ze względu na 

ograniczony dostęp do kapitału, pomimo pojawienia się atrakcyjnych projektów inwestycyjnych Spółka nie 

będzie w stanie ich zrealizować i osiągnąć korzyści ekonomicznych. Aby ograniczyć takie ryzyko Spółka 

prowadzi bieżącą analizę stanu portfela oraz potencjalnego zapotrzebowania na kapitał (w szczególności w 

zakresie działalności inwestycyjnej). 

NOTA 16. INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSAKCJI Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI 

 

Transakcje podmiotu z podmiotami powiązanymi 
w zł 

01.01.2017-31.03.2017 01.01.2016-31.03.2016 

Przychody ze sprzedaży usług                                                -                                                      -       

Razem                                                -                                                      -       

Zakupy usług 
  

Best Capital Sp. z o.o.                                                -                                           4 428,00     

GEEK DECKS LIMITED                                                -                                                      -       

AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI S.A.                                                -                                           7 995,00     

Razem                                                -                                         12 423,00     

Przychody z tytułu odsetek od udzielonych pożyczek 
  

PATENT FUND S.A.                                        616,44                                            506,85     

AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI S.A.                                     2 465,75                                         2 000,00     

7Orders S.A.                                                -                                           4 931,51     

Polski Fundusz Innowacji Sp. z o.o.                                                -                                              694,25     

Razem                                     3 082,19                                         8 132,61     

Koszty odsetek od zaciągniętych pożyczek 
  

Maciej Jarzębowski                                                -                                         21 271,01     

Jakub Sitarz                                                -                                         14 273,98     

Mariusz Ciepły                                                -                                           1 917,81     

Razem                                                -                                         37 462,79     

Transakcje podmiotu z podmiotami powiązanymi 
w zł 

31.03.2017 31.03.2016 

Salda rozrachunków na dzień bilansowy powstałe w wyniku 

sprzedaży/zakupu towarów/usług   

Należności:                                                -                                                      -       

   

   

   
Zobowiązania:                                                -                                           7 995,00     
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AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI S.A. 

 
                                    7 995,00     

   
Salda innych rozrachunków na dzień bilansowy  

  
Należności:                                                -                                         50 000,00     

Zaliczki pobrane przez Zarząd                                                -                                         50 000,00     

Zobowiązania:                                                -                                                      -       

   
Pożyczki udzielone podmiotom powiązanym 

  
PATENT FUND S.A.                                   28 006,85                                       25 506,85     

AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI S.A.                                 112 000,00                                     102 000,00     

   

Polski Fundusz Innowacji Sp. z o.o.                                   18 664,12                                       16 090,41     

   

Razem                                 158 670,97                                     143 597,26     

Pożyczki otrzymane od podmiotów powiązanych 
  

Maciej Jarzębowski                                                -                                    1 270 950,84     

Jakub Sitarz                                                -                                       501 369,86     

Razem                                                -                                    1 772 320,70     

   

   

   

Transakcje podmiotu z podmiotami powiązanymi 
w zł 

01.01.2017-31.03.2017 01.01.2016-31.03.2016 

Wynagrodzenie wypłacone kluczowym członkom kadry 

kierowniczej 
                                  30 205,80                                                    -       

  - Członkowie Zarządu z tytułu pełnienia funkcji                                  30 205,80                                                   -       

Inne transakcje z Członkami Zarządu i innymi kluczowymi 

członkami kadry kierowniczej oraz członkami ich rodzin 
                                               -                                                      -       

 

Istotne transakcje ze stronami powiązanymi zawarte w okresie od 1 stycznia 2017 roku do dnia 

podpisania sprawozdania finansowego:  

 

W okresie od 1 stycznia 2017 roku do dnia podpisania sprawozdania finansowego nie wystąpiły istotne 

transakcje z podmiotami powiązanymi. 

 

Warunki transakcji z podmiotami powiązanymi 

Sprzedaż na rzecz oraz zakupy od podmiotów powiązanych dokonywane są według cen rynkowych. 

Zobowiązania/należności na dzień 31.03.2017 roku są niezabezpieczone, nieoprocentowane i rozliczane 

gotówkowo. Należności od lub zobowiązania wobec podmiotów nie zostały objęte żadnymi gwarancjami 

udzielonymi lub otrzymanymi. Na dzień 31.03.2017 roku żadna z należności od jednostek powiązanych nie 

była zaliczana do kategorii zagrożonych niewypłacalnością. 

 

IV.1.DANE UZUPEŁNIAJĄCE 

1. INFORMACJE O ZATRUDNIENIU 

Na dzień 31 marca 2017 roku Spółka nie zatrudniała osób na podstawie umów o pracę. Ponadto Spółka na 

stałe korzysta z usług podmiotu zewnętrznego na mocy zawartej umowy o współpracę. 

2. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZDARZEŃ NASTĘPUJĄCYCH PO DNIU BILANSOWYM 

Po dniu bilansowym miały miejsce następujące zdarzenia: 

- Po dniu bilansowym odnotowano spadki kursów notowań spółek portfelowych, w porównaniu do kursów 

na dzień 31 marca 2017 roku. Kursy te (do porównania przyjęto kursy z dnia 9 maja 2017 roku) 
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przedstawiały się następująco Agencja Rozwoju Innowacji SA – 0,64 zł (na dzień 31 marca: 0,65 zł), 

Patent Fund – 0,40 zł (0,58 zł), Inno-Gene S.A. 4,39 zł (5,05 zł). 

3. INFORMACJE O ZDARZENIACH DOTYCZĄCYCH  LAT UBIEGŁYCH UJĘTYCH W 

SPRAWOZDANIU ZA BIEŻĄCY OKRES  

Nie wystąpiły 

4. INFORMACJE O ODPISACH AKTUALIZUJĄCYCH Z TYTUŁU UTRATY WARTOŚCI 

AKTYWÓW FINANSOWYCH, RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH, WARTOŚCI 

NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH LUB INNYCH AKTYWÓW ORAZ ODWRÓCENIU 

TAKICH ODPISÓW  

W okresie sprawozdawczym nie dokonano odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości rzeczowych 

aktywów trwałych ani wartości niematerialnych. Zmiany wartości aktywów finansowych wycenianych w 

wartości godziwej zostały uwzględnione w przychodach i kosztach działalności podstawowej.  

5. INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIAN ZOBOWIĄZAŃ WARUNKOWYCH I AKTYWÓW 

WARUNKOWYCH  

Nie wystąpiły 

6. INFORMACJE DOTYCZĄCE POZYCJI POZABILANSOWYCH 

Nie wystąpiły. 

7.  INFORMACJE DOTYCZĄCE SEZONOWOŚCI I CYKLICZNOŚCI DZIAŁALNOŚCI  

W okresie sprawozdawczym działalność Spółki nie była sezonowa ani cykliczna. 

8. INFORMACJE DOTYCZĄCE SEGMENTÓW DZIAŁALNOŚCI  

 

Spółka prowadzi działalność inwestycyjną. Nie identyfikuje segmentów operacyjnych. 
W okresie sprawozdawczym Spółka prowadziła swoją działalność wyłącznie na terytorium Polski.  

9. INFORMACJE POZOSTAŁE 

 Jednostkowe sprawozdanie finansowe nie zostało skorygowane wskaźnikiem inflacji, gdyż 

skumulowana średnioroczna stopa inflacji z okresu trzech lat nie osiągnęła 100%. 

 Rozliczenia z tytułu spraw sądowych nie wystąpiły. 

 

Podpis osoby, sporządzającej sprawozdanie finansowe 

 

 

11.05.2017 

data 

 

 

Justyna Selent 

imię i nazwisko 

 

 

Księgowy 

stanowisko/funkcja 

 

 

.................. 

podpis 

 

Podpisy wszystkich Członków Zarządu 

 

    

11.05.2017 

data 

Maciej Jarzębowski 

imię i nazwisko 

Prezes Zarządu 

stanowisko/funkcja 

................. 

podpis 

 

    



 

 

Prospekt emisyjnyVenture Inc S.A.  441 

 

 

11.05.2017 

data 

Jakub Sitarz 

imię i nazwisko 

Wiceprezes Zarządu 

stanowisko/funkcja 

................. 

podpis 

 

 

   

 

11.05.2017 

data 

Rafał Sobczak 

imię i nazwisko 

Członek Zarządu 

stanowisko/funkcja 

................. 

podpis 
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1. Uchwała w Sprawie Podwyższenia 

2. Statut 
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Załącznik 1 – Uchwała w Sprawie Podwyższenia 

Uchwała nr 3/11/NWZ/2016 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą 

Venture Inc Spółka Akcyjna 

 z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 10 listopada 2016 roku 

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G, 

pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii G w całości, zmiany § 7 ust. 1 i 2 Statutu 

Spółki, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie wszystkich akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym 

prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz dematerializacji akcji serii G 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 

uchwala, co następuje: 

§1 

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) 

oraz nie wyższą niż 1.500.000,00 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych) do kwoty nie wyższej niż 

2.984.000,00 zł (dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące złotych) poprzez emisję nie 

mniej niż 1 (jednej), ale nie więcej niż 15.000.000 ( piętnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela 

serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda („Akcje Serii G”). 

2. Emisja Akcji Serii G nastąpi w formie subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3 KSH 

przeprowadzanej w drodze oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r., o ofercie 

publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu 

oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 1382) („Ustawa o Ofercie”). 

3. Akcje Spółki zostaną zaoferowane na zasadach określonych w prospekcie emisyjnym Spółki 

(„Prospekt”) przygotowanym zgodnie z właściwymi przepisami prawa w związku z ofertą publiczną 

akcji Spółki, w tym Akcji Serii G oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie wszystkich akcji 

Spółki, w tym Akcji Serii G do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”). 

4. Akcje Serii G mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi. 

5. Akcje Serii G będą uczestniczyć w dywidendzie za rok obrotowy 2016, począwszy od dnia 1 stycznia 

2016 r., na równi z pozostałymi akcjami Spółki. 

§2 

1. Uznając, że leży to w interesie Spółki, pozbawia się akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji Serii G 

w całości. 

2. Zarząd Spółki przedstawił Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki pisemną opinię 

uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Akcji Serii G oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej 

Akcji Serii G. Opinia Zarządu Spółki stanowiąca załącznik do niniejszej Uchwały, stanowi załącznik nr 

2 do niniejszego protokołu. 

§3 

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału 

zakładowego oraz do określenia szczegółowych warunków subskrypcji i przydziału Akcji Serii G, w 

tym do: 

(a) ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii G, w tym przedziału cenowego i ceny maksymalnej Akcji 

Serii G; 
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(b) określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii G; oraz 

(c) ustalenia zasad subskrypcji i przydziału Akcji Serii G. 

2. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia ostatecznej liczby Akcji Serii G, które zostaną zaoferowane 

do objęcia, przy czym jeżeli Zarząd Spółki nie skorzysta z niniejszego upoważnienia, liczbą Akcji Serii 

G oferowanych w ofercie publicznej będzie maksymalna liczba Akcji Serii G wskazana w § 1 ust. 1 

niniejszej Uchwały. 

3. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności w celu zaoferowania Akcji 

Serii G w drodze oferty publicznej w rozumieniu Ustawy o Ofercie, w tym do: (i) złożenia do Komisji 

Nadzoru Finansowego wniosku o zatwierdzenie Prospektu oraz (ii) przeprowadzenia oferty publicznej. 

4. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania niniejszej Uchwały, 

zawieszenia jej wykonania, odstąpienia od przeprowadzenia oferty publicznej lub zawieszenia jej 

przeprowadzenia w każdym czasie. Podejmując decyzję o zawieszeniu przeprowadzenia oferty 

publicznej Zarząd Spółki może nie wskazywać nowego terminu przeprowadzenia oferty publicznej, 

który to termin może zostać ustalony oraz udostępniony do publicznej wiadomości w terminie 

późniejszym. 

§4 

1. W związku z § 1 - 3 niniejszej Uchwały, dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że § 7 ust. 

1-2 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

„§7 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 1.484.000,10 zł (jeden milion czterysta osiemdziesiąt 

cztery tysiące złotych i dziesięć groszy) lecz nie więcej niż 2.984.000,00 zł (dwa miliony dziewięćset 

osiemdziesiąt cztery tysiące złotych). 

2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na nie mniej niż 14.840.001 (czternaście milionów osiemset 

czterdzieści tysięcy i jeden) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda, 

lecz nie więcej niż 29.840.000 (dwadzieścia dziewięć milionów osiemset czterdzieści tysięcy) akcji 

o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym: 

a) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 złotych 

(dziesięć groszy ) każda, 

b) 840.000 (osiemset czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 

0,10 zł (dziesięć groszy) każda, 

c) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł 

(dziesięć groszy) każda, 

d) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł 

(dziesięć groszy) każda, 

e) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł 

(dziesięć groszy) każda, 

f) 6.000.000 (sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł 

(dziesięć groszy) każda. 

g) nie mniej niż 1 ( jedna) oraz nie więcej niż 15.000.000 (piętnaście milionów) akcji zwykłych na 

okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.” 

2. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia ostatecznej sumy, o jaką ma być podwyższony kapitał 

zakładowy Spółki, przy czym suma określona przez Zarząd Spółki nie może być niższa niż suma 

minimalna ani wyższa niż suma maksymalna podwyższenia określona w § 1 ust. 1 niniejszej Uchwały. 
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Treść § 7 ust. 1 i 2 Statutu Spółki określi Zarząd Spółki na podstawie art. 432 § 4 KSH oraz art. 310 

w związku z art. 431 § 7 KSH poprzez złożenie oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości 

objętego kapitału zakładowego po przydziale Akcji Serii G. 

3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem 

zmian wynikających z postanowień niniejszej Uchwały. 

§5 

1. Postanawia się o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku 

regulowanym prowadzonym przez GPW wszystkich akcji Spółki. 

2. Zobowiązuje się i upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych 

z wykonaniem postanowień ust. 1 powyżej. 

3. Postanawia się o dematerializacji Akcji Serii G. 

4. Działając na podstawie art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami 

finansowymi (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 94 ze zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 

zobowiązuje i upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych 

S.A. umowy o rejestrację Akcji Serii G, a także do podjęcia wszelkich innych niezbędnych czynności 

związanych z ich dematerializacją. 

§6 

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym staje się skuteczna w zakresie zmian Statutu 

z chwilą rejestracji zmian przez sąd rejestrowy. 
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Załącznik 2 – Statut 

 

Tekst jednolity 

 

 

Statut 

Spółki Venture Inc Spółka Akcyjna 

 

 

§ 1 

Firma spółki 

1. Firma Spółki brzmi: Venture Inc Spółka Akcyjna. 

2. Spółka może używać skrótu Venture Inc S.A. 

3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego. 

§2 

Sposób powstania 

Założycielami Spółki są: Sebastian Kwiecień, Jakub Sitarz, Mariusz Ciepły i Maciej Jarzębowski. 

§3 

Siedziba 

Siedzibą spółki jest miasto Wrocław. 

§4 

Obszar działania 

Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. 

§5 

Czas trwania Spółki 

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. 

§6 

Przedmiot działalności Spółki 

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:  

a) zarządzanie alternatywną spółką inwestycyjną w rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych i 

zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1896, z późn.zm. 

„Ustawa”), polegające na zarządzaniu portfelami inwestycyjnymi Spółki, zarządzaniu ryzykiem oraz 

wprowadzaniu Spółki do obrotu w rozumieniu Ustawy, 

b) zbieranie aktywów od wielu inwestorów w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów zgodnie z 

określoną polityką inwestycyjną Spółki. 

2. Przedmiotem działalności Spółki według PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) jest: 

1) (64.30.Z) Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych; 

2) (66.30.Z) Działalność związana z zarządzaniem funduszami; 

3. Jeżeli do podjęcia określonego rodzaju działalności przepisy prawa wymagają uzyskania koncesji lub 

innego zezwolenia, Spółka jest zobowiązana uzyskać stosowną koncesję lub zezwolenie. 
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4. Jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania odpowiednich uprawnień zawodowych przy 

wykonywaniu określonego rodzaju działalności, Spółka jest zobowiązana zapewnić, aby czynności w 

ramach działalności były wykonywane bezpośrednio przez osobę legitymującą się posiadaniem takich 

uprawnień zawodowych. 

5. Spółka może tworzyć m.in. oddziały, filie i zakłady w kraju i za granicą, przystępować do innych spółek, 

spółdzielni oraz organizacji gospodarczych, a także nabywać i zbywać m.in. akcje i udziały w innych 

spółkach. 

§ 7  

Kapitał zakładowy 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 1.484.000,10 zł (jeden milion czterysta osiemdziesiąt cztery 

tysiące złotych i dziesięć groszy) lecz nie więcej niż 2.984.000,00 zł (dwa miliony dziewięćset 

osiemdziesiąt cztery tysiące złotych]). 

2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na nie mniej niż 14.840.001 (czternaście milionów osiemset 

czterdzieści tysięcy i jeden) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda, lecz 

nie więcej niż 29.840.000 (dwadzieścia dziewięć milionów osiemset czterdzieści tysięcy) akcji o wartości 

nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym: 

a) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 złotych 

(dziesięć groszy ) każda, 

b) 840.000 (osiemset czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 

zł (dziesięć groszy) każda,  

c) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć 

groszy) każda, 

d) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć 

groszy) każda, 

e) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć 

groszy) każda, 

f) 6.000.000 (sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć 

groszy) każda, 

g) nie mniej niż 1 (jedna) oraz nie więcej niż 15.000.000 (piętnaście milionów) akcji zwykłych na 

okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. 

3. Kapitał zakładowy może być pokrywany tak wkładami pieniężnymi, jak i wkładami niepieniężnymi.  

§8 

 

Akcje 

1. Akcje nowych emisji mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela oraz mogą być pokrywane wkładami 

pieniężnymi lub niepieniężnymi. 

2. Zmiana akcji imiennych na akcje na okaziciela może być dokonana na żądanie akcjonariusza przez Zarząd 

Spółki. Żądanie przedstawia się w formie pisemnej. Zgoda, co do zamiany powinna być udzielona w terminie 30 

(trzydzieści) dni od daty przedstawienie pisemnego żądania. Odmowa powinna zawierać obiektywnie 

uzasadnione powody. Akcje spółki mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. 

3. Jeżeli Akcjonariusz nie dokona wpłaty na objęte akcje w wymaganym terminie, będzie obowiązany do zapłaty 

odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia. 

4. Akcje na okaziciela nie mogą zostać zamienione na akcje imienne. 

§9 

Umorzenie akcji 

1. Akcje mogą być umarzane wyłącznie za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę. 
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2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała powinna określać w szczególności 

podstawę prawną umorzenia, ilość i rodzaj akcji ulegających umorzeniu, wysokość wynagrodzenia 

przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych, termin zapłaty wynagrodzenia za umarzane akcje oraz 

sposób obniżenia kapitału zakładowego. 

3. Umorzenie akcji następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki. 

§10 

Podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego 

1. Kapitał zakładowy może być podwyższany w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości 

nominalnej dotychczasowych akcji. 

2. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić ze środków Spółki, zgodnie z przepisami art.442 i 

następnych kodeksu spółek handlowych. 

3. W razie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, Akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo 

pierwszeństwa do objęcia nowych akcji, proporcjonalnie do liczby akcji już posiadanych, o ile uchwała w 

sprawie emisji nie stanowi inaczej. Obniżenie kapitału zakładowego może nastąpić przez zmniejszenie 

nominalnej wartości akcji lub przez umorzenie części akcji. 

4. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje. 

 

§11 

Organy Spółki 

Organami Spółki są: 

1) Walne Zgromadzenie, 

2) Rada Nadzorcza, 

3) Zarząd. 

§12 

Walne Zgromadzenie 

1. Walne Zgromadzenie może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne. 

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w terminie nie późniejszym niż do dnia 30 czerwca każdego 

kolejnego roku kalendarzowego. 

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na żądanie Rady Nadzorczej lub 

akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5 (pięć) procent kapitału zakładowego. 

4. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z 

działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, 

1) podejmowanie uchwał o podziale zysków lub pokryciu straty, wysokości odpisów na kapitał zapasowy i inne 

fundusze, określeniu daty, według której ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok 

obrotowy, wysokości dywidendy i terminie wypłaty dywidendy, 

2) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, 

3) podejmowanie postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu 

Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, 

4) podejmowanie uchwał o połączeniu Spółki z inną spółką, o rozwiązaniu Spółki i wyznaczaniu likwidatora, 

5) podejmowanie uchwał o emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa oraz warrantów 

subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, 

6) zmiana Statutu Spółki, w tym podejmowanie uchwał o podwyższeniu i obniżeniu kapitału zakładowego, 

7) zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki, 

8) ustalanie i zmiana zasad wynagradzania lub wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, 
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9) uchwalanie oraz zmiana regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz zatwierdzenie regulaminu Rady 

Nadzorczej, 

10) podejmowanie uchwały o umorzeniu akcji za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę, 

11) rozpatrywanie lub podejmowanie uchwał w innych sprawach przewidzianych przepisami prawa lub 

postanowieniami niniejszego Statutu oraz rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wnoszonych przez 

akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10 (dziesięć) procent kapitału zakładowego, 

Zarząd lub Radę Nadzorczą. 

5. Każdy z akcjonariuszy może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście 

lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz 

wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo 

udzielone na piśmie powinno zostać dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. Udzielenie 

pełnomocnictwa w formie elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym 

weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

6. Uchwały można powziąć także bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a 

nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do odbycia Walnego Zgromadzenia ani co do wniesienia 

poszczególnych spraw do porządku obrad. 

7. Jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu nie stanowią inaczej, Walne 

Zgromadzenie jest ważne i może podejmować uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji. 

8. Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów, chyba że inne 

postanowienia Statutu lub Kodeksu spółek handlowych stanowią inaczej. 

9. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu na obszarze Rzeczypospolitej 

Polskiej wskazanym przez Zarząd. 

10. Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia może zawierać informację o możliwości uczestniczenia 

przez akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. W 

przypadku ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia zawierającego taką informację, Spółka jest 

zobowiązana zapewnić akcjonariuszom możliwość uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy 

wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej 

11. W przypadku podjęcia decyzji przez Zarząd o przeprowadzeniu Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu 

środków komunikacji elektronicznej, Zarząd określa szczegółowe zasady przeprowadzenia takiego Walnego 

Zgromadzenia i ogłasza je na stronie internetowej Spółki. Zasady te powinny umożliwiać: 

1) transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym; 

2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze będą mogli wypowiadać się 

w toku obrad Walnego Zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad; 

3) wykonywanie osobiście przez akcjonariusza lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku Walnego 

Zgromadzenia, poza miejscem odbywania Walnego Zgromadzenia.” 

 

§13 

Rada Nadzorcza 

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. 

2. Rada Nadzorcza składa się, z co najmniej 5 członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. 

3. Rada Nadzorcza, jest powoływana i odwoływana przez Walne Zgromadzenie. 

4. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres 3 (trzy) - letniej kadencji. Każdy członek Rady 

Nadzorczej może być ponownie wybrany do pełnienia tej funkcji. Członek Rady Nadzorczej może być w 

każdym czasie odwołany. 

5. Na pierwszym, w danej kadencji, posiedzeniu Rada Nadzorcza wybierze ze swego grona Przewodniczącego 

oraz Wiceprzewodniczącego. Posiedzeniom przewodniczy Przewodniczący, a pod jego nieobecność - 

Wiceprzewodniczący. Przewodniczący, a pod jego nieobecność Wiceprzewodniczący kieruje pracami Rady. 
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6. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a pod jego nieobecność -Wiceprzewodniczący, przy 

czym posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej niż cztery razy w roku obrotowym. Pierwsze 

posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Zarząd w terminie 14 dni od dnia powołania Rady 

Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie 

7. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów oddanych, chyba że przepisy prawa 

przewidują surowsze warunki podejmowania uchwał. Jeżeli głosowanie pozostaje nierozstrzygnięte decyduje 

głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 

8. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte, jeżeli wszyscy jej członkowie zostali powiadomieni o terminie i 

miejscu posiedzenia pisemnie lub pocztą elektroniczną, co najmniej na tydzień przed posiedzeniem oraz co 

najmniej połowa z nich jest obecna na posiedzeniu. 

9. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos 

na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej, przy czym oddanie głosu na piśmie nie może 

dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. 

10. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków 

bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwały podjęte na tak odbytym posiedzeniu będą ważne pod 

warunkiem podpisania listy obecności oraz protokołu z danego posiedzenia przez każdego członka Rady 

Nadzorczej, który brał w nim udział. W takim przypadku przyjmuje się, iż miejscem odbycia posiedzenia i 

sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu Przewodniczącego Rady Nadzorczej, albo w razie jego nieobecności 

Wiceprzewodniczącego, jeżeli posiedzenie odbywało się pod jego przewodnictwem. 

11. W zakresie dozwolonym przez prawo, uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego 

głosowania zarządzonego przez Przewodniczącego lub w razie jego nieobecności 

przez Wiceprzewodniczącego, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na treść uchwał lub na 

pisemne głosowanie. Złożenie podpisu pod treścią uchwały stanowi jednocześnie zgodę na taki tryb 

podejmowania uchwały. Za datę podjęcia uchwały uważa się datę złożenia podpisu przez Przewodniczącego lub 

Wiceprzewodniczącego, jeżeli głosowanie pisemne zarządził Wiceprzewodniczący. 

12. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymywać mogą wynagrodzenie określone uchwałą Walnego 

Zgromadzenia. 

13. Zasady działania Rady Nadzorczej Spółki zostaną określone przez Regulamin Rady Nadzorczej. Regulamin 

ten zostanie uchwalony przez Radę Nadzorczą i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie. 

14. Do obowiązków Rady Nadzorczej należą sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych i w 

Statucie, w tym: 

1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki w 

zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, 

2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia straty, i co do emisji obligacji, 

3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników powyższych ocen, 

4) reprezentowanie Spółki w umowach z członkami Zarządu oraz w sporach z Zarządem lub  jego członkami, 

5) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu, 

6) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu, 

7) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółki, 

8) ustalanie jednolitego tekstu zmienionego statutu Spółki i wprowadzanie innych zmian o 

charakterze redakcyjnym określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia, 

9) powoływanie, odwoływanie, w tym z ważnych powodów, lub zawieszanie członków Zarządu. 

15. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy również wyrażanie Zarządowi zgody na zawarcie przez Spółkę 

istotnej umowy z podmiotem powiązanym w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów wydanego na 

podstawie art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. 
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16. Począwszy od chwili dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez 

Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., dla ważności uchwał i zgód Rady Nadzorczej, o których 

mowa w § 13 ust. 14 pkt 5), 7) oraz § 13 ust. 15 wymagane jest oddanie głosu za podjęciem uchwały 

przynajmniej przez jednego członka niezależnego, o którym mowa w § 17. 

17. Począwszy od chwili dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez 

Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno 

spełniać kryteria niezależności od Spółki i podmiotów mających znaczące powiązania ze Spółką przewidziane w 

Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów 

niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) 

(2005/162/WE) z uwzględnieniem Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych 

w Warszawie S.A. Kandydat na członka Rady Nadzorczej, o którym mowa powyżej, składa Spółce, przed jego 

powołaniem do składu Rady Nadzorczej, pisemne oświadczenie o spełnieniu kryteriów niezależności. Kryteria 

niezależności członka Rady Nadzorczej muszą być spełnione przez cały okres trwania mandatu. W przypadku 

zaistnienia sytuacji powodującej niespełnienie przesłanek niezależności, członek Rady Nadzorczej zobowiązany 

jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie Spółkę 

18. W sytuacji, gdy nie są spełnione wymogi określone w §13 ust. 17 powyżej, Zarząd zobowiązany umieścić w 

porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia punkt dotyczący zmian w składzie Rady Nadzorczej. Do 

czasu dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej polegających na dostosowaniu liczby niezależnych 

członków do wymagań statutowych, Rada Nadzorcza działa w składzie dotychczasowym. 

19. Rada Nadzorcza może powołać komitet audytu, w którego skład wchodzi co najmniej trzech jej członków, w 

tym przynajmniej jeden członek powinien spełniać warunki niezależności w rozumieniu art. 86 ust. 5 Ustawy o 

biegłych rewidentach i mieć kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej. 

20. Rada Nadzorcza, która liczy 5 (pięciu) członków, może wykonywać zadania komitetu audytu. 

21. Do zadań komitetu audytu należy w szczególności:  

1) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej;  

2) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania 

ryzykiem;  

3) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej;  

4) monitorowanie niezależności biegłego rewidenta;  

5) nadzór nad komórką organizacyjną zajmującą się audytem wewnętrznym;  

6) rekomendowanie Radzie Nadzorczej podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych do 

przeprowadzenia czynności rewizji finansowej Spółki  

22. Rada Nadzorcza może powołać również inne komitety, w szczególności komitet do spraw wynagrodzeń. 

Szczegółowe zadania oraz zasady powoływania i funkcjonowania komitetów Rady Nadzorczej określa 

Regulamin Rady Nadzorczej  

23. Postanowienia §13 ust. 19-22 wchodzą w życie z momentem dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku 

regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A 

§14 

Zarząd 

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i 

pozasądowych. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach niezastrzeżonych przez postanowienia 

Statutu lub przepisy prawa do wyłącznej kompetencji Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia. 

2. Zarząd Spółki składa się z 3 członków, w tym Prezesa i Wiceprezesa lub Wiceprezesów, jeżeli Zarząd jest 

wieloosobowy. Wspólna kadencja członków Zarządu trwa 3 (trzy) lata. Każdy z członków Zarządu może być 

wybrany na następną kadencję. 

3. Zarząd działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu Zarządu zatwierdzonego uchwałą Rady 

Nadzorczej. 



 

Prospekt emisyjnyVenture Inc S.A.  452 

 

4. Uchwały Zarządu wieloosobowego zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów, decyduje 

głos Prezesa Zarządu. 

5. Posiedzenia Zarządu wieloosobowego zwołuje Prezes lub w jego zastępstwie Wiceprezes Zarządu. 

6. Zwołujący zawiadamia członków Zarządu wieloosobowego o zwołaniu posiedzenia Zarządu, co najmniej na 3 

(trzy) dni przed terminem tego posiedzenia na piśmie lub pocztą elektroniczną. 

7. W nagłych przypadkach Prezes lub w jego zastępstwie Wiceprezes Zarządu może zarządzić inny sposób i 

termin zawiadomienia członków Zarządu o dacie posiedzenia. 

8. Zarząd uważany jest za zdolny do podejmowania uchwał w przypadku, gdy każdy z członków Zarządu został 

skutecznie powiadomiony o mającym się odbyć posiedzeniu w czasie umożliwiającym jemu uczestnictwo w 

posiedzeniu, oraz na posiedzeniu obecna jest przynajmniej połowa z ogólnej liczby członków Zarządu. 

9. Posiedzenia Zarządu odbywają się w siedzibie Spółki. 

10. Zarząd może udzielić prokury. Ustanowienie prokury wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. Prokura 

może być odwołana w każdym czasie przez pisemne oświadczenie skierowane do prokurenta i podpisane przez 

jednego członka Zarządu. 

11. Pracownicy Spółki podlegają Zarządowi, który zawiera i rozwiązuje z nimi umowy o pracę i ustala im 

wynagrodzenie. 

12. W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki jest 

uprawnionych dwóch członków Zarządu działających łącznie albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem. 

§15 

Udział w zysku i kapitały Spółki. 

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w zbadanym przez biegłego rewidenta 

sprawozdaniu finansowym, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. 

2. Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat bilansowych. Do kapitału zapasowego przelewa się 8 

(osiem) procent czystego zysku rocznego, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej 1/3 (jeden łamane przez 

trzy) kapitału zakładowego. 

3. Walne Zgromadzenie może postanowić o utworzeniu innych kapitałów na pokrycie szczególnych strat lub 

wydatków (kapitały rezerwowe). 

4. Sposób wykorzystania kapitałów rezerwowych określa Walne Zgromadzenie. 

§16 

Rachunkowość 

1. Spółka prowadzi rachunkowość oraz księgi handlowe zgodnie z obowiązującymi w Rzeczpospolitej Polskiej 

przepisami prawa.  

2. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może podjąć decyzję o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy, jeżeli 

Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę i sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni rok obrotowy 

wykazuje zysk, w wysokości określonej przepisami Kodeksu spółek handlowych i z zastrzeżeniem zachowania 

innych wymogów określonych przepisami Kodeksu spółek handlowych. 

§ 17 

Rok obrotowy 

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, z tym, że pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 

2008 roku. 

2. W ciągu 3 (trzy) miesięcy po zakończeniu roku obrotowego Zarząd zobowiązany jest sporządzić i przedłożyć 

Radzie Nadzorczej sprawozdanie z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy. 

 

Zasady Polityki inwestycyjnej Spółki 

§ 18 
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Cel inwestycyjny 

1. Z zastrzeżeniem pełnienia funkcji wewnętrznie Zarządzającego Alternatywną Spółką Inwestycyjną, 

wyłącznym przedmiotem działalności Spółki jest zbieranie aktywów od wielu inwestorów w celu ich 

lokowania w interesie tych inwestorów zgodnie z niniejszymi Zasadami Polityki Inwestycyjnej Spółki. 

2. Spółka działa w imieniu własnym i na własną rzecz. 

3. Celem Spółki jest wzrost wartości Aktywów Spółki w wyniku wzrostu wartości lokat. 

4. Spółka będzie dążyć do osiągniecia celu inwestycyjnego przede wszystkim poprzez lokowanie mienia 

Spółki obejmującego środki z tytułu wpłat akcjonariuszy, prawa nabyte oraz pożytki z tych praw 

(„Aktywa”) w lokaty, o których mowa w § 19 ust. 1 Statutu. Spółka będzie realizowała politykę aktywnego 

zarządzania, co oznacza, że stopień zaangażowania Spółki w poszczególne kategorie lokat będzie zmienny i 

zależny od relacji pomiędzy oczekiwanymi stopami zwrotu a ponoszonym ryzykiem. 

5. Spółka nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego.  

§ 19 

Typy i rodzaje papierów wartościowych i innych praw majątkowych  

będących przedmiotem lokat Spółki 

1. Spółka może lokować Aktywa, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z niniejszego Statutu, w: 

1) udziały lub akcje spółek krajowych i zagranicznych,  

2) papiery wartościowe, 

3) wszelkie inne zbywalne prawa majątkowe lub inne, których nabycie lub objęcie może przyczynić się do 

realizacji celu inwestycyjnego, z wyłączeniem inwestycji mających na celu zwiększenie ekspozycji 

Spółki, tj. w szczególności inwestycji w instrumenty pochodne lub praw majątkowe, o których mowa w 

art. 145 ust. 1 pkt 6 Ustawy, albo instrumenty pochodne właściwe AFI, o których mowa w art. 2 pkt 20 

Ustawy; 

4) depozyty   otwierane   w   bankach   krajowych,   bankach   zagranicznych   lub   instytucji kredytowej. 

2. Aktywa, o których mowa w ust. 1 pkt 1-2, mogą być przez Spółkę nabywane pod warunkiem, że są one 

zbywalne. 

§ 20 

Kryteria doboru lokat 

1. Spółka będzie dokonywała doboru lokat, kierując się zasadą maksymalizacji wartości Aktywów 

wchodzących w skład portfela inwestycyjnego Spółki przy uwzględnieniu minimalizacji ryzyka 

inwestycyjnego. 

2. Lokowanie Aktywów Spółki w akcje, udziały, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, 

kwity depozytowe, obligacje zamienne, inne papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe 

odpowiadające prawom wynikającym z akcji  („Instrumenty Udziałowe”) opiera się na kryteriach i przy 

wykorzystaniu narzędzi analizy fundamentalnej. Budowanie wartości Spółki będzie dokonywane  przede 

wszystkim poprzez tworzenie lub wyszukiwanie spółek oferujących rozwiązania w obszarze nowych 

technologii ze szczególną uwagą dla projektów oferujących usługę w subskrypcyjnym modelu biznesowym, 

na podstawie następujących kryteriów: 

1) ocenie sytuacji makroekonomicznej kraju, w którym spółka prowadzi działalność, w tym bieżącego i 

prognozowanego poziomu stóp procentowych, aktualnego i oczekiwanego poziomu inflacji i wzrostu 

gospodarczego, oceny ratingowej danego kraju oraz perspektyw kształtowania się kursów walutowych, 

2) ocenie koniunktury i perspektyw sektora lub branży, w której działa spółka,  

3) ocenie pozycji konkurencyjnej spółki, 

4) ocenie, możliwości osiągnięcia stopy zwrotu istotnie przewyższającej stopę inflacji w długim okresie, 

5) ocenie sytuacji ekonomiczno – finansowej spółki, w szczególności perspektyw wzrostu sprzedaży i 

zysków, realizowanej polityki wypłat dywidend i wykupów akcji, zwrotu z kapitału, poziomu 

zadłużenia oraz przestrzegania zasad ładu korporacyjnego. 
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3. Lokowanie Aktywów Spółki w inne instrumenty niż wskazane w ust. 2, opiera się na: 

1) w przypadku instrumentów dłużnych: ocenie sytuacji fundamentalnej, ryzyka i zdolności kredytowej 

emitenta (analiza fundamentalna), ocenie sytuacji makroekonomicznej w kraju i na świecie (analiza 

międzynarodowa), spełnieniu zasad dywersyfikacji lokat oraz innych ograniczeń inwestycyjnych, 

2) w przypadku depozytów: możliwej do uzyskania rentowności i wysokiej płynności lokat, przy 

zachowaniu bezpieczeństwa lokaty, w przypadku depozytów również na ocenie wysokości 

oprocentowania depozytu w stosunku do czasu jej trwania, 

3) płynności inwestycji rozumianej jako możliwość szybkiego wycofania się z takiej inwestycji i jej 

zamiany na środki pieniężne bez znaczącego negatywnego wpływu na wartość Spółki,  

4) ryzyku specyficznej lokaty oraz wpływie na ryzyko całkowite portfela inwestycyjnego Spółki. 

4. Spółka dokonywać będzie lokowania Aktywów Spółki, w oparciu o kryteria: 

1) przejrzystości – w  oparciu o kryteria ekonomiczne po przeprowadzeniu analizy opłacalności i ryzyka 

inwestycji, w szczególności w oparciu o rzetelnie przygotowane dokumenty przedstawiające obecny 

stan przedsięwzięcia oraz perspektywy jego rozwoju,  

2) bezstronności,  

3) jakości dokumentacji –  z zapewnieniem realizacji inwestycji o właściwie opracowaną dokumentację 

inwestycyjną, zapewniającą stosowną ochronę praw Spółki, 

4) efektywności – zapewniając stosowny nadzór nad wykorzystaniem środków Spółki w sposób 

efektywny, racjonalny i celowy, m.in. poprzez wykonywanie praw wynikających z udziałów / akcji, 

zapewnienie stosownych uprawnień w dokumentacji inwestycyjnej, a także udział osób wskazanych 

przez Spółkę w organach spółek, w które dokonuje inwestycji, 

5) ograniczonego ryzyka inwestycyjnego, opierając się na najlepszej wiedzy dotyczącej analizowanych 

możliwości inwestycyjnych,  

6) pozycji rynkowej i potencjale przedsięwzięcia – dobierając inwestycje w przedsięwzięcia, o 

międzynarodowym potencjale wzrostu. 

§ 21 

Zasady dywersyfikacji lokat i udzielania pożyczek 

1. Dywersyfikacja lokat dokonywana będzie w zakresie kategorii aktywów, rodzaju emitentów oraz branż w 

jakich funkcjonują, a także sektorów geograficznych i przemysłowych. 

2. Łączna wartość  inwestycji  dokonanej  w  jedną spółkę i jednostki z nią powiązane  nie powinna 

przekroczyć kwoty 3.000.000 zł chyba, że Rada Nadzorcza Spółki, w formie uchwały wyrazi zgodę na 

przekroczenie tego poziomu, a w żadnym wypadku nie będzie stanowić więcej niż 30% wartości Aktywów.  

3. Ograniczeń, o których mowa w ust. 2, nie stosuje się do papierów wartościowych emitowanych lub 

gwarantowanych przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, państwa należące do OECD oraz 

międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej 

jedno z państw należących do OECD.  

4. Spółka utrzymuje w zakresie niezbędnym do zaspokojenia bieżących zobowiązań Spółki, część swoich 

Aktywów na rachunkach bankowych.  

5. Depozyty w jednym banku krajowym, banku zagranicznym lub instytucji kredytowej nie mogą stanowić 

więcej niż 20% wartości Aktywów.  

6. Lokaty w Instrumenty Udziałowe, będą stanowić od 0 do 100% Aktywów. Spółka będzie dążyć do 

maksymalizacji udziału Instrumentów Udziałowych w portfelu jednakże ich udział będzie zależeć od oceny 

perspektyw koniunktury przez Spółkę. 

7. Lokaty w depozyty, będą stanowić od 0 do 100% Aktywów 

8. Czynności dokonane z naruszeniem ograniczeń, o których mowa w ust. 1 do 7 powyżej są ważne. 
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9. Z zastrzeżeniem ust. 8, Spółka, w przypadku naruszenia ograniczeń, o których mowa w niniejszym 

paragrafie, zobowiązana jest do dostosowania, niezwłocznie, stanu swoich aktywów do wymagań 

określonych w Statucie, uwzględniając należycie interes akcjonariuszy.  

10. Spółka zakłada lokowanie Aktywów zarówno w przedsięwzięcia zlokalizowane na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza jej granicami. 

11. Spółka może udzielać pożyczek, poręczeń i gwarancji innym podmiotom, jednakże wyłącznie podmiotom 

wchodzącym w skład portfela inwestycyjnego Spółki bądź innym powiązanym kapitałowo z nimi 

podmiotom. Wysokość udzielonej pożyczki, poręczenia lub gwarancji nie może przy tym przekroczyć 5% 

wartości Aktywów chyba, że Rada Nadzorcza wyrazi, w formie uchwały, zgodę na przekroczenie wyżej 

wymienionego progu. 

12. Pożyczki, poręczenia lub gwarancje mogą być udzielane przez Spółkę zgodnie z następującymi warunkami: 

1) pożyczki, poręczenia i gwarancje będą udzielane podmiotom posiadającym zdolność do obsługi 

zadłużenia, 

2) pożyczki, poręczenia lub gwarancji udzielane będą na warunkach rynkowych, 

3) zobowiązania z tytułu pożyczki, poręczenia lub gwarancji będą zabezpieczone na środkach 

pieniężnych, papierach wartościowych lub innych aktywach. 

4) pożyczka, poręczenie lub gwarancja udzielana będzie na okres nieprzekraczający 36 (trzydzieści sześć) 

miesięcy. 

§22 

Dopuszczalna wysokość kredytów i pożyczek zaciąganych przez Spółkę 

 

1. Spółka może zaciągać pożyczki wyłącznie od osób będących na dzień udzielenia pożyczki akcjonariuszem 

Spółki z zastrzeżeniem, że: 

1) Pożyczka zostanie udzielona z przeznaczeniem na bieżącą działalność administracyjną.  

2) Pożyczka zostanie udzielona z okresem spłaty minimum do czasu kolejnej emisji akcji 

przeprowadzonej przez Spółkę. 

3) Łączna suma pożyczek nie może przekroczyć 20% wysokości Aktywów Spółki na dzień udzielenia 

pożyczki.  

2. Spółka nie będzie wykorzystywać dla realizacji celu inwestycyjnego mechanizmu dźwigni finansowej. 

 

Strategia Inwestycyjna Spółki 

§23 

Cel inwestycyjny oraz alokacja aktywów 

1. Przedmiotem działalności Spółki jest zbieranie aktywów od wielu inwestorów w celu ich lokowania w 

interesie tych inwestorów zgodnie z Zasadami polityki inwestycyjnej Spółki. 

2. Spółka działa w imieniu własnym i na własną rzecz. 

3. Celem Spółki jest wzrost wartości aktywów Spółki w wyniku wzrostu wartości lokat. Spółka będzie 

realizowała politykę aktywnego zarządzania, co oznacza, że stopień zaangażowania Spółki w poszczególne 

kategorie lokat będzie zmienny i zależny od relacji pomiędzy oczekiwanymi stopami zwrotu a ponoszonym 

ryzykiem.  

4. Spółka nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego.  

5. Cel inwestycyjny Spółki jest realizowany poprzez dokonywanie lokat w następujące kategorie aktywów: 

1) udziały lub akcje spółek krajowych i zagranicznych, 

2) papiery wartościowe, 
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3) wszelkie inne zbywalne prawa majątkowe lub inne, których nabycie lub objęcie może przyczynić się do 

realizacji celu inwestycyjnego, z wyłączeniem inwestycji mających na celu zwiększenie ekspozycji 

Spółki, tj. w szczególności inwestycji w instrumenty pochodne lub praw majątkowe, o których mowa w 

art. 145 ust. 1 pkt 6 Ustawy, albo instrumenty pochodne właściwe AFI, o których mowa w art. 2 pkt 20 

Ustawy; 

4) depozyty   otwierane   w   bankach   krajowych,   bankach   zagranicznych   lub   instytucji kredytowej. 

6. Aktywa Spółki są inwestowane elastycznie w różne kategorie lokat, w zależności od oceny potencjału 

wzrostowego poszczególnych kategorii lokat z uwzględnieniem poziomu ryzyka, jednakże cel inwestycyjny 

realizowany jest przede wszystkim poprzez nabywanie akcji lub udziałów w przedsiębiorstwach z 

potencjałem dynamicznego wzrostu, oferujących głównie oprogramowanie IT bądź działających w oparciu 

o nowe technologie i znajdujących się we wczesnej fazie rozwoju. Spółka inwestuje w podmioty, które 

opierają swą działalność na subskrypcyjnym modelu biznesowym, czyli powtarzalnych, w równych 

odstępach czasu opłatach za używanie usługi bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności po 

stronie użytkownika. Niezależnie od powyższego, w przypadku pojawienia się okazji inwestycyjnych z 

innych segmentów rynku lub dotyczących przedsiębiorstw oferujących produkty lub usługi w innym 

modelu, Spółka podejmuje decyzję indywidualnie, uwzględniając specyfikę danej inwestycji i potencjał 

wzrostu danego przedsiębiorstwa. 

7. Spółka zamierza budować wartość lokat poprzez finansowanie określonych planów rozwoju przedsięwzięć 

w, których ulokowane zostaną aktywa Spółki. Ponadto, Spółka będzie wykorzystywała posiadany know-

how i doświadczenie w zarządzaniu ryzykiem oraz w budowie globalnych przedsięwzięć opartych o 

subskrypcyjny model biznesowy, co pozwoli zwiększyć dynamikę ich wzrostu, tym samym wpływając na 

globalne skalowanie przedsięwzięcia.  

8. Intencją Spółki jest stopniowe zwiększanie liczby lokat wchodzących w skład jej portfela inwestycyjnego 

oraz ich dywersyfikacja ze względu na poziom rozwoju. Celem Spółki jest zwiększenie zaangażowania w 

podmioty znajdujące się na etapie growth i start-up, których potencjał wzrostu jest wciąż bardzo wysoki, a 

ryzyko zdecydowanie niższe, w porównaniu do bardzo wczesnych etapów jakimi są seed i pre-seed, w 

których produkt nie został często jeszcze sprawdzony przez klientów. Inwestycje w podmioty na wyższym 

etapie rozwoju pozwolą Spółce na wyjście z inwestycji w krótszym horyzoncie czasowym. Spółka bierze 

pod uwagę wszystkie sposoby wyjścia z inwestycji, jakie są powszechnie znane na rynku finansowym, lecz 

decyzję zamierza podejmować indywidualnie, również po uprzednich konsultacjach ze swoimi inwestorami 

oraz pozostałymi udziałowcami (akcjonariuszami) danej spółki portfelowej. 

9. Intencją Spółki jest zachowanie jak największej elastyczności inwestycyjnej, na tak dynamicznym rynku 

jakim jest rynek Nowych Technologii. W związku z powyższym, Spółka zamierza zachować indywidualne 

podejście do każdego z projektów, nie przyjmując określonych zasad i okresu wyjścia z inwestycji. 

Możliwość sprzedaży udziałów (akcji) będzie analizowana na bieżąco, a decyzje podejmowane w oparciu o 

rekomendacje Zarządu Spółki.  

10. Udział poszczególnych kategorii lokat w aktywach Spółki będzie wynosił: 

1) aktywa, o których mowa w ust. 5 pkt 1 powyżej – od 0% do 100% wartości aktywów, 

2) papiery wartościowe- – od 0% do 100% wartości aktywów, 

3) depozyty – od 0% do 100% wartości aktywów. 

 

§24 

Kryteria podejmowania decyzji inwestycyjnych 

Z zastrzeżeniem postanowień Zasad Polityki inwestycyjnej Spółki, kryteria doboru poszczególnych aktywów 

obejmują również: 

1) dla Instrumentów Udziałowych:  

a) prognozowany wzrost wartości instrumentu finansowego w ujęciu nominalnym, tj. w porównaniu z 

jego bieżącą wartością rynkową lub relatywnym, tj. w porównaniu z innymi podobnymi 

instrumentami finansowymi lub w porównaniu do stopy zwrotu z indeksu giełdowego, 

b) prognozowane perspektywy wzrostu wyników finansowych emitenta, 
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c) prognozowane perspektywy rozwoju segmentu w którym działa emitent,  

d) prognozowana oczekiwana stopa zwrotu z akcji danego emitenta na tle oczekiwanej stopy zwrotu z 

indeksów szerokiego rynku,  

e) zdolność dzielenia się zyskiem z inwestorami przez emitenta w drodze wypłaty dywidendy bądź 

realizacji programu skupu akcji własnych,  

f) ryzyko działalności emitenta,  

g) w przypadku praw poboru - również relacja ceny prawa poboru do aktualnej ceny akcji danej 

spółki,  

h) w przypadku obligacji zamiennych - również warunki zamiany obligacji na akcje. 

2) dla depozytów:  

a) oprocentowanie depozytów, 

b) wiarygodność banku. 

§25 

Sektory przemysłowe, geograficzne lub inne sektory rynkowe, które są przedmiotem strategii inwestycyjnej 

 

1. Spółka będzie lokowała środki pieniężne w kategorie aktywów, o których mowa powyżej, w następujących 

sektorach przemysłowych i usługowych: 

1) informacja i telekomunikacja; 

2) działalność finansowa i ubezpieczeniowa; 

3) opieka zdrowotna; 

4) działalność profesjonalna, naukowa i techniczna; 

5) działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca; 

6) edukacja. 

2. Spółka zakłada lokowanie środków pieniężnych zarówno w przedsięwzięcia zlokalizowane na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza jej granicami, w szczególności w Wielkiej Brytanii i w USA.  

 

§26 

Opis polityki Spółki w zakresie zaciągania pożyczek lub dźwigni finansowej 

 

1. Spółka może zaciągać pożyczki wyłącznie od osób będących na dzień udzielenia pożyczki akcjonariuszem 

Spółki z zastrzeżeniem, że: 

1) Pożyczka zostanie udzielona z przeznaczeniem na bieżącą działalność administracyjną. 

2) Pożyczka zostanie udzielona z okresem spłaty minimum do czasu kolejnej emisji akcji 

przeprowadzonej przez Spółkę. 

3) Łączna suma pożyczek nie może przekroczyć 20% wysokości Aktywów Spółki na dzień udzielenia 

pożyczki. 

2. Spółka nie będzie wykorzystywać dla realizacji celu inwestycyjnego mechanizmu dźwigni finansowej. 

 

§27 

Postanowienia końcowe 

1. Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym". 



 

Prospekt emisyjnyVenture Inc S.A.  458 

 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych. 
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SPÓŁKA 

Venture Inc Spółka Akcyjna  

Al. Generała Józefa Hallera 180 lok. 14 

53-203 Wrocław 

Polska 

 

 

OFERUJĄCY 

Trigon Dom Maklerski S.A. 

ul. Mogilska 65 

31-545 Kraków 

Polska 

 

 

DORADCA PRAWNY SPÓŁKI 

CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang Pośniak i Sawicki sp. k. 

ul. Emilii Plater 53 

00-113 Warszawa 

Polska 

 

DORADCA PRAWNY OFERUJĄCEGO 

K&L Gates Jamka sp. k. 

PL. Małachowskiego 2 

00-066 Warszawa 

Polska 

 

BIEGŁY REWIDENT 

HLB M2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Tax & Audit sp. k. 

ul. Rakowiecka 41/27 

02-521 Warszawa 

Polska 

 

 
 


