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Oferta Publiczna Akcji Spóáki Power Media S.A. jest przeprowadzana jedynie na
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Poza granicami Polski niniejszy prospekt nie moĪe
byü traktowany jako propozycja lub oferta nabycia. Prospekt ani papiery wartoĞciowe nim
objĊte nie byáy przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek
PaĔstwie poza Rzeczpospolitą Polską. Papiery wartoĞciowe objĊte niniejszym prospektem
nie mogą byü oferowane lub sprzedawane poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (w tym
na terenie innych paĔstw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki
Póánocnej), chyba Īe w danym PaĔstwie taka oferta lub sprzedaĪ mogáaby zostaü
dokonana zgodnie z prawem, bez koniecznoĞci speánienia jakichkolwiek dodatkowych
wymogów prawnych. KaĪdy Inwestor zamieszkaáy bądĨ mający siedzibĊ poza granicami
Rzeczpospolitej Polskiej powinien zapoznaü siĊ z przepisami prawa polskiego oraz
przepisami innych paĔstw, które mogą siĊ do niego odnosiü.

SPIS TREĝCI
CZĉĝû I PODSUMOWANIE ...............................................................................................9
1.
Informacje o Emitencie ............................................................................................ 9
2.
Osoby zarządzające, Doradcy i Biegli Rewidenci........................................................... 9
2.1.
Zarząd i Rada Nadzorcza .......................................................................................... 9
2.2.
Doradcy ............................................................................................................... 10
2.3.
Biegli rewidenci..................................................................................................... 10
3.
Statystyka oferty i przewidywany harmonogram ........................................................ 11
3.1.
Statystyka oferty .................................................................................................. 11
3.2.
Harmonogram oferty ............................................................................................. 11
4.
Kluczowe informacje dotyczące danych ﬁnansowych Emitenta, przyczyn oferty
oraz czynników ryzyka ........................................................................................... 13
4.1.
Wybrane historyczne informacje ﬁnansowe ............................................................... 13
4.2.
Przyczyny oferty i wykorzystanie wpáywów pieniĊĪnych .............................................. 14
4.3.
Czynniki ryzyka .................................................................................................... 14
5.
Informacje dotyczące Emitenta ............................................................................... 16
5.1.
Historia i rozwój Emitenta ...................................................................................... 16
5.2.
Ogólny zarys dziaáalnoĞci ....................................................................................... 18
6.
Wyniki Emitenta, strategia rozwoju .......................................................................... 19
6.1.
Wyniki ﬁnansowe .................................................................................................. 19
6.2.
Strategia dalszego rozwoju ..................................................................................... 19
7.
Informacje na temat oferty i dopuszczenia do obrotu ................................................. 21
CZĉĝû II CZYNNIKI RYZYKA ..........................................................................................22
1.
Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi dziaáalnoĞü .............. 22
1.1.
Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną ........................................................ 22
1.2.
Ryzyka związane ze stabilnoĞcią systemu prawnego i podatkowego .............................. 22
1.3.
Ryzyko walutowe .................................................................................................. 23
2.
Czynniki ryzyka związane bezpoĞrednio z dziaáalnoĞcią Emitenta ................................. 24
2.1.
Ryzyko utraty kluczowych pracowników.................................................................... 24
2.2.
Ryzyko związane z procesem sprzedaĪy produktów i usáug.......................................... 25
2.3.
Ryzyko związane z konkurencją .............................................................................. 25
2.4.
Ryzyko związane z wadliwym dziaáaniem oprogramowania .......................................... 25
2.5.
Ryzyko związane z opóĨnieniami w realizacji celów emisji związanych z pozyskaniem
klientów serwisu iﬁrma.pl ....................................................................................... 25
2.6.
Ryzyko związane z rozwojem nowych programów ...................................................... 26
2.7.
Ryzyko utraty kontraktów....................................................................................... 26
2.8.
Ryzyko związane z funkcjonowaniem sieci internet oraz ochroną danych osobowych....... 27
2.9
Ryzyko związane z moĪliwoĞcią niezrealizowania planowanych celów emisyjnych ........... 27
3.
Czynniki ryzyka związane z Akcjami......................................................................... 28
3.1.
Ryzyko nie dojĞcia emisji Akcji Serii C do skutku ....................................................... 28
3.2.
Ryzyko zaskarĪenia uchwaáy o podwyĪszeniu kapitaáu zakáadowego.............................. 28
3.3.
Ryzyko nie przydzielenia wszystkich subskrybowanych Akcji Serii C ............................. 28
3.4.
Ryzyko braku umowy subemisyjnej ......................................................................... 29
3.5.
Ryzyko związane z odwoáaniem bądĨ odstąpieniem od przeprowadzenia Oferty
Publicznej ............................................................................................................ 29
3.6.
Ryzyko związane z wydáuĪeniem czasu przyjmowana zapisów ..................................... 29
3.7.
Ryzyko związane z innymi ofertami akcji w okresie trwania Oferty Publicznej ................ 30
3.8.
Ryzyko wstrzymania Oferty Publicznej lub wstrzymania dopuszczenia Akcji do
obrotu na rynku regulowanym ................................................................................ 30
3.9.
Ryzyko niedopuszczenia Akcji do obrotu gieádowego .................................................. 30
3.10
Ryzyko związane z wykluczeniem Akcji z obrotu na rynku regulowanym lub
zawieszeniem obrotu Akcjami ................................................................................. 31
3.11
Ryzyko opóĨnienia we wprowadzeniu Akcji Serii B i C do obrotu gieádowego .................. 32
3.12. Ryzyko zawieszenia notowaĔ .................................................................................. 33
3.13. Ryzyko związane z PDA .......................................................................................... 33
3.14. Ryzyko związane z przyszáym kursem akcji oraz páynnoĞcią obrotu............................... 34
3.15. Ryzyko inwestycji w Akcje Serii B, C oraz PDA ........................................................... 34

Prospekt Emisyjny

3

Power Media S.A

3.16.

Ryzyko nienaleĪytego wypeánienia przez Emitenta obowiązków wymaganych
prawem, a przez to moĪliwoĞü naáoĪenia przez KNF kar na Emitenta ............................ 34
3.17
Ryzyko wynikające ze stanowiska Zarządu Gieády w sprawie szczegóáowych
warunków dopuszczania i wprowadzania do obrotu gieádowego niektórych
instrumentów ﬁnansowych ..................................................................................... 34
CZĉĝû III DOKUMENT REJESTRACYJNY ........................................................................35
1.
Osoby odpowiedzialne ........................................................................................... 35
1.1.
Emitent ............................................................................................................... 35
1.2.
Oferujący i Doradca ﬁnansowy ................................................................................ 36
2.
Biegli rewidenci..................................................................................................... 37
2.1.
Imiona, nazwiska, adresy i siedziby biegáych rewidentów ............................................ 37
2.2.
Informacje o zmianie biegáego rewidenta .................................................................. 37
3.
Wybrane historyczne informacje ﬁnansowe .............................................................. 38
4.
Czynniki ryzyka .................................................................................................... 39
5.
Informacje o Emitencie .......................................................................................... 40
5.1.
Historia i rozwój Emitenta ...................................................................................... 40
5.2.
Inwestycje Emitenta .............................................................................................. 43
6.
Zarys ogólny dziaáalnoĞci Emitenta .......................................................................... 46
6.1.
DziaáalnoĞü podstawowa ......................................................................................... 46
6.2.
Gáówne rynki dziaáalnoĞci Emitenta .......................................................................... 52
6.2.1 Otoczenie makroekonomiczne ................................................................................. 52
6.2.2. Rynek dziaáalnoĞci Emitenta w ujĊciu instytucjonalnym............................................... 53
6.2.3. Gáówne rynki dziaáalnoĞci Emitenta .......................................................................... 54
6.2.4. Przychody Emitenta w podziale na rodzaje dziaáalnoĞci ............................................... 58
6.2.5. Rynek dziaáalnoĞci Emitenta w ujĊciu geograﬁcznym oraz instytucjonalnym................... 59
6.3.
Czynniki nadzwyczajne mające wpáyw na dziaáalnoĞü podstawową i rynki, na
których dziaáa Emitent ........................................................................................... 61
6.4.
Podsumowanie podstawowych informacji dotyczących uzaleĪnienia Emitenta
od patentów lub licencji, umów przemysáowych, handlowych lub ﬁnansowych,
albo od nowych procesów produkcyjnych.................................................................. 61
6.4.1 Patenty ................................................................................................................ 61
6.4.2 Licencje ............................................................................................................... 61
6.4.3 Umowy przemysáowe, handlowe, ﬁnansowe .............................................................. 61
6.4.4. Nowe procesy produkcyjne ..................................................................................... 67
6.5.
ZaáoĪenia wszelkich oĞwiadczeĔ Emitenta dotyczących jego pozycji konkurencyjnej....... 67
7.
Struktura organizacyjna ......................................................................................... 68
7.1.
Opis grupy kapitaáowej oraz miejsca Emitenta w tej grupie ......................................... 68
7.2.
Wykaz istotnych podmiotów zaleĪnych Emitenta ........................................................ 68
8.
ĝrodki trwaáe ........................................................................................................ 69
8.1
Informacje dotyczące juĪ istniejących lub planowanych znaczących rzeczowych
aktywów trwaáych, w tym dzierĪawionych nieruchomoĞci oraz jakichkolwiek
obciąĪeĔ ustanowionych na tych aktywach................................................................ 69
8.2.
Opis zagadnieĔ i wymogów związanych z ochroną Ğrodowiska, które mogą mieü
wpáyw na wykorzystanie przez Emitenta rzeczowych aktywów trwaáych ........................ 71
9.
Przegląd sytuacji operacyjnej i ﬁnansowej Emitenta ................................................... 72
9.1.
Sytuacja ﬁnansowa Emitenta .................................................................................. 72
9.2.
Wynik operacyjny .................................................................................................. 75
10.
Zasoby kapitaáowe ................................................................................................ 78
10.1. Informacje dotyczące Ĩródeá kapitaáu Emitenta .......................................................... 78
10.2. WyjaĞnienie Ĩródeá i kwot oraz opis przepáywów Ğrodków pieniĊĪnych Emitenta ............. 83
10.3
Potrzeby kredytowe oraz struktura ﬁnansowania Emitenta .......................................... 84
10.4. Informacje na temat jakichkolwiek ograniczeĔ w wykorzystywaniu zasobów
kapitaáowych, które miaáy lub mogáyby mieü bezpoĞrednio lub poĞrednio istotny
wpáyw na dziaáalnoĞü operacyjną Emitenta ................................................................ 85
10.5. Przewidywane Ĩródáa funduszy potrzebnych do zrealizowania zobowiązaĔ ..................... 85
11.
Badania i rozwój, patenty i licencje .......................................................................... 86
11.1
Strategia badawczo-rozwojowa Emitenta za ostatnie 3 lata obrotowe ........................... 86
11.2. Patenty i licencje posiadane przez Emitenta .............................................................. 86

Power Media S.A

4

Prospekt Emisyjny

11.3.
12.
12.1.
12.2.

13.
14.
14.1.
14.2.
15.
15.1.

15.2.
16.
16.1.
16.2.

16.3.
16.4.
17.
17.1.
17.2.
17.3.
18.
18.1.

18.2.
18.3.
18.4.
19.
20.
20.1.
20.2.
20.3.
20.4.
20.5.
20.6.
20.7.
20.8
20.9
21

Znaki towarowe posiadane przez Emitenta................................................................ 86
Informacje o tendencjach ....................................................................................... 87
Najistotniejsze ostatnio wystĊpujące tendencje w produkcji, sprzedaĪy i zapasach
oraz kosztach i cenach sprzedaĪy ............................................................................ 87
Jakiekolwiek znane tendencje, niepewne elementy, Īądania, zobowiązania
lub zdarzenia, które wedle wszelkiego prawdopodobieĔstwa mogą mieü znaczący
wpáyw na perspektywy Emitenta ............................................................................. 88
Prognozy wyników lub wyniki szacunkowe ................................................................ 89
Organy administracyjne, zarządzające i nadzorcze oraz osoby zarządzające
wyĪszego szczebla ................................................................................................ 90
Dane na temat osób wchodzących w skáad organów administracyjnych, nadzorczych
i innych osób zarządzających wyĪszego szczebla. ...................................................... 90
Konﬂikt interesów w organach administracyjnych, zarządzających i nadzorczych
oraz wĞród innych osób zarządzających wyĪszego szczebla ....................................... 100
Wynagrodzenie i inne Ğwiadczenia za ostatni peány rok obrotowy w odniesieniu
do czáonków organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych ...................... 102
WysokoĞü wynagrodzenia oraz przyznanych przez Emitenta i jego podmioty
zaleĪne ĞwiadczeĔ w naturze za usáugi Ğwiadczone na rzecz Emitenta lub jej
podmiotów zaleĪnych........................................................................................... 102
Ogólna kwota wydzielona lub zgromadzona przez Emitenta lub jego podmioty
zaleĪne na Ğwiadczenia rentowe, emerytalne lub podobne Ğwiadczenia ....................... 103
Praktyki organu administracyjnego, zarządzającego i nadzorującego .......................... 104
Okres sprawowanej kadencji oraz data jej zakoĔczenia............................................. 104
Informacje o umowach o Ğwiadczenie usáug czáonków organów administracyjnych,
zarządzających i nadzorczych z Emitentem lub którymkolwiek z jego podmiotów
zaleĪnych ........................................................................................................... 104
Informacje o komisji ds. audytu i komisji ds. wynagrodzeĔ Emitenta .......................... 104
OĞwiadczenie o stosowaniu procedur áadu korporacyjnego ........................................ 104
Zatrudnienie ....................................................................................................... 106
Informacje o zatrudnieniu w okresie objĊtym historycznymi informacjami
ﬁnansowymi ....................................................................................................... 106
Informacje o posiadanych przez czáonków organów zarządzających i nadzorujących akcjach
i opcjach na Akcje Emitenta .................................................................................. 108
Opis wszelkich ustaleĔ dotyczących uczestnictwa pracowników w kapitale Emitenta..... 108
Znaczni akcjonariusze .......................................................................................... 110
Informacje na temat osób innych niĪ czáonkowie organów administracyjnych,
zarządzających i nadzorczych, które w sposób bezpoĞredni lub poĞredni mają
udziaáy w kapitale Emitenta lub prawa gáosu podlegające zgáoszeniu na mocy
prawa krajowego Emitenta ................................................................................... 110
Informacje o innych prawach gáosu w odniesieniu do Emitenta .................................. 110
Wskazanie podmiotu dominującego wobec Emitenta lub podmiotu sprawującego
kontrolĊ nad Emitentem ....................................................................................... 110
Opis wszelkich znanych Emitentowi ustaleĔ, których realizacja w przyszáoĞci moĪe
spowodowaü zmiany w sposobie kontroli Emitenta ................................................... 110
Transakcje z podmiotami powiązanymi ................................................................... 111
Historyczne informacje ﬁnansowe dotyczące aktywów i pasywów Emitenta, jego
sytuacji ﬁnansowej oraz zysków i strat ................................................................... 115
Opinie biegáych rewidentów o prawidáowoĞci i rzetelnoĞci sprawozdaĔ ﬁnansowych ....... 116
Informacje ﬁnansowe pro-forma ........................................................................... 124
Historyczne informacje ﬁnansowe .......................................................................... 124
Badanie historycznych informacji ﬁnansowych ......................................................... 177
Data najnowszych informacji ﬁnansowych .............................................................. 177
ĝródroczne i inne informacje ﬁnansowe .................................................................. 178
Polityka dywidendy. WartoĞü dywidendy na akcjĊ za kaĪdy rok obrotowy okresu
objĊtego historycznymi informacjami ﬁnansowymi. .................................................. 210
PostĊpowania sądowe i arbitraĪowe ....................................................................... 211
Znaczące zmiany w sytuacji ﬁnansowej lub handlowej Emitenta ................................ 211
Informacje dodatkowe ......................................................................................... 213

Prospekt Emisyjny

5

Power Media S.A

21.1.
21.2.
22.
23.
24.
25.
CzĊĞü
1.
2.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
4.
4.1.
4.2.
4.3.

Kapitaá zakáadowy ............................................................................................... 213
Informacje dotyczące statutu Emitenta .................................................................. 215
Istotne umowy zawarte poza normalnym tokiem dziaáalnoĞci .................................... 229
Informacje osób trzecich oraz oĞwiadczenia ekspertów i oĞwiadczenie o udziaáach........ 230
Dokumenty udostĊpnione do wglądu...................................................................... 230
Informacja o udziaáach w innych przedsiĊbiorstwach ................................................ 230
IV DOKUMENT OFERTOWY .................................................................................231
Osoby odpowiedzialne ......................................................................................... 231
Czynniki ryzyka .................................................................................................. 231
Podstawowe informacje........................................................................................ 231
OĞwiadczenie o kapitale obrotowym....................................................................... 231
OĞwiadczenie o kapitalizacji i zadáuĪeniu ................................................................ 231
Interesy osób ﬁzycznych i prawnych zaangaĪowanych w emisjĊ lub ofertĊ .................. 233
Przesáanki oferty i opis wykorzystania wpáywów pieniĊĪnych...................................... 233
Informacje o papierach wartoĞciowych oferowanych i dopuszczanych do obrotu ........... 238
Opis typu i rodzaju oferowanych i dopuszczonych do obrotu papierów wartoĞciowych ... 238
Przepisy prawne, na mocy których zostaáy utworzone te papiery wartoĞciowe.............. 238
Wskazanie, czy te papiery wartoĞciowe są papierami imiennymi, czy teĪ na
okaziciela, oraz czy mają one formĊ dokumentu, czy są zdematerializowane. .............. 238
4.4.
Waluta Emitowanych Papierów WartoĞciowych......................................................... 239
4.5.
Opis praw, wáącznie ze wszystkimi ich ograniczeniami, związanych z papierami
wartoĞciowymi, oraz procedury wykonywania tych praw ........................................... 239
4.6.
Uchwaáy, zezwolenia lub zgody na podstawie których zostaáy lub zostaną utworzone
lub wyemitowane nowe papiery wartoĞciowe........................................................... 243
4.7.
Przewidywana data emisji papierów wartoĞciowych ................................................. 248
4.8.
Opis ograniczeĔ w swobodzie przenoszenia papierów wartoĞciowych .......................... 248
4.9.
Obowiązujące regulacje dotyczące obowiązkowych ofert przejĊcia lub przymusowego
wykupu (squeeze-out) i odkupu (sell-out) w odniesieniu do papierów wartoĞciowych
Emitenta............................................................................................................ 260
4.10. Publiczne oferty przejĊcia w stosunku do kapitaáu Emitenta dokonane przez osoby
trzecie w ciągu ostatniego roku obrotowego i bieĪącego roku obrotowego ................... 260
4.11. Informacje o potrącanych u Ĩródáa podatkach dochodowych z tytuáu papierów
wartoĞciowych i wskazanie czy Emitent bierze odpowiedzialnoĞü za potrącanie podatków u
Ĩródáa................................................................................................................ 261
5.
Informacje o warunkach oferty ............................................................................. 265
5.1.
Warunki, parametry i przewidywany harmonogram oferty oraz dziaáania wymagane przy
skáadaniu zapisów ............................................................................................... 265
5.2.
Zasady dystrybucji i przydziaáu ............................................................................. 272
5.3.
Cena ................................................................................................................. 275
5.4.
Plasowanie i gwarantowanie emisji Akcji Serii C....................................................... 277
6.
Dopuszczenie Papierów WartoĞciowych do obrotu i ustalenia dotyczące obrotu ............ 279
6.1.
Wskazanie, czy oferowane Akcje są lub bĊdą przedmiotem wniosku o dopuszczenie
do obrotu ........................................................................................................... 279
6.2.
Rynki regulowane lub rynki równowaĪne na których są dopuszczone do obrotu papiery
wartoĞciowe tej samej klasy, co Akcje oferowane i dopuszczane do obrotu .................. 279
6.3.
Emisje równolegáe ............................................................................................... 279
6.4.
Podmioty posiadające wiąĪące zobowiązania do dziaáania jako poĞrednicy na
rynku wtórnym, zapewniając páynnoĞü za pomocą kwotowania ofert kupna
i sprzedaĪy......................................................................................................... 280
6.5.
Dziaáania stabilizacyjne w związku z oferta ............................................................. 280
7.
Informacje Na Temat WáaĞcicieli Papierów WartoĞciowych ObjĊtych SprzedaĪą............. 281
7.1.
Dane na Temat Oferujących Akcje do SprzedaĪy oraz Liczba i Rodzaj Akcji
Oferowanych przez KaĪdego ze Sprzedających ........................................................ 281
7.2.
Liczba i Rodzaj Papierów WartoĞciowych Oferowanych Przez KaĪdego Ze
Sprzedających .................................................................................................... 281
7.3.
Umowy Zakazu SprzedaĪy Akcji Typu „Lock-Up” ...................................................... 281
8.
Koszty emisji/oferty............................................................................................. 282
9.
Rozwodnienie ..................................................................................................... 283

Power Media S.A

6

Prospekt Emisyjny

9.1.

WielkoĞü i wartoĞü procentowa natychmiastowego rozwodnienia spowodowanego
ofertą ................................................................................................................ 283
9.2.
W przypadku oferty subskrypcji skierowanej do dotychczasowych akcjonariuszy
naleĪy podaü wielkoĞü i wartoĞü natychmiastowego rozwodnienia, w przypadku
jeĞli nie obejmą oni nowej emisji ........................................................................... 283
10.
Informacje dodatkowe ......................................................................................... 284
10.1. Zakres dziaáaĔ doradców związanych z Emisją......................................................... 284
10.2. Wskazanie innych informacji w Dokumencie ofertowym, które zostaáy zbadane
lub przejrzane przez uprawnionych biegáych rewidentów, oraz w odniesieniu
do których sporządzili oni raport ........................................................................... 284
10.3. Dane o ekspertach, których oĞwiadczenia lub raporty zostaáy zamieszczone w Dokumencie
ofertowym ......................................................................................................... 284
10.4. OĞwiadczenie o rzetelnoĞci informacji uzyskanych od osób trzecich oraz o Ĩródáach tych
informacji .......................................................................................................... 284
Zaáączniki ....................................................................................................................285
Zaáącznik 1 – Formularz zapisu na Akcje Serii C spóáki Power Media Spóáka Akcyjna. .............. 285
Zaáącznik 2 – Wykaz Punktów Obsáugi .............................................................................. 287
Zaáącznik 3 – Statut ....................................................................................................... 289
Zaáącznik 4 – OĞwiadczenia Biegáego Rewidenta................................................................. 300
Zaáącznik 5 – OĞwiadczenia Biegáego Rewidenta z przeglądu sprawozdaĔ póárocznych ............. 308
Deﬁnicje i skróty zastosowane w Prospekcie ...................................................................... 310

Prospekt Emisyjny

7

Power Media S.A

Power Media S.A

8

Prospekt Emisyjny

CZĉĝû I PODSUMOWANIE
OSTRZEĩENIE
Niniejsze Podsumowanie jest traktowane jako wprowadzenie do Prospektu Emisyjnego.
Decyzja inwestycyjna powinna byü kaĪdorazowo podejmowana w oparciu o treĞü caáego
Prospektu Emisyjnego.
Inwestor wnoszący powództwo odnoszące siĊ do treĞci Prospektu Emisyjnego ponosi koszt
ewentualnego táumaczenia tego Prospektu Emisyjnego przed rozpoczĊciem postĊpowania
przed sądem.
Osoby sporządzające Podsumowanie, bĊdące czĊĞcią Prospektu Emisyjnego wraz z kaĪdym
jego táumaczeniem, ponoszą odpowiedzialnoĞü jedynie za szkodĊ wyrządzoną w przypadku,
gdy Podsumowanie wprowadza w báąd, jest niedokáadne lub sprzeczne z pozostaáymi
czĊĞciami Prospektu Emisyjnego.

1.

Informacje o Emitencie

Firma:
Siedziba:
Adres:
Numer telefonu:
Numer telefaxu:
e-mail:
Adres internetowy:

POWER MEDIA Spóáka Akcyjna
Wrocáaw
50-110 Wrocáaw, ul. KieábaĞnicza 24
+ 48 71 341 06 96
+48 71 321 00 16
ofﬁce@power.com.pl
www.power.com.pl

2.

Osoby zarządzające, Doradcy i Biegli Rewidenci

2.1.

Zarząd i Rada Nadzorcza

Zarząd Emitenta jest obecnie 4 – osobowy, skáada siĊ z:
1)

Wojciech NarczyĔski - Prezes Zarządu

2)

Andrzej Parszuto - Wiceprezes Zarządu

3)

Marta Przewáocka - Wiceprezes Zarządu

4)

Agnieszka Kozáowska - Czáonek Zarządu

Czáonkowie Zarządu peánią swoje funkcje w siedzibie Emitenta.
Organem nadzorczym Emitenta jest Rada Nadzorcza, dziaáająca w skáadzie:
1)

Sáawomir Najnigier - Przewodniczący Rady Nadzorczej

2)

Anastazja Koáodziej - Czáonek Rady Nadzorczej

3)

Alicja Korbecka - Czáonek Rady Nadzorczej

4)

Ewa MiĔska – Struzik - Czáonek Rady Nadzorczej

5)

Ireneusz Werner - Czáonek Rady Nadzorczej

6)

Monika Wysocka - Czáonek Rady Nadzorczej

Miejscem wykonywania obowiązków przez Czáonków Rady Nadzorczej jest siedziba
Emitenta.
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2.2.

Doradcy

Podmiotem oferującym papiery wartoĞciowe Emitenta oraz doradcą ﬁnansowym jest Biuro
Maklerskie Banku DnB NORD Polska S.A. z siedzibą w Radomiu.
Doradcą prawnym Emitenta jest Kancelaria Prof. Marek Wierzbowski Radcowie Prawni
Spóáka Partnerska z siedzibą w Warszawie.

2.3.

Biegli rewidenci

Badania sprawozdaĔ ﬁnansowych spóáki Power Media S.A. (wczeĞniej Power Media Sp.
z o.o.) sporządzonych za okresy od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r., od 01.01.2005 r. do
31.12.2005 r. oraz od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r. przeprowadziá PKF Consult Sp. z
o.o. z siedzibą w Warszawie (Oddziaá Regionalny Zachód we Wrocáawiu) wpisany na listĊ
podmiotów uprawnionych do badania sprawozdaĔ ﬁnansowych pod numerem 477.
Przegląd sprawozdania ﬁnansowego obejmującego okres od 01.01.2007r. do 30.06.2007
przeprowadziá PKF Consult Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Oddziaá Regionalny Zachód we
Wrocáawiu) wpisany na listĊ podmiotów uprawnionych do badania sprawozdaĔ ﬁnansowych
pod numerem 477.
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3.

Statystyka oferty i przewidywany harmonogram

3.1.

Statystyka oferty

Na podstawie Prospektu do obrotu gieádowego wprowadzanych jest áącznie nie wiĊcej niĪ
3.900.000 Akcji Emitenta o wartoĞci nominalnej 0,10 záotego kaĪda i áącznej wartoĞci
nominalnej 390.000 zá, w tym:
-

2.500.000 Akcji zwykáych na okaziciela Serii B o wartoĞci nominalnej 0,10 záotego
kaĪda,

-

nie wiĊcej niĪ 1.400.00 Akcji zwykáych na okaziciela Serii C o wartoĞci nominalnej 0,10
záotego kaĪda.

Do obrotu gieádowego wprowadzanych jest takĪe nie wiĊcej niĪ 1.400.000 Praw do Akcji
Serii C.
Na podstawie Prospektu oferowanych jest 1.400.000 (sáownie: jeden milion czterysta
tysiĊcy) akcji serii C o wartoĞci nominalnej 0,10 zá. kaĪda i áącznej wartoĞci nominalnej
140.000,00 zá (sáownie sto czterdzieĞci tysiĊcy záotych).
Akcje Serii C w ramach Subskrypcji Otwartej oferowane są bez podziaáu na transze.
Cena Akcji Serii C zostaáa ustalona na 5,00 záotych.
Otwarcie subskrypcji Akcji Serii C nastąpi w dniu 3 marca 2008 r., a jej zamkniĊcie w dniu
14 marca 2008 r. Zapisy na Akcje bĊdą przyjmowane od dnia 3 marca 2008 r. do dnia 7 marca
2008 r. Przydziaá Akcji nastąpi w terminie 5 dni roboczych od dnia zakoĔczenia zapisów.
Emitent zastrzega sobie prawo do zmiany podanych wyĪej terminów. W wypadku zmiany
terminów Publicznej Oferty, do publicznej wiadomoĞci zostanie podany, zatwierdzony przez
KNF, aneks do Prospektu, w sposób w jaki zostaá udostĊpniony Prospekt. Informacja ta
zostanie przekazana nie póĨniej niĪ w dniu upáywu danego terminu.
3.2.

Harmonogram oferty

Publiczna Oferta zostanie przeprowadzona w nastĊpujących terminach:
3
3
7
14
14

marzec
marzec
marzec
marzec
marzec

2008
2008
2008
2008
2008

r.
r.
r.
r.
r.

otwarcie Subskrypcji Otwartej Akcji Serii C
rozpoczĊcie przyjmowania zapisów na Akcje Serii C
zakoĔczenie przyjmowania zapisów na Akcje Serii C
przydziaá Akcji Oferowanych w ramach Subskrypcji Otwartej
zamkniĊcie Subskrypcji Otwartej Akcji Serii C

Terminy realizacji Publicznej Oferty mogą ulec zmianie.
Po rozpoczĊciu przyjmowania zapisów Emitent zastrzega sobie prawo do wydáuĪenia terminu
przyjmowania zapisów, w sytuacji, gdy áączna liczba Akcji Oferowanych objĊtych záoĪonymi
zapisami bĊdzie mniejsza niĪ liczba Akcji Oferowanych w Publicznej Ofercie.
Nowe terminy zostaną podane do publicznej wiadomoĞci nie póĨniej niĪ w dniu upáywu
danego terminu w formie aneksu do Prospektu, zgodnie z postanowieniami art. 51 Ustawy
o ofercie. Zmiany terminów realizacji Publicznej Oferty mogą odbywaü siĊ tylko w okresie
waĪnoĞci Prospektu.
W przypadku, gdy po otwarciu publicznej subskrypcji Akcji Oferowanych, zostanie podany
do publicznej wiadomoĞci aneks, dotyczący zdarzenia lub okolicznoĞci zaistniaáych przed
dokonaniem ostatecznego przydziaáu Akcji Oferowanych, o którym Emitent powziąá
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wiadomoĞü przed tym przydziaáem, zostanie dokonana odpowiednia zmiana terminu
przydziaáu Akcji Oferowanych, aby Inwestorzy, którzy záoĪyli zapisy przed upublicznieniem
tego aneksu, mogli uchyliü siĊ od skutków prawnych záoĪenia tych zapisów w terminie 2 dni
roboczych od dnia udostĊpnienia tego aneksu do publicznej wiadomoĞci, poprzez záoĪenie
w miejscu, w którym uprzednio záoĪyá zapis, pisemnego oĞwiadczenia.
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4.

Kluczowe informacje dotyczące danych ﬁnansowych
Emitenta, przyczyn oferty oraz czynników ryzyka

4.1.

Wybrane historyczne informacje ﬁnansowe

Tabela 1. Wybrane historyczne informacje ﬁnansowe za lata obrotowe
Wyszczególnienie
Przychody netto ze sprzedaĪy
produktów, towarów i
materiaáów

I-VI 2007
w tys. zá.

I-VI 2006
w tys. zá.

31.12.2006 w
tys. zá.

31.12.2005 w 31.12.2004
tys. zá.
w tys. zá.

5 331,0

5 397,3

10 652,0

3 960,6

2 062,1

Zysk (strata) na dziaáalnoĞci
operacyjnej

208,2

991,4

1 678,4

394,0

96,2

Zysk (strata) brutto

205,6

996,0

1 692,0

379,2

84,6

Zysk (strata) netto

176,0

828,0

1 361,5

288,2

62,5

Aktywa razem

3 309,6

2142,7

2 160,9

1 395,5

406,9

Aktywa trwaáe

351,1

246,7

248,0

125,7

62,6

Aktywa obrotowe

2 958,5

1896,0

1 912,9

1 269,8

344,3

Kapitaá wáasny

1 573,9

1 364,4

1 397,9

536,4

248,2

500,0

50,0

50,0

50,0

50,0

Zobowiązania razem

1 735,7

778,3

761,7

859,1

158,7

- w tym zobowiązania
krótkoterminowe

1 680,0

741,7

689,6

851,5

151,1

833,4

100,0

100,0

100,0

100,0

1 888,5

13 643,9

13 978,9

5 364,2

2 482,1

211,1

8279,79

13 614,8

2 882,0

624,9

Dywidenda na udziaá w zá.

-

-

5 000,0

0,0

0,0

Przepáywy pieniĊĪne netto
z dziaáalnoĞci operacyjnej

233,6

1 452,0

326,2

10,4

-210,3

-168,7

-43,2

-420,5

0,0

0,0

821,2

157,6

-32,8

Kapitaá akcyjny/udziaáowy

Liczba udziaáów – w szt.
WartoĞü ksiĊgowa na udziaá
w zá.
Zysk (strata) netto na udziaá
w zá.

Przepáywy pieniĊĪne netto
z dziaáalnoĞci inwestycyjnej

6,7

Przepáywy pieniĊĪne netto
z dziaáalnoĞci ﬁnansowej

-33,4

Zmiana stanu Ğrodków
pieniĊĪnych

205,9

315,6

-166,0

149,6

ħródáo: historyczne informacje ﬁnansowe Emitenta
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4.2.

Przyczyny oferty i wykorzystanie wpáywów pieniĊĪnych

Szacowane wpáywy netto z emisji Akcji serii C wyniosą okoáo 6,56 mln zá. przy zaáoĪeniu
subskrypcji 1.400.000 akcji i cenie emisyjnej 5,00 zá. ĝrodki z emisji Akcji Serii C Spóáka
przeznaczy przede wszystkim na realizacjĊ celów strategii związanych z rozwojem serwisu
iﬁrma.pl, a zestawienie wykorzystania Ğrodków z emisji przedstawia poniĪsza tabela:
Tabela 2. Zestawienie wykorzystania Ğrodków z emisji
Nazwa

Priorytet

Kwota (w zá)

Inwestycje związane z serwisem iﬁrma.pl, w tym:

5 560 000

xBudowa infrastruktury call-center i systemu obsáugi klienta
umoĪliwiającego dziaáanie na duĪą skalĊ (do 20.000 tys. uĪytkowników)

1

500 000

xRozbudowa serwerowni do poziomu umoĪliwiającego obsáugĊ 20.000.
uĪytkowników

2

200 000

xBudowa wizerunku marki i reklama serwisu

3

4 860 000

Rozbudowa dziaáu sprzedaĪy usáug informatycznych i produktów,
marketing

4

600 000

Zakup wyposaĪenia ﬁrmy (komputery, narzĊdzia programistyczne,
itp.)

5

400 000

ħródáo: Spóáka

Szczegóáowy opis celów emisji znajduje siĊ w pkt, 3.4 CzĊĞci IV – Dokumentu
Ofertowego.
Emitent zamierza realizowaü cele wedáug podanych priorytetów i nie zamierza odstĊpowaü
od realizacji któregokolwiek z celów. Jedynym ograniczeniem w realizacji bĊdzie ewentualne
pozyskanie mniejszej iloĞci Ğrodków z emisji. W przypadku pozyskania mniejszej niĪ
zakáadana iloĞci Ğrodków ﬁnansowych wynikających z objĊcia 1.400.000 Akcji Serii C po
cenie 5,00 zá, wskazane cele bĊdą ﬁnansowane w miarĊ moĪliwoĞci z zysku spóáki. Ponadto
Emitent nie wyklucza kolejnych emisji. Spóáka nie przewiduje ﬁnansowania dáugiem celów
inwestycyjnych, które nie zostaną sﬁnansowane z emisji akcji oraz wyniku spóáki.
ĝrodki pozyskane z emisji do czasu ich wydatkowania bĊdą lokowane na krótkoterminowych
lokatach bankowych.

4.3.

Czynniki ryzyka

4.3.1

Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi
dziaáalnoĞü
x
x
x

4.3.2

Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną
Ryzyka związane ze stabilnoĞcią systemu prawnego i podatkowego
Ryzyko walutowe

Czynniki ryzyka związane bezpoĞrednio z dziaáalnoĞcią Emitenta
x
x
x
x
x
x

Ryzyko utraty kluczowych pracowników
Ryzyko związane z procesem sprzedaĪy produktów i usáug
Ryzyko związane z konkurencją
Ryzyko związane z wadliwym dziaáaniem oprogramowania
Ryzyko związane z opóĨnieniami w realizacji celów emisji związanych
z pozyskaniem klientów serwisu iﬁrma.pl
Ryzyko związane z rozwojem nowych programów
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x
x
x

Ryzyko utraty kontraktów
Ryzyko związane z funkcjonowaniem sieci Internet oraz ochroną danych
osobowych
Ryzyko związane z moĪliwoĞcią niezrealizowania planowanych celów
emisyjnych

4.3.3 Czynniki ryzyka związane z Akcjami
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Ryzyko nie dojĞcia emisji Akcji Serii C do skutku
Ryzyko zaskarĪenia uchwaáy o podwyĪszeniu kapitaáu zakáadowego
Ryzyko nie przydzielenia wszystkich subskrybowanych Akcji Serii C
Ryzyko braku umowy subemisyjnej
Ryzyko związane z odwoáaniem bądĨ odstąpieniem od przeprowadzenia Oferty
Publicznej
Ryzyko związane z wydáuĪeniem czasu przyjmowana zapisów
Ryzyko związane z innymi ofertami akcji w okresie trwania Oferty Publicznej
Ryzyko wstrzymania Oferty Publicznej lub wstrzymania dopuszczenia Akcji do
obrotu na rynku regulowanym
Ryzyko niedopuszczenia Akcji do obrotu gieádowego
Ryzyko związane z wykluczeniem Akcji z obrotu na rynku regulowanym lub
zawieszeniem obrotu Akcjami
Ryzyko opóĨnienia we wprowadzeniu Akcji Serii B i C do obrotu gieádowego
Ryzyko zawieszenia notowaĔ
Ryzyko związane z PDA
Ryzyko związane z przyszáym kursem akcji oraz páynnoĞcią obrotu
Ryzyko inwestycji w Akcje Serii B, C oraz PDA
Ryzyko nienaleĪytego wypeánienia przez Emitenta obowiązków wymaganych
prawem, a przez to moĪliwoĞü naáoĪenia przez KNF kar na Emitenta
Ryzyko wynikające ze stanowiska Zarządu Gieády w sprawie szczegóáowych
warunków dopuszczania i wprowadzania do obrotu gieádowego niektórych
instrumentów ﬁnansowych
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5.

Informacje dotyczące Emitenta

5.1.

Historia i rozwój Emitenta

Rok 1997
x

ZaáoĪenie przez Jarosáawa Lewandowskiego, Andrzeja Parszuto i Wojciecha NarczyĔskiego
Spóáki pod ﬁrmą PrzedsiĊbiorstwo Usáugowo – Handlowe POWER MEDIA Sp. z o.o.;

Rok 1999
x

Zbycie na rzecz PrzedsiĊbiorstwa Handlowo Usáugowego SEMATA Sp. z o.o. przez
Jarosáawa Lewandowskiego, Andrzeja Parszuto i Wojciecha NarczyĔskiego wszystkich
udziaáów Spóáki pod ﬁrmą PrzedsiĊbiorstwo Usáugowo – Handlowe POWER MEDIA Sp.
z o.o.;

Rok 2000
x

Zbycie przez PrzedsiĊbiorstwo Handlowo Usáugowego SEMATA Sp. z o.o. wszystkich
posiadanych udziaáów na rzecz Andrzeja Parszuto i Wojciecha NarczyĔskiego.
RozpoczĊcie prac nad serwisem iﬁrma.pl w ramach wspóápracy ze spóáką iﬁrma.pl
Sp. z o.o., która powstaáa w 2000 roku jako projekt ﬁnansowany przez fundusz
inwestycyjny Internet Investment Fund S.A. ĝrodki ﬁnansowe pozyskane z funduszu
miaáy sáuĪyü uruchomieniu projektu, aby áatwiejsze byáo pozyskanie Ğrodków na nastĊpne
etapy rozwoju przedsiĊwziĊcia. Plany te zostaáy pokrzyĪowane przez gwaátowny krach
na rynku inwestycji w przedsiĊwziĊcia internetowe, który miaá miejsce na przeáomie lat
2000/2001.

x

RozpoczĊcie Ğwiadczenia usáug programistycznych dla klientów zagranicznych z uwagi
na zaáamanie siĊ rynku informatycznego w Polsce. Emitent poszukując nowych rynków
zbytu koncentruje siĊ na rynku póánocnoamerykaĔskim.

Rok 2001
x

RozpoczĊcie sprzedaĪy licencji na wáasne produkty,

x

RozpoczĊcie wspóápracy z amerykaĔskim serwisem internetowym Optima Wellenss
Center (USA),

x

Rozpoznanie potrzeb wysokiej specjalizacji na miĊdzynarodowych rynkach IT skutkuje
podjĊciem specjalizacji w technologiach ﬁrmy Apple.

Rok 2002
x

RozpoczĊcie wspóápracy z Apple IMC Polska (SAD sp. z o.o.) – jako konsekwencja
specjalizacji technologicznej.

x

22 listopada 2002 r. ogáoszono upadáoĞü obejmującą likwidacjĊ majątku spóáki iﬁrma.
pl Sp. z o.o.

Rok 2003
x

28.02.2003 r. spóáka „Internet Investment Fund” S.A. z siedzibą w Krakowie objĊáa
udziaáy poprzednika prawnego Emitenta w utworzone w drodze podwyĪszenia kapitaáu
zakáadowego (uchwaáa NWZ POWER MEDIA Sp. z o.o. z dnia 18.02.2003 r.) w zamian
za aporty w postaci m. in. prawa do domen internetowych iﬁrma.pl , iﬁrma.com.pl oraz
autorskich praw majątkowych oraz prawa do wykonywania autorskich praw zaleĪnych
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do oprogramowania komputerowego;
x

Przepisanie z Rejestru Handlowego B poprzednika prawnego Emitenta - POWER MEDIA
Sp. z o.o. do rejestru przedsiĊbiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla Wrocáawia – Fabrycznej we Wrocáawiu,

x

PrzejĊcie serwisu wwwiﬁrma.pl

x

RozpoczĊcie wspóápracy z PMG (Norwegia),

x

RozpoczĊcie wspóápracy z Accenture.

Rok 2004
x

1.09.2004 r. poprzednik prawny Emitenta – POWER MEDIA Sp. z o.o. nabyá od Internet
Investment Fund S.A. 840.000 akcji imiennych serii A spóáki eCenter S.A. w upadáoĞci
z siedzibą w Krakowie. àączna cena wyniosáa 1 zá.

x

3.09.2004 r. Spóáka „Internet Investment Fund” S.A. z siedzibą w Krakowie sprzedaáa
wszystkie posiadane przez siebie udziaáy w POWER MEDIA Sp. z o.o. na rzecz Wojciecha
NarczyĔskiego i Andrzeja Parszuto;

x

1.10.2004 r. dokonano stwierdzenia ukoĔczenia postĊpowania upadáoĞciowego iﬁrma.
pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocáawiu.

Rok 2005
x

W konsekwencji zmian na lokalnym rynku IT, czyli rosnących potrzeb zagranicznych
koncernów na specjalistów IT Emitent nawiązuje wspóápracĊ o Ğwiadczenie usáug
z polskimi oddziaáami koncernów dziaáających we Wrocáawiu, Siemens oraz BenQ (BenQ
Mobile Sp. z o.o.),

x

Uzupeánienie oferty o szkolenia dla programistów i informatyków,

x

Pierwsze wdroĪenie systemu inStudio w TVN 24.

x

Wojciech NarczyĔski oraz Andrzej Parszuto dokonali sprzedaĪy czĊĞci swoich udziaáów
POWER MEDIA Sp. z o.o. na rzecz Marty Przewáockiej;

x

Andrzej Parszuto dokonaá sprzedaĪy czĊĞci posiadanych udziaáów POWER MEDIA Sp. z o.o.
na rzecz kluczowych pracowników Spóáki;

Rok 2006
x

Rosnące zapotrzebowanie na wysokospecjalistyczną kadrĊ IT przyczynia siĊ do
wykorzystania tej szansy rynkowej przez Emitenta poprzez rozszerzenie Ğwiadczenia
usáug w zakresie outsourcingu kadrowego na terenie caáej Polski i rozpoczĊcie wspóápracy
miedzy innymi z Motorola Sp. z o.o.,

x

RozpoczĊcie prowadzenia zajĊü dla studentów Uniwersytetu Wrocáawskiego przez
pracowników Emitenta; ,

x

RozpoczĊcie wspóápracy z One Mile Up (USA),

x

ZakoĔczenie wspóápracy z BenQ Mobile Sp. z o.o.

x

Wojciech NarczyĔski, Andrzej Parszuto i Agnieszka Kozáowska nabyli udziaáy POWER
MEDIA Sp. z o.o. od pracowników Spóáki;

Rok 2007
x

Przeksztaácenie Spóáki w Power Media S.A.,

x

Otworzenie rynków krajów czáonkowskich Unii Europejskiej dla polskich pracowników
oraz narastająca emigracja informatyków pozwoliáa na rozpoczĊcie Ğwiadczenia usáug
rekrutacji informatyków dla ﬁrm zagranicznych, miedzy innymi z Holandii.

Prospekt Emisyjny

17

Power Media S.A

x

12.02.2007 r. Wojciech NarczyĔski oraz Andrzej Parszuto dokonali sprzedaĪy czĊĞci
swoich udziaáów POWER MEDIA Sp. z o.o. na rzecz Izabeli BieĔkowskiej;

x

6.06.2007 r. Wojciech NarczyĔski oraz Andrzej Parszuto dokonali sprzedaĪy czĊĞci
posiadanych akcji Emitenta na rzecz Joanny Zalewskiej.

5.2.

Ogólny zarys dziaáalnoĞci

Emitent dziaáa na rynku IT, oferując klientom usáugi związane z tworzeniem
systemów informatycznych , usáugi outsourcingu kadrowego i rekrutacji
specjalistów IT oraz serwis internetowy – www.iﬁrma.pl.
Obszary dziaáalnoĞci Emitenta to:
1.

Usáugi IT /dedykowane rozwiązania informatyczne:
x
x
x
x

2.

Outsourcing i rekrutacja specjalistów IT:
x
x

3.

SprzedaĪ licencji na wáasne oprogramowanie
Usáugi informatyczne i programistyczne
Szkolenia dla programistów i informatyków
Utrzymanie, serwis i wsparcie systemów informatycznych

Rekrutacja pracowników do dziaáów IT
Outsourcing kadrowy
Serwis internetowy – www.iﬁrma.pl

W dwóch pierwszych obszarach dziaáalnoĞci ﬁrma Ğwiadczy kompleksowe usáugi realizacji
i utrzymywania systemów informatycznych. Emitent specjalizuje siĊ w aplikacjach
internetowych oraz oprogramowaniu dla systemów telefonii komórkowej. Klientami
Emitenta są duĪe i Ğrednie ﬁrmy dziaáające w Polsce i za granicą. Komplementarne usáugi
outsourcingu i rekrutacji kadr pozwalają na peáną obsáugĊ kontrahentów Emitenta.
Trzeci obszar - serwis internetowy iﬁrma.pl jest pionierskim rozwiązaniem ksiĊgowoĞci
internetowej przeznaczonym dla maáych ﬁrm oraz mikroprzedsiĊbiorstw dziaáających
w Polsce. Jest on rozwiązaniem alternatywnym do prowadzenia ksiĊgowoĞci przez biuro
rachunkowe lub korzystania z aplikacji desktopowych. Podobnie jak bankowoĞü internetowa
oferuje konkurencyjną cenĊ, szybki dostĊp do informacji z dowolnego miejsca, a tym
samym wygodĊ dziaáania na polu prowadzenia ksiĊgowoĞci maáych ﬁrm. Ten obszar
dziaáalnoĞci charakteryzuje siĊ najwiĊkszym potencjaáem wzrostowym oraz unikalnym
modelem biznesowym.
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6.
6.1.

Wyniki Emitenta, strategia rozwoju
Wyniki ﬁnansowe

Tabela 3. Wyniki ﬁnansowe za lata obrotowe objĊte Prospektem (w tys. zá)

Wyszczególnienie

I-VI 2007

I-VI 2006

2006

2005

2004

I.Przychody netto ze sprzedaĪy produktów,
towarów i materiaáów, w tym:

5 331,0

5 397,3

10 652,0

3 960,6

2 062,1

II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i
materiaáów, w tym:

4 511,5

3 787,0

7 938,0

3 014,9

1 681,7

III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaĪy (I-II)

819,5

1 610,3

2 714,0

945,7

380,4

IV. Koszty sprzedaĪy

152,3

102,8

251,6

121,3

11,3

V. Koszty ogólnego zarządu

472,0

521,2

789,6

461,6

277,0

VI. Zysk (strata) na sprzedaĪy (III-IV-V)

195,2

986,3

1 672,8

362,8

92,1

13,0

7,4

16,7

43,5

4,4

-

2,3

11,1

12,3

0,3

208,2

991,4

1 678,4

394,0

96,2

X. Przychody ﬁnansowe

14,5

4,6

24,2

0,1

0,9

XI. Koszty ﬁnansowe

17,1

-

10,6

14,9

12,5

205,6

996,0

1 692,0

379,2

84,6

-

-

0,0

0,0

0,0

205,6

996,0

1 692,0

379,2

84,6

29,7

168,0

330,5

91,0

22,1

XVI. Pozostaáe obowiązkowe zmniejszenia
zysku (zwiĊkszenia straty)

-

-

0,0

0,0

0,0

XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/XVI)

176,0

828,0

1 361,5

288,2

62,5

VII. Pozostaáe przychody operacyjne
VIII. Pozostaáe koszty operacyjne
IX. Zysk (strata) z dziaáalnoĞci operacyjnej
(VI+VII-VIII)

XII. Zysk (strata) z dziaáanoĞci gospodarczej
(IX+X-XI)
XIII. Wynik zdarzeĔ nadzwyczajnych
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/- XIII)
XV. Podatek dochodowy

ħródáo: Sprawozdania ﬁnansowe Emitenta

6.2.

Strategia dalszego rozwoju

Emitent jest ﬁrmą informatyczną specjalizującą siĊ w tworzeniu nowoczesnych
rozwiązaniach IT w oparciu o rozwiązania ﬁrmy Apple: WebObjects i Cocoa.
Dáugoletnie doĞwiadczenie na rynkach miĊdzynarodowych, kompetentny i doĞwiadczony
zespóá wspóápracowników, zastosowanie nowoczesnych rozwiązaĔ technologicznych
i organizacyjnych pozwala na dostarczenie Klientom i Partnerom wysokiej jakoĞci rozwiązaĔ
wspomagających pracĊ i zarządzanie ﬁrmą.
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Emitent koncentruje siĊ w swoich dziaáaniach na tworzeniu wartoĞci dla klientów
i akcjonariuszy.
Emitent w strategii dalszego rozwoju koncentruje siĊ przede wszystkim na rozwoju serwisu
www.iﬁrma.pl poprzez:
x

Wzmocnienie wizerunku i rozpoznawalnoĞci marki,

x

Zbudowanie call center i infrastruktury informatycznej zwiĊkszającej funkcjonalnoĞü
serwisu oraz zwiĊkszenie skali dziaáania,

x

WspóápracĊ z organizacjami i podmiotami zrzeszającymi osoby prowadzące dziaáalnoĞü
gospodarczą,

x

Zbudowanie moduáu sprzedaĪy towarów i usáug dla uĪytkowników serwisu,

x

Nawiązanie wspóápracy z partnerami oferującymi usáugi i produkty dla sektora MSP,

x

Uczestniczenie w projektach i przetargach na przedsiĊwziĊcia związane z e-podatkami.

Jednym z elementów promowania idei rozliczania podatków przez internet oraz serwisu
iﬁrma.pl, bĊdzie przygotowywany serwis internetowy przeznaczony nie tylko dla
przedsiĊbiorców, ale dla wszystkich podatników. Serwis bĊdzie umoĪliwiaá wygenerowanie
formularzy podatkowych PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 oraz wszelkich zaáączników do
tych formularzy.
Emitent zamierza równieĪ umacniaü i rozwijaü dotychczasowe kierunki dziaáania,
w szczególnoĞci rozwój usáug IT i dedykowanych rozwiązaĔ informatycznych, usáug
w zakresie outsourcingu i rekrutacji specjalistów IT, jak równieĪ w zakresie przedsiĊwziĊü
internetowych.
Emitent koncentruje siĊ na doskonaleniu wybranych linii biznesowych.
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7.

Informacje na temat oferty i dopuszczenia do obrotu

Na podstawie Prospektu do obrotu gieádowego wprowadzanych jest áącznie nie wiĊcej niĪ
3.900.000 Akcji Emitenta o wartoĞci nominalnej 0,10 záotego kaĪda i áącznej wartoĞci
nominalnej 390.000 zá, w tym:
- 2.500.000 Akcji zwykáych na okaziciela Serii B o wartoĞci nominalnej 0,10 záotego
kaĪda,
- nie wiĊcej niĪ 1.400.00 Akcji zwykáych na okaziciela Serii C o wartoĞci nominalnej 0,10
záotego kaĪda.
Do obrotu gieádowego wprowadzanych jest takĪe nie wiĊcej niĪ 1.400.000 Praw do Akcji
Serii C.
Na podstawie niniejszego Prospektu oferowanych jest 1.400.000 Akcji zwykáych na
okaziciela Serii C o wartoĞci nominalnej 0,10 záotego kaĪda i áącznej wartoĞci nominalnej
140.000 záotych, oferowanych przez Emitenta w ramach Subskrypcji Otwartej.
Akcje Serii C w ramach Subskrypcji Otwartej oferowane są bez podziaáu na transze.
Cena Akcji Serii C zostaáa ustalona na 5,00 záotych.
Przydziaá Akcji nastąpi w terminie 5 dni roboczych od dnia zakoĔczenia przyjmowania
zapisów. PodstawĊ przydziaáu Akcji Serii C stanowi prawidáowo záoĪony i w peáni opáacony
zapis. Przydziaá nastąpi zgodnie z nastĊpującymi zasadami:
- w przypadku, gdy popyt na Akcje bĊdzie mniejszy lub równy liczbie Akcji Serii C – zapisy
zostaną zrealizowane w caáoĞci;
- w przypadku, gdy popyt na Akcje bĊdzie wiĊkszy od liczby Akcji Serii C – zapisy zostaną
zrealizowane na zasadzie proporcjonalnej redukcji.
Przed rozpoczĊciem oferty publicznej Akcji Oferowanych, Emitent zawrze z KDPW umowĊ,
której przedmiotem bĊdzie rejestracja w depozycie Akcji Serii C oraz PDA.
W pierwszej kolejnoĞci Emitent podejmie wszelkie niezbĊdne dziaáania, mające na celu
wprowadzenie do obrotu gieádowego PDA. Wedáug oceny Spóáki gieádowy obrót PDA bĊdzie
moĪliwy w I kwartale 2008r.
Szczegóáowa informacja o warunkach oferty oraz dopuszczeniu papierów wartoĞciowych do
obrotu znajduje siĊ w CzĊĞci IV - Dokumencie Ofertowym, Prospektu.
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CZĉĝû II CZYNNIKI RYZYKA
1.

Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim Emitent
prowadzi dziaáalnoĞü

1.1.

Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną

Prowadzona przez Emitenta dziaáalnoĞü jest w sposób istotny uzaleĪniona od sytuacji
makroekonomicznej. Dobra koniunktura korzystnie wpáywa na rozwój przedsiĊbiorstw,
co skutkuje wzrostem popytu inwestycyjnego z ich strony, w tym popytu na systemy
informatyczne oraz usáugi IT oraz outsourcing i rekrutacjĊ specjalistów IT. Emitent
wspóápracuje z duĪymi korporacjami prowadzącymi dziaáalnoĞü w Polsce oraz ﬁrmami
zagranicznymi. Osáabienie wzrostu gospodarczego w Polsce oraz na rynkach Ğwiatowych
mogáyby w sposób negatywny wpáynąü rozmiary prowadzonej dziaáalnoĞci przez te podmioty,
a tym samym na wyniki osiągane przez Emitenta.
Chcąc w jak najwiĊkszym stopniu niwelowaü potencjalne negatywne skutki wyĪej
wymienionych uwarunkowaĔ Emitent prowadzi dywersyﬁkacjĊ obszarów swojej dziaáalnoĞci
wewnątrz segmentów branĪy informatycznej, a ponadto zamierza poszukiwaü przedsiĊwziĊü,
na które ewentualna recesja moĪe mieü najmniejszy wpáyw.

1.2.

Ryzyka związane ze stabilnoĞcią systemu prawnego i
podatkowego

Emitent jest spóáką prawa handlowego, podlegającą przepisom Kodeksu Spóáek Handlowych
z dnia 15 wrzeĞnia 2000 r. (Dz. U. z 2000 r., N 94, poz. 37 z póĨn. zm.), a takĪe innym
przepisom prawa krajowego i unijnego. W związku z upublicznieniem akcji Emitenta
bĊdzie on podlegaá w szczególnoĞci Ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej
i warunkach wprowadzania instrumentów ﬁnansowych do zorganizowanego systemu obrotu
oraz o spóákach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539 z póĨn. zm.), oraz Ustawie
z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami ﬁnansowymi (Dz. U. z 2005 r. Nr 184,
poz. 1538 z póĨn. zm.). Na Emitenta nie są naáoĪone nadzwyczajne obowiązki i nie dotyczą
go szczególne przywileje ani uprawnienia wynikające z przepisów prawa.
W stosunku do Emitenta mają zastosowanie przepisy z róĪnych dziedzin prawa. W najszerszym
zakresie do dziaáalnoĞci Emitenta mają zastosowanie przepisy prawa cywilnego, prawa pracy
i ubezpieczeĔ spoáecznych, prawa autorskiego, a takĪe prawa podatkowego. ZróĪnicowanie
otoczenia prawnego, w jakim dziaáa Emitent jest w szczególnoĞci uzaleĪnione od potrzeb
Emitenta, charakteru Ğwiadczonych usáug i rodzaju klienta.
Jednym z istotnych zagroĪeĔ dla Emitenta jest niestabilnoĞü polskiego systemu prawnego.
CzĊste zmiany przepisów odnoszących siĊ do prowadzenia dziaáalnoĞci gospodarczej,
a takĪe systemu podatkowego utrudniają prowadzenie dziaáalnoĞci przez Emitenta. Brak
stabilnoĞci systemu prawnego z jednej strony utrudnia planowanie skutków obecnie
podejmowanych dziaáaĔ, a z drugiej moĪe w przyszáoĞci wpáynąü w sposób poĞredni lub
bezpoĞredni na poziom kosztów ponoszonych przez Emitenta. W przypadku systemu
podatkowego moĪe nastąpiü odmienna interpretacja przepisów prawnych przez Emitenta
oraz organ podatkowy, co narazi Emitenta na straty.
Ryzyko związane z niestabilnoĞcią systemu podatkowego i prawnego w Polsce Emitent
ocenia jako stosunkowo maáo istotne dla jego dziaáalnoĞci, jednakĪe nie moĪna zupeánie
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wykluczyü jego wystąpienia. WejĞcie Polski do Unii Europejskiej stopniowo niweluje to
ryzyko ze wzglĊdu na harmonizacjĊ prawa polskiego do prawa Unii Europejskiej.
Emitent ogranicza wpáyw tego ryzyka poprzez Ğledzenie tendencji w zmianach prawa oraz
bieĪące monitorowanie zmian w prawie w celu szybkiego dostosowania siĊ do aktualnych
przepisów prawa.

1.3.

Ryzyko walutowe

Polska podobnie jak wiĊkszoĞü krajów o gospodarce rynkowej posiada páynny kurs walutowy.
Ksztaátuje siĊ on pod wpáywem popytu i podaĪy. W związku z tym podmioty dziaáające
w Polsce są naraĪone na ryzyko walutowe. Gwaátowne zmiany kursów walut mają wpáyw
na osiągane przez Emitenta wyniki ﬁnansowe, gdyĪ z niektórymi kontrahentami Emitent
rozlicza siĊ w walutach obcych szczególnie w Euro i Dolarach.
UUmacnianie siĊ záotówki moĪe spowodowaü pogorszenie wyników ﬁnansowych spóáki.
Spowodowane jest to tym, Īe zdecydowana wiĊkszoĞü kosztów jest rozliczana w walutach
obcych (w 2006 roku faktury wystawienie w walutach obcych stanowiáy 84 %, a w I kw.
2007 blisko 77%). Spóáka na bieĪąco monitoruje rentownoĞü kontraktów zawartych w
walutach obcych i w wypadku osiągniĊcia przez nie rentownoĞci poniĪej akceptowalnej
wartoĞci bĊdzie je renegocjowaü. Nowe kontrakty zawierane są przy uwzglĊdnieniu tendencji
umacniania siĊ záotego
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2.
Czynniki
Emitenta
2.1.

ryzyka

związane

bezpoĞrednio

z

dziaáalnoĞcią

Ryzyko utraty kluczowych pracowników

DziaáalnoĞü Emitenta oraz jego perspektywy rozwoju zaleĪą w duĪej mierze od wiedzy
i doĞwiadczenia wysoko kwaliﬁkowanej kadry pracowniczej. Jest to cecha charakterystyczna
dla caáej branĪy informatycznej. Dynamiczny rozwój ﬁrm sektora IT na terenie Polski i UE
przyczynia siĊ do wzrostu popytu na wysokokwaliﬁkowaną kadrĊ. Gáówną metodą pozyskiwania
pracowników jest oferowanie im konkurencyjnych warunków pracy. Istnieje ryzyko, Īe odejĞcie
kluczowych pracowników mogáoby spowodowaü opóĨnienie w realizacji prowadzonych przez
SpóákĊ projektów. NastĊpstwem przystąpienia do UE byáo otworzenie rynku pracy w wielu
paĔstwach Zachodniej Europy, co spowodowaáo emigracjĊ zarobkową polskich informatyków.
Wymusiáo to na Emitencie zwiĊkszenie nakáadów na wynagrodzenia, a takĪe w celu realizacji
nowych umów, zatrudniania dodatkowych pracowników. Koszty wynagrodzeĔ w tym okresie
znacząco wzrosáy. Emitent przyjmuje, Īe szczyt emigracji zarobkowej dla wykwaliﬁkowanych
specjalistów juĪ minąá, a proces ten bĊdzie w dalszym ciągu osáabiany przez stopniowe
wyrównywanie siĊ páac w Polsce i w krajach UE. Dodatkowo Emitent w celu pozyskania jak
najlepszych pracowników przedsiĊwziąá w 2006 roku konkretne dziaáania:
x

reorganizacja dziaáu HR, gáównie w celu wprowadzenia usáugi komplementarnej, jaką
jest outsourcing i rekrutacja specjalistów IT. Pozyskana dziĊki tej inicjatywie duĪa baza
specjalistów pozwala usprawniü rekrutacjĊ na potrzeby Emitenta,

x

otwarcie wáasnej pracowni komputerowej na wydziale informatyki Uniwersytetu
Wrocáawskiego pozwala z jednej strony przyszáym informatykom poznaü Emitenta
jako przyszáego pracodawcĊ oraz dynamiczne przedsiĊbiorstwo, a z drugiej strony
Emitentowi rekrutowaü szczególnie uzdolnionych studentów,
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x

Emitent wdroĪyá program opcji pracowniczych w celu związania ze sobą kluczowych
pracowników.

Emitent uznaje, Īe choü ryzyko to wystĊpuje, to nie jest bardzo istotne - podjĊte dziaáania
neutralizują je, a doskonaáa zdolnoĞü do pozyskiwania nowych kadr jest dodatkowym
atutem spóáki. Fluktuacja osób pracujących na innych zasadach niĪ umowa o pracĊ jest
znacznie niĪsza, a iloĞü osób w ten sposób wspóápracujących ze spóáką jest marginalna.

2.2.

Ryzyko związane z procesem sprzedaĪy produktów i usáug

SprzedaĪ Emitenta, podobnie jak wiĊkszoĞci podmiotów z branĪy informatycznej
charakteryzuje siĊ pewnymi wahaniami wartoĞci sprzedaĪy, która uwarunkowana jest
pozyskaniem kontraktów, wykonaniem usáug lub produktu. W sytuacji, gdy dotychczasowa
dziaáalnoĞü prowadzona byáa z dominującą przewagą segmentu usáug informatycznych,
na wynik ﬁnansowy znaczny wpáyw miaá fakt pozyskania bądĨ utraty kontrahenta. Na
ograniczenie wystĊpującego zjawiska moĪe pozytywnie wpáynąü dalszy rozwój dwóch
pozostaáych linii biznesowych, a w szczególnoĞci serwisu iﬁrma.pl. Ponadto aby efektywnie
prowadziü sprzedaĪ usáug i produktów IT Emitent planuje w latatch 2008-2009 rozbudowanie
dziaáu sprzedaĪy.

2.3.

Ryzyko związane z konkurencją

Rynek usáug informatycznych i oprogramowania komputerowego jest w Polsce
konkurencyjny. Charakteryzuje siĊ on równieĪ duĪym rozdrobnieniem. Nie moĪna wykluczyü,
Īe w najbliĪszym czasie nastąpi zaostrzenie walki konkurencyjnej. Mogáoby to wpáynąü
na koniecznoĞü obniĪenia marĪ, co skutkowaáoby pogorszeniem rentownoĞci prowadzonej
przez Emitenta dziaáalnoĞci.
Emitent ogranicza to ryzyko poprzez staáe podwyĪszanie kompetencji ﬁrmy i pracowników,
a w latach 2008-2009 planuje rozbudowanie dziaáu sprzedaĪy.

2.4.

Ryzyko związane z wadliwym dziaáaniem oprogramowania

Jednym ze Ĩródeá dochodu spóáki Power Media S.A. jest produkcja i sprzedaĪ oprogramowania.
Emitent oferując je swoim klientom ponosi ryzyko związane z jego wadliwym dziaáaniem.
Wystąpienie wspomnianej sytuacji mogáoby w istotny sposób zakáóciü prawidáowe dziaáanie
przedsiĊbiorstwa klienta, naraĪając go na straty ﬁnansowe. W takim przypadku Emitent
musiaáby zapáaciü stosowne odszkodowanie.
W celu ograniczenia tego ryzyka Spóáka dokáada wszelkich staraĔ, aby oferowane przez nią
produkty byáy bezawaryjne. W tym celu przed wdroĪeniem systemu lub wprowadzeniem
nowego produktu na rynek jest on sprawdzany pod wzglĊdem stabilnoĞci oraz wydajnoĞci.
Zapobiega to wadliwemu dziaáaniu oprogramowania u klienta. Emitent ponadto wprowadza
certyﬁkacje ISO na procesy rozwoju oprogramowania oraz stosuje zapisy w umowach
i udzielanych licencjach ograniczające roszczenia klientów w wypadku wadliwego dziaáania
oprogramowania.

2.5.

Ryzyko związane z opóĨnieniami w realizacji celów emisji
związanych z pozyskaniem klientów serwisu iﬁrma.pl

Jednym z gáównych celów emisji Akcji Serii C jest pozyskanie Ğrodków na rozwój serwisu
iﬁrma.pl, co ma w istotny sposób wpáynąü na rozwój Emitenta. Niemniej Emitent
nie moĪe wykluczyü, Īe realizacja tego celu moĪe napotykaü na trudnoĞci związane
z dostĊpem potencjalnych klientów do sieci Internetu, czy polityką paĔstwa komplikującą
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sprawozdawczoĞü ﬁnansową i prawo podatkowe. W ocenie Emitenta moĪe to negatywnie
wpáynąü na serwis iﬁrma.pl, gdyĪ moĪe spowodowaü odpáyw potencjalnych klientów do
biur rachunkowych. DziaáalnoĞü serwisu opiera siĊ na zaáoĪeniu, Īe klienci są w stanie sami
rozliczaü siĊ bez koniecznoĞci korzystania z wyspecjalizowanych biur rachunkowych.
Powodzenie sprzedaĪy produktu iﬁrma.pl jest waĪnym elementem wzrostu zarówno wartoĞci
ﬁrmy jak i jej perspektyw rozwoju. Jednak brak oczekiwanych efektów tego przedsiĊwziĊcia,
nie przekreĞla moĪliwoĞci rozwoju ﬁrmy w pozostaáych obszarach dziaáalnoĞci. Emitent
bĊdzie staraá siĊ równomiernie rozwijaü spóákĊ we wszystkich obszarach dziaáalnoĞci. Serwis
iﬁrma.pl jest traktowany priorytetowo poniewaĪ wymaga najwiĊkszego doﬁnansowania
i ma najwiĊkszy potencjaá wzrostu.
Ryzyko związane z opóĨnieniami w realizacji celów emisji związanych z pozyskaniem
klientów serwisu iﬁrma.pl bĊdzie ograniczane poprzez
- pozyskanie klientów oparte na zespole niezaleĪnych dziaáaĔ,
- bieĪąca ocena wyników i intensyﬁkacja dziaáaĔ najbardziej efektywnych.

2.6. Ryzyko związane z rozwojem nowych programów
Wykorzystywane technologie informatyczne i telekomunikacyjne charakteryzują siĊ
duĪą dynamiką zmian. W związku z tym, istnieje ryzyko, Īe Emitent podejmując báĊdne
lub niekorzystne decyzje związane z wyborem technologii dla tworzenia lub rozwoju
oprogramowania nie zaspokoi potrzeb rynkowych. Istnieje równieĪ ryzyko, Īe w trakcie prac
nad danym produktem segment rynku, do którego byá on skierowany zostanie opanowany
przez konkurencyjne ﬁrmy.
Emitent ogranicza to ryzyko poprzez:
- monitorowanie i ocenĊ nowych technologii pod kątem moĪliwoĞci ich zastosowania
w spóáce oraz ich rzeczywistej efektywnoĞci i przydatnoĞci w dziaáaniach spóáki,
- rozwijanie posiadanych produktów, tak aby utrzymywaü przewagĊ nad potencjalnymi
nowymi rywalami.

2.7. Ryzyko utraty kontraktów
Przedmiotem dziaáalnoĞci Spóáki są miĊdzy innymi usáugi programistyczne. Emitent
zawierając umowy nie zawsze jest w stanie sprawdziü kondycjĊ ﬁnansową swoich
kontrahentów, zwáaszcza Īe są to czĊsto oddziaáy miĊdzynarodowych korporacji. W związku
z tym moĪe wystąpiü ryzyko niewypáacalnoĞci ze strony klienta lub w przypadku upadáoĞci
kontrahenta utrata kontraktu. Sytuacja taka miaáa miejsce we wspóápracy ze spóáką BenQ
Mobile sp. z o.o., której ﬁrma-matka w Niemczech zostaáa postawiona w stan upadáoĞci.
WzwiązkuztymPower Mediazostaáapoinformowana omoĪliwoĞciogáoszenia niewypáacalnoĞci
przez polską spóákĊ. Na mocy porozumienia stron Power Media rozwiązaáa umowĊ z BenQ
Mobile sp. z o.o., a ﬁrma BenQ zwolniáa Power Media oraz konsultantów pracujących na
rzecz BenQ z ograniczeĔ dotyczących zakazu konkurencji. Skutkiem zaistniaáej sytuacji byá
jednak spadek przychodów i powstanie kosztów związanych z redukcją zatrudnienia.
W celu ograniczenia tego ryzyka Spóáka doáoĪyáa wszelkich staraĔ, by dywersyﬁkowaü
Ĩródáa przychodów poprzez pozyskanie nowych kontraktów. W przypadku opisanym
powyĪej Emitent zareagowaá bardzo szybko i w krótkim czasie nawiązaá wspóápracĊ
z innymi ﬁrmami, w tym z ﬁrmą konkurencyjną dla BenQ, czyli Motorola. DziĊki temu czĊĞü
zwolnionych osób znalazáa zatrudnienie u nowego klienta, natomiast czĊĞü osób zostaáa
przeniesiona do prowadzenia prac u innych klientów.
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W zakresie realizacji usáug IT istnieje ryzyko uzaleĪnienia dziaáalnoĞci Emitenta od
kluczowych kontrahentów. Emitent ogranicza to ryzyko poprzez dywersyﬁkacjĊ portfela
zleceĔ oraz zapisy w umowach uniemoĪliwiające lub ograniczające poniesione straty
w wypadku wypowiedzenia kontraktu.

2.8.

Ryzyko związane z funkcjonowaniem sieci internet oraz ochroną
danych osobowych

DziaáalnoĞü Emitenta opiera siĊ miĊdzy innymi na dziaáaniu sieci internetowej. Stwarza to
potencjalne ryzyko związane z przestĊpstwami dokonywanymi za poĞrednictwem sieci, np.
wáamanie do systemu komputerowego i jego zniszczenie lub uszkodzenie. MoĪliwe jest
przy tej okazji równieĪ ujawnienie danych osobowych, a co za tym idzie naruszenie ustawy
o ochronie danych. Dodatkowe niebezpieczeĔstwo stwarzają znajdujące siĊ w sieci wirusy
komputerowe, robaki itp. PrzestĊpstwa dokonywane za poĞrednictwem sieci internetowej
oraz wirusy komputerowe, które mogą zakáóciü dziaáanie systemów komputerowych
Emitenta mogą mieü negatywny wpáyw na dziaáalnoĞü Emitenta, jego sytuacjĊ ﬁnansową
i osiągane wyniki.
W serwisie iﬁrma.pl Emitent ogranicza wystĊpowanie tego ryzyka poprzez stosowanie
systemu bezpieczeĔstwa opartego na trzech ﬁlarach:
x

Hasáo i login. SáuĪą do identyﬁkacji uĪytkownika i zapewniają jego wyáącznoĞü na dostĊp
do jego zapisów. Są one wybierane przy rejestracji w serwisie. Hasáo musi speániaü
okreĞlone warunki bezpieczeĔstwa zgodne ze standardami rynkowymi.

x

Szyfrowanie danych. Transmisja danych pomiĊdzy serwerem iﬁrma.pl a komputerami
klientów jest zabezpieczona w sposób analogiczny do systemów bankowoĞci
internetowej.

x

Kopie zapasowe. Są wykonywane codziennie. Po zaszyfrowaniu danych klientów są one
przechowywane w dwóch osobnych lokalizacjach. Wyklucza to ryzyko utraty danych
oraz ryzyko dostĊpu do nich przez osoby niepowoáane.

2.9 Ryzyko związane z moĪliwoĞcią niezrealizowania planowanych celów
emisyjnych
Jednym z celów planowanej publicznej oferty akcji jest pozyskanie Ğrodków na rozwój
serwisu iﬁrma.pl, co ma w istotny sposób wpáynąü na rozwój Emitenta. Niemniej Emitent
nie moĪe wykluczyü, Īe realizacja tego celu moĪe napotykaü na trudnoĞci związane
z dostĊpem potencjalnych klientów do sieci Internetu, czy polityką paĔstwa komplikującą
sprawozdawczoĞü ﬁnansową i prawo podatkowe. Istnieje równieĪ ryzyko, Īe w przypadku
zrezygnowania z przeprowadzenia ww. inwestycji Emitent bĊdzie musiaá znaleĨü alternatywny
cel inwestycyjny.
Podsumowując powyĪsze naleĪy stwierdziü, Īe pomimo posiadania skonkretyzowanych
celów emisyjnych na chwilĊ obecną Zarząd Emitenta nie moĪe zagwarantowaü, Īe bĊdzie
istniaáa moĪliwoĞü wydania Ğrodków z emisji zgodnie z ich przeznaczeniem. W takim
przypadku Zarząd rozwaĪy inne moĪliwoĞci inwestycyjne i wybierze najlepsze z punktu
widzenia akcjonariuszy. Informacja o zmianie celów emisji zostanie przekazana do publicznej
wiadomoĞci w drodze komunikatu bieĪącego.
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3.

Czynniki ryzyka związane z Akcjami

3.1.

Ryzyko nie dojĞcia emisji Akcji Serii C do skutku

Emisja Akcji Serii C nie dojdzie do skutku, jeĪeli:
x

do dnia zamkniĊcia subskrypcji nie zostaną poprawnie záoĪone i opáacone zapisy na co
najmniej jedną AkcjĊ Serii C lub

x

na skutek záoĪenia oĞwiadczenia o uchyleniu siĊ od skutków záoĪonego zapisu,
o którym mowa w punkcie 5.1.7 Dokumentu Ofertowego, okaĪe siĊ, Īe nie zostaáo
subskrybowanych co najmniej 1.400.000 Akcji Serii C lub

x

w ciągu szeĞciu miesiĊcy od daty wydania przez KNF decyzji w sprawie zatwierdzenia
Prospektu Zarząd nie záoĪy w Sądzie Rejestrowym wniosku o rejestracjĊ podwyĪszenia
kapitaáu zakáadowego Spóáki wynikającego z emisji Akcji Serii C lub

x

Sąd Rejestrowy prawomocnym postanowieniem odmówi rejestracji podwyĪszenia
kapitaáu zakáadowego o dokonaną emisjĊ Akcji Serii C.

W przypadku nie dojĞcia emisji do skutku kwoty wpáacone na Akcje Serii C zostaną zwrócone
Inwestorom bez jakichkolwiek odszkodowaĔ lub odsetek w terminie 5 dni roboczych od
ukazania siĊ ogáoszenia o nie dojĞciu emisji do skutku.

3.2.

Ryzyko zaskarĪenia uchwaáy o podwyĪszeniu kapitaáu
zakáadowego

Zgodnie z art. 422 KSH uchwaáa walnego zgromadzenia sprzeczna ze statutem bądĨ dobrymi
obyczajami i godzącą w interes Spóáki lub mająca na celu pokrzywdzenie akcjonariusza, moĪe
byü zaskarĪona w drodze wytoczonego przeciwko Spóáce powództwa o uchylenie uchwaáy.
Zgodnie z art. 425 KSH uchwaáa walnego zgromadzenia sprzeczna z ustawą moĪe byü
zaskarĪona w drodze wytoczonego przeciwko Spóáce powództwa o stwierdzenie niewaĪnoĞci
uchwaáy.
Uchwaáa nr 1 NWZA Power Media S.A. z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie podwyĪszenia
kapitaáu zakáadowego w drodze emisji Akcji Serii C moĪe byü:
x

zaskarĪona w drodze wytoczonego przeciwko Spóáce powództwa o uchylenie uchwaáy
nie póĨniej niĪ w dniu 22 lutego 2008 r. ,

x

zaskarĪona w drodze wytoczonego przeciwko Spóáce powództwa o stwierdzenie
niewaĪnoĞci uchwaáy nie póĨniej niĪ w dniu 22 listopada 2009 r.

Emitent podejmie wszelkie naleĪne starania ku temu, aby uchwaáy nie byáy sprzeczne
z przepisami prawa, Statutem bądĨ dobrymi obyczajami i aby nie godziáy w interes Spóáki.
Warto zauwaĪyü, Īe Īadna z dotychczasowych uchwaá Walnego Zgromadzenia Emitenta nie
zostaáa zaskarĪona ani w drodze wytoczonego przeciwko Spóáce powództwa o uchylenie
uchwaáy, ani w drodze wytoczonego przeciwko Spóáce powództwa o stwierdzenie niewaĪnoĞci
uchwaáy.

3.3.

Ryzyko nie przydzielenia wszystkich subskrybowanych Akcji
Serii C

Zgodnie z Uchwaáą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Power
Media S.A. z dnia 22 listopada 2007 r. Zarząd Spóáki zostaá upowaĪniony do okreĞlenia
szczegóáowych zasad dystrybucji Akcji Serii C. W przypadku wystąpienia nadsubskrybcji
Zarząd dokona redukcji záoĪonych zapisów.
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W przypadku, gdy Inwestorowi skáadającemu zapis na Akcje Serii C nie zostaną przydzielone
Akcje lub przydzielona zostanie mniejsza liczba Akcji niĪ ta, na którą záoĪono zapis,
nadpáacone kwoty zostaną zwrócone Inwestorom bez jakichkolwiek odszkodowaĔ lub
odsetek.
Szczegóáowe zasady przydziaáu Akcji Serii C przedstawiono w punkcie 5.1.5 Dokumentu
Ofertowego.

3.4.

Ryzyko braku umowy subemisyjnej

Emitent nie planuje zawarcia umowy o subemisjĊ usáugową lub inwestycyjną, której
przedmiotem byáyby Akcje Serii C.
Zawarcie i wykonanie umowy o subemisjĊ usáugową lub inwestycyjną na 1.400.000 akcji
serii C redukowaáoby moĪliwoĞü niedojĞcia emisji do skutku do wystąpienia sytuacji czysto
hipotetycznej, polegającej na nie záoĪeniu przez Zarząd w Sądzie Rejestrowym poprawnej
dokumentacji w celu rejestracji podwyĪszenia kapitaáu zakáadowego.

3.5.

Ryzyko związane z odwoáaniem bądĨ odstąpieniem od
przeprowadzenia Oferty Publicznej

Emitent zastrzega sobie prawo do odwoáania Oferty Publicznej.
Wycofanie lub zawieszenie Publicznej Oferty moĪe nastąpiü przed dniem publikacji Prospektu
emisyjnego lub z waĪnych powodów po dniu publikacji Prospektu emisyjnego. Wycofanie
lub zawieszenie Publicznej Oferty moĪe nastąpiü równieĪ po rozpoczĊciu oferty.
Do waĪnych powodów naleĪy miĊdzy innymi zaliczyü:
x

x
x

3.6.

nagáe i nieprzewidywalne wczeĞniej zmiany w sytuacji gospodarczej, politycznej
kraju lub Ğwiata, które mogą mieü istotny negatywny wpáyw na rynki ﬁnansowe,
gospodarkĊ kraju lub na dalszą dziaáalnoĞü Emitenta,
nagáe i nieprzewidywalne zmiany mające bezpoĞredni wpáyw na dziaáalnoĞü
operacyjną Emitenta.
wystąpią inne nieprzewidziane okolicznoĞci powodujące, iĪ przeprowadzenie Oferty
Publicznej i przydzielenie Akcji Oferowanych byáoby niemoĪliwe lub szkodliwe dla
interesu Emitenta.

Ryzyko związane z wydáuĪeniem czasu przyjmowana zapisów

Zgodnie z zapisami Prospektu Emitent zastrzega sobie prawo do zmiany terminów Oferty
Publicznej. Po rozpoczĊciu przyjmowania zapisów Emitent zastrzega sobie prawo do
wydáuĪenia terminu przyjmowania zapisów, w sytuacji, gdy áączna liczba Akcji Oferowanych
objĊtych záoĪonymi zapisami bĊdzie mniejsza niĪ minimalna liczba Akcji Oferowanych
w Publicznej Ofercie. Nowe terminy zostaną podane do publicznej wiadomoĞci nie póĨniej niĪ
w dniu upáywu danego terminu w formie aneksu do Prospektu, zgodnie z postanowieniami
art. 51 Ustawy o ofercie. Zmiany terminów realizacji Publicznej Oferty mogą odbywaü siĊ
tylko w okresie waĪnoĞci Prospektu.
WydáuĪenie terminu przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane spowoduje zamroĪenie
na pewien okres Ğrodków ﬁnansowych wniesionych przez Inwestorów w formie wpáat na
Akcje.
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3.7.

Ryzyko związane z innymi ofertami akcji w okresie trwania Oferty
Publicznej

W związku z faktem, iĪ w czasie trwania Oferty Publicznej mogą byü równieĪ przeprowadzane
publiczne oferty akcji innych spóáek, istnieje ryzyko niĪszego zainteresowania potencjalnych
Inwestorów akcjami Emitenta. Oznacza to zwiĊkszenie ryzyka niepowodzenia emisji, a co
za tym idzie nie pozyskania przez Emitenta pochodzących z niej Ğrodków ﬁnansowych.

3.8.

Ryzyko wstrzymania Oferty Publicznej lub wstrzymania
dopuszczenia Akcji do obrotu na rynku regulowanym

W przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia przepisów prawa
w związku z ofertą publiczną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez Emitenta
lub inne podmioty uczestniczące w tej ofercie w imieniu lub na zlecenie Emitenta albo
uzasadnionego podejrzenia, Īe takie naruszenie moĪe nastąpiü, KNF moĪe:
x

nakazaü wstrzymanie rozpoczĊcia oferty publicznej lub przerwanie jej przebiegu, na
okres nie dáuĪszy niĪ 10 dni roboczych lub

x

zakazaü rozpoczĊcia oferty publicznej albo dalszego jej prowadzenia lub

x

opublikowaü, na koszt Emitenta lub wprowadzającego, informacjĊ o niezgodnym
z prawem dziaáaniu w związku z ofertą publiczną.

W przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia przepisów prawa
w związku z ubieganiem siĊ o dopuszczenie papierów wartoĞciowych do obrotu na rynku
regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez Emitenta lub inne podmioty
wystĊpujące w imieniu lub na zlecenie Emitenta albo uzasadnionego podejrzenia, Īe takie
naruszenie moĪe nastąpiü, KNF moĪe:
x

nakazaü wstrzymanie dopuszczenia papierów wartoĞciowych do obrotu na rynku
regulowanym, na okres nie dáuĪszy niĪ 10 dni roboczych lub

x

zakazaü dopuszczenia papierów wartoĞciowych do obrotu na rynku regulowanym lub

x

opublikowaü, na koszt Emitenta lub wprowadzającego, informacjĊ o niezgodnym
z prawem dziaáaniu w związku z ubieganiem siĊ o dopuszczenie papierów wartoĞciowych
do obrotu na rynku regulowanym.

KNF moĪe zastosowaü Ğrodki, o których mowa powyĪej takĪe w przypadku, gdy z treĞci
prospektu emisyjnego záoĪonego do KNF lub z treĞci informacji przekazywanych do
wiadomoĞci publicznej wynika, Īe:
x

oferta publiczna papierów wartoĞciowych lub ich dopuszczenie do obrotu na rynku
regulowanym w znaczący sposób naruszaáyby interesy inwestorów lub

x

utworzenie Emitenta nastąpiáo z raĪącym naruszeniem prawa, którego skutki pozostają
w mocy lub

x

dziaáalnoĞü Emitenta byáa lub jest prowadzona z raĪącym naruszeniem przepisów
prawa, którego skutki pozostają w mocy lub

x

status prawny papierów wartoĞciowych jest niezgodny z przepisami prawa.

3.9.

Ryzyko niedopuszczenia Akcji do obrotu gieádowego

Dopuszczenie Akcji do obrotu gieádowego na rynku oﬁcjalnych notowaĔ gieádowych GPW
wymaga speánienia warunków okreĞlonych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia
14.10.2005 w sprawie szczegóáowych warunków jakie musi speániü rynek oﬁcjalnych
notowaĔ
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gieádowych oraz emitenci papierów wartoĞciowych dopuszczonych do obrotu na tym rynku
(Dz.U. 2005 Nr 206, poz. 1712) oraz Regulaminie Gieády Papierów WartoĞciowych.
W ocenie Emitenta po przeprowadzeniu Oferty Publicznej Spóáka bĊdzie speániaü wszystkie
warunki dopuszczenia Akcji do obrotu gieádowego.
UchwaáĊ w sprawie dopuszczenia do obrotu gieádowego podejmuje Zarząd Gieády. Zarząd
Gieády zobowiązany jest podjąü uchwaáĊ w sprawie dopuszczenia do obrotu gieádowego
instrumentów ﬁnansowych w terminie 14 dni od záoĪenia kompletnego wniosku.
Zarząd Gieády moĪe odmówiü dopuszczenia instrumentów ﬁnansowych do obrotu
gieádowego uzasadniając swą decyzjĊ. W terminie 5 dni sesyjnych od daty dostarczenia
uchwaáy odmawiającej dopuszczenia instrumentów ﬁnansowych do obrotu gieádowego,
Emitent moĪe záoĪyü odwoáanie od tej decyzji do Rady Gieády. Rada Gieády zobowiązana
jest rozpoznaü odwoáanie w terminie miesiąca od dnia jego záoĪenia.
Ponowny wniosek o dopuszczenie tych samych instrumentów ﬁnansowych do obrotu
gieádowego moĪe zostaü záoĪony najwczeĞniej po upáywie 6 miesiĊcy od daty dorĊczenia
uchwaáy odmawiającej dopuszczenia do obrotu gieádowego, a w przypadku záoĪenia
odwoáania, od daty dorĊczenia ponownej uchwaáy odmownej .
W przypadku ewentualnej odmowy dopuszczenia Akcji Spóáki do obrotu gieádowego, Inwestorzy
muszą siĊ liczyü z czasowym brakiem moĪliwoĞci zbycia Akcji za poĞrednictwem GPW.

3.10. Ryzyko związane z wykluczeniem Akcji z obrotu na rynku
regulowanym lub zawieszeniem obrotu Akcjami
W przypadku, gdy Emitent nie wykonuje lub wykonuje nienaleĪycie obowiązki, o których
mowa w Ustawie o ofercie w art. 14 ust. 2, art. 15 ust. 2, art. 37 ust. 4 i 5, art. 38 ust. 1
i 5, art. 39 ust. 1, art. 42 ust. 1 i 6, art. 44 ust. 1, art. 45, art. 46, art. 47 ust. 1, 2 i 4, art.
48, art. 50, art. 51 ust. 4, art. 52, art. 54 ust. 2 i 3, art. 56 i 57, art. 58 ust. 1, art. 59,
art. 62 ust. 2, 5 i 6, art. 63 ust. 5 i 6, art. 64, art. 66 i art. 70; nie wykonuje lub wykonuje
nienaleĪycie obowiązki wynikające z art. 42 ust. 5, w związku z art. 45, art. 46, art. 47 ust.
1, 2 i 4, art. 51 ust. 4, art. 52, art. 54 ust. 2 i 3; nie wykonuje lub wykonuje nienaleĪycie
nakaz, o którym mowa w art. 16 pkt 1; narusza zakaz, o którym mowa w art. 16 pkt 2; nie
wykonuje lub wykonuje nienaleĪycie obowiązki, o których mowa w art. 22 ust. 4 i 7, art.
26 ust. 5 i 7, art. 27, art. 29-31 i art. 33 Rozporządzenia 809/2004, KNF moĪe:
x

wydaü decyzjĊ o wykluczeniu, na czas okreĞlony lub bezterminowo, papierów
wartoĞciowych z obrotu na rynku regulowanym lub

x

naáoĪyü, biorąc pod uwagĊ – w szczególnoĞci – sytuacjĊ ﬁnansową podmiotu, na który
kara jest nakáadana, karĊ pieniĊĪną do wysokoĞci 1.000.000 zá. lub

x

zastosowaü obie sankcje áącznie.

Zgodnie z art. 20 ust. 3 Ustawy o obrocie, na Īądanie KNF, spóáka prowadząca rynek
regulowany zawiesza na okres nie dáuĪszy niĪ miesiąc obrót wskazanymi przez KNF
papierami wartoĞciowymi lub innymi instrumentami ﬁnansowymi w okolicznoĞciach
wskazujących na moĪliwoĞü zagroĪenia prawidáowego funkcjonowania rynku regulowanego
lub bezpieczeĔstwa obrotu na tym rynku, albo naruszenia interesów inwestorów.
Ponadto, zgodnie z art. 20 ust. 3 Ustawy o obrocie, na Īądanie KNF, spóáka prowadząca
rynek regulowany wyklucza z obrotu wskazane przez KNF papiery wartoĞciowe lub inne
instrumenty ﬁnansowe w przypadku, gdy obrót nimi zagraĪa w sposób istotny prawidáowemu
funkcjonowaniu rynku regulowanego lub bezpieczeĔstwu obrotu na tym rynku, albo
powoduje naruszenie interesów inwestorów.
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Dodatkowo, w przypadku gdy Emitent lub Wprowadzający nie wykonuje albo wykonuje
nienaleĪycie obowiązki, o których mowa w art. 157 i art. 158, lub wynikające z przepisów
wydanych na podstawie art. 160 ust. 5, Komisja moĪe:
1) wydaü decyzjĊ o wykluczeniu papierów wartoĞciowych z obrotu na rynku
regulowanym,
2) naáoĪyü karĊ pieniĊĪną do wysokoĞci 1 000 000 zá, albo
3) wydaü decyzjĊ o wykluczeniu, na czas okreĞlony lub bezterminowo, papierów
wartoĞciowych z obrotu na rynku regulowanym, nakáadając jednoczeĞnie karĊ
pieniĊĪną okreĞloną w pkt 2.
Na podstawie § 31 ust. 1 Regulaminu GPW, Zarząd Gieády wyklucza akcje Spóáki z obrotu
gieádowego, jeĪeli:
x

ich zbywalnoĞü zostanie ograniczona,

x

na Īądanie KNF zgáoszone zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie,

x

w przypadku zniesienia ich dematerializacji,

x

w przypadku wykluczenia ich z obrotu na rynku regulowanym przez wáaĞciwy organ
nadzoru.

Na podstawie § 31 ust. 2 Regulaminu GPW, Zarząd Gieády moĪe wykluczyü akcje Spóáki
z obrotu gieádowego, jeĪeli:
x

akcje przestaáy speániaü inny warunek dopuszczenia ich do obrotu gieádowego, niĪ
nieograniczona zbywalnoĞü,

x

Emitent uporczywie narusza przepisy obowiązujące na gieádzie,

x

na wniosek Emitenta,

x

wskutek ogáoszenia upadáoĞci Emitenta albo w przypadku oddalenia przez sąd wniosku
o ogáoszenie upadáoĞci z powodu braku Ğrodków w majątku Emitenta na zaspokojenie
kosztów postĊpowania,

x

jeĪeli uzna, Īe wymaga tego interes i bezpieczeĔstwo uczestników obrotu,

x

wskutek podjĊcia decyzji o poáączeniu Emitenta z innym podmiotem, jego podziale lub
przeksztaáceniu,

x

jeĪeli w ciągu ostatnich 3 miesiĊcy nie dokonano Īadnych transakcji gieádowych akcjami
Emitenta,

x

wskutek podjĊcia przez Emitenta dziaáalnoĞci, zakazanej przez obowiązujące przepisy
prawa,

x

wskutek otwarcia likwidacji Emitenta.

Wykluczenie akcji Emitenta z obrotu gieádowego ograniczyáoby swobodĊ w zbywaniu akcji
przez ich wáaĞcicieli.

3.11. Ryzyko opóĨnienia we wprowadzeniu Akcji Serii B i C do obrotu
gieádowego
Akcje Serii C mogą zostaü wprowadzone do obrotu gieádowego po zarejestrowaniu
podwyĪszenia kapitaáu zakáadowego przez wáaĞciwy sąd i po ich zarejestrowaniu w KDPW.
Ewentualne przedáuĪanie siĊ okresu rejestracji przez sąd lub KDPW, w szczególnoĞci
z przyczyn leĪących po stronie Emitenta, skutkowaü bĊdzie opóĨnieniem we wprowadzaniu
Akcji do obrotu gieádowego, w stosunku do zakáadanego przez SpóákĊ terminu rozpoczĊcia
obrotu.
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Zwraca siĊ takĪe uwagĊ inwestorów, Īe zgodnie z zapisem w pkt 6.1 Dokumentu Ofertowego,
wprowadzenie Akcji Serii B i Akcji Serii C miaáoby miejsce po rejestracji podwyĪszenia
kapitaáu zakáadowego w drodze emisji Akcji Serii C.
Emitent nie moĪe zagwarantowaü, iĪ wprowadzenie Akcji Serii C do obrotu gieádowego
nastąpi w zaáoĪonym terminie, tj. w I kwartale 2008 r. Zamiarem Emitenta jest jednak, aby
niezwáocznie po dokonaniu przydziaáu Akcji Serii C w obrocie gieádowym znalazáy siĊ PDA.
Stosownie do art. 5 ust. 1, 2 i 3 Ustawy o obrocie przed rozpoczĊciem oferty publicznej
Emitent podpisze z KDPW umowĊ, której przedmiotem bĊdzie rejestracja istniejących Akcji
Serii B, Akcji Serii C objĊtych Ofertą Publiczną oraz Praw do Akcji Serii C. Niezwáocznie po
dokonaniu przydziaáu akcji Emitent záoĪy do KDPW i GPW odpowiednie wnioski i oĞwiadczenia
umoĪliwiające rozpoczĊcie notowaĔ PDA.
Ponadto, zgodnie z art. 20 ust. 1 Ustawy o obrocie, na Īądanie KNF, spóáka prowadząca
rynek regulowany wstrzymuje dopuszczenie do obrotu lub rozpoczĊcie notowaĔ wskazanymi
przez KNF papierami wartoĞciowymi lub innymi instrumentami ﬁnansowymi, na okres nie
dáuĪszy niĪ 10 dni, w przypadku, gdy obrót nimi zagraĪa w sposób istotny bezpieczeĔstwu
obrotu na rynku regulowanym, albo powoduje naruszenie interesów inwestorów.
OpóĨnienie wprowadzenia Akcji Serii C do notowaĔ ograniczyáoby swobodĊ w zbywaniu
akcji przez ich wáaĞcicieli.

3.12. Ryzyko zawieszenia notowaĔ
Zarząd Gieády moĪe, na podstawie § 30 ust. 1 Regulaminu Gieády, zawiesiü obrót Akcjami
Emitenta na okres do trzech miesiĊcy:
x

na wniosek Emitenta,

x

jeĪeli uzna, Īe wymaga tego interes i bezpieczeĔstwo uczestników obrotu,

x

jeĪeli Emitent narusza przepisy obowiązujące na GPW.

Zgodnie z § 30 ust. 2 Regulaminu Gieády, Zarząd Gieády zawiesza obrót akcjami na okres
nie dáuĪszy niĪ miesiąc, na Īądanie KNF zgáoszone zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie
w przypadku, gdy obrót okreĞlonymi papierami wartoĞciowymi lub innymi instrumentami
ﬁnansowymi jest dokonywany w okolicznoĞciach wskazujących na moĪliwoĞü zagroĪenia
prawidáowego funkcjonowania rynku gieádowego lub bezpieczeĔstwa obrotu na tym rynku,
albo naruszenia interesów inwestorów.
Zawieszenie notowaĔ akcji Emitenta ograniczyáoby swobodĊ w zbywaniu akcji przez ich
wáaĞcicieli.

3.13. Ryzyko związane z PDA
Ryzyko związane z PDA wynika zarówno z moĪliwoĞci niedopuszczenia PDA do obrotu
gieádowego, jak równieĪ z charakterem obrotu PDA na rynku gieádowym.
Dopuszczenie PDA do obrotu gieádowego wymaga szczegóáowych ustaleĔ pomiĊdzy
Emitentem, Oferującym, KDPW i GPW. Niewprowadzenie PDA do obrotu gieádowego moĪe
oznaczaü dla Inwestorów brak moĪliwoĞci zbywania przydzielonych papierów wartoĞciowych
wczeĞniej, niĪ w dniu pierwszego notowania Akcji Serii C na GPW.
Charakter obrotu PDA rodzi ryzyko, iĪ w sytuacji nie dojĞcia do skutku emisji Akcji Serii C,
posiadacz PDA otrzyma jedynie zwrot zaangaĪowanych Ğrodków w wysokoĞci iloczynu
liczby PDA znajdujących siĊ na Rachunku Inwestycyjnym Inwestora oraz ceny emisyjnej
Akcji Serii C. Dla Inwestorów, którzy nabĊdą PDA na GPW, moĪe oznaczaü to poniesienie
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straty w sytuacji, gdy cena, jaką zapáacą oni na rynku wtórnym za PDA bĊdzie wyĪsza od
ceny emisyjnej Akcji Serii C.

3.14. Ryzyko związane z przyszáym kursem akcji oraz páynnoĞcią obrotu
Kurs i páynnoĞü akcji spóáek notowanych na GPW zaleĪy od iloĞci oraz wielkoĞci zleceĔ
kupna i sprzedaĪy skáadanych przez inwestorów gieádowych. Cechą obrotu gieádowego są
wahania kursów akcji oraz krótkookresowe wahania wartoĞci obrotów.
SprzedaĪ lub zakup wiĊkszego pakietu Akcji Emitenta moĪe wiązaü siĊ – w konsekwencji
– z koniecznoĞcią akceptacji znacznie mniej korzystnej ceny, niĪ kurs odniesienia. Nie
moĪna takĪe wykluczyü czasowych znacznych ograniczeĔ páynnoĞci, co moĪe uniemoĪliwiü
lub znacznie utrudniü sprzedaĪ lub zakup Akcji Emitenta.
Notowania Akcji Emitenta mogą znacznie odbiegaü od ceny emisyjnej, co moĪe wynikaü
z okresowych zmian w wynikach dziaáalnoĞci Spóáki, koniunktury na GPW lub zmian innych
czynników ekonomicznych i politycznych.

3.15. Ryzyko inwestycji w Akcje Serii B, C oraz PDA
Inwestor nabywający Akcje Serii B i C lub PDA powinien zdawaü sobie sprawĊ, Īe
ryzyko bezpoĞredniego inwestowania na rynku regulowanym jest wyĪsze od inwestycji
w papiery skarbowe lub jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, co jest związane
z nieprzewidywalnoĞcią zmian kursów akcji i PDA zarówno w krótkim, jak i w dáugim
okresie. W przypadku polskiego rynku kapitaáowego ryzyko to jest wyĪsze, niĪ na rynkach
rozwiniĊtych, co związane jest z początkową fazą jego rozwoju.

3.16. Ryzyko nienaleĪytego wypeánienia przez Emitenta obowiązków
wymaganych prawem, a przez to moĪliwoĞü naáoĪenia przez KNF
kar na Emitenta
Zgodnie z art. 96 ust. 13 Ustawy o ofercie w przypadku, gdy Emitent: nie wykonywaáby lub
jeĞli wykonywaáby w sposób nienaleĪyty obowiązki, o których mowa:
x

w art. 10 ust. 5 Ustawy o ofercie – odnoszące siĊ do informowania KNF o zakoĔczeniu
subskrypcji Akcji Serii C lub dopuszczeniu Akcji Serii C do obrotu na GPW,

x

w art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie – związane z przekazywaniem do KNF i do publicznej
wiadomoĞci zestawieĔ informacji poufnych, bieĪących i okresowych.

KNF moĪe naáoĪyü na niego karĊ pieniĊĪną do wysokoĞci 100.000 PLN.

3.17. Ryzyko wynikające ze stanowiska Zarządu Gieády w sprawie
szczegóáowych warunków dopuszczania i wprowadzania do obrotu
gieádowego niektórych instrumentów ﬁnansowych
Zgodnie ze stanowiskiem Zarządu Gieády z dnia 12 wrzeĞnia 2006 r. w sprawie szczegóáowych
warunków dopuszczania i wprowadzania do obrotu gieádowego niektórych instrumentów
ﬁnansowych, decyzje w sprawie wniosków emitentów o dopuszczenie i wprowadzenie do
obrotu gieádowego jednoczeĞnie praw do akcji nowej emisji oraz akcji juĪ istniejących
podejmowane są po analizie obejmującej w szczególnoĞci wysokoĞü i strukturĊ oferty,
strukturĊ wáasnoĞci, ewentualne umowne zakazy sprzedaĪy oraz inne okolicznoĞci związane
z wnioskiem. W związku z powyĪszym naleĪy liczyü siĊ z moĪliwoĞcią dopuszczenia
dotychczasowych akcji do notowaĔ, nie wczeĞniej niĪ po rejestracji podwyĪszenia kapitaáu
zakáadowego i ich asymilacji z akcjami nowej emisji.
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CZĉĝû III DOKUMENT REJESTRACYJNY
1.
1.1.

Osoby odpowiedzialne
Emitent

Firma:
Siedziba:
Adres:
Numer telefonu:
Numer telefaxu:
e-mail:
Adres internetowy:

POWER MEDIA Spóáka Akcyjna
Wrocáaw
50-110 Wrocáaw, ul. KieábaĞnicza 24
+ 48 71 341 06 96
+ 48 71 321 00 16
ofﬁce@power.com.pl
www.power.com.pl

Osoby dziaáające w imieniu Emitenta:
Wojciech NarczyĔski - Prezes Zarządu
Andrzej Parszuto - Wiceprezes Zarządu
Marta Przewáocka - Wiceprezes Zarządu
Agnieszka Kozáowska- Czáonek Zarządu
OĞwiadczenie Emitenta:
Dziaáając w imieniu Emitenta, oĞwiadczamy, Īe zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przy
doáoĪeniu naleĪytej starannoĞci, by zapewniü taki stan, informacje zawarte w Prospekcie
są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym, i Īe w Prospekcie nie pominiĊto
niczego, co mogáoby wpáywaü na jego znaczenie.

Wojciech NarczyĔski

Andrzej Parszuto

Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Marta Przewáocka

Agnieszka Kozáowska

Wiceprezes Zarządu

Czáonek Zarządu
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1.2. Oferujący i Doradca ﬁnansowy
Firma:
Siedziba:
Adres:
Numer telefonu:
Numer telefaxu:
e-mail:
Adres internetowy:

Biuro Maklerskie Banku DnB NORD Polska S.A.
Radom
26-600 Radom, ul. ĩeromskiego 75
(048) 341 06 96
(048) 321 00 16
biuro.maklerskie@dnbnord.pl
www.bmdnbnord.pl

Biuro Maklerskie Banku DnB NORD Polska S.A. braáo udziaá w sporządzaniu nastĊpujących
czĊĞci Prospektu emisyjnego:
CzĊĞü I Podsumowanie: pkt. 3, 4.3.3, 7
CzĊĞü II Czynniki Ryzyka: pkt. 3
CzĊĞü III Dokument Rejestracyjny: pkt. 1.2, 6.1, 6.2, 9, 10
CzĊĞü IV Dokument ofertowy: pkt. 5, 6

OĞwiadczenie Biuro Maklerskie Banku DnB NORD Polska S.A.:
Dziaáając w imieniu Biura Maklerskiego Banku DnB NORD Polska S.A., oĞwiadczam, Īe
zgodnie z moją najlepszą wiedzą i przy doáoĪeniu naleĪytej starannoĞci, by zapewniü
taki stan, informacje zawarte w czĊĞciach Prospektu, w których sporządzaniu braáo
udziaá Biuro Maklerskie Banku DnB NORD Polska S.A. są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze
stanem faktycznym, i Īe w Prospekcie nie pominiĊto niczego, co mogáoby wpáywaü na jego
znaczenie.

Leszek Traczyk
Dyrektor
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2.

Biegli rewidenci

2.1.

Imiona, nazwiska, adresy i siedziby biegáych rewidentów

Na potrzeby Prospektu Emisyjnego oraz zgodnie z wymogami Rozporządzenia Komisji
(WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 roku, wykonującego dyrektywĊ 2003/71/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady w spawie informacji zawartych w prospektach emisyjnych
oraz formy wáączenia przez odniesienie i publikacji takich prospektów emisyjnych oraz
rozpowszechniania reklam (Dz. Urz. UE L 149 z 30.04.2004 r.), badania jednostkowych
historycznych informacji ﬁnansowych POWER MEDIA S.A. (wczeĞniej POWER MEDIA Sp.
z o.o.) za lata zakoĔczone odpowiednio dnia 31 grudnia 2004, dnia 31 grudnia 2005 oraz
dnia 31 grudnia 2006 roku przeprowadziá nastĊpujący podmiot:
Firma:
Siedziba:
Adres:
Numer telefonu:
Numer telefaxu:
e-mail:
Adres internetowy:

PKF Consult Sp. z o.o.
Warszawa
01-747 Warszawa, ul. Elbląska 15/17
+48 (22) 560 76 50
+48 (22) 560 76 63
audit@pkfconsult.com.pl

www.pkfconsult.com.pl

Podmiot wpisany na listĊ podmiotów uprawnionych do badania sprawozdaĔ ﬁnansowych,
prowadzoną przez Krajową IzbĊ Biegáych Rewidentów, pod numerem 477.
Badanie sprawozdaĔ ﬁnansowych przeprowadziá:
x

sprawozdanie Emitenta sporządzone na dzieĔ 31 grudnia 2004 roku, zostaáo zbadane
przez biegáego rewidenta Rafaáa Baryckiego nr 10744/7805 dziaáającego w imieniu
podmiotu uprawnionego do badania PKF Consult Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
ul. Elbląskiej 15/17.

x

sprawozdanie Emitenta sporządzone na dzieĔ 31 grudnia 2005 roku, zostaáo zbadane
przez biegáego rewidenta Rafaáa Baryckiego nr 10744/7805 dziaáającego w imieniu
podmiotu uprawnionego do badania PKF Consult Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
ul. Elbląskiej 15/17.

x

sprawozdanie Emitenta sporządzone na dzieĔ 31 grudnia 2006 roku, zostaáo zbadane
przez biegáego rewidenta Rafaáa Baryckiego nr 10744/7805 dziaáającego w imieniu
podmiotu uprawnionego do badania PKF Consult Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
ul. Elbląskiej 15/17.

Przegląd sprawozdania ﬁnansowego obejmującego okres od 01.01.2007r. do 30.06.2007
zostaá przeprowadzony przez biegáego rewidenta Rafaáa Baryckiego nr 10744/7805
dziaáającego w imieniu podmiotu uprawnionego do badania PKF Consult Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie, ul. Elbląskiej 15/17.

2.2.

Informacje o zmianie biegáego rewidenta

W okresie objĊtym historycznymi informacjami ﬁnansowymi Emitenta biegáy rewident ani
nie zrezygnowaá z przeprowadzenia badania ﬁnansowego, ani nie zostaá zwolniony z tego
obowiązku. Badanie sprawozdaĔ ﬁnansowych Emitenta w okresie objĊtym historycznymi
informacjami ﬁnansowymi byáo przeprowadzone przez ten sam podmiot uprawniony do
badania sprawozdaĔ ﬁnansowych.
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3.

Wybrane historyczne informacje ﬁnansowe

Zaprezentowane poniĪej wybrane dane ﬁnansowe opracowane zostaáy na podstawie
zbadanych przez Biegáego Rewidenta historycznych informacji ﬁnansowych za lata 20042006.
Tabela 4. Wybrane historyczne informacje ﬁnansowe za lata obrotowe

Wyszczególnienie

Przychody netto ze sprzedaĪy
produktów, towarów i materiaáów

I-VI 2007 w I-VI 2006 w 31.12.2006 w 31.12.2005 w 31.12.2004
tys. zá.

tys. zá.

5 331,0

tys. zá.

5 397,3

tys. zá.

w tys. zá.

10 652,0

3 960,6

2 062,1

1 678,4

394,0

96,2

Zysk (strata) na dziaáalnoĞci
operacyjnej

208,2

Zysk (strata) brutto

205,6

996,0

1 692,0

379,2

84,6

Zysk (strata) netto

176,0

828,0

1 361,5

288,2

62,5

Aktywa razem

3 309,6

2142,7

2 160,9

1 395,5

406,9

Aktywa trwaáe

351,1

246,7

248,0

125,7

62,6

Aktywa obrotowe

2 958,5

1896,0

1 912,9

1 269,8

344,3

Kapitaá wáasny

1 573,9

1 364,4

1 397,9

536,4

248,2

500,0

50,0

50,0

50,0

50,0

Zobowiązania razem

1 735,7

778,3

761,7

859,1

158,7

- w tym zobowiązania
krótkoterminowe

1 680,0

689,6

851,5

151,1

Kapitaá akcyjny/udziaáowy

Liczba udziaáów – w szt.
WartoĞü ksiĊgowa na udziaá w zá.
Zysk (strata) netto na udziaá w zá.

741,7

833,4

100,0

100,0

100,0

100,0

1 888,5

13 643,9

13 978,9

5 364,2

2 482,1

13 614,8

2 882,0

624,9

5 000,0

0,0

0,0

1 452,0

326,2

10,4

-210,3

-168,7

-43,2

-420,5

0,0

0,0

821,2

157,6

-32,8

211,1

Dywidenda na udziaá w zá.

-

Przepáywy pieniĊĪne netto
dziaáalnoĞci operacyjnej

233,6

Przepáywy pieniĊĪne netto
z dziaáalnoĞci inwestycyjnej

991,4

8279,79
-

315,6

6,7

Przepáywy pieniĊĪne netto
z dziaáalnoĞci ﬁnansowej

-33,4

Zmiana stanu Ğrodków
pieniĊĪnych

205,9

-166,0

149,6

ħródáo: historyczne informacje ﬁnansowe Emitenta
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4.

Czynniki ryzyka

Czynniki ryzyka związane z Emitentem i jego dziaáalnoĞcią zostaáy przedstawione w CzĊĞci
II Czynniki Ryzyka, pkt 1 i 2 Prospektu.
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5.

Informacje o Emitencie

5.1.

Historia i rozwój Emitenta

5.1.1. Prawna (statutowa) i handlowa nazwa Emitenta
Prawna nazwa Emitenta:

POWER MEDIA Spóáka Akcyjna

Handlowa nazwa Emitenta:
POWER MEDIA S.A.
Prawną (statutową) nazwą Emitenta jest ﬁrma Emitenta okreĞlona w § 1 Statutu Emitenta
jako: POWER MEDIA Spóáka Akcyjna.
Zgodnie z art. 305 Kodeksu Spóáek Handlowych a takĪe zgodnie z § 1 Statutu Emitent
moĪe uĪywaü skróconej ﬁrmy (nazwy) w brzmieniu: POWER MEDIA S.A.
W obrocie handlowym Emitent moĪe posáugiwaü siĊ zarówno ﬁrmą w peánym brzmieniu,
jak uĪywaü ﬁrmy (nazwy) skróconej.
5.1.2. Miejsce rejestracji Emitenta oraz jego numer rejestracyjny
Emitent jest zarejestrowany w rejestrze przedsiĊbiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocáawia - Fabrycznej, VI Wydziaá Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000281947.
5.1.3. Data utworzenia Emitenta oraz czas, na jaki zostaá utworzony
Emitent zostaá utworzony w wyniku przeksztaácenia spóáki POWER MEDIA Spóáka
z ograniczoną odpowiedzialnoĞcią w POWER MEDIA Spóáka Akcyjna. Poprzednik prawny
Emitenta zostaá utworzony 16.09.1997 r. jako PrzedsiĊbiorstwo Usáugowo – Handlowe
„POWER MEDIA” Sp. z o.o. Uchwaáa w sprawie przeksztaácenia spóáki z ograniczoną
odpowiedzialnoĞcią w spóákĊ akcyjną podjĊta zostaáa w dniu 27 kwietnia 2007 roku
(Akt notarialny Rep. A nr 2421/2007). Przeksztaácenie zostaáo zarejestrowane na mocy
Postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocáawia - Fabrycznej we Wrocáawiu, VI Wydziaá
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 1 czerwca 2007 r.
Emitent zostaá utworzony na czas nieokreĞlony.
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5.1.4. Siedziba i forma prawna Emitenta, przepisy prawa, na podstawie których
i zgodnie z którymi dziaáa Emitent, kraj siedziby, adres i numer telefonu
jego siedziby, skáad Zarządu
Emitenta dotyczą i okreĞlają nastĊpujące dane:
Siedziba Emitenta:

Wrocáaw

Forma prawna Emitenta:

Spóáka Akcyjna

Przepisy, na podstawie których i zgodnie z
którymi dziaáa Emitent:
Kraj siedziby Emitenta:

Emitent dziaáa na podstawie Kodeksu Spóáek
Handlowych, Statutu Spóáki oraz innych wáaĞciwych
przepisów prawa
Polska

Dane teleadresowe
siedziby Emitenta:

ul. KieábaĞnicza 24
50-110 Wrocáaw
Numer telefonu: +48 (71) 341 06 96;
Numer telefax: +48 (71) 343 00 16
e-mail: ofﬁce@power.com.pl
Adres internetowy: www.power.com.pl

Skáad Zarządu Emitenta:

Wojciech NarczyĔski - Prezes Zarządu
Andrzej Parszuto - Wiceprezes Zarządu
Marta Przewáocka - Wiceprezes Zarządu
Agnieszka Kozáowska - Czáonek Zarządu

ħródáo: Emitent

5.1.5. Istotne zdarzenia w rozwoju dziaáalnoĞci gospodarczej Emitenta
Rok 1997
x

ZaáoĪenie przez Jarosáawa Lewandowskiego, Andrzeja Parszuto i Wojciecha NarczyĔskiego
Spóáki pod ﬁrmą PrzedsiĊbiorstwo Usáugowo – Handlowe POWER MEDIA Sp. z o.o.;

Rok 1999
x

Zbycie na rzecz PrzedsiĊbiorstwa Handlowo Usáugowego SEMATA Sp. z o.o. przez
Jarosáawa Lewandowskiego, Andrzeja Parszuto i Wojciecha NarczyĔskiego wszystkich
udziaáów Spóáki pod ﬁrmą PrzedsiĊbiorstwo Usáugowo – Handlowe POWER MEDIA Sp.
z o.o.;

Rok 2000
x

Zbycie przez PrzedsiĊbiorstwo Handlowo Usáugowego SEMATA Sp. z o.o. wszystkich
posiadanych udziaáów na rzecz Andrzeja Parszuto i Wojciecha NarczyĔskiego.
RozpoczĊcie prac nad serwisem iﬁrma.pl w ramach wspóápracy ze spóáką iﬁrma.pl
Sp. z o.o., która powstaáa w 2000 roku jako projekt ﬁnansowany przez fundusz
inwestycyjny Internet Investment Fund S.A. ĝrodki ﬁnansowe pozyskane z funduszu
miaáy sáuĪyü uruchomieniu projektu, aby áatwiejsze byáo pozyskanie Ğrodków na nastĊpne
etapy rozwoju przedsiĊwziĊcia. Plany te zostaáy pokrzyĪowane przez gwaátowny krach
na rynku inwestycji w przedsiĊwziĊcia internetowe, który miaá miejsce na przeáomie lat
2000/2001.

x

RozpoczĊcie Ğwiadczenia usáug programistycznych dla klientów zagranicznych z uwagi
na zaáamanie siĊ rynku informatycznego w Polsce. Emitent poszukując nowych rynków
zbytu koncentruje siĊ na rynku póánocnoamerykaĔskim.
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Rok 2001
x

RozpoczĊcie sprzedaĪy licencji na wáasne produkty,

x

RozpoczĊcie wspóápracy z amerykaĔskim serwisem internetowym Optima Wellenss
Center (USA),

x

Rozpoznanie potrzeb wysokiej specjalizacji na miĊdzynarodowych rynkach IT skutkuje
podjĊciem specjalizacji w technologiach ﬁrmy Apple.

Rok 2002
x

RozpoczĊcie wspóápracy z Apple IMC Polska (SAD sp. z o.o.) – jako konsekwencja
specjalizacji technologicznej.

x

22 listopada 2002 r. ogáoszono upadáoĞü obejmującą likwidacjĊ majątku spóáki
iﬁrma.pl Sp. z o.o.

Rok 2003
x

28.02.2003 r. spóáka „Internet Investment Fund” S.A. z siedzibą w Krakowie objĊáa
udziaáy poprzednika prawnego Emitenta w utworzone w drodze podwyĪszenia kapitaáu
zakáadowego (uchwaáa NWZ POWER MEDIA Sp. z o.o. z dnia 18.02.2003 r.) w zamian
z aporty w postaci m. in. prawa do domen internetowych iﬁrma.pl , iﬁrma.com.pl oraz
autorskich praw majątkowych oraz prawa do wykonywania autorskich praw zaleĪnych
do oprogramowania komputerowego;

x

Przepisanie z Rejestru Handlowego B poprzednika prawnego Emitenta - POWER MEDIA
Sp. z o.o. do rejestru przedsiĊbiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla Wrocáawia – Fabrycznej we Wrocáawiu,

x

PrzejĊcie serwisu www.iﬁrma.pl

x

RozpoczĊcie wspóápracy z PMG (Norwegia),

x

RozpoczĊcie wspóápracy z Accenture.

Rok 2004
x

1.09.2004 r. poprzednik prawny Emitenta – POWER MEDIA Sp. z o.o nabyá od
Internet Investment Fund S.A. 840.000 akcji imiennych serii A spóáki eCenter S.A.
w upadáoĞci z siedzibą w Krakowie. àączna cena wyniosáa 1 zá.

x

3.09.2004 r. Spóáka „Internet Investment Fund” S.A. z siedzibą w Krakowie sprzedaáa
wszystkie posiadane przez siebie udziaáy w POWER MEDIA Sp. z o.o. na rzecz Wojciecha
NarczyĔskiego i Andrzeja Parszuto;

x

1.10.2004 r. dokonano stwierdzenia ukoĔczenia postĊpowania upadáoĞciowego iﬁrma.
pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocáawiu.

Rok 2005
x

W konsekwencji zmian na lokalnym rynku IT, czyli rosnących potrzeb zagranicznych
koncernów na specjalistów IT Emitent nawiązuje wspóápracĊ o Ğwiadczenie usáug
z polskimi oddziaáami koncernów dziaáających we Wrocáawiu, Siemens oraz BenQ (BenQ
Mobile Sp. z o.o.),

x

Uzupeánienie oferty o szkolenia dla programistów i informatyków,

x

Pierwsze wdroĪenie systemu inStudio w TVN 24.

x

Wojciech NarczyĔski oraz Andrzej Parszuto dokonali sprzedaĪy czĊĞci swoich udziaáów
POWER MEDIA Sp. z o.o. na rzecz Marty Przewáockiej;
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x

Andrzej Parszuto dokonaá sprzedaĪy czĊĞci posiadanych udziaáów POWER MEDIA Sp. z o.o.
na rzecz kluczowych pracowników Spóáki;

Rok 2006
x

Rosnące zapotrzebowanie na wysokospecjalistyczną kadrĊ IT przyczynia siĊ do
wykorzystania tej szansy rynkowej przez Emitenta poprzez rozszerzenie Ğwiadczenia
usáug w zakresie outsourcingu kadrowego na terenie caáej Polski i rozpoczĊcie wspóápracy
miedzy innymi z Motorola Sp. z o.o.,

x

RozpoczĊcie prowadzenia zajĊü dla studentów Uniwersytetu Wrocáawskiego przez
pracowników Emitenta; ,

x

RozpoczĊcie wspóápracy z One Mile Up (USA),

x

ZakoĔczenie wspóápracy z BenQ Mobile Sp. z o.o.

x

Wojciech NarczyĔski, Andrzej Parszuto i Agnieszka Kozáowska nabyli udziaáy POWER
MEDIA Sp. z o.o. od pracowników Spóáki;

Rok 2007
x

Przeksztaácenie Spóáki w Power Media S.A.,

x

Otworzenie rynków krajów czáonkowskich Unii Europejskiej dla polskich pracowników
oraz narastająca emigracja informatyków pozwoliáa na rozpoczĊcie Ğwiadczenia usáug
rekrutacji informatyków dla ﬁrm zagranicznych, miedzy innymi z Holandii.

x

12.02.2007 r. Wojciech NarczyĔski oraz Andrzej Parszuto dokonali sprzedaĪy czĊĞci
swoich udziaáów POWER MEDIA Sp. z o.o. na rzecz Izabeli BieĔkowskiej;

x

6.06.2007 r. Wojciech NarczyĔski oraz Andrzej Parszuto dokonali sprzedaĪy czĊĞci
posiadanych akcji Emitenta na rzecz Joanny Zalewskiej.

5.2.

Inwestycje Emitenta

5.2.1. Opis gáównych inwestycji Emitenta
Tabela 5. Zrealizowane inwestycje Emitenta w okresie 2004–2006 oraz na dzieĔ
zatwierdzenia prospektu w 2007r. sﬁnansowane ze Ğrodków wáasnych (w zá)

Wyszczególnienie

2007
na dzieĔ
zatwierdzenia
prospektu

2006

2005

2004

Grunty

-

-

-

-

Budynki

-

13 381,49

-

-

ĝrodki transportu

-

129 250,00

107 200,00

-

45 891,34

37 938,58

53 819,47

25 765,93

Pozostaáe Ğrodki trwaáe

2 048,36

13 324,13

2 178,97

2 397,00

NarzĊdzia, przyrządy,
wyposaĪenie oraz wartoĞci
niematerialne i prawne

2 200,00

8 365,31

5 486,46

15 537,08

Komputery

ħródáo: Emitent.

W 2004 roku Emitent inwestowaá w zakup sprzĊtu komputerowego (komputery PC, komputery
MAC, notebook) oraz wartoĞci niematerialne i prawne (oprogramowanie Windows, MS
Ofﬁce oraz licencje). Jedyną inwestycją w pozostaáe Ğrodki trwaáe byáo zaáoĪenie systemu
alarmowego w siedzibie Emitenta.
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W 2005 roku Emitent zainwestowaá w zakup Ğrodków transportu. Kupiono trzy samochody
osobowe – Opel Astra, Volkswagen Golf, Mercedes Benz. Nakáady inwestycyjne dotyczyáy takĪe
zakupu sprzĊtu komputerowego (komputery, serwery, drukarka, projektor multimedialny)
oraz w mniejszym juĪ stopniu wartoĞci niematerialnych i prawnych (gáównie zakup licencji).
W 2006 roku emitent dokonaá inwestycji w obcy budynek w wysokoĞci 13 381,49 zá. Polegaáa
ona gáównie na postawieniu Ğcianek dziaáowych oraz okablowaniu wynajmowanych przez
emitenta pomieszczeĔ. Zakupiono dwa Ğrodki transportu – Opel Vectra oraz Subaru Forester.
Zainwestowano takĪe w zakup sprzĊtu komputerowego (komputery PC, komputery MAC,
notebooki, serwery, drukarki) oraz wartoĞci niematerialnych i prawnych (oprogramowanie
dla informatyków). UjĊte w tabeli pozostaáe Ğrodki trwaáe, na które wydatkowano kwotĊ
13 324,13 to minigenerator do serwerowni (6 051,13zá) oraz centrala telefoniczna
(7 273,00zá - liczona áącznie z montaĪem).
Opis inwestycji w 2007 roku znajduje siĊ w pkt. 5.2.2.
Tabela 6. Zrealizowane inwestycje Emitenta w okresie 2004r. – 2006r.
sﬁnansowane z leasingu (w zá)
Wyszczególnienie

2006

2005

2004

Grunty

-

-

-

Budynki

-

-

-

ĝrodki transportu

-

-

-

30 256,96

-

-

Pozostaáe Ğrodki trwaáe

-

-

-

NarzĊdzia, przyrządy, wyposaĪenie oraz
wartoĞci niematerialne i prawne

-

-

-

Komputery

ħródáo: Emitent.

Leasingodawca – Raiffeisen Leasing
Data zawarcia umowy – 19.10.2006r.
Przedmiot umowy - Zestawy komputerowe Mac mini Core Duo wraz z monitorami
i klawiaturą
WartoĞü leasingu – 29.957,39 zá netto
Rodzaj leasingu – Leasing operacyjny - zwrotny
Zabezpieczenia - Weksel in blanco
Czas trwania umowy – do 04.2008r.
5.2.2. Opis obecnie prowadzonych gáównych inwestycji Emitenta
W 2007 roku do dnia zatwierdzenia prospektu, Emitent inwestowaá wyáącznie w kraju
i są to gáównie w sprzĊt komputerowy (komputery PC, notebooki, serwer). Z leasingu
sﬁnansowano zakup serwera potrzebnego do sprawnego dziaáania serwisu iﬁrma.pl oraz
urządzenie wielofunkcyjne do administracji. Opatentowano znaki towarowe (logo i nazwĊ)
Power Media oraz iﬁrma.pl i przekazano do uĪytkowania (wartoĞci niematerialne i prawne).

Power Media S.A

44

Prospekt Emisyjny

Inwestycje Emitenta w 2007r. sﬁnansowane z leasingu:
1) Leasingodawca – Raiffeisen Leasing
Data zawarcia umowy – 26.01.2007
Przedmiot umowy – Serwer HP Proliant DL380G4 X3, 4GHz/2M/1G oraz Urządzenie
Wielofunkcyjne HP LaserJet 3392 (skaner+drukarka+ksero)
WartoĞü leasingu – 20.638,75 zá netto; 309,58 wartoĞü koĔcowa
Okresowa opáata leasingowa – 978,84
Rodzaj leasingu – Leasing operacyjny - zwrotny
Zabezpieczenia - Weksel wáasny in blanco wraz z deklaracją wekslową
Czas trwania umowy – 18 miesiĊcy (do 07.2008)
2) Leasingodawca – Raiffeisen LeasingData zawarcia umowy – 11.09.2007
Przedmiot umowy – Zestawy komputerowe MAC
WartoĞü leasingu – 20.850,00 zá netto; 208,50 zá wartoĞü koĔcowa
Okresowa opáata leasingowa – 775,57 zá
Rodzaj leasingu – Leasing operacyjny - zwrotny
Zabezpieczenia - Weksel wáasny in blanco wraz z deklaracją wekslową
Czas trwania umowy – 24 miesiĊcy (do 09.2009)
5.2.3. Informacje dotyczące gáównych inwestycji Emitenta w przyszáoĞci
Planowane inwestycje w przyszáoĞci związane są bezpoĞrednio z pozyskaniem Ğrodków
z Oferty Publicznej. Organy zarządzające Emitenta nie podjĊáy wiąĪących zobowiązaĔ w
stosunku do inwestycji w przyszáoĞci.
Emitent zgodnie ze swoją strategią zamierza rozwijaü dotychczasową dziaáalnoĞü w zakresie
prowadzenia serwisu www.iﬁrma.pl a takĪe umacniaü i rozwijaü dotychczasowe kierunki
dziaáania, w szczególnoĞci usáug IT i dedykowanych rozwiązaĔ informatycznych.
Priorytetowe są inwestycje związane z rozwojem obsáugi serwisu www.iﬁrma.pl - budową
infrastruktury call-center i systemu obsáugi klienta umoĪliwiającego dziaáanie na duĪą skalĊ
(do 20 tys. uĪytkowników do koĔca 2009 roku), które oszacowano na kwotĊ 700.000 tys. zá.
Emitent bĊdzie realizowaá cele zgodnie z priorytetami przedstawionymi w pkt. 3.4 CzĊĞci IV
Dokumentu Ofertowego- Tabela 34 Zestawienie z wykorzystania Ğrodków z emisji.
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6.

Zarys ogólny dziaáalnoĞci Emitenta

6.1.

DziaáalnoĞü podstawowa

6.1.1. Opis i gáówne czynniki charakteryzujące podstawowe obszary
dziaáalnoĞci
Emitent dziaáa na rynku IT, oferując klientom usáugi związane z tworzeniem systemów
informatycznych , usáugi outsourcingu kadrowego i rekrutacji specjalistów IT oraz serwis
internetowy – www.iﬁrma.pl
Obszary dziaáalnoĞci Emitenta to:
1.

Usáugi IT /dedykowane rozwiązania informatyczne:
x
x
x
x

SprzedaĪ licencji na wáasne oprogramowanie
Usáugi informatyczne i programistyczne
Szkolenia dla programistów i informatyków
Utrzymanie, serwis i wsparcie systemów informatycznych
Outsourcing i rekrutacja specjalistów IT:

x
x

Rekrutacja pracowników do dziaáów IT
Outsourcing kadrowy
Serwis internetowy – www.iﬁrma.pl

2.

3.

W dwóch pierwszych obszarach dziaáalnoĞci ﬁrma Ğwiadczy kompleksowe usáugi realizacji
i utrzymywania systemów informatycznych. Emitent specjalizuje siĊ w aplikacjach
internetowych oraz oprogramowaniu dla systemów telefonii komórkowej. Klientami
Emitenta są duĪe i Ğrednie ﬁrmy dziaáające w Polsce i zagranicą. Komplementarne usáugi
outsourcingu i rekrutacji kadr pozwalają na peáną obsáugĊ kontrahentów Emitenta.
Trzeci obszar - serwis internetowy iﬁrma.pl jest pionierskim rozwiązaniem ksiĊgowoĞci
internetowej przeznaczonym dla maáych ﬁrm oraz mikroprzedsiĊbiorstw dziaáających
w Polsce. Jest on rozwiązaniem alternatywnym do prowadzenia ksiĊgowoĞci przez biuro
rachunkowe lub korzystania z aplikacji desktopowych. Serwis internetowy – www.iﬁrma.
pl, podobnie jak bankowoĞü internetowa dla klientów banków, oferuje konkurencyjną
cenĊ, szybki dostĊp do informacji z dowolnego miejsca, a tym samym wygodĊ dziaáania
na polu prowadzenia ksiĊgowoĞci maáych ﬁrm. Ten obszar dziaáalnoĞci charakteryzuje siĊ
najwiĊkszym potencjaáem wzrostowym oraz unikalnym modelem biznesowym.
Usáugi IT/dedykowane rozwiązania informatyczne
Obecnie najwiĊksza czĊĞü przychodów osiągana jest ze sprzedaĪy usáug IT/dedykowanych
rozwiązaĔ informatycznych. Udziaá tej dziaáalnoĞci w przychodach ogóáem w roku 2004
osiągnąá 94,9%, w 2005 zbliĪyá siĊ do 96,6 %, natomiast w 2006 nieznacznie spadá do
88,8%, na co wpáyw miaá wzrost przychodów w obszarze outsourcingu. NajwiĊkszą grupĊ
odbiorców stanowiáy korporacje miĊdzynarodowe dziaáające w Polsce, w tym: Apple IMC
Polska (SAD sp. z o.o.) – wspóápraca od 2002, Siemens – wspóápraca od kwietnia 2005
roku, BenQ – wspóápraca od paĨdziernika 2005 roku do listopada 2006.
Realizacja przykáadowych projektów w tym zakresie polegaáa na:
x

przygotowaniu i testowaniu oprogramowania dla telefonów komórkowych

x

przygotowaniu aplikacji sáuĪącej do obsáugi naziemną samolotów lotnictwa ogólnego

x

przygotowanie i wdroĪenie systemu do archiwizacji materiaáów ﬁlmowych dla stacji
telewizyjnej.
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Dáugoletnie doĞwiadczenie Emitenta w realizacji projektów informatycznych pozwoliáo
na wypracowanie wáasnego procesu tworzenia systemów informatycznych, co jest
szczególnie przydatne przy miĊdzynarodowym charakterze projektów oraz wielostronnym
zaangaĪowaniu specjalistów, tak po stronie Emitenta, jak i jego kontrahentów.
W zaleĪnoĞci od charakteru zlecenia, czyli poziomu zaangaĪowania Emitenta w dany projekt,
dokonywana jest szczegóáowa analiza potrzeb, wybór technologii, dobór odpowiedniego
zespoáu specjalistów, metod komunikacji oraz ustalenie harmonogramu prac.
Takie metodologiczne podejĞcie pozwala na sprawne i efektywne realizowanie projektów
niezaleĪnie od etapu na jakim siĊ one znajdują w momencie zaangaĪowania Emitenta.
Ze wzglĊdu na charakter przedsiĊwziĊü informatycznych realizowane przez Emitenta
projekty moĪna podzieliü na nastĊpujące obszary:
x

Projektowanie i wykonanie oprogramowania wedáug zamówienia klienta

x

Projektowanie, wykonanie oraz administracja aplikacjami webowymi

x

Analiza, projektowanie i wykonanie systemów biznesowych

x

Projektowanie i wykonanie aplikacji typu desktop i klient-serwer (Windows, MacOS,
Linux)

x

Projektowanie i wykonanie interfejsów uĪytkownika

x

Projektowanie baz danych

x

Integracja systemów

x

Refaktoryzacja kodu

x

Migracja systemów i danych

x

Lokalizacja oprogramowania oraz tworzenie dokumentacji technicznej

Tabela 7. Opis typowych dla Emitenta projektów
Nazwa
projektu

Apple Store

System CRM

Klient

Data

Opis projektu

Uruchomienie sklepu internetowego
z produktami ﬁrmy Apple w Polsce.
Apple
FunkcjonalnoĞü obejmuje równieĪ wspóápracĊ z
WebObjects,
dystrybutorami, oraz klientami edukacyjnymi.
Frontbase
Zarządzanie sklepem jest moĪliwe poprzez
interfejs WWW.

SAD
sp. z o.o.

luty 2003
– lipiec 2003

Accenture

Wspóápraca z Accenture przy realizacji systemu
SierpieĔ 2003 CRM dla operatora telefonii komórkowej.
– grudzieĔ
Zakres projektu obejmuje stworzenie nowego
2004
systemu CRM, integracjĊ istniejących
systemów oraz opracowanie bazy danych.

Foto.co.il

Netica

KwiecieĔ
2004 – lipiec
2004

Dr Mercola

Optimal
Wellness
Center

styczeĔ 2001
–
styczeĔ 2005

Technologia

Przygotowanie oprogramowania dla
izraelskiej ﬁrmy internetowej. Serwis
umoĪliwia uĪytkownikom przechowywanie i
wspóádzielenie swoich zdjĊü i albumów, oraz
wykonywanie z nich produktów na zamówienie
(odbitek, kubków, t-shirt itp.)
Projekt ten jest przykáadem peánego
outsourcingu w zakresie budowy i utrzymania
infrastruktury IT. W czasie wspóápracy zostaá
stworzony zestaw kilku zintegrowanych
aplikacji, miĊdzy innymi: sklep internetowy,
system subskrypcji i dystrybucji e-mailowych
newsletterów, system ratingu artykuáów
medycznych.

Oracle 9i, Java,
WebMethods,
PeopleSoft
CRM 8.4

Microsoft .NET,
JavaScript

Apple
WebObjects,
Frontbase,
Perl, C++, Java

ħródáo: Emitent
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Zespóá Emitenta w pracy wykorzystuje nowoczesne i sprawdzone technologie. Ich znajomoĞü
poparta jest szeroką wiedzą w dziedzinie informatyki.
BranĪa IT rozwija siĊ bardzo dynamicznie, dlatego Emitent jest Ğwiadomy potrzeb
nieustannego doskonalenia umiejĊtnoĞci kadry, poszerzania posiadanej wiedzy i
podnoszenia kwaliﬁkacji oraz szybkiego wdraĪania nowych rozwiązaĔ. Ponadto Emitent w
niewielkim zakresie prowadzi wáasne prace badawczo-rozwojowe, których wyniki są póĨniej
wykorzystywane w praktycznych realizacjach.
Podstawowe technologie wykorzystywane w projektach to:
x

JĊzyki programowania:
Java, C#, C/C++, PERL, Python, Ruby, Ada, SML, JavaScript oraz wiele innych,

x

Platformy:
Windows, Mac OS X, Unix (Linux, xBSD),

x

Systemy Bazodanowe:
Oracle, MS SQL Server, MySQL, FrontBase,

x

Platformy aplikacji webowych:
WebObiects, .NET, J2EE,

x

Inne:
Technologia COM+, Lotus Domino, XML.

WiĊkszoĞü projektów informatycznych realizowana jest na zasadzie tworzenia dedykowanego
rozwiązania tzn. system tworzony jest na indywidualne potrzeby klienta. Powstaje w takim
wypadku rozwiązanie unikatowe. W tym modelu wspóápracy klient ma najczĊĞciej wszelkie
prawa do wyników prac (kodów Ĩródáowych).
Istnieje równieĪ grupa projektów, które realizowane są do bardziej standardowe potrzeby,
o charakterze uniwersalnym. Rozwiązania te oferowane są równieĪ wiĊkszej rzeszy klientów.
Takie systemy poddawane są modyﬁkacjom i pracom dostosowawczym na potrzeby
konkretnego klienta.
Obecnie Emitent posiada 3 takie produkty, które zamierza prezentowaü i sprzedawaü jako
gotowe rozwiązania:
x

inStudio - multimedialne archiwum dla telewizji i radia. System zostaá opracowany na
zamówienie TVN24. Obecnie wdroĪony jest w dwóch stacjach telewizyjnych: w TVN24
oraz w Superstacji.

x

Pulsar Mailer - specjalistyczne rozwiązanie sáuĪące do obsáugi masowej komunikacji
za poĞrednictwem poczty elektronicznej.

x

Power Commerce Suite - zaawansowany system handlu internetowego. System
jest adresowany do niszy cenowej pomiĊdzy darmowymi i bardzo tanimi sklepami
internetowymi (0-100 USD) a drogimi rozwiązaniami (100.000 USD i wiĊcej). System
jest zoptymalizowany na rynek amerykaĔski.

Zarówno Pulsar jak i Power Commerce wymagają dokoĔczenia prac programistycznych
oraz podjĊcia dziaáaĔ związanych z komercjalizacją rozwiązaĔ.
inStudio Media Library System jest centralnym archiwum materiaáów audio/wideo
przeznaczonym dla ﬁrm takich jak stacje telewizyjne, czy radiowe.
System, oparty o platformĊ Mac OS X, zawiera kilka komponentów, wĞród których
najwaĪniejsze są:
x

inStudio Archivist - aplikacja sáuĪąca do áatwej i szybkiej archiwizacji materiaáów
medialnych,
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x

inStudio Searcher - niezaleĪna od platformy, oparta na technologiach web wyszukiwarka
zapewniająca peány dostĊp do archiwum,

x

inStudio Admin - aplikacja do zarządzania systemem inStudio.

inStudio pozwala na archiwizacjĊ materiaáów przechowywanych zarówno w plikach
cyfrowych, jak i na taĞmach. UmoĪliwia przechowywanie bogatych informacji na temat
kaĪdego z materiaáów w archiwum.
Aplikacja inStudio Searcher przeszukuje archiwum, prezentuje dane materiaáów i pozwala
na ich eksport przy uĪyciu przeglądarki internetowej.
System inStudio moĪe byü elastycznie dostosowywany do szczególnych potrzeb klienta.
Pulsar jest wydajnym systemem do obsáugi masowej komunikacji e-mailowej. Rozwiązuje
problemy jakie siĊ pojawiają w sytuacjach kiedy istnieje potrzeba wysyáania tysiĊcy
e-maili dziennie. WydajnoĞü systemu Pulsar oraz unikalne moĪliwoĞci Ğledzenia czytelnictwa
wysyáanych informacji, dają narzĊdzie niezbĊdne dla ﬁrm potrzebujących sprawnej
i skutecznej komunikacji ze swoimi klientami.
Podstawowe funkcje systemu obejmują:
x

àatwa integracja z istniejącymi systemami. Pulsar jest zaprojektowany tak, aby móc
uĪyü istniejących rozwiązaĔ bazodanowych. Do zdeﬁniowania odbiorców moĪe byü
uĪyta dowolna tabela, widok a nawet wynik dowolnego zapytania w jĊzyku SQL. Takie
podejĞcie daje moĪliwoĞü ochrony inwestycji i wykorzystania istniejącej infrastruktury,
oraz áatwą integracjĊ z istniejącymi systemami przetwarzania danych.

x

ĝledzenie nie dostarczonej i nie przeczytanej korespondencji. MoĪliwoĞci Pulsara
wyróĪniają go spoĞród typowych narzĊdzi spamerów, które są nastawione na iloĞü
a nie na jakoĞü.

x

Obsáuga subskrypcji poprzez WWW oraz e-mail.

x

Zarządzanie przez interfejs WWW.

x

Wysoka wydajnoĞü. Pulsar moĪe wysyáaü e-maile do list przekraczających kilka
milionów adresatów. NajwiĊksza instalacja Pulsara wysyáa ponad 150 milionów
e-maili rocznie.

x

ĝledzenie czytelnictwa i reakcji czytelników na treĞü korespondencji. Informacje na ten
temat umoĪliwiają ocenĊ i poprawĊ efektywnoĞci komunikacji .

Power Commerce Suite jest rozbudowanym systemem handlu
przeznaczony na rynek amerykaĔski. Do waĪniejszych funkcji naleĪy:

internetowego,

x

Przyjmowanie i obsáuga zamówieĔ, zwrotów i reklamacji,

x

Obsáuga wielu centrów dystrybucyjnych,

x

Integracja z usáugami transportowymi takimi jak automatyczne zamawianie transportu
i obliczanie kosztów przesyáek,

x

Automatyczna weryﬁkacja danych adresowych klienta w oparciu o czĊsto aktualizowane
webservice’y,

x

Panel do realizacji zamówieĔ dostosowany do indywidualnych potrzeb dostawców
towarów umoĪliwiający fakturowanie w wielu krajach, eksport i import danych
dowolnego typu oraz udostĊpniający bogaty system raportów,

x

Panel administracyjny umoĪliwiający zarządzanie zaawansowanymi promocjami,
opustami oraz opcjami transportowymi,
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x

Panel dla ﬁrm aﬁliantów umoĪliwiający budowanie systemu prowizji, promocji oraz
raportowania zysków i kosztów wynikających z umów,

x

Optymalizacja wydajnoĞciowa zorientowana na obsáugĊ duĪej liczby zamówieĔ.

x

Moduá statystyk konwersji i sprzedaĪy z funkcją kolejkowania raportów.

Outsourcing i rekrutacja specjalistów IT
Ze wzglĊdu na zachodzące zmiany na rynku IT w Polsce oraz otwarcie przez niektóre
kraje Unii Europejskiej rynków dla polskich pracowników, a z tym wiąĪąca siĊ emigracja
specjalistów IT w 2006 roku Emitent wprowadziá do wachlarza oferowanych usáug outsourcing
i rekrutacjĊ specjalistów IT.
W tym zakresie Emitent oferuje swoje usáugi korporacjom dziaáającym na polskim rynku
i zagranicą. Przychody z tego tytuáu w 2006 roku osiągnĊáy 8,2% wartoĞci przychodów
ogóáem, a dziaáalnoĞü ta - obejmująca z jednej strony rekrutacjĊ pracowników do dziaáów
IT, a z drugiej outsourcing kadrowy - staáa siĊ dopeánieniem usáug związanych z realizacją i
utrzymaniem systemów informatycznych, co pozwoliáo na komplementarną obsáugĊ obecnie
wspóápracujących kontrahentów oraz otworzenie nowych rynków w Unii Europejskiej.
www.iﬁrma.pl
Serwis internetowy iﬁrma.pl notuje systematyczny wzrost liczby klientów. Przychody
serwisu w latach 2004-2006 wzrosáy prawie 3-krotnie. W ocenie Emitenta jest to ten obszar
dziaáania, który ma najwiĊkszy potencjaá wzrostu i jest gáównym elementem, na którym
koncentruje siĊ strategia dalszego rozwoju.
Serwis sáuĪy do automatyzacji rozliczeĔ podatkowych i jest przeznaczony dla maáych ﬁrm
i osób rozliczających siĊ za zasadzie samozatrudnienia. UĪytkownicy mają do dyspozycji
zaawansowany serwis internetowy oraz caáodniowe wsparcie ekspertów Emitenta
w dziedzinie ksiĊgowoĞci. UĪytkownicy serwisu samodzielnie wprowadzają informacje
o transakcjach w ﬁrmie (faktury, koszty itp.), a w wyniku otrzymują deklaracje podatkowe,
ksiĊgi, ewidencje itd.
Celem serwisu jest umoĪliwienie osobom posiadającym ograniczoną wiedzĊ na temat
ksiĊgowoĞci áatwe i tanie rozliczenie siĊ ze zobowiązaĔ podatkych i wywiązywanie
z obowiązków związanych z prowadzeniem ksiĊgowoĞci ﬁrmy.
WiĊkszoĞü funkcji serwis wykonuje automatycznie, ale kaĪdy zapis moĪna wprowadziü
rĊcznie, usunąü lub poprawiü.
Podstawowe zadania serwisu:
x

wystawianie faktur sprzedaĪy towarów i usáug, wyposaĪenia i Ğrodków trwaáych,

x

obsáuga spraw kadrowych i páacowych w maáej ﬁrmie,

x

rejestrowanie dokumentów ponoszenia kosztów np. zakupu materiaáów, towarów
handlowych, usáug, wyposaĪenia i Ğrodków trwaáych,

x

prowadzenie bazy danych dostawców i odbiorców,

x

automatyczne uzupeánianie KsiĊgi Przychodów i Rozchodów,

x

automatyczne uzupeánianie Ewidencji Zakupów i SprzedaĪy VAT,

x

automatyczne tworzenie list páac,

x

prowadzenie rejestru wyposaĪenia i Ğrodków trwaáych,

x

prowadzenie ewidencji pojazdów (osobowych i ciĊĪarowych, ﬁrmowych i nieﬁrmowych)
uĪywanych przez ﬁrmĊ oraz rejestrowanie ponoszonych na nie kosztów,
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x

obliczanie i automatyczne ksiĊgowanie stawek amortyzacyjnych,

x

automatyczne tworzenie dowodów umorzenia Ğrodków trwaáych,

x

tworzenie remanentów i protokoáów likwidacji,

x

obliczanie zobowiązaĔ z tytuáu podatku dochodowego i VAT,

x

obliczanie zobowiązaĔ wobec ZUS,

x

automatyczne tworzenie deklaracji ZUS DRA, VAT-7, PIT-5 i PIT-4,

x

automatyczne tworzenie przelewów dla kontrahentów, urzĊdów skarbowych i ZUS,

x

wydruk dowolnych dokumentów z serwisu iﬁrma.pl przy pomocy dowolnej drukarki.

Ponadto:
x

aktywne wsparcie ksiĊgowe (pomoc ekspertów przez e-mail i telefon),

x

poradnik związany z zakáadaniem ﬁrmy i jej prowadzeniem,

x

adresy, telefony i numery kont bankowych urzĊdów skarbowych i ZUS,

x

zestaw najczĊĞciej zadawanych pytaĔ wraz z odpowiedziami, tzw. FAQ (Frequently
Asked Questions - czĊsto zadawane pytania).

BezpieczeĔstwo danych:
Pierwszy w Polsce serwis ksiĊgowoĞci internetowej posiada zabezpieczenia na poziomie
bankowoĞci internetowej. Emitent korzysta z najnowszych rozwiązaĔ i standardów w tym
zakresie dostĊpnych na rynku.
Bazy kontrahentów i inne cenne informacje dotyczące ich dziaáalnoĞci gospodarczej są
odpowiednio chronione. BezpieczeĔstwu powierzonych danych Emitent poĞwiĊca szczególnie
duĪo uwagi, a system zabezpieczeĔ opiera siĊ na trzech gáównych ﬁlarach:
x

Hasáo i login. SáuĪą do identyﬁkacji uĪytkownika i zapewniają jego wyáącznoĞü na dostĊp
do jego zapisów. Są one wybierane przy rejestracji w serwisie. Hasáo musi speániaü
okreĞlone warunki bezpieczeĔstwa zgodne ze standardami rynkowymi.

x

Szyfrowanie danych. Transmisja danych pomiĊdzy serwerem iﬁrma.pl a komputerami
klientów jest zabezpieczona w sposób analogiczny do systemów bankowoĞci
internetowej.

x

Kopie zapasowe. Są wykonywane codziennie. Po zaszyfrowaniu danych klientów są one
przechowywane w dwóch osobnych lokalizacjach. Wyklucza to ryzyko utraty danych
oraz ryzyko dostĊpu do nich przez osoby niepowoáane.

DziĊki temu dokumentacja prowadzona za poĞrednictwem serwisu jest bezpieczna.
Klienci nie muszą obawiaü siĊ kradzieĪy, poĪarów, awarii swoich komputerów ani innych
nietypowych zdarzeĔ, wskutek których mogliby utraciü swoje rozliczenia.
Aktualnie (grudzieĔ 2007) klientami serwisu jest ponad 2000 podmiotów gospodarczych,
co stanowi ponad 145 proc. wzrost w stosunku do koĔca roku 2006 (807 podmiotów).
Dynamiczny wzrost liczby klientów miaá równieĪ miejsce w roku 2006 oraz w roku 2005.
Liczba aktywnych klientów tzn. takich, którzy po trzymiesiĊcznym okresie próbnym opáacają
abonament, byáa równa 304 na koniec roku 2005 oraz 204 na koniec roku 2004.
Ponadto w ramach przedsiĊwziĊü związanych z rozliczaniem podatków przez Internet
Emitent przygotowuje serwis internetowy przeznaczony nie tylko dla przedsiĊbiorców, ale dla
wszystkich podatników. Serwis bĊdzie umoĪliwiaá wygenerowanie formularzy podatkowych
PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 oraz wszelkich zaáączników do tych formularzy.
System zostaá zaprojektowany tak, aby w przyszáoĞci umoĪliwiü eksport danych bezpoĞrednio
do urzĊdów skarbowych, bez koniecznoĞci drukowania formularzy.
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System bĊdzie dostĊpny pod adresem internetowym www.pitroczny.pl od stycznia 2008
roku. W 2008 roku nie jest przewidziane pobieranie opáat od uĪytkowników systemu.
Celem uruchomienia systemu pitroczny.pl jest:
x

umocnienie pozycji spóáki na rynku rozliczeĔ
internetu

podatkowych za poĞrednictwem

x

promocja idei rozliczania podatków za poĞrednictwem internetu

x

promocja serwisu iﬁrma.pl jako narzĊdzia dla przedsiĊbiorców

x

promocja Emitenta jako dostawcy zaawansowanych rozwiązaĔ informatycznych
dziaáających w Ğrodowisku Internetu.

6.1.2. Wskazania wszystkich istotnych nowych produktów lub usáug, które
zostaáy wprowadzone na rynek
x

RozpoczĊcie Ğwiadczenia usáug programistycznych (czerwiec 2001)

x

RozpoczĊcie sprzedaĪy licencji na wáasne produkty (listopad 2001)

x

PrzejĊcie serwisu www.iﬁrma.pl (luty 2003)

x

Opracowanie nowego wizerunku serwisu iﬁrma.pl (czerwiec 2005)

x
x
x

Uzupeánienie oferty o szkolenia dla programistów i informatyków (sierpieĔ 2005)
Uzupeánienie funkcjonalnoĞci serwisu iﬁrma.pl o obsáugĊ podmiotów nie bĊdących
páatnikami podatku VAT (grudzieĔ 2005)
Pierwsze wdroĪenie systemu InStudio w TVN 24 (grudzieĔ 2005)

x

Uruchomienie usáug HR (outsourcing i rekrutacja specjalistów IT) (styczeĔ 2006)

x

Rozszerzenie oferty dziaáu usáug HR o rekrutacjĊ pracowników dziaáów IT (styczeĔ 2006)

x

Rozbudowa serwisu iﬁrma.pl o moduá obsáugujący pracowników (marzec 2006)

x

Power Commerce Suite - zaawansowany system handlu internetowego (prace w toku)

x

Pulsar Mailer - specjalistyczne rozwiązanie sáuĪące do masowej obsáugi wysyáania
poczty elektronicznej (prace w toku)

6.2.

Gáówne rynki dziaáalnoĞci Emitenta

6.2.1. Otoczenie makroekonomiczne
Gospodarka polska znajduje siĊ na ĞcieĪce wysokiego wzrostu ekonomicznego, który
ma szeroki zasiĊg oddziaáywania i obejmuje wszystkie praktycznie sfery dziaáalnoĞci
ekonomicznej. Skorygowane dane dotyczące wzrostu gospodarczego, spowodowane zmianą
zasad ujmowania Otwartych Funduszy Emerytalnych w systemie rachunków narodowych,
informują, Īe produkt krajowy brutto w 2006 r. wzrósá o 6,1 % w porównaniu z 2005 r.
Dobra koniunktura przejawia siĊ wzrostem produkcji i sprzedaĪy, wzrostem zatrudnienia
i spadkiem bezrobocia. Tym zjawiskom towarzyszy optymizm ze strony przedsiĊbiorstw
i gospodarstw domowych. Prognozy Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk
zakáadają, Īe „w 2007 r. realny wzrost PKB wyniesie 6,7 %”.
Istotnych przyczyn dobrej koniunktury ekonomicznej kraju upatrywaü moĪna w akcesji
Polski do Unii Europejskiej, skutkującej wzrostem eksportu. ZwiĊkszający siĊ eksport byá
stymulatorem wzrostu produkcji i zatrudnienia, a w konsekwencji wzrostu krajowego popytu
konsumpcyjnego. Poprawiająca siĊ koniunktura powodowaáa jednak dalszy wzrost popytu,
którego zaspokojenie przy wyczerpujących siĊ mocach wytwórczych nie byáo moĪliwe.
W rezultacie doszáo do zwiĊkszenia inwestycji i wzrostu popytu inwestycyjnego.
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Tabela 8. Podstawowe wskaĨniki makroekonomiczne lata 2004 – 2007 (ceny
Ğrednioroczne roku poprzedniego, rok poprzedni =100)

Wyszczególnienie

2004

2005

2006

2007p

PKB

105,3

103,6

106,1

106,7

SpoĪycie ogóáem

104,0

102,7

104,8

105,7

SpoĪycie indywidualne

104,4

102,0

105,2

105,6

Inwestycje (nakáady brutto na Ğrodki trwaáe)

106,4

106,5

116,5

121,6

Popyt krajowy

106,0

102,4

105,9

108,2

19,0

17,6

14,9

12,5

Inﬂacja CPI (Ğredniorocznie)

103,5

102,1

101,4

102,9

PrzeciĊtne wynagrodzeĔ brutto (realnie)*

100,5

102,0

105,1

103,8

6,5

4,5

4,0

4,5

Stopa bezrobocia (w %, na koniec roku)

Stopa referencyjna NBP (w %)

Ĩródáo: GUS; s-szacunki wstĊpne GUS dla 2006 r.; p-prognoza dla 2007 r. Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN,
*- w sektorze przedsiĊbiorstw

Do poprawy sytuacji doszáo takĪe na rynku pracy. W 2006 r. przeciĊtne zatrudnienie
w sektorze przedsiĊbiorstw byáo o 3,0 % wyĪsze niĪ przed rokiem. W grudniu 2006 r. liczba
zarejestrowanych bezrobotnych spadáa wzglĊdem grudnia 2005 r., a stopa bezrobocia
rejestrowanego w grudniu 2006 r. wynosiáa 14,9 % wobec 17,6 % w grudniu 2005 r.
Czynniki te naleĪy uznaü za sygnaá zmiany negatywnych tendencji na rynku pracy. W okresie
styczeĔ – grudzieĔ 2006 r. realnie wzrosáy wynagrodzenia w sektorze przedsiĊbiorstw byáy
o 5,1 % wyĪsze niĪ w 2005 r.
6.2.2. Rynek dziaáalnoĞci Emitenta w ujĊciu instytucjonalnym
SpoĞród klientów moĪna wyróĪniü trzy podstawowe grupy:
x

Klienci korporacyjni dziaáający w Polsce: Ze wzglĊdu na charakterystykĊ przedsiĊwziĊü
informatycznych ﬁrmy takie wykazują duĪe potrzeby zwiĊkszenia zaangaĪowania dziaáów
IT (intensyﬁkacji dziaáaĔ) w okresach tworzenia i uruchamiania nowych systemów
informatycznych. PoniewaĪ zapotrzebowanie to wynika z harmonogramów realizowanych
projektów i jest w gáównej mierze okresowe, nie powoduje wzrostu zatrudnienia po stronie
tych ﬁrm, araczej zlecanietychusáug/realizacjiEmitentowi.SpecjaliĞciEmitentauczestniczą
w takich projektach realizowanych w siedzibie klienta. Klienci z tej grupy to najczĊĞciej
spóáki z sektora telekomunikacyjnego oraz instytucje ﬁnansowe w Polsce. Dla tych
klientów Emitent Ğwiadczy usáugi z obszarów tak usáug IT, jak i outsourcingu i rekrutacji
specjalistów IT.

x

Maáe i Ğrednie przedsiĊbiorstwa z Europy (w tym w Polsce) i USA. Ta grupa
przedsiĊbiorstw wspóápracująca z Emitentem poszukuje najczĊĞciej adekwatnych do
swoich usáug, konkretnych systemów informatycznych. Z reguáy są to ﬁrmy spoza
branĪy informatycznej, stąd zauwaĪalne są wĞród tych przedsiĊbiorstw niedobory
kadrowe i kompetencyjne w dziaáach IT. Ze wzglĊdu na redukcjĊ kosztów poszukują
usáugodawców na caáym Ğwiecie. W tej grupie przewaĪają odbiorcy w USA i Europie
Zachodniej zwáaszcza w zakresie usáug IT i dedykowanych rozwiązaĔ informatycznych.
Coraz czĊĞciej pojawiają siĊ w tej grupie klienci z Polski.
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x

Mikroﬁrmy dziaáające w Polsce. W tej grupie znajdują siĊ maáe ﬁrmy dziaáające
w Polsce oraz osoby prowadzące dziaáalnoĞü gospodarczą (samozatrudnienie). Ta grupa
klientów to gáównie klienci iﬁrma.pl.

6.2.3. Gáówne rynki dziaáalnoĞci Emitenta
Usáugi IT/dedykowane rozwiązania informatyczne
Obszar dziaáania Emitenta obejmuje usáugi związane z wytwarzaniem oprogramowania oraz
budowy i utrzymania systemów informatycznych. Wiodącą rolĊ w tym obszarze dziaáania
odgrywają sektor oprogramowania dla sieci telefonii komórkowej oraz sektor aplikacji
dziaáających w Ğrodowisku sieci Internet.
Emitent sprzedaje równieĪ licencje na posiadane systemy informatyczne. Ze wzglĊdu na
specyﬁkĊ posiadanych rozwiązaĔ, zwykle sprzedaĪ licencji związana jest z dostosowaniem
posiadanego rozwiązania do potrzeb klienta. CzĊĞü licencji jest udzielana na zasadach
wyáącznoĞci.
Ze wzglĊdu na brak oﬁcjalnych statystyk, Emitent nie jest w stanie okreĞliü swojej pozycji na
rynku usáug IT/dedykowanych rozwiązaĔ informatycznych. Podobne usáugi Ğwiadczy bardzo
liczna grupa podmiotów, w tym równieĪ spóáki notowane na GPW. Charakterystyczną cechą
tych usáug jest wysoki stopieĔ specjalizacji oraz specjalistyczny charakter przedsiĊwziĊü,
a cechą wspólną są zazwyczaj stosowane technologie.
Polski rynek IT znajduje siĊ w dáugoterminowym trendzie wzrostowym, a rozwój
rynku ma charakter stabilny i trwaáy. Potwierdza to Raport „Rynek IT w Polsce 20062008” wydany przez ﬁrmĊ analityczną PMR. Wedáug szacunków PMR, „w 2005 roku
wartoĞü polskiego rynku informatycznego mierzona w záotówkach wzrosáa o 14,1%,
do 17,8 mld zá. Dynamika byáa wyĪsza niĪ Ğrednia w latach 2003-2004 (12%)”.
NajwaĪniejszym czynnikiem, który bĊdzie decydowaá o dynamice rynku informatycznego w
Polsce w najbliĪszym czasie, pozostanie ogólna sytuacja makroekonomiczna, a zwáaszcza
tempo wzrostu PKB i nakáadów inwestycyjnych w gospodarce.
Struktura tego rynku bĊdzie coraz bardziej zbliĪona do rozwiniĊtych rynków Europy
Zachodniej tzn. udziaá sprzĊtu bĊdzie nadal spadaá na rzecz oprogramowania i szeroko
rozumianych usáug.
Sektory, w których ﬁrmy IT spodziewają siĊ najwiĊkszego wzrostu wydatków na informatykĊ,
to przemysá i administracja publiczna, co jest związane z ﬁnansowaniem projektów ze
Ğrodków UE. Ze wzglĊdu na walkĊ konkurencyjną oraz nieustanny i dynamiczny rozwój
usáug w obszarze telefonii komórkowej, w dalszym ciągu moĪna liczyü na zwiĊkszone
wydatki w tym obszarze. Ponadto w dalszym ciągu nie doĞü rozwiniĊty jest sektor aplikacji
dziaáających w Ğrodowisku Internetu, co potencjalnie stwarza duĪe moĪliwoĞci dla ﬁrm IT.
Wedáug analityków PMR, od kilku lat nie zmienia siĊ gáówna grupa odbiorców informatyki
w Polsce. Caáy czas ok. 60% wydatków na IT pochodzi od ok. 2 800 najwiĊkszych polskich
przedsiĊbiorstw zatrudniających powyĪej 250 pracowników. Drugim najwiĊkszym odbiorcą
informatyki w Polsce byáa w 2005 r. administracja publiczna i przedsiĊbiorstwa kontrolowane
przez skarb paĔstwa.
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AktywnoĞü polskich ﬁrm informatycznych nie ogranicza siĊ jednak tylko do rynku polskiego
i w wielu wypadkach, jak w przypadku Emitenta, realizują one swoje projekty zagranicą,
wykorzystując fakt braków fachowej kadry w sektorze IT w USA i w Europie Zachodniej.
Z analizy jakoĞciowej polskiego rynku informatycznego wynika potrzeba wzmocnienia
kapitaáowego i kadrowego polskich ﬁrm IT. Z jednej strony jest to realizowane poprzez
proces áączenia siĊ ﬁrm, drugą drogą jest pozyskiwanie ﬁnansowania, miĊdzy innymi na
rynku kapitaáowym. Emitent realizuje ten drugi scenariusz, co jest dowodem, Īe moĪliwe
jest sprawne i efektywne funkcjonowanie mniejszych ﬁrm informatycznych dziaáających
w specjalistycznych sektorach rynku.
Outsourcing i rekrutacja specjalistów IT:
Outsourcing i rekrutacja specjalistów IT są uzupeánieniem usáug realizowanych
w poprzednio wymienionym obszarze. Zadowolenie klientów z kwaliﬁkacji pracowników
Emitenta umoĪliwiáo rozszerzenie oferty o rekrutacje specjalistów z zakresu IT na potrzeby
klientów Emitenta. Unikalny proces rekrutacji prowadzonej na wáasne potrzeby Emitenta
zyskaá uznanie klientów dziĊki wysokiej jakoĞci i wydajnoĞci tego procesu oraz krótkiemu
czasowi wyszukiwania kandydatów. Klientami dziaáu HR są korporacje dziaáające na rynku
Polskim.
Przewaga konkurencyjna w prowadzeniu rekrutacji w stosunku do specjalistycznych ﬁrm
HR polega na umiejĊtnej weryﬁkacji kompetencji i wiedzy przyszáych pracowników przez
specjalistów Emitenta oraz pozwala na sprawne dopasowane specjalistów do projektów i
potrzeb klientów.
W procesie selekcji specjalistów wykorzystywany jest autorski system informatyczny
umoĪliwiający weryﬁkacjĊ wiedzy informatycznej i znajomoĞci jĊzyków obcych. Nie mniej
waĪnym elementem jest bezpoĞrednia rozmowa z kandydatem, na podstawie której
okreĞlane są nie tylko wiedza i zdolnoĞci, ale równieĪ preferencje kandydata co do warunków
pracy. Takie podejĞcie związane jest z ograniczoną podaĪą na rynku pracy IT, co skutkuje
koniecznoĞcią dziaáania na nim nie tylko pod kątem pracodawcy, ale równieĪ kandydatów.
Kolejnym elementem tego procesu jest umiejĊtne dopasowywanie odpowiedniego kandydata
do konkretnego pracodawcy, tak aby obie strony byáy z tego zadowolone - co zmniejsza
ﬂuktuacjĊ pracowników i sprzyja nawiązywaniu dáugoterminowych relacji.
DuĪy wpáyw na jakoĞü usáug HR ma zaangaĪowanie doĞwiadczonych programistów Emitenta
w proces rekrutacji na potrzeby outsourcingu. Ich wiedza i doĞwiadczenie odgrywa kluczową
rolĊ w procesie ewaluacji kandydatów do projektów realizowanych u klienta i jest wartoĞcią
unikatową w sektorze ﬁrm Ğwiadczących podobne usáugi.
Outsourcing i rekrutacja specjalistów IT umoĪliwia klientom Emitenta praktycznie
natychmiastowe pozyskanie zasobów do realizowanych projektów oraz zadaĔ.
Rosnąca presja na ograniczanie kosztów, coraz szybsze tempo unowoczeĞniania produktów
i usáug informatycznych oraz rosnący popyt na specjalistów w tej branĪy to najwaĪniejsze
czynniki skáaniające coraz wiĊcej przedsiĊbiorstw do poszukiwania nowych rozwiązaĔ
organizacyjnych dziaáów IT - outsourcingu i rekrutacji specjalistów IT. Taka strategia
rozwiązuje problem coraz wyĪszych kosztów rekrutacji, a jednoczeĞnie zapewnia ﬁrmie
staáy i relatywnie tani dostĊp do nowych produktów informatycznych.
Outsourcing jest obecnie jedną z najszybciej rozwijających siĊ dziedzin gospodarki. Wedáug
Economic World Summit w Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej ﬁrmy najczĊĞciej
decydują siĊ na outsourcing funkcji IT (30 proc.), kadr (16 proc.), dystrybucji i logistyki
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(14 proc.) oraz ksiĊgowoĞci i ﬁnansów (11 proc.). Czynnikiem najsilniej stymulującym
wzrost znaczenia takich rozwiązaĔ jest Internet.
Obecnie po strategiĊ zarządzania procesami IT poprzez outsourcing coraz czĊĞciej siĊgają
ﬁrmy o jasno sprecyzowanych celach biznesowych oraz dobrej sytuacji ﬁnansowej. DziĊki
oddaniu na zewnątrz zadaĔ niezwiązanych bezpoĞrednio z podstawową dziaáalnoĞcią, ﬁrmy
te mogą skupiü swoje zasoby i Ğrodki ﬁnansowe na obszarach, w których osiągają przewagĊ
konkurencyjną.
Usáugi Emitenta w zakresie HR zostaáy uruchomione w 2006 roku i staáy siĊ dopeánieniem
usáug związanych z realizacją i utrzymaniem systemów informatycznych. Nie stanowią one
obecnie znaczącej pozycji w przychodach Emitenta i nie jest znana równieĪ jego pozycja
konkurencyjna w tym obszarze. KonkurencjĊ stanowią zarówno wyspecjalizowane ﬁrmy
HR, jak i podmioty prowadzące podobną dziaáalnoĞü. Emitent zamierza umacniaü swoją
pozycjĊ dziĊki stosowanym unikalnym rozwiązaniom w tym zakresie.
Serwis internetowy – www.iﬁrma.pl
Klientami serwisu internetowego iﬁrma.pl są ﬁrmy z sektora mikroprzedsiĊbiorstw
dziaáające na rynku polskim. Serwis iﬁrma.pl jest usáugą eliminującą w wielu przypadkach
koniecznoĞü korzystania z usáug biur rachunkowych lub zatrudniania ksiĊgowych.
Za pomocą serwisu wystawia siĊ wszystkie dokumenty ksiĊgowe w ﬁrmie, a system
automatycznie wylicza odpowiednie wartoĞci podatków, generuje obowiązkowe ksiĊgi
i deklaracje. Uzupeánieniem systemu informatycznego jest zespóá ekspertów z którymi
moĪna siĊ skontaktowaü telefonicznie, za poĞrednictwem poczty elektronicznej oraz czatu
internetowego. Abonament na korzystanie z serwisu jest znacznie niĪszy niĪ koszt usáug
biura rachunkowego. W porównaniu z klasyczną aplikacją desktopową serwis oferuje
bezpieczeĔstwo przechowywania danych, gwarantuje aktualnoĞü przy dodanej usáudze
dostĊpu do specjalistów (BOK).
Rynek dziaáania serwisu obejmuje wszystkie podmioty gospodarcze rozliczające siĊ na
podstawie ksiĊgi przychodów i rozchodów.
Do niedawna sieü Internet sáuĪyá przedsiĊbiorstwom jedynie jako narzĊdzie promocji
i reklamy. Obecnie w coraz wiĊkszym stopniu staje siĊ nie tylko medium wymiany i obiegu
informacji, ale równieĪ jest wykorzystywana do wspomagania dziaáalnoĞci operacyjnej
przedsiĊbiorstw, w tym w czynnoĞciach handlowych, logistycznych, w zarządzaniu oraz w
coraz wiĊkszym stopniu w ksiĊgowoĞci.
Na rynku usáug w zakresie ksiĊgowoĞci internetowej dziaáa kilka ﬁrm, jednak zarówno
zakres oferty, forma usáugi jak i brak miarodajnych danych dotyczących obsáugiwanych
grup i liczby klientów nie pozwalają na przeprowadzenie analizy porównawczej. Jedne
z nich adresują swe usáugi tylko do maáych podmiotów gospodarczych (tak jak serwis
www.iﬁrma.pl), inne poszerzają swą ofertĊ obejmując nią takĪe Ğrednie i duĪe
przedsiĊbiorstwa.
Wedáug opracowania P. E. Dudek z Katedry RachunkowoĞci WyĪszej Szkoáy Handlu i
RachunkowoĞci w Poznaniu na temat internetowych biur rachunkowych, „...jednym
z bardziej znanych jest serwis iﬁrma.pl, który zainicjowaá swoją dziaáalnoĞü w 2001 r.
Adresatem oferty iﬁrma.pl, są ﬁrmy maáe, zatrudniające nie wiĊcej niĪ 5 osób. Serwis
ten ma sáuĪyü pomocą ﬁrmom, które przyjmują po kilka zleceĔ dziennie, korzystają z
podatkowej ksiĊgi przychodów i rozchodów oraz są páatnikami podatku od towarów i usáug
(VAT).
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Drugim znanym serwisem ksiĊgowoĞci internetowej jest faktura.pl. W skáad systemu
faktura.pl wchodzą moduáy: sprzedaĪ, maáą ksiĊgowoĞü dla ﬁrm prowadzących ksiĊgowoĞü
uproszczoną oraz moduá ksiĊga handlowa - przeznaczony dla wiĊkszych przedsiĊbiorstw
realizujący wszystkie operacje ksiĊgowe. SpoĞród ﬁrm, które ofertĊ kierują zarówno do
maáych, jak i Ğrednich przedsiĊbiorstw, szczególną obecnoĞü na rynku zaznaczyáy ﬁrma
Ernst & Young oraz ComArch Internet Ventures S.A.”
Firmą, która ma na tym rynku prawdopodobnie najwiĊkszą grupĊ klientów, jest ComArch
Internet Ventures SA, naleĪąca do grupy ComArch. Z usáug ASP oferowanych pod
nazwą handlową CASPER (ComArch Application Sendce ProvidER) korzystają zarówno
przedsiĊbiorstwa, jak i biura rachunkowe.
Wedáug raportu „Warunki rozwoju rynku teleinformatycznego w Polsce w latach 2005- 2007
Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji stan polskiego Internetu budzi zastrzeĪenia.
Po okresie szybkiego rozwoju pozostaáo kilka portali i wortali o niezáej zawartoĞci, jednak
ogólna ocena polskiej treĞci Internetu jest sáaba. NaleĪy teĪ odnotowaü brak programu
powszechnej edukacji spoáeczeĔstwa w Ğwiadomym korzystaniu z zasobów Internetu, co w
efekcie powoduje niewielki popyt.
Podstawowym oczekiwaniem obecnych i przyszáych uĪytkowników Internetu jest moĪliwoĞü
powszechnie dostĊpnego oraz taniego szerokopasmowego dostĊpu do Internetu – najlepiej
o szybkoĞci ponad 3-4 Mb/sek. bez ograniczania iloĞci przesyáanych danych.
Nie zmienia to jednak faktu, Īe Internet w Polsce rozwija siĊ w zawrotnym tempie. Wedáug
badaĔ Gáównego UrzĊdu Statystycznego na temat wykorzystania technologii informacyjnotelekomunikacyjnych w 2006 roku wynika, Īe prawie we wszystkich dziedzinach Īycia
spoáecznego i gospodarczego moĪna zauwaĪyü wzrost wykorzystania nowoczesnych
technologii informacyjno-telekomunikacyjnych (ICT).
Z roku na rok przybywa gospodarstw domowych wyposaĪonych w komputery, telefony
komórkowe oraz posiadających dostĊp do sieci Internet. W tej ostatniej grupie szybko
roĞnie udziaá gospodarstw domowych posiadających áącza szerokopasmowe, co sprzyja
bardziej intensywnemu korzystaniu z globalnej sieci i róĪnorodnych usáug Ğwiadczonych za
pomocą Internetu, w tym na przykáad handlu elektronicznego.
Tabela 9. Odsetek gospodarstw domowych i przedsiĊbiorstw wykorzystujących
ICT w 2006 r.

Gospodarstwa domowe

PrzedsiĊbiorstwa

WyposaĪenie w komputery

45%

93%

DostĊp do Internetu
w tym dostĊp szerokopasmowy

36%
22%

89%
46%

ħródáo: GUS

Wedáug raportu „Warunki rozwoju...” Odsetek przedsiĊbiorstw wykorzystujących komputery
w styczniu 2006 r. wynosiá 93%, a 46% korzystaáo z áączy szerokopasmowych. Z tej formy
dokonywania zakupów coraz chĊtniej korzystaáy równieĪ ﬁrmy - w ciągu dwóch ostatnich
lat odsetek przedsiĊbiorstw kupujących w sieci wzrósá z 17% w 2004 r. do 23% w 2005 r.
Dynamicznie w internecie rozwija siĊ równieĪ dziaáalnoĞü biznesowa. Wedáug raportu IAB
Polska rok 2006 w internecie upáynąá pod znakiem wzrostu wydatków na reklamĊ online,
spektakularnego wzrostu popularnoĞci serwisów tworzonych przez uĪytkowników oraz
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rozwoju rynku handlu elektronicznego. Obroty polskiego e-commerce wzrosáy w 2006
roku do 5 mld záotych. Zakupy w sieci robi ponad 3,3 miliona osób. Pod koniec 2006
roku juĪ 5,8 miliona osób w Polsce (44% internautów w wieku 7+) korzystaáo z serwisów
ogáoszeniowych w internecie.
Wzrastająca popularnoĞü sieci Internet, umiejĊtnoĞü posáugiwania siĊ aplikacjami
i zaufanie do przeprowadzania operacji (np. zakupy) i transakcji podobnych do iﬁrma.pl (np.
rozliczenia bankowe), to podstawowe czynniki stwarzające szanse sukcesu tego obszaru
dziaáania. Ale nie są to elementy jedyne i wystarczające. Nie mniej waĪną bazĊ, na której
oparta jest strategia rozwoju www.iﬁrma.pl, jest potencjalny zasób uĪytkowników.
Wedáug danych podawanych przez GUS w raporcie „DziaáalnoĞü gospodarcza przedsiĊbiorstw
o liczbie pracujących do 9 osób w 2004 r.” W Polsce prowadziáo dziaáalnoĞü 1610 tys.
przedsiĊbiorstw. LiczbĊ podmiotów rozliczających siĊ w oparciu o KsiĊgĊ przychodów
i rozchodów (a wiĊc mogących uĪywaü serwisu iﬁrma.pl do rozliczeĔ podatkowych) okreĞlono
na 1.026.210 podmiotów.
Przewaga konkurencyjna serwisu www.iﬁrma.pl polega na tym,
Īe uĪytkownik
ma dostĊp do swoich danych w kaĪdej chwili i z dowolnego miejsca, gdyĪ są one
przechowywane na serwerach Emitenta. WaĪnym elementem usáugi jest ponadto
moĪliwoĞü skorzystania z porad ekspertów dostĊpnych telefonicznie, przez e-mail i czat.

6.2.4. Przychody Emitenta w podziale na rodzaje dziaáalnoĞci
Tabela 10 . Przychody w latach 2004-2006, 01-06.2006r. oraz 01-06.2007r.
w podziale na rodzaje dziaáalnoĞci (tys. zá)
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAĩY
PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA
- RODZAJE DZIAàALNOĝCI)
1. Oprogramowanie komputerowe i
usáugi programistyczne (Usáugi IT/
dedykowane systemy informatyczne)

01.0130.06
2007

-

187,6

260,5

194,9

708,4

-

-

-

-

-

4 205,0

4 742,8

9 014,4

3 488,5

1 244,4

-

-

-

-

-

-

37,0

132,1

139,9

0,0

-

-

-

-

-

7,0

12,7

20,0

4,5

5,0

-

-

-

-

-

815,7

302,9

873,4

0,0

0,0

76,7

140,8

491,7

0,0

0,0

-

-

-

-

-

Szkolenia dla programistów i
informatyków
- w tym: od jednostek powiązanych

- w tym: od jednostek powiązanych

Rekrutacja pracowników do dziaáów IT

- w tym: od jednostek powiązanych

Power Media S.A

2004

9 427,0

- w tym: od jednostek powiązanych

2. Usáugi HR (outsourcing i rekrutacja
specjalistów IT)

2005

4980,1

- w tym: od jednostek powiązanych

Utrzymanie, serwis i wsparcie systemów
informatycznych

2006

4 212,0

SprzedaĪ licencji na wáasne oprogramowanie

Usáugi informatyczne i programistyczne

01.0130.06
2006
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PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAĩY
PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA
- RODZAJE DZIAàALNOĝCI)

Outsourcing kadrowy pracowników

01.0130.06
2007

2005

2004

162,1

381,7

0,0

0,0

-

-

-

-

-

303,3

113,6

299,3

132,8

101,7

-

-

-

-

-

13,5

0,0

2,5

-

-

-

-

10 613,2

3 960,6

2 062,0

-

-

-

- w tym: od jednostek powiązanych
4. Pozostaáe
- w tym: od jednostek powiązanych
Przychody netto ze sprzedaĪy produktów,
razem

2006

739,0

- w tym: od jednostek powiązanych
3. Serwis internetowy iﬁrma.pl

01.0130.06
2006

5 331,0

5 396,6

-

- w tym: od jednostek powiązanych
ħródáo: sprawozdania ﬁnansowe Emitenta

6.2.5. Rynek dziaáalnoĞci Emitenta w ujĊciu geograﬁcznym oraz
instytucjonalnym
Tabela 11. Przychody w latach 2004-2006, 01-06.2006r. oraz 01-06.2007r.
w ujĊciu geograﬁcznym (tys. zá)
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAĩY
PRODUKTÓW
(STRUKTURA TERYTORIALNA)
a) kraj
w tym: od jednostek powiązanych

- sprzedaĪ produktów
w tym: od jednostek powiązanych

- sprzedaĪ usáug
w tym: od jednostek powiązanych
b) eksport
w tym: od jednostek powiązanych

- sprzedaĪ produktów
w tym: od jednostek powiązanych

- sprzedaĪ usáug
w tym: od jednostek powiązanych

Przychody netto ze sprzedaĪy
produktów, razem
w tym: od jednostek powiązanych

01.01-30.06
2007

01.0130.06
2006

2006

2005

2004

5 079,5

5 152,4

10 195,8

3 422,0

1 255,8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5 079,5

5 152,4

10 195,8

3 422,0

1 255,8

-

-

-

-

-

251,5

244,2

417,4

538,6

806,2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

251,5

244,2

417,4

538,6

806,2

-

-

-

-

-

5 331,0

5 396,6

10 613,2

3 960,6

2 062,0

-

-

-

-

ħródáo: sprawozdania ﬁnansowe Emitenta
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Klientami Emitenta są ﬁrmy prywatne dziaáające w róĪnych sektorach rynkowych. MoĪna
je podzieliü na 3 podstawowe grupy. Przychody od poszczególnych grup ksztaátują siĊ
nastĊpująco:
Tabela 12. Przychody w latach 2004-2006, 01-06.2006r. oraz 01-06.2007r.
w podziale na grupy klientów (zá)

Grupy klientów

Korporacje
miĊdzynarodowe
dziaáające w Polsce

ĝrednie ﬁrmy
Maáe ﬁrmy

01.01-30.06
2007

01.01-30.06
2006

2006

2005

2004

4 776 596,75

4 701 103,95

9 781 051,42

3 042 793,00

863 528,08

235 095,53

279 720,17

525 236,77

841 745,10

847 674,85

319 309,58

113 575,65

306 948,70

145 277,00

281 613,75

ħródáo: Spóáka

Strategia rozwoju Emitenta
Emitent jest ﬁrmą informatyczną specjalizującą siĊ w tworzeniu nowoczesnych
rozwiązaĔ IT w oparciu o platformy WebObjects i Cocoa.
Dáugoletnie doĞwiadczenie na rynkach miĊdzynarodowych, kompetentny i doĞwiadczony
zespóá wspóápracowników, zastosowanie nowoczesnych rozwiązaĔ technologicznych
i organizacyjnych pozwala na dostarczenie klientom i partnerom wysokiej jakoĞci rozwiązaĔ
wspomagających pracĊ i zarządzanie ﬁrmą.
Emitent koncentruje siĊ w swoich dziaáaniach na tworzeniu wartoĞci dla Klientów
i Akcjonariuszy.
Emitent w strategii dalszego rozwoju koncentruje siĊ przede wszystkim na rozwoju serwisu
www.iﬁrma.pl poprzez:
Wzmocnienie wizerunku i rozpoznawalnoĞci marki,
Zbudowanie call center i infrastruktury informatycznej zwiĊkszającej funkcjonalnoĞü
serwisu oraz zwiĊkszenie skali dziaáania,
x WspóápracĊ z organizacjami i podmiotami zrzeszającymi osoby prowadzące
dziaáalnoĞü gospodarczą,
x Zbudowanie moduáu sprzedaĪy towarów i usáug dla uĪytkowników serwisu,
x Nawiązanie wspóápracy z partnerami oferującymi usáugi i produkty dla sektora
MSP,
x Uczestniczenie w projektach i przetargach na przedsiĊwziĊcia związane
z e-podatkami.
Jednym z elementów promowania idei rozliczania podatków przez internet oraz serwisu
iﬁrma.pl, bĊdzie przygotowywany serwis internetowy przeznaczony nie tylko dla
przedsiĊbiorców, ale dla wszystkich podatników. Serwis bĊdzie umoĪliwiaá wygenerowanie
formularzy podatkowych PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 oraz wszelkich zaáączników do
tych formularzy.
x
x

Emitent zamierza równieĪ umacniaü i rozwijaü dotychczasowe kierunki dziaáania,
w szczególnoĞci usáug IT i dedykowanych rozwiązaĔ informatycznych, w zakresie
usáug outsourcingu i rekrutacji specjalistów IT, jak równieĪ w zakresie przedsiĊwziĊü
internetowych.
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Emitent koncentruje siĊ na doskonaleniu wybranych linii biznesowych.
W zakresie usáug IT i dedykowanych rozwiązaĔ informatycznych Emitent zamierza:
x

PowiĊkszaü bazy stale wspóápracujących klientów

x

Kontynuowaü rozwój wspóápracy z istniejącymi kontrahentami

x

Nawiązaü wspóápracĊ z klientami z obszaru UE i USA z sektora MSP

x

Budowaü gotowe rozwiązania softwarowe przeznaczone dla klientów korporacyjnych

W zakresie usáug outsourcingu i rekrutacji specjalistów IT Emitent zamierza:
x

Pozyskaü nowych klientów z paĔstw UE i Polski

x

Rozwijaü wspóápracĊ z dotychczasowymi partnerami

x

Rozwijaü wspóápracĊ z uczelniami wyĪszymi (pozyskiwanie kandydatów do pracy)

W zakresie przedsiĊwziĊü internetowych zamierza:
x

Przygotowywaü i uruchamiaü serwisy internetowe o wysokim potencjalne komercyjnym
oraz niskich kosztach funkcjonowania, przeznaczone na rynek polski i globalny

Szczegóáowy opis dziaáaĔ związanych z realizacją strategii zostaá zaprezentowany w pkt. 3.4
CzĊĞci IV Dokumentu ofertowego, w którym przedstawiono dziaáania związane z realizacją
poszczególnych celów emisyjnych.

6.3.

Czynniki nadzwyczajne mające wpáyw na dziaáalnoĞü podstawową
i rynki, na których dziaáa Emitent

W ocenie Emitenta nie wystąpiáy czynniki nadzwyczajne mające wpáyw na dziaáalnoĞü
podstawową Spóáki i jej rynku. JednoczeĞnie Emitent uwaĪa, iĪ na Ğwiadczenie usáug duĪy
wpáyw ma koniunktura gospodarcza. W zaleĪnoĞci od fazy cyklu, w którym znajduje siĊ w
danym momencie gospodarka widoczne mogą byü zmiany w osiąganych przez Emitenta
przychodach ze sprzedaĪy.
Wpáyw na dziaáalnoĞü mogą mieü równieĪ zmiany w prawie gospodarczym oraz w prawie
pracy.

6.4.

Podsumowanie podstawowych informacji dotyczących
uzaleĪnienia Emitenta od patentów lub licencji, umów
przemysáowych, handlowych lub ﬁnansowych, albo od nowych
procesów produkcyjnych

6.4.1

Patenty

Emitent nie posiada Īadnych patentów.
6.4.2

Licencje

Emitent nie posiada Īadnych licencji.
6.4.3

Umowy przemysáowe, handlowe, ﬁnansowe

Przez umowy istotne ze wzglĊdu na wartoĞü, Emitent rozumie umowy, których wartoĞü
przekracza 10% kapitaáów wáasnych Emitenta wykazanych w zatwierdzonym sprawozdaniu
ﬁnansowym za rok 2006, natomiast umowy istotne ze wzglĊdu na przedmiot to takie,
których przedmiot ma istotne znaczenie dla dziaáalnoĞci Emitenta i w ocenie Zarządu
powinny zostaü zaprezentowane w Prospekcie emisyjnym.
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Umowy istotne zawarte przez Emitenta lub jego poprzednika prawnego POWER MEDIA
Spóáka z o.o.:
1. Umowa nr 032005 zawarta 1 grudnia 2005 (aneksowana 05.12. 2005 r., 21.01.
2007 r.) pomiĊdzy Emitentem a spóáką Siemens Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
(Siemens).
Przedmiotem umowy jest okreĞlenie zasad i szczegóáowych warunków, na jakich Emitent
Ğwiadczyü bĊdzie na rzecz Siemens usáugi w zakresie inĪynierii oprogramowania, inne
usáugi informatyczne lub towarzyszące prowadzeniu projektów informatycznych, na
które w szczególnoĞci skáadaü siĊ bĊdzie tworzenie wszelkiego typu oprogramowania
informatycznego.
Emitent zobowiązaá siĊ w okresie obowiązywania umowy do powstrzymywania siĊ od
dziaáaĔ konkurencyjnych wobec Siemens Polska w okreĞlonych przez strony przypadkach
i zakresach.
Siemens przysáuguje caáoĞü autorskich praw majątkowych do wszelkich utworów
w rozumieniu prawa autorskiego, prawo wáasnoĞci do produktów powstaáych w ramach
realizacji umowy przez Emitenta oraz związanych z nimi praw autorskich.
Siemens Sp. z o.o. moĪe wypowiedzieü umowĊ w caáoĞci lub w czĊĞci, z zachowaniem
nastĊpujących okresów wypowiedzenia:
2 tygodnie – w stosunku do konsultantów, którzy Ğwiadczyli usáugi na rzecz Siemens
Sp. z o.o. przez áączny okres krótszy niĪ 6 miesiĊcy;
x 1 miesiąc – w stosunku do konsultantów, którzy Ğwiadczyli usáugi na rzecz Siemens
Sp. z o.o. przez áączny okres dáuĪszy niĪ 6 miesiĊcy a krótszy niĪ 3 lata;
x 3 miesiące – w stosunku do konsultantów, którzy Ğwiadczyli usáugi na rzecz Siemens
Sp. z o.o. przez áączny okres dáuĪszy niĪ 3 lata.
Emitent moĪe wypowiedzieü umowĊ zachowaniem 12 – miesiĊcznego okresu
wypowiedzenia.
x

KaĪdej ze stron przysáuguje prawo do pisemnego, natychmiastowego rozwiązania umowy
w przypadku raĪącego naruszenia postanowieĔ umowy przez drugą stronĊ, poprzedzone musi
to byü jednak pisemnym wezwaniem do usuniĊcia bądĨ zaniechania takich naruszeĔ. Gdyby
strona naruszająca umowĊ w terminie 7 dni od otrzymania pisma, nie usunĊáa naruszeĔ lub
ich nie zaniechaáa umowa wygasa z upáywem tego terminu. W przypadku, gdyby z przyczyn
obiektywnych termin nie mógá zostaü dotrzymany, pomimo niezwáocznego podjĊcia przez
stronĊ zobowiązaną czynnoĞci niezbĊdnych do usuniĊcia naruszeĔ, termin ulega przesuniĊciu
o czas niezbĊdny do ich usuniĊcia. W przypadku ponownego naruszenia umowy przez tĊ
samą stronĊ, w zakresie toĪsamym lub podobnym, które uprzednio nie doprowadziáo do
rozwiązania umowy, druga strona zwolniona bĊdzie z obowiązku ponownego wyznaczania
stronie naruszającej umowĊ terminu na usuniĊcia lub zaprzestanie naruszeĔ.
Umowa zawarta na czas okreĞlony 5 lat.
Przedmiotowa umowa, na podstawie porozumienia zawartego pomiĊdzy stronami w dniu
20 grudnia 2006 r., obejmuje spóákĊ Siemens Networks Sp. z o.o.
Na podstawie niniejszej umowy Emitent Ğwiadczy równieĪ, na rzecz Siemens Sp. z o.o.
oraz Siemens Networks Sp. z o.o., usáugi outsourcingu administracyjnego polegające na
Ğwiadczenie pomocy w zakresie poszukiwania i identyﬁkowania personelu pomocniczego
do zawarcia kontraktów jako pracowników lub innych podwykonawców.
WartoĞü umowy, w zakresie Ğwiadczonych usáug informatycznych, wyniosáa w okresie od
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1.07.2006 r. do 30.09.2007 r. - 2.626.791,67 zá. (od Siemens Sp. z o.o.) oraz 5.019.670,89
zá. (od Nokia Siemens Networks Sp. z o.o.). Natomiast wartoĞü usáug outsourcingu
administracyjnego, w okresie od 1.07.2006 r. do 30.09.2007 r., wyniosáa 192.441,03 zá.
(od Siemens Sp. z o.o.) oraz 406.069,12 zá. (od Nokia Siemens Networks Sp. z o.o.).
Umowa istotna ze wzglĊdu na wartoĞü.
2. Umowa zawarta 12 maja 2006r. (aneksowana 1.07.2007) pomiĊdzy Emitentem
a spóáką Siemens Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Siemens).
Przedmiotem umowy jest okreĞlenie zasad i szczegóáowych warunków, na jakich
Emitent Ğwiadczyü bĊdzie na rzecz Siemens usáugi z zakresu doradztwa personalnego,
w zakresie poszukiwania i identyﬁkowania personelu na stanowiska okreĞlone w zleceniach
przekazanych przez Siemens
Umowa zawarta na czas nieokreĞlony. Strony mogą wypowiedzieü umowĊ w przypadku
wystąpienia okolicznoĞci przewidzianych przez strony. KaĪdej ze stron przysáuguje prawo
do pisemnego, natychmiastowego rozwiązania umowy w przypadku raĪącego naruszenia
postanowieĔ umowy przez drugą stronĊ.
Przedmiotowa umowa, na podstawie porozumienia zawartego pomiĊdzy stronami w dniu
20 grudnia 2006 r., obejmuje spóákĊ Siemens Networks Sp. z o.o.
WartoĞü umowy wyniosáa w okresie od 1.07.2006 r. do 30.09.2007 r. – 329.685,14 zá.
(od Siemens Sp. z o.o.) oraz 36.536,23 zá. (od Nokia Siemens Networks Sp. z o.o.).
Umowa istotna ze wzglĊdu na wartoĞü.
3. Umowa zawarta 22 listopada 2006 r. pomiĊdzy Emitentem a spóáką Motorola
Polska Electronics Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (Motorola Polska).
Przedmiotem umowy jest okreĞlenie zasad i szczegóáowych warunków, na jakich Emitent
Ğwiadczyü bĊdzie na rzecz Motorola Polska usáugi outsourcingu kadrowego.
Emitent zobowiązaá siĊ w okresie obowiązywania umowy do powstrzymywania siĊ od
dziaáaĔ konkurencyjnych wobec Motorola Polska w okreĞlonych przez strony przypadkach
i zakresach.
Motorola Polska przysáuguje caáoĞü autorskich praw majątkowych do wszelkich utworów
w rozumieniu prawa autorskiego, prawo wáasnoĞci do produktów powstaáych w ramach
realizacji umowy przez Emitenta oraz związanych z nimi praw autorskich.
Emitent, bez uzyskania pisemnego pozwolenia Motorola Polska Electronics Sp. z o.o.
nie bĊdzie staraü siĊ o pozyskanie któregokolwiek czáonka personelu Motorola Polska
Electronics Sp. z o.o.. W przypadku, gdyby pracownik Motorola Polska Electronics Sp. z
o.o., bez pisemnej zgody spóáki rozpocząá realizacjĊ pracy na rzecz Emitenta na podstawie
jakiejkolwiek umowy cywilnoprawnej z Emitentem, Motorola Polska Electronics Sp. z o.o.
przysáugiwaü bĊdzie prawo do kary umownej w wysokoĞci 20 000 záotych. Postanowienia te
obowiązują przez okres trwania stosunku pracy pomiĊdzy pracownikiem a Motorola Polska
Electronics Sp. z o.o. oraz przez okres 6 miesiĊcy od ustania tego stosunku.
W przypadku, gdyby konsultant, bez pisemnej zgody Emitenta rozpocząá realizacjĊ pracy
na rzecz Motorola Polska Electronics Sp. z o.o. na podstawie umowy z Motorola Polska
Electronics Sp. z o.o, Emitentowi przysáugiwaü bĊdzie prawo do kary umownej w wysokoĞci
20 000 záotych za konsultanta. Postanowienia te obowiązują przez okres trwania stosunku
pracy pomiĊdzy konsultantem a Emitentem oraz przez okres 6 miesiĊcy od ustania tego
stosunku.
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Strony mogą rozwiązaü umowĊ w caáoĞci lub w czĊĞci z zachowaniem trzydziestodniowego
okresu wypowiedzenia.
KaĪdej ze stron przysáuguje prawo do pisemnego, natychmiastowego rozwiązania umowy
w przypadku raĪącego naruszenia postanowieĔ umowy przez drugą stronĊ, poprzedzone
musi to byü jednak pisemnym wezwaniem do usuniĊcia bądĨ zaniechania takich naruszeĔ.
Gdyby strona naruszająca umowĊ w terminie 7 dni od otrzymania pisma, nie usunĊáa
naruszeĔ umowa wygasa z upáywem tego terminu, chyba Īe strony postanowią inaczej.
Umowa zawarta na czas nieokreĞlony.
WartoĞü umowy w okresie od 1.07.2006 r. do 30.09.2007 r. wyniosáa 719.859,49 zá.
Umowa istotna ze wzglĊdu na wartoĞü.
4. Umowa o wspóápracy zawarta 16 lipca 2007 r. pomiĊdzy Emitentem
a BRE Bankiem S.A. z siedzibą w Warszawie (Bank).
Strony zgodnie ustaliáy iĪ postanowienia niniejszej umowy bĊdą miaáy zastosowanie
wyáącznie do dziaáalnoĞci MultiBanku – Oddziaáu BankowoĞci Detalicznej BRE Banku S.A.
Przedmiotem umowy jest umoĪliwienie przez Emitenta uĪytkownikom serwisu www.
iﬁrma.pl, którzy zostali posiadaczami rachunku bieĪącego MultiStarter Business, uĪywania
serwisu www.iﬁrma.pl na preferencyjnych warunkach, m.in. polegających na moĪliwoĞci
bezpáatnego korzystania z peánej wersji serwisu oraz wsparcia konsultantów przez
6 miesiĊcy kalendarzowych rozpoczynając od dnia rejestracji w serwisie. Natomiast Bank
zobowiązaá siĊ do informowania klientów o moĪliwoĞci skorzystania z serwisu www.iﬁrma.pl
we wszystkich mediach sáuĪących do promocji rachunku bieĪącego MultiStarter Business.
Strony zobowiązaáy siĊ do wykonania umowy z naleĪytą starannoĞcią oraz do przestrzegania
zasad poufnoĞci i tajemnicy zawodowej, w szczególnoĞci w odniesieniu do danych osobowych
osób zawierających poszczególne umowy.
Umowa zostaáa zawarta na czas okreĞlony tj. od dnia 16 lipca 2007 r. do dnia 30 czerwca
2008 roku. KaĪdej ze stron przysáuguje prawo do rozwiązania umowy z zachowaniem
3 miesiĊcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
Umowa istotna ze wzglĊdu na przedmiot.
5. Umowa ramowa o Ğwiadczenie usáug konsultacyjnych z dnia 17 lipca 2007 r.
zawarta pomiĊdzy Emitentem a TRAVELPLANET.PL S.A. z siedzibą we Wrocáawiu
(TRAVELPLANET).
Przedmiotem niniejszej umowy jest Ğwiadczenie przez Emitenta na rzecz TRAVELPLANET usáug
informatycznych w zakresie tworzenia nowego i modyﬁkacji istniejącego oprogramowania
polegające w szczególnoĞci na projektowaniu, tworzeniu, modyﬁkacji oprogramowania
aplikacyjnego, przygotowywaniu szacunków pracocháonnoĞci i czasu realizacji planowanych
prac, testowaniu oraz tworzeniu dokumentacji.
OdpowiedzialnoĞü Emitenta z tytuáu niewykonania lub nienaleĪytego wykonania przedmiotu
umowy ograniczona jest do kwoty rzeczywiĞcie poniesionych szkód (za wyjątkiem
przewidzianych kar umownych). OdpowiedzialnoĞü z tytuáu szkód poĞrednich, w tym utraty
zysków jest umownie wyáączona.
W przypadku naruszenia przez Emitenta obowiązków wynikających z klauzuli poufnoĞci,
jest on zobowiązany do zapáacenia na rzecz TRAVELPLANET kary umownej w wysokoĞci
100.000 zá za kaĪdy przypadek naruszenia. WysokoĞü pozostaáych, przewidzianych umową
ewentualnych kar umownych nie przekracza kwoty 20.000 zá. Strony mają prawo do
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dochodzenia odszkodowania przewyĪszającego wysokoĞü przewidzianych w umowie kar
umownych na zasadach ogólnych.
Umowa zostaáa zawarta na czas nieokreĞlony z mocą obowiązującą od dnia jej podpisania.
Umowa moĪe zostaü rozwiązana przez którąkolwiek ze Stron, za trzymiesiĊcznym
wypowiedzeniem záoĪonym drugiej stronie na piĞmie.
WartoĞü umowy w okresie od 01.07.2006 r. do 30.09.2007 r. wyniosáa 63.431,25 zá.
6. Umowa zawarta w dniu 12 lipca 2007 r. pomiĊdzy Emitentem a spóáką Volvo
Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocáawiu („Volvo”).
Przedmiotem umowy jest okreĞlenie zasad i szczegóáowych warunków, na jakich Emitent
Ğwiadczyü bĊdzie na rzecz Volvo usáugi rekrutacyjne oraz outsourcingu kadrowego.
Emitent nie ponosi odpowiedzialnoĞci za szkody wynikające z zatrudnienia Kandydata
przez VOLVO oraz za Īadne nieprawdziwe oĞwiadczenia záoĪone przez przedstawionych
Kandydatów.
Umowa zostaje zawarta na czas nieokreĞlony. KaĪda ze Stron moĪe rozwiązaü umowĊ
w kaĪdym momencie jej trwania z zachowaniem jednomiesiĊcznego okresu wypowiedzenia
w zakresie usáug rekreacyjnych i zachowaniem trzymiesiĊcznego okresu wypowiedzenia
w zakresie usáug outsourcingu kadrowego.
VOLVO dopuszcza moĪliwoĞü, Īe Emitent wspóápracuje z ﬁrmami konkurencyjnymi
w stosunku do VOLVO w zakresie podobnym do zakresu niniejszej umowy.
VOLVO zobowiązaáo siĊ, Īe nie bĊdzie bezpoĞrednio lub za poĞrednictwem jakiegokolwiek
innego podmiotu gospodarczego czyniáa jakichkolwiek prób związanych z pozyskaniem
przedstawionych Kandydatów oraz Pracowników lub Podwykonawców Emitenta w celu
nawiązania z nimi jakiegokolwiek stosunku prawnego.
Emitent zobowiązaá siĊ, Īe nie bĊdzie czyniá Īadnych prób związanych z pozyskaniem
Pracowników lub Podwykonawców VOLVO w celu nawiązania z nimi jakiegokolwiek stosunku
prawnego. Ograniczenie to obowiązuje przez okres 12 miesiĊcy od daty rozwiązania
stosunku prawnego áączącego VOLVO z danym Pracownikiem lub Podwykonawcą z inicjatywy
Pracownika lub Podwykonawcy.
Strony zobowiązaáy siĊ do wzajemnej i obustronnej ochrony tajemnicy handlowej.
Zobowiązanie to obejmuje informacje i materiaáy, w których posiadanie Strony weszáy
w związku z zawarciem umowy, a takĪe informacje wzajemnie udostĊpnione w trakcie
wykonywania usáugi.
Umowa istotna ze wzglĊdu na przedmiot.
7. Umowy o Ğwiadczenie usáug zawierane z UĪytkownikami Serwisu iﬁrma.pl.
W ocenie Zarządu Emitenta w związku z masowym charakterem serwisu
www.iﬁrma.pl sáuĪącego do automatyzacji rozliczeĔ podatkowych do umów istotnych,
zawieranych w zwykáym toku dziaáalnoĞci Emitenta naleĪą umowy o Ğwiadczenie usáug
zawierane z poszczególnymi uĪytkownikami serwisu. Przedmiotowe umowy okreĞlające
prawa i obowiązki stron. Integralną czĊĞü umów stanowi Regulamin Serwisu iﬁrma.
pl okreĞlający warunki Ğwiadczenia usáug oraz zasady odpowiedzialnoĞci Emitenta.
W szczególnoĞci na mocy umowy o Ğwiadczenie usáug zawieranej z kaĪdym uĪytkownikiem
serwisu Emitent zobowiązuje siĊ Ğwiadczyü usáugi związane z przetwarzaniem danych
oraz obliczaniem naleĪnoĞci z tytuáu podatków, ubezpieczeĔ spoáecznych i zdrowotnego
UĪytkownika za pomocą sieci Internet. Warunkiem rozpoczĊcia pracy w serwerze iﬁrma.pl
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jest prawidáowa rejestracja, a jej kontynuacji wprowadzenia danych zgodnych ze stanem
faktycznym i prawnym. Umowy te zawierane są na czas nieokreĞlony. W koĔcu czerwca
serwis iﬁrma.pl, miaá ok. 1600 páacących uĪytkowników oraz ok. 4000 aktywnych kont.
Umowy istotne ze wzglĊdu na przedmiot.
Poza wyĪej wymienionymi Emitent nie jest stroną Īadnych umów istotnych zawieranych
w ramach zwykáej dziaáalnoĞci w rozumieniu przepisów regulujących funkcjonowanie spóáek
publicznych, a zawierane przez niego umowy nie maja charakteru uzaleĪniającego, jako
kryterium uznania umów za istotne, które w ocenie Zarządu powinny zostaü zaprezentowane
w prospekcie emisyjnym, przyjĊto 10% kapitaáów wáasnych Emitenta wykazanych
w zatwierdzonym sprawozdaniu ﬁnansowym za rok 2006 lub przedmiot umowy, mający
istotne znaczenie dla dziaáalnoĞci Emitenta. PoniĪej wskazano charakterystykĊ umów
mogącą we wáaĞciwy sposób zobrazowaü dziaáalnoĞü Emitenta oraz oddaü charakter
stosunków z kontrahentami i ich wpáyw na sytuacjĊ Emitenta. Wobec niespeánienia przez
kontrakty warunków umowy istotnej wielkoĞü obrotów z poszczególnymi kontrahentami nie
jest istotna dla oceny dziaáalnoĞci Emitenta.
Emitent Ğwiadczy usáugi w zakresie:
- outsourcingu kadrowego;
- usáug rekrutacyjnych;
- usáug na Ğwiadczenie usáug informatycznych.
I. Umowy dotyczące outsourcingu kadrowego zobowiązują Emitenta do Ğwiadczenie usáug
w zakresie wsparcia projektów informatycznych swoimi pracownikami lub podwykonawcami,
wypoĪyczania ich na okreĞlony czas do realizacji projektów zdeﬁniowanych w zamówieniach
kontrahentów. Umowy przewidują zakaz konkurencji obowiązujący kontrahentów Emitenta
oraz objĊte są klauzulą poufnoĞci. Umowy te zawierane są zwykle na czas nieokreĞlony.
Jednym z gáównych zleceniodawców Emitenta w tym zakresie jest Motorola Polska Electronics
Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (Umowa z dnia 10 paĨdziernika 2006 r.).
II. Umowy dotyczące usáug rekrutacyjnych zobowiązują Emitenta do poszukiwania, selekcji
i rekomendowana kandydatów na stanowiska okreĞlone w formie szczegóáowego opisu
stanowiska pracy, dostarczonego Emitentowi w ustalonym okresie. Umowy przewidują
zakaz konkurencji obowiązujący kontrahentów Emitenta oraz są objĊte klauzulą poufnoĞci.
Umowy te zawierane są zwykle na czas nieokreĞlony. Jednym ze zleceniodawców Emitenta
w tym zakresie jest Tietoenator RTS Sp. z o.o. (Umowa o Ğwiadczenie usáug rekrutacyjnych
z dnia 12 kwietnia 2007 roku).
III. Umowy dotyczące Ğwiadczenia usáug informatycznych zobowiązują Emitenta do usáug
związanych z wykonywaniem oraz dostarczaniem oprogramowania. Umowy przewidują zakaz
konkurencji obowiązujący kontrahentów Emitenta oraz objĊte są klauzulą poufnoĞci. Umowy
te zawierane są zwykle na czas nieokreĞlony. Emitent zawará umowĊ w tym przedmiocie ze
spóáką S.A.D. Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Umowa z dnia 28 sierpnia 2005 r.)
Emitent nie jest stroną istotnych umów o charakterze przemysáowym lub ﬁnansowym,
zawieranych w normalnym toku jego dziaáalnoĞci.
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6.4.4. Nowe procesy produkcyjne
Wedáug záoĪonego oĞwiadczenia Emitent w swojej dziaáalnoĞci gospodarczej nie wdraĪa
nowych procesów produkcyjnych.

6.5.

ZaáoĪenia wszelkich oĞwiadczeĔ Emitenta dotyczących jego
pozycji konkurencyjnej

Emitent nie záoĪyá w Dokumencie Rejestracyjnym Īadnych oĞwiadczeĔ dotyczących swojej
pozycji konkurencyjnej.
Znane Emitentowi statystyki i raporty o rynku IT nie są na tyle szczegóáowe i nie odnoszą
siĊ wprost do dziaáalnoĞci Emitenta, by na ich podstawie okreĞlaü swoją pozycjĊ.
Emitent podejmując i rozwijając dziaáalnoĞü byá Ğwiadomy zarówno swoich moĪliwoĞci
i potencjaáu, jak i dokonywaá rozpoznania dziaáaĔ potencjalnych konkurentów. Rozwój Emitenta
nastĊpowaá jednak w sposób organiczny i choü jego wynikiem z pewnoĞcią jest systematyczne
polepszanie pozycji konkurencyjnej, to w chwili obecnej nie jest w stanie w sposób wiarygodny
i obiektywny, poparty stosownymi statystykami przedstawiü swojej pozycji.
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7.

Struktura organizacyjna

7.1.

Opis grupy kapitaáowej oraz miejsca Emitenta w tej grupie

Emitent nie tworzy grupy kapitaáowej.

7.2.

Wykaz istotnych podmiotów zaleĪnych Emitenta

Emitent nie posiada podmiotów zaleĪnych.
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8.

ĝrodki trwaáe

8.1

Informacje dotyczące juĪ istniejących lub planowanych
znaczących rzeczowych aktywów trwaáych, w tym dzierĪawionych
nieruchomoĞci oraz jakichkolwiek obciąĪeĔ ustanowionych na
tych aktywach

8.1.1. Opis nieruchomoĞci Emitenta
Na dzieĔ zatwierdzenia prospektu Emitent nie posiada prawa wáasnoĞci do nieruchomoĞci.
NieruchomoĞü lokalowa, w której prowadzona jest dziaáalnoĞü Emitent najmuje od osób
trzecich.
PoniĪej zostaáy przedstawione podstawowe informacje na temat stanu prawnego uĪytkowanej
przez Emitenta nieruchomoĞci.
Tabela 13. Informacja na temat nieruchomoĞci uĪytkowanych przez SpóákĊ wg
stanu na dzieĔ zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego.
NieruchomoĞci uĪytkowane
przez SpóákĊ (typ
nieruchomoĞci)
NieruchomoĞü lokalowa

Lokalizacja

Tytuá prawny

Ul. KieábaĞnicza 24, 50110 Wrocáaw

Najem

Opis

Biura ﬁrmy

ħródáo: Emitent

Tytuá prawny do nieruchomoĞci bĊdącej siedzibą Emitenta stanowi Umowa najmu nr
17/04/2005 zawarta 29 kwietnia 2005 roku (aneksowana 01.09.2005 r., 01.12.2005
r., 01.06.2006 r., 01.08.2006 r., 01.09.2006 r., 01.02.2007 r., 10.10.2007 r.) pomiĊdzy
Emitentem a „CHR PATIO” Sp. z o.o., której przedmiotem jest najem przez Emitenta
powierzchni uĪytkowej i lokalowej w budynku poáoĪonym przy ul. KieábaĞniczej 24 we
Wrocáawiu. Zgodnie z postanowieniami ww. umowy Emitent nie moĪe podnajmowaü
przedmiotu najmu bez zgody wynajmującego „CRH PATIO”. Umowa zostaáa zawarta na
czas nieokreĞlony.
Emitent nie planuje nabycia nieruchomoĞci.
8.1.2. Rzeczowe aktywa trwaáe Emitenta
Tabela 14. Informacja na temat form wáasnoĞci Ğrodków trwaáych (dane w zá).
Znaczące rzeczowe aktywa trwaáe

Tytuá prawny

WartoĞü netto

Opel Astra

WáasnoĞü Emitenta

4 690,00

Mercedes Benz C200

WáasnoĞü Emitenta

20 000,00

Subaru Forester

WáasnoĞü Emitenta

27 883,28

Opel Vectra

WáasnoĞü Emitenta

34 749,95

ħródáo: Emitent

Na rzeczowych aktywach trwaáych Emitenta, w postaci samochodów: Subaru Forester i
Opel Vectra ustanowiono w dniu 5 lipca 2006 roku zastaw na rzecz Raiffeisen Bank Polska
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Spóáka Akcyjna. àączna kwota wierzytelnoĞci zabezpieczonej zastawem wynosi 102.000,00 zá.
Zastaw ustanowiono do dnia 30 lipca 2013 roku.
Oprócz wyszczególnionych pojazdów do majątku ﬁrmowego naleĪą:
 sprzĊt komputerowy o wartoĞci nabycia 259.922,14 podczas gdy jego dotychczasowe
umorzenie wynosi 195.951,48,
 oraz prawa majątkowe, w tym oprogramowanie i prawo do serwisu iﬁrma.pl, o wartoĞci
nabycia 109.488,62 o umorzeniu 107.394,46.
W okresie najbliĪszych dwóch lat Emitent planuje nabycie rzeczowych aktywów trwaáych
wedáug nastĊpujących kategorii: Ğrodki transportu, sprzĊt informatyczny i telekomunikacyjny
oraz oprogramowanie. Wedáug najlepszej wiedzy Zarządu Emitenta na dzieĔ zatwierdzenia
prospektu brak jest szczegóáowych ustaleĔ co do nabycia ww. rzeczowych aktywów
trwaáych.
Umowy leasingu:
1) Umowa leasingu operacyjno - zwrotnego zawarta w dniu 19 paĨdziernika
2006 roku pomiĊdzy Emitentem („Korzystający”) a Raiffeisen Leasing Polska S.A.
(„Finansujący”).
Przedmiotem umowy są zestawy komputerowe Mac mini Core Duo wraz z monitorami
i klawiaturą.
WartoĞü leasingu – 29.957,39 zá netto;
Zabezpieczenie umowy - weksel in blanco;
Czas trwania umowy – do kwietnia 2008 roku.
2) Umowa leasingu operacyjno - zwrotnego zawarta w dniu 26 stycznia 2007
roku pomiĊdzy Emitentem („Korzystający”) a Raiffeisen Leasing Polska S.A.
(„Finansujący”).
Przedmiotem umowy jest Serwer HP Proliant DL380G4 X3, 4GHz/2M/1G oraz Urządzenie
Wielofunkcyjne HP LaserJet 3392 (skaner+drukarka+ksero).
WartoĞü leasingu – 20.638,75 zá netto;
WartoĞü koĔcowa - 309,58 zá netto;
Okresowa opáata leasingowa – 978,84 zá netto;
Zabezpieczenie umowy - weksel wáasny in blanco wraz z deklaracją wekslową.
Czas trwania umowy – 18 miesiĊcy (do lipca 2008 roku).
3) Umowa leasingu operacyjno - zwrotnego zawarta w dniu 11 wrzeĞnia 2007
roku pomiĊdzy Emitentem („Korzystający”) a Raiffeisen Leasing Polska S.A.
(„Finansujący”).
Przedmiotem umowy są zestawy komputerowe MAC.
WartoĞü leasingu – 20.850,00 zá netto;
WartoĞü koĔcowa 208,50 zá netto;
Okresowa opáata leasingowa – 775,57 zá netto;
Zabezpieczenia - weksel wáasny in blanco wraz z deklaracją wekslową.
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Czas trwania umowy – 24 miesiĊcy (do wrzeĞnia 2009 roku).

8.2.

Opis zagadnieĔ i wymogów związanych z ochroną Ğrodowiska,
które mogą mieü wpáyw na wykorzystanie przez Emitenta
rzeczowych aktywów trwaáych

W ocenie Emitenta nie istnieją wymogi dotyczące ochrony Ğrodowiska naturalnego, które
mogáyby w istotny sposób wpáywaü na wykorzystywanie rzeczowych aktywów trwaáych.
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9.

Przegląd sytuacji operacyjnej i ﬁnansowej Emitenta

Przegląd sytuacji operacyjnej i ﬁnansowej Emitenta zostaá przeprowadzony w oparciu
o zbadane przez biegáych rewidentów historyczne informacje ﬁnansowe poprzednika
prawnego Emitenta za lata obrotowe 2004-2006 oraz Ğródroczne informacje ﬁnansowe
za okres od 1 stycznia 2007 do 30 czerwca 2007 r. poddane przeglądowi przez biegáego
rewidenta wraz z danymi porównywalnymi sporządzonymi za okres: od 1 stycznia 2006
do 30 czerwca 2006 r. (nie poddane przeglądowi ani badaniu przez biegáego rewidenta),
sporządzonych wedáug Polskich Standardów RachunkowoĞci, które prezentowane są
w punkcie 20 czĊĞci Rejestracyjnej Prospektu.

9.1. Sytuacja ﬁnansowa Emitenta
Tabela 15. Wyniki ﬁnansowe Emitenta (w tys. zá)
Za okres

Za okres

I - VI 2007 r.

I - VI 2006 r.

Lata

Wyszczególnienie
2006

2005

2004

Przychody netto ze sprzedaĪy i
zrównane z nimi, w tym:

5 331,0

5 397,3

10 652,0

3 960,6

2 062,1

Koszty wedáug rodzaju

5 135,8

4 410,3

8 940,5

3 597,8

1 969,7

76,7

55,5

115,5

106,1

71,9

3 402,8

2 784,3

5 617,3

1 854,2

1 034,8

- Ubezpieczenia spoáeczne i inne
Ğwiadczenia

653,4

548,5

1 056,3

309,5

35,0

Zysk (strata) z dziaáalnoĞci operacyjnej

208,2

991,4

1 678,4

394,0

96,2

Zysk (strata) brutto

205,6

996,0

1 692,0

379,2

84,6

Zysk (strata) netto

176,0

828,0

1 361,5

288,2

62,5

- Amortyzacja
- Wynagrodzenia

ħródáo: Emitent

Wyniki finansowe w latach 2004-2006 ( w tys. zá.)
EBIT

EBITDA

Zysk brutto

Zysk netto

2 000,0
1 500,0
1 000,0
500,0
0,0
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Historyczne informacje ﬁnansowe jak i Ğródroczne informacje ﬁnansowe wykazują zysk
we wszystkich okresach dziaáalnoĞci Emitenta. Dynamika zysku netto w latach 2004-2006
ksztaátuje siĊ na poziomie 2178%.
W roku 2005 zysk netto w porównaniu z rokiem 2004 wzrósá z ok. 62,5 tys. zá. do poziomu
288,2 tys. zá. Daje to dynamikĊ wzrostu na poziomie 461% przy dynamice wzrostu
przychodów ze sprzedaĪy 192%. Byáo to moĪliwe dziĊki m.in. rozpoczĊciu wspóápracy
z ﬁrmami Siemens i BenQ, a takĪe dziĊki pierwszemu wdroĪeniu systemu InStudio w TVN24.
NiĪszy poziom zysku netto w I poáowie 2007 roku w odniesieniu do I poáowy 2006 roku przy
porównywalnym poziomie przychodów wiąĪe siĊ gáównie ze wzrostem wynagrodzeĔ.
WaĪnym wydarzeniem mającym wpáyw na historyczne informacje ﬁnansowe Emitenta
byáo wejĞcie w maju 2004 roku Polski do struktur Unii Europejskiej. Zdarzenie to nie
spowodowaáo znacznego wzrostu konkurencji ze strony ﬁrm zagranicznych, ale przyczyniáo
siĊ do budowy spoáeczeĔstwa informatycznego w Polsce, a przez to do zwiĊkszania
nakáadów przedsiĊbiorstw i paĔstwa na rozwiązania informatyczne. Innym nastĊpstwem
przystąpienia do UE byáo otworzenie rynku pracy w wielu paĔstwach Zachodniej Europy, co
spowodowaáo emigracjĊ zarobkową polskich informatyków.
Wymusiáo to na Emitencie zwiĊkszenie nakáadów na wynagrodzenia, a takĪe w celu realizacji
umów, zatrudniania nowych pracowników. Koszty wynagrodzeĔ w tym okresie wzrosáy
z 1.034,8 tys. zá. w 2004r. do 1.854,2 tys. zá. w roku 2005, a w 2006 roku osiągnĊáy poziom
5.617,3 tys. zá. Dodatkowo Emitent w celu zapewnienia sobie jak najlepszych pracowników
przedsiĊwziąá w 2006 roku konkretne dziaáania:
uruchomienie dziaáu HR, gáównie w celu outsourcingu kadrowego, choü równieĪ
pozyskana dziĊki tej inicjatywie duĪa baza informacyjna pozwala rekrutowaü
pracowników na potrzeby Emitenta,
x otwarcie wáasnej pracowni komputerowej na wydziale informatyki Uniwersytetu
Wrocáawskiego, co pozwala z jednej strony przyszáym informatykom poznaü
Emitenta jako bardzo dynamiczne przedsiĊbiorstwo, a z drugiej strony Emitent moĪe
zidentyﬁkowaü szczególnie uzdolnionych studentów w kontekĞcie ich przyszáego
zatrudnienia,
x Emitent wdroĪyá program opcji pracowniczych w celu związania ze sobą najbardziej
kluczowych pracowników.
Warto zauwaĪyü, Īe Emitent potraﬁá wykorzystaü sytuacjĊ niedoboru najlepszych
specjalistów na rynku i stworzyá z dziaáu HR jedno ze Ĩródeá swojego biznesu.
x

Na koniec roku 2004 Emitent zatrudniaá 22 pracowników. Na koniec 2005 roku w Spóáce
pracowaáy juĪ 121 osoby, tak znaczny wzrost pracowników spowodowaá zwiĊkszenie siĊ
o 79% wydatków na wynagrodzenia. Wielu pracowników ĞciĞle wspóápracowaáo z klientami
korporacyjnymi których Emitent pozyskaá w II poáowie roku 2005, dlatego wzrost wydatków
związanych z páacami nie byá tak znaczący jakby wskazywaá na to wzrost liczby pracowników.
Na koniec 2006 roku w Power Media sp. z o.o. byáo zatrudnionych 101 pracowników.
Zmniejszenie liczby pracowników naleĪy powiązaü z zakoĔczeniem przez SpóákĊ wspóápracy
z BenQ na skutek postĊpowania upadáoĞciowego BenQ z siedzibą na terenie Niemiec.
ZauwaĪalny jest jednoczeĞnie w tym okresie wzrost wydatków na wynagrodzenia. Miaáy
na to wpáyw gáównie dwa czynniki: znaczny wzrost páac specjalistów oraz koniecznoĞü
wypáacenia odpraw pracownikom, w tym takĪe pracownikom odchodzącym po zakoĔczeniu
wspóápracy z BenQ.
Prawie dwukrotne zwiĊkszenie przychodów w roku 2006 wpáynĊlo takĪe na wzrost kosztów,
jednak dziĊki dobremu wykorzystaniu przez Emitenta dotychczasowych zasobów wzrost
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ten nie byá tak dynamiczny jak w przypadku przychodów i pozwoliá na osiągniĊcie znacznie
lepszego wyniku ﬁnansowego.
W roku 2006 Emitent odnotowaá kolejny, prawie piĊciokrotny wzrost zysku netto (w stosunku
do roku 2005) osiągając poziom 1.361,5 tys. zá. Wzrost przychodów roku 2006 byá jeszcze
wiĊkszy niĪ w roku poprzednim i osiągnąá dynamikĊ na poziomie 269%. Spowodowane
byáo m.in. uruchomieniem dziaáu HR, rozpoczĊciem wspóápracy z przedsiĊbiorstwami One
Mile Up i Motorola Polska.
Emitent planuje dalszy rozwój serwisu iﬁrma.pl, warto wiĊc zwróciü uwagĊ na prawie
trzykrotny wzrost przychodów serwisu iﬁrma.pl w latach 2004 – 2006 (dynamika 294%).
Sáabsze wyniki zysku netto w I póároczu 2007 wynikają ze wzrostu wynagrodzeĔ zarówno
w walucie krajowej jak i obcej.
Ocena rentownoĞci Emitenta
Przy ocenie rentownoĞci wykorzystano nastĊpujące wskaĨniki:
1. RentownoĞü sprzedaĪy – zysk ze sprzedaĪy / przychody netto ze sprzedaĪy
produktów, towarów i materiaáów x 100
2. RentownoĞü operacyjna sprzedaĪy – zysk z dziaáalnoĞci operacyjnej / przychody
netto ze sprzedaĪy produktów, towarów i materiaáów x 100
3. RentownoĞü brutto – zysk brutto / przychody netto ze sprzedaĪy produktów, towarów
i materiaáów x 100
4. RentownoĞü netto – zysk netto / przychody netto ze sprzedaĪy produktów, towarów
i materiaáów x 100
5. RentownoĞü aktywów ROA– zysk netto / aktywa (stan na koniec okresu) x 100
6. RentownoĞü kapitaáu wáasnego ROE – zysk netto / kapitaá wáasny x 100
7. RentownoĞü aktywów obrotowych – zysk netto / aktywa obrotowe (stan na koniec
okresu) x 100
8. RentownoĞü EBITDA – zysk z dziaáalnoĞci operacyjnej powiĊkszony o amortyzacje za
dany okres / przychody netto ze sprzedaĪy produktów, towarów i materiaáów x 100
Tabela 16. WskaĨniki rentownoĞci Emitenta
Za okres
WskaĨnik

I - VI
2007

RentownoĞü sprzedaĪy

I - VI
2006

Lata

2006

2005

2004

15,37%

29,84%

25,48%

23,88%

18,45%

RentownoĞü operacyjna sprzedaĪy

3,91%

18,37%

15,76%

9,95%

4,67%

RentownoĞü brutto

3,86%

18,45%

15,88%

9,57%

4,10%

RentownoĞü netto

3,30%

15,34%

12,78%

7,28%

3,03%

RentownoĞü aktywów ROA

5,32%

38,32%

63,01%

20,65%

15,36%

11,18%

59,23%

97,40%

53,73%

25,18%

RentownoĞü aktywów obrotowych

5,95%

43,29%

71,17%

22,70%

18,15%

RentownoĞü EBITDA

5,34%

19,40%

16,84%

12,63%

8,15%

RentownoĞü kapitaáu wáasnego ROE

ħródáo: Biuro Maklerskie Banku DnB NORD S.A. na podstawie historycznych informacji ﬁnansowych Emitenta
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DziaáalnoĞü Emitenta w badanym okresie byáa rentowna. Ponadto wszystkie prezentowane
wskaĨniki rentownoĞci w ujĊciach rocznych znacznie wzrosáy.
W 2005 roku rentownoĞü przedsiĊbiorstwa widocznie siĊ poprawiáa. Najbardziej widoczny
jest wzrost wskaĨnika rentownoĞci netto który zwiĊkszyá siĊ o 140% w porównaniu do roku
2004, w tym samym czasie rentownoĞü brutto wzrosáa o 133%, a wskaĨniki rentownoĞci
operacyjnej sprzedaĪy, oraz stopa zwrotu z kapitaáu wáasnego ROE zanotowaáy wynik
lepszy od roku poprzedniego o 113%. RentownoĞü sprzedaĪy poprawiáa siĊ 2-krotnie. Byáo
to związane ze znacznym zwiĊkszeniem przychodów netto, gáownie dziĊki rozpoczĊciu
i poszerzeniu wspóápracy z miĊdzynarodowymi korporacjami. Wzrost rentownoĞci aktywów
ROA i aktywów obrotowych w tym okresie wyniósá odpowiednio 34% i 25%. Mniejszy wzrost
tych wskaĨników w porównaniu do pozostaáych wskaĨników rentownoĞci byá spowodowany
znacznym zwiĊkszeniem siĊ aktywów obrotowych i rzeczowych aktywów trwaáych
(o odpowiednio 269% i 276%).
W 2006 roku aktywa obrotowe równieĪ wzrosáy ale juĪ mniej dynamicznie (151%), co
spowodowaáo przy duĪym wzroĞcie przychodów netto (dynamika 269%) ponad 3-krotną
poprawĊ rentownoĞci aktywów ROA i rentownoĞci aktywów obrotowych. Pozostaáe wskaĨniki
teĪ byáy lepsze w 2006 roku, rentownoĞü sprzedaĪy poprawiáa siĊ o 6,71%, rentownoĞü
netto o 76%, a stopa zwrotu z kapitaáów wáasnych ROE o 81% i osiągnĊáa poziom 97,4%
co oznacza, Īe w 2006 roku 1 záoty kapitaáów wáasnych wypracowaá 97 groszy zysku.
WskaĨnik rentownoĞci netto zanotowaá najwiĊkszy wzrost w badanym okresie i wzrósá
ponad czterokrotnie (dynamika 422% w latach 2004-2006), ponad czterokrotnie wzrósá
takĪe wskaĨnik rentownoĞci aktywów ROA.
Znaczne obniĪenie wskaĨników w I poáowie 2007 roku wynikają gáównie ze
wzrostuwynagrodzeĔ o 22% oraz aktywów obrotowych o 15,5% w stosunku do I poáowy
2006 r, przy porównywalnym poziomie przychodów ze sprzedaĪy.

9.2.

Wynik operacyjny

9.2.1.

Istotne czynniki, mające znaczący wpáyw na wynik dziaáalnoĞci
operacyjnej Emitenta

Tabela 17. Wyniki dziaáalnoĞci operacyjnej Emitenta (w tys. zá.)

Wyszczególnienie

Przychody netto ze sprzedaĪy i
zrównane z nimi, w tym:

Za okres

Za okres

I - VI 2007

I - VI 2006

Lata
2006

2005

2004

5 331,0

5 397,3

10 652,0

3 960,6

2 062,1

5 331,0

5 396,5

10 613,3

3 960,6

2 062,0

Zmiana stanu produktów

0,0

0,0

0,0

0,0

0,3

Przychody netto ze sprzedaĪy towarów i
materiaáów

0,0

0,8

38,7

0,0

0,1

5 135,8

4 410,3

8 940,5

3 597,8

1 969,7

- Amortyzacja

76,7

55,5

115,5

106,1

71,9

- ZuĪycie materiaáów i energii

48,5

66,1

127,9

113,7

89,6

595,2

581,6

1 272,5

893,9

688,6

Przychody netto ze sprzedaĪy produktów

Koszty wedáug rodzaju

- Usáugi obce
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- Podatki i opáaty

51,7

43,4

81,6

23,8

2,4

- Wynagrodzenia

3 402,8

2 784,3

5 617,3

1 854,2

1 034,8

653,4

548,5

1 056,3

309,5

35,0

307,5

330,9

669,4

296,6

47,4

0,0

0,7

38,7

0,0

0,0

195,2

986,3

2 714,0

945,7

380,4

13,0

7,4

16,7

43,5

4,4

0,0

2,3

11,1

12,3

0,3

Zysk (strata) z dziaáalnoĞci
operacyjnej

208,2

991,4

1 678,4

394,0

96,2

EBITDA

284,9

1 046,9

1 793,9

500,1

168,1

- Ubezpieczenia spoáeczne i inne
Ğwiadczenia
- Pozostaáe koszty rodzajowe
WartoĞü sprzedanych towarów i
materiaáów
Zysk (strata) na sprzedaĪy
Pozostaáe przychody operacyjne
Pozostaáe koszty operacyjne

ħródáo: Emitent

Prezentowane wyniki roczne Power Media Sp. z o.o. Ğwiadczą o dynamicznym rozwoju
i duĪym potencjale wzrostu Emitenta.
W opinii Zarządu nastĊpujące nietypowe czynniki miaáy istotny wpáyw na dziaáalnoĞü
Emitenta:
W 2004 roku:
x

WejĞcie Polski do struktur Unii Europejskiej, które miaáo wpáyw na rozwój przedsiĊbiorstw
w Polsce poprzez wszelkie dotacje na rozwój przedsiĊbiorstw jak i zwiĊkszenie nakáadów
ﬁrm na informatyzacjĊ.

x

Nabycie wszystkich udziaáów w Power Media sp. z o.o. przez Panów Wojciecha
NarczyĔskiego i Andrzeja Parszuto w ramach wykupu menedĪerskiego akcji.

W 2005 roku:
x

rozpoczĊcie wspóápracy z Panią Martą Przewáocką, która nastĊpnie staáa siĊ wiceprezesem
i jednym ze wspóáwáaĞcicieli Spóáki

x

RozpoczĊcie wspóápracy z Siemens

x

RozpoczĊcie wspóápracy z BenQ

x

Opracowanie i pierwsze wdroĪenie systemu InStudio w TVN 24

W 2006 roku:
x

Reorganizacja dziaáu HR zajmującego siĊ outsourcingiem kadrowym, a takĪe opracowanie
procesu rekrutacji specjalistów pozwoliá speániü wymagania klientów w zakresie usáug
personalnych

x

RozpoczĊcie wspóápracy z OneMileUp i budowa systemu zarządzania hangarami
i planowaniem obsáugi naziemnej pokazująca duĪe moĪliwoĞci Emitenta w dostosowaniu
produktu do specyﬁcznych potrzeb klienta

x

Otwarcie pracowni komputerowej Emitenta na wydziale informatyki Uniwersytetu
Wrocáawskiego
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x

RozpoczĊcie wspóápracy z ﬁrma Motorola Polska, bĊdącej kolejnym klientem
korporacyjnym Emitenta

x

Dynamiczny wzrost klientów serwisu iﬁrma.pl

x

W zakresie negatywnych czynników mogących mieü wpáyw na wynik naleĪy zaliczyü
zerwanie wspóápracy z jednym z gáównych kontrahentów BenQ, na skutek postĊpowania
upadáoĞciowego ﬁrmy macierzystej kontrahenta w Niemczech

W I póároczu 2007 roku:
x

Kurs Euro i USD w stosunku do PLN mający wpáyw na wynagrodzenie wypáacane
w walutach obcych na podstawie kursu NBP.

x

Wzrost wynagrodzeĔ.

9.2.2.

Przyczyny znaczących zmian w sprzedaĪy netto lub przychodach netto
Emitenta

Przychody netto Emitenta wzrosáy ponad piĊciokrotnie w analizowanym okresie. W roku
2005 osiągnĊáy dynamikĊ 192%, a w roku 2006 – 269% co daje w caáym okresie dynamikĊ
na poziomie 517%. Gáównymi przyczynami takiego wzrostu byáy poszerzenie wspóápracy
i pozyskanie nowych klientów korporacyjnych. Wpáyw miaáo, takĪe utworzenie dziaáu HR
zajmującego siĊ outsourcingiem kadrowym i znaczny wzrost uĪytkowników serwisu iﬁrma.
pl. Poziom przychodów w I poáowie 2007 roku nie odbiega znacząco od rekordowego
I póárocza 2006 roku.
9.2.3.

Informacje dotyczące jakichkolwiek elementów polityki rządowej,
gospodarczej, ﬁskalnej, monetarnej oraz czynników, które miaáy istotny
wpáyw lub które mogáyby bezpoĞrednio lub poĞrednio mieü istotny wpáyw
na dziaáalnoĞü operacyjną Emitenta

Emitent nie posiada informacji dotyczących polityk i ich zmian innych niĪ powszechnie
dostĊpne. Zarząd stara siĊ na bieĪąco reagowaü na zmiany w otoczeniu zewnĊtrznym,
aby w jak najmniejszym stopniu miaáy one wpáyw na pozycjĊ i wyniki Spóáki. PoniĪsze
czynniki zostaáy zidentyﬁkowane jako zagroĪenia mające wpáyw na dziaáalnoĞü operacyjną
Emitenta:
x

Gwaátowne zmiany kursów walut

x

Polityka ﬁskalna czĊsto ingerująca
sprawozdawczoĞü ﬁnansową

i

komplikująca

prawo

podatkowe,

oraz

Gwaátowne zmiany kursów walut mają wpáyw na osiągane przez Emitenta wyniki ﬁnansowe,
gdyĪ z niektórymi kontrahentami Emitent rozlicza siĊ w walutach obcych w tym szczególnie
w euro i dolarach.
Celem Emitenta jest dalszy rozwój produktu niszowego jakim jest serwis iﬁrma.pl. Polityka
ﬁskalna upraszczająca prawo podatkowe i sprawozdawczoĞü ﬁnansową spowoduje w ocenie
Emitenta jeszcze szybszy rozwój serwisu. Polityka ﬁskalna komplikująca prawo podatkowe
i zasady sprawozdawczoĞci ﬁnansowej, w ocenie Emitenta moĪe negatywnie wpáynąü na
serwis iﬁrma.pl gdyĪ potencjalni klienci korzystaliby czĊĞciej z usáug biur rachunkowych,
a nie z narzĊdzi do samodzielnej ksiĊgowoĞci jakim jest serwis iﬁrma.pl.
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10.

Zasoby kapitaáowe

10.1. Informacje dotyczące Ĩródeá kapitaáu Emitenta
Analiza zasobów kapitaáowych Emitenta zostaáa przeprowadzona w oparciu o zbadane
przez biegáych rewidentów historyczne informacje ﬁnansowe poprzednika prawnego
Emitenta za lata obrotowe 2004-2006 oraz Ğródroczne informacje ﬁnansowe za okres od 1
stycznia 2007 do 30 czerwca 2007 r. poddane przeglądowi przez biegáego rewidenta wraz
z danymi porównywalnymi sporządzonymi za okres: od 1 stycznia 2006 do 30 czerwca
2006 r. (nie poddane przeglądowi ani badaniu przez biegáego rewidenta), sporządzonych
wedáug Polskich Standardów RachunkowoĞci, które prezentowane są w punkcie 20 CzĊĞci
Rejestracyjnej Prospektu
Tabela 18. ħródáa kapitaáu Emitenta (w tys. zá.)

I-VI 2007

2006

2005

2004

KAPITAà WàASNY

1 573,9

1 397,9

536,4

248,2

Kapitaá zakáadowy

500,0

50,0

50,0

50,0

Kapitaá zapasowy

806,1

394,6

62,7

62,7

91,8

91,8

91,8

91,8

0,0

0,0

43,7

-18,8

176,0

1 361,5

288,2

62,5

0,0

-500,0

0,0

0,0

1 735,7

763,0

859,1

158,7

Rezerwy na zobowiązania

0,2

1,3

0,0

0,0

Rezerwa z tytuáu odroczonego podatku dochodowego

0,2

1,3

0,0

0,0

Zobowiązania dáugoterminowe

54,1

72,1

0,0

0,0

Wobec pozostaáych jednostek

54,1

72,1

0,0

0,0

1 680,0

689,6

851,5

151,1

0,0

0,0

9,8

1 667,5

689,0

851,5

141,3

12,5

0,6

0,0

0,0

1,4

0,0

7,6

7,6

3 309,6

2 160,9

1 395,5

406,9

Pozostaáe kapitaáy rezerwowe
Zysk z lat ubiegáych
Zysk netto
Odpisy z zysku netto w ciągu roku
obrotowego(-)
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA
ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania krótkoterminowe
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostaáych jednostek
Fundusze specjalne
Rozliczenia miĊdzyokresowe
PASYWA RAZEM

ħródáo: Biuro Maklerskie Banku DnB NORD Polska S.A. na podstawie historycznych informacji ﬁnansowych
Emitenta
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Tabela 19. Struktura kapitaáu Emitenta

I-VI 2007

Kapital wáasny

2006

2005

2004

47,56%

64,69%

38,44%

61,00%

Kapitaá podstawowy

15,11%

2,31%

3,58%

12,29%

Kapitaá zapasowy

24,36%

18,26%

4,49%

15,41%

5,32%

63,01%

20,65%

15,36%

52,44%

35,31%

61,56%

39,00%

50,76%

31,91%

61,02%

37,13%

100%

100%

100%

100%

Zysk netto
Zobowiązania i rezerwy na
zobowiazania
Zobowiązania krótkoterminowe
PASYWA RAZEM

ħródáo: Biuro Maklerskie Banku DnB NORD Polska S.A. na podstawie historycznych informacji ﬁnansowych
Emitenta

Ocena páynnoĞci Emitenta
SprawnoĞü zarządzania
Przy ocenie sprawnoĞci zarządzania wykorzystano nastĊpujące wskaĨniki:
1. Cykl inkasa naleĪnoĞci – naleĪnoĞci x liczba dni badanego okresu / przychody netto
ze sprzedaĪy
2. Cykl spáaty zobowiązaĔ – zobowiązania krótkoterminowe x
okresu / koszty sprzedanych produktów, towarów i materiaáów

liczba dni badanego

Tabela 20. WskaĨniki sprawnoĞci zarządzania (w dniach) w latach 2004-2006

I-VI 2007

2006

2005

2004

Cykl inkasa naleĪnoĞci

56

30

189

53

Cykl spáaty zobowiązaĔ

41

24

151

27

ħródáo: Biuro Maklerskie Banku DnB NORD Polska S.A. na podstawie historycznych informacji ﬁnansowych
Emitenta

PáynnoĞü Emitenta
Przy ocenie páynnoĞci Emitenta wykorzystano nastĊpujące wskaĨniki:
1.

WskaĨnik páynnoĞci bieĪącej – aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe

2.

WskaĨnik przyspieszonej páynnoĞci – (aktywa obrotowe – zapasy – krótkoterminowe
rozliczenia miĊdzyokresowe) / zobowiązania krótkoterminowe

3.

WskaĨnik páynnoĞci natychmiastowej – Ğrodki pieniĊĪne i inne aktywa pieniĊĪne
/ zobowiązania krótkoterminowe
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Tabela 21. WskaĨniki páynnoĞci Emitenta

I-VI 2007

2006

2005

2004

WskaĨnik páynnoĞci bieĪącej

1,76

2,77

1,49

2,28

WskaĨnik przyspieszonej páynnoĞci

1,47

2,76

1,49

2,28

WskaĨnik páynnoĞci natychmiastowej

0,73

1,49

0,24

0,31

ħródáo: Biuro Maklerskie Banku DnB NORD Polska S.A. na podstawie historycznych informacji ﬁnansowych
Emitenta

W badanym okresie wskaĨniki páynnoĞci ﬁnansowej Emitenta utrzymywaáy siĊ na wysokim
poziomie. WskaĨnik páynnoĞci bieĪącej i przyspieszonej páynnoĞci byáy w 2004 i 2005
roku na identycznym poziomie gdyĪ Emitent nie posiadaá zapasów i krótkoterminowych
rozliczeĔ miĊdzyokresowych. W 2006 zarówno zapasy jak i krótkoterminowe rozliczenia
miĊdzyokresowe są na bardzo niskim poziomie i mają Ğladowy wpáyw na wskaĨniki
páynnoĞci.
Przyjmuje siĊ w przypadku wskaĨnika páynnoĞci bieĪącej, Īe jego optymalny poziom
zawiera siĊ w przedziale <1,2-2,0>, natomiast dla wskaĨnika przyspieszonej páynnoĞci
taki poziom to przedziaá <1-1,2>. W 2004, 2006 i I póároczu 2007 roku wartoĞci tych
wskaĨników w przypadku Power Media przekroczyáy optymalne wartoĞci co moĪe Ğwiadczyü
o nieefektywnym wykorzystaniu aktywów obrotowych. Z drugiej strony tak wysokie
wartoĞci tych wskaĨników Ğwiadczą takĪe o bardzo wysokim zabezpieczeniu zobowiązaĔ
do uregulowania w ciągu roku.
WskaĨnik páynnoĞci natychmiastowej wynosiá 0,31 w roku 2004, a w 2005 zmniejszyá siĊ
do poziomu 0,24. Przyczyną tego byá bardzo duĪy wzrost zobowiązaĔ z tytuáu podatków,
ceá, ubezpieczeĔ i innych ĞwiadczeĔ. W 2006 roku wskaĨnik ten osiągnąá poziom 1,49,
co oznacza, Īe 1 zá. zobowiązaĔ krótkoterminowych jest zabezpieczone 1,49 zá. Ğrodków
pieniĊĪnych posiadanych przez Emitenta.
Wysokie poziomy wskaĨników páynnoĞci, przekraczające poziomy optymalne mogą
wskazywaü na nadpáynnoĞü i nieefektywne wykorzystanie Ğrodków pieniĊĪnych w Spóáce.
Emitent jednak, ze wzglĊdu na specyﬁkĊ branĪy, w której koszty związane z wynagrodzeniami
są najwiĊkszą pozycją w kosztach, zabezpiecza siĊ w ten sposób przed nieprzewidywalnymi
zdarzeniami jak np. opóĨnienia w regulowaniu naleĪnoĞci przez kontrahentów. Celem
zabezpieczenia terminowego regulowania zobowiązaĔ wobec pracowników Emitent
utrzymuje nadpáynnoĞü i inwestuje Ğrodki pieniĊĪne w krótkoterminowe lokaty bankowe.
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Poziom zadáuĪenia Emitenta
Tabela 22. Struktura zadáuĪenia Emitenta
I-VI 2007

2006

Udziaá

2005

Udziaá

2004

Udziaá

Udziaá

Rezerwy na zobowiązania

0,2

0,01%

1,3

0,17%

0,0

0,00%

0,0

0,00%

Rezerwa z tytuáu odroczonego podatku
dochodowego

0,2

0,01%

1,3

0,17%

0,0

0,00%

0,0

0,00%

Zobowiązania dáugoterminowe

54,1

3,12%

72,1

9,45%

0,0

0,00%

0,0

0,00%

Wobec pozostaáych jednostek

54,1

3,12%

72,1

9,45%

0,0

0,00%

0,0

0,00%

a) kredyty i poĪyczki

53,1

3,06%

65,9

8,64%

0,0

0,00%

0,0

0,00%

1,0

0,06%

6,2

0,81%

0,0

0,00%

0,0

0,00%

c) inne zobowiązania ﬁnansowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostaáych jednostek

1 680,0 96,79%
0,0

0,00%

1 667,5 96,07%

689,6 90,38%
0,0

0,00%

689,0 90,30%

851,5 99,12%
0,0

0,00%

851,5 99,12%

151,1 95,21%
9,8

6,18%

141,3 89,04%

a) kredyty i poĪyczki

25,5

1,47%

25,5

3,34%

0,0

0,00%

0,0

0,00%

c) inne zobowiązania ﬁnansowe

25,9

1,49%

15,9

2,08%

0,0

0,00%

0,0

0,00%

d) z tytuáu dostaw i usáug

250,5 14,43%

117,2 15,36%

157,8 18,37%

89,5 56,40%

g) z tytuáu podatków, ceá, ubezpieczeĔ
i innych ĞwiadczeĔ

901,4 51,93%

523,0 68,55%

692,6 80,62%

51,8 32,64%

i) inne

43,1

2,48%

7,4

0,97%

1,0

0,12%

0,0

0,00%

Fundusze specjalne

12,5

0,72%

0,6

0,08%

0,0

0,00%

0,0

0,00%

1,4

0,08%

0,0

0,00%

7,6

0,88%

7,6

4,79%

1 735,7

100%

763,0

100%

859,1

100%

158,7

100%

Rozliczenia miĊdzyokresowe
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA
ZOBOWIĄZANIA

ħródáo: Biuro Maklerskie Banku DnB NORD Polska S.A. na podstawie historycznych informacji ﬁnansowych
Emitenta

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w 2004 roku stanowiáy 38,85% pasywów. W 2005
roku udziaá zobowiązaĔ wzrósá do 61,56%, a w 2006 roku spadá znów do 35,31%.
W 2004 roku gáówną pozycją w zobowiązaniach byá kredyt kupiecki wynikający z dziaáalnoĞci
operacyjnej Emitenta.
W 2005 roku zobowiązania z tytuáu dostaw i usáug wzrosáy do poziomu 157,8 tys. NajwiĊkszy
ponad 20-krotny wzrost jest widoczny w zobowiązaniach z tytuáu podatków, ceá, ubezpieczeĔ
i innych ĞwiadczeĔ. Na koniec 2005 roku osiągnĊáy one wartoĞü 692,6 tys. zá. i stanowiáy
80,6% wszystkich zobowiązaĔ Spóáki. Emitent w tym okresie korzystaá z moĪliwoĞci
kwartalnego odprowadzania podatku VAT, dlatego przy prawie 2-krotnym wzroĞcie przychodów
przypadającym na II poáowĊ roku skumulowany VAT z 3 miesiĊcy stanowiá znaczącą pozycjĊ.
VAT naleĪny odprowadza siĊ do 25 dnia miesiąca po zakoĔczeniu kaĪdego kwartaáu,
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w związku z tym Emitent zobowiązania z tego tytuáu musiaá rozliczyü do 25 stycznia 2006 roku.
Dodatkowym czynnikiem wpáywającym na wzrost zobowiązaĔ byáo zwiĊkszenie zatrudnienia
w II poáowie 2005, a przez to znaczący wzrost skáadki ZUS. Zobowiązania z tytuáu skáadek ZUS
pracodawca opáaca miesiĊcznie do 15 dnia nastĊpnego miesiąca, czyli skáadka ZUS za grudzieĔ
powinna zostaü uregulowana w przypadku Emitenta do 15 styczna 2006 roku.
W 2006 roku zobowiązania krótkoterminowe zmniejszyáy siĊ o 19% w porównaniu do roku
2005 i przy wzroĞcie o 169% kapitaáów wáasnych udziaá tych zobowiązaĔ w pasywach
Emitenta zmniejszyá siĊ do 31,91%. TakĪe w 2006 roku gáówną pozycją zobowiązaĔ są
zobowiązania z tytuáu podatków, ceá, ubezpieczeĔ i innych ĞwiadczeĔ. NajwiĊkszy wpáyw
na taki poziom zobowiązaĔ miaáo zobowiązanie z tytuáu podatku dochodowego CIT. Emitent
skorzystaá tu z zapisu art. 25 ust. 6 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
i wpáacaá zaliczki miesiĊczne na poczet podatku dochodowego w formie uproszczonej.
W związku z uzyskaniem znacznie wiĊkszego zysku w roku 2006 niĪ w latach bazowych, na
podstawie których Emitent obliczaá zaliczki miesiĊczne, powstaáa koniecznoĞü wyrównania
zobowiązania z tytuáu podatku CIT z terminem realizacji do 2 kwietnia 2007 roku.
W I póároczu 2007 roku zobowiązania i rezerwy na zobowiązania stanowiáy 52,44% pasywów
na co wpáyw miaáo zwiĊkszenie zobowiązaĔ krótkoterminowych w tym : zobowiązaĔ od
pozostaáych jednostek z tytuáu dostaw i usáug, wzrostu zobowiązaĔ z tytuáu podatków, ceá,
ubezpieczeĔ i innych ĞwiadczeĔ jak równieĪ zobowiązaĔ wynikających z wynagrodzeĔ.
Wzrost zobowiązaĔ z tytuáu podatków, ceá, ubezpieczeĔ wynosiá 901,4 tys. zá i wynikaá
z nastĊpujących tytuáów:
- z tyt. podatku dochodowego od osób prawnych – 132,9 tys. zá
- z tyt. podatku dochodowego od osób ﬁzycznych – 76,1 tys. zá
- z tyt. ubezpieczeĔ spoáecznych i zdrowotnych – 492,8 tys. zá
- z tyt. PFRON - 84,5 tys. zá
- z tyt. podatku VAT- 191,1 tys. zá
Stan zobowiązaĔ z tytuáu dostaw i usáug w wartoĞci 250,5 tys. zá. wynika gáównie ze wzrostu
zobowiązaĔ związanych z przygotowaniem publicznej oferty (usáugi doradcze i badanie
sprawozdaĔ ﬁnansowych).
Przy ocenie zadáuĪenia Emitenta wykorzystano nastĊpujące wskaĨniki:
1. WskaĨnik ogólnego zadáuĪenia – zobowiązania ogóáem / aktywa ogóáem
2. WskaĨnik zadáuĪenia dáugoterminowego – zobowiązania dáugoterminowe / aktywa
ogóáem
3. WskaĨnik zadáuĪenia krótkoterminowego – zobowiązania krótkoterminowe /
aktywa ogóáem
4. WskaĨnik zadáuĪenia kapitaáu wáasnego – zobowiązania ogóáem / kapitaáy wáasne
Tabela 23. WskaĨniki zadáuĪenia Emitenta
I-VI 2007
WskaĨnik ogólnego zadáuĪenia
WskaĨnik zadáuĪenia dáugoterminowego
WskaĨnik zadáuĪenia krótkoterminowego
WskaĨnik zadáuĪenia kapitaáu wáasnego

2006

2005

2004

52,40%

35,25%

61,02%

37,13%

1,63%

3,34%

0,00%

0,00%

50,76%

31,91%

61,02%

37,13%

110,18%

54,49%

158,74%

60,88%

ħródáo: Biuro Maklerskie Banku DnB NORD Polska S.A. na podstawie historycznych informacji ﬁnansowych Emitenta
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W latach 2004 i 2005 Emitent nie posiadaá zobowiązaĔ dáugoterminowych,
a w 2006 zobowiązanie te byáy na bardzo niskim poziomie, dlatego poziom zadáuĪenia
dáugoterminowego ma niewielki wpáyw na dziaáalnoĞü Spóáki.
WskaĨnik zadáuĪenia ogólnego powinien wedáug przyjĊtych standardów oscylowaü
w przedziale <0,57-0,67>, a jego wysokoĞü uzaleĪniona jest od branĪy. Im wyĪszy jego
poziom, tym wyĪsze zadáuĪenie i wyĪsze ryzyko ﬁnansowe. W przypadku Emitenta wskaĨnik
ten mieĞciá siĊ w przedziale w roku 2005, a w latach 2004 i 2006 plasowaá siĊ znacznie
poniĪej dolnej granicy.
ZadáuĪenie w analizowanym okresie ksztaátuje siĊ na niskim poziomie, wysoki wzrost
wskaĨników zadáuĪenia przypada tylko na koniec 2005 roku jak i I póárocze 2007 roku i jest
to spowodowane opisanym wczeĞniej wzrostem zobowiązaĔ z tytuáu z tytuáu podatków, ceá,
ubezpieczeĔ i innych ĞwiadczeĔ.

10.2. WyjaĞnienie Ĩródeá i kwot oraz opis przepáywów Ğrodków
pieniĊĪnych Emitenta
Tabela 24. Przepáywy pieniĊĪne Emitenta (w tys. zá)

I-VI 2007 I-VI 2006

2006

2005

2004

A. Przepáywy Ğrodków pieniĊĪnych z
dziaáalnoĞci operacyjnej
Zysk (strata) netto

176,0

828,0

1 361,5

288,2

62,5

Korekty razem w tym:

57,6

-512,3

90,5

38,0

-52,1

Amortyzacja

76,7

55,5

115,5

106,1

71,9

-356,9

-156,8

185,2

-767,9

-184,3

980,3

-109,7

-203,2

700,3

62,7

-565,5

-301,0

-18,7

-

-1,2

233,6

315,6

1 452,0

326,2

10,4

Wpáywy

21,6

8,0

9,6

-

0,5

Zbycie wartoĞci niematerialnych i prawnych oraz
rzeczowych aktywów trwaáych

21,6

8,0

9,6

-

0,5

Wydatki

14,9

174,0

219,9

168,7

43,7

Nabycie wartoĞci niematerialnych i prawnych oraz
rzeczowych aktywów trwaáych

14,9

174,0

219,9

168,7

43,7

6,7

-166,0

-210,3

-168,7

-43,2

Wpáywy

-

-

102,0

-

-

Kredyty i poĪyczki

-

-

102,0

-

-

33,4

-

522,5

-

-

-

-

500,0

-

-

12,8

-

10,6

-

-

Zmiana stanu naleĪnoĞci
Zmiana stanu zobowiązaĔ krótkoterminowych, z
wyjątkiem kredytów i poĪyczek
Zmiana stanu rozliczeĔ miĊdzyokresowych
Przepáywy pieniĊĪne netto z dziaáalnoĞci operacyjnej
B. Przepáywy Ğrodków pieniĊĪnych z
dziaáalnoĞci inwestycyjnej

Przepáywy pieniĊĪne netto z dziaáalnoĞci
inwestycyjnej
C. Przepáywy Ğrodków pieniĊĪnych z
dziaáalnoĞci ﬁnansowej

Wydatki
Dywidendy i inne wypáaty na rzecz wáaĞcicieli
Spáaty kredytów i poĪyczek
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PáatnoĞci zobowiązaĔ z tytuáu umów leasingu
ﬁnansowego
Odsetki

16,1

-

8,2

-

-

4,5

-

3,7

-

-

-33,4

-

-420,5

-

-

D. Przepáywy pieniĊĪne netto, razem

206,8

149,6

821,2

157,5

-32,8

E. Bilansowa zmiana stanu Ğrodków
pieniĊĪnych

205,9

149,6

821,2

157,5

-32,8

Przepáywy pieniĊĪne netto z dziaáalnoĞci ﬁnansowej

ħródáo: Emitent

W latach 2004 – 2006 przepáywy pieniĊĪne netto wygenerowane przez SpóákĊ wzrosáy
z kwoty – 32,8 tys. zá. w 2004 roku do kwoty 821,2 tys. zá. w 2006 roku.
Saldo przepáywów z dziaáalnoĞci operacyjnej wygenerowanych przez Power Media sp. z o.o.
w ciągu analizowanych okresów przyjmowaáo wartoĞci dodatnie, co naleĪy interpretowaü
jako sytuacjĊ bardzo korzystną, gdyĪ przepáywy z dziaáalnoĞci operacyjnej wynikają
bezpoĞrednio z zasadniczej dziaáalnoĞci przedsiĊbiorstwa, czyli realizacji umów na usáugi
programistyczne i usáugi HR oraz udostĊpnienia serwisu iﬁrma.pl. Na wzrost salda miaáo
gáównie wpáyw coroczne zwiĊkszanie siĊ zysku netto.
Zmniejszenie siĊ salda w I póároczu 2007 roku jest wynikiem zmniejszenia siĊ zysku netto
wynikającego ze wzrostu nakáadów na wynagrodzenia, a co za tym idzie - wzrostu z tytuáu
podatku dochodowego od osób ﬁzycznych i skáadek na ubezpieczenia.
Przepáywy Ğrodków pieniĊĪnych z dziaáalnoĞci inwestycyjnej w analizowanym okresie
charakteryzują siĊ saldem ujemnym. Byáo to wynikiem ponoszenia nakáadów na wsparcie
rozwoju prowadzonej dziaáalnoĞci związanej z tworzonym oprogramowaniem, usáugami
informatycznymi oraz uzupeánieniem funkcjonalnoĞci serwisu iﬁrma.pl. Dotyczyáy gáównie
sprzĊtu komputerowego oraz w latach 2005 i 2006 znacznych wydatków na Ğrodki
transportu.
Przepáywy pieniĊĪne z dziaáalnoĞci ﬁnansowej pojawiáy siĊ w Spóáce w roku 2006 i I poáowie
2007 roku i miaáy wartoĞü ujemną. W 2006 roku spowodowane to byáo gáównie wypáatą
dywidendy na rzecz wáaĞcicieli. Do wpáywów z tej dziaáalnoĞci naleĪy zaliczyü zaciągniĊty
kredyt o wartoĞci 102 tys. zá. zabezpieczony Ğrodkami trwaáymi. W I pólroczu 2007 roku
natomiast gáównie związane byáo z zapáatą zobowiązaĔ z tytuáu umów leasingu ﬁnansowego
oraz spáata kredytów i poĪyczek.

10.3. Potrzeby kredytowe oraz struktura ﬁnansowania Emitenta
Na koniec 2006 roku kapitaáy obce stanowiáy w strukturze ﬁnansowania Emitenta 35,31%
pasywów, co pokazuje, Īe Spóáka ﬁnansuje swą dziaáalnoĞü w znacznej czĊĞci z kapitaáów
wáasnych.
Kapitaáy obce na koniec 2006 to w 90,38% zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania dáugoterminowe stanowią 9,45% kapitaáów obcych (3,34% pasywów).
Emitent na dzieĔ 30 czerwca 2007 roku posiadaá dwie umowy leasingu na komputery
Macintosh, serwer oraz urządzenie wielofunkcyjne. Umowy te mają wartoĞü 50.596,14 zá.
W dniu 11 wrzeĞnia 2007 roku Emitent zawará umowĊ leasingu na zestawy komputerowe
Mcintosh o wartoĞci 20.850,00 zá.
Emitent w sierpniu 2006 podpisaá umowĊ kredytu na kwotĊ 102.000 zá. z terminem zapáaty
do lipca 2010 roku. MiesiĊczna rata kapitaáowa wynosi 2.125 zá.
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Kredyt zostaá przeznaczony na zakup 2 samochodów - Opel Vectra i Subaru Forester.
Kredytodawca – Raiffeisen Bank
Rodzaj transakcji – kredyt inwestycyjny
Kwota udzielona – 102.000,00 zá
Data zakoĔczenia – 30.07.2010r.
Zabezpieczenia – Peánomocnictwo do rachunku bieĪącego w Raiffeisen Bank oraz zastaw
rejestracyjny na pojeĨdzie samochodowym marki Opel Vectra oraz Subaru Forester (czyli
na samochodach, na zakup których przeznaczono kredyt)
Sposób wykorzystania kredytu – zakup samochodów
Na dzieĔ zatwierdzenia prospektu Emitent nie zawará kolejnych umów kredytu oraz
leasingu.
Emitent oczekuje, Īe potrzebne do dalszego rozwoju Ğrodki pozyska z emisji akcji oraz
wypracowanych w kolejnych latach zysków. W przypadku, gdyby emisja przyniosáa Ğrodki
niĪsze od oczekiwanych, brakująca wartoĞü zostanie uzupeániona ze Ğrodków wáasnych
z przewidywanego zysku netto oraz amortyzacji.
Emitent nie wyklucza kolejnych emisji w wypadku nie objĊcia w tej bieĪącej emisji wszystkich
oferowanych akcji. Spóáka nie przewiduje ﬁnansowania dáugiem celów inwestycyjnych,
które nie zostaną sﬁnansowane z emisji akcji oraz wyniku spóáki.

10.4. Informacje na temat jakichkolwiek ograniczeĔ w wykorzystywaniu
zasobów kapitaáowych, które miaáy lub mogáyby mieü bezpoĞrednio
lub poĞrednio istotny wpáyw na dziaáalnoĞü operacyjną Emitenta
Wedle wiedzy Emitenta brak jest jakichkolwiek ograniczeĔ w wykorzystaniu zasobów
kapitaáowych, które miaáy lub które mogáyby mieü bezpoĞrednio lub poĞrednio istotny
wpáyw na dziaáalnoĞü operacyjną Emitenta.

10.5. Przewidywane Ĩródáa funduszy potrzebnych do zrealizowania
zobowiązaĔ
Emitent nie podjąá wiąĪących zobowiązaĔ odnoĞnie planowanych inwestycji, o których
mowa w pkt. 5.3.2 oraz w sprawie nabycia rzeczowych aktywów trwaáych, o których mowa
w pkt. 8.1.
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11.
11.1

Badania i rozwój, patenty i licencje
Strategia badawczo-rozwojowa Emitenta za ostatnie 3 lata
obrotowe

Emitent nie prowadzi obecnie, ani w okresie ostatnich trzech lat istotnej dziaáalnoĞci
badawczo-rozwojowej.

11.2. Patenty i licencje posiadane przez Emitenta
Emitent nie posiada licencji istotnych dla jego dziaáalnoĞci.

11.3. Znaki towarowe posiadane przez Emitenta
Na dzieĔ zatwierdzenia prospektu, Emitent posiada zgáoszenie nastĊpujących znaków
towarowych:
1. Power Media - zgáoszenie krajowe z dnia 25.05.2007 r., nr zgáoszenia Z 325683;
rodzaj znaku: znak sáowno-graﬁczny;
2. iﬁrma.pl - zgáoszenie krajowe z dnia 25.05.2007 r., nr zgáoszenia Z 325682; rodzaj
znaku: znak sáowny sáowno-graﬁczny;

Power Media S.A

86

Prospekt Emisyjny

12.

Informacje o tendencjach

12.1. Najistotniejsze ostatnio wystĊpujące tendencje w produkcji,
sprzedaĪy i zapasach oraz kosztach i cenach sprzedaĪy
W 2007 roku Emitent kontynuuje dziaáalnoĞü w prezentowanych w Prospekcie obszarach.
Na dziaáanie i wynik spóáki maja wpáyw tendencje i trendy zarówno makroekonomiczne jak
i mające miejsce w bliskim otoczeniu ﬁrmy.
Podstawowym czynnikiem makroekonomicznym jest kurs Euro i USD w stosunku do PLN.
Emitent posiada zawarte kontrakty, których wynagrodzenie jest naliczane w walutach obcych i
na podstawie kursu NBP z dnia wystawienia faktury przeliczane na záotówki. Aprecjacja záotego
wpáywa negatywnie na wynik ﬁnansowy spóáki, zmniejszając wartoĞü wynagrodzenia z tytuáu
wykonania prac. Mimo umacniania siĊ polskiej waluty, wszystkie kontrakty prowadzone przez
Emitenta są rentowne, jednak wynik ﬁnansowy tych kontraktów jest niĪszy niĪ w 2006 roku.
WaĪną tendencją mającą wpáyw na wynik i dziaáania Emitenta jest wzrost wynagrodzeĔ,
obserwowany w wiĊkszoĞci gaáĊzi gospodarki. Z jednej strony wpáywa on negatywnie
na wynik spóáki, z drugiej strony daje moĪliwoĞü podniesienia cen za oferowane usáugi
w dziedzinie Usáug IT, co przy zachowaniu wartoĞci procentowej marĪy daje pozytywny
wynik w Ğrednioterminowym wyniku spóáki. Wzrost wynagrodzeĔ jest pozytywną tendencją
dla dziaáu rekrutacji i outsourcingu kadrowego, gdzie podstawą naliczania wynagrodzenia
spóáki jest koszt lub pensja pracownika.
Emitent kontynuuje powiĊkszanie bazy klientów, zarówno o podmioty Polskie, jak
i zagraniczne przy wynagrodzeniu wyĪszym niĪ analogiczne kontrakty zawierane w 2006
roku. Emitent rozszerzyá wspóápracĊ z dotychczasowymi klientami zarówno pod wzglĊdem
iloĞciowym, jak i jakoĞciowym – zwiĊkszając róĪnorodnoĞü Ğwiadczonych usáug.
W drugiej poáowie 2007 roku Emitent obserwuje wzrost zainteresowania usáugami
z tytuáu rekrutacji pracowników na rzecz ﬁrm trzecich, co moĪe przeáoĪyü siĊ na wzrost
przychodów z tego segmentu. Pozytywną tendencją jest otworzenie rynków pracy dla
Polskich pracowników w nowych krajach UE, co pozwala na rozszerzenie zakresu usáug
rekrutacji i outsourcingu kadrowego o nowe rynki.
Emitent zwiĊksza równieĪ dynamikĊ wzrostu przychodów abonamentowych pochodzących
z serwisu ksiĊgowoĞci internetowej iﬁrma.pl, mimo obniĪenia Ğredniej ceny abonamentu
wynikającej z prowadzonych akcji promocyjnych.
Od daty zakoĔczenia ostatniego roku obrachunkowego daje siĊ zauwaĪyü nastĊpujące
tendencje:
-

lekki wzrost sprzedaĪy ogóáem, w tym znaczny wzrost przychodów z serwisu
iﬁrma.pl
znaczny wzrost kosztów (gáównie wynagrodzeĔ), które determinują obniĪenie
zysku
wzrost zapasów, gáownie w kategorii zaliczki na dostawy
wzrost cen sprzedaĪy usáug, bĊdący konsekwencją wzrostu wynagrodzeĔ ( co
wpáywa na poprawĊ rentownoĞci)
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12.2. Jakiekolwiek znane tendencje, niepewne elementy, Īądania,
zobowiązania lub zdarzenia, które wedle wszelkiego
prawdopodobieĔstwa mogą mieü znaczący wpáyw na perspektywy
Emitenta
Na dzieĔ zatwierdzenia prospektu, zgodnie z najlepszą wiedzą Emitenta brak jakichkolwiek
znanych tendencji, niepewnych elementów, ĪądaĔ, zobowiązaĔ lub zdarzeĔ, które wedle
wszelkiego prawdopodobieĔstwa mogą mieü znaczący wpáyw na perspektywy Emitenta do
koĔca bieĪącego roku obrotowego. Wyjątkiem od tego jest sytuacja u jednego z klientów –
Nokia Siemens Networks (NSN). Firma ta przechodzi reorganizacjĊ związaną z fuzją, która
miaáa miejsce w pierwszym póároczu 2007 r. Zmiany w strukturze i sposobie zarządzania
nowym podmiotem mogą skutkowaü w nastĊpujący sposób:
x

Znacznie zwiĊkszy siĊ wspóápraca w dziedzinie rekrutacji pracowników na rzecz NSN

x

Emitent moĪe byü podwykonawcą projektów informatycznych realizowanych w oparciu
o nowe zasady i umowy.

x

Nokia Siemens Networks moĪe, na warunkach okreĞlonych w obowiązującej umowie,
przejąü pracowników Emitenta pracujących na rzecz projektów NSN.

Ponadto Emitent w styczniu 2008 udostĊpni serwis ksiĊgowoĞci internetowej przeznaczonej
dla klientów mBanku. Serwis ksiĊgowoĞci internetowej bĊdzie udostĊpniony w ramach
platformy stworzonej przez mBank dla swoich klientów z sektora MSP – mikroﬁlmy.pl. mBank
przygotowuje akcjĊ promocyjną skierowaną do swoich klientów na przeáomie stycznia i
lutego 2008 r. PrzedsiĊwziĊcie to moĪe przynieĞü skokowy wzrost liczby klientów serwisu
iﬁrma.pl a co za tym idzie wpáywów abonamentowych. Klienci mBanku bĊdą korzystaü z
przedáuĪonego z 3 do 6 miesiĊcy bezpáatnego okresu promocyjnego uĪywania serwisu.
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13.

Prognozy wyników lub wyniki szacunkowe

Emitent nie publikuje prognoz ﬁnansowych oraz danych szacunkowych.
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14.

Organy administracyjne, zarządzające i nadzorcze oraz
osoby zarządzające wyĪszego szczebla

14.1.

Dane na temat osób wchodzących w skáad organów
administracyjnych, nadzorczych i innych osób zarządzających
wyĪszego szczebla.

14.1.1.Zarząd
Zarząd Emitenta jest obecnie 4 – osobowy, skáada siĊ z:
1) Wojciech NarczyĔski

- Prezes Zarządu

2) Andrzej Parszuto - Wiceprezes Zarządu
3) Marta Przewáocka - Wiceprezes Zarządu
4) Agnieszka Kozáowska - Czáonek Zarządu
Czáonkowie Zarządu peánią swoje funkcje w siedzibie Spóáki – ul. KieábaĞnicza 24,
Wrocáaw
Wojciech Jakub NarczyĔski – Prezes Zarządu
Wiek: 32 lata
Pan Wojciech Jakub NarczyĔski jest absolwentem I L.O. im. Paderewskiego w Waábrzychu,
(1989-1993). Ponadto w latach 1993-1997 Pan Wojciech NarczyĔski studiowaá na Wydziale
Informatyki i Zarządzania, Politechniki Wrocáawskiej kierunek: Zarządzanie i Marketing
(studia przerwane).
Przebieg kariery zawodowej:
1995 – 1996 Phoenix - Press Media - redaktor techniczny
1997 – 1999 Power Media sp. z o.o. – wsparcie techniczne
1999 – 2000 Semata sp. z o.o. – Czáonek Zarządu
2000 – 2002 iﬁrma.pl sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu ds. technicznych
2000 – 2006 Power Media sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu
2006 – 2007 Power Media sp. z o.o. – Prezes Zarządu
2007 – obecnie Power Media S.A. – Prezes Zarządu
2006 – obecnie DziaáalnoĞü gospodarcza
W okresie ostatnich piĊciu lat Pan Wojciech NarczyĔski byá:
2000 – 2002 iﬁrma.pl sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu ds. technicznych
2000 – 2006 Power Media sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu
2006 – 2007 Power Media sp. z o.o. – Prezes Zarządu
Od 1 czerwca 2007 r. peáni funkcjĊ Prezesa Zarządu spóáki POWER MEDIA S.A.
Pan Wojciech NarczyĔski, wedáug záoĪonego oĞwiadczenia, jest aktywnym inwestorem
gieádowym, a jego udziaá w spóákach gieádowych nie przekracza 5%.
Pan Wojciech NarczyĔski byá w ciągu ostatnich piĊciu lat wspólnikiem w nastĊpujących
spóákach kapitaáowych lub osobowych:
x

2000 – 2002 - iﬁrma.pl sp. z o.o.
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x

1997 – 2007 - Power Media Sp. z o.o.
Oprócz wskazanych wyĪej, Pan Wojciech NarczyĔski nie byá w ciągu ostatnich piĊciu
lat i nie jest obecnie czáonkiem organów administracyjnych, zarządzających lub
nadzorczych, ani teĪ wspólnikiem w spóákach kapitaáowych lub osobowych.

Wedáug záoĪonego oĞwiadczenia, Pan Wojciech NarczyĔski:
x

nie prowadzi poza przedsiĊbiorstwem Emitenta innej dziaáalnoĞci podstawowej,
która ma istotne znaczenie dla Emitenta, za wyjątkiem jednoosobowej dziaáalnoĞci
gospodarczej „NARCZYēSKI WOJCIECH” w ramach której nie Ğwiadczy usáug dla
Emitenta; dziaáalnoĞü wykonywana przez Wojciecha NarczyĔskiego nie ma w stosunku
do dziaáalnoĞci Emitenta charakteru konkurencyjnego i jest prowadzona w zakresie
fotograﬁi artystycznej,

x

nie zostaá skazany za przestĊpstwo oszustwa,

x

w ciągu ostatnich piĊciu lat nie peániá funkcji czáonka organu administrującego,
zarządzającego lub nadzorczego w podmiotach, które w okresie jego kadencji w tych
podmiotach znalazáy siĊ w stanie upadáoĞci lub likwidacji lub w których wprowadzono
zarząd komisaryczny, za wyjątkiem peánienia w okresie od 2000 do 2002 funkcji
Wiceprezesa Zarządu spóáki iﬁrma.pl sp. z o.o. Spóáka iﬁrma.pl sp. z o.o. powstaáa
w 2000 roku. jako projekt ﬁnansowany przez Internet Investment Fund SA (spóákĊ,
która w okresie od 28 lutego 2003 r. do 3 wrzeĞnia 2004 r. byáa udziaáowcem poprzednika
prawnego Emitenta – POWER MEDIA Sp. z o.o.) ĝrodki ﬁnansowe pozyskane
z funduszu miaáy sáuĪyü uruchomieniu projektu, aby áatwiejsze byáo pozyskanie
Ğrodków na nastĊpne etapy rozwoju przedsiĊwziĊcia. Plany te zostaáy pokrzyĪowane
przez gwaátowny krach na rynku inwestycji w przedsiĊwziĊcia internetowe, który miaá
miejsce na przeáomie lat 2000/2001. WáaĞciwe przyczyny niewypáacalnoĞci spóáki
nastąpiáy na przeáomie 2001/2002 roku, a mianowicie mimo restrukturyzacji ﬁrmy,
oraz negocjacji warunków z wierzycielami, Zarząd Spóáki zmuszony zostaá do zgáoszenia
upadáoĞci w momencie, kiedy syndyk eCenter S.A. z siedzibą w Krakowie, innej ﬁrmy
z grupy Internet Investment Fund SA, wezwaá do zapáaty naleĪnoĞci związanych z
wynajmem serwerów oraz hostingiem. Ze wzglĊdu na brak moĪliwoĞci zawarcia ukáadu
z syndykiem, dnia 4.10.2002 r. zarząd iﬁrma.pl sp. z o.o. záoĪyá wniosek o ogáoszenie
upadáoĞci spóáki. Dnia 22 listopada 2002 r. ogáoszono upadáoĞü obejmującą likwidacjĊ
majątku, Postanowieniem Sądu Rejonowego dla Wrocáawia – Fabrycznej VIII Wydziaá
Gospodarczy ds. upadáoĞciowych i naprawczych z dnia 1 paĨdziernika 2004 r. dokonano
stwierdzenia ukoĔczenia postĊpowania upadáoĞciowego iﬁrma.pl Sp. z o.o. z siedzibą
we Wrocáawiu.

x

nie byá podmiotem oﬁcjalnych oskarĪeĔ publicznych lub sankcji ze strony organów
ustawowych lub regulacyjnych (w tym organizacji związkowych). Na skutek
przeprowadzonej upadáoĞci Czáonkowie Zarządu Emitenta nie nabyli skáadników majątku
spóáki iﬁrma.pl Sp. z o.o. W związku z upadáoĞcią spóáki iﬁrma.pl Sp. z o.o. nie toczyáo
siĊ jakiekolwiek postĊpowanie poza postĊpowaniem upadáoĞciowym,

x

nie otrzymaá sądowego zakazu dziaáania jako czáonek organów administracyjnych,
zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia
w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta w okresie poprzednich
piĊciu lat.

Aktualnie Pan Wojciech NarczyĔski posiada 1.700.000 Akcji Emitenta
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Andrzej Parszuto - Wiceprezes Zarządu
Wiek: 32 lata
Pan Andrzej Parszuto jestabsolwentemUniwersytetuWrocáawskiego, WydziaáuFilologicznego,
kierunek: Dziennikarstwo i Komunikacja Spoáeczna, licencjat: 2003-2006. Ponadto,
Pan Andrzej Parszuto studiowaá na Politechnice Wrocáawskiej, na Wydziale Informatyki
i Zarządzania, kierunek: Zarządzanie i Marketing, 1993-1997 (studia przerwane).
Przebieg kariery zawodowej:
1993 – 1995 AKD sp. z o.o. z siedzibą we Wrocáawiu -operator DTP (Desktop Publishing)
1995 – 1996 Phoenix-Press Media Dyrektor techniczny
1997 – obecnie Power Media Andrzej Parszuto – dziaáalnoĞü gospodarcza
1997 – 1999 Power Media sp. z o.o. – Czáonek Zarządu
1999 – 2000 Semata sp. z o.o. – Czáonek Zarządu
2000 – 2002 iﬁrma.pl sp. z o.o. – Prezes Zarządu
2000 – 2006 Power Media sp. z o.o. – Prezes Zarządu
2006 – 2006 Power Media sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu
2007 – obecnie Power Media S.A. – Wiceprezes Zarządu
W okresie ostatnich piĊciu lat Pan Andrzej Parszuto byá:
2000 - 2002 iﬁrma.pl sp. z o.o. - Prezes Zarządu
2000 - 2006 Power Media sp. z o.o. - Prezes Zarządu
Pan Andrzej Parszuto byá w ciągu ostatnich piĊciu lat wspólnikiem w nastĊpujących spóákach
kapitaáowych lub osobowych:
x

2000 - 2002 - iﬁrma.pl sp. z o.o.

x

1997 – 2007 - Power Media Sp. z o.o.

Od dnia 1 czerwca 2007 r. Pan Andrzej Parszuto peáni funkcjĊ Wiceprezesa w Zarządzie
spóáki POWER MEDIA S.A.
Pan Andrzej Parszuto, wedáug záoĪonego oĞwiadczenia, jest aktywnym inwestorem
gieádowym, a jego udziaá w spóákach gieádowych nie przekracza 5%.
Oprócz wskazanych wyĪej, Pan Andrzej Parszuto nie byá w ciągu ostatnich piĊciu lat i nie
jest obecnie czáonkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych, ani
teĪ wspólnikiem w spóákach kapitaáowych lub osobowych.
Wedáug záoĪonego oĞwiadczenia, Pan Andrzej Parszuto:
x

nie prowadzi poza przedsiĊbiorstwem Emitenta innej dziaáalnoĞci podstawowej, która
ma istotne znaczenie dla Emitenta, za wyjątkiem Power Media Andrzej Parszuto –
dziaáalnoĞci gospodarczej w ramach której nie Ğwiadczy usáug dla Emitenta, dziaáalnoĞü
wykonywana przez Andrzeja Parszuto nie ma w stosunku do dziaáalnoĞci Emitenta
charakteru konkurencyjnego i jest prowadzona w zakresie fotograﬁi i video,

x

nie zostaá skazany za przestĊpstwo oszustwa,

x

w ciągu ostatnich piĊciu lat nie peániá funkcji czáonka organu administrującego,
zarządzającego lub nadzorczego w podmiotach, które w okresie jego kadencji w tych
podmiotach znalazáy siĊ w stanie upadáoĞci lub likwidacji lub w których wprowadzono
zarząd komisaryczny, za wyjątkiem peánienia w okresie od 2000 do 2002 funkcji
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Wiceprezesa Zarządu spóáki iﬁrma.pl sp. z o.o. iﬁrma.pl sp. z o.o. powstaáa jako projekt
ﬁnansowany przez fundusz inwestycyjny Internet Investment Fund SA w 2000 roku.
ĝrodki ﬁnansowe pozyskane z funduszu miaáy sáuĪyü uruchomieniu projektu, aby
áatwiejsze byáo pozyskanie Ğrodków na nastĊpne etapy rozwoju przedsiĊwziĊcia. Plany
te zostaáy pokrzyĪowane przez gwaátowny krach na rynku inwestycji w przedsiĊwziĊcia
internetowe, który miaá miejsce na przeáomie lat 2000/2001. . WáaĞciwe przyczyny
niewypáacalnoĞci spóáki nastąpiáy na przeáomie 2001/2002 roku, a mianowicie mimo
restrukturyzacji ﬁrmy, oraz negocjacji warunków z wierzycielami, Zarząd Spóáki
zmuszony zostaá do zgáoszenia upadáoĞci w momencie, kiedy syndyk eCenter S.A.
z siedzibą w Krakowie, innej ﬁrmy z grupy Internet Investment Fund SA, wezwaá do zapáaty
naleĪnoĞci związanych z wynajmem serwerów oraz hostingiem. Ze wzglĊdu na brak
moĪliwoĞci zawarcia ukáadu z syndykiem, dnia 4.10.2002 r. zarząd iﬁrma.pl sp. z o.o. záoĪyá
wniosek o ogáoszenie upadáoĞci spóáki. Dnia 22 listopada 2002 r. ogáoszono upadáoĞü
obejmującą likwidacjĊ majątku. Postanowieniem Sądu Rejonowego dla Wrocáawia
– Fabrycznej VIII Wydziaá Gospodarczy ds. upadáoĞciowych i naprawczych z dnia 1
paĨdziernika 2004 r. dokonano stwierdzenia ukoĔczenia postĊpowania upadáoĞciowego
iﬁrma.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocáawiu. Na skutek przeprowadzonej upadáoĞci
czáonkowie Zarządu Emitenta nie nabyli skáadników majątku spóáki iﬁrma.pl Sp. z
o.o. W związku z upadáoĞcią spóáki iﬁrma.pl Sp. z o.o. nie toczyáo siĊ jakiekolwiek
postĊpowanie poza postĊpowaniem upadáoĞciowym.
x

nie byá podmiotem oﬁcjalnych oskarĪeĔ publicznych lub sankcji ze strony organów
ustawowych lub regulacyjnych (w tym organizacji związkowych),

x

nie otrzymaá sądowego zakazu dziaáania jako czáonek organów administracyjnych,
zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia
w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta w okresie poprzednich
piĊciu lat.

Aktualnie Pan Andrzej Parszuto posiada 1.700.000 Akcji Emitenta.
Pani Marta Zoﬁa Przewáocka - Wiceprezes Zarządu
Wiek: 32 lata
Pani Marta Zoﬁa Przewáocka w 1999 r. uzyskaáa absolutorium na Wydziale Zarządzania
i Marketingu Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Pani Marta Zoﬁa Przewáocka w latach 1994
– 1999 studiowaáa takĪe na Uniwersytecie J.W Goethe Universität we Frankfurcie nad Menem,
na kierunku: Betriebswirtschaftslehre (ekonomia i zarządzanie) (studia przerwane).
Przebieg kariery zawodowej:
1998 – 2002 Tillinghast Towers Perrin – Konsultant ds. wchodzenia na rynki Ğrodkowoeuropejskie,
2003 – 2003 Comarch Kraków SA – Dyrektor Handlowy,
2004 – 2005 Rinf Sp. z o.o. - Dyrektor Zarządzający,
2005 – obecnie MP Doradztwo, ul. Palisadowa 83/14, 58-314 Waábrzych,
2005 – 2007 POWER MEDIA Sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu,
2007 - obecnie Power Media S.A. – Wiceprezes Zarządu
W okresie ostatnich piĊciu lat Pani Marta Zoﬁa Przewáocka byáa:
2004 – 2005 Rinf Sp. z o.o. - Dyrektor Zarządzający
2005 – 2007 Power Media Sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu,
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Od dnia 1 czerwca 2007 r. Pani Marta Zoﬁa Przewáocka peáni funkcjĊ Wiceprezesa w
Zarządzie spóáki Power Media S.A.
Pani Marta Zoﬁa Przewáocka byáa w ciągu ostatnich piĊciu lat Dyrektorem Zarządzającym
Rinf Sp. z o.o, w której to spóáce, w okresie od grudnia 2003 do maja 2005 posiadaáa 15%
udziaáów.
Oprócz wskazanych wyĪej, Pani Marta Przewáocka nie byáa w ciągu ostatnich piĊciu lat i nie
jest obecnie czáonkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych, ani
teĪ wspólnikiem w spóákach kapitaáowych lub osobowych.
Wedáug záoĪonego oĞwiadczenia, Pani Marta Zoﬁa Przewáocka:
x

nie prowadzi poza przedsiĊbiorstwem Emitenta innej dziaáalnoĞci podstawowej, która
ma istotne znaczenie dla Emitenta, za wyjątkiem prowadzenie wáasnej jednoosobowej
dziaáalnoĞci gospodarczej pod ﬁrmą MP Doradztwo, w ramach której nie Ğwiadczy
usáug dla Emitenta; dziaáalnoĞü wykonywana przez MartĊ Przewáocką nie ma
w stosunku do dziaáalnoĞci Emitenta charakteru konkurencyjnego i jest prowadzona
w zakresie agroturystyki,

x

nie zostaáa skazana za przestĊpstwo oszustwa,

x

w ciągu ostatnich piĊciu lat nie peániáa funkcji czáonka organu administrującego,
zarządzającego lub nadzorczego w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazáy
siĊ w stanie upadáoĞci lub likwidacji lub w których wprowadzono zarząd komisaryczny,

x

nie byáa podmiotem oﬁcjalnych oskarĪeĔ publicznych lub sankcji ze strony organów
ustawowych lub regulacyjnych (w tym organizacji związkowych),

x

nie otrzymaáa sądowego zakazu dziaáania jako czáonek organów administracyjnych,
zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia
w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta w okresie poprzednich
piĊciu lat.

Aktualnie Pani Marta Zoﬁa Przewáocka posiada 1.000.000 Akcji Emitenta.
Pani Agnieszka Aleksandra Kozáowska – Czáonek Zarządu
Wiek: 31 lat
Pani Agnieszka Aleksandra Kozáowska jest absolwentem Akademii Ekonomicznej we
Wrocáawiu, Wydziaá Zarządzania i Marketingu, Specjalizacja: Zarządzanie PrzedsiĊbiorstwem
– magister ekonomii w 2000 oraz Studiów Podyplomowych na Akademii Ekonomicznej
we Wrocáawiu w zakresie „RachunkowoĞü i kontrola ﬁnansowa” – 2001. Pani Agnieszka
Kozáowska uzyskaáa równieĪ Uprawnienia Ministra Finansów do usáugowego prowadzenia
ksiąg rachunkowych (Certyﬁkat Ministra Finansów 10932/2005).
Przebieg kariery zawodowej:
2001 – 2003 iﬁrma.pl sp. z o.o. -Samodzielna KsiĊgowa,
2003 – 2004 Power Media sp. z o.o. – KsiĊgowa,
2004 – 2007 Power Media sp. z o.o. - Gáówna KsiĊgowa,
2007 – obecnie Power Media S.A. - Gáówna KsiĊgowa,
W okresie ostatnich piĊciu lat Pani Agnieszka Kozáowska byáa:
2006 – 2007 Power Media Sp. z o.o. – Czáonek Zarządu,
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Od dnia 1 czerwca2007 r. Pani Agnieszka Kozáowska peáni funkcjĊ w Czáonka Zarządu spóáki
Power Media S.A.
Pani Agnieszka Kozáowska byáa w ciągu ostatnich piĊciu lat wspólnikiem w nastĊpujących
spóákach kapitaáowych lub osobowych:
- 2005 – 2007 Power Media Sp. z o.o.
- 2007 – obecnie Power Media S.A.
Pani Agnieszka Kozáowska, wedáug záoĪonego oĞwiadczenia, przed 2004 r. byáa aktywnym
inwestorem gieádowym, a jej udziaá w spóákach gieádowych nie przekraczaá 5%. Natomiast
po 2004 roku pani Agnieszka Kozáowska nie byáa aktywnym inwestorem gieádowym, ani nie
posiadaáa udziaáów w innych niĪ ww. spóákach.
Oprócz wskazanych wyĪej, Pani Agnieszka Kozáowska nie byáa w ciągu ostatnich piĊciu lat
i nie jest obecnie czáonkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych,
ani teĪ wspólnikiem w spóákach kapitaáowych lub osobowych.
Wedáug záoĪonego oĞwiadczenia, Pani Agnieszka Kozáowska:
x

nie prowadzi poza przedsiĊbiorstwem Emitenta innej dziaáalnoĞci podstawowej, która
ma istotne znaczenie dla Emitenta,

x

nie zostaáa skazana za przestĊpstwo oszustwa,

x

w ciągu ostatnich piĊciu lat nie peániáa funkcji czáonka organu administrującego,
zarządzającego lub nadzorczego w podmiotach, które w okresie jej kadencji znalazáy
siĊ w stanie upadáoĞci lub likwidacji lub w których wprowadzono zarząd komisaryczny,

x

nie byáa podmiotem oﬁcjalnych oskarĪeĔ publicznych lub sankcji ze strony organów
ustawowych lub regulacyjnych (w tym organizacji związkowych),

x

nie otrzymaáa sądowego zakazu dziaáania jako czáonek organów administracyjnych,
zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia
w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta w okresie poprzednich
piĊciu lat.

Aktualnie Pani Agnieszka Kozáowska posiada 250.000 Akcji Emitenta.
PomiĊdzy czáonkami Zarządu nie wystĊpują Īadne powiązania rodzinne.
PomiĊdzy czáonkami Zarządu a czáonkami Rady Nadzorczej nie wystĊpują Īadne powiązania
rodzinne.
14.1.2. Rada Nadzorcza
Organem nadzorczym Emitenta jest Rada Nadzorcza, dziaáająca w skáadzie:
1)

Sáawomir Bogdan Najnigier- Przewodniczący Rady Nadzorczej

2)

Anastazja Koáodziej - Czáonek Rady Nadzorczej

3)

Alicja Korbecka - Czáonek Rady Nadzorczej

4)

Ewa MiĔska – Struzik - Czáonek Rady Nadzorczej

5)

Ireneusz Werner - Czáonek Rady Nadzorczej

6)

Monika Wysocka - Czáonek Rady Nadzorczej

Miejscem wykonywania obowiązków przez Czáonków Rady Nadzorczej jest siedziba Emitenta
- ul. KieábaĞnicza 24, Wrocáaw.
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Pan Sáawomir Bogdan Najnigier – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Wiek: 49 lat
Pan Sáawomir Bogdan Najnigier posiada wyksztaácenie wyĪsze, jest absolwentem Politechniki
Wrocáawskiej(1989r.), WydziaáuGospodarkiNarodowejAkademiiEkonomicznej weWrocáawiu
(absolutorium 1989 r.) oraz Podyplomowego Studium Zarządzania PrzedsiĊbiorstwem
Wodociągowym Akademii Ekonomicznej we Wrocáawiu (2003 r.) Ponadto, zdaá egzamin na
kandydatów na czáonków rad nadzorczych w spóákach Skarbu PaĔstwa (nr 1807/2004).
Przebieg kariery zawodowej:
1987–1990 „Inelcons” sp. z o.o. – Wiceprezes (1987-1989) a nastĊpnie Prezes (1989-1990),
1990 -1992 Czáonek Zarządu Miasta Wrocáawia
1992 –1993 Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa - Podsekretarz Stanu
1993 wáaĞciciel ﬁrmy „City Consulting”
1994 – 1997 Wiceprezydent Wrocáawia
1997 – 2000 Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast – Prezes
2000 – 2002 KGHM Polska MiedĨ S.A. – Peánomocnik Prezesa ds. Inwestycji Infrastrukturalnych w Regionie
2002 – 2007 Wiceprezydent Wrocáawia – peánienie funkcji zakoĔczone 30.03.2007 roku.
Od 6-06-2007 „City Consulting S.Najnigier Spóáka jawna” - wspólnik
W okresie ostatnich piĊciu lat Pan Sáawomir Bogdan Najnigier:
W latach 2002-2007 ( jak równieĪ w latach 1991-1992, 1994-1997) wykonywaá funkcje
wáaĞcicielskie w stosunku spóáek kapitaáowych, których akcje lub udziaáy byáy wáasnoĞcią
Gminy Wrocáaw, w tym m.in. Towarzystwo Budownictwa Spoáecznego Wrocáaw Sp. z o.o.,
Miejskie PrzedsiĊbiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o., Miejskie PrzedsiĊbiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o., Wrocáawskie Centrum SPA Sp. z o.o. (Wrocáawski Park Technologiczny
S.A., Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocáawskiej, DolnoĞląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o.,
Wrocáawskie PrzedsiĊbiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o.
Pan Sáawomir Bogdan Najnigier byá w ciągu ostatnich piĊciu lat wspólnikiem w nastĊpujących
spóákach kapitaáowych lub osobowych:
- „City Consulting S.Najnigier Spóáka jawna” – wspólnik od 6 czerwca 2007 r.
Oprócz wskazanych wyĪej Pan Sáawomir Bogdan Najnigier nie byá w ciągu ostatnich
piĊciu lat ani nie jest obecnie, czáonkiem organów administracyjnych, zarządzających lub
nadzorczych, ani teĪ wspólnikiem w spóákach kapitaáowych lub osobowych.
Wedáug záoĪonego oĞwiadczenia Pan Sáawomir Bogdan Najnigier:
x

nie prowadzi podstawowej dziaáalnoĞci wykonywanej poza Emitentem, która miaáaby
istotne znaczenie dla Emitenta,

x

nie zostaá skazany za przestĊpstwo oszustwa,

x

w ciągu ostatnich piĊciu lat nie peániá funkcji czáonka organu administrującego,
zarządzającego lub nadzorczego w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazáy
siĊ w stanie upadáoĞci lub likwidacji lub w których wprowadzono zarząd komisaryczny,

x

nie byá podmiotem oﬁcjalnych oskarĪeĔ publicznych lub sankcji ze strony organów
ustawowych lub regulacyjnych (w tym organizacji związkowych),
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x

nie otrzymaá sądowego zakazu dziaáania jako czáonek organów administracyjnych,
zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia
w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta w okresie poprzednich
piĊciu lat.

Pani Anastazja Koáodziej – Czáonek Rady Nadzorczej
Wiek: 32 lata
Pani Anastazja Koáodziej jest absolwentem Uniwersytetu Wrocáawskiego, Wydziaáu Prawa,
Administracji i Ekonomii – magister prawa w 2000 r. W 2004 r. Pani Anastazja Koáodziej
uzyskaáa stopieĔ doktora nauk prawnych, w 2003 r. záoĪyáa egzamin sĊdziowski a w 2006
r. zostaáa wpisana na listĊ radców prawnych
Przebieg kariery zawodowej:
2004 – 2005 Sąd OkrĊgowy we Wrocáawiu – Asystent sĊdziego,
2005 – obecnie Uniwersytet Wrocáawski Wydziaáu Prawa, Administracji i Ekonomii – Adjunkt,
2006 – obecnie Kancelaria Prawna Anastazja Koáodziej (samodzielna dziaáalnoĞü
gospodarcza)
Oprócz wskazanych wyĪej, Pani Anastazja Koáodziej nie byáa w ciągu ostatnich piĊciu lat
i nie jest obecnie czáonkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych,
ani teĪ wspólnikiem w spóákach kapitaáowych lub osobowych.
Wedáug záoĪonego oĞwiadczenia, Pani Anastazja Koáodziej:
x

nie prowadzi poza przedsiĊbiorstwem Emitenta innej dziaáalnoĞci podstawowej, która
ma istotne znaczenie dla Emitenta,

x

nie zostaáa skazana za przestĊpstwo oszustwa,

x

w ciągu ostatnich piĊciu lat nie peániáa funkcji czáonka organu administrującego,
zarządzającego lub nadzorczego w podmiotach, które w okresie jej kadencji znalazáy
siĊ w stanie upadáoĞci lub likwidacji lub w których wprowadzono zarząd komisaryczny,

x

nie byáa podmiotem oﬁcjalnych oskarĪeĔ publicznych lub sankcji ze strony organów
ustawowych lub regulacyjnych (w tym organizacji związkowych),

x

nie otrzymaáa sądowego zakazu dziaáania jako czáonek organów administracyjnych,
zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia
w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta w okresie poprzednich
piĊciu lat.

Pani Alicja Korbecka – Czáonek Rady Nadzorczej
Wiek: 52 lata
Pani Alicja Korbecka jest absolwentem WyĪszej Szkoáy Prawa i Zarządzania im. Leona
KoĨmiĔskiego w Warszawie, kierunek Zarządzanie i Marketing oraz specjalizacja w zakresie
Finansów i RachunkowoĞci – tytuá magistra w 1998 r. Od 1995r. Pani Alicja Korbecka posiada
licencjĊ Ministerstwa Finansów nr 13376/99 uprawniającą do usáugowego prowadzenia ksiąg
rachunkowych na podstawie art. 81 pkt 4 i 4a ustawy z dn.29.09.1994 o rachunkowoĞci,
a od 1998 r. Doradcą Podatkowym wpisana na listĊ doradców podatkowych pod nr.04535.
Przebieg kariery zawodowej:
1975 – 1978 Spóádzielnia RzemieĞlnicza w Warszawie – Referent KsiĊgowoĞci;
1978 – 1984 Fabryka tarcz ĝciernych w Grodzisku Mazowieckim – Specjalista w dziale
Inwestycji;
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1884 – 1995 Urząd Skarbowy w Grodzisku Mazowieckim – Inspektor, a nastĊpnie Kierownik
Dziaáu Podatku Dochodowego i Obrotowego;
1995– obecnie ACCO Account & Consulting Ofﬁce, - jednoosobowa dziaáalnoĞü gospodarcza,
w ramach której Pani Alicja Korbecka wykonuje uprawnienia wynikające z licencji
Ministerstwa Finansów nr 13376/99 oraz uprawnienia Doradcy Podatkowego.
Oprócz wskazanych wyĪej, Pani Alicja Korbecka nie byáa w ciągu ostatnich piĊciu lat i nie
jest obecnie czáonkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych,
ani teĪ wspólnikiem w spóákach kapitaáowych lub osobowych.
Wedáug záoĪonego oĞwiadczenia, Pani Alicja Korbecka :
x

nie prowadzi poza przedsiĊbiorstwem Emitenta innej dziaáalnoĞci podstawowej, która
ma istotne znaczenie dla Emitenta,

x

nie zostaáa skazana za przestĊpstwo oszustwa,

x

w ciągu ostatnich piĊciu lat nie peániáa funkcji czáonka organu administrującego,
zarządzającego lub nadzorczego w podmiotach, które w okresie jej kadencji znalazáy
siĊ w stanie upadáoĞci lub likwidacji lub w których wprowadzono zarząd komisaryczny,

x

nie byáa podmiotem oﬁcjalnych oskarĪeĔ publicznych lub sankcji ze strony organów
ustawowych lub regulacyjnych (w tym organizacji związkowych),

x

nie otrzymaáa sądowego zakazu dziaáania jako czáonek organów administracyjnych,
zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia
w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta w okresie poprzednich
piĊciu lat.

Pani Ewa MiĔska – Struzik – Czáonek Rady Nadzorczej
Wiek: 32 lata
Pani Ewa MiĔska - Struzik jest absolwentką Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, kierunek:
MiĊdzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne, specjalnoĞü: Handel MiĊdzynarodowy.
W 1998 r. uzyskaáa tytuá magistra ekonomii, a w 2003 r. stopieĔ doktora nauk ekonomicznych
(dyscyplina: ekonomia, specjalnoĞü: miĊdzynarodowe stosunki gospodarcze).
Przebieg kariery zawodowej:
1998 – 2003 Wydziaá Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu – doktorant, w tym
w latach 1999 – 2000 staĪ doktorancki w Handelshochschule Leipzig (Lipsk – RFN)
od 2002 Katedra MiĊdzynarodowych Stosunków Gospodarczych Akademii Ekonomicznej
w Poznaniu – asystent, a od 2004 r. adiunkt; inne funkcje peánione w uczelni: czáonek
Rady Wydziaáu Gospodarki MiĊdzynarodowej, czáonek Senackiej Komisji ds. Organizacji
i Rozwoju Uczelni;
od 2000 wspóápraca z Wielkopolską Szkoáą Biznesu przy Akademii Ekonomicznej
w Poznaniu; początkowo kierownik kursu obecnie wykáadowca w programie Master of
Business Administration (MBA);
od 2001 wspóápraca z WyĪszą Szkoáą Bankową w Poznaniu – wykáadowca.
Oprócz wskazanych wyĪej, Pani Ewa MiĔska - Struzik nie byáa w ciągu ostatnich piĊciu lat
i nie jest obecnie czáonkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych,
ani teĪ wspólnikiem w spóákach kapitaáowych lub osobowych.
Wedáug záoĪonego oĞwiadczenia, Pani Ewa MiĔska - Struzik:


nie prowadzi poza przedsiĊbiorstwem Emitenta innej dziaáalnoĞci podstawowej, która
ma istotne znaczenie dla Emitenta



nie zostaáa skazana za przestĊpstwo oszustwa,

Power Media S.A

98

Prospekt Emisyjny



w ciągu ostatnich piĊciu lat nie peániáa funkcji czáonka organu administrującego,
zarządzającego lub nadzorczego w podmiotach, które w okresie jej kadencji znalazáy
siĊ w stanie upadáoĞci lub likwidacji lub w których wprowadzono zarząd komisaryczny,



nie byáa podmiotem oﬁcjalnych oskarĪeĔ publicznych lub sankcji ze strony organów
ustawowych lub regulacyjnych (w tym organizacji związkowych),



nie otrzymaáa sądowego zakazu dziaáania jako czáonek organów administracyjnych,
zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia
w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta w okresie poprzednich
piĊciu lat.

Pan Ireneusz Werner – Czáonek Rady Nadzorczej
Wiek: 33 lata
Pan Ireneusz Werner jest absolwentem Uniwersytetu Mikoáaja Kopernika w Toruniukierunek prawo,- magister prawa - 2001 r. oraz Studium Rachunkowo-KsiĊgowego przy
Stowarzyszeniu KsiĊgowych we Wrocáawiu – 2005 r.
Przebieg kariery zawodowej:
2001 – 2002 Alfa&Omega Kancelaria Doradztwa Podatkowego Maágorzata ChoiĔska
w Bydgoszczy – konsultant podatkowy;
2002 – obecnie
AFO Kancelaria Doradztwa Podatkowego. Systemy RachunkowoĞci
Waldemar Szewc we Wrocáawiu, - konsultant podatkowy;
Oprócz wskazanych wyĪej, Pan Ireneusz Werner nie byá w ciągu ostatnich piĊciu lat i nie
jest obecnie czáonkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych, ani
teĪ wspólnikiem w spóákach kapitaáowych lub osobowych.
Wedáug záoĪonego oĞwiadczenia, Pan Ireneusz Werner:
x

nie prowadzi poza przedsiĊbiorstwem Emitenta innej dziaáalnoĞci podstawowej, która
ma istotne znaczenie dla Emitenta,

x

nie zostaá skazany za przestĊpstwo oszustwa,

x

w ciągu ostatnich piĊciu lat nie peániá funkcji czáonka organu administrującego,
zarządzającego lub nadzorczego w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazáy
siĊ w stanie upadáoĞci lub likwidacji lub w których wprowadzono zarząd komisaryczny,

x

nie byá podmiotem oﬁcjalnych oskarĪeĔ publicznych lub sankcji ze strony organów
ustawowych lub regulacyjnych (w tym organizacji związkowych),

x

nie otrzymaá sądowego zakazu dziaáania jako czáonek organów administracyjnych,
zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia
w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta w okresie poprzednich
piĊciu lat.

Pani Monika Wysocka– Czáonek Rady Nadzorczej
Wiek: 32 lata
Pani Monika Wysocka jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu Wydziaáu
Zarządzania i Marketingu,– magister ekonomii w 1999 r.
Przebieg kariery zawodowej:
1998 – 2000r. Reemtsma Polska S.A. w Poznaniu, nastĊpnie w Tarnowie Podgórnym – praca
na stanowiskach Assistant Brand Manager, Junior Brand Manager, Brand Manager.
2000r. Reemtsma Cigarettenfabriken GmBH w Hamburgu - na stan. Junior Brand Manager
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2002. Imperial Tobacco S.A. w Tarnowie Podgórnym - na stanowisku Brand Group Manager
2004 - obecnie Imperial Tobacco S.A. - na stanowisku Trade Marketing Manager
Oprócz wskazanych wyĪej, Pani Monika Wysocka nie byáa w ciągu ostatnich piĊciu lat i nie
jest obecnie czáonkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych,
ani teĪ wspólnikiem w spóákach kapitaáowych lub osobowych.
Wedáug záoĪonego oĞwiadczenia, Pani Monika Wysocka:
x

nie prowadzi poza przedsiĊbiorstwem Emitenta innej dziaáalnoĞci podstawowej, która
ma istotne znaczenie dla Emitenta,

x

nie zostaáa skazana za przestĊpstwo oszustwa,

x

w ciągu ostatnich piĊciu lat nie peániáa funkcji czáonka organu administrującego,
zarządzającego lub nadzorczego w podmiotach, które w okresie jej kadencji znalazáy
siĊ w stanie upadáoĞci lub likwidacji lub w których wprowadzono zarząd komisaryczny,

x

nie byáa podmiotem oﬁcjalnych oskarĪeĔ publicznych lub sankcji ze strony organów
ustawowych lub regulacyjnych (w tym organizacji związkowych),

x

nie otrzymaáa sądowego zakazu dziaáania jako czáonek organów administracyjnych,
zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia
w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta w okresie poprzednich
piĊciu lat.

PomiĊdzy czáonkami Rady Nadzorczej nie wystĊpują Īadne powiązania rodzinne.
PomiĊdzy czáonkami Rady Nadzorczej a czáonkami Zarządu nie wystĊpują Īadne powiązania
rodzinne.
14.1.3.Inne osoby zarządzające wyĪszego szczebla
Emitent nie ma prokurentów oraz innych osób zarządzających wyĪszego szczebla.

14.2. Konﬂikt interesów w organach administracyjnych, zarządzających
i nadzorczych oraz wĞród innych osób zarządzających wyĪszego
szczebla
14.2.1.Potencjalne konﬂikty interesów pomiĊdzy obowiązkami wobec Emitenta
a innymi obowiązkami i interesami prywatnymi osób czáonków Zarządu,
Rady Nadzorczej i innych osób zarządzających wyĪszego szczebla
Wedáug wiedzy Emitenta, wĞród czáonków Zarządu, czáonków Rady Nadzorczej oraz
wĞród osób zarządzających wyĪszego szczebla nie wystĊpują potencjalne konﬂikty
interesów pomiĊdzy obowiązkami wobec Emitenta a ich prywatnymi interesami lub innymi
obowiązkami.
14.2.2. Umowy i porozumienia ze znaczącymi akcjonariuszami, klientami,
dostawcami lub innymi osobami, na mocy których wybrano czáonków
Zarządu Emitenta, czáonków Rady Nadzorczej Emitenta lub inne osoby
zarządzające wyĪszego szczebla
Z wszystkim czáonkami Zarządu zawarto umowy o zakazie wykorzystywania informacji
poufnych.
Oprócz ww. wedáug wiedzy Emitenta nie istnieją Īadne umowy ani porozumienia ze
znaczącymi akcjonariuszami, klientami, dostawcami lub innymi osobami, na mocy których
osoby zarządzające i nadzorujące zostaáy wybrane na czáonków organów administracyjnych,
zarządzających lub nadzorczych albo na osoby zarządzające wyĪszego szczebla.
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14.2.3. Informacje dotyczące ograniczeĔ uzgodnionych przez czáonków Zarządu,
czáonków Rady Nadzorczej oraz inne osoby zarządzające wyĪszego
szczebla w zakresie zbycia w okreĞlonym czasie posiadanych przez nie
papierów wartoĞciowych Emitenta
Wedáug wiedzy Emitenta nie zostaáy uzgodnione przez czáonków Zarządu i czáonków Rady
Nadzorczej Īadne ograniczenia w zakresie zbycia w okreĞlonym czasie akcji Emitenta,
znajdujących siĊ w ich posiadaniu. Emitent zaznacza, iĪ wszyscy czáonkowie Zarządu,
bĊdący jednoczeĞnie akcjonariuszami Emitenta, zawarli w dniu 24 sierpnia 2007 roku
(aneksowaną w dniu 23 listopada 2007 r.), na podstawie art. 338 § 1 KSH, umowĊ czasowego
wyáączenia prawa zbycia posiadanych przez siebie akcji (umowy typu „lock-up”), dotyczącą
wszystkich akcji Serii A oraz Serii B. Wyáączenie prawa zbycia Akcji ma obowiązywaü przez
okres 12 miesiĊcy od dnia pierwszego notowania Akcji Emitenta na rynku regulowanym.
Na czas obowiązywania umowy, dokumenty odcinków zbiorowych Akcji zostaną záoĪone do
depozytu Biura Maklerskiego Banku DnB NORD Polska S.A.
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15.

Wynagrodzenie i inne Ğwiadczenia za ostatni peány
rok obrotowy w odniesieniu do czáonków organów
administracyjnych, zarządzających i nadzorczych

15.1. WysokoĞü wynagrodzenia oraz przyznanych przez Emitenta i jego
podmioty zaleĪne ĞwiadczeĔ w naturze za usáugi Ğwiadczone na
rzecz Emitenta lub jej podmiotów zaleĪnych
W związku z tym, iĪ Emitent powstaá 1 czerwca 2007 r. w wyniku przeksztaácenia, dane
przedstawione poniĪej dotyczą zarówno spóáki przeksztaácanej (Power Media Spóáka z o.o.)jak
teĪ Emitenta
Tabela 25. Wynagrodzenie brutto Czáonków Zarządu Power Media Spóáka z o.o. w
2007 roku (zá)

Imie i nazwisko

Wynagrodzenia z
umowy o pracĊ

Umowa o powoáanie

WartoĞü innych
ĞwiadczeĔ*

Wojciech NarczyĔski

Brak

60 000,00

50 000,00

Andrzej Parszuto

Brak

60 000,00

60 000,00

Marta Przewáocka

Brak

60 000,00

50 000,00

1

Brak

Brak

Agnieszka Kozáowska

58 612,72

ħródáo: Emitent
1

wynagrodzenie áącznie z zasiákiem macierzyĔskim

* Kwota wynagrodzenia otrzymanego z tytuáu Ğwiadczenia usáug na rzecz Emitenta, w roku 2007 wynika
z umów zlecenia zawieranych przez czáonów Zarządu w ramach prowadzonych przez nich dziaáalnoĞci
gospodarczych – umowy z czáonkami Zarządu zostaáy szczegóáowo opisane w punkcie 19 Dokumentu
Rejestracyjnego.
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Tabela 26. Wynagrodzenie brutto Czáonków Rady Nadzorczej Power Media Spóáka
Akcyjna w 2007 roku (zá)

ImiĊ i nazwisko

Wynagrodzenie

WartoĞü innych ĞwiadczeĔ

Anastazja Koáodziej

500,00

Brak

Alicja Korbecka

500,00

Brak

Ewa MiĔska-Struzik

500,00

Brak

Sáawomir Najnigier

500,00

Brak

Ireneusz Werner

500,00

Brak

Monika Wysocka

500,00

Razem
1

97,00

1

3 000,00

zwrot kosztów podróĪy

Kwota wynagrodzenia nie zostaáa zapáacona na podstawie planu premii lub podziaáu zysków,
w formie opcji na akcje. Czáonkom Zarządu nie przysáugiwaáy Ğwiadczenia odroczone lub
warunkowe a takĪe nie zostaáy im przyznane Ğwiadczenia w naturze, takie jak opieka
zdrowotna czy Ğrodek transportu. Ponadto Czáonkom Zarządu nie przysáugiwaáy dodatkowe
skáadniki wynagrodzenia uzaleĪnione np. od wyników ﬁnansowych.
Emitent nie posiada podmiotów zaleĪnych.
Zasady wynagradzania czáonków Zarządu i Rady Nadzorczej:
Na podstawie Uchwaáy nr 5/2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spóáki z dnia 15
czerwca 2007 roku w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Czáonków Rady Nadzorczej
przyjĊto, Īe Czáonkowie Rady Nadzorczej otrzymywaü bĊdą wynagrodzenie w wysokoĞci 500
PLN za kaĪde odbyte posiedzenie Rady Nadzorczej oraz zwrot kosztów z tytuáu peánionych
funkcji. Wypáata wynagrodzeĔ bĊdzie nastĊpowaáa najpóĨniej do 10 dnia kolejnego miesiąca
za miesiąc, w którym odbyáo siĊ posiedzenie Rady Nadzorczej.
Na podstawie Uchwaáy nr 2/2007 Rady Nadzorczej z dnia 16 czerwca 2007 roku w sprawie
ustalenia zasad wynagradzania Czáonków Zarządu uchwalono, Īe Czáonkowie Zarządu
z tytuáu peánionych funkcji otrzymywaü bĊdą wynagrodzenie miesiĊczne brutto w wysokoĞci
10.000 PLN, za wyjątkiem Pani Agnieszki Kozáowskiej, która na podstawie umowy o pracĊ
otrzymywaü bĊdzie wynagrodzenie brutto w wysokoĞci 5.000,00 PLN.

15.2. Ogólna kwota wydzielona lub zgromadzona przez Emitenta lub
jego podmioty zaleĪne na Ğwiadczenia rentowe, emerytalne lub
podobne Ğwiadczenia
Emitent nie wydzieliá oraz nie gromadziá Ğrodków pieniĊĪnych na Ğwiadczenia rentowe,
emerytalne lub inne podobne Ğwiadczenia.
Emitent nie posiada podmiotów zaleĪnych.
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16.

Praktyki organu administracyjnego, zarządzającego i
nadzorującego

16.1. Okres sprawowanej kadencji oraz data jej zakoĔczenia
16.1.1.Zarząd
Zarząd Emitenta

Czáonkowie Zarządu zostali powoáani do peánienia funkcji 27 kwietnia 2007 r. uchwaáą w
sprawie przeksztaácenia Spóáki.
x

Pan Wojciech NarczyĔski peániá poprzednio funkcje w Zarządzie Power Media Sp. z o.o.
od dnia 30.06.2000 r. do dnia 1 czerwca2007 r.

x

Pan Andrzej Parszuto peániá poprzednio funkcje w Zarządzie Power Media Sp. z o.o. od
dnia 30.06.2000 r. do dnia 1 czerwca 2007 r.

x

Pani Marta Przewáocka peániáa poprzednio funkcje w Zarządzie Power Media Sp. z o.o.
od dnia 28.09.2005 r. do dnia 1 czerwca 2007 r.

x

Pani Agnieszka Kozáowska peániáa poprzednio funkcje w Zarządzie Power Media Sp. z o.o.
od dnia 10.11.2006 r. do dnia 1 czerwca 2007 r.

Wspólna, 5 –letnia kadencja obecnego Zarządu rozpoczĊáa siĊ 1 czerwca 2007r. i upáywa
1 czerwca 2012r. Mandaty obecnych Czáonków Zarządu wygasają najpóĨniej z dniem
odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie Emitenta za 2011r.
16.1.2.Rada Nadzorcza
Czáonkowie Rady Nadzorczej zostali powoáani do peánienia funkcji 27 kwietnia 2007 r.
uchwaáą w sprawie przeksztaácenia Spóáki. Wspólna, 5 – letnia kadencja Czáonków Rady
Nadzorczej rozpoczĊáa siĊ 1 czerwca 2007 r. i upáywa 1 czerwca 2012 r. Mandaty obecnych
Czáonków Rady Nadzorczej wygasają najpóĨniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia
zatwierdzającego sprawozdanie Emitenta za 2011 r.

16.2. Informacje o umowach o Ğwiadczenie usáug czáonków organów
administracyjnych, zarządzających i nadzorczych z Emitentem lub
którymkolwiek z jego podmiotów zaleĪnych
Nie istnieją Īadne umowy o Ğwiadczenie usáug organów administracyjnych, zarządzających
i nadzorczych z Emitentem okreĞlające Ğwiadczenia wypáacane w chwili rozwiązania
stosunku pracy.
Emitent nie posiada podmiotów zaleĪnych.

16.3. Informacje o komisji ds. audytu i komisji ds. wynagrodzeĔ
Emitenta
W przedsiĊbiorstwie Emitenta nie funkcjonuje komisja ds. audytu ani komisja ds.
wynagrodzeĔ.

16.4. OĞwiadczenie o stosowaniu procedur áadu korporacyjnego
W czasie caáej swojej dotychczasowej dziaáalnoĞci Emitent funkcjonuje zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa. Nie stosowaá zasad áadu korporacyjnego wynikających
z „Dobrych praktyk w spóákach publicznych 2002”, „Dobrych praktyk w spóákach
publicznych
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2005” ani z zastĊpujących je „Dobrych Praktykach Spóáek Notowanych na GPW”, poniewaĪ
nie byá dotychczas spóáką publiczną.
Po wprowadzeniu akcji Emitenta do obrotu na rynku regulowanym na GPW, Emitent zamierza
stosowaü zasady áadu korporacyjnego wynikające z „Dobrych Praktyk Spóáek Notowanych
na GPW ”, za wyjątkiem zasady 6, 7 i 8 w zakresie dziaáu III „Dobre praktyki stosowane
przez czáonków rad nadzorczych”.
x

Zasada 6 brzmi:
Przynajmniej dwóch czáonków rady nadzorczej powinno speániaü kryteria niezaleĪnoĞci
od spóáki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spóáką. W zakresie
kryteriów niezaleĪnoĞci czáonków rady nadzorczej powinien byü stosowany Zaáącznik II
do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów
niewykonawczych lub bĊdących czáonkami rady nadzorczej spóáek gieádowych i komisji
rady (nadzorczej). NiezaleĪnie od postanowieĔ pkt b) wyĪej wymienionego Zaáącznika
osoba bĊdąca pracownikiem spóáki, podmiotu zaleĪnego lub podmiotu stowarzyszonego
nie moĪe byü uznana za speániającą kryteria niezaleĪnoĞci, o których mowa w
tym Zaáączniku. Ponadto za powiązanie z akcjonariuszem wykluczające przymiot
niezaleĪnoĞci czáonka rady nadzorczej w rozumieniu niniejszej zasady rozumie siĊ
rzeczywiste i istotne powiązanie z akcjonariuszem mającym prawo do wykonywania 5
% i wiĊcej ogólnej liczby gáosów na walnym zgromadzeniu.

Znaczni akcjonariusze Spóáki posiadają wystarczającą wiedzĊ i doĞwiadczenie w sprawowaniu
skutecznego i prawidáowego nadzoru wáaĞcicielskiego przez wáasnych przedstawicieli, do
których wiedzy i kwaliﬁkacji mają peáne zaufanie. Skáad osobowy Rady Nadzorczej Spóáki,
wedáug opinii Zarządu, wáaĞciwie zabezpiecza interesy wszystkich grup akcjonariuszy.
Statut nie okreĞla kryteriów niezaleĪnoĞci czáonków Rady Nadzorczej.
x

Zasada 7 brzmi:
W ramach rady nadzorczej powinien funkcjonowaü co najmniej komitet audytu.
W skáad tego komitetu powinien wchodziü co najmniej jeden czáonek niezaleĪny od
spóáki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spóáką, posiadający
kompetencje w dziedzinie rachunkowoĞci i ﬁnansów. W spóákach, w których rada
nadzorcza skáada siĊ z minimalnej wymaganej przez prawo liczby czáonków, zadania
komitetu mogą byü wykonywane przez radĊ nadzorczą.

Regulamin Rady nadzorczej nie przewiduje powoáania komitetu audytu, bowiem, zgodnie
z dotychczasową praktyką, w sprawach naleĪących do kompetencji komitetu audytu
Rada Nadzorcza Emitenta bĊdzie prowadziáa prace i podejmowaáa decyzje kolegialnie.
Wobec rozmiarów prowadzonej przez SpóákĊ dziaáalnoĞci, Emitent stoi na stanowisku, iĪ
wyodrĊbnianie w piĊcioosobowym skáadzie Rady Nadzorczej komitetu audytu nie znajduje
uzasadnienia.
x

Zasada 8 brzmi:
W zakresie zadaĔ i funkcjonowania komitetów dziaáających w radzie nadzorczej
powinien byü stosowany Zaáącznik I do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15
lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych (…).

W ramach Rady Nadzorczej Emitenta nie dziaáają Īadne komitety, co zostaáo wyĪej
wyjaĞnione.
W pozostaáym zakresie Emitent zamierza stosowaü siĊ do zasad áadu korporacyjnego
przyjĊtych w „Dobrych praktykach Spóáek Notowanych na GPW”. Emitent opublikuje
oĞwiadczenia o stosowaniu zasad áadu korporacyjnego przed rozpoczĊciem subskrypcji
Akcji Serii C, w formie raportu bieĪącego.
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17.

Zatrudnienie

17.1. Informacje o zatrudnieniu w okresie objĊtym historycznymi
informacjami ﬁnansowymi
Zatrudnienie ogólne w przedsiĊbiorstwie Emitenta
Tabela 26. Liczba zatrudnionych

Stan na dzieĔ

Umowa o pracĊ

Umowa zlecenie

Umowa o dzieáo

Suma

31 grudnia 2003 r.

4

1

11

16

31 grudnia 2004 r.

4

0

18

22

31 grudnia 2005 r.

94

11

16

121

31 grudnia 2006 r.

85

5

11

101

dzieĔ zatwierdzenia
prospektu

137

10

8

155

ħródáo: Emitent

Tabela 27. Zatrudnienie na podstawie umów o pracĊ w Power Media p. z o.o.
w podziale na podstawowe kategorie dziaáalnoĞci

Dziaá

dzieĔ
zatwierdzenia
prospektu

2006

2005

2004

2003

Liczba
osób

(%)

Liczba
osób

(%)

Liczba
osób

(%)

Liczba
osób

(%)

Liczba
osób

(%)

Pracownicy ﬁzyczni

1

0,7

1

1,1

1

1

0

0

0

0

Kadra inĪynieryjna

97

73,5

56

65,90

84

89,40

0

0

0

0

Administracja

36

23,8

26

30,60

6

6,40

2

50

2

50

3

2

2

2,40

3

3,20

2

50

2

50

137

100

85

100

94

100

4

100

4

100

Zarząd i najwyĪsze
kierownictwo
RAZEM:
ħródáo: Emitent
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Tabela 28. StopieĔ páynnoĞci kadr w przedsiĊbiorstwie Emitenta
Liczba zatrudnionych na umowĊ

Lata

o pracĊ

Liczba zwolnionych

2003 r.

3

2

2004 r.

1

1

2005 r.

95

6

2006 r.

151

1601

80

14

do dnia zatwierdzenia prospektu
ħródáo: Emitent

¹ - utrata pracowników związana z rozwiązaniem, na mocy porozumienia Stron, Umowy nr
022005 z dnia 1 paĨdziernika 2005 r. z BenQ Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie spowodowanym
poinformowaniem Emitenta o moĪliwoĞci ogáoszenia niewypáacalnoĞci BenQ Sp. z o.o.
Ryzyko powstaáo w związku ze záą sytuacją ﬁnansową ﬁrmy-matki w Niemczech (ogáoszono
bankructwo w związku z odmową dalszego ﬁnansowania przez tajwaĔski zarząd).Zaistniaáa
sytuacja spowodowaáa znaczny spadek zatrudnienia. Poáowa zwolnionych w tym okresie
pracowników jest równieĪ efektem charakteru operacyjnego prowadzonej przez Emitenta
dziaáalnoĞci (m.in. outsourcing kadrowy na potrzeby konkretnego projektu).
Przedstawiając stopieĔ páynnoĞci kadr w przedsiĊbiorstwie Emitenta w 2006 r. naleĪy
implikowaü dwie wartoĞci: 1) liczbĊ zawartych umów o pracĊ (w Tabeli nr 27 przedstawione
jako „Liczba zatrudnionych na umowĊ o pracĊ”) oraz 2) liczbĊ zwolnionych (przez którą
naleĪy rozumieü liczbĊ rozwiązanych umów o pracĊ oraz liczbĊ umów które wygasáy).
W trakcie 2006 roku poprzednik prawny Emitenta zawará 151 umów o pracĊ oraz zwolniá 160
osób. Jak zostaáo to wyĪej szczegóáowo opisane gáówną przyczyną zwolnieĔ w 2006 roku
byáo rozwiązaniem, na mocy porozumienia Stron, Umowy nr 022005 z dnia 1 paĨdziernika
2005 r. z BenQ Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
W 2006 r. Ğrednia liczba pracowników zatrudnionych na czas okreĞlony wynosiáa 12.
WiĊkszoĞü pracowników zatrudniona jest w Wrocáawiu, tym
zatrudnionych w podziale na rejony geograﬁczne jest nieistotne.

samym

zestawienie

Tabela 29. Zatrudnienie na podstawie umów o pracĊ w przedsiĊbiorstwie Emitenta
w podziale na podstawowe kategorie dziaáalnoĞci wykonywane przez Emitenta

Dziaá

Na dzieĔ
zatwierdzenia
prospektu

2006

2005

2004

2003

Liczba
osób

(%)

Liczba
osób

(%)

Liczba
osób

(%)

Liczba
osób

(%)

Liczba
osób

(%)

Oprogramowanie
komputerowe
i usáugi
programistyczne

86

62,8

53

62,3

77

81,9

1

25

1

25

Usáugi HR

34

24,8

21

24,7

10

10,6

0

0

0

0

7

5,1

2

2,4

3

3,2

1

25

2

50

10

7,3

9

10,6

4

4,3

2

50

1

25

137

100

85

100

94

100

4

100

4

100

iﬁrma.pl
Administracja
RAZEM:
ħródáo: Emitent
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17.2. Informacje o posiadanych przez czáonków organów zarządzających
i nadzorujących akcjach i opcjach na Akcje Emitenta
17.2.1. Zarząd Emitenta
Tabela 30. Liczba Akcji i gáosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta w posiadaniu
Czáonków Zarządu
Opcje
Lp.

Czáonek zarządu

IloĞü akcji

na akcje

Udziaá w kapitale

IloĞü gáosów na

zakáadowym

WZA

emitenta
1

Wojciech NarczyĔski

1.700.000

Brak

34%

34,3%

2

Andrzej Parszuto

1.700.000

Brak

34%

34,3%

3

Marta Przewáocka

1.000.000

Brak

20%

20%

4

Agnieszka Kozáowska

250.000

Brak

5%

5%

ħródáo: Emitent

Na podstawie Uchwaáy Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spóáki z dnia 15 czerwca
2007 r. wprowadzono w Spóáce program motywacyjny dla Zarządu oraz kluczowych
pracowników Spóáki (szerzej opisany w pkt 17.3 Prospektu Emisyjnego).
17.2.2. Rada nadzorcza Emitenta
Czáonkowie Rady Nadzorczej nie posiadają akcji Emitenta.
ĩaden z czáonków Rady Nadzorczej Emitenta nie posiada opcji na akcje Emitenta.

17.3. Opis wszelkich ustaleĔ dotyczących uczestnictwa pracowników
w kapitale Emitenta
Na podstawie Uchwaáy Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spóáki z dnia 15 czerwca
2007 r. wprowadzono w Spóáce program motywacyjny dla Zarządu oraz kluczowych
pracowników Spóáki. Uchwaáa Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 czerwca
2007 r. w celu realizacji Programu Motywacyjnego, przewiduje emisjĊ od 1 do 20.000
warrantów subskrypcyjnych serii A, od 1 do 30.000 warrantów subskrypcyjnych serii
B oraz od 1 do 40.000 warrantów subskrypcyjnych serii C. Warranty subskrypcyjne serii
A, B oraz C uprawniają do objĊcia akcji Spóáki serii D z pierwszeĔstwem przed pozostaáymi
akcjonariuszami (kaĪdy z warrantów uprawnia do objĊcia 1 akcji serii D, a prawa
z warrantów mogą byü wykonywane do 31 grudnia 2011 r.
Warranty subskrypcyjne przeznaczone są do zaoferowania czáonkom Zarządu oraz
kluczowych dla Spóáki pracowników, po speánieniu kryteriów okreĞlonych w Regulaminie
Programu Motywacyjnego (opisanym szczegóáowo w punkcie 21.1.4. poniĪej Dokumentu
Rejestracyjnego), który zostanie przyjĊty uchwaáą Rady Nadzorczej Spóáki.
Prawo objĊcia Warrantów Subskrypcyjnych serii A, B oraz C przysáuguje osobom ﬁzycznym
wymienionym w uchwale emisyjnej na warunkach okreĞlonych w Regulaminie Programu
Motywacyjnego oraz w uchwaáach Rady Nadzorczej i Zarządu Spóáki podejmowanych na
podstawie i w celu wykonania postanowieĔ Regulaminu Programu Motywacyjnego (osoby
uprawnione do obejmowania Warrantów subskrypcyjnych zwane dalej áącznie „Osobami
Uprawnionymi”). W uchwale upowaĪniono RadĊ Nadzorczą do wskazania innych osób
uczestniczących w programie motywacyjnym.
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W celu umoĪliwienia realizacji Programu Motywacyjnego, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
w dniu 15 czerwca 2007 podjĊáo uchwaáĊ w przedmiocie warunkowego podwyĪszenia
kapitaáu zakáadowego spóáki w drodze emisji nie wiĊcej niĪ 90.000 akcji zwykáych na
okaziciela serii D, o wartoĞci nominalnej 0,10 zá. kaĪda.
Warunkowe podwyĪszenie kapitaáu zakáadowego Emitenta zostaáo zarejestrowane na
podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocáawia – Fabrycznej we Wrocáawiu,
VI Wydziaá Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 3 grudnia 2007 roku.
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18.

Znaczni akcjonariusze

18.1. Informacje na temat osób innych niĪ czáonkowie organów
administracyjnych, zarządzających i nadzorczych, które w sposób
bezpoĞredni lub poĞredni mają udziaáy w kapitale Emitenta lub
prawa gáosu podlegające zgáoszeniu na mocy prawa krajowego
Emitenta
Poza czáonkami organów Emitenta wymienionymi w pkt 17.2., nie ma znaczących
akcjonariuszy Emitenta

18.2. Informacje o innych prawach gáosu w odniesieniu do Emitenta
Znacznym akcjonariuszom nie przysáugują inne prawa gáosu niĪ wynikające z posiadanych
akcji.

18.3. Wskazanie podmiotu dominującego wobec Emitenta lub podmiotu
sprawującego kontrolĊ nad Emitentem
Nie istnieje podmiot dominujący w stosunku do Emitenta lub podmiot sprawujący kontrolĊ
nad Emitentem.

18.4. Opis wszelkich znanych Emitentowi ustaleĔ, których realizacja
w przyszáoĞci moĪe spowodowaü zmiany w sposobie kontroli
Emitenta
Emitentowi nie są znane Īadne ustalenia, których realizacja w przyszáoĞci moĪe spowodowaü
zmiany w sposobie kontroli Emitenta.
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19.

Transakcje z podmiotami powiązanymi

Na potrzeby poniĪszego zestawienia podmioty powiązane rozumie siĊ zgodnie z deﬁnicją
przyjĊtą w MiĊdzynarodowym Standardzie RachunkowoĞci nr 24, zgodnie z którym:
Podmiot powiązany – podmiot uznaje siĊ za powiązany z jednostką, jeĪeli:
a) Podmiot, bezpoĞrednio lub poprzez jednego lub wiĊcej poĞredników:
Sprawuje kontrolĊ nad jednostką lub podlega kontroli przez jednostkĊ lub podlega
kontroli przez tĊ samą jednostkĊ (dotyczy to jednostek dominujących, jednostek
zaleĪnych i jednostek zaleĪnych w ramach tej samej grupy kapitaáowej),
x Posiada udziaáy w jednostce dające mu moĪliwoĞü znaczącego wpáywania na
jednostkĊ lub
x Sprawuje wspóákontrolĊ nad jednostką,
b) podmiot jest jednostką stowarzyszoną z jednostką,
x

c)

podmiot jest wspólnym przedsiĊwziĊciem, w którym jednostka jest wspólnikiem,

d) podmiot jest czáonkiem kluczowego personelu kierowniczego jednostki lub jej jednostki
dominującej,
e) podmiot jest bliskim czáonkiem rodziny osoby, o której mowa w podpunktach a) lub d),
f)

podmiot jest jednostką kontrolowaną, wspóákontrolowaną lub jednostką, na którą
znacząco wpáywa lub posiada w niej znaczącą iloĞü gáosów, bezpoĞrednio albo poĞrednio,
osoba, o której mowa w podpunktach d) lub e) lub

g) podmiot objĊty jest programem ĞwiadczeĔ po okresie zatrudnienia skierowanym do
pracowników jednostki lub do innej dowolnej jednostki bĊdącej podmiotem powiązanym
w stosunku do tej jednostki.
Tabela 31. Umowy z podmiotami powiązanymi od 1 stycznia 2004 r. do dnia
zatwierdzenia Dokumentu Rejestracyjnego
Podmiot
powiązany

Data zawarcia
umowy

Wojciech
NarczyĔski

01.03.2006

Liczba
aneksów

2

Wskazanie okresu
obowiązywania
umowy

WartoĞü umowy
od zawarcia do
zakoĔczenia
(w zá)

31.05.2007

159 600,00

Przedmiot

Wspóátworzenie
oprogramowania

Andrzej Parszuto

01.09.2004

9

31.05.2007

Promocja i
obsáuga serwisu
311 400,00
internetowego
iﬁrma.pl

Marta
Przewáocka

01.06.2005

1

31.05.2007

Pozyskiwania
243 922,21 zamówieĔ od
nowych klientów

Poprzednik prawny Emitenta – POWER MEDIA Sp. z o.o w dniu 1 wrzeĞnia 2004 roku nabyá
od Internet Investment Fund S.A. 840.000 akcji imiennych serii A spóáki eCenter S.A. w
upadáoĞci z siedzibą w Krakowie. àączna cena wyniosáa 1 zá. Aktualnie, spóáka eCenter S.A.
zostaáa wykreĞlona z rejestru przedsiĊbiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
PoniĪsza tabela przedstawia zestawienie wysokoĞci obrotów z tytuáu wszystkich ww. umów
z czáonkami Zarządu (tj. z Wojciechem NarczyĔskim, Andrzejem Parszuto oraz Martą
Przewáocką) za okres od 2004 r. do dnia zatwierdzenia prospektu. Zestawienie uwzglĊdnia
zmiany wartoĞci wynagrodzenia wynikające z póĨniejszych aneksów zawieranych do
umów.
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Tabela 32. Transakcje z podmiotami powiązanymi w podziale na okresy, za które
sporządzono historyczne informacje ﬁnansowe

Podmiot powiązany

2004

2005

Wojciech NarczyĔski

Andrzej Parszuto

30 000,00

Marta Przewáocka

2006

01.0130.06.2007

109 600,00

50 000,00

111 000,00

110 400,00

60 000,00

73 922,21

120 000,00

50 000,00

UMOWY Z CZàONKAMI ZARZĄDU:
I. Umowy z Andrzejem Parszuto:
Umowa o wspóápracy zawarta w dniu 01 wrzeĞnia 2004 roku (aneksowana: 01.02.2005
r., 02.05.2005 r., 01.06.2005 r., 01.08.2005 r., 01.09.2005 r.,01.10.2005 r.,
02.02.2006 r. – aneksy dotyczące zwiĊkszenia wynagrodzenia w przypadku wykonania
dodatkowych prac w danym miesiącu bądĨ zmniejszenia wysokoĞci wynagrodzenia
w danym miesiącu na mocy porozumienia Stron) pomiĊdzy poprzednikiem prawnym
Emitenta („Zleceniodawcą”) a Andrzejem Parszuto prowadzącym dziaáalnoĞü
gospodarcza pod ﬁrmą „Power Media Andrzej Parszuto” („Zleceniobiorcą”).
Przedmiotem umowy byáo wykonanie przez ZleceniobiorcĊ usáug w zakresie promocji i
obsáugi serwisu internetowego iﬁrma.pl oraz pozyskiwania nowych klientów na oferowane
przez ZleceniodawcĊ usáugi internetowe, jak równieĪ podejmowanie wszelkich czynnoĞci
w zakresie promocji reklamy serwisu internetowego Zleceniodawcy. Zgodnie z treĞcią
umowy wyáączona zostaáa odpowiedzialnoĞü Zleceniodawcy z tytuáu prowadzenia
dziaáalnoĞci gospodarczej przez ZleceniobiorcĊ w jakimkolwiek zakresie. Strony
zobowiązaáy siĊ do zachowania poufnoĞci treĞci umowy oraz informacji uzyskanych
w związku z jej realizacją. Z tytuáu wykonanych usáug przez ZleceniobiorcĊ Strony
ustaliáy wynagrodzenie ryczaátowe miesiĊczne w wysokoĞci 10.000,00 zá netto. Umowa
zostaáa zawarta na czas nieokreĞlony. Umowa zostaáa rozwiązana zawartym przez
Strony w dniu 31 maja 2007 roku Porozumieniem o rozwiązaniu umowy.
Umowa
o
zakazie
wykorzystywania
informacji
przedsiĊbiorstwa
zawarta
w dniu 2 listopada 2004 roku pomiĊdzy poprzednikiem prawnym Emitenta
(„Zleceniodawcą”)
a
Andrzejem
Parszuto
prowadzącym
dziaáalnoĞü
gospodarcza pod ﬁrmą „Power Media Andrzej Parszuto” („Zleceniobiorcą”).
Niniejszą umową Strony uregulowaáy prawa i obowiązki Zleceniobiorcy i Zleceniodawcy
w zakresie dotyczącym zakazu wykorzystywania przez ZleceniobiorcĊ informacji
naruszających tajemnice przedsiĊbiorstwa ZleceniodawcĊ, w trakcie trwania stosunku
zlecenia i 12 miesiĊcy po jego ustaniu. W przypadku naruszenia przez ZleceniobiorcĊ
zakazu zobowiązaá siĊ on do zapáaty na rzecz Zleceniodawcy kary umownej w wysokoĞci
20.000,00 zá na rzec Zleceniodawcy. Zleceniodawca moĪe dochodziü odszkodowania
przewyĪszającego wysokoĞü zastrzeĪonej kary umownej.
II. Umowy z Martą Przewáocką:
Umowa o wspóápracy zawarta w dniu 01 czerwca 2005 roku (aneksowana w dniu
01.08.2005 r.) pomiĊdzy poprzednikiem prawnym Emitenta („Zleceniodawcą”) a Martą
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Przewáocką prowadzącą dziaáalnoĞü gospodarcza pod ﬁrmą „MP – Doradztwo Marta
Przewáocka” („Zleceniobiorcą”). Umowa weszáa w Īycie w dniu 01 lipca 2005 roku.
Przedmiotem umowy byáo wykonanie przez ZleceniobiorcĊ usáug w zakresie
pozyskiwania zamówieĔ od nowych klientów na oferowane przez ZleceniodawcĊ
usáugi, prowadzenie wstĊpnych rozmów z klientami Zleceniodawcy w jego imieniu,
podejmowanie wszelkich czynnoĞci w zakresie promocji Zleceniodawcy oraz bieĪąca
obsáuga wskazanych przez ZleceniodawcĊ klientów. Zgodnie z treĞcią umowy wyáączona
zostaáa odpowiedzialnoĞü Zleceniodawcy z tytuáu prowadzenia dziaáalnoĞci gospodarczej
przez ZleceniobiorcĊ w jakimkolwiek zakresie. Strony zobowiązaáy siĊ do zachowania
poufnoĞci treĞci umowy oraz informacji uzyskanych w związku z jej realizacją.
Z tytuáu wykonanych usáug przez ZleceniobiorcĊ Strony ustaliáy wynagrodzenie
ryczaátowe miesiĊczne w wysokoĞci 10.000,00 zá netto. Umowa zostaáa zawarta na
czas nieokreĞlony. Umowa zostaáa rozwiązana zawartym przez Strony w dniu 31 maja
2007 roku Porozumieniem o rozwiązaniu umowy.
Umowa
o
zakazie
wykorzystywania
informacji
przedsiĊbiorstwa
zawarta
w dniu 2 listopada 2006 roku pomiĊdzy poprzednikiem prawnym Emitenta
(„Zleceniodawcą”) a Martą Przewáocką prowadzącą dziaáalnoĞü gospodarcza
pod
ﬁrmą
„MP
–
Doradztwo
Marta
Przewáocka”
(„Zleceniobiorcą”).
Niniejszą umową Strony uregulowaáy prawa i obowiązki Zleceniobiorcy i Zleceniodawcy
w zakresie dotyczącym zakazu wykorzystywania przez ZleceniobiorcĊ informacji
naruszających tajemnice przedsiĊbiorstwa ZleceniodawcĊ, w trakcie trwania stosunku
zlecenia i 12 miesiĊcy po jego ustaniu. W przypadku naruszenia przez ZleceniobiorcĊ
zakazu zobowiązaá siĊ on do zapáaty na rzecz Zleceniodawcy kary umownej w wysokoĞci
20.000,00 zá na rzec Zleceniodawcy. Zleceniodawca moĪe dochodziü odszkodowania
przewyĪszającego wysokoĞü zastrzeĪonej kary umownej.
III. Umowy z Wojciechem NarczyĔskim
Umowa o wspóápracy zawarta w dniu 01 marca 2006 roku (aneksowana: 02.05.2006
r., 01.03.2006 r. . – aneksy dotyczące zwiĊkszenia wynagrodzenia w przypadku
wykonania dodatkowych prac w danym miesiącu) pomiĊdzy poprzednikiem
prawnym Emitenta („Zleceniodawcą”) a Wojciechem NarczyĔskim prowadzącym
dziaáalnoĞü gospodarcza pod ﬁrmą „NARCZYēSKI WOJCIECH” („Zleceniobiorcą”).
Przedmiotem umowy byáo wykonanie przez ZleceniobiorcĊ usáug w zakresie
wspóátworzenia oprogramowania na zlecenie kontrahentów Zleceniodawcy. Zgodnie
z treĞcią umowy wyáączona zostaáa odpowiedzialnoĞü Zleceniodawcy z tytuáu prowadzenia
dziaáalnoĞci gospodarczej przez ZleceniobiorcĊ w jakimkolwiek zakresie. Zleceniodawca
zobowiązaá siĊ do honorowania wszelkich praw autorskich pracy projektowej
wykonanej na jego zamówienie. Strony zobowiązaáy siĊ do zachowania poufnoĞci treĞci
umowy oraz informacji uzyskanych w związku z jej realizacją. Z tytuáu wykonanych
usáug przez ZleceniobiorcĊ Strony ustaliáy wynagrodzenie ryczaátowe miesiĊczne
w wysokoĞci 10.000,00 zá netto. Umowa zostaáa zawarta na czas nieokreĞlony. Umowa
zostaáa rozwiązana zawartym przez Strony w dniu 31 maja 2007 roku Porozumieniem
o rozwiązaniu umowy.
- Umowa o zakazie wykorzystywania informacji przedsiĊbiorstwa zawarta
w dniu 2 listopada 2006 roku pomiĊdzy poprzednikiem prawnym Emitenta
(„Zleceniodawcą”)
a
Wojciechem
NarczyĔskim
prowadzącym
dziaáalnoĞü
gospodarcza
pod
ﬁrmą
„NARCZYēSKI
WOJCIECH”
(„Zleceniobiorcą”).
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Niniejszą umową Strony uregulowaáy prawa i obowiązki Zleceniobiorcy i Zleceniodawcy
w zakresie dotyczącym zakazu wykorzystywania przez ZleceniobiorcĊ informacji
naruszających tajemnice przedsiĊbiorstwa ZleceniodawcĊ, w trakcie trwania stosunku
zlecenia i 12 miesiĊcy po jego ustaniu. W przypadku naruszenia przez ZleceniobiorcĊ
zakazu zobowiązaá siĊ on do zapáaty na rzecz Zleceniodawcy kary umownej w wysokoĞci
20.000,00 zá na rzec Zleceniodawcy. Zleceniodawca moĪe dochodziü odszkodowania
przewyĪszającego wysokoĞü zastrzeĪonej kary umownej.
Porozumienie kompensacyjne zawarte w dniu 08 stycznia 2007 roku pomiĊdzy
poprzednikiem prawnym Emitenta a Wojciechem NarczyĔskim prowadzącym dziaáalnoĞü
gospodarcza pod ﬁrmą „NARCZYēSKI WOJCIECH”. Przedmiotem Porozumienia byáa
kompensacja faktur. Poprzednik prawny Emitenta wystawiá Wojciechowi NarczyĔskiemu
fakturĊ na kwotĊ 915,00 brutto z tytuáu sprzedaĪy zamortyzowanego zestawu
komputerowego. Porozumienie zostaáo wykonane.
W opinii Zarządu Emitenta przedstawione powyĪej umowy zostaáy zawarte na warunkach
rynkowych.
W imieniu Emitenta Rada Nadzorcza w uchwale nr 2/2007 z 16.06.2007 r. ustaliáa zasady
wynagradzania czáonków Zarządu. Wojciech NarczyĔski, Andrzej Parszuto i Marta Przewáocka
wynagradzani są na podstawie powoáania, a Agnieszka Kozáowska na podstawie umowy
o pracĊ. Nie zostaáy podpisane Īadne dodatkowe umowy.
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20.

Historyczne informacje ﬁnansowe dotyczące aktywów i
pasywów Emitenta, jego sytuacji ﬁnansowej oraz zysków i
strat

ħródáa informacji stanowiących podstawĊ sporządzenia historycznych informacji
ﬁnansowych
W niniejszym rozdziale zamieszczone zostaáy historyczne informacje ﬁnansowe obejmujące
sprawozdanie ﬁnansowe Emitenta sporządzone za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r.
oraz porównywalne dane ﬁnansowe sporządzone za okresy: od 1 stycznia do 31 grudnia
2005 r. oraz od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r. zbadane przez biegáego rewidenta zgodnie
z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi. Sprawozdania ﬁnansowe za lata
2004 i 2005, bĊdące podstawą sporządzania historycznych informacji ﬁnansowych, nie
zawieraáy zestawienia zmian w kapitale oraz rachunku przepáywów pieniĊĪnych. Brakujące
elementy sprawozdania zostaáy sporządzone za poszczególne lata na potrzeby Prospektu
Emisyjnego i zbadane przez biegáego rewidenta.
Zaprezentowane w niniejszym rozdziale historyczne informacje ﬁnansowe za lata 20042006 opierają siĊ na informacjach zawartych w Ĩródáowych sprawozdaniach ﬁnansowych
sporządzonych zgodnie z Polskimi Standardami RachunkowoĞci. Na potrzeby niniejszego
prospektu Ĩródáowe sprawozdania ﬁnansowe za lata 2004-2006 zostaáy rozszerzone
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 paĨdziernika 2005 r. w sprawie
zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach ﬁnansowych i skonsolidowanych
sprawozdaniach ﬁnansowych, wymaganych w prospekcie emisyjnym dla emitentów
z siedzibą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, dla których wáaĞciwe są polskie zasady
rachunkowoĞci. Sprawozdania obejmujące poszerzony zakres informacji ﬁnansowych
w porównaniu z wczeĞniej zbadanymi sprawozdaniami, podlegaáo badaniu przez biegáego
rewidenta.
Stosownie do wymagaĔ Rozporządzenia Komisji (WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia
2004 r. zamieszczone w Prospekcie sprawozdania ﬁnansowe za lata 2004, 2005 i 2006
zostaáy sporządzone w sposób zapewniający ich porównywalnoĞü przez zastosowanie
jednolitych zasad (polityki) rachunkowoĞci we wszystkich prezentowanych okresach, zgodnie
z formą jaka zostanie przyjĊta w kolejnym opublikowanym sprawozdaniu ﬁnansowym
emitenta, z uwzglĊdnieniem standardów i zasad rachunkowoĞci oraz przepisów prawnych
mających zastosowanie do takiego rocznego sprawozdania ﬁnansowego. Zestawienie
korekt doprowadzających sprawozdania ﬁnansowe do porównywalnoĞci zawiera nota nr 16
dodatkowych informacji i objaĞnieĔ znajdująca siĊ w punkcie 20.2.6. Prospektu.
Przedstawione w Prospekcie historyczne informacje ﬁnansowe zostaáy sporządzone na
podstawie statutowych sprawozdaĔ ﬁnansowych Power Media S.A. (dawniej Power Media
Sp. z o.o.) za okres: od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r., za rok obrotowy koĔczący
siĊ 31 grudnia 2005 r. oraz za rok obrotowy koĔczący siĊ 31 grudnia 2004 r. zgodnie
z polskimi standardami rachunkowoĞci. Statutowe sprawozdania ﬁnansowe podlegaáy
badaniu przez biegáego rewidenta w trakcie prac związanych ze sporządzeniem prospektu
emisyjnego.
Wszystkie sprawozdania ﬁnansowe zostaáy sporządzone w tysiącach záotych.
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20.1. Opinie biegáych rewidentów o prawidáowoĞci i rzetelnoĞci
sprawozdaĔ ﬁnansowych
20.1.1 Opinia z badania historycznych informacji ﬁnansowych spóáki Power
Media S.A. (wczeĞniej Power Media sp. z o.o.) sporządzonych za okresy
od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r., od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.
oraz od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r.
OPINIA NIEZALEĩNEGO BIEGàEGO REWIDENTA
o historycznych informacjach ﬁnansowych Spóáki Power Media S.A. (wczeĞniej Power Media
Sp. z o.o.) za lata obrotowe koĔczące siĊ 31 grudnia 2006 r., 31 grudnia 2005 r., oraz
31 grudnia 2004 r.
dla Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej i Zarządu Power Media S.A. we
Wrocáawiu
Na potrzeby Prospektu Emisyjnego oraz zgodnie z wymogami Rozporządzenia Komisji (WE)
nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 roku, wykonującego dyrektywĊ 2003/71/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady w spawie informacji zawartych w prospektach emisyjnych oraz formy
wáączenia przez odniesienie i publikacji takich prospektów emisyjnych oraz rozpowszechniania
reklam (Dz. Urz. UE L 149 z 30.04.2004 r.) oraz wymogami Rozporządzenia Komisji (WE)
nr 1787/2006 z 04 grudnia 2006 roku, zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 809/2004
(Dz. Urz. UE L 337/17 z 05.12.2006 r.), przeprowadziliĞmy badanie prezentowanych w nim
jednostkowych historycznych informacji ﬁnansowych Power Media S.A. (wczeĞniej Power
Media Sp. z o.o.) za lata zakoĔczone odpowiednio dnia 31 grudnia 2004, dnia 31 grudnia
2005 oraz dnia 31 grudnia 2006 roku, których podstawą ustalenia byáy:
x

sprawozdanie Emitenta sporządzone na dzieĔ 31 grudnia 2004 roku, które zostaáo
zbadane przez biegáego rewidenta Rafaáa Baryckiego nr 10744/7805 dziaáającego
w imieniu podmiotu uprawnionego do badania PKF Consult Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie, ul. Elbląskiej 15/17. Podmiot uprawniony do badania wydaá w dniu
28 marca 2007 roku o zbadanym sprawozdaniu ﬁnansowym opiniĊ z zastrzeĪeniem.

x

sprawozdanie Emitenta sporządzone na dzieĔ 31 grudnia 2005 roku, które zostaáo
zbadane przez biegáego rewidenta Rafaáa Baryckiego nr 10744/7805 dziaáającego
w imieniu podmiotu uprawnionego do badania PKF Consult Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie, ul. Elbląskiej 15/17. Podmiot uprawniony do badania wydaá w dniu
28 marca 2007 roku o zbadanym sprawozdaniu ﬁnansowym opiniĊ bez zastrzeĪeĔ.

x

sprawozdanie Emitenta sporządzone na dzieĔ 31 grudnia 2006 roku, które zostaáo
zbadane przez biegáego rewidenta Rafaáa Baryckiego nr 10744/7805 dziaáającego
w imieniu podmiotu uprawnionego do badania PKF Consult Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie, ul. Elbląskiej 15/17. Podmiot uprawniony do badania wydaá w dniu
15 czerwca 2007 roku o zbadanym sprawozdaniu ﬁnansowym opiniĊ bez zastrzeĪeĔ.

Za przedstawione historyczne informacje ﬁnansowe, jak równieĪ prawidáowoĞü ich ustalenia
odpowiedzialnoĞü ponosi Zarząd Power Media S.A.
Forma i zakres historycznych informacji ﬁnansowych oraz zakres ujmowanych w nich danych
zostaá poszerzony w porównaniu z wczeĞniej zbadanymi sprawozdaniami ﬁnansowymi
w celu przedstawienia bardziej szczegóáowych informacji przyszáym inwestorom i speánienia
wymogów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 paĨdziernika 2005 r. w sprawie zakresu
informacji wykazywanych w sprawozdaniach ﬁnansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach
ﬁnansowych, wymaganych w prospekcie emisyjnym dla emitentów z siedzibą na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej, dla których wáaĞciwe są polskie zasady rachunkowoĞci.
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Ujawnione dane zostaáy sporządzone w sposób zapewniający ich porównywalnoĞü przez
zastosowanie jednolitych zasad (polityki) rachunkowoĞci we wszystkich prezentowanych
okresach, zgodnych z zasadami (polityką) rachunkowoĞci stosowanymi przez SpóákĊ
jakie zostaną przyjĊte przy sporządzaniu rocznego sprawozdania ﬁnansowego za kolejny
opublikowany okres oraz przez ujĊcie korekt báĊdów podstawowych w okresach, których
one dotyczą, bez wzglĊdu na okres, w którym zostaáy ujĊte w ksiĊgach rachunkowych.
Naszym zadaniem byáo wyraĪenie opinii o rzetelnoĞci i jasnoĞci prezentowanych w niniejszym
prospekcie emisyjnym historycznych informacji ﬁnansowych. Badanie historycznych
informacji ﬁnansowych przeprowadziliĞmy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
oraz normami wykonywania zawodu stosownie do postanowieĔ:
x

rozdziaáu 7 ustawy z dnia 29 wrzeĞnia 1994 r. o rachunkowoĞci (Dz.U. z 2002 r. Nr 76,
poz. 694 wraz z póĨniejszymi zmianami),

x

norm wykonywania zawodu biegáego rewidenta wydanych przez Krajową RadĊ Biegáych
Rewidentów w Polsce.

Ponadto badanie historycznych danych ﬁnansowych przeprowadziliĞmy opierając siĊ
na wczeĞniej wydanych opiniach biegáych rewidentów oraz na samodzielnym badaniu
kompletnoĞci i prawidáowoĞci informacji w nich zawartych.
Badanie nasze zostaáo zaplanowane i przeprowadzone w taki sposób, aby uzyskaü racjonalną
pewnoĞü, Īe historyczne informacje ﬁnansowe nie zawierają istotnych nieprawidáowoĞci.
Badanie obejmowaáo w szczególnoĞci sprawdzenie poprawnoĞci zastosowanych przez jednostki
powiązane zasad (polityki) rachunkowoĞci i znaczących szacunków oraz sprawdzenie –
w przewaĪającej mierze w sposób wyrywkowy – podstaw, z których wynikają liczby i informacje
zawarte w sprawozdaniu, jak i caáoĞciową ocenĊ historycznych informacji ﬁnansowych.
Naszym zdaniem historyczne informacje ﬁnansowe za okresy:
x

od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.,

x

od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.,

x

od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.,

są sporządzone są zgodnie z ustawą o rachunkowoĞci i wydanymi na jej podstawie przepisami
oraz z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 paĨdziernika 2005 r. w sprawie
zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach ﬁnansowych i skonsolidowanych
sprawozdaniach ﬁnansowych wymaganych w prospekcie emisyjnym dla emitentów na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których wáaĞciwe są polskie zasady rachunkowoĞci
( Dz.U. nr 209, poz.1743).
Rafaá Barycki

Rafaá Barycki

Biegáy rewident nr 10744/7805

Biegáy rewident nr 10744/7805
Czáonek Zarządu

PKF Consult Sp. z o.o.

Podmiot uprawniony do badania

ul. Elbląska 15/17

SprawozdaĔ ﬁnansowych nr 477

01-747 Warszawa
Oddziaá Regionalny Zachód we Wrocáawiu
Wrocáaw, 12 listopada 2007 r.
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20.1.2. Opinia z badania sprawozdania ﬁnansowego spóáki Power Media
S.A. (wczeĞniej Power Media Spóáka z o.o.) sporządzonego za
okres od 01.01.2006 r. - 31.12.2006 r.
OPINIA NIEZALEĩNEGO BIEGàEGO REWIDENTA

dla Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej i Zarządu
Power Media S.A. (wczeĞniej Power Media Sp. z o.o.)
za rok obrotowy od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.
PrzeprowadziliĞmy badanie zaáączonego sprawozdania ﬁnansowego Power Media S.A.
(wczeĞniej Power Media Sp. z o.o.) z siedzibą we Wrocáawiu, na które skáada siĊ:
x

wprowadzenie do sprawozdania ﬁnansowego,

x

bilans sporządzony na dzieĔ 31.12.2006 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka
siĊ sumą 2.160.877,62 zá.,

x

rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. wykazujący
zysk netto w kwocie 1.361.478,91 zá.,

x

zestawienie zmian w kapitale (funduszu) wáasnym za rok obrotowy od 01.01.2006 r. do
31.12.2006 r. wykazujące wzrost kapitaáu wáasnego o kwotĊ 861.478,91 zá.,

x

rachunek przepáywów pieniĊĪnych za rok obrotowy od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.
wykazujący zwiĊkszenie stanu Ğrodków pieniĊĪnych o kwotĊ 821.174,65 zá.,

x

dodatkowe informacje i objaĞnienia.

Za sporządzenie tego sprawozdania ﬁnansowego oraz sprawozdania z dziaáalnoĞci jednostki
odpowiada kierownik jednostki.
Naszym zadaniem byáo zbadanie i wyraĪenie opinii o rzetelnoĞci, prawidáowoĞci i jasnoĞci
tego sprawozdania ﬁnansowego oraz prawidáowoĞci ksiąg rachunkowych stanowiących
podstawĊ jego sporządzenia.
Badanie sprawozdania ﬁnansowego przeprowadziliĞmy stosownie do postanowieĔ:
x

rozdziaáu 7 ustawy z dnia 29 wrzeĞnia 1994 r. o rachunkowoĞci (Dz. U. z 2002 r.
Nr 76, poz. 694),

x

norm wykonywania zawodu biegáego rewidenta, wydanych przez Krajową RadĊ
Biegáych Rewidentów w Polsce.

Badanie sprawozdania ﬁnansowego zaplanowaliĞmy i przeprowadziliĞmy w taki sposób,
aby uzyskaü racjonalną pewnoĞü, pozwalającą na wyraĪenie opinii o sprawozdaniu.
W szczególnoĞci badanie obejmowaáo sprawdzenie poprawnoĞci zastosowanych przez
jednostkĊ zasad (polityki) rachunkowoĞci i znaczących szacunków, sprawdzenie – w
przewaĪającej mierze w sposób wyrywkowy – dowodów i zapisów ksiĊgowych, z których
wynikają liczby i informacje zawarte w sprawozdaniu ﬁnansowym, jak i caáoĞciową ocenĊ
sprawozdania ﬁnansowego.
UwaĪamy, Īe badanie dostarczyáo wystarczającej podstawy do wyraĪenia miarodajnej
opinii.
Naszym zdaniem zaáączone sprawozdanie ﬁnansowe, obejmujące dane liczbowe
i objaĞnienia sáowne:
x

przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej
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i ﬁnansowej badanej jednostki na dzieĔ 31.12.2006 r., jak teĪ jej wyniku ﬁnansowego
za rok obrotowy od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.,
x

sporządzone zostaáo, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z okreĞlonymi
w powoáanej wyĪej ustawie zasadami (polityką) rachunkowoĞci oraz na podstawie
prawidáowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,

x

jest zgodne z wpáywającymi na treĞü sprawozdania ﬁnansowego przepisami prawa
i postanowieniami umowy Spóáki.

Sprawozdanie z dziaáalnoĞci jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy
o rachunkowoĞci, a zawarte w nim informacje, pochodzące ze zbadanego sprawozdania
ﬁnansowego, są z nim zgodne.
Rafaá Barycki

ElĪbieta Kuchciak

Biegáy rewident nr 10744/7805

Biegáy rewident nr 7056/5916
Czáonek Zarządu

PKF Consult Sp. z o.o.

Podmiot uprawniony do badania

ul. Elbląska 15/17

SprawozdaĔ ﬁnansowych nr 477

01-747 Warszawa
Oddziaá Regionalny Zachód we Wrocáawiu

Wrocáaw, 15 czerwca 2007 r.
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20.1.3. Opinia z badania sprawozdania ﬁnansowego Spóáki Power Media Spóáka
z o.o. sporządzonego za okres od 01.01.2005 r. - 31.12.2005 r.

OPINIA NIEZALEĩNEGO BIEGàEGO REWIDENTA
dla Zgromadzenia Wspólników i Zarządu
Power Media Sp. z o.o.
za rok obrotowy od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.
PrzeprowadziliĞmy badanie zaáączonego sprawozdania ﬁnansowego Power Media
Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocáawiu, na które skáada siĊ:
x

wprowadzenie do sprawozdania ﬁnansowego,

x

bilans sporządzony na dzieĔ 31.12.2005 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka
siĊ sumą 1.395.451,27 zá.,

x

rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. wykazujący
zysk netto w kwocie 338.803,07 zá.,

x

dodatkowe informacje i objaĞnienia.

Za sporządzenie tego sprawozdania ﬁnansowego oraz sprawozdania z dziaáalnoĞci jednostki
odpowiada kierownik jednostki.
Naszym zadaniem byáo zbadanie i wyraĪenie opinii o rzetelnoĞci, prawidáowoĞci i jasnoĞci
tego sprawozdania ﬁnansowego oraz prawidáowoĞci ksiąg rachunkowych stanowiących
podstawĊ jego sporządzenia.
Badanie sprawozdania ﬁnansowego przeprowadziliĞmy stosownie do postanowieĔ:
x

rozdziaáu 7 ustawy z dnia 29 wrzeĞnia 1994 r. o rachunkowoĞci (Dz. U. z 2002 r. Nr 76,
poz. 694),

x

norm wykonywania zawodu biegáego rewidenta, wydanych przez Krajową RadĊ Biegáych
Rewidentów w Polsce.

Badanie sprawozdania ﬁnansowego zaplanowaliĞmy i przeprowadziliĞmy w taki sposób,
aby uzyskaü racjonalną pewnoĞü, pozwalającą na wyraĪenie opinii o sprawozdaniu.
W szczególnoĞci badanie obejmowaáo sprawdzenie poprawnoĞci zastosowanych przez
jednostkĊ zasad (polityki) rachunkowoĞci i znaczących szacunków, sprawdzenie – w
przewaĪającej mierze w sposób wyrywkowy – dowodów i zapisów ksiĊgowych, z których
wynikają liczby i informacje zawarte w sprawozdaniu ﬁnansowym, jak i caáoĞciową ocenĊ
sprawozdania ﬁnansowego.
UwaĪamy, Īe badanie dostarczyáo wystarczającej podstawy do wyraĪenia
miarodajnej opinii.
Naszym zdaniem zaáączone sprawozdanie ﬁnansowe, obejmujące dane liczbowe
i objaĞnienia sáowne:
x

przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej
i ﬁnansowej badanej jednostki na dzieĔ 31.12.2005 r., jak teĪ jej wyniku ﬁnansowego
za rok obrotowy od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.,

x

sporządzone zostaáo, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z okreĞlonymi
w powoáanej wyĪej ustawie zasadami (polityką) rachunkowoĞci oraz na podstawie
prawidáowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,

x

jest zgodne z wpáywającymi na treĞü sprawozdania ﬁnansowego przepisami prawa
i postanowieniami umowy Spóáki.
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Sprawozdanie z dziaáalnoĞci jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy
o rachunkowoĞci, a zawarte w nim informacje, pochodzące ze zbadanego sprawozdania
ﬁnansowego, są z nim zgodne.

Rafaá Barycki

ElĪbieta Kuchciak

Biegáy rewident nr 10744/7805

Biegáy rewident nr 7056/5916
Czáonek Zarządu

ul. Elbląska 15/17

Podmiot uprawniony do badania

01-747 Warszawa

SprawozdaĔ ﬁnansowych nr 477

Wrocáaw, 28 marca 2007 r.
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20.1.4. Opinia z badania sprawozdania ﬁnansowego spóáki Power Media Spóáka
z o.o. sporządzonego za okres od 01.01.2004r. - 31.12.2004 r.
OPINIA NIEZALEĩNEGO BIEGàEGO REWIDENTA

dla Zgromadzenia Wspólników i Zarządu
Power Media Sp. z o.o.
za rok obrotowy od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r.
PrzeprowadziliĞmy badanie zaáączonego sprawozdania ﬁnansowego Power Media Sp. z o. o.
z siedzibą we Wrocáawiu, na które skáada siĊ:
x

wprowadzenie do sprawozdania ﬁnansowego,

x

bilans sporządzony na dzieĔ 31.12.2004 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka
siĊ sumą 337.737,93 zá.,

x

rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r. wykazujący
zysk netto w kwocie 11.891,95 zá.,

x

dodatkowe informacje i objaĞnienia.

Za sporządzenie tego sprawozdania ﬁnansowego oraz sprawozdania z dziaáalnoĞci jednostki
odpowiada kierownik jednostki.
Naszym zadaniem byáo zbadanie i wyraĪenie opinii o rzetelnoĞci, prawidáowoĞci i jasnoĞci
tego sprawozdania ﬁnansowego oraz prawidáowoĞci ksiąg rachunkowych stanowiących
podstawĊ jego sporządzenia.
Badanie sprawozdania ﬁnansowego przeprowadziliĞmy stosownie do postanowieĔ:
x

rozdziaáu 7 ustawy z dnia 29 wrzeĞnia 1994 r. o rachunkowoĞci (Dz. U. z 2002 r. Nr 76,
poz. 694),

x

norm wykonywania zawodu biegáego rewidenta, wydanych przez Krajową RadĊ Biegáych
Rewidentów w Polsce.

Badanie sprawozdania ﬁnansowego zaplanowaliĞmy i przeprowadziliĞmy w taki sposób,
aby uzyskaü racjonalną pewnoĞü, pozwalającą na wyraĪenie opinii o sprawozdaniu.
W szczególnoĞci badanie obejmowaáo sprawdzenie poprawnoĞci zastosowanych przez
jednostkĊ zasad (polityki) rachunkowoĞci i znaczących szacunków, sprawdzenie –
w przewaĪającej mierze w sposób wyrywkowy – dowodów i zapisów ksiĊgowych, z których
wynikają liczby i informacje zawarte w sprawozdaniu ﬁnansowym, jak i caáoĞciową ocenĊ
sprawozdania ﬁnansowego.
UwaĪamy, Īe badanie dostarczyáo wystarczającej podstawy do wyraĪenia miarodajnej
opinii.
Jednostka, wbrew obowiązującym zasadom rachunkowoĞci, nie przedstawiáa prawidáowo
i rzetelnie informacji dotyczących wyniku ﬁnansowego za rok obrotowy 2004.
W myĞl ustawy o rachunkowoĞci obowiązuje zasada memoriaáu (art. 6 ust. 1), zgodnie z którą
w ksiĊgach rachunkowych i wyniku ﬁnansowym jednostki naleĪy ująü wszystkie osiągniĊte,
przypadające na jej rzecz przychody i obciąĪające ją koszty związane z tymi przychodami,
dotyczące danego roku obrotowego. Jednostka natomiast nie ujĊáa w przychodach netto
ze sprzedaĪy produktów, sprzedaĪy dokonanej w 2005 roku, a dotyczącej roku 2004
w wysokoĞci 69.223,05 zá.
JednoczeĞnie jednostka dokonaáa niepoprawnej kwaliﬁkacji kosztów dotyczących amortyzacji
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Ğrodków trwaáych wniesionych aportem, jako koszt uzyskania przychodów, co jest niezgodne
z art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d ustawy o PDOP, wedáug którego do kosztów uzyskania przychodów
zaliczane są odpisy amortyzacyjne od tej czĊĞci wartoĞci początkowej Ğrodków trwaáych,
która proporcjonalnie odpowiada wartoĞci Ğrodka trwaáego przekazanej na utworzenie
lub podwyĪszenie kapitaáu zakáadowego. W związku z powyĪszym kwota amortyzacji
w wysokoĞci 28.673,96 zá. nie powinna stanowiü kosztów uzyskania przychodów.
Na podstawie powyĪszych analiz przychody Spóáki wynosiáyby 2.068 tys. zá., a wynik Spóáki
za rok 2004 byáby wyĪszy o 50,6 tys. zá. od wyniku zaprezentowanego w zaáączonym
sprawozdaniu ﬁnansowym, po uwzglĊdnieniu efektu podatku dochodowego.
Naszym zdaniem, z wyjątkiem zastrzeĪenia co do skutków ewentualnych kwestii, o których
mowa powyĪej, zaáączone sprawozdanie ﬁnansowe, obejmujące dane liczbowe i objaĞnienia
sáowne:
x

przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej
i ﬁnansowej badanej jednostki na dzieĔ 31.12.2004 r., jak teĪ jej wyniku ﬁnansowego
za rok obrotowy od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r.,

x

sporządzone zostaáo, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z okreĞlonymi
w powoáanej wyĪej ustawie zasadami (polityką) rachunkowoĞci oraz na podstawie
prawidáowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,

x

jest zgodne z wpáywającymi na treĞü sprawozdania ﬁnansowego przepisami prawa
i postanowieniami umowy Spóáki.

Nie zgáaszając innych aniĪeli przedstawione wyĪej zastrzeĪeĔ do prawidáowoĞci i rzetelnoĞci
zbadanego sprawozdania ﬁnansowego, stwierdzamy, Īe sprawozdanie z dziaáalnoĞci
jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowoĞci, a zawarte w nim
informacje, pochodzące ze zbadanego sprawozdania ﬁnansowego, są z nim zgodne.

Rafaá Barycki

ElĪbieta Kuchciak

Biegáy rewident nr 10744/7805

Biegáy rewident nr 7056/5916
Czáonek Zarządu

ul. Elbląska 15/17

Podmiot uprawniony do badania

01-747 Warszawa

SprawozdaĔ ﬁnansowych nr 477

Wrocáaw, 28 marca 2007 r.
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20.2. Informacje ﬁnansowe pro-forma
Nie zaistniaáy przesáanki dla sporządzenia informacji ﬁnansowych pro-forma.

20.3. Historyczne informacje ﬁnansowe
20.3.1. Wprowadzenie do sprawozdania ﬁnansowego i porównywalnych danych
ﬁnansowych
1. Firma, forma prawna i przedmiot dziaáalnoĞci
Power Media Sp. z o.o. (od dnia 01.06.2007 spóáka akcyjna) powstaáa na podstawie aktu
notarialnego Rep A nr 5031/97 z dnia 16.09.1997 roku. W dniu 01.06.2007 roku Spóáka
wpisana zostaáa do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000281947.
Siedziba Spóáki mieĞci siĊ we Wrocáawiu przy ulicy KieábaĞniczej 24.
Spóáka otrzymaáa numer identyﬁkacyjny REGON: 931082394
Przedmiotem przewaĪającej dziaáalnoĞci Spóáki zgodnie z Polską Klasyﬁkacją DziaáalnoĞci
7222Z jest:
x

dziaáalnoĞü w zakresie oprogramowania,

pozostaáy obszar dziaáalnoĞci stanowią m.in.:
x

dziaáalnoĞü związana z rekrutacją i udostĊpnianiem pracowników.

2. Czas trwania dziaáalnoĞci spóáki
Spóáka powstaáa na czas nieoznaczony
3. Okres objĊty sprawozdaniem ﬁnansowym:
Okres, za który prezentowane jest sprawozdanie ﬁnansowe:
x

od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r.

Okresy, za który prezentowane są porównywalne dane ﬁnansowe:
x

od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r.

x

od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r.

4. Skáad organów spóáki
Skáad Zarządu Spóáki w latach w okresie od 01.01.2004 do dnia wydania opinii przedstawia
siĊ nastĊpująco:
do 27.09.2005
osoba

funkcja

Andrzej Parszuto

Prezes Zarządu

Wojciech NarczyĔski

Wiceprezes Zarządu

od 28.09.2005 do 31.01.2006
osoba

funkcja

Andrzej Parszuto

Prezes Zarządu

Wojciech NarczyĔski

Wiceprezes Zarządu

Marta Przewáocka

Wiceprezes Zarządu
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od 01.02.2006 do 09.11.2006
osoba

funkcja

Wojciech NarczyĔski

Prezes Zarządu

Andrzej Parszuto

Wiceprezes Zarządu

Marta Przewáocka

Wiceprezes Zarządu

od 10.11.2006 do dnia wydania opinii
osoba

funkcja

Wojciech NarczyĔski

Prezes Zarządu

Andrzej Parszuto

Wiceprezes Zarządu

Marta Przewáocka

Wiceprezes Zarządu

Agnieszka Kozáowska
Czáonek Zarządu
Rada Nadzorcza zostaáa powoáana w momencie zarejestrowania przeksztaácenia Power
Media Sp. z o.o. na Power Media S.A. tj na dzieĔ 01.06.2007 r. Skáad Rady Nadzorczej do
dnia wydania opinii przedstawia siĊ nastĊpująco:
Od 01.06.2007 do dnia wydania opinii
Osoba

funkcja

Sáawomir Najnigier

Przewodniczący Rady

Anastazja Koáodziej

Czáonek Rady

Monika Wysocka

Czáonek Rady

Ireneusz Werner

Czáonek Rady

Alicja Korbecka

Czáonek Rady

Ewa MiĔska Struzik

Czáonek Rady

5. WewnĊtrzne jednostki organizacyjne wchodzące w skáad spóáki sporządzające
samodzielne sprawozdanie ﬁnansowe
Sprawozdanie ﬁnansowe oraz porównywalne dane ﬁnansowe nie zawierają danych áącznych.
Spóáka nie posiada jednostek sporządzających samodzielnie sprawozdania ﬁnansowe.
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6.
Informacje o spóákach, dla których Power Media S.A. (wczeĞniej Power
Media Sp. z o.o.) jest jednostką dominującą lub znaczącym inwestorem. informacje
o poáączeniu spóáki z inną spóáką w trakcie trwania okresu sprawozdawczego
Spóáka nie jest jednostką dominującą ani znaczącym inwestorem wobec innych podmiotów
i nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania ﬁnansowego.
7.
Informacje o zaáoĪeniach przyjĊtych przy sporządzaniu sprawozdania
ﬁnansowego oraz znanych okolicznoĞciach wskazujących na zagroĪenie
kontynuowania przez spóákĊ dziaáalnoĞci
Sprawozdanie ﬁnansowe zostaáo sporządzone przy zaáoĪeniu, Īe Spóáka bĊdzie kontynuowaü
dziaáalnoĞü gospodarczą w dającej siĊ przewidzieü przyszáoĞci oraz, Īe nie zamierza ani nie
musi zaniechaü dziaáalnoĞci lub istotnie zmniejszyü jej zakresu. Zgodnie z wiedzą Zarządu
Spóáki nie istnieją okolicznoĞci wskazujące na zagroĪenie kontynuowania dziaáalnoĞci.
8.

PorównywalnoĞü danych

Sprawozdanie ﬁnansowe oraz porównywalne dane ﬁnansowe zostaáy zaprezentowane
w sposób zapewniający ich porównywalnoĞü przez zastosowanie jednolitych zasad rachunkowoĞci
we wszystkich prezentowanych okresach, zgodnie z zasadami rachunkowoĞci jakie bĊdą
stosowane przez SpóákĊ w nastĊpnym roku obrotowym po 31.12.2006 roku, stosownie do
wymagaĔ Rozporządzenia Komisji (WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r.
W przedstawionym sprawozdaniu ﬁnansowym i w porównywalnych danych ﬁnansowych
dokonano korekt wynikających z zastrzeĪeĔ w opiniach podmiotów uprawnionych do badania
sprawozdaĔ ﬁnansowych za lata, za które sprawozdania ﬁnansowe lub porównywalne dane
ﬁnansowe zostaáy zamieszczone w Prospekcie. Opinia z zastrzeĪeniami wystąpiáa za rok
2004. Ponadto, w sprawozdaniach za lata 2004-2005 prezentowanych w historycznych
informacjach ﬁnansowych jako dane porównywalne, dokonano korekt prezentacyjnych,
zgodnie z formą jaka zostanie przyjĊta w kolejnym opublikowanym sprawozdaniu ﬁnansowym
emitenta, z uwzglĊdnieniem standardów i zasad rachunkowoĞci oraz przepisów prawnych
mających zastosowanie do takiego rocznego sprawozdania ﬁnansowego. Wszystkie
naniesione korekty wraz z objaĞnieniami zawiera nota nr 16.
Na potrzeby niniejszego prospektu sprawozdania ﬁnansowe za lata 2004-2006 zostaáy
rozszerzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 paĨdziernika 2005 r.
w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach ﬁnansowych i skonsolidowanych
sprawozdaniach ﬁnansowych, wymaganych w prospekcie emisyjnym dla emitentów z siedzibą na
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, dla których wáaĞciwe są polskie zasady rachunkowoĞci.
9.
Zasady (polityka) rachunkowoĞci, w tym metody wyceny aktywów
i pasywów (takĪe amortyzacji), pomiaru wyniku ﬁnansowego oraz sposobu
sporządzania sprawozdania ﬁnansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia
jednostce prawo wyboru
PoniĪsze zasady opisują obowiązujące w Power Media S.A (wczeĞniej Power Media sp. z o.o.)
nastĊpujące elementy polityki rachunkowoĞci:
1) ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych,
2) metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku ﬁnansowego,
3) sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym:
a) Zakáadowego Planu Kont,
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b) wykazu zbiorów danych tworzących ksiĊgi rachunkowe na komputerowych
noĞnikach danych,
c) opisu systemu przetwarzania danych (systemu informatycznego),
4) systemu sáuĪącego ochronie danych (w tym dowodów ksiĊgowych, ksiąg rachunkowych
i innych dokumentów stanowiących podstawĊ dokonanych w nich zapisów).
OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH
KsiĊgi rachunkowe Power Media S.A (wczeĞniej Power Media sp. z o.o.) prowadzone są
w siedzibie jednostki we Wrocáawiu.
Okresem obrachunkowym dla jednostki jest rok kalendarzowy rozpoczynający siĊ 1 stycznia
i koĔczący siĊ 31 grudnia.
KsiĊgi rachunkowe zamyka siĊ na dzieĔ koĔczący rok obrotowy.
W skáad roku obrotowego wchodzą Ğródroczne okresy sprawozdawcze, którymi są kolejne
miesiące kalendarzowe.
Technika prowadzenia ksiąg rachunkowych
KsiĊgi rachunkowe prowadzone są przy uĪyciu komputera z wykorzystaniem oprogramowania wspomagającego ich prowadzenie.
Program komputerowy stosowany w jednostce zabezpiecza powiązanie poszczególnych
zbiorów stanowiących ksiĊgi rachunkowe w jedną caáoĞü odzwierciedlającą dziennik i ksiĊgĊ
gáówną. Dziennik umoĪliwia uzgodnienie jego obrotów z obrotami zestawienia obrotów i
sald kont ksiĊgi gáównej.
Ewidencja ksiĊgowa na kontach ksiĊgi gáównej speánia nastĊpujące zasady:
x

zasadĊ podwójnego ksiĊgowania,

x

systematycznego i chronologicznego prowadzenia ewidencji na kontach ksiĊgi gáównej,

x

odnoĞnie zapisów w dzienniku: zapewnienie chronologicznego ujĊcia zdarzeĔ, kolejną
numeracjĊ, ciągáoĞü liczenia sum zapisów i umoĪliwienie jednoznacznego powiązania
ze sprawdzonymi i zatwierdzonymi dowodami ksiĊgowymi.

KsiĊgi rachunkowe jednostki obejmują:
x

dziennik i konta ksiĊgi gáównej sáuĪące do chronologicznego i systematycznego ujĊcia
wszystkich zdarzeĔ i operacji gospodarczych,

x

konta ksiąg pomocniczych.

Konta ksiąg pomocniczych prowadzi siĊ dla:
x

Ğrodków trwaáych,

x

wartoĞci niematerialnych i prawnych,

x

Ğrodków trwaáych w budowie,

x

inwestycji,

x

zapasów,

x

rozrachunków z odbiorcami i dostawcami,

x

rozrachunków publicznoprawnych,

x

pozostaáych rozrachunków,

x

operacji sprzedaĪy,

x

kosztów,
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x

odpisów amortyzacyjnych,

x

ewidencji szczegóáowej dla potrzeb VAT,

x

innych istotnych dla jednostki skáadników aktywów i pasywów.

Metody i terminy inwentaryzowania skáadników majątkowych
W jednostce mogą wystąpiü nastĊpujące sposoby przeprowadzania inwentaryzacji:
1) spis z natury,
2) potwierdzenie sald,
3) weryﬁkacja danych ksiĊgowych.
Inwentaryzacja w drodze spisu z natury polega na przeprowadzeniu zliczenia i zapisania iloĞci rzeczowych skáadników majątku oraz ustalenia drogą oglĊdzin ich jakoĞci.
Przedmiotem inwentaryzacji tą drogą mogą byü:
gotówka w kasie,
papiery wartoĞciowe,
Ğrodki trwaáe w eksploatacji,
Ğrodki trwaáe dzierĪawione, obce oraz postawione w stan likwidacji, a ﬁzycznie niezlikwidowane,
x materiaáy i póáfabrykaty oraz towary w magazynach, wáasne i bĊdące wáasnoĞcią
innych jednostek,
x produkcja niezakoĔczona (produkcja w toku),
x maszyny i urządzenia wchodzące w skáad Ğrodków trwaáych w budowie,
x inne rzeczowe skáadniki majątku.
O wynikach spisu z natury skáadników aktywów bĊdących wáasnoĞcią obcych jednostek
powiadamia siĊ te jednostki.
x
x
x
x

Inwentaryzacja w drodze potwierdzenia sald polega na uzyskaniu od kontrahentów
pisemnych informacji o stanie Ğrodków, kredytów i rozrachunków widniejących w ich
ksiĊgach rachunkowych. W ten sposób mogą byü inwentaryzowane stany nastĊpujących
aktywów i pasywów:
aktywów ﬁnansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych lub przechowywanych przez inne jednostki (w tym Ğrodków pieniĊĪnych),
x kredytów bankowych,
x salda naleĪnoĞci,
x salda zobowiązaĔ,
x salda udzielonych i otrzymanych poĪyczek,
x powierzone innym jednostkom wáasne skáadniki majątku, za wyjątkiem znajdujących
siĊ w posiadaniu jednostek Ğwiadczących usáugi pocztowe, transportowe, spedycyjne
i skáadowania.
Nie wymagają pisemnego potwierdzenia salda:
x

rozrachunki z osobami ﬁzycznymi oraz podmiotami gospodarczymi nieprowadzącymi ksiąg rachunkowych,
x rozrachunki objĊte powództwem sądowym lub postĊpowaniem egzekucyjnym,
x naleĪnoĞci i zobowiązania wobec pracowników,
x rozrachunki z tytuáów publicznoprawnych,
Inwentaryzacja w drodze weryﬁkacji polega na ustaleniu prawidáowego i realnego
stanu ewidencyjnego sald aktywów i pasywów niepodlegających spisowi z natury lub
uzgodnieniu. Dokonuje siĊ jej poprzez porównanie sald aktywów lub pasywów z wáaĞciwymi dokumentami i realiami istniejącymi na okreĞlony dzieĔ. Tym rodzajem inwentaryzacji obejmuje siĊ w jednostce:
x
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Ğrodki trwaáe, do których dostĊp jest znacznie utrudniony,
grunty,
inne nieruchomoĞci,
wartoĞci niematerialne i prawne,
Ğrodki trwaáe w budowie oraz inwestycje w obcych Ğrodkach trwaáych,
Ğrodki trwaáe wydzierĪawione,
aktywa ﬁnansowe (udziaáy lub akcje, inne aktywa ﬁnansowe),
dostawy w drodze,
naleĪnoĞci sporne i wątpliwe,
rozliczenia miĊdzyokresowe kosztów,
kapitaáy,
rezerwy,
zobowiązania z tytuáu dostaw niefakturowanych,
rozrachunki publicznoprawne,
zobowiązania wobec pracowników,
fundusze specjalne,
roszczenia z tytuáu niedoborów i szkód,
dane podlegające wykazaniu w sprawozdaniach ﬁnansowych, a wynikające z ewidencji na kontach pozabilansowych,
x inne skáadniki aktywów i pasywów, jeĪeli przeprowadzenie ich spisu z natury lub
uzgodnienie z przyczyn uzasadnionych nie byáo moĪliwe.
Terminy inwentaryzowania skáadników majątkowych
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

1. Ustala siĊ nastĊpującą czĊstotliwoĞü inwentaryzowania skáadników majątkowych:
a) co 4 lata (w związku z tym, Īe skáadniki majątkowe znajdują siĊ na terenie strzeĪonym):
Ğrodki trwaáe, maszyny i urządzenia wchodzące w skáad Ğrodków trwaáych w
budowie,
b) co 2 lata:
zapasy materiaáów, towarów, produktów gotowych i póáproduktów znajdujących
siĊ w strzeĪonych skáadowiskach i objĊtych ewidencją iloĞciowo-wartoĞciową,
c) co rok:
zapasy towarów i materiaáów (opakowaĔ) objĊtych ewidencją wartoĞciową
w punktach obrotu detalicznego,
pozostaáe skáadniki aktywów i pasywów.
2. Ustala siĊ, z uwzglĊdnieniem czĊstotliwoĞci okreĞlonej w punkcie 1, nastĊpujące
terminy inwentaryzacji:
a) na dzieĔ bilansowy kaĪdego roku sprawozdawczego inwentaryzuje siĊ:
aktywa pieniĊĪne,
kredyty bankowe
papiery wartoĞciowe,
zapasy produkcji w toku (produkcji niezakoĔczonej),
skáadniki aktywów i pasywów, których stan ustala siĊ w drodze weryﬁkacji,
b) w ostatnim kwartale roku sprawozdawczego:
Ğrodki trwaáe,
Ğrodki trwaáe w budowie,
materiaáy i towary,
salda naleĪnoĞci,
salda zobowiązaĔ
salda udzielonych i otrzymanych poĪyczek,
powierzone innym jednostkom wáasne skáadniki majątku, za wyjątkiem
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znajdujących siĊ w posiadaniu jednostek Ğwiadczących usáugi pocztowe,
transportowe, spedycyjne i skáadowania,
aktywa objĊte wyáącznie ewidencją iloĞciową,
aktywa bĊdące wáasnoĞcią innych jednostek.
InwentaryzacjĊ przeprowadza siĊ równieĪ w przypadkach:
x

zmiany osoby materialnie odpowiedzialnej,

x

na dni, w których wystąpiáy wypadki losowe lub inne przyczyny, w wyniku których
nastąpiáo naruszenie stanu skáadników majątku.

OBOWIĄZUJĄCE METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ USTALANIA
WYNIKU FINANSOWEGO
Stosowane przez jednostkĊ zasady rachunkowoĞci dostosowane są do przepisów
wynikających z ustawy z dnia 29 wrzeĞnia 1994 r. o rachunkowoĞci (Dz.U. z 2002 r. Nr 76,
poz. 694 z póĨn. zm.).
Obowiązujące zasady wyceny aktywów i pasywów
Zasady ewidencji Ğrodków trwaáych i wartoĞci niematerialnych i prawnych
Za Ğrodki trwaáe uznaje siĊ:
x

grunty (w tym prawo wieczystego uĪytkowania gruntów),

x

budynki,

x

obiekty inĪynierii lądowej i wodnej,

x

maszyny, urządzenia,

x

Ğrodki transportu,

x

inne przedmioty

kompletne i zdatne do uĪytku w momencie przyjĊcia do uĪywania, o przewidywanym okresie
uĪywania dáuĪszym niĪ rok, przeznaczone na wáasne potrzeby lub do oddania w uĪywanie
na podstawie umowy najmu, dzierĪawy lub innej umowy o podobnym charakterze.
W przypadku speánienia przez jednostkĊ warunków okreĞlonych w art. 64 ust. 1 ustawy
o rachunkowoĞci, na podstawie przepisów art. 3 ust. 6 ustawy o rachunkowoĞci jednostka
stosuje kwaliﬁkacjĊ umów, na podstawie których przyjĊáa obce Ğrodki trwaáe lub wartoĞci
niematerialne i prawne do odpáatnego uĪywania lub pobierania poĪytków na czas oznaczony
wedáug zasad okreĞlonych w przepisach podatkowych.
Skáadniki majątku o przewidywanym okresie uĪytkowania dáuĪszym niĪ rok i o wartoĞci
początkowej niĪszej niĪ 1500 zá. zalicza siĊ do kosztów materiaáów pod warunkiem, Īe nie
są to komputery. Komputery o wartoĞci poniĪej 1000 zalicza siĊ do kosztów materiaáów,
a powyĪej do Ğrodków trwaáych.
KaĪdy Ğrodek trwaáy jest klasyﬁkowany zgodnie z Klasyﬁkacją ĝrodków Trwaáych (KĝT).
Za wartoĞci niematerialne i prawne uznaje siĊ nabyte, nadające siĊ do gospodarczego
wykorzystania w dniu przyjĊcia do uĪywania:
x

prawa majątkowe, autorskie prawa majątkowe, licencje, koncesje, prawa do: projektów,
wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów zdobniczych lub uĪytkowych,

x

koszty prac rozwojowych zakoĔczonych wynikiem pozytywnym,

Power Media S.A

130

Prospekt Emisyjny

x

wartoĞü ﬁrmy,

x

know-how

o przewidywanym okresie uĪytkowania dáuĪszym niĪ rok, wykorzystywane na potrzeby
związane z prowadzoną dziaáalnoĞcią gospodarczą albo oddane do uĪywania na podstawie
umowy najmu, dzierĪawy lub innej umowy o podobnym charakterze.
WartoĞci niematerialne i prawne umarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy
z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. WartoĞci niematerialne
i prawne o wartoĞci początkowej nieprzekraczającej kwoty okreĞlonej w przepisach podatkowych jako dolna kwota, od której skáadniki majątku zalicza siĊ do wartoĞci niematerialnych
i prawnych, umarzane są w miesiącu przekazania do uĪytkowania.
WartoĞü początkowa Ğrodka trwaáego lub wartoĞci niematerialnej i prawnej to:
x

w przypadku nabycia w drodze kupna – kwota naleĪna sprzedającemu, powiĊkszona
o koszty związane z zakupem, naliczone do dnia przekazania Ğrodka trwaáego lub
wartoĞci niematerialnej i prawnej do uĪywania (w tym koszty transportu, zaáadunku,
wyáadunku, ubezpieczenia w drodze, montaĪu, opáaty notarialne, skarbowe, odsetki,
prowizje, róĪnice kursowe, cáo, akcyzĊ itp.), pomniejszona o podatek od towarów
i usáug podlegający zwrotowi na podstawie odrĊbnych przepisów;

x

w przypadku wytworzenia we wáasnym zakresie jest to koszt wytworzenia, za
który uwaĪa siĊ wartoĞü zuĪytych skáadników rzeczowych i usáug obcych, kosztów
wynagrodzeĔ za pracĊ wraz z narzutami i inne koszty dające siĊ zaliczyü do wartoĞci
wytworzonych Ğrodków trwaáych lub wartoĞci niematerialnych i prawnych. Do kosztu
wytworzenia nie zalicza siĊ kosztów ogólnych zarządu, kosztów sprzedaĪy, pozostaáych
kosztów operacyjnych i ﬁnansowych oraz kosztów nadmiernych braków, nadmiernego
zuĪycia robocizny i innych zasobów w trakcie budowy, montaĪu lub ulepszenia Ğrodków
trwaáych i dostosowania do uĪywania;

x

w razie nabycia w drodze spadku lub darowizny lub w inny nieodpáatny sposób
wartoĞü początkową Ğrodka trwaáego lub wartoĞci niematerialnej i prawnej stanowi
cena sprzedaĪy takiego samego lub podobnego przedmiotu z dnia nabycia, chyba Īe
umowa darowizny albo umowa o nieodpáatnym przekazaniu okreĞla tĊ wartoĞü w niĪszej
wysokoĞci. Za cenĊ rynkową uwaĪa siĊ cenĊ stosowaną w danej miejscowoĞci w obrocie
skáadnikami tego samego rodzaju, gatunku z uwzglĊdnieniem ich stanu technicznego i
stopnia zuĪycia.

W przypadku trudnoĞci w ustaleniu kosztu wytworzenia Ğrodka trwaáego jego wartoĞü
początkową ustala biegáy rzeczoznawca z uwzglĊdnieniem cen rynkowych z dnia przekazania
skáadnika do uĪytkowania.
Podstawowym narzĊdziem ewidencyjnym Ğrodków trwaáych i wartoĞci niematerialnych
i prawnych jest „KsiĊga inwentarzowa Ğrodków trwaáych i wartoĞci niematerialnych
i prawnych”. „KsiĊga inwentarzowa Ğrodków trwaáych i wartoĞci niematerialnych i prawnych”
obejmuje m.in. nastĊpujące pozycje:
x

numer inwentarzowy odrĊbny dla kaĪdego obiektu,

x

datĊ przyjĊcia na stan, numer dowodu, rodzaj dowodu,

x

nazwĊ,

x

symbol KĝT w przypadku Ğrodków trwaáych,

x

wartoĞü początkową,

x

zmiany wartoĞci nastĊpujące w okresie uĪytkowania,
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x

roczną stopĊ amortyzacji,

x

roczną i miesiĊczną kwotĊ amortyzacji,

x

umorzenie dotychczasowe,

x

wartoĞü netto,

x

datĊ wycofania z uĪytkowania i numer dowodu,

x

inne dane.

Umorzenie
ĝrodki trwaáe o wartoĞci powyĪej wartoĞci granicznej okreĞlonej w ustawie o podatku
dochodowym od osób prawnych podlegają amortyzacji, począwszy od pierwszego dnia
miesiąca nastĊpującego po miesiącu przekazania ich do uĪytkowania do koĔca miesiąca,
w którym nastĊpuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartoĞcią początkową
lub w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór.
Odpisów amortyzacyjnych od ujawnionych Ğrodków trwaáych nieobjĊtych dotychczasową
ewidencją dokonuje siĊ od miesiąca nastĊpującego po miesiącu wprowadzenia ich do
ewidencji.
PodstawĊ dokonywania odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) Ğrodków trwaáych
i wartoĞci niematerialnych i prawnych stanowi aktualny plan amortyzacji sporządzany na
pierwszy dzieĔ kaĪdego roku obrotowego, okreĞlający stawki i kwoty rocznych odpisów
poszczególnych Ğrodków trwaáych.
Plan amortyzacji zawiera m.in.:
x

numer inwentarzowy,

x

symbol klasyﬁkacji rodzajowej,

x

nazwĊ obiektu,

x

datĊ przyjĊcia do uĪytkowania,

x

wartoĞü początkową,

x

metodĊ amortyzacji,

x

stopĊ rocznej amortyzacji,

x

roczną i miesiĊczną kwotĊ odpisów.

Kwoty rocznych odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) ustala siĊ:
x

metodą liniową drogą systematycznego rozáoĪenia wartoĞci początkowej danego Ğrodka
trwaáego lub wartoĞci niematerialnej i prawnej na przewidywane lata jego uĪytkowania,
proporcjonalnie do upáywu czasu w równych ratach,

x

metodą degresywną
eksploatacji,

x

z zastosowaniem indywidualnych stawek amortyzacji w odniesieniu do Ğrodków trwaáych
uĪywanych lub ulepszonych, po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji.

w

przypadku

Ğrodków

trwaáych

poddanych

intensywnej

W przypadku Ğrodków trwaáych, na których wartoĞü ma wpáyw szybki postĊp technicznoekonomiczny, stawki amortyzacji są podwyĪszane stosownie do limitów okreĞlonych
w przepisach podatkowych.
PoprawnoĞü przyjĊtych do planu amortyzacji okresów uĪywania i innych danych jest przez
jednostkĊ okresowo weryﬁkowana. Ustalone drogą weryﬁkacji nowe stawki amortyzacyjne
stosuje siĊ w nastĊpnym roku obrotowym.
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W razie zmiany techniki produkcji, przeznaczenia do likwidacji, wycofania z uĪywania lub
innych przyczyn powodujących trwaáą utratĊ gospodarczej przydatnoĞci Ğrodka trwaáego
dokonuje siĊ, w ciĊĪar pozostaáych kosztów operacyjnych, odpowiednich, nieplanowych
odpisów amortyzacyjnych.
WartoĞci niematerialne i prawne o wartoĞci początkowej nieprzekraczającej kwoty okreĞlonej
w przepisach podatkowych jako dolna kwota, od której skáadniki majątku zalicza siĊ do
wartoĞci niematerialnych i prawnych, odpisuje siĊ jednorazowo w koszty.
WartoĞci niematerialne i prawne amortyzuje siĊ przy uwzglĊdnieniu minimalnych dáugoĞci
okresów amortyzacji okreĞlanych w przepisach podatkowych.
Wycena Ğrodków trwaáych i wartoĞci niematerialnych i prawnych
ĝrodki trwaáe i wartoĞci niematerialne i prawne wycenia siĊ wedáug cen nabycia lub kosztów
wytworzenia lub wartoĞci przeszacowanej (po aktualizacji wyceny) pomniejszonych o odpisy
amortyzacyjne, a takĪe o odpisy z tytuáu trwaáej utraty wartoĞci. ĝrodki trwaáe i wartoĞci
niematerialne i prawne umarza siĊ metodami okreĞlonymi w punkcie poprzedzającym.
Wycena pozostaáych aktywów i pasywów
ĝrodki trwaáe w budowie wycenia siĊ w wysokoĞci ogóáu kosztów pozostających
w bezpoĞrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem pomniejszonych o odpisy z
tytuáu trwaáej utraty wartoĞci.
WartoĞü Ğrodków trwaáych w budowie zwiĊkszają ujemne róĪnice kursowe oraz odsetki od
kredytów za okres budowy Ğrodka trwaáego, zaĞ zmniejszają odpisy z tytuáu trwaáej utraty
jego wartoĞci oraz dodatnie róĪnice kursowe.
NieruchomoĞci ewidencjonuje siĊ i wycenia:
wedáug zasad obowiązujących dla Ğrodków trwaáych i wartoĞci niematerialnych i prawnych,
czyli wedáug ceny nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartoĞci przeszacowanej,
pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytuáu trwaáej utraty wartoĞci,
WartoĞci niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji ewidencjonuje siĊ
i wycenia:
Wedáug zasad obowiązujących dla Ğrodków trwaáych i wartoĞci niematerialnych i prawnych,
czyli wedáug ceny nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartoĞci przeszacowanej,
pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytuáu trwaáej utraty wartoĞci,
Udziaáy w jednostkach podporządkowanych zaliczane do aktywów trwaáych
wycenia siĊ:
wedáug ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytuáu trwaáej utraty wartoĞci,
Udziaáy w jednostkach podporządkowanych niezaliczane do aktywów trwaáych
wycenia siĊ:
wedáug ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytuáu trwaáej utraty wartoĞci,
Udziaáy (akcje) w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów
trwaáych wycenia siĊ:
wedáug cen nabycia pomniejszonych o odpisy z tytuáu trwaáej utraty wartoĞci;
Zapasy materiaáów, towarów, produktów gotowych, póáproduktów i produktów
w toku wycenia siĊ wedáug cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyĪszych od ich cen
sprzedaĪy netto na dzieĔ bilansowy.
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Jednostka nie prowadzi ewidencji materiaáów. Ich zakup obciąĪa bezpoĞrednio koszty
dziaáalnoĞci.
W odniesieniu do zapasów towarów jednostka prowadzi ewidencjĊ iloĞciowo-wartoĞciową.
PrzyjĊcie towarów do magazynu nastĊpuje wedáug rzeczywistych cen nabycia,
Rozchód towarów z magazynu w przypadku prowadzenia ewidencji wedáug cen rzeczywistych wycenia siĊ metodą FIFO „pierwsze weszáo, pierwsze wyszáo”,
Inwestycje krótkoterminowe wycenia siĊ wedáug niĪszej z dwóch wartoĞci: ceny nabycia
lub wartoĞci rynkowej.
Inwestycje krótkoterminowe, dla których istnieje aktywny rynek, wycenia siĊ w wartoĞci
godziwej.
NaleĪnoĞci wycenia siĊ w kwocie wymagającej zapáaty, z zachowaniem zasady ostroĪnoĞci,
czyli po uwzglĊdnieniu odpisów aktualizujących ich wartoĞü.
Udzielone poĪyczki wycenia siĊ w kwocie wymagającej zapáaty, z zachowaniem
zasady ostroĪnoĞci, czyli do kwoty gáównej dolicza siĊ naleĪne odsetki za okres objĊty
sprawozdaniem ﬁnansowym, choüby nie staáy siĊ jeszcze wymagalne. WartoĞü udzielonych
poĪyczek korygują odpisy aktualizujące ich wartoĞü.
Zobowiązania wycenia siĊ w kwocie wymagającej zapáaty, czyli do kwoty gáównej zobowiązaĔ
dolicza siĊ odsetki wynikające z otrzymanych od kontrahentów not odsetkowych.
Zobowiązania ﬁnansowe, których uregulowanie zgodnie z umową nastĊpuje drogą
wydania aktywów ﬁnansowych innych niĪ Ğrodki pieniĊĪne lub wymiany na instrumenty
ﬁnansowe, wycenia siĊ wedáug wartoĞci godziwej.
ĝrodki pieniĊĪne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia siĊ wedáug wartoĞci
nominalnej.
Rezerwy na straty i zobowiązania wycenia siĊ w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej
wartoĞci.
Rezerwy tworzone są na:
x

pewne lub o duĪym stopniu prawdopodobieĔstwa – przyszáe straty lub zobowiązania,
których kwotĊ moĪna w sposób wiarygodny oszacowaü, a w szczególnoĞci na stratĊ
z tytuáu udzielonych gwarancji, porĊczeĔ, operacji kredytowych lub skutków toczącego
siĊ postĊpowania sądowego;

x

przyszáe zobowiązania spowodowane restrukturyzacją, jeĪeli na podstawie odrĊbnych
przepisów jednostka jest zobowiązana do jej przeprowadzenia lub zawarto w tej sprawie
wiąĪące umowy, a plany restrukturyzacji pozwalają w sposób wiarygodny oszacowaü
wartoĞü tych przyszáych zobowiązaĔ.

Rezerwy są tworzone w ciĊĪar pozostaáych kosztów operacyjnych, kosztów ﬁnansowych lub
strat nadzwyczajnych, w zaleĪnoĞci od okolicznoĞci, z których strata wynika.
RezerwĊ zmniejsza powstanie straty lub zobowiązania, na które zostaáa utworzona, zaĞ
niewykorzystane rezerwy (z uwagi na ustanie lub zmniejszenie ryzyka strat, na które
zostaáy utworzone) rozwiązuje siĊ na dobro kont pozostaáych przychodów operacyjnych,
przychodów ﬁnansowych lub zysków nadzwyczajnych.
Udziaáy (akcje) wáasne wycenia siĊ wedáug cen nabycia.
Kapitaáy oraz pozostaáe aktywa i pasywa wycenia siĊ wedáug wartoĞci nominalnej.
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Wycena aktywów i pasywów wyraĪonych w walutach obcych
Na dzieĔ bilansowy:
wyraĪone w walutach obcych aktywa (z wyáączeniem udziaáów w jednostkach
podporządkowanych wycenianych metodą praw wáasnoĞci) oraz pasywa wycenia siĊ po
obowiązującym na ten dzieĔ Ğrednim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy
Bank Polski.
W ciągu roku obrotowego:
1) operacje sprzedaĪy i kupna walut oraz operacje zapáaty naleĪnoĞci lub zobowiązaĔ
wycenia siĊ po kursie kupna lub sprzedaĪy banku, z którego usáug korzysta jednostka,
2) pozostaáe operacje wycenia siĊ po obowiązującym na dzieĔ przeprowadzenia operacji
Ğrednim kursie ustalonym dla danej waluty przez Prezesa NBP, chyba Īe w zgáoszeniu
celnym lub innym wiąĪącym jednostkĊ dokumencie ustalony zostaá inny kurs.
Zasady wyceny zobowiązaĔ warunkowych
Zobowiązanie warunkowe jest moĪliwym zobowiązaniem, które powstaje na skutek
zdarzeĔ przeszáych i którego istnienie zostanie potwierdzone dopiero w przyszáoĞci
w momencie wystąpienia niepewnych zdarzeĔ (nad którymi jednostka nie ma peánej
kontroli). Zobowiązaniem warunkowym moĪe byü równieĪ obecne zobowiązanie jednostki,
które powstaje na skutek przeszáych zdarzeĔ i którego nie moĪna wyceniü wystarczająco
wiarygodnie lub nie jest prawdopodobne, aby wypeánienie tego zobowiązania spowodowaáo
wypáyw Ğrodków zawierających w sobie korzyĞci ekonomiczne. W zawiązku z tym
zobowiązanie takie nie jest prezentowane w bilansie, ale jest opisywane w dodatkowych
informacjach i objaĞnieniach do sprawozdania ﬁnansowego.
Przykáadem zobowiązaĔ warunkowych mogą byü zobowiązania wynikające z udzielonych
przez jednostkĊ gwarancji lub porĊczeĔ majątkowych.
Zobowiązanie warunkowe wycenia siĊ w wartoĞci udzielonych gwarancji, porĊczeĔ lub
w inny sposób wiarygodnie oszacowanej wartoĞci.
Zasady wyceny instrumentów pochodnych zabezpieczających wartoĞü aktywów
W jednostce mogą wystĊpowaü pochodne instrumenty ﬁnansowe (np. terminowe kontrakty
forward) charakteryzujące siĊ nastĊpującymi cechami:
x

ich wartoĞü zaleĪy od zmiany wartoĞci instrumentu bazowego (stopy procentowej,
kursu bazowego, kursu wymiany walut itp.),

x

wydatki początkowe na ich nabycie nie wystĊpują lub są bardzo niskie,

x

rozliczenie instrumentu nastąpi w przyszáoĞci.

Kontrakty terminowe mogą byü zawierane w celu zabezpieczenia siĊ przez jednostkĊ
przed niekorzystnymi dla niej zmianami kursów walutowych, stóp procentowych, indeksów
gieádowych.
Jednostka moĪe stosowaü pochodne instrumenty zabezpieczające w celu:
x

zabezpieczenia wartoĞci godziwej, to jest ograniczenia zagroĪenia wpáywu na wynik
ﬁnansowy zmian wartoĞci godziwej wynikających z okreĞlonego ryzyka związanego z
wprowadzonymi do ksiąg rachunkowych aktywami i zobowiązaniami ﬁnansowymi lub
okreĞloną ich czĊĞcią,

x

zabezpieczenia przepáywów pieniĊĪnych, to jest ograniczenia zagroĪenia wpáywu na
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wynik ﬁnansowy zmian w przepáywach pieniĊĪnych wynikających z okreĞlonego ryzyka
związanego z wprowadzonymi do ksiąg rachunkowych aktywami i zobowiązaniami,
uprawdopodobnionymi przyszáymi zobowiązaniami lub planowanymi transakcjami.
Kontrakty dotyczące instrumentów ﬁnansowych uznaje siĊ za sáuĪące ograniczeniu ryzyka
związanego z aktywami lub pasywami jednostki, tj. zabezpieczeniu tych aktywów lub
pasywów, jeĪeli co najmniej:
x

przed zawarciem kontraktu ustalono jego cel oraz okreĞlono, które aktywa lub pasywa
mają zostaü za pomocą tego kontraktu zabezpieczone,

x

zabezpieczający instrument ﬁnansowy bĊdący przedmiotem kontraktu i zabezpieczane za jego pomocą aktywa lub pasywa charakteryzują siĊ podobnymi cechami,
a w szczególnoĞci wartoĞcią nominalną, datą zapadalnoĞci, wpáywem zmian stopy
procentowej albo kursu waluty,

x

stopieĔ pewnoĞci oczekiwaĔ dotyczących przewidywanych w wyniku kontraktu
przepáywów Ğrodków pieniĊĪnych jest znaczny.

JeĪeli powyĪsze warunki zostaáy speánione, to przy wycenie zabezpieczanych aktywów lub
pasywów uwzglĊdnia siĊ wartoĞü nabytych dla ich zabezpieczenia instrumentów ﬁnansowych
oraz zmiany ich wartoĞci.
PozycjĊ zabezpieczaną moĪe stanowiü pojedynczy skáadnik wprowadzonych do ksiąg
rachunkowych aktywów lub zobowiązaĔ bądĨ niewprowadzone do ksiąg rachunkowych
prawdopodobne przyszáe zobowiązania lub transakcje.
PozycjĊ zabezpieczaną moĪe stanowiü równieĪ grupa aktywów lub zobowiązaĔ.
Zabezpieczenie moĪe dotyczyü jednego z czynników ryzyka zagraĪającego zmianami
wartoĞci godziwej lub przepáywów pieniĊĪnych pod warunkiem, Īe efektywnoĞü takiego
czynnika ryzyka moĪe byü efektywnie zmierzona.
Instrumenty pochodne zabezpieczające wartoĞü aktywów wyceniane są na dzieĔ bilansowy
w wartoĞci godziwej, jaka mogáaby zostaü uzyskana, gdyby transakcja na ten dzieĔ zostaáa
caákowicie rozliczona, z tym, Īe wartoĞü transakcji prezentowana jest w bilansie per saldo.
Do szczególnych zasad rachunkowoĞci dotyczących pochodnych instrumentów ﬁnansowych,
w zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozdziale opracowania, stosuje siĊ zasady ustalone
w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegóáowych
zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów
ﬁnansowych (Dz.U. Nr 149, poz. 1674).
Rezerwy i aktywa z tytuáu podatku dochodowego
W przypadku niespeánienia przez jednostkĊ warunków okreĞlonych w art. 64 ust. 1 ustawy
o rachunkowoĞci, czyli jeĪeli roczne sprawozdanie jednostki nie podlega obowiązkowi
badania i ogáoszenia, jednostka nie ustala aktywów i rezerw z tytuáu odroczonego podatku
dochodowego, o ile te aktywa i rezerwy nie są istotne dla prezentacji rzetelnego obrazu
jednostki w sprawozdaniu ﬁnansowym.
RezerwĊ na podatek dochodowy tworzy siĊ w wysokoĞci kwoty podatku dochodowego
wymagającej w przyszáoĞci zapáaty w związku z wystąpieniem dodatnich róĪnic
przejĞciowych. PrzejĞciowe róĪnice dodatnie powodują zwiĊkszenie podstawy obliczenia
podatku dochodowego w przyszáoĞci.
WysokoĞü rezerwy z tytuáu odroczonego podatku dochodowego ustala siĊ przy uwzglĊdnieniu
stawek podatku dochodowego obowiązującego w roku powstania obowiązku podatkowego,
to jest w roku realizacji róĪnic przejĞciowych.
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Przy ustaleniu rezerwy naleĪy uwzglĊdniü stan rozliczeĔ róĪnicy ujemnej (o ile wystąpiáa)
zaksiĊgowanej na koncie „Aktywa z tytuáu podatku odroczonego” wedáug stanu na ostatni
dzieĔ poprzedniego roku obrotowego.
Aktywa z tytuáu odroczonego podatku dochodowego ustala siĊ w wysokoĞci kwoty
przewidzianej w przyszáoĞci do odliczenia od podatku dochodowego w związku z ujemnymi
róĪnicami przejĞciowymi, które spowodują w przyszáoĞci zmniejszenie podstawy obliczenia
podatku dochodowego oraz straty podatkowej moĪliwej do odliczenia, ustalonej przy
uwzglĊdnieniu zasad ostroĪnoĞci.
WysokoĞü aktywów z tytuáu odroczonego podatku dochodowego ustala siĊ przy uwzglĊdnieniu
stawek podatku dochodowego obowiązującego w roku powstania obowiązku podatkowego,
to jest w roku realizacji róĪnic przejĞciowych.
Przy ustalaniu aktywów z tytuáu odroczonego podatku dochodowego naleĪy uwzglĊdniü
stan rozliczeĔ róĪnicy dodatniej (o ile wystąpiáa) zaksiĊgowanej na koncie „Rezerwa na
podatek dochodowy” wedáug stanu na ostatni dzieĔ poprzedniego roku obrotowego.
Rezerwa na podatek dochodowy oraz aktywa z tytuáu odroczonego podatku dochodowego
w bilansie wykazywane są oddzielnie. RezerwĊ i aktywa moĪna kompensowaü, jeĪeli wystąpi
tytuá uprawniający do jednoczesnego uwzglĊdnienia przy obliczaniu kwoty zobowiązania
podatkowego.
Zasady wyceny rozliczeĔ miĊdzyokresowych przychodów i kosztów
Rozliczenia miĊdzyokresowe przychodów
Rozliczenia miĊdzyokresowe przychodów, to stan na dzieĔ bilansowy wartoĞci nominalnej
przychodów (dáugo - i krótkoterminowych), których realizacja nastĊpuje w okresach
przyszáych. Do rozliczeĔ miĊdzyokresowych przychodów zalicza siĊ miĊdzy innymi:
x

ujemną wartoĞü ﬁrmy,

x

w przypadku wniesienia przez jednostkĊ aportu: róĪnicĊ pomiĊdzy wartoĞcią tego
aportu (wynikającą z umowy spóáki) a jego wartoĞcią netto,

x

pobrane wpáaty lub zarachowane naleĪnoĞci od kontrahentów za Ğwiadczenia, które
zostaną wykonane w nastĊpnym roku obrotowym, jeĞli kwota dla jednego kontrahenta
przekracza 1000 zá.,

x

przewidziane do umorzenia zobowiązania do czasu uznania przez banki lub wierzycieli
ugody (ukáadu) o spáacie zobowiązaĔ za zrealizowaną.

Rozliczenia miĊdzyokresowe kosztów
Czynne rozliczenia miĊdzyokresowe
W ciągu okresu sprawozdawczego przedmiotem rozliczeĔ miĊdzyokresowych są miĊdzy
innymi:
x

koszty czynszów i dzierĪawy páaconych z góry,

x

koszty energii opáaconej z góry,

x

koszty opáat za wieczyste uĪytkowanie gruntów,

x

podatek od nieruchomoĞci,

x

odpisy na fundusz ĞwiadczeĔ socjalnych,

x

naliczone z góry odsetki od kredytów i poĪyczek,

x

naliczone z góry inne koszty ﬁnansowe,

x

aktywa z tytuáu odroczonego podatku dochodowego,
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x

inne koszty
wartoĞciach.

dotyczące

nastĊpnych

okresów

sprawozdawczych

przy

istotnych

Koszty podlegające aktywowaniu na koncie rozliczeĔ miĊdzyokresowych rozliczane są
proporcjonalnie do upáywu czasu w kolejnych okresach obrotowych, których dotyczą.
Bierne rozliczenia miĊdzyokresowe
JeĞli suma rozliczeĔ przewyĪsza 10.000 zá. bierne rozliczenia miĊdzyokresowe kosztów
tworzone są w wysokoĞci prawdopodobnych zobowiązaĔ przypadających na bieĪący okres
sprawozdawczy, wynikających w szczególnoĞci:
1) z wartoĞci ĞwiadczeĔ wykonanych przez kontrahentów, których kwotĊ moĪna
wiarygodnie oszacowaü,
2) z obowiązku wykonania przyszáych ĞwiadczeĔ wynikających z bieĪącej dziaáalnoĞci,
których kwotĊ moĪna oszacowaü, mimo Īe data ich powstania nie jest jeszcze znana i
do których moĪna zaliczyü m.in.:
koszty wynagrodzeĔ i narzutów związanych z wynikami okresu, a wypáacanych
w nastĊpnych okresach sprawozdawczych,
x koszty badania sprawozdania ﬁnansowego i inne koszty dotyczące okresu
sprawozdawczego,
x pozostaáe uzasadnione ryzykiem gospodarczym i zwyczajami handlowymi.
Ewidencja dla celów rozliczenia z urzĊdem skarbowym z tytuáu podatku VAT
x

Naliczony podatek od towarów i usáug VAT ewidencjonowany jest na koncie „Rozrachunki
z VAT - Rozliczenie naliczonego VAT 221-2”.
SprzedaĪ wyrobów, towarów lub innych skáadników majątkowych podlega ksiĊgowaniu
w wartoĞci netto na kontach przychodów ze sprzedaĪy. Podatek naleĪny ewidencjonowany
jest na koncie „Rozrachunki z VAT - Rozliczenie naleĪnego VAT 221-1”.
Rozliczenia z UrzĊdem Skarbowym z tytuáu VAT prowadzone są na koncie „Rozrachunki
z UrzĊdem Skarbowym z tytuáu VAT 221-5”. Saldo tego konta wykazuje na koniec kaĪdego
okresu wartoĞü rozliczeĔ zgodną z deklaracją. Ewidencja podatku naliczonego do rozliczenia
w nastĊpnych okresach na podstawie rejestru VAT jest prowadzona na koncie „VAT naliczony
do odliczenia w nastĊpnym okresie 221-3”.
W przypadku dostawy (przekazania lub zuĪycia) towarów naleĪących do jednostki na cele
związane z prowadzonym przez jednostkĊ przedsiĊbiorstwem, o której mowa w Art. 7, ust.
2 Ustawy o podatku od towarów i usáug (przekazanie lub zuĪycie towarów na cele osobiste
podatnika lub jego pracowników, w tym byáych pracowników, wspólników, akcjonariuszy,
wszelkie inne przekazanie towarów bez wynagrodzenia, darowizny) jednostka nie nalicza
podatku od towarów i usáug przy dokonywaniu tych czynnoĞci.
Wybór systemu rachunku zysków i strat
W Jednostce sporządza siĊ rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym,
Wynik ﬁnansowy netto skáada siĊ z:
x

wyniku ze sprzedaĪy,

x

wyniku z pozostaáej dziaáalnoĞci operacyjnej,

x

wyniku z operacji ﬁnansowych,

x

wyniku z operacji nadzwyczajnych,

x

obowiązkowego obciąĪenia wyniku ﬁnansowego z tytuáu podatku dochodowego od osób
prawnych.
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Ewidencja kosztów prowadzona jest w ukáadzie rodzajowym z wykorzystaniem konta
„490 – Rozliczenie kosztów”.
Metoda sporządzania rachunku przepáywów pieniĊĪnych
Jednostka sporządza rachunek przepáywów pieniĊĪnych metodą poĞrednią.
Zasada istotnoĞci
Ustala siĊ, Īe dla rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej i ﬁnansowej oraz
wyniku ﬁnansowego jednostki jako kwoty istotne traktuje siĊ te kwoty, które przekraczają
1% sumy bilansowej za poprzedni okres sprawozdawczy w przypadku wielkoĞci bilansowych
lub te kwoty, które przekraczają 5% wyniku ﬁnansowego brutto w przypadku wielkoĞci
wynikowych.
Ostateczną decyzjĊ co do wysokoĞci kwoty istotnoĞci podejmuje gáówny ksiĊgowy
w porozumieniu z kierownikiem jednostki.
10.
ĝrednie kursy wymiany záotego w stosunku do euro w okresie objĊtym
sprawozdaniem ﬁnansowym
W okresie objĊtym sprawozdaniem ﬁnansowym oraz w okresie porównywalnym notowania
Ğrednich kursów wymiany záotego w stosunku do EURO, ustalone przez Narodowy Bank
Polski przedstawiaáy siĊ nastĊpująco:

Okres obrotowy

01.01 – 31.12.2006

ĝredni kurs w

Minimalny kurs w

Maksymalny kurs

Kurs na ostatni

okresie1

okresie

w okresie

dzieĔ okresu

3,8991

3,7726

4,0434

3,8312

01.01 – 31.12.2005

4,0233

3,8598

4,2756

3,8598

01.01 – 31.12.2004

4,5182

4,0790

4,8746

4,0790

1) ĝrednia kursów obowiązujących na ostatni dzieĔ kaĪdego miesiąca w danym okresie

Podstawowe pozycje bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepáywów pieniĊĪnych
przeliczono na EURO zgodnie ze wskazaną, obowiązującą zasadą przeliczenia:
x

bilans wedáug kursu obowiązującego na ostatni dzieĔ odpowiedniego okresu,

x
rachunek zysków i strat oraz rachunek przepáywów pieniĊĪnych wedáug kursów
Ğrednich w odpowiednim okresie, obliczonych jako Ğrednia arytmetyczna kursów
obowiązujących na ostatni dzieĔ kaĪdego miesiąca w danym okresie.
Przeliczenia dokonano zgodnie ze wskazanymi wyĪej kursami wymiany przez podzielenie
wartoĞci wyraĪonych w tysiącach záotych przez kurs wymiany.
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11.

Wybrane dane ﬁnansowe przeliczone na Euro
Okres 01.01. – 31.12.2006 r.

Przychody netto ze sprzedaĪy produktów, towarów i materiaáów

tys. zá.

tys. EURO

10 652,0

2 731,9

Zysk (strata) na dziaáalnoĞci operacyjnej

1 678,4

430,5

Zysk (strata) brutto

1 692,0

434,0

Zysk (strata) netto

1 361,5

349,2

Aktywa razem

2 160,9

564,0

Aktywa trwaáe

248,0

64,7

Aktywa obrotowe

1 912,9

499,3

Kapitaá wáasny

1 397,9

364,9

50,0

13,1

761,7

198,8

689,6

180,0

100,0

100,0

WartoĞü ksiĊgowa na udziaá (w zá. / EURO)

13 978,9

3 648,7

Zysk (strata) netto na udziaá (w zá. / EURO)

13 614,8

3 491,8

Kapitaá akcyjny/udziaáowy
Zobowiązania razem
- w tym zobowiązania krótkoterminowe
Liczba udziaáów – w szt.

1 452,0

372,4

Przepáywy pieniĊĪne netto z dziaáalnoĞci inwestycyjnej

Przepáywy pieniĊĪne netto z dziaáalnoĞci operacyjnej

-210,3

-53,9

Przepáywy pieniĊĪne netto z dziaáalnoĞci ﬁnansowej

-420,5

-107,9

821,2

210,6

Zmiana stanu Ğrodków pieniĊĪnych

Okres 01.01. – 31.12.2005 r.
Przychody netto ze sprzedaĪy produktów, towarów i materiaáów

tys. zá.

tys. EURO

3 960,6

984,4

Zysk (strata) na dziaáalnoĞci operacyjnej

394,0

97,9

Zysk (strata) brutto

379,2

94,3

Zysk (strata) netto

288,2

71,6

Aktywa razem

1 395,5

361,5

Aktywa trwaáe

125,7

32,6

1 269,8

329,0

536,4

139,0

50,0

13,0

859,1

222,6

851,5

220,6

Aktywa obrotowe
Kapitaá wáasny
Kapitaá akcyjny/udziaáowy
Zobowiązania razem
- w tym zobowiązania krótkoterminowe

100,0

100,0

WartoĞü ksiĊgowa na udziaá (w zá. / EURO)

Liczba udziaáów – w szt.

5 364,2

1 389,8

Zysk (strata) netto na udziaá (w zá. / EURO)

2 882,0

716,3

326,2

81,1

-168,7

-41,9

0,0

0,0

157,5

39,2

Przepáywy pieniĊĪne netto z dziaáalnoĞci operacyjnej
Przepáywy pieniĊĪne netto z dziaáalnoĞci inwestycyjnej
Przepáywy pieniĊĪne netto z dziaáalnoĞci ﬁnansowej
Zmiana stanu Ğrodków pieniĊĪnych
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Okres 01.01. – 31.12.2004 r.
Przychody netto ze sprzedaĪy produktów, towarów i materiaáów

tys. zá.

tys. EURO

2 061,8

456,3

Zysk (strata) na dziaáalnoĞci operacyjnej

96,2

21,3

Zysk (strata) brutto

84,6

18,7

Zysk (strata) netto

62,5

13,8

Aktywa razem

406,9

99,8

Aktywa trwaáe

62,6

15,4

Aktywa obrotowe

344,3

84,4

Kapitaá wáasny

248,2

60,9

50,0

12,3

158,7

38,9

Kapitaá akcyjny/udziaáowy
Zobowiązania razem
- w tym zobowiązania krótkoterminowe
Liczba udziaáów – w szt.
WartoĞü ksiĊgowa na udziaá (w zá. / EURO)
Zysk (strata) netto na udziaá (w zá. / EURO)
Przepáywy pieniĊĪne netto z dziaáalnoĞci operacyjnej
Przepáywy pieniĊĪne netto z dziaáalnoĞci inwestycyjnej
Przepáywy pieniĊĪne netto z dziaáalnoĞci ﬁnansowej
Zmiana stanu Ğrodków pieniĊĪnych

151,1

37,0

100,0

100,0

2 482,1

608,5

624,9

138,3

10,4

2,3

-43,2

-9,6

0,0

0,0

-32,8

-7,3

RóĪnice pomiĊdzy polskimi a miĊdzynarodowymi standardami rachunkowoĞci.
Spóáka stosuje zasady i metody rachunkowoĞci zgodne z ustawą z dnia 29 wrzeĞnia 1994
roku o rachunkowoĞci.
Zarząd spóáki, na dzieĔ záoĪenia prospektu emisyjnego, dokonaá wstĊpnej identyﬁkacji
róĪnic pomiĊdzy polskimi a miĊdzynarodowymi standardami rachunkowoĞci w zakresie
ksztaátowania kapitaáu wáasnego oraz wyniku ﬁnansowego, wykorzystując w tym celu
dostĊpne przepisy, opracowania oraz interpretacje. Ustalono nastĊpujące obszary
róĪnic, które mogáy wystąpiü w przypadku zmiany zasad rachunkowoĞci z polskich na
miĊdzynarodowe standardy rachunkowoĞci:
x

Przeszacowanie Ğrodków trwaáych:

WartoĞü pozycji Ğrodki trwaáe prezentowana w jednostkowym sprawozdaniu ﬁnansowym
oraz danych porównywalnych zawiera Ğrodki trwaáe wyceniane zgodnie z konwencją kosztu
historycznego.
W przypadku przejĞcia na zasady rachunkowoĞci zgodne z MSR/MSSF wartoĞü Ğrodków
trwaáych byáaby wykazana w wartoĞci godziwej lub wartoĞci przeszacowanej na dzieĔ
przejĞcia na MSR. WartoĞci prezentowane w sprawozdaniu mogą wiĊc róĪniü siĊ od wartoĞci
godziwej Ğrodków trwaáych. WartoĞü majątku brutto na ostatni dzieĔ historycznych
informacji ﬁnansowych wynosi 448,7 tys. zá natomiast umorzenie 228,8 tys. zá.
Zastosowanie retrospektywne MSR 16 i ponowne przeliczenie posiadanych Ğrodków trwaáych
wedáug nowych, wydáuĪonych stawek amortyzacyjnych, wpáynĊáoby na zwiĊkszenia wartoĞci
rzeczowych aktywów trwaáych oraz zwiĊkszenie kapitaáów wáasnych.
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x

Podatek odroczony

Podatek odroczony uwzglĊdniony w sprawozdaniu ﬁnansowym zgodnie z MSR uwzglĊdniaáby
równieĪ róĪnice pomiĊdzy sprawozdaniem sporządzonym zgodnie z PSR a MSR.
x

Wynik ﬁnansowy okresu

WydáuĪenie okresów uĪytkowania wpáynĊáoby na zmniejszenie kosztu amortyzacji w roku
obrotowym, co mogáoby wpáynąü na poprawĊ wyniku ﬁnansowego okresu.
x

Wycena oprogramowania

Zgodnie z polskimi standardami rachunkowoĞci Emitent nie aktywuje kosztów wytworzenia
oprogramowania, ujmując koszty ich wytworzenia w okresie ich poniesienia, mimo, Īe
przychody uzyskiwane z ich sprzedaĪy są uzyskiwane w okresie dáuĪszym niĪ jeden
rok obrotowy. Zastosowanie MSR 38 i wycena wytwarzanego oprogramowania zgodnie
z zasadami dotyczącymi prac rozwojowych mogáoby wpáynąü na zwiĊkszenie wartoĞci
niematerialnych i prawnych.
Z uwagi na fakt, Īe spóáka stosuje i w nastĊpnym roku obrotowym równieĪ bĊdzie
stosowaáa zasady i metody rachunkowoĞci zgodne z ustawą z dnia 29 wrzeĞnia 1994 roku
o rachunkowoĞci, nie dokonano przeksztaácenia sprawozdania ﬁnansowego na MSSF.
Zdaniem Zarządu analiza obszarów róĪnic oraz szacowanie ich wartoĞci bez sporządzenia
kompletnego sprawozdania ﬁnansowego wg MSSF, potwierdzonego przez niezaleĪnego
biegáego rewidenta, jest obarczone ryzykiem niepewnoĞci i moĪe wpáywaü na rzetelnoĞü
prezentowanych informacji ﬁnansowych.
W związku z powyĪszym, mimo doáoĪenia naleĪytej starannoĞci Spóáka nie moĪe wskazaü
w sposób wiarygodny róĪnic w wartoĞciach ujawnionych danych dla wyniku netto oraz
kapitaáu wáasnego pomiĊdzy sprawozdaniem ﬁnansowym a danymi, które wynikaáyby ze
sprawozdania sporządzonego zgodnie z MSSF.
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20.3.2. BILANS
BILANS (w tys. zá.)
POZYCJA BILANSU

Nota

31.12.2006

31.12.2005

31.12.2004

AKTYWA
I. Aktywa trwaáe
1. WartoĞci niematerialne i prawne, w tym:

1

- wartoĞü ﬁrmy

248,0

125,7

62,6

4,5

1,1

25,0

0,0

0,0

0,0

2. Rzeczowe aktywa trwaáe

2

237,6

117,8

31,3

3. NaleĪnoĞci dáugoterminowe

3

4,4

6,8

6,3

3.1. Od jednostek powiązanych

0,0

0,0

0,0

3.2. Od pozostaáych jednostek

4,4

6,8

6,3

4. Inwestycje dáugoterminowe

0,0

0,0

0,0

4.1. NieruchomoĞci

0,0

0,0

0,0

4.2. WartoĞci niematerialne i prawne

0,0

0,0

0,0

4.3. Dáugoterminowe aktywa ﬁnansowe

0,0

0,0

0,0

a) w jednostkach powiązanych, w tym:

0,0

0,0

0,0

- udziaáy lub akcje w jednostkach
podporządkowanych wyceniane metodą praw
wáasnoĞci

0,0

0,0

0,0

b) w pozostaáych jednostkach

0,0

0,0

0,0

4.4. Inne inwestycje dáugoterminowe

0,0

0,0

0,0

5. Dáugoterminowe rozliczenia miĊdzyokresowe

1,5

0,0

0,0

1,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 912,9

1 269,8

344,3

5.1. Aktywa z tytuáu odroczonego podatku
dochodowego

4

5.2. Inne rozliczenia miĊdzyokresowe
II. Aktywa obrotowe
1. Zapasy

5

2,0

0,0

0,0

2. NaleĪnoĞci krótkoterminowe

6

876,5

1 066,1

298,1

0,0

0,0

0,0

876,5

1 066,1

298,1

1 024,9

203,7

46,2

1 024,9

203,7

46,2

a) w jednostkach powiązanych

0,0

0,0

0,0

b) w pozostaáych jednostkach

0,0

0,0

0,0

1 024,9

203,7

46,2

0,0

0,0

0,0

9,5

0,0

0,0

2 160,9

1 395,5

406,9

2.1. Od jednostek powiązanych
2.2. Od pozostaáych jednostek
3. Inwestycje krótkoterminowe

7

3.1. Krótkoterminowe aktywa ﬁnansowe

c) Ğrodki pieniĊĪne i inne aktywa pieniĊĪne
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia miĊdzyokresowe

8

Aktywa razem
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POZYCJA BILANSU

Nota

31.12.2006

31.12.2005

31.12.2004

PASYWA
I. Kapitaá wáasny
1. Kapitaá zakáadowy

9

2. NaleĪne wpáaty na kapitaá zakáadowy (wielkoĞü
ujemna)
3. Akcje (udziaáy) wáasne (wielkoĞü ujemna)
4. Kapitaá zapasowy

10

5. Kapitaá z aktualizacji wyceny
6. Pozostaáe kapitaáy rezerwowe
7. Zysk (strata) z lat ubiegáych

1 397,9

536,4

248,2

50,0

50,0

50,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

394,6

62,7

62,7

0,0

0,0

0,0

91,8

91,8

91,8

0,0

43,7

-18,8

1 361,5

288,2

62,5

-500,0

0,0

0,0

763,0

859,1

158,7

1,3

0,0

0,0

1.1. Rezerwa z tytuáu odroczonego podatku
dochodowego

1,3

0,0

0,0

1.2. Rezerwa na Ğwiadczenia emerytalne i podobne

0,0

0,0

0,0

a) dáugoterminowa

0,0

0,0

0,0

b) krótkoterminowa

0,0

0,0

0,0

8. Zysk (strata) netto
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego
(wielkoĞü ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
1. Rezerwy na zobowiązania

11

1.3. Pozostaáe rezerwy

0,0

0,0

0,0

a) dáugoterminowe

0,0

0,0

0,0

b) krótkoterminowe
2. Zobowiązania dáugoterminowe

12

2.1. Wobec jednostek powiązanych
2.2. Wobec pozostaáych jednostek
3. Zobowiązania krótkoterminowe

13

3.1. Wobec jednostek powiązanych
3.2. Wobec pozostaáych jednostek
3.3. Fundusze specjalne
4. Rozliczenia miĊdzyokresowe

14

0,0

0,0

0,0

72,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

72,1

0,0

0,0

689,6

851,5

151,1

0,0

0,0

9,8

689,0

851,5

141,3

0,6

0,0

0,0

0,0

7,6

7,6

4.1. Ujemna wartoĞü ﬁrmy

0,0

0,0

0,0

4.2. Inne rozliczenia miĊdzyokresowe

0,0

7,6

7,6

a) dáugoterminowe

0,0

0,0

0,0

b) krótkoterminowe

0,0

7,6

7,6

2 160,9

1 395,5

406,9

1 397,9

536,4

248,2

Pasywa razem

WartoĞü ksiĊgowa (w tys. zá.)

15

Liczba akcji/udziaáów
WartoĞü ksiĊgowa na jedną akcjĊ/udziaá (w zá.)
Rozwodniona liczba akcji/udziaáów
Rozwodniona wartoĞü ksiĊgowa na jedną akcjĊ/
udziaá (w zá.)
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100

100

100

13 978,9

5 364,2

2 482,1

100

100

100

13 978,9

5 364,2

2 482,1
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POZYCJE POZABILANSOWE
Nie wystĊpują
20.3.3. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Noty
I. Przychody netto ze sprzedaĪy produktów,
towarów i materiaáów, w tym:

2006

2005

2004

10 652,0

3 960,6

2 062,1

10 613,3

3 960,6

2 062,0

38,7

0,0

0,1

7 938,0

3 014,9

1 681,7

7 899,3

3 014,9

1 681,7

38,7

0,0

0,0

2 714,0

945,7

380,4

- od jednostek powiązanych
1. Przychody netto ze sprzedaĪy produktów

16

2. Przychody netto ze sprzedaĪy towarów i
materiaáów
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i
materiaáów, w tym:
- jednostkom powiązanym
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów

17

2. WartoĞü sprzedanych towarów i materiaáów
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaĪy (I-II)
IV. Koszty sprzedaĪy

17

251,6

121,3

11,3

V. Koszty ogólnego zarządu

17

789,6

461,6

277,0

1 672,8

362,8

92,1

16,7

43,5

4,4

0,3

0,0

0,0

1,5

0,0

0,0

VI. Zysk (strata) na sprzedaĪy (III-IV-V)
VII. Pozostaáe przychody operacyjne

18

1. Zysk ze zbycia nieﬁnansowych aktywów
trwaáych
2. Dotacje
3. Inne przychody operacyjne
VIII. Pozostaáe koszty operacyjne

19

1. Strata ze zbycia nieﬁnansowych aktywów
trwaáych
2. Aktualizacja wartoĞci aktywów nieﬁnansowych
3. Inne koszty operacyjne
IX. Zysk (strata) z dziaáalnoĞci operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody ﬁnansowe

20

1. Dywidendy i udziaáy w zyskach, w tym:
- od jednostek powiązanych
2. Odsetki, w tym:
- od jednostek powiązanych

14,9

43,5

4,4

11,1

12,3

0,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11,1

12,3

0,3

1 678,4

394,0

96,2

24,2

0,1

0,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

24,2

0,0

0,5

0,0

0,0

0,0

3. Zysk ze zbycia inwestycji

0,0

0,0

0,0

4. Aktualizacja wartoĞci inwestycji

0,0

0,0

0,0

5. Inne

0,0

0,1

0,4

10,6

14,9

12,5

3,7

0,2

0,1

XI. Koszty ﬁnansowe

21

1. Odsetki, w tym:

0,0

0,0

0,0

2. Strata ze zbycia inwestycji

- dla jednostek powiązanych

0,0

0,0

0,0

3. Aktualizacja wartoĞci inwestycji

0,0

0,0

0,0

4. Inne

6,9

14,7

12,4

1 692,0

379,2

84,6

XII. Zysk (strata) z dziaáalnoĞci gospodarczej
(IX+X-XI)
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Noty

2006

XIII. Wynik zdarzeĔ nadzwyczajnych (XIII.1.
– XIII.2.)

2005

2004

0,0

0,0

0,0

1. Zyski nadzwyczajne

22

0,0

0,0

0,0

2. Straty nadzwyczajne

23

0,0

0,0

0,0

1 692,0

379,2

84,6

330,5

91,0

22,1

330,7

91,0

22,1

XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)
XV. Podatek dochodowy

23

a) czĊĞü bieĪąca

-0,2

0,0

0,0

XVI. Pozostaáe obowiązkowe zmniejszenia
zysku (zwiĊkszenia straty)

b) czĊĞü odroczona

0,0

0,0

0,0

XVII. Udziaá w zyskach (stratach) netto jednostek
podporządkowanych wycenianych metodą praw
wáasnoĞci

0,0

0,0

0,0

1 361,5

288,2

62,5

1 361,5

288,2

62,5

100

100

100

XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI
+/-XVI)

Zysk (strata) netto (zanualizowany)

24

ĝrednia waĪona liczba akcji zwykáych (w tys. szt.)
Zysk (strata) na jedną akcjĊ zwykáą (w zá)

13 614,8

2 882,0

624,9

ĝrednia waĪona rozwodniona liczbaakcji zwykáych

100

100

100

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcjĊ zwykáą
(w zá)

13 614,8

2 882,0

624,9

20.3.4. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WàASNYM
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WàASNYM (w tys. zá.)
POZYCJA ZESTAWIENIA ZMIAN
W KAPITALE WàASNYM

2006

I. Kapitaá wáasny na początek okresu (BO)

2005

2004

536,4

248,2

204,5

a) zmiany przyjĊtych zasad (polityki) rachunkowoĞci

-

-

-

b) korekty báĊdów podstawowych

-

-

-

536,4

248,2

204,5

I.a. Kapitaá wáasny na początek okresu (BO), po
uzgodnieniu do danych porównywalnych
1. Kapitaá zakáadowy na początek okresu

50,0

50,0

50,0

1.1. Zmiany kapitaáu zakáadowego

-

-

-

a) zwiĊkszenia (z tytuáu)

-

-

-

b) zmniejszenia (z tytuáu)

-

-

-

50,0

50,0

50,0

2. NaleĪne wpáaty na kapitaá zakáadowy na początek okresu

1.2. Kapitaá zakáadowy na koniec okresu

-

-

-

2.1. Zmiany naleĪnych wpáat na kapitaá zakáadowy

-

-

-

a) zwiĊkszenia (z tytuáu)

-

-

-

b) zmniejszenia (z tytuáu)

-

-

-

2.2. NaleĪne wpáaty na kapitaá zakáadowy na koniec okresu

-

-

-

3. Akcje (udziaáy) wáasne na początek okresu

-

-

-

3.1. Zmiany akcji (udziaáów) wáasnych

-

-

-

a) zwiĊkszenia (z tytuáu)

-

-

-

b) zmniejszenia (z tytuáu)

-

-

-

3.2. Akcje (udziaáy) wáasne na koniec okresu

-

-

-
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POZYCJA ZESTAWIENIA ZMIAN
W KAPITALE WàASNYM

2006

4. Kapitaá zapasowy na początek okresu

2005

2004

62,7

62,7

62,7

4.1. Zmiany kapitaáu zapasowego

331,9

-

-

a) zwiĊkszenia (z tytuáu)

331,9

-

-

- emisji akcji powyĪej wartoĞci nominalnej

-

-

-

- z podziaáu zysku (ustawowo)

-

-

-

331,9

-

-

-

-

-

394,6

62,7

62,7

-

-

-

- z podziaáu zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną
wartoĞü)
b) zmniejszenia (z tytuáu)
4.2. Kapitaá zapasowy na koniec okresu
5. Kapitaá z aktualizacji wyceny na początek okresu
5.1. Zmiany kapitaáu z aktualizacji wyceny

-

-

-

a) zwiĊkszenia (z tytuáu)

-

-

-

b) zmniejszenia (z tytuáu)

-

-

-

- zbycia Ğrodków trwaáych

-

-

-

5.2. Kapitaá z aktualizacji wyceny na koniec okresu

-

-

-

91,8

91,8

91,8

-

-

-

6. Pozostaáe kapitaáy rezerwowe na początek okresu
6.1. Zmiany pozostaáych kapitaáów rezerwowych
a) zwiĊkszenia (z tytuáu)

-

-

-

b) zmniejszenia (z tytuáu)

-

-

-

6.2. Pozostaáe kapitaáy rezerwowe na koniec okresu

91,8

91,8

91,8

7. Zysk (strata) z lat ubiegáych na początek okresu

331,9

43,7

-18,8

7.1. Zysk z lat ubiegáych na początek okresu

338,8

62,5

63,7

a) zmiany przyjĊtych zasad (polityki) rachunkowoĞci

-

-

-

b) korekty báĊdów podstawowych

-

-

-

338,8

62,5

63,7

-

-

-

338,8

11,9

63,7

6,9

11,9

63,7

331,9

-

-

-

50,6

-

7.2. Zysk z lat ubiegáych, na początek okresu, po
uzgodnieniu do danych porównywalnych
a) zwiĊkszenia (z tytuáu)
b) zmniejszenia (z tytuáu)
- przeznaczenie na pokrycie straty z lat ubiegáych
- przeznaczenie na kapitaá zapasowy
7.3. Zysk z lat ubiegáych na koniec okresu
7.4. Strata z lat ubiegáych na początek okresu

6,9

18,8

82,5

a) zmiany przyjĊtych zasad (polityki) rachunkowoĞci

-

-

-

b) korekty báĊdów podstawowych

-

-

-

6,9

18,8

82,5

-

-

-

b) zmniejszenia (z tytuáu)

6,9

11,9

63,7

- pokrycie straty z lat ubiegáych

6,9

11,9

63,7

-

6,9

18,8

7.5. Strata z lat ubiegáych na początek okresu, po
uzgodnieniu do danych porównywalnych
a) zwiĊkszenia (z tytuáu)

7.6. Strata z lat ubiegáych na koniec okresu
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegáych na koniec okresu
8. Wynik netto
a) zysk netto
b) strata netto
c) odpisy z zysku
II. Kapitaá wáasny na koniec okresu (BZ )
III. Kapitaá wáasny, po uwzglĊdnieniu
proponowanego podziaáu zysku (pokrycia straty)
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-

43,7

-18,8

861,5

288,2

62,5

1 361,5

288,2

62,5

-

-

-

500,0

-

-

1 397,9

536,4

248,2

1 397,9

536,4

248,2
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20.3.5 RACHUNEK PRZEPàYWÓW PIENIĉĩNYCH
RACHUNEK PRZEPàYWÓW PIENIĉĩNYCH – metoda poĞrednia (w tys. zá.)
POZYCJA RACHUNKU PRZEPàYWÓW PIENIĉĩNYCH

2006

2005

2004

A. Przepáywy Ğrodków pieniĊĪnych z dziaáalnoĞci operacyjnej
I. Zysk (strata) netto

1 361,5

II. Korekty razem
1. Amortyzacja
2. (Zysk) straty z tytuáu róĪnic kursowych
3. Odsetki i udziaáy w zyskach (dywidendy)

288,2

62,5

90,5

38,0

-52,1

115,5

106,1

71,9

-

-

-

3,7

-

-

4. (Zysk) strata z tytuáu dziaáalnoĞci inwestycyjnej

1,9

-

-0,5

5. Zmiana stanu rezerw

1,3

-

-

6. Zmiana stanu zapasów

4,8

-0,5

-0,7

185,2

-767,9

-184,3

-203,2

700,3

62,7

-18,7

-

-1,2

-

-

-

1 452,0

326,2

10,4

7. Zmiana stanu naleĪnoĞci
8. Zmiana stanu zobowiązaĔ krótkoterminowych, z
wyjątkiem kredytów i poĪyczek
9. Zmiana stanu rozliczeĔ miĊdzyokresowych
10. Inne korekty
III. Przepáywy pieniĊĪne netto z dziaáalnoĞci
operacyjnej (I+/-II)

B. Przepáywy Ğrodków pieniĊĪnych z dziaáalnoĞci inwestycyjnej
I. Wpáywy

9,6

-

0,5

1. Zbycie wartoĞci niematerialnych i prawnych oraz
rzeczowych aktywów trwaáych

9,6

-

0,5

2. Zbycie inwestycji w nieruchomoĞci oraz wartoĞci
niematerialne i prawne

-

-

-

3. Z aktywów ﬁnansowych, w tym:

-

-

-

a) w jednostkach powiązanych

-

-

-

- zbycie aktywów ﬁnansowych

-

-

-

- dywidendy i udziaáy w zyskach

-

-

-

-

-

-

- odsetki

-

-

-

- inne wpáywy z aktywów ﬁnansowych

-

-

-

b) w pozostaáych jednostkach

-

-

-

II. Wydatki

4 . Inne wpáywy inwestycyjne

219,9

168,7

43,7

1. Nabycie wartoĞci niematerialnych i prawnych oraz
rzeczowych aktywów trwaáych

219,9

168,7

43,7

2. Inwestycje w nieruchomoĞci oraz wartoĞci niematerialne
i prawne

-

-

-

3. Na aktywa ﬁnansowe, w tym:

-

-

-

a) w jednostkach powiązanych

-

-

-

b) w pozostaáych jednostkach

-

-

-

- nabycie aktywów ﬁnansowych

-

-

-

- udzielone poĪyczki dáugoterminowe

-

-

-

4. Dywidendy inne udziaáy w zyskach wypáacone
mniejszoĞci

-

-

-

5. Inne wydatki inwestycyjne

-

-

-

-210,3

-168,7

-43,2

102,0

-

-

III. Przepáywy pieniĊĪne netto z dziaáalnoĞci
inwestycyjnej (I-II)
C. Przepáywy Ğrodków pieniĊĪnych z dziaáalnoĞci ﬁnansowej
I. Wpáywy
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POZYCJA RACHUNKU PRZEPàYWÓW PIENIĉĩNYCH

2006

2005

1. Wpáywy netto z emisji akcji (wydania udziaáów) i innych
instrumentów kapitaáowych oraz dopáat do kapitaáu
2. Kredyty i poĪyczki

-

-

-

102,0

-

-

-

-

-

3. Emisja dáuĪnych papierów wartoĞciowych
4. Inne wpáywy ﬁnansowe
II. Wydatki

2004

-

-

-

522,5

-

-

1. Nabycie akcji (udziaáów) wáasnych

-

-

-

500,0

-

-

-

-

-

10,6

-

-

5. Wykup dáuĪnych papierów wartoĞciowych

-

-

-

6. Z tytuáu innych zobowiązaĔ ﬁnansowych

-

-

-

7. PáatnoĞci zobowiązaĔ z tytuáu umów leasingu
ﬁnansowego

8,2

-

-

8. Odsetki

3,7

-

-

-

-

-

-420,5

-

-

D. Przepáywy pieniĊĪne netto, razem (A.III+/B.III+/-C.III)

821,2

157,5

-32,8

E. Bilansowa zmiana stanu Ğrodków pieniĊĪnych, w
tym:

821,2

157,5

-32,8

-

-

-

203,7

46,2

79,0

1 024,9

203,7

46,2

-

-

-

2. Dywidendy i inne wypáaty na rzecz wáaĞcicieli
3. Inne, niĪ wypáaty na rzecz wáaĞcicieli, wydatki z tytuáu
podziaáu zysku
4. Spáaty kredytów i poĪyczek

9. Inne wydatki ﬁnansowe
III. Przepáywy pieniĊĪne netto z dziaáalnoĞci
ﬁnansowej (I-II)

- zmiana stanu Ğrodków pieniĊĪnych z tytuáu róĪnic
kursowych
F. ĝrodki pieniĊĪne na początek okresu
G. ĝrodki pieniĊĪne na koniec okresu (F+/- D), w
tym:
- o ograniczonej moĪliwoĞci dysponowania

20.3.6 DODATKOWE INFORMACJE I OBJAĝNIENIA
Noty objaĞniające do bilansu
Nota 1.1 (do pozycji I.1 aktywów)
WARTOĝCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

31.12.2006

31.12.2005

31.12.2004

a) koszty zakoĔczonych prac rozwojowych

-

-

-

b) wartoĞü ﬁrmy

-

-

-

-

-

-

4,5

1,1

25,0

4,5

1,1

25,0

c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartoĞci,
w tym:
– oprogramowanie komputerowe
d) inne wartoĞci niematerialne i prawne
e) zaliczki na wartoĞci niematerialne i prawne
WartoĞci niematerialne i prawne razem
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Nota 1.2 (do pozycji I.1 aktywów)
ZMIANY WARTOĝCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (wg grup rodzajowych) 2006 ROK
a

Wyszczególnienie

b

koszty
koĔczonych
prac
ozwojowych

c

d

nabyte koncesje, patenty,
licencje i podobne
wartoĞci,
w tym:
wartoĞü
ﬁrmy
oprogramowanie
komputerowe

e

inne
wartoĞci
materialne
i prawne

WartoĞci
zaliczki na niematerialne i prawne,
wartoĞci
razem
materialne
i prawne

a) wartoĞü
brutto wartoĞci
niematerialnych
i prawnych na
początek okresu

-

-

-

-

108,8

-

108,8

b) zwiĊkszenia
(z tytuáu)

-

-

-

-

8,4

-

8,4

– nabycia

-

-

-

-

8,4

-

8,4

c) zmniejszenia
(z tytuáu)

-

-

-

-

9,9

-

9,9

– likwidacji

-

-

-

-

9,9

-

9,9

d) wartoĞü
brutto wartoĞci
niematerialnych
i prawnych na
koniec okresu

-

-

-

-

107,3

-

107,3

e) skumulowana
amortyzacja
(umorzenie) na
początek
okresu

-

-

-

-

107,8

-

107,8

f) amortyzacja za
okres
(z tytuáu)

-

-

-

-

-5,0

-

– zwiĊkszenia

-

-

-

-

4,9

-

-5,0

4,9

– zmniejszenia

-

-

-

-

-

-

-

– likwidacja

-

-

-

-

9,9

-

9,9

g) skumulowana
amortyzacja
(umorzenie) na
koniec okresu

-

-

-

-

102,8

-

102,8

h) odpisy z tytuáu
trwaáej utraty
wartoĞci na
początek okresu

-

-

-

-

-

-

-

i) odpisy z tytuáu
trwaáej utraty
wartoĞci na koniec
okresu

-

-

-

-

-

-

-

j) wartoĞü
netto wartoĞci
niematerialnych
i prawnych na
koniec okresu

-

-

-

-

4,5

-

4,5
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ZMIANY WARTOĝCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (wg grup rodzajowych) 2005 ROK
a

b

nabyte koncesje, patenty,
licencje i podobne
wartoĞci,
w tym:

koszty
zakoĔczonych
prac
rozwojowych

Wyszczególnienie

c

wartoĞü
ﬁrmy
oprogramo-wanie
kompute-rowe

d

e

inne
wartoĞci
niematerialne i
prawne

zaliczki na
wartoĞci
niematerialne i
prawne

WartoĞci
niematerialne i
prawne,
razem

a) wartoĞü
brutto wartoĞci
niematerialnych
i prawnych na
początek okresu

-

-

-

-

103,3

-

103,3

b) zwiĊkszenia
(z tytuáu)

-

-

-

-

5,5

-

5,5

– nabycia

-

-

-

-

5,5

-

5,5

– przeklasyﬁkowania

-

-

-

-

-

-

-

c) zmniejszenia
(z tytuáu)

-

-

-

-

-

-

-

– likwidacji

-

-

-

-

-

-

-

d) wartoĞü
brutto wartoĞci
niematerialnych i
prawnych na koniec
okresu

-

-

-

108,8

-

108,8

e) skumulowana
amortyzacja
(umorzenie) na
początek okresu

-

-

-

-

78,3

-

78,3

f) amortyzacja za
okres
(z tytuáu)

-

-

-

-

29,4

-

29,4

– zwiĊkszenia

-

-

-

-

29,4

-

29,4

– zmniejszenia

-

-

-

-

-

-

-

– likwidacji

-

-

-

-

-

-

-

g) skumulowana
amortyzacja
(umorzenie) na
koniec okresu

-

-

-

-

107,7

-

107,7

h) odpisy z tytuáu
trwaáej utraty
wartoĞci na
początek okresu

-

-

-

-

-

-

-

i) odpisy z tytuáu
trwaáej utraty
wartoĞci na koniec
okresu

-

-

-

-

-

-

-

j) wartoĞü
netto wartoĞci
niematerialnych
i prawnych na
koniec okresu

-

-

-

-

1,1

-

1,1
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ZMIANY WARTOĝCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (wg grup rodzajowych) 2004 ROK
a
koszty
zakoĔczonych
prac
rozwojowych

Wyszczególnienie

b

c

wartoĞü
ﬁrmy

nabyte koncesje, patenty,
licencje i podobne
wartoĞci,
w tym:
oprogramo-wanie
kompute-rowe

d

e

inne
wartoĞci
niematerialne i
prawne

zaliczki na
wartoĞci
niematerialne i
prawne

WartoĞci
niematerialne i
prawne,
razem

a) wartoĞü
brutto wartoĞci
niematerialnych
i prawnych na
początek okresu

-

-

-

-

87,8

-

87,8

b) zwiĊkszenia
(z tytuáu)

-

-

-

-

15,5

-

15,5

– nabycia

-

-

-

-

15,5

-

15,5

c) zmniejszenia
(z tytuáu)

-

-

-

-

-

-

-

– likwidacji

-

-

-

-

-

-

-

d) wartoĞü
brutto wartoĞci
niematerialnych
i prawnych na
koniec okresu

-

-

-

-

103,3

-

103,3

e) skumulowana
amortyzacja
(umorzenie) na
początek okresu

-

-

-

-

31,5

-

31,5

-

-

-

-

46,8

-

46,8

-

-

-

-

46,8

-

46,8

– zmniejszenia

-

-

-

-

-

-

-

g) skumulowana
amortyzacja
(umorzenie) na
koniec okresu

-

-

-

-

78,3

-

78,3

h) odpisy z tytuáu
trwaáej utraty
wartoĞci na
początek okresu

-

-

-

-

-

-

-

i) odpisy z tytuáu
trwaáej utraty
wartoĞci na koniec
okresu

-

-

-

-

-

-

-

j) wartoĞü
netto wartoĞci
niematerialnych
i prawnych na
koniec okresu

-

-

-

-

25,0

-

25,0

f) amortyzacja za
okres
(z tytuáu)
– zwiĊkszenia
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Nota 1.3 (do pozycji I.1 aktywów)
WARTOĝCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
(STRUKTURA WàASNOĝCIOWA)
a) wáasne

b) uĪywane na podstawie umowy najmu, dzierĪawy
lub innej umowy,
w tym umowy leasingu
WartoĞci niematerialne i prawne razem

31.12.2006

31.12.2005

31.12.2004

4,5

1,1

25,0

-

-

-

4,5

1,1

25,0

Nota 2.1 (do pozycji I.2 aktywów)
31.12.2006

RZECZOWE AKTYWA TRWAàE
a) Ğrodki trwaáe, w tym:

31.12.2005

31.12.2004

219,9

117,8

31,3

-

-

-

– budynki, lokale i obiekty inĪynierii lądowej i
wodnej

13,0

-

-

– urządzenia techniczne i maszyny

43,1

15,3

25,8

154,6

102,5

5,5

9,2

-

-

17,7

-

-

-

-

-

237,6

117,8

31,3

– grunty (w tym prawo uĪytkowania wieczystego
gruntu)

– Ğrodki transportu
– inne Ğrodki trwaáe
b) Ğrodki trwaáe w budowie
c) zaliczki na Ğrodki trwaáe w budowie
Rzeczowe aktywa trwaáe, razem
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Nota 2.2 (do pozycji I.2 aktywów)
ZMIANY ĝRODKÓW TRWAàYCH (wg grup rodzajowych) 2006 ROK

Wyszczególnienie

- grunty
(w tym
prawo
wieczystego
uĪytkowania
gruntu)

- budynki,
lokale i
obiekty
inĪynierii
lądowej i
wodnej

urządzenia
techniczne
i maszyny

- Ğrodki
transportu

- inne
Ğrodki
trwaáe

-inwestycje
rozpoczĊte

ĝrodki
trwaáe,
razem

a) wartoĞü brutto
Ğrodków trwaáych na
początek okresu

-

-

201,8

120,9

9,4

-

332,1

b) zwiĊkszenia
(z tytuáu)

-

13,4

68,2

129,3

13,3

-

224,2

– zakup

-

1,9

29,6

129,3

13,3

-

174,1

- przyjĊcie ze
Ğrodków trwaáych w
budowie

-

11,5

8,3

-

-

-

19,8

- leasing ﬁnansowy

-

-

30,3

-

-

-

30,3

c) zmniejszenia
(z tytuáu)

-

-

74,6

25,8

7,2

-

107,6

– sprzedaĪ

-

-

-

25,8

-

-

25,8

– likwidacji

-

-

72,4

-

-

-

72,4

– inne

-

-

2,2

-

7,2

-

9,4

d) wartoĞü brutto
Ğrodków trwaáych na
koniec okresu

-

13,4

195,4

224,4

15,5

-

448,7

e) skumulowana
amortyzacja
(umorzenie) na
początek okresu

-

-

186,5

18,4

9,4

-

214,3

f) amortyzacja za
okres (z tytuáu)

-

0,4

-34,2

51,4

-3,1

-

14,5

– zwiĊkszenia

-

0,4

38,2

67,9

4,1

-

110,6

– zmniejszenia

-

-

72,4

16,5

7,2

-

96,1

– sprzedaĪ

-

-

-

16,5

-

-

16,5

– likwidacji

-

-

72,4

-

7,2

-

79,6

– inne

-

-

-

-

-

g) skumulowana
amortyzacja
(umorzenie) na
koniec okresu

-

0,4

152,3

69,8

6,3

-

228,8

h) odpisy z tytuáu
trwaáej utraty
wartoĞci na początek
okresu

-

-

-

-

-

-

– zwiĊkszenie

-

-

-

-

-

-

– zmniejszenie

-

-

-

-

-

-

i) odpisy z tytuáu
trwaáej utraty
wartoĞci na koniec
okresu

-

-

-

-

-

-

j) wartoĞü netto
Ğrodków trwaáych
na koniec okresu

-

13,0

43,1

154,6

9,2

-
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ZMIANY ĝRODKÓW TRWAàYCH (wg grup rodzajowych) 2005 ROK

Wyszczególnienie

- grunty
(w tym
prawo
wieczystego
uĪytkowania
gruntu)

- budynki,
lokale i
obiekty
inĪynierii
lądowej i
wodnej

urządzenia
techniczne
i maszyny

- Ğrodki
transportu

- inne
Ğrodki
trwaáe

-inwestycje
rozpoczĊte

ĝrodki
trwaáe,
razem

a) wartoĞü brutto
Ğrodków trwaáych na
początek okresu

-

-

148,0

13,7

7,2

-

168,9

b) zwiĊkszenia
(z tytuáu)

-

-

53,8

107,2

2,2

-

163,2

- ze Ğrodków
trwaáych w budowie

-

-

15,5

-

-

-

15,5

- zakup

-

-

38,3

107,2

2,2

-

147,7

c) zmniejszenia
(z tytuáu)

-

-

-

-

-

-

-

- sprzedaĪ

-

-

-

-

-

-

-

- likwidacji

-

-

-

-

-

-

-

- inne

-

-

-

-

-

-

-

d) wartoĞü brutto
Ğrodków trwaáych na
koniec okresu

-

-

201,8

120,9

9,4

-

332,1

e) skumulowana
amortyzacja
(umorzenie) na
początek okresu

-

-

122,2

8,2

7,2

-

137,6

f) amortyzacja za
okres (z tytuáu)

-

-

64,3

10,2

2,2

-

76,7

– zwiĊkszenia

-

-

64,3

10,2

2,2

-

76,7

- zmniejszenia

-

-

-

-

-

-

-

– sprzedaĪ

-

-

-

-

-

-

-

– likwidacji

-

-

-

-

-

-

-

– inne

-

-

-

-

-

-

-

g) skumulowana
amortyzacja
(umorzenie) na
koniec okresu

-

-

186,5

18,4

9,4

-

214,3

h) odpisy z tytuáu
trwaáej utraty
wartoĞci na początek
okresu

-

-

-

-

-

-

-

- zwiĊkszenie

-

-

-

-

-

-

-

- zmniejszenie

-

-

-

-

-

-

-

i) odpisy z tytuáu
trwaáej utraty
wartoĞci na koniec
okresu

-

-

-

-

-

-

-

j) wartoĞü netto
Ğrodków trwaáych
na koniec okresu

-

-

15,3

102,5

-

-

117,8
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ZMIANY ĝRODKÓW TRWAàYCH (wg grup rodzajowych) 2004 ROK

Wyszczególnienie

- grunty
(w tym
prawo
wieczystego
uĪytkowania
gruntu)

- budynki,
lokale i
obiekty
inĪynierii
lądowej i
wodnej

urządzenia
techniczne
i maszyny

- Ğrodki
transportu

a) wartoĞü brutto
Ğrodków trwaáych na
początek okresu

-

-

122,2

13,7

4,8

-

140,7

b) zwiĊkszenia
(z tytuáu)

-

-

25,8

-

2,4

-

28,2

– zakup

-

-

25,8

-

2,4

-

28,2

– ulepszenia

-

-

-

-

-

-

-

c) zmniejszenia
(z tytuáu)

-

-

-

-

-

-

-

– sprzedaĪ

-

-

-

-

-

-

-

– likwidacji

-

-

-

-

-

-

-

– inne

-

-

-

-

-

-

-

d) wartoĞü brutto
Ğrodków trwaáych na
koniec okresu

-

-

148,0

13,7

7,2

-

168,9

e) skumulowana
amortyzacja
(umorzenie) na
początek okresu

-

-

104,9

2,7

4,8

-

112,4

f) amortyzacja za
okres (z tytuáu)

-

-

17,3

5,5

2,4

-

25,2

– zwiĊkszenia

-

-

17,3

5,5

2,4

-

25,2

– zmniejszenia

-

-

-

-

-

-

-

– sprzedaĪ

-

-

-

-

-

-

-

– likwidacji

-

-

-

-

-

-

-

– inne

-

-

-

-

-

-

-

g) skumulowana
amortyzacja
(umorzenie) na
koniec okresu

-

-

122,2

8,2

7,2

-

137,6

h) odpisy z tytuáu
trwaáej utraty
wartoĞci na początek
okresu

-

-

-

-

-

-

-

– zwiĊkszenie

-

-

-

-

-

-

-

– zmniejszenie

-

-

-

-

-

-

-

i) odpisy z tytuáu
trwaáej utraty
wartoĞci na koniec
okresu

-

-

-

-

-

-

-

j) wartoĞü netto
Ğrodków trwaáych
na koniec okresu

-

-

25,8

5,5

-

-

31,3
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Nota 2.3 (do pozycji I.2 aktywów)
ĝRODKI TRWAàE BILANSOWE
(STRUKTURA WàASNOĝCIOWA)

31.12.2006

a) wáasne
b) uĪywane na podstawie umowy najmu, dzierĪawy lub
innej umowy, w tym umowy leasingu
ĝrodki trwaáe bilansowe, razem

31.12.2005

31.12.2004

191,2

117,8

31,3

28,7

-

-

219,9

117,8

31,3

Nota 2.4 (do pozycji I.2 aktywów)
ĝRODKI TRWAàE WYKAZYWANE POZABILANSOWO

31.12.2006

31.12.2005

31.12.2004

UĪywane na podstawie umowy najmu, dzierĪawy lub
innej umowy, w tym umowy
leasingu

-

-

-

- obce Ğrodki trwaáe dzierĪawione

-

-

-

- Ğrodki trwaáe przeznaczone do likwidacji

-

-

-

- Ğrodki trwaáe niskocenne

-

-

-

ĝrodki trwaáe wykazywane pozabilansowo, razem

-

-

-

Nota 3.1 (do pozycji I.3 aktywów)
NALEĩNOĝCI DàUGOTERMINOWE

31.12.2006

a) od jednostek powiązanych

31.12.2005

31.12.2004

-

-

-

b) od pozostaáych jednostek (z tytuáu)

4,4

6,8

6,3

- zapáacone kaucje za najem lokali

4,4

6,8

6,3

NaleĪnoĞci dáugoterminowe netto

4,4

6,8

6,3

-

-

-

4,4

6,8

6,3

c) odpisy aktualizujące wartoĞü naleĪnoĞci
NaleĪnoĞci dáugoterminowe brutto

Nota 3.2 (do pozycji I.3 aktywów)
ZMIANA STANU NALEĩNOĝCI DàUGOTERMINOWYCH
(WG TYTUàÓW)

31.12.2006

31.12.2005

31.12.2004

a) stan na początek okresu

6,8

6,3

6,3

- zapáacone kaucje za najem lokali

6,8

6,3

6,3

b) zwiĊkszenia (z tytuáu)

-

0,5

-

wpáata kaucji

-

0,5

-

c) zmniejszenia (z tytuáu)

2,4

-

-

-zwrot nadpáaconej kaucji

0,6

-

-

-rozwiązanie umowy najmu lokalu w 2007r.

1,8

-

-

d) stan na koniec okresu

4,4

6,8

6,3
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Nota 3.3 (do pozycji I.3 aktywów)
ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH
WARTOĝû NALEĩNOĝCI DàUGOTERMINOWYCH

31.12.2006

31.12.2005

31.12.2004

Stan na początek okresu

-

-

-

a) zwiĊkszenia (z tytuáu)

-

-

-

b) zmniejszenia (z tytuáu)

-

-

-

-

-

-

Stan odpisów aktualizujących wartoĞü naleĪnoĞci
dáugoterminowych na koniec okresu

Nota 3.4 (do pozycji I.3 aktywów)
NALEĩNOĝCI DàUGOTERMINOWE

31.12.2006

(STRUKTURA WALUTOWA)
a) w walucie polskiej

31.12.2005

31.12.2004

4,4

6,8

6,3

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na
zá.)

-

-

-

b1. jednostka/waluta ... / ...

-

-

-

- w záotych

-

-

-

- pozostaáe waluty w zá.

-

-

-

4,4

6,8

6,3

NaleĪnoĞci dáugoterminowe, razem

Nota 4 (do pozycji I.5 aktywów)
ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUàU
ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO
1. Stan aktywów z tytuáu odroczonego podatku
dochodowego na początek okresu, w tym:

31.12.2006

31.12.2005

31.12.2004

0,0

-

-

a) odniesionych na wynik ﬁnansowy

-

-

-

- na stratĊ z lat ubiegáych

-

-

-

b) odniesionych na kapitaá wáasny

-

-

-

c) odniesionych na wartoĞü ﬁrmy lub ujemną wartoĞü ﬁrmy

-

-

-

2. ZwiĊkszenia

1,5

-

-

a) odniesione na wynik ﬁnansowy okresu w związku z
ujemnymi róĪnicami przejĞciowymi (z tytuáu)

1,5

-

-

b) odniesione na wynik ﬁnansowy okresu w związku ze
stratą podatkową (z tytuáu)

-

-

-

c) odniesione na kapitaá wáasny w związku z ujemnymi
róĪnicami przejĞciowymi

-

-

-

d) odniesione na kapitaá wáasny w związku ze stratą
podatkową

-

-

-

e) odniesione na wartoĞü ﬁrmy lub ujemną wartoĞü ﬁrmy w
związku z ujemnymi róĪnicami przejĞciowymi

-

-

-

3. Zmniejszenia

-

-

-

a) odniesione na wynik ﬁnansowy okresu w związku z
ujemnymi róĪnicami przejĞciowymi (z tytuáu)

-

-

-
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b) odniesione na wynik ﬁnansowy okresu w związku ze
stratą podatkową (z tytuáu)

-

-

-

c) odniesione na kapitaá wáasny w związku z ujemnymi
róĪnicami przejĞciowymi (z tytuáu)

-

-

-

d) odniesione na kapitaá wáasny w związku ze stratą
podatkową (z tytuáu)

-

-

-

e) odniesione na wartoĞü ﬁrmy lub ujemną wartoĞü ﬁrmy w
związku z ujemnymi róĪnicami przejĞciowymi (z tytuáu)

-

-

-

4. Stan aktywów z tytuáu odroczonego podatku
dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:

1,5

-

-

a) odniesionych na wynik ﬁnansowy

1,5

-

-

- dotyczący strat z lat ubiegáych

-

-

-

b) odniesionych na kapitaá wáasny

-

-

-

c) odniesionych na wartoĞü ﬁrmy lub ujemną wartoĞü ﬁrmy

-

-

-

Nota 5 (do pozycji II.1 aktywów)
ZAPASY

31.12.2006

a) materiaáy

31.12.2005
-

31.12.2004

-

-

b) póáprodukty i produkty w toku

-

-

-

c) produkty gotowe

-

-

-

d) towary

-

-

-

e) zaliczki na dostawy

2,0

-

-

Zapasy, razem

2,0

-

-

Nota 6.1 (do pozycji II.2 aktywów)
NALEĩNOĝCI KRÓTKOTERMINOWE

31.12.2006

a) od jednostek powiązanych
- z tytuáu dostaw i usáug, o okresie spáaty:
- do 12 miesiĊcy
- powyĪej 12 miesiĊcy

31.12.2005

31.12.2004

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- inne

-

-

-

- dochodzone na drodze sądowej

-

-

-

876,5

1 066,1

298,1

855,9

1 060,3

275,3

855,9

1 060,3

275,3

-

-

-

4,9

4,5

1,8

15,7

1,3

21,0

-

-

-

876,5

1 066,1

298,1

-

-

-

876,5

1 066,1

298,1

b) naleĪnoĞci od pozostaáych jednostek
- z tytuáu dostaw i usáug, o okresie spáaty:
- do 12 miesiĊcy
- powyĪej 12 miesiĊcy
- z tytuáu podatków, dotacji, ceá, ubezpieczeĔ
spoáecznych i zdrowotnych oraz innych ĞwiadczeĔ
- inne
- dochodzone na drodze sądowej
NaleĪnoĞci krótkoterminowe netto, razem
c) odpisy aktualizujące wartoĞü naleĪnoĞci
NaleĪnoĞci krótkoterminowe brutto, razem
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Nota 6.2 (do pozycji II.2 aktywów)
ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH
WARTOĝû NALEĩNOĝCI KRÓTKOTERMINOWYCH

31.12.2006

31.12.2005

31.12.2004

Stan na początek okresu

-

-

-

a) zwiĊkszenia (z tytuáu)

-

-

-

b) zmniejszenia (z tytuáu)

-

-

-

Stan odpisów aktualizujących wartoĞü naleĪnoĞci
krótkoterminowych na koniec okresu

-

-

-

Nota 6.3 (do pozycji II.2 aktywów)
NALEĩNOĝCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO
(STRUKTURA WALUTOWA)
a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut po przeliczeniu na zá.)
NaleĪnoĞci krótkoterminowe, razem

31.12.2006

31.12.2005

31.12.2004

816,7

1 062,9

234,9

59,9

3,2

63,2

876,6

1 066,1

298,1

Nota 6.4 (do pozycji II.2 aktywów)
NALEĩNOĝCI Z TYTUàU DOSTAW I USàUG
(BRUTTO) – O POZOSTAàYM OD DNIA
BILANSOWEGO OKRESIE SPàATY

31.12.2006

a) do 1 miesiąca

31.12.2005

31.12.2004

855,9

1 060,3

275,3

b) powyĪej 1 miesiąca do 3 miesiĊcy

-

-

-

c) powyĪej 3 miesiĊcy do 6 miesiĊcy

-

-

-

d) powyĪej 6 miesiĊcy do 1 roku

-

-

-

e) powyĪej 1 roku

-

-

-

f) naleĪnoĞci przeterminowane

-

-

-

855,9

1 060,3

275,3

-

-

-

855,9

1 060,3

275,3

NaleĪnoĞci z tytuáu dostaw i usáug, razem (brutto)
g) odpisy aktualizujące wartoĞü naleĪnoĞci z tytuáu
dostaw i usáug
NaleĪnoĞci z tytuáu dostaw i usáug, razem (netto)

Normalny tok sprzedaĪy realizowany przez Emitenta mieĞci siĊ w przedziale do 1 miesiąca. NaleĪnoĞci
przeterminowane nie wystĊpują.

Power Media S.A

160

Prospekt Emisyjny

Nota 6.5 (do pozycji II.2 aktywów)
NALEĩNOĝCI Z TYTUàU DOSTAW I USàUG,
PRZETERMINOWANE (BRUTTO) – Z PODZIAàEM NA
NALEĩNOĝCI NIE SPàACONE W OKRESIE

31.12.2006

31.12.2005

31.12.2004

a) do 1 miesiąca

-

-

-

b) powyĪej 1 miesiąca do 3 miesiĊcy

-

-

-

c) powyĪej 3 miesiĊcy do 6 miesiĊcy

-

-

-

d) powyĪej 6 miesiĊcy do 1 roku

-

-

-

e) powyĪej 1 roku

-

-

-

NaleĪnoĞci z tytuáu dostaw i usáug,
przeterminowane razem (brutto)

-

-

-

f) odpisy aktualizujące wartoĞü naleĪnoĞci z tytuáu dostaw
i usáug, przeterminowane

-

-

-

NaleĪnoĞci z tytuáu dostaw i usáug, razem (netto)

-

-

-

Nota 6.6 (do pozycji II.2 aktywów)
NALEĩNOĝCI PRZETERMINOWANE ORAZ
NALEĩNOĝCI SPORNE
(Z PODZIAàEM WG TYTUàÓW)

31.12.2006

31.12.2005

31.12.2004

A. NaleĪnoĞci przeterminowane i sporne brutto, w tym:

-

-

-

1. z tytuáu dostaw towarów i usáug

-

-

-

- do których nie dokonano odpisów aktualizacyjnych

-

-

-

- objĊte odpisami aktualizacyjnymi

-

-

-

1a) skierowane na drogĊ postĊpowania egzekucyjnego

-

-

-

- do których nie dokonano odpisów aktualizacyjnych

-

-

-

- objĊte odpisami aktualizacyjnymi

-

-

-

Nota 7.1 (do pozycji II.3 aktywów)
KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE

31.12.2006

31.12.2005

31.12.2004

a) w jednostkach zaleĪnych

-

-

-

b) w jednostkach wspóázaleĪnych

-

-

-

c) w jednostkach stowarzyszonych i innych jednostkach
powiązanych

-

-

-

d) w znaczącym inwestorze

-

-

-

e) w jednostce dominującej

-

-

-

f) w pozostaáych jednostkach

-

-

-

1 024,9

203,7

46,2

1 024,9

203,7

46,2

- inne Ğrodki pieniĊĪne

-

-

-

- inne aktywa pieniĊĪne

-

-

-

1 024,9

203,7

46,2

g) Ğrodki pieniĊĪne i inne aktywa pieniĊĪne
- Ğrodki pieniĊĪne w kasie i na rachunkach

Krótkoterminowe aktywa ﬁnansowe, razem
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Nota 7.2 (do pozycji II.3 aktywów)
ĝRODKI PIENIĉĩNE I INNE AKTYWA PIENIĉĩNE
(STRUKTURA WALUTOWA)

31.12.2006

a) w walucie polskiej

31.12.2004

1 024,9

203,7

46,2

-

-

-

1 024,9

203,7

46,2

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zá.)
ĝrodki pieniĊĪne i inne aktywa pieniĊĪne, razem

31.12.2005

Nota 8 (do pozycji II.4 aktywów)
KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA
MIĉDZYOKRESOWE

31.12.2006

a) czynne rozliczenia miĊdzyokresowe kosztów, w tym:

31.12.2005

31.12.2004

9,5

-

-

- opáacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe

8,7

-

-

- opáacone z góry usáugi infolinii

0,9

-

-

-

-

-

9,5

-

-

b) pozostaáe rozliczenia miĊdzyokresowe
Krótkoterminowe rozliczenia miĊdzyokresowe,
razem

Nota 9 (do pozycji I.1 pasywów)
KAPITAà ZAKàADOWY NA 31.12.2006

Udziaáowcy

IloĞü udziaáów
w szt.

IloĞü
gáosów

WartoĞü nominalna Udziaá w kapitale
w zá.
zakáadowym

Wojciech NarczyĔski

37

37

18 500,0

37%

Andrzej Parszuto

37

37

18 500,0

37%

Agnieszka Kozáowska

5

5

2 500,0

5%

Jacek Kaczmarek

1

1

500,0

1%

Marta Przewáocka

20

20

10 000,0

20%

100

100

50.000,0

100%

31.12.2006

31.12.2005

RAZEM

Nota 10 (do pozycji I.4 pasywów)
KAPITAà ZAPASOWY

31.12.2004

a) ze sprzedaĪy akcji powyĪej ich wartoĞci nominalnej

-

-

-

b) utworzony ustawowo

-

-

-

394,6

62,7

62,7

d) z dopáat akcjonariuszy / wspólników

-

-

-

e) inny (wg rodzaju)

-

-

-

394,6

62,7

62,7

c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad
wymaganą ustawowo (minimalną) wartoĞü

Kapitaá zapasowy, razem
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Nota 11.1 (do pozycji II.1 pasywów)
ZMIANA STANU DàUGOTERMINOWEJ REZERWY NA
ĝWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE
(WG TYTUàÓW)

31.12.2006

31.12.2005

a) stan na początek okresu

31.12.2004

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

c) wykorzystanie (z tytuáu)

-

-

-

d) rozwiązanie (z tytuáu)

-

-

-

-

-

-

e) stan na koniec okresu

-

-

-

- na odprawy emerytalne

-

-

-

- na odprawy emerytalne
b) zwiĊkszenia (z tytuáu)
- utworzenie rezerwy na odprawy emerytalne

- rezerwa na odprawy emerytalne

Nota 11.2 (do pozycji II.1 pasywów)
ZMIANA STANU POZOSTAàYCH REZERW
KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUàÓW)

31.12.2006

31.12.2005

31.12.2004

a) stan na początek okresu

-

-

-

b) zwiĊkszenia (z tytuáu)

-

-

-

c) wykorzystanie (z tytuáu)

-

-

-

d) rozwiązanie (z tytuáu)

-

-

-

e) stan na koniec okresu

-

-

-

Nota 12.1 (do pozycji II.2 pasywów)
ZOBOWIĄZANIA DàUGOTERMINOWE

31.12.2006

31.12.2005

31.12.2004

a) wobec jednostek zaleĪnych

-

-

-

b) wobec jednostek wspóázaleĪnych

-

-

-

c) wobec jednostek stowarzyszonych

-

-

-

d) wobec znaczącego inwestora

-

-

-

e) wobec jednostki dominującej

-

-

-

f) wobec pozostaáych jednostek

72,1

-

-

- kredyty i poĪyczki

65,9

-

-

- z tytuáu emisji dáuĪnych papierów wartoĞciowych

-

-

-

- inne zobowiązania ﬁnansowe, w tym:

-

-

-

6,2

-

-

-

-

-

72,1

-

-

- umowy leasingu ﬁnansowego
- inne (wg rodzaju)
Zobowiązania dáugoterminowe, razem
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Nota 12.2 (do pozycji II.2 pasywów)
ZOBOWIĄZANIA DàUGOTERMINOWE, O
POZOSTAàYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE
SPàATY

31.12.2006

31.12.2005

31.12.2004

a) powyĪej 1 roku do 3 lat

57,2

-

-

b) powyĪej 3 do 5 lat

14,9

-

-

-

-

-

72,1

-

-

c) powyĪej 5 lat
Zobowiązania dáugoterminowe, razem

Nota 13.1 (do pozycji II.3 pasywów)
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE

31.12.2006

31.12.2005

31.12.2004

a) wobec jednostek zaleĪnych

-

-

-

b) wobec jednostek wspóázaleĪnych

-

-

-

c) wobec jednostek stowarzyszonych i innych jednostek
powiązanych

-

-

-

d) wobec znaczącego inwestora

-

-

-

e) wobec jednostki dominującej

-

-

9,8

f) wobec pozostaáych jednostek

689,0

851,5

141,3

- kredyty i poĪyczki, w tym:

25,5

-

-

- z tytuáu emisji dáuĪnych papierów wartoĞciowych

-

-

-

- z tytuáu dywidend

-

-

-

15,9

-

-

15,9

-

-

117,2

157,8

89,5

117,2

157,8

89,5

-

-

-

- zaliczki otrzymane na dostawy

-

0,1

-

- zobowiązania wekslowe

-

-

-

523,0

692,6

51,8

-

-

-

7,4

1,0

-

- z pracownikami z tytuáu zaliczek

-

-

-

- zobowiązania wobec odbiorców

-

-

-

- pozostaáe zobowiązania

-

-

-

0,6

-

-

0,6

-

-

689,6

851,5

151,1

- inne zobowiązania ﬁnansowe, w tym:
- z tytuáu leasingu ﬁnansowego
- z tytuáu dostaw i usáug, o okresie wymagalnoĞci:
- do 12 miesiĊcy
- powyĪej 12 miesiĊcy

- z tytuáu podatków, ceá, ubezpieczeĔ i innych
ĞwiadczeĔ
- z tytuáu wynagrodzeĔ
- inne (wg rodzaju)

g) fundusze specjalne (wg tytuáów)
- zakáadowy fundusz ĞwiadczeĔ socjalnych
Zobowiązania krótkoterminowe, razem
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Nota 13.2 (do pozycji II.3 pasywów)
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE
(STRUKTURA WALUTOWA)

31.12.2006

a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zá.)
Zobowiązania krótkoterminowe, razem

31.12.2005

31.12.2004

687,4

851,5

151,1

2,2

0,0

0,0

689,6

851,5

151,1

Nota 14 (do pozycji II.4 pasywów)
INNE ROZLICZENIA MIĉDZYOKRESOWE

31.12.2006

a) bierne rozliczenia miĊdzyokresowe kosztów

31.12.2005

31.12.2004

-

-

-

- dáugoterminowe

-

-

-

- krótkoterminowe

-

-

-

-

-

-

- dáugoterminowe (wg tytuáów)

-

-

-

- krótkoterminowe (wg tytuáów)

-

7,6

7,6

-

7,6

7,6

-

7,6

7,6

b) rozliczenia miĊdzyokresowe przychodów

- pozostaáe rozliczenia miĊdzyokresowe przychodów
Inne rozliczenia miĊdzyokresowe, razem

Nota 15
WARTOĝû KSIĉGOWA NA JEDNĄ AKCJĉ ZWYKàĄ/
UDZIAà
WartoĞü ksiĊgowa (w tys. zá.)
ĝrednia waĪona liczba akcji/udziaáów (w szt.)
WartoĞü ksiĊgowa na jedną akcjĊ /udziaá (w zá.)
Rozwodniona liczba akcji/udziaáów
Rozwodniona wartoĞü ksiĊgowa na jedną akcjĊ/udziaá
(w zá.)

31.12.2006

31.12.2005

31.12.2004

1 397,9

536,4

248,2

100

100

100

13 978,9

5 364,2

2 482,1

100

100

100

13 978,9

5 364,2

2 482,1

WartoĞü ksiĊgowa na jedną akcjĊ zostaáa ustalona w wyniku podzielenie kapitaáów wáasnych
przez iloĞü udziaáów.
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Noty objaĞniające do rachunku zysków i strat
Nota 16.1 (do pozycji I.1 rachunku zysków i strat)
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAĩY PRODUKTÓW
(STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE
DZIAàALNOĝCI)
1. Oprogramowanie komputerowe i usáugi
programistyczne (Usáugi IT/dedykowane systemy
informatyczne)

2006

2005

2004

9 427,0

3 827,8

1 957,8

260,5

194,9

708,4

-

-

-

9 014,4

3 488,5

1 244,4

-

-

-

132,1

139,9

0,0

-

-

-

20,0

4,5

5,0

-

-

-

2. Usáugi HR (outsourcing i rekrutacja
specjalistów IT)

873,4

0,0

0,0

Rekrutacja pracowników do dziaáów IT

491,7

0,0

0,0

- w tym: od jednostek powiązanych

-

-

-

381,7

0,0

0,0

SprzedaĪ licencji na wáasne oprogramowanie
- w tym: od jednostek powiązanych
Usáugi informatyczne i programistyczne
- w tym: od jednostek powiązanych
Szkolenia dla programistów i informatyków
- w tym: od jednostek powiązanych
Utrzymanie, serwis i wsparcie systemów informatycznych
- w tym: od jednostek powiązanych

Outsourcing kadrowy pracowników
- w tym: od jednostek powiązanych
3. Serwis internetowy iﬁrma.pl

-

-

-

299,3

132,8

101,7

- w tym: od jednostek powiązanych
4. Pozostaáe
- w tym: od jednostek powiązanych
Przychody netto ze sprzedaĪy produktów, razem

-

-

-

13,5

0,0

2,5

-

-

-

10 613,2

3 960,6

2 062,0

-

-

-

- w tym: od jednostek powiązanych

Nota 16.2 (do pozycji I.1 rachunku zysków i strat)
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAĩY PRODUKTÓW
(STRUKTURA TERYTORIALNA)
a) kraj
w tym: od jednostek powiązanych
- sprzedaĪ produktów
w tym: od jednostek powiązanych
- sprzedaĪ usáug
w tym: od jednostek powiązanych
b) eksport
w tym: od jednostek powiązanych
- sprzedaĪ produktów
w tym: od jednostek powiązanych
- sprzedaĪ usáug
w tym: od jednostek powiązanych
Przychody netto ze sprzedaĪy produktów, razem
w tym: od jednostek powiązanych
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2006

2005

2004

10 195,8

3 422,0

1 255,8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10 195,8

3 422,0

1 255,8

-

-

-

417,4

538,6

806,2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

417,4

538,6

806,2

-

-

-

10 613,2

3 960,6

2 062,0

-

-

-

Prospekt Emisyjny

Nota 17 (do pozycji II.1 rachunku zysków i strat)
KOSZTY WEDàUG RODZAJU

2006

2005

2004

a) amortyzacja

115,5

106,1

71,9

b) zuĪycie materiaáów i energii

127,9

113,7

89,6

1 272,5

893,9

688,6

d) podatki i opáaty

81,6

23,8

2,4

e) wynagrodzenia

5 617,3

1 854,2

1 034,8

f) ubezpieczenia spoáeczne i inne Ğwiadczenia

1 056,3

309,5

35,0

669,4

296,6

47,4

- koszty bankowe

-

-

-

- koszty BHP

-

-

-

669,4

296,6

47,4

8 940,5

3 597,8

1 969,7

Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeĔ
miĊdzyokresowych

-

-

0,3

Koszty wytworzenia produktów na wáasne potrzeby
jednostki (wielkoĞü ujemna)

-

-

-

Koszty sprzedaĪy (wielkoĞü ujemna)

-251,6

-121,3

-11,3

Koszty ogólnego zarządu (wielkoĞü ujemna)

-789,6

-461,6

-277,0

7 899,3

3 014,9

1 681,7

c) usáugi obce

g) pozostaáe koszty rodzajowe, w tym:

- pozostaáe koszty
Koszty wedáug rodzaju, razem

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów

Nota 18 (do pozycji VII rachunku zysków i strat)
POZOSTAàE PRZYCHODY OPERACYJNE

2006

a) zysk ze zbycia nieﬁnansowych aktywów trwaáych

2005
0,3

b) dotacje

2004
-

-

1,5

-

-

14,9

43,5

4,4

rozwiązanie rezerwy z tytuáu odpisów
aktualizujących naleĪnoĞci

-

-

-

rozwiązane rezerwy na straty i koszty

-

-

-

umorzenie przedawnionych zobowiązaĔ

-

41,3

-

14,9

2,2

4,4

16,7

43,5

4,4

c) inne przychody operacyjne

pozostaáe przychody operacyjne
Inne przychody operacyjne, razem
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Nota 19 (do pozycji VIII rachunku zysków i strat)
POZOSTAàE KOSZTY OPERACYJNE

2006

2005

2004

a) strata ze zbycia nieﬁnansowych aktywów trwaáych

-

-

-

b) aktualizacja wartoĞci aktywów nieﬁnansowych

-

-

-

11,1

12,3

0,3

darowizny

-

-

-

rezerwa na koszty

-

-

-

roczna korekta podatku VAT

-

-

-

11,1

12,3

0,3

11,1

12,3

0,3

odpisy aktualizujące
c) inne koszty operacyjne

-

kara za wczeĞniejsze rozwiązanie umowy

-

inne pozostaáe koszty operacyjne

Inne koszty operacyjne, razem

Nota 20.1 (do pozycji X.2 rachunku zysków i strat)
PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUàU ODSETEK

2006

a) tytuáu udzielonych poĪyczek

2005

2004

-

-

-

• od jednostek powiązanych, w tym:

-

-

-

• od pozostaáych jednostek

-

-

-

24,2

0,0

0,5

b) pozostaáe odsetki
• od jednostek powiązanych, w tym:
• od pozostaáych jednostek
Przychody ﬁnansowe z tytuáu odsetek, razem

-

-

-

24,2

0,0

0,5

24,2

0,0

0,5

Nota 20.2 (do pozycji X.4 i X5 rachunku zysków i strat)
INNE PRZYCHODY FINANSOWE

2006

a) dodatnie róĪnice kursowe

2005

2004

-

-

-

• zrealizowane

-

-

-

• niezrealizowane

-

-

-

b) rozwiązane rezerwy

-

-

-

c) pozostaáe, w tym:

-

0,1

0,4

• odsetki od kaucji na wynajem lokalu

-

-

-

• inne

-

0,1

0,4

-

0,1

0,4

Inne przychody ﬁnansowe, razem
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Nota 21.1 (do pozycji XI.1 rachunku zysków i strat)
KOSZTY FINANSOWE Z TYTUàU ODSETEK

2006

a) od kredytów i poĪyczek

2005

2004

-

-

-

dla jednostek powiązanych

-

-

-

dla innych jednostek

-

-

-

3,7

0,2

0,1

-

-

-

3,7

0,2

0,1

3,7

0,2

0,1

b) pozostaáe odsetki
dla jednostek powiązanych
dla innych jednostek
Koszty ﬁnansowe z tytuáu odsetek, razem

Nota 21.2 (do pozycji XI.3 i XI.4 rachunku zysków i strat)
INNE KOSZTY FINANSOWE

2006

a) ujemne róĪnice kursowe

2005

2004

6,9

14,7

12,4

-

-

-

6,9

14,7

12,4

-

-

-

-

-

-

c) pozostaáe, w tym:

-

-

-

koszty rozszerzenia spóáki (RMK) poniesione do
31.12.2001

-

-

-

-

-

-

6,9

14,7

12,4

zrealizowane
niezrealizowane
b) utworzone rezerwy (z tytuáu)
odpisy aktualizujące naleĪnoĞci

inne
Inne koszty ﬁnansowe, razem

Nota 22 (do pozycji XIII.2 rachunku zysków i strat)
STRATY NADZWYCZAJNE

2006

2004

2005

a) losowe – kradzieĪ Ğrodków trwaáych

-

-

-

b) pozostaáe (wg tytuáów)

-

-

-

Inne straty nadzwyczajne, razem

-

-

-
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Nota 23 (do pozycji XV rachunku zysków i strat)
PODATEK DOCHODOWY BIEĩĄCY

2006

1. Zysk (strata) brutto

2005

2004

1 692,0

379,2

84,6

-74,2

99,7

31,7

90,5

99,7

37,1

- przychód uwzglĊdniony dla potrzeb podatku
dochodowego

0,0

27,0

0,0

- koszty nie stanowiące kosztów podatkowych

90,5

72,7

37,1

164,7

0,0

5,4

36,0

0,0

0,8

128,7

0,0

4,6

1 617,8

478,9

116,3

307,4

91,0

22,1

23,3

-

-

330,7

91,0

22,1

330,7

91,0

22,1

-

-

-

2. RóĪnice pomiĊdzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą
opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytuáów)
a)zwiĊkszające postawĊ opodatkowania

b) zmniejszające podstawĊ opodatkowania
- przychody nie stanowiące trwale przychodów
podatkowych
- koszty stanowiące dla celów podatku koszt roku
podatkowego
3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym
4. Podatek dochodowy wedáug stawki 19%
5. ZwiĊkszenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i
obniĪki podatku
6. Podatek dochodowy bieĪący ujĊty (wykazany) w
deklaracji podatkowej okresu, w tym:
- wykazany w rachunku zysków i strat
- dotyczący pozycji, które zmniejszyáy lub zwiĊkszyáy
kapitaá wáasny
- dotyczący pozycji, które zmniejszyáy lub zwiĊkszyáy
wartoĞü ﬁrmy lub ujemną wartoĞü ﬁrmy

-

-

-

Nota 24
ZYSK NETTO NA JEDNĄ AKCJĉ ZWYKàĄ

2006

Zysk (strata) netto (w tys. zá.)
ĝrednia waĪona liczba akcji (w szt.)
Zysk (strata) netto na jedną akcjĊ zwykáą (w zá.)
ĝrednia waĪona rozwodniona liczba akcji zwykáych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcjĊ zwykáą (w zá.)

2005

2004

1 361,5

288,2

62,5

100

100

100

13 614,8

2 882,0

624,9

100

100

100

13 614,8

2 882,0

624,9

Zysk (strata) na jedną akcjĊ zwykáą zostaá ustalony przez podzielenie zysku (straty) netto
przez iloĞü akcji zwykáych.
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Noty objaĞniające do rachunku przepáywów pieniĊĪnych

STRUKTURA ĝRODKÓW PIENIĉĩNYCH NA
POCZĄTEK I KONIEC OKRESU

2006

2005

2004

203,7

46,2

79,0

203,7

46,2

79,0

-

-

-

1 024,9

203,7

46,2

1 024,9

203,7

46,2

-

-

-

821,2

157,5

-32,8

1 452,0

326,2

10,4

ĝrodki pieniĊĪne z dziaáalnoĞci inwestycyjnej

-210,3

-168,7

-43,2

ĝrodki pieniĊĪne z dziaáalnoĞci ﬁnansowej

-420,5

-

-

a) Ğrodki pieniĊĪne razem (stan na początek okresu)
- Ğrodki pieniĊĪne w kasie i na rachunkach
- inne Ğrodki pieniĊĪne
b) Ğrodki pieniĊĪne razem (stan na koniec okresu)
- Ğrodki pieniĊĪne w kasie i na rachunkach
- inne Ğrodki pieniĊĪne
Zmiana stanu Ğrodków pieniĊĪnych
ĝrodki pieniĊĪne z dziaáalnoĞci operacyjnej

DODATKOWE NOTY OBJAĝNIAJĄCE
1.

Informacja o instrumentach ﬁnansowych
W caáym okresie spóáka posiadaáa nastĊpujące instrumenty ﬁnansowe:

x

Ğrodki pieniĊĪne – prezentowane w sprawozdaniu ﬁnansowym jako inne krótkoterminowe
aktywa ﬁnansowe, wyceniane w wartoĞci godziwej,

x

kredyty bankowe - prezentowane w sprawozdaniu ﬁnansowym jako kredyty i poĪyczki,
wyceniane w skorygowanej cenie nabycia,

x

zobowiązania z tytuáu leasingu ﬁnansowego - prezentowane w sprawozdaniu ﬁnansowym
jako inne zobowiązania ﬁnansowe, wyceniane w skorygowanej cenie nabycia,

1.1.

Zobowiązania z tytuáu kredytów bankowych:
2006

Stan na BO
a) zwiĊkszenia, z tytuáu:
- zaciągniĊcia kredytu

2005

2004

-

-

-

102,0

-

-

102,0

b) zmniejszenia, z tytuáu:

10,6

-

-

- spáaty

10,6

-

-

91,4

-

-

- z terminem realizacji do 12 m-cy

25,5

-

-

- z terminem realizacji powyĪej 12 miesiĊcy

65,9

-

-

Stan na BZ
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1.2.

Zobowiązania z tytuáu leasingu ﬁnansowego:
2006

2005

Stan na BO

2004

-

-

-

30,2

-

-

30,2

-

-

b) zmniejszenia z tytuáu

8,2

-

-

- spáaty

8,2

-

-

22,0

-

-

15,8

-

-

6,2

-

-

a) zwiĊkszenia, z tytuáu
- podpisania umów leasingowych

Stan na BZ
- z terminem realizacji do 12 m-cy
- z terminem realizacji powyĪej 12 miesiĊcy

1.3.

Koszty z tytuáu odsetek od zobowiązaĔ ﬁnansowych:
2006

2005

2004

Koszty z tytuáu odsetek od zobowiązaĔ
ﬁnansowych:

3,4

-

-

a) przeznaczonych do obrotu, w tym:

-

-

-

-

-

-

3,4

-

-

-

-

-

- kredyty

3,1

-

-

- leasingi

0,3

-

-

-

-

-

- z terminem zapáaty do 3 miesiĊcy

-

-

-

- z terminem zapáaty powyĪej 3 do 12 m-cy

-

-

-

- z terminem zapáaty powyĪej 12 miesiĊcy

-

-

-

- odsetki niezrealizowane
b) pozostaáych krótkoterminowych, w tym
- poĪyczki

Odsetki niezrealizowane, razem, w tym:

2.
Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególnoĞci zobowiązaniach
warunkowych, w tym równieĪ udzielonych przez Emitenta gwarancjach i
porĊczeniach (takĪe wekslowych)

Nie wystĊpują.
3.
Dane dotyczące zobowiązaĔ wobec budĪetu paĔstwa lub jednostek
samorządu terytorialnego z tytuáu uzyskania praw wáasnoĞci budynków i
budowli
Nie dotyczy
4.
Przychody, koszty i wyniki dziaáalnoĞci zaniechanej w okresie
sprawozdawczym lub przewidzianej do zaniechania w okresie nastĊpnym
Nie dotyczy
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5.
Koszt wytworzenia Ğrodków trwaáych w budowie, Ğrodków trwaáych na
wáasne potrzeby
Nie wystąpiáy
6.

Poniesione i planowane nakáady inwestycyjne
Poniesione nakáady inwestycyjne

2006

Nakáady inwestycyjne w wartoĞci niematerialne i
prawne

2005

2004

8,4

5,5

15,5

Nakáady inwestycyjne w rzeczowe aktywa trwaáe:

224,2

163,2

28,2

- zakup

174,1

147,7

28,2

19,8

15,5

-

30,2

-

-

-przyjĊcie ze Ğrodków trwaáych w budowie
- leasing ﬁnansowy

Poniesione nakáady dotyczyáy w przewaĪającej czĊĞci wyposaĪenia biura (komputery,
meble, pozostaáe oprzyrządowanie) oraz Ğrodków transportu, w tym równieĪ uĪytkowanych
na podstawie umów leasingowych.
Jednostka planuje poniesienie wydatków na cele inwestycyjne związane z wykorzystaniem
Ğrodków pozyskanych z emisji akcji:
Zestawienie wykorzystania Ğrodków z emisji na inwestycje:
Nazwa

Kwota

Inwestycje związane z serwisem iﬁrma.pl

700 000

Budowa infrastruktury call-center i systemu obsáugi klienta umoĪliwiającego dziaáanie na
duĪą skalĊ (do 20.000 tys. uĪytkowników)

500 000

Rozbudowa serwerowni do poziomu umoĪliwiającego obsáugĊ 20.000. uĪytkowników

200 000

Razem

700 000

Pozostaáe wydatki związane z inwestycjami bĊdą dotyczyáy wyposaĪenia i bĊdą miaáy
charakter odtworzeniowy.
7.

Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi

Transakcje z jednostkami powiązanymi w latach 2004-2006 obejmują jedynie transakcje
z czáonkami zarządu tj. z Wojciechem NarczyĔskim, Andrzejem Parszuto oraz Martą
Przewáocką. PoniĪsze zestawienie przestawia wartoĞci wynagrodzenia oraz zakres prac
realizowanych na podstawie umów zleceĔ.
Podmiot powiązany

2004

2005

2006

Przedmiot umowy

-

-

109 600,00

Wspóátworzenie
oprogramowania

Andrzej Parszuto

30 000,00

111 000,00

110 400,00

Promocja i obsáuga serwisu
internetowego iﬁrma.pl

Marta Przewáocka

-

73 922,21

120 000,00

Pozyskiwania zamówieĔ od
nowych klientów

Wojciech NarczyĔski
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8.

Informacje
konsolidacji

o

wspólnych

przedsiĊwziĊciach,

które

nie

podlegają

Nie dotyczy
9.

Informacje o przeciĊtnym zatrudnieniu, z podziaáem na grupy zawodowe
Wyszczególnienie

2006

Pracownicy umysáowi
Pracownicy na stanowiskach robotniczych
Razem

10.

2004

111

32

4

1

1

0

112

33

4

àączna wartoĞü wynagrodzeĔ i nagród (w pieniądzu i w naturze), wypáaconych
lub naleĪnych, odrĊbnie dla osób zarządzających i nadzorujących Emitenta w
przedsiĊbiorstwie Emitenta i z tytuáu peánienia funkcji we wáadzach jednostek
zaleĪnych, wspóázaleĪnych i stowarzyszonych (dla kaĪdej grupy osobno)
Wyszczególnienie

2006

1. Organy zarządzające
2. Organy nadzorujące
Razem

11.

2005

2005

2004

365,1

262,9

58,00

0,0

0,0

0,0

365,1

262,9

58,00

Informacje o wartoĞci niespáaconych zaliczek, kredytów, poĪyczek, gwarancji,
porĊczeĔ lub innych umów zobowiązujących do ĞwiadczeĔ na rzecz Emitenta,
udzielonych przez Emitenta osobom zarządzającym i nadzorującym
Nie wystĊpują

12. Informacje o istotnych zdarzeniach, dotyczących lat ubiegáych, ujĊtych w
sprawozdaniu ﬁnansowym za bieĪący okres
W roku 2006 w obciąĪeniach podatkowych oprócz podatku bieĪącego zostaá ujĊty
równieĪ podatek dotyczący lat 2003-2004 w wysokoĞci 23,3 tys. zá. Ze wzglĊdu na
fakt, Īe kwota ta stanowi 1,7% wyniku ﬁnansowego netto za 2006 rok, nie dokonano
korekt wyniku ﬁnansowego lat ubiegáych.
13. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiáy po dniu bilansowym, a
nieuwzglĊdnionych w sprawozdaniu ﬁnansowym
W dniu 01.06.2007 roku zostaáo zarejestrowane przeksztaácenie formy prawnej ze
spóáki z ograniczoną odpowiedzialnoĞcią na spóákĊ akcyjną.
JednoczeĞnie dokonano podwyĪszenia kapitaáu podstawowego spóáki zwiĊkszając go
do poziomu 500.000 zá., na który skáada siĊ 5.000.000 akcji o wartoĞci nominalnej
0,1 zá. Poáowa akcji jest uprzywilejowana w prawach gáosu, poniewaĪ daje dwa gáosy
na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. PodwyĪszenie kapitaáu nastąpiáo z kapitaáu
zapasowego spóáki.
14.

Informacje o relacjach miĊdzy prawnym poprzednikiem a Emitentem oraz o
sposobie i zakresie przejĊcia aktywów i pasywów
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W dniu 01.06.2007 roku zostaáo zarejestrowane przeksztaácenie formy prawnej ze
spóáki z ograniczoną odpowiedzialnoĞcią na spóákĊ akcyjną. Wszystkie aktywa i pasywa
Power Media Sp. z o.o. zostaáy w sposób kompletny przejĊte przez Power Media S.A.
15.

Sprawozdanie ﬁnansowe skorygowane wskaĨnikiem inﬂacji
Nie istnieją przesáanki do przeprowadzenia korekty analizowanych sprawozdaĔ
ﬁnansowych wskaĨnikiem inﬂacji.

16.
Zestawienie i objaĞnienie róĪnic pomiĊdzy danymi ujawnionymi
w sprawozdaniu ﬁnansowym i porównywalnych danych ﬁnansowych a uprzednio
sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami
Korekty Bilansu

31.12.2005

31.12.2004

Opis korekt

Korekty wynikowe (wynikajace z zastrzeĪenia do opinii za 2004 rok):
1

NaleĪnoĞci
krótkoterminowe z tytuáu
dostaw i usáug

-

69,2

2

Zobowiązania
krótkoterminowe z tytuáu
podatków

-

18,6

3

Wynik ﬁnansowy

-50,6

50,6

4

Wynik ﬁnansowy lat
ubiegáych

50,6

Korekta dotyczy
przychodów ze sprzedaĪy
za 2004 rok ujĊtych w roku
2005
Korekta nalicznia podatku
dochowego w zakresie
nieujĊtych przychodów
i amortyzacji Ğrodków
trwaáych niestanowiacej
kosztów uzyslania
przychodów
korekta wynikajaca z ujĊcia
przychodów i rozliczenia
podatku dochodowego
korekta wynikajaca z ujĊcia
przychodów i rozliczenia
podatku dochodowego w
2004 r.

-

Korekty prezentacyjne (wynikajace z zastosowania sposobu prezentacji zgodnego z zasadami
obowiązującymi w 2006 roku)

1

Zapasy

-6,8

-6,3

PrzesuniĊcie wpáaconych
kaucji za najem
powierzchni biurowych z
zapasów do naleĪnoĞci

2

NaleĪnoĞci dáugoterminowe

6,8

6,3

PrzesuniĊcie wpáaconych
kaucji za najem
powierzchni biurowych z
zapasów do naleĪnoĞci

Korekty Rachunku Zysków i Strat

31.12.2005

31.12.2004

Opis korekt

Korekty Wynikowe (wynikajace z zastrzeĪenia do opinii za 2004 rok):
1

2

Przychody ze sprzedaĪy

podatek dochodowy
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-69,2

-18,6
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69,2

Korekta przychodów ze
sprzedaĪy dotyczących
2004 a ujĊtych w roku 2005

18,6

Korekta nalicznia podatku
dochowego w zakresie
nieujĊtych przychodów
i amortyzacji Ğrodków
trwaáych niestanowiacej
kosztów uzyslania
przychodów

Power Media S.A

Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowoĞci i sposobu sporządzania
sprawozdania ﬁnansowego, dokonanych w stosunku do poprzedniego roku
obrotowego (lat obrotowych), ich przyczyny, tytuáy oraz wpáyw wywoáanych tym
skutków ﬁnansowych na sytuacjĊ majątkową i ﬁnansową, páynnoĞü oraz wynik
ﬁnansowy i rentownoĞü
17.

Historyczne informacje ﬁnansowe zostaáy zaprezentowane przy zastosowaniu jednolitych
zasad (polityki) rachunkowoĞci i sposobu sporządzania sprawozdania ﬁnansowego.
18.
Dokonane korekty báĊdów podstawowych, ich przyczyny, tytuáy oraz wpáyw
wywoáanych tym skutków ﬁnansowych na sytuacjĊ majątkową i ﬁnansową,
páynnoĞü oraz wynik ﬁnansowy i rentownoĞü
W rocznych sprawozdaniach
podstawowych.

ﬁnansowych

nie

dokonywano

korekt

báĊdów

19.
W przypadku wystĊpowania niepewnoĞci co do moĪliwoĞci kontynuowania
dziaáalnoĞci, opis tych niepewnoĞci oraz stwierdzenie, Īe taka niepewnoĞü
wystĊpuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie ﬁnansowe zawiera korekty z tym
związane. Informacja powinna zawieraü równieĪ opis podejmowanych, bądĨ
planowanych przez Emitenta dziaáaĔ mających na celu eliminacjĊ niepewnoĞci

Sprawozdanie ﬁnansowe zostaáo sporządzone przy zaáoĪeniu kontynuowania
dziaáalnoĞci. Nie istnieją okolicznoĞci wskazujące na zagroĪenie dziaáalnoĞci w dającej
siĊ przewidzieü przyszáoĞci.
20.

Poáączenie jednostek
Nie dotyczy

21.
W przypadku niestosowania w sprawozdaniu ﬁnansowym do wyceny
udziaáów i akcji w jednostkach podporządkowanych - metody praw wáasnoĞci
- naleĪy przedstawiü skutki, jakie spowodowaáoby jej zastosowanie, oraz wpáyw
na wynik ﬁnansowy
Nie dotyczy
22.

Sporządzanie sprawozdania skonsolidowanego
Nie dotyczy

23.
Polityka dywidendy - opis polityki Emitenta dotyczący wypáaty dywidendy
oraz wszelkie ograniczenia w tym zakresie. WartoĞü dywidendy na akcjĊ za
kaĪdy rok obrotowy okresu objĊtego historycznymi informacjami ﬁnansowymi
skorygowany, w przypadku zmiany liczby akcji emitenta, w celu umoĪliwienia
dokonania porównania
Zasady polityki Zarządu co do wypáaty dywidendy w okresie ostatnich 3 lat
obrotowych
Zasadą polityki Zarządu odnoĞnie dywidendy jest realizowanie wypáat stosownie do wielkoĞci
wypracowanego zysku i moĪliwoĞci Spóáki. Zarząd zgáaszając propozycjĊ dotyczącą
moĪliwoĞci wypáaty dywidendy ma na uwadze koniecznoĞü zapewnienia Spóáce páynnoĞci
ﬁnansowej oraz kapitaáu niezbĊdnego do dynamicznego rozwoju dziaáalnoĞci.
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Nie istnieją Īadne ograniczenia, jak równieĪ uprzywilejowanie w zakresie wypáaty
dywidendy.
W latach 2004-2005 dywidenda nie byáa wypáacana.
Zgodnie z uchwaáą nr 3 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 30 maja 2007 roku
postanowiáo wypáaciü dywidendĊ za rok 2006 w wysokoĞci 5.000,00 zá./1 udziaá. àączna
kwota przeznaczona do wypáaty wyniosáą 500.000,00 zá.
Hipotetyczna wartoĞü dywidendy przypadającej na 1 akcjĊ za rok 2006 wyniosáaby 0,10 zá.
Zasady polityki Zarządu co do wypáaty dywidendy w okresie najbliĪszych 3 lat
obrotowych
Zarząd planuje rekomendowaü Walnemu Zgromadzeniu przeznaczenie znaczącej czĊĞci
zysków spóáki w najbliĪszych trzech latach obrotowych na realizacjĊ strategii rozwojowej
Power Media S.A., jednak bierze pod uwagĊ równieĪ rozwaĪenie wypáaty dywidendy dla
Akcjonariuszy, która bĊdzie uzaleĪniona od wysokoĞci wypracowanego zysku w kolejnych
latach.
24.
PostĊpowanie sądowe i arbitraĪowe - informacja na temat wszystkich
postĊpowaĔ przed organami rządowymi, postĊpowaĔ sądowych lub arbitraĪowych
(áącznie ze wszelkimi postĊpowaniami w toku lub które wedáug wiedzy emitenta
mogą wystąpiü) za okres obejmujący co najmniej ostatnie 12 miesiĊcy, które
to postĊpowania mogáy mieü lub miaáy w niedawnej przeszáoĞci istotny wpáyw
na sytuacjĊ ﬁnansową lub rentownoĞü emitenta albo zamieszczenie stosownego
oĞwiadczenia stwierdzającego ich brak
Zarząd oĞwiadcza, Īe w ostatnich 12 miesiącach nie miaáy miejsca Īadne postĊpowania
przed organami rządowymi, postĊpowania sądowe lub arbitraĪowe, które mogáy mieü lub
miaáy w niedawnej przeszáoĞci istotny wpáyw na sytuacjĊ lub rentownoĞü jednostki.
25.
Znaczące zmiany w sytuacji ﬁnansowej i ekonomicznej emitenta - opis
wszystkich znaczących zmian w sytuacji ﬁnansowej lub ekonomicznej, które
miaáy miejsce od daty zakoĔczenia ostatniego okresu sprawozdawczego, za
który opublikowano zbadane informacje ﬁnansowe lub Ğródroczne informacje
ﬁnansowe albo zamieszczenie stosownego oĞwiadczenia stwierdzającego ich
brak
W ocenie Zarządu, po dniu 31.12.2006 roku nie zaszáy znaczące zmiany sytuacji ﬁnansowej
i ekonomicznej Emitenta za wyjątkiem przeksztaácenia formy prawnej spóáki z ograniczoną
odpowiedzialnoĞcią na spóákĊ akcyjną i podwyĪszenia kapitaáu podstawowego spóáki, co
zostaáo omówione w pkt 13 Dodatkowych not objaĞniających Prospektu.

20.4. Badanie historycznych informacji ﬁnansowych
Historyczne informacje ﬁnansowe zostaáy zbadane przez biegáego rewidenta. Opinie biegáych
rewidentów o prawidáowoĞci i rzetelnoĞci sprawozdaĔ ﬁnansowych zostaáy przedstawione
w pkt. 20.1 niniejszej czĊĞci prospektu.

20.5. Data najnowszych informacji ﬁnansowych
Najnowsze roczne dane ﬁnansowe zbadane przez biegáego rewidenta dotyczą roku 2006.

Prospekt Emisyjny

177

Power Media S.A

20.6. ĝródroczne i inne informacje ﬁnansowe
W niniejszym punkcie zamieszczone zostaáo Ğródroczne sprawozdanie ﬁnansowe za okres
od 1 stycznia 2007 do 30 czerwca 2007 r. wraz z danymi porównywalnymi sporządzonymi
za okres: od 1 stycznia 2006 do 30 czerwca 2006 r. poddane przeglądowi przez biegáego
rewidenta zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi. W odniesieniu do
bilansu dane porównywalne stanowi stan na dzieĔ 31.12.2006 roku.
Sprawozdanie ﬁnansowe sporządzone za okres od 1 stycznia 2006 do 30 czerwca 2006 r.
nie byáo badane przez biegáego rewidenta.
Przedstawione w Prospekcie Ğródroczne informacje ﬁnansowe zostaáy sporządzone zgodnie
z Polskimi Standardami RachunkowoĞci.
Wszystkie sprawozdania ﬁnansowe zostaáy sporządzone w tysiącach záotych.

20.6.1 Raport NiezaleĪnego Biegáego Rewidenta z przeglądu Ğródrocznego
sprawozdania ﬁnansowego za okres 01.01.2007-30.06.2007
RAPORT NIEZALEĩNEGO BIEGàEGO REWIDENTA

dla Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej i Zarządu

Power Media Spóáka Akcyjna

z przeglądu Ğródrocznego sprawozdania ﬁnansowego obejmującego okres od 01.01.2007 r.
do 30.06.2007 r.
DokonaliĞmy przeglądu zaáączonego Ğródrocznego sprawozdania ﬁnansowego Power Media
S.A., z siedzibą we Wrocáawiu, na które skáada siĊ:
wprowadzenie do sprawozdania ﬁnansowego,
x bilans sporządzony na dzieĔ 30.06.2007 r., który po stronie aktywów i pasywów
wykazuje sumĊ 3 309 565,51 zá
x rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2007 r. do 30.06.2007 r. wykazujący
zysk netto w wysokoĞci 175 962,30 zá,
x zestawienie zmian w kapitale (funduszu) wáasnym za okres od 01.01.2007 r. do
30.06.2007 r. wykazujące wzrost kapitaáu wáasnego o kwotĊ 175 962,30 zá,
x rachunek przepáywów pieniĊĪnych za okres od 01.01.2007 r. do 30.06.2007 r.
wykazujący zwiĊkszenie stanu Ğrodków pieniĊĪnych o kwotĊ 206 940,01 zá,
x dodatkowe informacje i objaĞnienia.
Za sporządzenie tego sprawozdania odpowiada kierownik jednostki.
x

Naszym zadaniem byáo dokonanie przeglądu tego sprawozdania.
Przegląd przeprowadziliĞmy stosownie do przepisów ustawy o rachunkowoĞci oraz norm
wykonywania zawodu biegáego rewidenta, wydanych przez Krajową RadĊ Biegáych
Rewidentów. Normy nakáadają na nas obowiązek zaplanowania i przeprowadzenia przeglądu
w taki sposób, aby uzyskaü umiarkowaną pewnoĞü, Īe sprawozdanie ﬁnansowe nie zawiera
istotnych nieprawidáowoĞci.
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Przeglądu dokonaliĞmy gáównie drogą analizy sprawozdania ﬁnansowego, wglądu
w ksiĊgi rachunkowe oraz wykorzystania informacji uzyskanych od kierownictwa oraz osób
odpowiedzialnych za ﬁnanse i ksiĊgowoĞü Spóáki.
Zakres i metoda przeglądu sprawozdania ﬁnansowego istotnie róĪni siĊ od badaĔ leĪących
u podstaw opinii wyraĪanej o rzetelnoĞci, prawidáowoĞci i jasnoĞci rocznego sprawozdania
ﬁnansowego, dlatego nie moĪemy wydaü takiej opinii o zaáączonym sprawozdaniu.
Dokonany przez nas przegląd nie wykazaá potrzeby dokonania istotnych zmian w zaáączonym
sprawozdaniu ﬁnansowym, aby przedstawiaáo ono prawidáowo, rzetelnie i jasno sytuacjĊ
majątkową i ﬁnansową jednostki na dzieĔ 30.06.2007 oraz jej wynik ﬁnansowy za okres
od 01.01.2007 do 30.06.2007 zgodnie z zasadami rachunkowoĞci okreĞlonymi w ustawie z
dnia 29 wrzeĞnia 1994 r. o rachunkowoĞci (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694) i wydanymi
na jej podstawie przepisami, jak równieĪ (lub) z wymogami okreĞlonymi w Rozporządzeniu
Rady Ministrów z dnia 19 paĨdziernika 2005 w sprawie informacji bieĪących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartoĞciowych (Dz. U z 2005 Nr 209, poz. 1744)

Rafaá Barycki

Rafaá Barycki

Biegáy rewident nr 10744/7805

Biegáy rewident nr 10744/7805
Czáonek Zarządu

PKF Consult Sp. z o.o.
ul. Elbląska 15/17

Podmiot uprawniony do badania

01-747 Warszawa

sprawozdaĔ ﬁnansowych nr 477

Oddziaá Regionalny Zachód we Wrocáawiu
Wrocáaw, 12 listopada 2007 r.
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20.6.2 ĝródroczne sprawozdanie ﬁnansowe za okres od 01.01.2007 do
30.06.2007
20.6.2.1 Wprowadzenie do sprawozdania ﬁnansowego i porównywalnych
danych ﬁnansowych
Sprawozdanie ﬁnansowe za okres 01.01.2007 – 30.06.2007 zostaáo sporządzone na
zasadach zgodnych z przedstawionymi w punkcie 20.2.1 dotyczącymi historycznych
informacji ﬁnansowych.
20.6.2.2 ĝródroczne sprawozdanie ﬁnansowe
BILANS (w tys. zá)
POZYCJA BILANSU

Nota

30.06.2007

31.12.2006

AKTYWA
I. Aktywa trwaáe
1. WartoĞci niematerialne i prawne, w tym:

1

351,1

248,0

2,7

4,5

- wartoĞü ﬁrmy

-

2. Rzeczowe aktywa trwaáe

2

178,8

237,6

3. NaleĪnoĞci dáugoterminowe

3

4,4

4,4

3.1. Od jednostek powiązanych
3.2. Od pozostaáych jednostek

-

-

4,4

4,4

4. Inwestycje dáugoterminowe

-

-

4.1. NieruchomoĞci

-

-

4.2. WartoĞci niematerialne i prawne

-

-

4.3. Dáugoterminowe aktywa ﬁnansowe

-

-

a) w jednostkach powiązanych, w tym:

-

-

- udziaáy lub akcje w jednostkach podporządkowanych
wyceniane metodą praw wáasnoĞci

-

-

b) w pozostaáych jednostkach

-

-

4.4. Inne inwestycje dáugoterminowe

-

-

5. Dáugoterminowe rozliczenia miĊdzyokresowe

165,2

1,5

5.1. Aktywa z tytuáu odroczonego podatku dochodowego

165,2

1,5

-

-

2 958,5

1 912,9

78,6

2,0

1 235,3

876,5

5.2. Inne rozliczenia miĊdzyokresowe
II. Aktywa obrotowe
1. Zapasy
2. NaleĪnoĞci krótkoterminowe

4

2.1. Od jednostek powiązanych
2.2. Od pozostaáych jednostek
3. Inwestycje krótkoterminowe

5

-

-

1 235,3

876,5

1 231,8

1 024,9

3.1. Krótkoterminowe aktywa ﬁnansowe

-

1 024,9

a) w jednostkach powiązanych

-

-

b) w pozostaáych jednostkach

-

-

1 231,8

1 024,9

-

-

c) Ğrodki pieniĊĪne i inne aktywa pieniĊĪne
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia miĊdzyokresowe

6

Aktywa razem
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POZYCJA BILANSU

Nota

30.06.2007

31.12.2006

PASYWA
I. Kapitaá wáasny
1. Kapitaá zakáadowy

7

2. NaleĪne wpáaty na kapitaá zakáadowy (wielkoĞü ujemna)
3. Akcje (udziaáy) wáasne (wielkoĞü ujemna)
4. Kapitaá zapasowy

8

5. Kapitaá z aktualizacji wyceny
6. Pozostaáe kapitaáy rezerwowe
7. Zysk (strata) z lat ubiegáych
8. Zysk (strata) netto
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego
(wielkoĞü ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
1. Rezerwy na zobowiązania

9

1.1. Rezerwa z tytuáu odroczonego podatku dochodowego

1 573,9

1 397,9

500,0

50,0

-

-

-

-

806,1

394,6

-

-

91,8

91,8

-

-

176,0

1 361,5

-

-500,0

1 735,7

763,0

0,2

1,3

0,2

1,3

1.2. Rezerwa na Ğwiadczenia emerytalne i podobne

-

0,0

a) dáugoterminowa

-

0,0

b) krótkoterminowa

-

0,0

1.3. Pozostaáe rezerwy

-

0,0

a) dáugoterminowe

-

0,0

b) krótkoterminowe
2. Zobowiązania dáugoterminowe

10

2.1. Wobec jednostek powiązanych
2.2. Wobec pozostaáych jednostek
3. Zobowiązania krótkoterminowe

11

3.1. Wobec jednostek powiązanych
3.2. Wobec pozostaáych jednostek
3.3. Fundusze specjalne
4. Rozliczenia miĊdzyokresowe

12

4.1. Ujemna wartoĞü ﬁrmy
4.2. Inne rozliczenia miĊdzyokresowe
a) dáugoterminowe
b) krótkoterminowe
Pasywa razem

WartoĞü ksiĊgowa (w tys. zá)

13

Liczba akcji/udziaáów
WartoĞü ksiĊgowa na jedną akcjĊ/udziaá (w zá)
Rozwodniona liczba akcji/udziaáów
Rozwodniona wartoĞü ksiĊgowa na jedną akcjĊ/udziaá (w zá)

-

0,0

54,1

72,1

-

0,0

54,1

72,1

1 680,0

689,6

-

0,0

1 667,5

689,0

12,5

0,6

1,4

0,0

-

0,0

1,4

0,0

-

0,0

1,4

0,0

3 309,6

2 160,9

1 573,9

1 397,9

5 000 000

100

0,31

13 978,9

833 416,67

100

1,88

13 978,9

POZYCJE POZABILANSOWE
Nie wystĊpują
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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (w tys. zá)
Noty
I. Przychody netto ze sprzedaĪy produktów,
towarów i materiaáów, w tym:
- od jednostek powiązanych
1. Przychody netto ze sprzedaĪy produktów

14

2. Przychody netto ze sprzedaĪy towarów i materiaáów
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i
materiaáów, w tym:
- jednostkom powiązanym
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów

15

2. WartoĞü sprzedanych towarów i materiaáów
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaĪy (I-II)

01.01.200730.06.2007

01.01.200630.06.2006

5 331,0

5 397,3

-

-

5 331,0

5 396,5

-

0,8

4 511,5

3 787,0

-

-

4 511,5

3 786,3

-

0,7

819,5

1 610,3

IV. Koszty sprzedaĪy

15

152,3

102,8

V. Koszty ogólnego zarządu

15

472,0

521,2

195,2

986,3

13,0

7,4

3,7

-

-

-

9,3

7,4

-

2,3

1. Strata ze zbycia nieﬁnansowych aktywów trwaáych

-

1,3

2. Aktualizacja wartoĞci aktywów nieﬁnansowych

-

-

3. Inne koszty operacyjne

-

1,0

208,2

991,4

14,5

4,6

-

-

-

-

14,5

0,8

-

-

3. Zysk ze zbycia inwestycji

-

-

4. Aktualizacja wartoĞci inwestycji

-

-

5. Inne

-

3,8

17,1

-

11,3

-

-

-

2. Strata ze zbycia inwestycji

-

-

3. Aktualizacja wartoĞci inwestycji

-

-

5,8

-

205,6

996,0

VI. Zysk (strata) na sprzedaĪy (III-IV-V)
VII. Pozostaáe przychody operacyjne

16

1. Zysk ze zbycia nieﬁnansowych aktywów trwaáych
2. Dotacje
3. Inne przychody operacyjne
VIII. Pozostaáe koszty operacyjne

17

IX. Zysk (strata) z dziaáalnoĞci operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody ﬁnansowe

18

1. Dywidendy i udziaáy w zyskach, w tym:
- od jednostek powiązanych
2. Odsetki, w tym:
- od jednostek powiązanych

XI. Koszty ﬁnansowe

19

1. Odsetki, w tym:
- dla jednostek powiązanych

4. Inne
XII. Zysk (strata) z dziaáalnoĞci gospodarczej
(IX+X-XI)
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Noty
XIII. Wynik zdarzeĔ nadzwyczajnych (XIII.1.
– XIII.2.)

01.01.200730.06.2007

20

01.01.200630.06.2006
-

-

1. Zyski nadzwyczajne

-

-

2. Straty nadzwyczajne

-

-

205,6

996,0

29,7

168,0

194,5

186,5

-164,8

-18,5

-

-

-

-

176,0

828,0

XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)
XV. Podatek dochodowy

21

a) czĊĞü bieĪąca
b) czĊĞü odroczona
XVI. Pozostaáe obowiązkowe zmniejszenia zysku
(zwiĊkszenia straty)
XVII. Udziaá w zyskach (stratach) netto jednostek
podporządkowanych wycenianych metodą praw wáasnoĞci
XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVI)

Zysk (strata) netto (zanualizowany) w tys. zá

22

ĝrednia waĪona liczba akcji zwykáych/udziaáów
Zysk (strata) na jedną akcjĊ zwykáą/udziaá (w zá)
ĝrednia waĪona rozwodniona liczba akcji zwykáych/
udziaáów
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcjĊ zwykáą/udzial
(w zá)

176,0

828,0

833 416,67

100

0,21

8 279,79

833 416,67

100

0,21

8 279,79

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WàASNYM (w tys. zá)
POZYCJA ZESTAWIENIA ZMIAN W KAPITALE WàASNYM
I. Kapitaá wáasny na początek okresu (BO)

30.06.2007

30.06.2006

2 725,9

536,4

a) zmiany przyjĊtych zasad (polityki) rachunkowoĞci

-

-

b) korekty báĊdów podstawowych

-

-

2 725,9

536,4

50,0

50,0

1.1. Zmiany kapitaáu zakáadowego

450,0

-

a) zwiĊkszenia (z tytuáu)

450,0

-

-

-

500,0

50,0

2. NaleĪne wpáaty na kapitaá zakáadowy na początek okresu

-

-

2.1. Zmiany naleĪnych wpáat na kapitaá zakáadowy

-

-

a) zwiĊkszenia (z tytuáu)

-

-

b) zmniejszenia (z tytuáu)

-

-

2.2. NaleĪne wpáaty na kapitaá zakáadowy na koniec okresu

-

-

3. Akcje (udziaáy) wáasne na początek okresu

-

-

3.1. Zmiany akcji (udziaáów) wáasnych

-

-

a) zwiĊkszenia (z tytuáu)

-

-

I.a. Kapitaá wáasny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu
do danych porównywalnych
1. Kapitaá zakáadowy na początek okresu

b) zmniejszenia (z tytuáu)
1.2. Kapitaá zakáadowy na koniec okresu
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30.06.2007

30.06.2006

b) zmniejszenia (z tytuáu)

-

-

3.2. Akcje (udziaáy) wáasne na koniec okresu

-

-

4. Kapitaá zapasowy na początek okresu

394,6

62,7

4.1. Zmiany kapitaáu zapasowego

411,5

331,9

a) zwiĊkszenia (z tytuáu)

861,5

331,9

-

-

861,5

331,9

-

-

450,0

-

- podwyĪszenie kapitaáu

450,0

-

4.2. Kapitaá zapasowy na koniec okresu

806,1

394,6

5. Kapitaá z aktualizacji wyceny na początek okresu

-

-

5.1. Zmiany kapitaáu z aktualizacji wyceny

-

-

a) zwiĊkszenia (z tytuáu)

-

-

b) zmniejszenia (z tytuáu)

-

-

- zbycia Ğrodków trwaáych

-

-

5.2. Kapitaá z aktualizacji wyceny na koniec okresu

-

-

91,8

91,8

6.1. Zmiany pozostaáych kapitaáów rezerwowych

-

-

a) zwiĊkszenia (z tytuáu)

-

-

b) zmniejszenia (z tytuáu)

-

-

91,8

91,8

7. Zysk (strata) z lat ubiegáych na początek okresu

1 361,5

331,9

7.1. Zysk z lat ubiegáych na początek okresu

1 361,5

338,8

a) zmiany przyjĊtych zasad (polityki) rachunkowoĞci

-

-

b) korekty báĊdów podstawowych

-

-

1 361,5

338,8

-

-

1 361,5

338,8

- przeznaczenie na pokrycie straty z lat ubiegáych

861,5

6,9

- wypáata dywidendy

500,0

331,9

7.3. Zysk z lat ubiegáych na koniec okresu

-

-

7.4. Strata z lat ubiegáych na początek okresu

-

6,9

a) zmiany przyjĊtych zasad (polityki) rachunkowoĞci

-

-

b) korekty báĊdów podstawowych

-

-

7.5. Strata z lat ubiegáych na początek okresu, po uzgodnieniu do
danych porównywalnych

-

6,9

a) zwiĊkszenia (z tytuáu)

-

-

b) zmniejszenia (z tytuáu)

-

6,9

- emisji akcji powyĪej wartoĞci nominalnej
- z podziaáu zysku (ustawowo)
- z podziaáu zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartoĞü)
b) zmniejszenia (z tytuáu)

6. Pozostaáe kapitaáy rezerwowe na początek okresu

6.2. Pozostaáe kapitaáy rezerwowe na koniec okresu

7.2. Zysk z lat ubiegáych, na początek okresu, po uzgodnieniu do
danych porównywalnych
a) zwiĊkszenia (z tytuáu)
b) zmniejszenia (z tytuáu)
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30.06.2007

30.06.2006

- pokrycie straty z lat ubiegáych

-

6,9

7.6. Strata z lat ubiegáych na koniec okresu

-

-

7.7. Zysk (strata) z lat ubiegáych na koniec okresu

-

-

8. Wynik netto

176,0

828,0

a) zysk netto

176,0

828,0

b) strata netto

-

-

c) odpisy z zysku

-

-

II. Kapitaá wáasny na koniec okresu (BZ )

1 573,9

1 364,4

III. Kapitaá wáasny, po uwzglĊdnieniu proponowanego
podziaáu zysku (pokrycia straty)

1 573,9

1 364,4

RACHUNEK PRZEPàYWÓW PIENIĉĩNYCH – metoda poĞrednia (w tys. zá)
POZYCJA RACHUNKU PRZEPàYWÓW PIENIĉĩNYCH

30.06.2007

30.06.2006

A. Przepáywy Ğrodków pieniĊĪnych z dziaáalnoĞci operacyjnej
I. Zysk (strata) netto

176,0

828,0

II. Korekty razem

57,6

-512,3

1. Amortyzacja

76,7

55,5

2. (Zysk) straty z tytuáu róĪnic kursowych

-0,1

-

4,6

-

4. (Zysk) strata z tytuáu dziaáalnoĞci inwestycyjnej

-3,7

1,3

5. Zmiana stanu rezerw

-1,2

-

-76,6

-1,6

-356,9

-156,8

980,3

-109,7

-565,5

-301,0

-

-

233,6

315,6

I. Wpáywy

21,6

8,0

1. Zbycie wartoĞci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych
aktywów trwaáych

21,6

8,0

2. Zbycie inwestycji w nieruchomoĞci oraz wartoĞci niematerialne i
prawne

-

-

3. Z aktywów ﬁnansowych, w tym:

-

-

a) w jednostkach powiązanych

-

-

- zbycie aktywów ﬁnansowych

-

-

- dywidendy i udziaáy w zyskach

-

-

-

-

-

-

3. Odsetki i udziaáy w zyskach (dywidendy)

6. Zmiana stanu zapasów
7. Zmiana stanu naleĪnoĞci
8. Zmiana stanu zobowiązaĔ krótkoterminowych, z wyjątkiem
kredytów i poĪyczek
9. Zmiana stanu rozliczeĔ miĊdzyokresowych
10. Inne korekty
III. Przepáywy pieniĊĪne netto z dziaáalnoĞci operacyjnej
(I+/-II)
B. Przepáywy Ğrodków pieniĊĪnych z dziaáalnoĞci inwestycyjnej

b) w pozostaáych jednostkach
- odsetki

Prospekt Emisyjny

185

Power Media S.A

POZYCJA RACHUNKU PRZEPàYWÓW PIENIĉĩNYCH
- inne wpáywy z aktywów ﬁnansowych

30.06.2007

30.06.2006
-

-

-

-

II. Wydatki

14,9

174,0

1. Nabycie wartoĞci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych
aktywów trwaáych

14,9

174,0

2. Inwestycje w nieruchomoĞci oraz wartoĞci niematerialne i prawne

-

-

3. Na aktywa ﬁnansowe, w tym:

-

-

a) w jednostkach powiązanych

-

-

b) w pozostaáych jednostkach

-

-

- nabycie aktywów ﬁnansowych

-

-

- udzielone poĪyczki dáugoterminowe

-

-

4. Dywidendy inne udziaáy w zyskach wypáacone mniejszoĞci

-

-

5. Inne wydatki inwestycyjne

-

-

6,7

-166,0

I. Wpáywy

-

-

1. Wpáywy netto z emisji akcji (wydania udziaáów) i innych
instrumentów kapitaáowych oraz dopáat do kapitaáu

-

-

2. Kredyty i poĪyczki

-

-

3. Emisja dáuĪnych papierów wartoĞciowych

-

-

4. Inne wpáywy ﬁnansowe

-

-

33,4

-

1. Nabycie akcji (udziaáów) wáasnych

-

-

2. Dywidendy i inne wypáaty na rzecz wáaĞcicieli

-

-

3. Inne, niĪ wypáaty na rzecz wáaĞcicieli, wydatki z tytuáu podziaáu
zysku

-

-

12,8

-

5. Wykup dáuĪnych papierów wartoĞciowych

-

-

6. Z tytuáu innych zobowiązaĔ ﬁnansowych

-

-

16,1

-

4,5

-

-

-

III. Przepáywy pieniĊĪne netto z dziaáalnoĞci ﬁnansowej
(I-II)

-33,4

-

D. Przepáywy pieniĊĪne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)

206,8

149,6

E. Bilansowa zmiana stanu Ğrodków pieniĊĪnych, w tym:

205,9

149,6

0,1

-

F. ĝrodki pieniĊĪne na początek okresu

1 024,9

203,7

G. ĝrodki pieniĊĪne na koniec okresu (F+/- D), w tym:

1 231,7

353,3

-

-

4 . Inne wpáywy inwestycyjne

III. Przepáywy pieniĊĪne netto z dziaáalnoĞci inwestycyjnej
(I-II)
C. Przepáywy Ğrodków pieniĊĪnych z dziaáalnoĞci ﬁnansowej

II. Wydatki

4. Spáaty kredytów i poĪyczek

7. PáatnoĞci zobowiązaĔ z tytuáu umów leasingu ﬁnansowego
8. Odsetki
9. Inne wydatki ﬁnansowe

- zmiana stanu Ğrodków pieniĊĪnych z tytuáu róĪnic kursowych

- o ograniczonej moĪliwoĞci dysponowania
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DODATKOWE INFORMACJE I OBJAĝNIENIA
Noty objaĞniające do bilansu

Nota 1.1 (do pozycji I.1 aktywów)
WARTOĝCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

30.06.2007

31.12.2006

a) koszty zakoĔczonych prac rozwojowych

-

-

b) wartoĞü ﬁrmy

-

-

c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartoĞci, w tym:

-

-

– oprogramowanie komputerowe

-

-

2,7

4,5

-

-

2,7

4,5

d) inne wartoĞci niematerialne i prawne
e) zaliczki na wartoĞci niematerialne i prawne
WartoĞci niematerialne i prawne razem

Nota 1.2 (do pozycji I.1 aktywów)
ZMIANY WARTOĝCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (wg grup rodzajowych) 30.06.2007 ROK
a

Wyszczególnienie

b

c

koszty
zakoĔczonych wartoĞü
prac
ﬁrmy
rozwojowych

d

e

nabyte koncesje,
patenty, licencje i
podobne wartoĞci,
w tym:

WartoĞci
zaliczki na
niematerialinne wartoĞci
wartoĞci
ne i prawne,
niematerialne
niematerialne razem
i prawne
i prawne
oprogramowanie
komputerowe

a) wartoĞü
brutto wartoĞci
niematerialnych
i prawnych na
początek okresu

-

-

-

-

107,3

-

107,3

b) zwiĊkszenia (z
tytuáu)

-

-

-

-

2,2

-

2,2

– nabycia

-

-

-

-

-

-

-

c) zmniejszenia
(z tytuáu)

-

-

-

-

-

-

-

– likwidacji

-

-

-

-

-

-

-

d) wartoĞü
brutto wartoĞci
niematerialnych
i prawnych na
koniec okresu

-

-

-

-

109,5

-

109,5

e) skumulowana
amortyzacja
(umorzenie) na
początek
okresu

-

-

-

-

102,8

-

102,8

f) amortyzacja za
okres
(z tytuáu)

-

-

-

-

4,0

-

4,0

– zwiĊkszenia

-

-

-

-

4,0

-

4,0

– zmniejszenia

-

-

-

-

-

-

-
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ZMIANY WARTOĝCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (wg grup rodzajowych) 30.06.2007 ROK
a

Wyszczególnienie

b

c

koszty
zakoĔczonych wartoĞü
prac
ﬁrmy
rozwojowych

d

e

nabyte koncesje,
patenty, licencje i
podobne wartoĞci,
w tym:

WartoĞci
zaliczki na
niematerialinne wartoĞci
wartoĞci
ne i prawne,
niematerialne
niematerialne razem
i prawne
i prawne
oprogramowanie
komputerowe

– likwidacja

-

-

-

-

-

-

-

g) skumulowana
amortyzacja
(umorzenie) na
koniec okresu

-

-

-

-

106,8

-

106,8

h) odpisy z tytuáu
trwaáej utraty
wartoĞci na
początek okresu

-

-

-

-

-

-

-

i) odpisy z tytuáu
trwaáej utraty
wartoĞci na koniec
okresu

-

-

-

-

-

-

-

j) wartoĞü
netto wartoĞci
niematerialnych|
i prawnych na
koniec okresu

-

-

-

-

2,7

-

2,7

ZMIANY WARTOĝCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (wg grup rodzajowych) 2006 ROK
a

b

c
d
e
nabyte koncesje,
patenty, licencje i
zaliczki na
inne wartoĞci
podobne wartoĞci,
wartoĞci
niematerialne
w tym:
niematerialne
i
prawne
oprogramowanie
i prawne
komputerowe

WartoĞci
niematerialne i prawne,
razem

koszty
zakoĔczonych
prac
rozwojowych

wartoĞü
ﬁrmy

a) wartoĞü
brutto wartoĞci
niematerialnych
i prawnych na
początek okresu

-

-

-

-

108,8

-

108,8

b) zwiĊkszenia (z
tytuáu)

-

-

-

-

8,4

-

8,4

– nabycia

-

-

-

-

8,4

-

8,4

c) zmniejszenia (z
tytuáu)

-

-

-

-

9,9

-

9,9

– likwidacji

-

-

-

-

9,9

-

9,9

d) wartoĞü
brutto wartoĞci
niematerialnych
i prawnych na
koniec okresu

-

-

-

-

107,3

-

107,3

e) skumulowana
amortyzacja
(umorzenie) na
początek
okresu

-

-

-

-

107,8

-

107,8

Wyszczególnienie
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ZMIANY WARTOĝCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (wg grup rodzajowych) 2006 ROK
a

b

c
d
e
nabyte koncesje,
patenty, licencje i
zaliczki na
inne wartoĞci
podobne wartoĞci,
wartoĞci
niematerialne
w tym:
niematerialne
i prawne
oprogramowanie
i prawne
komputerowe

WartoĞci
niematerialne i prawne,
razem

koszty
zakoĔczonych
prac
rozwojowych

wartoĞü
ﬁrmy

f) amortyzacja za
okres
(z tytuáu)

-

-

-

-

-5,0

-

-5,0

– zwiĊkszenia

-

-

-

-

4,9

-

4,9

Wyszczególnienie

– zmniejszenia

-

-

-

-

-

-

-

– likwidacja

-

-

-

-

9,9

-

9,9

g) skumulowana
amortyzacja
(umorzenie) na
koniec okresu

-

-

-

-

102,8

-

102,8

h) odpisy z tytuáu
trwaáej utraty
wartoĞci na
początek okresu

-

-

-

-

-

-

-

i) odpisy z tytuáu
trwaáej utraty
wartoĞci na koniec
okresu

-

-

-

-

-

-

-

j) wartoĞü
netto wartoĞci
niematerialnych|
i prawnych na
koniec okresu

-

-

-

-

4,5

-

4,5

Nota 1.3 (do pozycji I.1 aktywów)
WARTOĝCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
(STRUKTURA WàASNOĝCIOWA)
a) wáasne

30.06.2007
2,7

4,5

-

-

2,7

4,5

b) uĪywane na podstawie umowy najmu, dzierĪawy lub innej umowy,
w tym umowy leasingu
WartoĞci niematerialne i prawne razem

31.12.2006

Nota 2.1 (do pozycji I.2 aktywów)
RZECZOWE AKTYWA TRWAàE

30.06.2007

a) Ğrodki trwaáe, w tym:

31.12.2006

178,8

– grunty (w tym prawo uĪytkowania wieczystego gruntu)
– budynki, lokale i obiekty inĪynierii lądowej i wodnej
– urządzenia techniczne i maszyny

219,9

-

-

12,3

13,0

49,4

43,1

109,8

154,6

7,3

9,2

b) Ğrodki trwaáe w budowie

-

17,7

c) zaliczki na Ğrodki trwaáe w budowie

-

-

178,8

237,6

– Ğrodki transportu
– inne Ğrodki trwaáe

Rzeczowe aktywa trwaáe, razem
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Nota 2.2 (do pozycji I.2 aktywów)
ZMIANY ĝRODKÓW TRWAàYCH (wg grup rodzajowych) 30.06.2007 ROK

Wyszczególnienie

- grunty
(w tym
prawo
wieczystego
uĪytkowania
gruntu)

a) wartoĞü brutto
Ğrodków trwaáych na
początek okresu

-

13,4

195,4

224,4

15,5

-

448,7

b) zwiĊkszenia (z
tytuáu)

-

-

29,5

-

2,0

-

31,5

– zakup

-

-

8,6

-

2,0

-

10,6

- przyjĊcie ze Ğrodków
trwaáych w budowie

-

-

-

-

-

-

-

- leasing ﬁnansowy

-

-

20,9

-

-

-

20,9

c) zmniejszenia (z
tytuáu)

-

-

1,5

-

-

-

1,5

– sprzedaĪ

-

-

1,5

-

-

-

1,5

– likwidacji

-

-

-

-

-

-

-

– inne

-

-

-

-

-

-

-

d) wartoĞü brutto
Ğrodków trwaáych na
koniec okresu

-

13,4

223,4

224,4

17,5

-

478,7

e) skumulowana
amortyzacja
(umorzenie) na
początek okresu

-

0,4

152,3

69,7

6,3

-

228,7

f) amortyzacja za okres
(z tytuáu)

-

0,7

21,7

44,9

3,9

71,2

– zwiĊkszenia

-

0,7

23,2

44,9

3,9

72,7

– zmniejszenia

-

1,5

1,5

– sprzedaĪ

-

1,5

1,5

– likwidacji

-

– inne

-

g) skumulowana
amortyzacja
(umorzenie) na koniec
okresu

-

1,1

174,0

114,6

10,2

-

h) odpisy z tytuáu
trwaáej utraty wartoĞci
na początek okresu

-

-

-

-

-

-

– zwiĊkszenie

-

-

-

-

-

-

– zmniejszenie

-

-

-

-

-

-

i) odpisy z tytuáu
trwaáej utraty wartoĞci
na koniec okresu

-

-

-

-

-

-

j) wartoĞü netto
Ğrodków trwaáych na
koniec okresu

-

12,3

49,4

109,8

7,3

Power Media S.A

- budynki,
lokale i
obiekty
inĪynierii
lądowej i
wodnej

- urządzenia
- Ğrodki
techniczne i
transportu
maszyny
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- inne
Ğrodki
trwaáe

-inwestycje
rozpoczĊte

ĝrodki
trwaáe,
razem

299,9

178,8
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ZMIANY ĝRODKÓW TRWAàYCH (wg grup rodzajowych) 2006 ROK

Wyszczególnienie

- grunty
(w tym
prawo
wieczystego
uĪytkowania
gruntu)

- budynki,
lokale i
obiekty
inĪynierii
lądowej i
wodnej

- inne
urządzenia - Ğrodki
Ğrodki
techniczne transportu
trwaáe
i maszyny

-inwestycje
rozpoczĊte

ĝrodki
trwaáe,
razem

a) wartoĞü brutto Ğrodków
trwaáych na początek
okresu

-

-

201,8

120,9

9,4

-

332,1

b) zwiĊkszenia (z tytuáu)

-

13,4

68,2

129,3

13,3

-

224,2

– zakup

-

1,9

29,6

129,3

13,3

-

174,1

- przyjĊcie ze Ğrodków
trwaáych w budowie

-

11,5

8,3

-

-

-

19,8

- leasing ﬁnansowy

-

-

30,3

-

-

-

30,3

c) zmniejszenia (z tytuáu)

-

-

74,6

25,8

7,2

-

107,6

– sprzedaĪ

-

-

-

25,8

-

-

25,8

– likwidacji

-

-

72,4

-

-

-

72,4

– inne

-

-

2,2

-

7,2

-

9,4

d) wartoĞü brutto Ğrodków
trwaáych na koniec okresu

-

13,4

195,4

224,4

15,5

-

448,7

e) skumulowana
amortyzacja (umorzenie)
na początek okresu

-

-

186,5

18,4

9,4

-

214,3

f) amortyzacja za okres (z
tytuáu)

-

0,4

-34,2

51,4

-3,1

-

14,5

– zwiĊkszenia

-

0,4

38,2

67,9

4,1

-

110,6

– zmniejszenia

-

-

72,4

16,5

7,2

-

96,1

– sprzedaĪ

-

-

-

16,5

-

-

16,5

– likwidacji

-

-

72,4

-

7,2

-

79,6

– inne

-

-

-

-

-

g) skumulowana
amortyzacja (umorzenie)
na koniec okresu

-

0,4

152,3

69,8

6,3

-

228,8

h) odpisy z tytuáu trwaáej
utraty wartoĞci na
początek okresu

-

-

-

-

-

-

– zwiĊkszenie

-

-

-

-

-

-

– zmniejszenie

-

-

-

-

-

-

i) odpisy z tytuáu trwaáej
utraty wartoĞci na koniec
okresu

-

-

-

-

-

-

j) wartoĞü netto
Ğrodków trwaáych na
koniec okresu

-

13,0

43,1

154,6

9,2

-

Prospekt Emisyjny

191

219,9

Power Media S.A

Nota 2.3 (do pozycji I.2 aktywów)
ĝRODKI TRWAàE BILANSOWE (STRUKTURA WàASNOĝCIOWA)
a) wáasne
b) uĪywane na podstawie umowy najmu, dzierĪawy lub innej umowy,
w tym umowy leasingu
ĝrodki trwaáe bilansowe, razem

30.06.2007

31.12.2006

136,3

191,2

42,5

28,7

178,8

219,9

Nota 2.4 (do pozycji I.2 aktywów)
ĝRODKI TRWAàE WYKAZYWANE POZABILANSOWO

30.06.2007

31.12.2006

UĪywane na podstawie umowy najmu, dzierĪawy lub innej umowy,
w tym umowy leasingu

-

-

- obce Ğrodki trwaáe dzierĪawione

-

-

- Ğrodki trwaáe przeznaczone do likwidacji

-

-

- Ğrodki trwaáe niskocenne

-

-

ĝrodki trwaáe wykazywane pozabilansowo, razem

-

-

Nota 3.1 (do pozycji III.2 aktywów)
NALEĩNOĝCI DàUGOTERMINOWE

30.06.2007

31.12.2006

a) od jednostek powiązanych

-

b) od pozostaáych jednostek (z tytuáu)

-

-

-

- zapáacone kaucje za najem lokali

4,4

4,4

NaleĪnoĞci dáugoterminowe netto

4,4

4,4

c) odpisy aktualizujące wartoĞü naleĪnoĞci

4,4

4,4

NaleĪnoĞci dáugoterminowe brutto

4,4

4,4

Nota 3.2 (do pozycji III.2 aktywów)
ZMIANA STANU NALEĩNOĝCI DàUGOTERMINOWYCH
(WG TYTUàÓW)

30.06.2007

31.12.2006

a) stan na początek okresu

4,4

6,8

- zapáacone kaucje za najem lokali

4,4

6,8

-

-

b) zwiĊkszenia (z tytuáu)
Wpáata kaucji

-

-

c) zmniejszenia (z tytuáu)

-

1,8

-zwrot nadpáaconej kaucji

-

0,6

-rozwiązanie umowy najmu lokalu w 2007r.
d) stan na koniec okresu

Power Media S.A

192

-

1,8

4,4

4,4

Prospekt Emisyjny

Nota 3.3 (do pozycji III.2 aktywów)
ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOĝû
NALEĩNOĝCI DàUGOTERMINOWYCH

30.06.2007

31.12.2006

Stan na początek okresu

-

-

a) zwiĊkszenia (z tytuáu)

-

-

b) zmniejszenia (z tytuáu)

-

-

Stan odpisów aktualizujących wartoĞü naleĪnoĞci
dáugoterminowych na koniec okresu

-

-

Nota 3.4 (do pozycji III.2 aktywów)
NALEĩNOĝCI DàUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

30.06.2007

a) w walucie polskiej

31.12.2006

4,4

4,4

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zá)

-

-

b1. jednostka/waluta ... / ...

-

-

- w záotych

-

-

- pozostaáe waluty w zá

4,4

4,4

NaleĪnoĞci dáugoterminowe, razem

4,4

4,4

Nota 4.1 (do pozycji II.2 aktywów)
NALEĩNOĝCI KRÓTKOTERMINOWE
a) od jednostek powiązanych

30.06.2007

31.12.2006
-

-

-

-

- do 12 miesiĊcy

-

-

- powyĪej 12 miesiĊcy

-

-

- inne

-

-

- dochodzone na drodze sądowej

-

-

1 235,2

876,5

1 093,0

855,9

1 093,0

855,9

-

-

11,6

4,9

130,7

15,7

-

-

1 235,2

876,5

-

-

1 235,2

876,5

- z tytuáu dostaw i usáug, o okresie spáaty:

b) naleĪnoĞci od pozostaáych jednostek
- z tytuáu dostaw i usáug, o okresie spáaty:
- do 12 miesiĊcy
- powyĪej 12 miesiĊcy
- z tytuáu podatków, dotacji, ceá, ubezpieczeĔ spoáecznych i
zdrowotnych oraz innych ĞwiadczeĔ
- inne
- dochodzone na drodze sądowej
NaleĪnoĞci krótkoterminowe netto, razem
c) odpisy aktualizujące wartoĞü naleĪnoĞci
NaleĪnoĞci krótkoterminowe brutto, razem
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Nota 4.2 (do pozycji II.2 aktywów)
ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOĝû
NALEĩNOĝCI KRÓTKOTERMINOWYCH

30.06.2007

31.12.2006

Stan na początek okresu

-

-

a) zwiĊkszenia (z tytuáu)

-

-

b) zmniejszenia (z tytuáu)

-

-

Stan odpisów aktualizujących wartoĞü naleĪnoĞci
krótkoterminowych na koniec okresu

-

-

Nota 4.3 (do pozycji II.2 aktywów)
NALEĩNOĝCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO
(STRUKTURA WALUTOWA)
c)

w walucie polskiej

d)

w walutach obcych (wg walut po przeliczeniu na zá)

NaleĪnoĞci krótkoterminowe, razem

30.06.2007

31.12.2006

1 167,6

816,7

67,6

59,9

1 235,2

876,6

Nota 4.4 (do pozycji II.2 aktywów)
NALEĩNOĝCI Z TYTUàU DOSTAW I USàUG (BRUTTO) – O
POZOSTAàYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPàATY
a) do 1 miesiąca

30.06.2007

31.12.2006

1093,0

855,9

b) powyĪej 1 miesiąca do 3 miesiĊcy

-

-

c) powyĪej 3 miesiĊcy do 6 miesiĊcy

-

-

d) powyĪej 6 miesiĊcy do 1 roku

-

-

e) powyĪej 1 roku

-

-

f) naleĪnoĞci przeterminowane

-

-

1093,0

855,9

-

-

1093,0

855,9

NaleĪnoĞci z tytuáu dostaw i usáug, razem (brutto)
g) odpisy aktualizujące wartoĞü naleĪnoĞci z tytuáu dostaw i usáug
NaleĪnoĞci z tytuáu dostaw i usáug, razem (netto)

Nota 4.5 (do pozycji II.2 aktywów)
NALEĩNOĝCI Z TYTUàU DOSTAW I USàUG,
PRZETERMINOWANE (BRUTTO) – Z PODZIAàEM NA
NALEĩNOĝCI NIE SPàACONE W OKRESIE

30.06.2007

31.12.2006

a) do 1 miesiąca

-

-

b) powyĪej 1 miesiąca do 3 miesiĊcy

-

-

c) powyĪej 3 miesiĊcy do 6 miesiĊcy

-

-

d) powyĪej 6 miesiĊcy do 1 roku

-

-

e) powyĪej 1 roku

-

-

NaleĪnoĞci z tytuáu dostaw i usáug, przeterminowane razem (brutto)

-

-

f) odpisy aktualizujące wartoĞü naleĪnoĞci z tytuáu dostaw i usáug,
przeterminowane

-

-

NaleĪnoĞci z tytuáu dostaw i usáug, razem (netto)

-

-
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Nota 4.6 (do pozycji II.2 aktywów)
NALEĩNOĝCI PRZETERMINOWANE ORAZ NALEĩNOĝCI
SPORNE (Z PODZIAàEM WG TYTUàÓW)

30.06.2007

31.12.2006

A. NaleĪnoĞci przeterminowane i sporne brutto, w tym:

-

-

1. z tytuáu dostaw towarów i usáug

-

-

- do których nie dokonano odpisów aktualizacyjnych

-

-

- objĊte odpisami aktualizacyjnymi

-

-

1a) skierowane na drogĊ postĊpowania egzekucyjnego

-

-

- do których nie dokonano odpisów aktualizacyjnych

-

-

- objĊte odpisami aktualizacyjnymi

-

-

Nota 5.1 (do pozycji II.3 aktywów)
KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE

30.06.2007

31.12.2006

a) w jednostkach zaleĪnych

-

-

b) w jednostkach wspóázaleĪnych

-

-

c) w jednostkach stowarzyszonych i innych jednostkach powiązanych

-

-

d) w znaczącym inwestorze

-

-

e) w jednostce dominującej

-

-

f) w pozostaáych jednostkach

-

-

1 231,8

1 024,9

1 231,8

1 024,9

- inne Ğrodki pieniĊĪne

-

-

- inne aktywa pieniĊĪne

-

-

1 231,8

1 024,9

g) Ğrodki pieniĊĪne i inne aktywa pieniĊĪne
- Ğrodki pieniĊĪne w kasie i na rachunkach

Krótkoterminowe aktywa ﬁnansowe, razem

Nota 5.2 (do pozycji II.3 aktywów)
ĝRODKI PIENIĉĩNE I INNE AKTYWA PIENIĉĩNE
(STRUKTURA WALUTOWA)
a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zá)
ĝrodki pieniĊĪne i inne aktywa pieniĊĪne, razem
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30.06.2007

31.12.2006

2,8

1 024,9

1 229,0

-

1 231,8

1 024,9
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Nota 6 (do pozycji II.4 aktywów)
KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĉDZYOKRESOWE

30.06.2007

a) czynne rozliczenia miĊdzyokresowe kosztów, w tym:

31.12.2006

412,8

9,5

10,6

8,7

-

0,9

- rozliczenie przychodów NFV

208,5

-

- koszty emisji akcji

120,8

-

- delegacje refakturowane

33,0

-

- pozostaáe

39,9

-

-

-

412,8

9,5

- opáacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe
- opáacone z góry usáugi infolinii

b) pozostaáe rozliczenia miĊdzyokresowe
Krótkoterminowe rozliczenia miĊdzyokresowe, razem

Nota 7 (do pozycji I.1 pasywów)
IloĞü akcji
w szt.

WartoĞü
nominalna w zá

Udziaá w kapitale
zakáadowym

Wojciech NarczyĔski

1 700 000

170 000

34%

Andrzej Parszuto

1 700 000

170 000

34%

Marta Przewáocka

1 000 000

100 000

20%

Agnieszka Kozáowska

250 000

25 000

5%

Jacek Kaczmarek

150 000

15 000

3%

Joanna Zalewska

100 000

10 000

2%

Izabela BieĔkowska

100 000

10 000

2%

5 000 000,00

500 000,00

100%

30.06.2007

31.12.2006

Akcjonariusze

RAZEM

Nota 8 (do pozycji I.4 pasywów)
KAPITAà ZAPASOWY
a) ze sprzedaĪy akcji powyĪej ich wartoĞci nominalnej

-

-

b) utworzony ustawowo

-

-

806,1

394,6

d) z dopáat akcjonariuszy / wspólników

-

-

e) inny (wg rodzaju)

-

-

806,1

394,6

c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą
ustawowo (minimalną) wartoĞü

Kapitaá zapasowy, razem
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Nota 9.1 (do pozycji II.1 pasywów)
ZMIANA STANU DàUGOTERMINOWEJ REZERWY NA
ĝWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUàÓW)

30.06.2007

a) stan na początek okresu

31.12.2006
-

-

-

-

-

-

-

-

c) wykorzystanie (z tytuáu)

-

-

d) rozwiązanie (z tytuáu)

-

-

-

-

e) stan na koniec okresu

-

-

- na odprawy emerytalne

-

-

- na odprawy emerytalne
b) zwiĊkszenia (z tytuáu)
- utworzenie rezerwy na odprawy emerytalne

- rezerwa na odprawy emerytalne

Nota 9.2 (do pozycji II.1 pasywów)
ZMIANA STANU POZOSTAàYCH REZERW
KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUàÓW)

30.06.2007

31.12.2006

a) stan na początek okresu

-

-

b) zwiĊkszenia (z tytuáu)

-

-

c) wykorzystanie (z tytuáu)

-

-

d) rozwiązanie (z tytuáu)

-

-

e) stan na koniec okresu

-

-

Nota 10.1 (do pozycji II.2 pasywów)

ZOBOWIĄZANIA DàUGOTERMINOWE

30.06.2007

31.12.2006

a) wobec jednostek zaleĪnych

-

-

b) wobec jednostek wspóázaleĪnych

-

-

c) wobec jednostek stowarzyszonych

-

-

d) wobec znaczącego inwestora

-

-

e) wobec jednostki dominującej

-

-

f) wobec pozostaáych jednostek

54,1

72,1

- kredyty i poĪyczki

53,1

65,9

- z tytuáu emisji dáuĪnych papierów wartoĞciowych

-

-

- inne zobowiązania ﬁnansowe, w tym:

-

-

1,0

6,2

-

-

54,1

72,1

- umowy leasingu ﬁnansowego
- inne (wg rodzaju)
Zobowiązania dáugoterminowe, razem
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Nota 10.2 (do pozycji II.2 pasywów)
ZOBOWIĄZANIA DàUGOTERMINOWE, O POZOSTAàYM OD
DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPàATY
a) powyĪej 1 roku do 3 lat

30.06.2007

31.12.2006

54,1

57,2

b) powyĪej 3 do 5 lat

-

14,9

c) powyĪej 5 lat

-

-

54,1

72,1

Zobowiązania dáugoterminowe, razem

Nota 11.1 (do pozycji II.3 pasywów)

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE

30.06.2007

31.12.2006

a) wobec jednostek zaleĪnych

-

-

b) wobec jednostek wspóázaleĪnych

-

-

c) wobec jednostek stowarzyszonych i innych jednostek powiązanych

-

-

d) wobec znaczącego inwestora

-

-

e) wobec jednostki dominującej

-

-

f) wobec pozostaáych jednostek

1 667,5

689,0

- kredyty i poĪyczki, w tym:

25,5

25,5

- z tytuáu emisji dáuĪnych papierów wartoĞciowych

-

-

- z tytuáu dywidend

-

-

25,9

15,9

25,9

15,9

250,5

117,2

250,5

117,2

-

-

- zaliczki otrzymane na dostawy

-

-

- zobowiązania wekslowe

-

-

- z tytuáu podatków, ceá, ubezpieczeĔ i innych ĞwiadczeĔ

901,4

523,0

- z tytuáu wynagrodzeĔ

421,0

-

43,2

7,4

- z pracownikami z tytuáu zaliczek

-

-

- zobowiązania wobec odbiorców

-

-

- pozostaáe zobowiązania

-

-

12,5

0,6

12,5

0,6

1 680,0

689,6

- inne zobowiązania ﬁnansowe, w tym:
- z tytuáu leasingu ﬁnansowego
- z tytuáu dostaw i usáug, o okresie wymagalnoĞci:
- do 12 miesiĊcy
- powyĪej 12 miesiĊcy

- inne (wg rodzaju)

g) fundusze specjalne (wg tytuáów)
- zakáadowy fundusz ĞwiadczeĔ socjalnych
Zobowiązania krótkoterminowe, razem
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Nota 11.2 (do pozycji II.3 pasywów)
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE
(STRUKTURA WALUTOWA)
a) w walucie polskiej

30.06.2007
1 678,4

687,4

1,6

2,2

1 680,0

689,6

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zá)
Zobowiązania krótkoterminowe, razem

31.12.2006

Nota 12 (do pozycji II.4 pasywów)
INNE ROZLICZENIA MIĉDZYOKRESOWE

30.06.2007

a) bierne rozliczenia miĊdzyokresowe kosztów

31.12.2006
-

-

- dáugoterminowe

-

-

- krótkoterminowe

-

-

-

-

-

-

1,4

-

-

-

1,4

-

b) rozliczenia miĊdzyokresowe przychodów
- dáugoterminowe (wg tytuáów)
- krótkoterminowe (wg tytuáów)
- pozostaáe rozliczenia miĊdzyokresowe przychodów
Inne rozliczenia miĊdzyokresowe, razem

Nota 13

WARTOĝû KSIĉGOWA NA JEDNĄ AKCJĉ ZWYKàĄ/UDZIAà
WartoĞü ksiĊgowa (w tys. zá)
ĝrednia waĪona liczba akcji/udziaáów (w szt.)
WartoĞü ksiĊgowa na jedną akcjĊ /udziaá (w zá)
Rozwodniona liczba akcji/udziaáów
Rozwodniona wartoĞü ksiĊgowa na jedną akcjĊ/udziaá (w zá)

30.06.2007

31.12.2006

1 573,9

1 397,9

833 416,67

100

1,88

13 978,9

833 416,67

100

1,88

13 978,89

WartoĞü ksiĊgowa na jedną akcjĊ zostaáa ustalona w wyniku podzielenie kapitaáów wáasnych
przez iloĞü udziaáów.
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Noty objaĞniające do rachunku zysków i strat
Nota 14.1 (do pozycji I.1 rachunku zysków i strat)
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAĩY PRODUKTÓW
(STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAàALNOĝCI)
1. Oprogramowanie komputerowe i usáugi programistyczne

01.0130.06.2007

01.0130.06.2006

4 212,0

4980,1

-

187,6

-

-

4 205,0

4 742,8

-

-

-

37,0

-

-

7,0

12,7

-

-

815,7

302,9

Rekrutacja pracowników do dziaáów IT

76,7

140,8

- w tym: od jednostek powiązanych

-

-

739,0

162,1

-

-

303,3

113,6

SprzedaĪ licencji na wáasne oprogramowanie
- w tym: od jednostek powiązanych
Usáugi informatyczne i programistyczne
- w tym: od jednostek powiązanych
Szkolenia dla programistów i informatyków
- w tym: od jednostek powiązanych
Utrzymanie, serwis i wsparcie systemów informatycznych
- w tym: od jednostek powiązanych
2. Usáugi HR

Outsourcing kadrowy pracowników
- w tym: od jednostek powiązanych
3. Serwis internetowy iﬁrma.pl
- w tym: od jednostek powiązanych

-

4. Pozostaáe

-

- w tym: od jednostek powiązanych

-

Przychody netto ze sprzedaĪy produktów, razem

5 331,0

- w tym: od jednostek powiązanych

5 396,6

-

Nota 14.2 (do pozycji I.1 rachunku zysków i strat)
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAĩY PRODUKTÓW
(STRUKTURA TERYTORIALNA)
a) kraj

01.0130.06.2007

01.0130.06.2006

5 079,5
w tym: od jednostek powiązanych

- sprzedaĪ produktów
w tym: od jednostek powiązanych
- sprzedaĪ usáug
w tym: od jednostek powiązanych
b) eksport
w tym: od jednostek powiązanych
- sprzedaĪ produktów
w tym: od jednostek powiązanych
- sprzedaĪ usáug
w tym: od jednostek powiązanych
Przychody netto ze sprzedaĪy produktów, razem
w tym: od jednostek powiązanych

Power Media S.A

5 152,4

-

-

-

-

-

-

5 079,5

5 152,4

-

-

251,5

244,2

-

-

-

-

-

-

251,5

244,2

-

-

5 331,0

5 396,6

-
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Nota 15 (do pozycji II.1 rachunku zysków i strat)
01.0130.06.2007

KOSZTY WEDàUG RODZAJU

01.0130.06.2006

a) amortyzacja

76,7

55,5

b) zuĪycie materiaáów i energii

48,5

66,1

595,2

581,6

d) podatki i opáaty

51,7

43,4

e) wynagrodzenia

3 402,8

2 784,3

f) ubezpieczenia spoáeczne i inne Ğwiadczenia

653,4

548,5

g) pozostaáe koszty rodzajowe, w tym:

307,5

330,9

- koszty bankowe

-

-

- koszty BHP

-

-

307,5

330,9

5 135,8

4 410,3

Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeĔ miĊdzyokresowych

-

-

Koszty wytworzenia produktów na wáasne potrzeby jednostki
(wielkoĞü ujemna)

-

-

-152,3

102,8

472,0

521,2

4 511,5

3 786,3

c) usáugi obce

- pozostaáe koszty
Koszty wedáug rodzaju, razem

Koszty sprzedaĪy (wielkoĞü ujemna)
Koszty ogólnego zarządu (wielkoĞü ujemna)
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów

Nota 16 (do pozycji VII rachunku zysków i strat)

01.0130.06.2007

POZOSTAàE PRZYCHODY OPERACYJNE
a) zysk ze zbycia nieﬁnansowych aktywów trwaáych

01.0130.06.2006

3,7

-

-

-

9,3

7,4

uzyskane kary, grzywny, odszkodowania

0,3

7,4

umorzenie przedawnionych zobowiązaĔ

8,0

-

pozostaáe przychody operacyjne

1,0

-

13,0

7,4

b) dotacje
c) inne przychody operacyjne

Inne przychody operacyjne, razem

Nota 17 (do pozycji VIII rachunku zysków i strat)
POZOSTAàE KOSZTY OPERACYJNE

01.0130.06.2007

01.0130.06.2006

a) strata ze zbycia nieﬁnansowych aktywów trwaáych

-

1,3

b) aktualizacja wartoĞci aktywów nieﬁnansowych

-

-

-

-

-

1,0

-

0,3

odpisy aktualizujące
c) inne koszty operacyjne
darowizny
-

inne pozostaáe koszty operacyjne

Inne koszty operacyjne, razem
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0,7

-

2,3
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Nota 18.1 (do pozycji X.2 rachunku zysków i strat)
PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUàU ODSETEK

01.0130.06.2007

01.0130.06.2006

a) tytuáu udzielonych poĪyczek
od jednostek powiązanych, w tym:
od pozostaáych jednostek
b) pozostaáe odsetki

Przychody ﬁnansowe z tytuáu odsetek, razem

-

-

-

-

-

14,5

0,8

od jednostek powiązanych, w tym:
od pozostaáych jednostek

-

-

-

14,5

0,8

14,5

0,8

Nota 18.2 (do pozycji X.4 i X5 rachunku zysków i strat)
01.0130.06.2007

INNE PRZYCHODY FINANSOWE
a) dodatnie róĪnice kursowe

01.0130.06.2006
-

3,8

zrealizowane

-

0,8

niezrealizowane

-

3,0

b) rozwiązane rezerwy

-

-

c) pozostaáe, w tym:

-

-

odsetki od kaucji na wynajem lokalu

-

-

inne

-

-

-

3,8

Inne przychody ﬁnansowe, razem

Nota 19.1 (do pozycji XI.1 rachunku zysków i strat)
KOSZTY FINANSOWE Z TYTUàU ODSETEK
a) od kredytów i poĪyczek
dla jednostek powiązanych
dla innych jednostek
b) pozostaáe odsetki
dla jednostek powiązanych
dla innych jednostek
Koszty ﬁnansowe z tytuáu odsetek, razem
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01.0130.06.2007

01.0130.06.2006

3,1

-

-

-

3,1

-

8,2

-

-

-

8,2

-

11,3

-

Prospekt Emisyjny

Nota 19.2 (do pozycji XI.3 i XI.4rachunku zysków i strat)
01.0130.06.2007

INNE KOSZTY FINANSOWE
a) ujemne róĪnice kursowe

5,8

-

5,8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5,8

-

zrealizowane
niezrealizowane
b) utworzone rezerwy (z tytuáu)
odpisy aktualizujące naleĪnoĞci
c) pozostaáe, w tym:
inne
Inne koszty ﬁnansowe, razem

01.0130.06.2006

Nota 20 (do pozycji XIII.2 rachunku zysków i strat)
01.0130.06.2007

ZYSKI NADZWYCZAJNE

01.0130.06.2006

a) losowe

-

-

b) pozostaáe (wg tytuáów)

-

-

Inne straty nadzwyczajne, razem

-

-

01.0130.06.2007

STRATY NADZWYCZAJNE

01.0130.06.2006

a) losowe – kradzieĪ Ğrodków trwaáych

-

-

b) pozostaáe (wg tytuáów)

-

-

Inne straty nadzwyczajne, razem

-

-

Nota 21 (do pozycji XV rachunku zysków i strat)
01.0130.06.2007

PODATEK DOCHODOWY BIEĩĄCY

01.0130.06.2006

1. Zysk (strata) brutto

205,6

996,0

2. RóĪnice pomiĊdzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą
opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytuáów)

818,2

-14,5

1 050,1

135,9

- przychód uwzglĊdniony dla potrzeb podatku dochodowego

106,2

-

- koszty nie stanowiące kosztów podatkowych

943,9

135,9

231,9

150,4

208,5

29,9

23,4

120,5

1 023,8

981,5

194,5

186,5

-

-

a)zwiĊkszające postawĊ opodatkowania

b) zmniejszające podstawĊ opodatkowania
- przychody nie stanowiące trwale przychodów podatkowych
- koszty stanowiące dla celów podatku koszt roku podatkowego
3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym
4. Podatek dochodowy wedáug stawki 19%
5. ZwiĊkszenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniĪki podatku
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01.0130.06.2007

PODATEK DOCHODOWY BIEĩĄCY
6. Podatek dochodowy bieĪący ujĊty (wykazany) w deklaracji
podatkowej okresu, w tym:
- wykazany w rachunku zysków i strat

01.0130.06.2006

194,5

186,5

194,5

186,5

-

-

-

-

- dotyczący pozycji, które zmniejszyáy lub zwiĊkszyáy kapitaá
wáasny
- dotyczący pozycji, które zmniejszyáy lub zwiĊkszyáy wartoĞü
ﬁrmy lub ujemną wartoĞü ﬁrmy

Nota 22
ZYSK NETTO NA JEDNĄ AKCJĉ ZWYKàĄ/UDZIAà

01.0130.06.2007

Zysk (strata) netto (w tys. zá)
ĝrednia waĪona liczba akcji/udziaáów (w szt.)
Zysk (strata) netto na jedną akcjĊ zwykáą/udziaá (w zá)
ĝrednia waĪona rozwodniona liczba akcji zwykáych/udziaáów
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcjĊ zwykáą/udziaá (w zá)

01.0130.06.2006

176

828

833 416,67

100

0,21

8 279,79

833 416,67

100

0,21

8 279,79

Zysk (strata) na jedną akcjĊ zwykáą zostaá ustalony przez podzielenie zysku (straty) netto
przez iloĞü akcji zwykáych.
Noty objaĞniające do rachunku przepáywów pieniĊĪnych
STRUKTURA ĝRODKÓW PIENIĉĩNYCH NA POCZĄTEK I
KONIEC OKRESU
a) Ğrodki pieniĊĪne razem (stan na początek okresu)

01.0130.06.2007

01.0130.06.2006

1 024,9

203,7

1 024,9

203,7

-

-

1 231,7

353,3

1 231,7

353,3

-

-

Zmiana stanu Ğrodków pieniĊĪnych

206,9

149,6

ĝrodki pieniĊĪne z dziaáalnoĞci operacyjnej

233,6

315,6

6,7

-166,0

-33,4

0,0

- Ğrodki pieniĊĪne w kasie i na rachunkach
- inne Ğrodki pieniĊĪne
b) Ğrodki pieniĊĪne razem (stan na koniec okresu)
- Ğrodki pieniĊĪne w kasie i na rachunkach
- inne Ğrodki pieniĊĪne

ĝrodki pieniĊĪne z dziaáalnoĞci inwestycyjnej
ĝrodki pieniĊĪne z dziaáalnoĞci ﬁnansowej
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DODATKOWE NOTY OBJAĝNIAJĄCE
1. Informacja o instrumentach ﬁnansowych
W caáym okresie spóáka posiadaáa nastĊpujące instrumenty ﬁnansowe:


Ğrodki pieniĊĪne – prezentowane w sprawozdaniu ﬁnansowym jako inne krótkoterminowe
aktywa ﬁnansowe, wyceniane w wartoĞci godziwej,



kredyty bankowe - prezentowane w sprawozdaniu ﬁnansowym jako kredyty
i poĪyczki, wyceniane w skorygowanej cenie nabycia,



zobowiązania z tytuáu leasingu ﬁnansowego - prezentowane w sprawozdaniu ﬁnansowym
jako inne zobowiązania ﬁnansowe, wyceniane w skorygowanej cenie nabycia,

1.1. Zobowiązania z tytuáu kredytów bankowych:
30.06.2007
Stan na BO

31.12.2006

91,4

-

-

102,0

-

102,0

b) zmniejszenia, z tytuáu:

12,8

10,6

- spáaty

12,8

10,6

78,6

91,4

- z terminem realizacji do 12 m-cy

25,5

25,5

- z terminem realizacji powyĪej 12 miesiĊcy

53,1

65,9

a) zwiĊkszenia, z tytuáu:
- zaciągniĊcia kredytu

Stan na BZ

1.2. Zobowiązania z tytuáu leasingu ﬁnansowego:
30.06.2007
Stan na BO

31.12.2006
22,0

-

20,9

30,2

20,9

30,2

b) zmniejszenia z tytuáu

16,0

8,2

- spáaty

16,0

8,2

26,9

22,0

25,9

15,8

1,0

6,2

a) zwiĊkszenia, z tytuáu
- podpisania umów leasingowych

Stan na BZ
- z terminem realizacji do 12 m-cy
- z terminem realizacji powyĪej 12 miesiĊcy
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1.3. Koszty z tytuáu odsetek od zobowiązaĔ ﬁnansowych:
30.06.2007
Koszty z tytuáu odsetek od zobowiązaĔ ﬁnansowych:

30.06.2007

4,6

-

-

-

-

-

4,6

-

-

-

- kredyty

3,1

-

- leasingi

1,5

-

-

-

- z terminem zapáaty do 3 miesiĊcy

-

-

- z terminem zapáaty powyĪej 3 do 12 m-cy

-

-

- z terminem zapáaty powyĪej 12 miesiĊcy

-

-

a) przeznaczonych do obrotu, w tym:
- odsetki niezrealizowane
b) pozostaáych krótkoterminowych, w tym
- poĪyczki

Odsetki niezrealizowane, razem, w tym:

2.
Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególnoĞci zobowiązaniach
warunkowych, w tym równieĪ udzielonych przez Emitenta gwarancjach
i porĊczeniach (takĪe wekslowych)
Nie wystĊpują.
3.
Dane dotyczące zobowiązaĔ wobec budĪetu paĔstwa lub jednostek
samorządu terytorialnego z tytuáu uzyskania praw wáasnoĞci budynków
i budowli
Nie dotyczy
4.
Przychody, koszty i wyniki dziaáalnoĞci zaniechanej w okresie
sprawozdawczym lub przewidzianej do zaniechania w okresie nastĊpnym
Nie dotyczy
5.
Koszt wytworzenia Ğrodków trwaáych w budowie, Ğrodków trwaáych na
wáasne potrzeby
Nie wystąpiáy
6.

Poniesione i planowane nakáady inwestycyjne

Poniesione nakáady inwestycyjne

30.06.2007

Nakáady inwestycyjne w wartoĞci niematerialne i prawne

31.12.2006

2,2

8,4

Nakáady inwestycyjne w rzeczowe aktywa trwaáe:

31,5

224,2

- zakup

10,6

174,1

-

19,8

20,9

30,3

- przyjĊcie ze Ğrodków trwaáych w budowie
- leasing ﬁnansowy
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Poniesione nakáady dotyczyáy w przewaĪanej czĊĞci wyposaĪenia biura (komputery, meble,
pozostaáe oprzyrządowanie) oraz Ğrodków transportu, w tym równieĪ uĪytkowanych na
podstawie umów leasingowych.
Jednostka nie planuje poniesienia wydatków inwestycyjnych o innym charakterze
niĪ dotychczas. BĊdą one dotyczyáy równieĪ wyposaĪenia i bĊdą miaáy charakter
odtworzeniowy.
7.

Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi

Transakcje z jednostkami powiązanymi w okresie od 01.01.2006 do 30.06.2007 obejmują
transakcje z czáonkami zarządu tj. z Wojciechem NarczyĔskim, Andrzejem Parszuto oraz
Martą Przewáocką. PoniĪsze zestawienie przestawia wartoĞci wynagrodzenia oraz zakres
prac realizowanych na podstawie umów zleceĔ.

Podmiot powiązany

2006

01.01.200730.06.2007

Wojciech NarczyĔski

109 600,00

50 000,00

Wspóátworzenie oprogramowania

Przedmiot umowy

Andrzej Parszuto

110 400,00

60 000,00

Promocja i obsáuga serwisu internetowego
iﬁrma.pl

Marta Przewáocka

120 000,00

50 000,00

Pozyskiwania zamówieĔ od nowych klientów

8.
Informacje
konsolidacji

o

wspólnych

przedsiĊwziĊciach,

które

nie

podlegają

Nie dotyczy
9.

Informacje o przeciĊtnym zatrudnieniu, z podziaáem na grupy zawodowe

Wyszczególnienie

30.06.2007

Pracownicy umysáowi

148

111

1

1

149

112

Pracownicy na stanowiskach robotniczych
Razem

31.12.2006

10.àączna wartoĞü wynagrodzeĔ i nagród (w pieniądzu i w naturze), wypáaconych
lub naleĪnych, odrĊbnie dla osób zarządzających i nadzorujących Emitenta w
przedsiĊbiorstwie Emitenta i z tytuáu peánienia funkcji we wáadzach jednostek
zaleĪnych, wspóázaleĪnych i stowarzyszonych (dla kaĪdej grupy osobno)
Wyszczególnienie

30.06.2007

1. Organy zarządzające
2. Organy nadzorujące
Razem
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31.12.2006

205,0

365,1

3,0

0,0

208,0

365,1
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11.
Informacje o wartoĞci niespáaconych zaliczek, kredytów, poĪyczek,
gwarancji, porĊczeĔ lub innych umów zobowiązujących do ĞwiadczeĔ na rzecz
Emitenta, udzielonych przez Emitenta osobom zarządzającym i nadzorującym
Nie wystĊpują
12.
Informacje o istotnych zdarzeniach, dotyczących lat ubiegáych, ujĊtych
w sprawozdaniu ﬁnansowym za bieĪący okres
W roku 2006 w obciąĪeniach podatkowych oprócz podatku bieĪącego zostaá ujĊty
równieĪ podatek dotyczący lat 2003-2004 w wysokoĞci 23,3 tys. zá. Ze wzglĊdu na fakt,
Īe kwota ta stanowi 1,7% wyniku ﬁnansowego netto za 2006 rok, nie dokonano korekt
wyniku ﬁnansowego lat ubiegáych.
13.
Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiáy po dniu 30.06.2007 ,
a nieuwzglĊdnionych w sprawozdaniu ﬁnansowym
Nie wystąpiáy
14.Informacje o relacjach miĊdzy prawnym poprzednikiem a Emitentem oraz
o sposobie i zakresie przejĊcia aktywów i pasywów
W dniu 01.06.2007 roku zostaáo zarejestrowane przeksztaácenie formy prawnej ze spóáki
z ograniczoną odpowiedzialnoĞcią na spóákĊ akcyjną. Wszystkie aktywa i pasywa POWER
MEDIA Sp. z o.o. zostaáy w sposób kompletny przejĊte przez POWER MEDIA S.A.
15.

Sprawozdanie ﬁnansowe skorygowane wskaĨnikiem inﬂacji

Nie istnieją przesáanki do przeprowadzenia korekty analizowanych sprawozdaĔ
ﬁnansowych wskaĨnikiem inﬂacji.
16.
Zestawienie i objaĞnienie róĪnic pomiĊdzy danymi ujawnionymi
w sprawozdaniu ﬁnansowym i porównywalnych danych ﬁnansowych a uprzednio
sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami
Nie wystąpiáy
17.
Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowoĞci i sposobu sporządzania
sprawozdania ﬁnansowego, dokonanych w stosunku do poprzedniego roku
obrotowego (lat obrotowych), ich przyczyny, tytuáy oraz wpáyw wywoáanych tym
skutków ﬁnansowych na sytuacjĊ majątkową i ﬁnansową, páynnoĞü oraz wynik
ﬁnansowy i rentownoĞü
ĝródroczne dane ﬁnansowe zostaáy zaprezentowane przy zastosowaniu jednolitych
zasad (polityki) rachunkowoĞci i sposobu sporządzania sprawozdania ﬁnansowego.
18.
Dokonane korekty báĊdów podstawowych, ich przyczyny, tytuáy oraz wpáyw
wywoáanych tym skutków ﬁnansowych na sytuacjĊ majątkową i ﬁnansową,
páynnoĞü oraz wynik ﬁnansowy i rentownoĞü
W Ğródrocznym sprawozdaniu ﬁnansowym nie dokonywano korekt báĊdów podstawowych.
19.
W przypadku wystĊpowania niepewnoĞci co do moĪliwoĞci kontynuowania
dziaáalnoĞci, opis tych niepewnoĞci oraz stwierdzenie, Īe taka niepewnoĞü
wystĊpuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie ﬁnansowe zawiera korekty z tym
związane. Informacja powinna zawieraü równieĪ opis podejmowanych, bądĨ
planowanych przez Emitenta dziaáaĔ mających na celu eliminacjĊ niepewnoĞci

Power Media S.A

208

Prospekt Emisyjny

Sprawozdanie ﬁnansowe zostaáo sporządzone przy zaáoĪeniu kontynuowania dziaáalnoĞci.
Nie istnieją okolicznoĞci wskazujące na zagroĪenie dziaáalnoĞci w dającej siĊ przewidzieü
przyszáoĞci.
20.

Poáączenie jednostek

Nie dotyczy
21.
W przypadku niestosowania w sprawozdaniu ﬁnansowym do wyceny
udziaáów i akcji w jednostkach podporządkowanych - metody praw wáasnoĞci
- naleĪy przedstawiü skutki, jakie spowodowaáoby jej zastosowanie, oraz wpáyw
na wynik ﬁnansowy
Nie dotyczy
22. Sporządzanie sprawozdania skonsolidowanego
Nie dotyczy
23.
Polityka dywidendy - opis polityki Emitenta dotyczący wypáaty dywidendy
oraz wszelkie ograniczenia w tym zakresie. WartoĞü dywidendy na akcjĊ za
kaĪdy rok obrotowy okresu objĊtego historycznymi informacjami ﬁnansowymi
skorygowany, w przypadku zmiany liczby akcji emitenta, w celu umoĪliwienia
dokonania porównania
Zasady polityki Zarządu co do wypáaty dywidendy w okresie ostatnich 3 lat
obrotowych
Zasadą polityki Zarządu odnoĞnie dywidendy jest realizowanie wypáat stosownie do wielkoĞci
wypracowanego zysku i moĪliwoĞci Spóáki. Zarząd zgáaszając propozycjĊ dotyczącą
moĪliwoĞci wypáaty dywidendy ma na uwadze koniecznoĞü zapewnienia Spóáce páynnoĞci
ﬁnansowej oraz kapitaáu niezbĊdnego do dynamicznego rozwoju dziaáalnoĞci.
Nie istnieją Īadne ograniczenia, jak równieĪ uprzywilejowanie w zakresie wypáaty
dywidendy.
W latach 2004-2005 dywidenda nie byáa wypáacana.
Zgodnie z uchwaáą nr 3 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 30 maja 2007 roku
postanowiáo wypáaciü dywidendĊ za rok 2006 w wysokoĞci 5.000,00 zá./1 udziaá. àączna
kwota przeznaczona do wypáaty wyniosáą 500.000,00 zá.
Hipotetyczna wartoĞü dywidendy przypadającej na 1 akcjĊ za rok 2006 wyniosáaby 0,10 zá.
Zasady polityki Zarządu co do wypáaty dywidendy w okresie najbliĪszych 3 lat
obrotowych
Zarząd planuje rekomendowaü Walnemu Zgromadzeniu przeznaczenie znaczącej czĊĞci zysków
spóáki w najbliĪszych trzech latach obrotowych na realizacjĊ strategii rozwojowej Power Media
S.A., jednak bierze pod uwagĊ równieĪ rozwaĪenie wypáaty dywidendy dla Akcjonariuszy, która
bĊdzie uzaleĪniona od wysokoĞci wypracowanego zysku w kolejnych latach.
24.
PostĊpowanie sądowe i arbitraĪowe - informacja na temat wszystkich
postĊpowaĔ przed organami rządowymi, postĊpowaĔ sądowych lub arbitraĪowych
(áącznie ze wszelkimi postĊpowaniami w toku lub które wedáug wiedzy emitenta
mogą wystąpiü) za okres obejmujący co najmniej ostatnie 12 miesiĊcy, które
to postĊpowania mogáy mieü lub miaáy w niedawnej przeszáoĞci istotny wpáyw
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na sytuacjĊ ﬁnansową lub rentownoĞü emitenta albo zamieszczenie stosownego
oĞwiadczenia stwierdzającego ich brak
Nie dotyczy
25.
Znaczące zmiany w sytuacji ﬁnansowej i ekonomicznej emitenta - opis
wszystkich znaczących zmian w sytuacji ﬁnansowej lub ekonomicznej, które
miaáy miejsce od daty zakoĔczenia ostatniego okresu sprawozdawczego, za
który opublikowano zbadane informacje ﬁnansowe lub Ğródroczne informacje
ﬁnansowe albo zamieszczenie stosownego oĞwiadczenia stwierdzającego ich
brak
W ocenie Zarządu, po dniu 31.12.2006 roku nie zaszáy znaczące zmiany sytuacji ﬁnansowej
i ekonomicznej Emitenta za wyjątkiem przeksztaácenia formy prawnej spóáki z ograniczoną
odpowiedzialnoĞcią na spóákĊ akcyjną i podwyĪszenia kapitaáu podstawowego spóáki, co
zostaáo omówione w pkt 13 Dodatkowych not objaĞniających niniejszego prospektu.

20.7. Polityka dywidendy. WartoĞü dywidendy na akcjĊ za kaĪdy
rok obrotowy okresu objĊtego historycznymi informacjami
ﬁnansowymi.
a) Zasady polityki Zarządu co do wypáaty dywidendy w okresie ostatnich 3 lat
obrotowych
Zasadą polityki Zarządu odnoĞnie dywidendy jest realizowanie wypáat stosownie do wielkoĞci
wypracowanego zysku i moĪliwoĞci Spóáki. Zarząd zgáaszając propozycjĊ dotyczącą
moĪliwoĞci wypáaty dywidendy ma na uwadze koniecznoĞü zapewnienia Spóáce páynnoĞci
ﬁnansowej oraz kapitaáu niezbĊdnego do dynamicznego rozwoju dziaáalnoĞci.
Zgodnie z uchwaáą nr 3 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 30 maja 2007 roku
postanowiáo wypáaciü dywidendĊ za rok 2006 w wysokoĞci 5.000,00 zá./1 udziaá. àączna
kwota przeznaczona do wypáaty wyniosáą 500.000,00 zá.
Hipotetyczna wartoĞü dywidendy przypadającej na 1 akcjĊ za rok 2006 wyniosáaby 0,10 zá.
W latach 2004-2005 dywidenda nie byáa wypáacana.
Nie istnieją Īadne ograniczenia, jak równieĪ uprzywilejowanie w zakresie wypáaty
dywidendy.
b) Zasady polityki Zarządu co do wypáaty dywidendy w okresie najbliĪszych 3 lat
obrotowych
Zarząd planuje rekomendowaü Walnemu Zgromadzeniu przeznaczenie znaczącej czĊĞci
zysków spóáki w najbliĪszych trzech latach obrotowych na realizacjĊ strategii rozwojowej
Power Media S.A., jednak bierze pod uwagĊ równieĪ rozwaĪenie wypáaty dywidendy dla
Akcjonariuszy, która bĊdzie uzaleĪniona od wysokoĞci wypracowanego zysku w kolejnych
latach.
c) Terminy podejmowania decyzji o wypáacie dywidendy
Organem wáaĞciwym do podejmowania decyzji o podziale zysku i wypáacie dywidendy jest
Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwaáĊ o podziale zysku Emitenta,
w tym o jego przeznaczeniu na wypáatĊ dywidendy. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa
siĊ w ciągu szeĞciu miesiĊcy po upáywie roku obrotowego Emitenta, czyli do dnia 30 czerwca
kaĪdego roku. Statut Spóáki przewiduje moĪliwoĞci wypáaty zaliczki na dywidendĊ.
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d)

Sposób ogáoszenia informacji o odbiorze dywidendy

Informacje o odbiorze dywidendy ogáaszane bĊdą w trybie raportów bieĪących.
e)

Osoby, którym przysáuguje prawo do dywidendy

Osoby, na których rachunkach bĊdą zapisane Akcje w dniu dywidendy.
f)

Warunki odbioru dywidendy, termin, w którym przysáuguje prawo do
dywidendy oraz konsekwencje niezrealizowania prawa w terminie

Warunki odbioru dywidendy przez Akcjonariuszy odpowiadają zasadom przyjĊtym dla
spóáek publicznych. W przypadku podjĊcia uchwaáy o wypáacie dywidendy, uchwaáa wskazuje
datĊ ustalenia prawa do dywidendy (dzieĔ dywidendy) oraz termin wypáaty dywidendy.
Z zastrzeĪeniem postanowieĔ Regulaminu KDPW dzieĔ dywidendy moĪe byü wyznaczony
w okresie kolejnych trzech miesiĊcy. Zgodnie ze Szczegóáowymi Zasadami Obrotu
Gieádowego (Rozdziaá XIII § 9), na Emitencie ciąĪy obowiązek bezzwáocznego powiadomienia
GPW o podjĊciu uchwaáy o przeznaczeniu zysku (czĊĞci zysku) na wypáatĊ dywidendy dla
Akcjonariuszy, o wysokoĞci tejĪe dywidendy, dniu ustalenia prawa do dywidendy oraz
dniu wypáaty dywidendy. Ponadto, zgodnie z § 91 ust. 1 Szczegóáowych Zasad Dziaáania
Krajowego Depozytu Papierów WartoĞciowych Emitent bĊdzie zobowiązany poinformowaü
KDPW o wysokoĞci dywidendy, dniu ustalenia prawa do dywidendy (okreĞlonym
w przepisach KSH jako „dzieĔ dywidendy”) oraz terminie wypáaty dywidendy. Zgodnie z § 91
ust. 2 Szczegóáowych Zasad Dziaáania KDPW, miĊdzy dniem ustalenia prawa do dywidendy
a dniem wypáaty dywidendy musi upáywaü co najmniej 9 dni. Wypáata dywidendy nastĊpuje
za poĞrednictwem systemu depozytowego KDPW, który przekazuje Ğrodki z tytuáu dywidendy
na rachunki uczestników KDPW, którzy nastĊpnie dystrybuują otrzymane Ğrodki pieniĊĪne
na rzecz uprawnionych inwestorów. W przypadku niezrealizowania prawa do dywidendy
w terminie ulega ono 10-letniemu przedawnieniu. W piĞmiennictwie prawniczym wyraĪany
jest równieĪ pogląd, iĪ prawo do dywidendy jako Ğwiadczenie o charakterze okresowym
ulega przedawnieniu z upáywem 3-letniego terminu przedawnienia.

20.8 PostĊpowania sądowe i arbitraĪowe
Na dzieĔ zatwierdzenia Prospektu nie toczą siĊ i w okresie ostatnich 12 miesiĊcy nie toczyáy
siĊ Īadne postĊpowania przed organami rządowymi ani inne postĊpowania sądowe lub
arbitraĪowe niĪ wyĪej wskazane, które mogáy mieü lub miaáy w niedawnej przeszáoĞci
istotny wpáyw na sytuacjĊ ﬁnansową lub rentownoĞü Emitenta.
W ocenie Zarządu na dzieĔ zatwierdzenia Prospektu nie istnieją podstawy do ewentualnego
wszczĊcia takich postĊpowaĔ w przyszáoĞci.

20.9 Znaczące zmiany w sytuacji ﬁnansowej lub handlowej Emitenta
Zmiany w sytuacji ﬁnansowej lub handlowej Emitenta w okresie objĊtym zbadanymi
sprawozdaniami ﬁnansowymi zamieszczonymi w prospekcie , zostaáy przedstawione w pkt.
9. czĊĞci III Dokumentu Rejestracyjnego.
Po tym okresie, tj. od daty zakoĔczenia ostatniego zamieszczonego w Prospekcie okresu
obrachunkowego (30.06.2007) do dnia zatwierdzenia prospektu wzrosáy przychody oraz
nastąpiáy znaczące zmiany w zakresie wszystkich kategorii zysku. Zysk operacyjny, zysk
brutto oraz zysk netto osiągniĊty w III kwartale 2007 roku są wyĪsze od zysków osiągniĊtych
za I póárocze, dziĊki czemu rentownoĞü netto wzrosáa z 3,3 proc. na I póárocze 2007 do 6
proc.
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Tabela 33. Wybrane informacje ﬁnansowe za okres I-IV 2007r. oraz VII-IX
2007r.
Za okres
Wyszczególnienie
VII-IX 2007
Przychody netto ze sprzedaĪy i zrównane z nimi, w tym:
Koszty dziaáalnoĞci operacyjnej
Amortyzacja

I-VI 2007

3 207,9

5 331,0

2984,9

5 135,8

46,4

76,7

279,9

595,2

2067,2

3 402,8

Ubezpieczenia spoáeczne i inne Ğwiadczenia

379,5

653,4

Pozostałe koszty rodzajowe

158,2

307,5

9,6

13,0

232,7

208,2

12,9

14,5

8,1

17,1

Zysk (strata) brutto

237,5

205,6

Podatek dochodowy

44,9

29,7

192,6

176,0

Usługi obce
Wynagrodzenia

Pozostałe przychody operacyjne
Zysk (strata) z dziaáalnoĞci operacyjnej
Przychody ﬁnansowe
Koszty ﬁnansowe

Zysk (strata) netto

Polepszenie sytuacji ﬁnansowej Emitent osiągnąá gáównie dziĊki zmniejszeniu udziaáu usáug
obcych, pozostaáych kosztów rodzajowych oraz kosztów związanych z ubezpieczeniami.
Emitent zanotowaá w tym okresie równieĪ spadek dynamiki wzrostu wynagrodzeĔ.

Wybrane dane ﬁnansowe za okres od VII do IX 2007 roku prezentowane w tym punkcie
nie byáy badane przez biegáego rewidenta, nie pochodzą ze sprawozdania ﬁnansowego
Emitenta, lecz z ksiąg rachunkowych przedstawionego okresu.
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21 Informacje dodatkowe
21.1. Kapitaá zakáadowy
21.1.1.WielkoĞü wyemitowanego kapitaáu dla kaĪdej klasy kapitaáu
zakáadowego
Kapitaá zakáadowy Emitenta wynosi 500.000 zá. (piĊüset tysiĊcy záotych). Kapitaá
zakáadowy dzieli siĊ na 2.500.000 (dwa miliony piĊüset tysiĊcy) akcji imiennych serii A
uprzywilejowanych o wartoĞci nominalnej 0,10 zá. (dziesiĊü groszy) kaĪda oraz 2.500.000
(dwa miliony piĊüset tysiĊcy) akcji zwykáych na okaziciela serii B, o wartoĞci nominalnej
0.10 zá. (dziesiĊü groszy) kaĪda. Wszystkie akcje zostaáy w peáni opáacone. Akcje Emitenta
nie znajdują siĊ w obrocie na rynku regulowanym.
21.1.2. Akcje nie reprezentujące kapitaáu
Nie istnieją inne akcje Emitenta niĪ akcje tworzące kapitaá zakáadowy.

21.1.3. Akcje Emitenta w posiadaniu Emitenta, przez inne osoby w jego imieniu
lub przez podmioty zaleĪne Emitenta
Nie istnieją akcje Emitenta bĊdące w posiadaniu Emitenta lub innych osób w jego imieniu.

21.1.4. Liczba zamiennych papierów wartoĞciowych, wymienialnych papierów
wartoĞciowych lub papierów wartoĞciowych z warrantami ze
wskazaniem zasad i procedur, którym podlega ich zamiana, wymiana
lub subskrypcja
Na podstawie Uchwaáy Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spóáki z dnia 15 czerwca
2007 r. wprowadzono w Spóáce program motywacyjny dla czáonków Zarządu oraz kluczowych
pracowników Spóáki.
Uchwaáą Walnego Zgromadzenia z dnia 15 czerwca 2007 r. w celu realizacji Programu
Motywacyjnego warunkowo podwyĪszono kapitaá zakáadowy Spóáki w drodze emisji
akcji serii D. Prawo objĊcia akcji serii D bĊdzie przysáugiwaáo posiadaczom warrantów
subskrypcyjnych serii A, B i C wyemitowanych na podstawie Uchwaáy Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia, podjĊtej tego samego dnia.
Na dzieĔ zatwierdzenia prospektu, powyĪsze uchwaáy nie zostaáy zarejestrowane.
Regulamin Programu Motywacyjnego zostanie przyjĊty uchwaáą Rady Nadzorczej Spóáki.
Do 90.000 warrantów subskrypcyjnych serii od A - C objĊtych bĊdzie przez osoby
uczestniczące w Programie Motywacyjnym (Czáonkowie Zarządu oraz kluczowi pracownicy
Spóáki) po speánieniu okreĞlonych kryteriów (lojalnoĞciowego - poprzez pozostawanie
w stosunku zatrudnienia, jakoĞciowego, oraz uznaniowego – wedáug uznania Rady
Nadzorczej).
Realizacja Programu Motywacyjnego uzaleĪniona jest od nastĊpujących kryteriów:
a) lojalnoĞciowego, rozumianego jako pozostawanie w Stosunku Pracy lub jakiegokolwiek
innego wĊzáa prawnego, którego przedmiotem jest Ğwiadczenie pracy, usáug lub dzieáa
w zamian za wynagrodzenie lub Ğwiadczenie pieniĊĪne dla Spóáki w dniu speánienia
kryterium jakoĞciowego,
b) jakoĞciowego ocenianego po speánieniu nastĊpujących wyników Spóáki w wielkoĞci 30%
przyznawanych praw do Warrantów:
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Wzrost wartoĞci rynkowej akcji Spóáki w 2008 o co najmniej 20% wiĊkszy niĪ
wzrost indeksu WIGInformatyka liczony od dnia 01.01.2008 do 31.12.2008.
x Wzrost wartoĞci rynkowej akcji Spóáki w 2009 o co najmniej 20% wiĊkszy niĪ
wzrost indeksu WIGInformatyka. liczony od dnia 01.01.2009 do 31.12.2009.
x Wzrost wartoĞci rynkowej akcji Spóáki w 2010 o co najmniej 20% wiĊkszy niĪ
wzrost indeksu WIGInformatyka, liczony od dnia 01.01.2010 do 31.12.2010.
uznaniowego w wielkoĞci do 70% przyznawanych w danym roku praw do Warrantów
na podstawie wáasnego uznania Rady Nadzorczej w odniesieniu do Osób Uprawnionych
z grona Zarządu oraz wáasnego uznania Zarządu w odniesieniu do kluczowych dla
Spóáki osób spoza grona Zarządu.
x

c)

Rada Nadzorcza upowaĪnia Przewodniczącego Rady Nadzorczej do podpisania z Osobami
Uprawnionymi umów zawierających kryterium lojalnoĞciowe oraz wskazanie kryteriów
jakoĞciowych i uznaniowego, a których weryﬁkacja bĊdzie podstawą do ustalenia liczby
Warrantów uzyskiwanych przez poszczególne Osoby Uprawnione.
Warranty emitowane są nieodpáatnie, bez wartoĞci nominalnej i ceny emisyjnej. Mogą byü
wykonane do dnia 31 grudnia 2011 roku poprzez realizacjĊ prawa do objĊcia 90.000 akcji
serii D. Jeden warrant uprawnia do objĊcia jednej akcji serii D. Niezrealizowania prawa
pierwszeĔstwa w powyĪszym terminie powoduje wygaĞniĊcie prawa z warrantów.
Prawo objĊcia Warrantów Subskrypcyjnych serii A, B oraz C przysáuguje osobom ﬁzycznym
wymienionym w uchwale emisyjnej na warunkach okreĞlonych w Regulaminie Programu
Motywacyjnego oraz w uchwaáach Rady Nadzorczej i Zarządu Spóáki podejmowanych
na podstawie i w celu wykonania postanowieĔ Regulaminu Programu Motywacyjnego
(osoby uprawnione do obejmowania Warrantów subskrypcyjnych zwane dalej áącznie
„Osobami Uprawnionymi”). W uchwale upowaĪniono RadĊ Nadzorczą do wskazania innych
osób uczestniczących w programie motywacyjnym począwszy od 2 roku obowiązywania
programu, tj. dla lat 2008-2010. Listy Osób Uprawnionych sporządzone bĊdą przez RadĊ
Nadzorczą:
x

do dnia 30 czerwca 2008 r. – dla czĊĞci programu rozpoczynającej siĊ w 2008 r.,

x

do dnia 31 grudnia 2008 r. – dla czĊĞci programu rozpoczynającej siĊ w 2009 r.,

x

do dnia 31 grudnia 2009 r. – dla czĊĞci programu rozpoczynającej siĊ w 2010 r.

Weryﬁkacja speánienia kryteriów dokonywana jest do 14 dni po odbyciu walnych zgromadzeĔ
zatwierdzających sprawozdania ﬁnansowe za lata 2008, 2009, 2010.
Rada Nadzorcza Spóáki na wniosek Zarządu w ciągu 14 dni od dnia weryﬁkacji speánienia
kryteriów podejmie uchwaáĊ o speánieniu kryteriów przez poszczególne Osoby Uprawnione ze
wskazaniem iloĞci Warrantów przypadającej kaĪdej z nich oraz przeznaczeniem warrantów
nieprzydzielonych w danym roku obowiązywania Programu.
Osobom Uprawnionym, wskazanym w uchwale, o której mowa wyĪej, Zarząd wystosuje
wezwanie do objĊcia przydzielonej iloĞci warrantów oraz ofertĊ objĊcia akcji serii D.
Osoba taka moĪe záoĪyü odpowiedĨ na ofertĊ objĊcia akcji serii D po ich cenie emisyjnej
do 31 grudnia 2011 r.
21.1.5. Informacja o wszystkich prawach nabycia lub zobowiązaniach
w odniesieniu do kapitaáu docelowego lub autoryzowanego ale
niewyemitowanego lub zobowiązaniach do podwyĪszenia kapitaáu
Statut nie zawiera upowaĪnienia dla Zarządu do podwyĪszenia kapitaáu zakáadowego
w granicach kapitaáu docelowego.
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21.1.6. Informacje o kapitale dowolnego czáonka Grupy Kapitaáowej, który jest
przedmiotem opcji lub wobec którego zostaáo uzgodnione warunkowo
lub bezwarunkowo, Īe stanie siĊ on przedmiotem opcji
Emitent oĞwiadcza, iĪ wedáug jego najlepszej wiedzy nie istnieje kapitaá Spóáki, który jest
przedmiotem opcji lub wobec którego zostaáo uzgodnione warunkowo lub bezwarunkowo,
Īe stanie siĊ on przedmiotem opcji.
21.1.7. Dane historyczne na temat kapitaáu zakáadowego
Na dzieĔ 1 stycznia odpowiednio 2004, 2005 i 2006 roku kapitaá zakáadowy Power Media
spóáka z o.o. wynosiá 50.000,00 PLN i dzieliá siĊ na 100 udziaáów o wartoĞci nominalnej 500
PLN kaĪdy.
Dnia 27 kwietnia 2007 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzeni podjĊáo uchwaáĊ w sprawie
przeksztaácenia spóáki z ograniczoną odpowiedzialnoĞcią w spóákĊ akcyjną. Przeksztaácenie
zostaáo zarejestrowane na mocy Postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocáawia – Fabrycznej
we Wrocáawiu VI Wydziaá Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 1 czerwca
2007 r. Kapitaá zakáadowy Emitenta w dniu utworzenia wynosiá 500.000,00 PLN i dzieliá siĊ
na 2.500.000 (dwa miliony piĊüset tysiĊcy) akcji imiennych serii A uprzywilejowanych o
wartoĞci nominalnej 0,10 zá. (dziesiĊü groszy) kaĪda oraz 2.500.000 (dwa miliony piĊüset
tysiĊcy) akcji zwykáych na okaziciela serii B o wartoĞci nominalnej 0,10 zá. (dziesiĊü groszy)
kaĪda..
Na dzieĔ zatwierdzenia Prospektu kapitaá zakáadowy Emitenta wynosiá 500.000,00 PLN i dzieliá
siĊ na 2.500.000 (dwa miliony piĊüset tysiĊcy) akcji imiennych serii A uprzywilejowanych o
wartoĞci nominalnej 0,10 zá. (dziesiĊü groszy) kaĪda oraz 2.500.000 (dwa miliony piĊüset
tysiĊcy) akcji zwykáych na okaziciela serii B o wartoĞci nominalnej 0,10 zá. (dziesiĊü groszy)
kaĪda.
Na dzieĔ zatwierdzenia prospektu nie istnieje czĊĞü kapitaáu Emitenta , która zostaáa
pokryta w postaci wkáadów niepieniĊĪnych.

21.2. Informacje dotyczące statutu Emitenta
21.2.1. Opis przedmiotu i celu dziaáalnoĞci Emitenta
Przedmiotem dziaáalnoĞci Emitenta, zgodnie z § 8 Statutu, i wedáug Polskiej Klasyﬁkacji
DziaáalnoĞci jest:
1) DziaáalnoĞü wydawnicza (PKD 22.1)
a.
b.
c.
d.
2)

Wydawanie ksiąĪek (PKD 22.11.Z)
Wydawanie gazet (PKD 22.12.Z)
Wydawanie nagraĔ dĨwiĊkowych (PKD 22.14.Z)
DziaáalnoĞü wydawnicza pozostaáa (PKD 22.15.Z)
Reprodukcja zapisanych noĞników informacji (PKD 22.3)

a. Reprodukcja nagraĔ dĨwiĊkowych (PKD 22.31.Z)
b. Reprodukcja nagraĔ wideo (PKD 22.32.Z)
c. Reprodukcja komputerowych noĞników informacji (PKD 22.33.Z)
3) Produkcja komputerów i pozostaáych urządzeĔ do przetwarzania informacji (PKD 30.02.Z)
4) DziaáalnoĞü usáugowa w zakresie instalowania. naprawy i konserwacji elektrycznej
aparatury rozdzielczej i sterowniczej (PKD 31.20.B)
5) DziaáalnoĞü usáugowa w zakresie instalowania. naprawy i konserwacji sprzĊtu
elektrycznego. gdzie indziej nie sklasyﬁkowana (PKD 31.62.B)
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6) Produkcja lamp elektronowych i pozostaáych elementów elektronicznych (PKD.32.10.Z)
7) DziaáalnoĞü usáugowa w zakresie instalowania. naprawy i konserwacji
telewizyjnych i radiowych (PKD 32.20.B)

nadajników

8) DziaáalnoĞü usáugowa w zakresie instalowania. naprawy i konserwacji sprzĊtu radiowo
– telewizyjnego oraz sprzĊtu do operowania dĨwiĊkiem i obrazem (PKD 32.30.B)
9) Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych,
nawigacyjnych i pozostaáego przeznaczenia, z wyáączeniem sprzĊtu do sterowania
procesami przemysáowymi (PKD 33.20)
a.

Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych,
nawigacyjnych i pozostaáego przeznaczenia, z wyáączeniem dziaáalnoĞci usáugowej
(PKD 33.20.A)
b. DziaáalnoĞü usáugowa w zakresie instalowania. naprawy i konserwacji instrumentów
i przyrządów pomiarowych. kontrolnych. badawczych. testujących. nawigacyjnych
(PKD 33.20.B)
10) Produkcja systemów do sterowania procesami przemysáowymi (PKD 33.30.Z)
11) DziaáalnoĞü agentów specjalizujących siĊ w sprzedaĪy okreĞlonego towaru lub okreĞlonej
grupy towarów. gdzie indziej niesklasyﬁkowana (PKD 51.18.Z)
12) DziaáalnoĞü agentów zajmujących siĊ sprzedaĪą towarów róĪnego rodzaju (PKD 51.19.Z)
13) SprzedaĪ hurtowa elektrycznych artykuáów gospodarstwa domowego i artykuáów
radiowo-telewizyjnych (PKD 51.43.Z)
14) SprzedaĪ hurt. komputerów, urządzeĔ peryferyjnych i oprogramowania (PKD 51.84.Z)
15) SprzedaĪ hurtowa pozostaáych maszyn i urządzeĔ biurowych oraz mebli biurowych
(PKD 51.85.Z)
16) SprzedaĪ hurtowa czĊĞci elektronicznych (PKD 51.86.Z)
17) SprzedaĪ hurtowa pozostaáych maszyn i urządzeĔ dla przemysáu, handlu i nawigacji
(51.87.Z)
18) SprzedaĪ hurtowa czĊĞci elektronicznych (PKD 51.86.Z)
19) SprzedaĪ detaliczna elektrycznego sprzĊtu gospodarstwa domowego, artykuáów
radiowo-telewizyjnych i instrumentów muzycznych (PKD 52.45.Z)
20) SprzedaĪ detaliczna ksiąĪek (PKD 52.47.A)
21) SprzedaĪ detaliczna gazet i artykuáów piĞmiennych (PKD 52.47.B)
22) SprzedaĪ detaliczna mebli, wyposaĪenia biurowego, komputerów oraz sprzĊtu
telekomunikacyjnego (PKD 52.48.A)
23) SprzedaĪ detaliczna
(PKD 52.48.B)

sprzĊtu

optycznego.

fotograﬁcznego

oraz

precyzyjnego

24) SprzedaĪ detaliczna prowadzona przez domy sprzedaĪy wysyákowej (PKD 52.61.Z)
25) SprzedaĪ detaliczna pozostaáa prowadzona poza siecią sklepową (PKD 52.63)
a.
b.

SprzedaĪ detaliczna bezpoĞrednia prowadzona poza siecią sklepową (52.63.A)
SprzedaĪ detaliczna pozostaáa prowadzona poza siecią sklepową, gdzie indziej
niesklasyﬁkowana (PKD 52.63.B)
26) Telekomunikacja (PKD 64.2)
a.
b.
c.
d.
e.

Telefonia stacjonarna i telegraﬁa (PKD 64.20.A)
Telefonia ruchoma (PKD 64.20.B)
Transmisja danych (PKD64.20.C)
Radiokomunikacja (PKD 64.20.D)
DziaáalnoĞü telekomunikacyjna pozostaáa (PKD 64.20.G)
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27) PoĞrednictwo ﬁnansowe pozostaáe (PKD 65.2)
a. Leasing ﬁnansowy (PLD 65.21.Z)
b. Pozostaáe formy udzielania kredytów (PKD 65.22.Z)
c. PoĞrednictwo ﬁnansowe pozostaáe, gdzie indziej niesklasyﬁkowane (PKD 65.23.Z)
28) Zagospodarowanie i sprzedaĪ nieruchomoĞci na wáasny rachunek (PKD 70.11.Z)
29) Kupno i sprzedaĪ nieruchomoĞci na wáasny rachunek (PKD 70.12.Z)
30) Zarządzane nieruchomoĞciami na zlecenie (PKD 70.32.Z)
31) Wynajem maszyn i urządzeĔ biurowych i sprzĊtu komputerowego (PKD 71.33.Z)
32) Wynajem pozostaáych maszyn i urządzeĔ (PKD 71.34.Z)
33) WypoĪyczanie artykuáów uĪytku osobistego i domowego (PKD 71.40.Z)
34) Doradztwo w zakresie sprzĊtu komputerowego (PKD 72.10.Z)
35) DziaáalnoĞü w zakresie oprogramowania (PKD 72.2)
a. DziaáalnoĞü edycyjna w zakresie oprogramowania (PKD 72.21.Z)
b. DziaáalnoĞü w zakresie oprogramowania, pozostaáa (72.22.Z)
36) Przetwarzanie danych (PKD 72.30.Z)
37) DziaáalnoĞü związana z bazami danych (PKD 72.40.Z)
38) Konserwacja i naprawa maszyn biurowych, ksiĊgujących i sprzĊtu komputerowego
(PKD 72.50.Z)
39) DziaáalnoĞü związana z informatyką, pozostaáa (PKD 72.60.Z)
40) Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk matematyczno-ﬁzycznych i astronomii
(PKD 73.10.A)
41) Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych (PKD 73.10.G)
42) Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie pozostaáych nauk przyrodniczych i technicznych
(PKD 73.10.H)
43) Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk ekonomicznych (PKD 73.20.A)
44) Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk prawniczych (PKD 73.20.B)
45) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD.74.13.Z)
46) Doradztwo w zakresie prowadzenia dziaáalnoĞci gospodarczej i zarządzania
(PKD 74.14.A)
47) Zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia dziaáalnoĞci gospodarczej (74.14.B)
48) DziaáalnoĞü holdingów (74.15.Z)
49) Badania i analizy techniczne (PKD 74.30.Z)
50) Reklama (PKD 74.40.Z)
51) Rekrutacja i udostĊpnianie pracowników (74.5)
a. DziaáalnoĞü związana z rekrutacją i udostĊpnianiem pracowników (74.50.A)
52) DziaáalnoĞü komercyjna gdzie indziej niesklasyﬁkowana (74.8)
a.
b.
c.
d.
e.

DziaáalnoĞü
DziaáalnoĞü
DziaáalnoĞü
DziaáalnoĞü
DziaáalnoĞü
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fotograﬁczna (74.81.Z)
związana z táumaczeniami i usáugami sekretarskimi (PKD 74.85.Z)
centrów telefonicznych (Call Center) (PKD 74.86.Z)
związana z organizacją targów i wystaw (PKD 74.87.A)
komercyjna pozostaáa, gdzie indziej niesklasyﬁkowana (PKD 74.87.B)
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53) Ksztaácenie ustawiczne dorosáych i pozostaáe formy ksztaácenia. gdzie indziej
niesklasyﬁkowane (PKD 80.42)
a.
b.

Nauka jĊzyków obcych (PKD 80.42.A)
Ksztaácenie ustawiczne dorosáych i pozostaáe formy ksztaácenia, gdzie indziej
niesklasyﬁkowane (PKD 80.42.B)
54) DziaáalnoĞü organizacji komercyjnych, pracodawców i profesjonalnych (PKD 91.1)
a. DziaáalnoĞü organizacji komercyjnych i pracodawców (PKD 91.11.Z)
b. DziaáalnoĞü organizacji profesjonalnych (91.12.Z)
55) DziaáalnoĞü pozostaáych organizacji czáonkowskich, gdzie indziej niesklasyﬁkowana
(PKD 91.33.Z)
56) Produkcja ﬁlmów i nagraĔ wideo (PKD 92.11.Z)
57) DziaáalnoĞü radiowa i telewizyjna (PKD 92.20.Z)
58) DziaáalnoĞü usáugowa pozostaáa. gdzie indziej niesklasyﬁkowana (PKD 93.05.Z)
Emitent w znacznej mierze koncentruje swą dziaáalnoĞü na:
1.
2.
3.
4.
5.
Statut

dziaáalnoĞci w zakresie oprogramowania;
przetwarzaniu danych;
dziaáalnoĞci związanej z bazami danych;
doradztwie w zakresie prowadzenia dziaáalnoĞci gospodarczej i zarządzania;
rekrutacji i udostĊpnianiu pracowników.
nie okreĞla celu dziaáalnoĞci Emitenta.

21.2.2.Podsumowanie wszystkich postanowieĔ umowy, statutu lub
regulaminów Emitenta odnoszących siĊ do czáonków organów
administracyjnych, zarządzających i nadzorczych
21.2.2.1 Zarząd Emitenta
Zarząd Emitenta jest jedno lub wieloosobowy. W chwili obecnej Zarząd Spóáki jest
czteroosobowy i skáada siĊ z Prezesa Zarządu, dwóch Wiceprezesów Zarządu oraz Czáonka
Zarządu.
Czáonków Zarządu powoáuje i odwoáuje Rada Nadzorcza, z zastrzeĪeniem, iĪ czáonkowie
Zarządu obecnej kadencji powoáani zostali przez Wspólników spóáki Power Media Sp. z o.o. w
procesie przeksztaácenia spóáki. Czáonkowie Zarządu powoáywani są na wspólną kadencjĊ.
Kadencja Zarządu trwa 5 lata.
JeĞli powoáany zostaá Zarząd jednoosobowy, do skáadania oĞwiadczeĔ woli w imieniu
Emitenta upowaĪniony jest Czáonek Zarządu samodzielnie. JeĪeli powoáany zostaá Zarząd
wieloosobowy, do skáadania oĞwiadczeĔ woli w imieniu Spóáki upowaĪnieni są dwaj
Czáonkowie Zarządu dziaáający áącznie.
Zarząd uchwaliá regulamin Zarządu okreĞlający szczegóáowo organizacjĊ Zarządu i sposób
prowadzenia spraw Spóáki. Regulamin Zarządu zostaá zatwierdzony przez Rade Nadzorczą
w dniu 16 czerwca 2007 roku. Istotne postanowienia przedmiotowego regulaminu zostaáy
implementowane w treĞci niniejszego punktu.
Posiedzenia Zarządu zwoáuje Prezes Zarządu. W przypadku nieobecnoĞci Prezesa zastĊpuje
go w tych sprawach czáonek Zarządu upowaĪniony przez Prezesa Zarządu. Posiedzenia
Zarządu mogą odbywaü siĊ bez oﬁcjalnego zwoáania w przypadku gdy obecni są wszyscy
czáonkowie Zarządu i Īaden z nich nie wyraziá sprzeciwu co do odbycia posiedzenia
i proponowanego porządku obrad. KaĪdy czáonek Zarządu moĪe wnosiü sprawy Spóáki na
posiedzenie Zarządu.
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Zarząd zdolny jest do podejmowania wiąĪących uchwaá, jeĞli obecna jest wiĊkszoĞü czáonków
Zarządu.
Uchwaáy Zarządu zapadają bezwzglĊdną wiĊkszoĞcią gáosów, a w przypadku równoĞci gáosów
decyduje gáos Prezesa Zarządu. Czáonkowie Zarządu gáosujący przeciwko podejmowanej
uchwale, mogą zaĪądaü zaprotokoáowania swojego odmiennego stanowiska.
W stosunkach prawnych pomiĊdzy Spóáką i czáonkami Zarządu SpóákĊ reprezentuje Rada
Nadzorcza.
Czáonek Zarządu Spóáki nie moĪe bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmowaü siĊ interesami
konkurencyjnymi lub uczestniczyü w spóáce konkurencyjnej oraz jako wspólnik jawny lub
czáonek wáadz.
Czáonek Zarządu powinien uchylaü siĊ od dziaáaĔ nielojalnych wobec Spóáki, zmierzających
wyáącznie do realizacji wáasnych korzyĞci materialnych. Czáonek Zarządu powinien
bezzwáocznie poinformowaü Zarząd w przypadku uzyskania informacji o moĪliwoĞci
dokonania inwestycji lub innej korzystnej transakcji dotyczącej przedmiotu dziaáalnoĞci
Spóáki, w celu rozwaĪenia moĪliwoĞci jej wykorzystania przez SpóákĊ. Wykorzystanie takiej
informacji przez czáonka Zarządu lub przekazanie jej osobie trzeciej nastĊpuje za zgoda
Zarządu jedynie wówczas, gdy nie narusza to interesu Spóáki.
W przypadku sprzecznoĞci interesów Spóáki z interesami czáonka Zarządu, jego
wspóámaáĪonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi
jest powiązany osobiĞcie (konﬂikt interesów), czáonek Zarządu powinien wstrzymaü siĊ
od udziaáu w rozstrzyganiu takich spraw i moĪe zaĪądaü zaznaczenia tego w protokole.
Czáonkowie Zarządu powinni takĪe informowaü RadĊ Nadzorczą o kaĪdym konﬂikcie
interesów w związku z peániona funkcją.
21.2.2.2 Rada Nadzorcza Emitenta
Rada Nadzorcza skáada siĊ z od piĊciu do siedmiu czáonków powoáywanych przez Walne
Zgromadzenie. Wspólna kadencja Rady Nadzorczej trwa 5 lat. Rada Nadzorcza wykonuje
swoje czynnoĞci kolegialnie, moĪe jednak delegowaü swoich czáonków do indywidualnego
wykonywania poszczególnych czynnoĞci nadzorczych, z których bĊdą sporządzali
i przedkáadali Radzie Nadzorczej co najmniej 1 raz w miesiącu pisemne sprawozdanie.
Czáonkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w posiedzeniach Rady Nadzorczej i wykonują swoje
obowiązki osobiĞcie. Walne Zgromadzenie wybiera z grona czáonków Rady Nadzorczej jej
Przewodniczącego.
Uchwaáy Rady Nadzorczej zapadają bezwzglĊdną wiĊkszoĞcią gáosów. W przypadku równoĞci
gáosów rozstrzyga gáos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
Rada Nadzorcza sprawuje staáy nadzór nad dziaáalnoĞcią Spóáki we wszystkich dziedzinach
jej dziaáalnoĞci.
Oprócz spraw zastrzeĪonych przepisami Kodeksu spóáek handlowych, do kompetencji Rady
Nadzorczej naleĪy:
a) powoáywanie i odwoáywanie czáonków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu,
z zastrzeĪeniem § 13 ust. 1 Statutu;
b) ustalanie liczby czáonków Zarządu;
c) ustalanie zasad wynagradzania czáonków Zarządu oraz zasad ich zatrudniania;
d) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu;
e) ocena sprawozdaĔ ﬁnansowych Spóáki, sprawozdania Zarządu z dziaáalnoĞci Spóáki,
ocena sytuacji Spóáki oraz wniosków Zarządu co do podziaáu zysków i pokrycia strat,
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a takĪe skáadanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznych sprawozdaĔ z wyników tych
badaĔ;
f) skáadanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków w sprawie udzielenia absolutorium
czáonkom Zarządu Spóáki;
g) dokonywanie wyboru biegáego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania
ﬁnansowego;
h) powoáywanie czáonka Rady Nadzorczej w miejsce czáonka Rady Nadzorczej, którego
mandat wygasá wobec rezygnacji lub wskutek Ğmierci;
i) delegowanie czáonków Rady Nadzorczej, na okres nie dáuĪszy niĪ trzy miesiące, do
czasowego wykonywania czynnoĞci czáonków Zarządu nie mogących sprawowaü
swoich czynnoĞci,
j) udzielanie zgody czáonkom Zarządu na prowadzenie dziaáalnoĞci konkurencyjnej
w stosunku do dziaáalnoĞci Spóáki;
k) wyraĪanie zgody na wypáatĊ zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec
roku obrotowego;
l) nabycie, zbycie lub obciąĪenie nieruchomoĞci, uĪytkowania wieczystego, zbywalnego
spóádzielczego prawa lub udziaáu w tych prawach.
Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają siĊ przynajmniej trzy razy w roku obrotowym.
Posiedzenie Rady Nadzorczej zwoáuje Przewodniczący z wáasnej inicjatywy, na pisemny
wniosek Zarządu Spóáki lub na Īądanie co najmniej dwóch czáonków Rady Nadzorczej.
Wprzypadkubraku moĪliwoĞcizwoáaniaposiedzenia Rady Nadzorczej przez Przewodniczącego
Rady Nadzorczej, posiedzenie zwoáuje Wiceprzewodniczący z wáasnej inicjatywy lub na
pisemny wniosek Zarządu Spóáki
Posiedzenie Rady Nadzorczej moĪe siĊ odbyü bez formalnego zwoáania, jeĞli wszyscy jej
czáonkowie wyraĪą na to zgodĊ najpóĨniej w dniu posiedzenia i potwierdzą to pismem lub
záoĪą podpisy na liĞcie obecnoĞci.
Uchwaáy w przedmiocie nie objĊtym porządkiem obrad podjąü nie moĪna, chyba Īe na
posiedzeniu obecni są wszyscy czáonkowie Rady Nadzorczej i nikt z obecnych nie zgáosi
w tej sprawie sprzeciwu.
Dla waĪnoĞci uchwaá Rady Nadzorczej wymagane jest, aby wszyscy czáonkowie Rady
Nadzorczej zostali zaproszeni na posiedzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
oraz postanowieniami Statutu.
Rada Nadzorcza jest zdolna do podejmowania uchwaá, jeĪeli na posiedzeniu obecnych
jest co najmniej poáowa jej czáonków w tym Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący,
z uwzglĊdnieniem postanowieĔ ust. 1.
Uchwaáy Rady Nadzorczej zapadają bezwzglĊdną wiĊkszoĞcią gáosów. W przypadku równoĞci
gáosów rozstrzyga gáos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
Rada Nadzorcza powoáuje i odwoáuje czáonków Zarządu oraz wyraĪa zgodĊ na prowadzenie
przez czáonków Zarządu interesów konkurencyjnych lub uczestniczenie w spóáce
konkurencyjnej jako wspólnik jawny lub czáonek wáadz.
Rada Nadzorcza zawiera wszelkie umowy miedzy Spóáką a czáonkami Zarządu, jak równieĪ
reprezentuje SpóákĊ we wszystkich sporach z czáonkami Zarządu oraz ustala zasady
wynagrodzenia i inne warunki umów z czáonkami Zarządu.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 15 czerwca 2007 roku uchwaliáo
regulamin Rady Nadzorczej. Istotne postanowienia przedmiotowego regulaminu zostaáy
implementowane w treĞci niniejszego punktu.
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21.2.3. Opis praw, przywilejów i ograniczeĔ powiązanych z kaĪdym rodzajem
Akcji
Prawa i obowiązki związane z akcjami Emitenta są okreĞlone w przepisach Kodeksu
Spóáek Handlowych, w Statucie oraz w innych przepisach prawa. Celem uzyskania bardziej
szczegóáowych informacji naleĪy skorzystaü z porady osób uprawnionych do Ğwiadczenia
pomocy prawnej.
Akcje wyemitowane przez Emitenta dzielą siĊ na:
akcje imienne serii A uprzywilejowane w ten sposób, Īe na jedną akcjĊ przypadają
dwa gáosy na Walonym Zgromadzeniu;
x akcje na okaziciela serii B.
W dniu 15 czerwca 2007 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjĊáo uchwaáĊ
w sprawie podwyĪszenia kapitaáu zakáadowego Spóáki w drodze oferty publicznej akcji serii
C z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany
statutu spóáki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w niniejszej uchwale o emisji
nie mniej niĪ 1.400.000 akcji serii C i nie wiĊcej niĪ 2.800.000 akcji serii C.
x

W dniu 22 listopada 2007 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjĊáo uchwaáĊ
w sprawie zmiany uchwaáy z dnia 15 czerwca 2007. NWZA w niniejszej chwale zdecydowaáo
o emisji nie wiĊcej niĪ 1.400.000 akcji.
Zgodnie z § 31 Statutu Spóáki Walne Zgromadzenie moĪe uchwaliü swój Regulamin
okreĞlający szczegóáowo tryb prowadzenia obrad. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy w dniu 15 czerwca 2007 roku, dziaáając na podstawie § 31 Statutu Spóáki,
przyjĊáo Regulamin Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariuszowi Spóáki przysáugują nastĊpujące prawa o charakterze majątkowym:
1) Prawo do dywidendy, to jest udziaáu w zysku Spóáki, wykazanym w sprawozdaniu
ﬁnansowym, zbadanym przez biegáego rewidenta, przeznaczonym przez Walne
Zgromadzenie do wypáaty akcjonariuszom (art. 347 Kodeksu Spóáek Handlowych). Zysk
rozdziela siĊ w stosunku do liczby akcji. Statut nie przewiduje Īadnych przywilejów w
zakresie tego prawa, co oznacza, Īe na kaĪdą z akcji przypada dywidenda w takiej samej
wysokoĞci. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym
przysáugiwaáy akcje w dniu dywidendy, który moĪe zostaü wyznaczony przez Zwyczajne
Walne Zgromadzenie na dzieĔ powziĊcia uchwaáy o podziale zysku albo w okresie kolejnych
trzech miesiĊcy, licząc od tego dnia (art. 348 Kodeksu Spóáek Handlowych). Ustalając dzieĔ
dywidendy Walne Zgromadzenie powinno jednak wziąü pod uwagĊ regulacje KDPW i GPW.
Emitent jest obowiązany poinformowaü KDPW o wysokoĞci dywidendy przypadającej na
jedną akcjĊ, oraz o terminach dnia dywidendy i terminie wypáaty, przesyáając niezwáocznie,
lecz nie póĨniej niĪ 10 dni przed dniem dywidendy uchwaáĊ wáaĞciwego organu spóáki w tych
sprawach. DzieĔwypáatymoĪeprzypadaünajwczeĞniejdziesiątegodniapodniudywidendy.
KDPW przekazuje powyĪsze informacje wszystkim uczestnikom bezpoĞrednim, którzy
ustalają liczbĊ papierów wartoĞciowych dających prawo do dywidendy, znajdujących siĊ
na prowadzonych przez nich rachunkach. Uczestnicy przesyáają do KDPW informacje
o: wysokoĞci Ğrodków pieniĊĪnych, które powinny zostaü przekazane uczestnikowi
w związku z wypáatą dywidendy; áączną kwotĊ naleĪnego podatku dochodowego
od osób prawnych, który powinien zostaü pobrany przez emitenta od dywidend
wypáacanych za poĞrednictwem uczestnika; liczbĊ rachunków papierów wartoĞciowych
prowadzonych dla osób bĊdących podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych.
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Wdniuwypáatyemitentobowiązany jestpostawiüdodyspozycji KDPWĞrodkiprzeznaczone
na realizacjĊ prawa do dywidendy. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala równieĪ termin
wypáaty dywidendy (art. 348 § 3 Kodeksu Spóáek Handlowych). W nastĊpstwie podjĊcia
uchwaáy o przeznaczeniu zysku do podziaáu akcjonariusze nabywają roszczenie o wypáatĊ
dywidendy. Roszczenie o wypáatĊ dywidendy staje siĊ wymagalne z dniem wskazanym
w uchwale Walnego Zgromadzenia. W przypadku niezrealizowania prawa do dywidendy
w terminie ulega ono 10-letniemu przedawnieniu. W piĞmiennictwie prawniczym
wyraĪany jest równieĪ pogląd, iĪ prawo do dywidendy jako Ğwiadczenie o charakterze
okresowym ulega przedawnieniu z upáywem 3-letniego terminu przedawnienia. Przepisy
prawa nie okreĞlają terminu po którym wygasa prawo do dywidendy. Zgodnie z § 37
ust. 4 Statutu Spóáki Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej wyraĪoną w formie uchwaáy,
moĪe wypáaciü akcjonariuszom zaliczkĊ na poczet przewidywanej dywidendy na koniec
roku obrotowego, jeĪeli Spóáka posiadaü bĊdzie Ğrodki wystarczające na wypáatĊ.
Zastosowanie stawki wynikającej z zawartej przez Rzeczypospolita Polską umowy
w sprawie zapobieĪenia podwójnemu opodatkowaniu, albo nie pobranie podatku
zgodnie z taką umową w przypadku dochodów z dywidend jest moĪliwe wyáącznie po
przedstawieniu podmiotowi zobowiązanemu do potrącenia zryczaátowanego podatku
dochodowego tzw. certyﬁkatu rezydencji, wydanego przez wáaĞciwą administracjĊ
podatkową. Obowiązek dostarczenia certyﬁkatu ciąĪy na podmiocie zagranicznym,
który uzyskuje ze Ĩródeá polskich odpowiednie dochody. Certyﬁkat rezydencji ma
sáuĪyü przede wszystkim ustaleniu przez páatnika, czy ma zastosowaü stawkĊ
(bądĨ zwolnienie) ustaloną w umowie miĊdzynarodowej, czy teĪ ze wzglĊdu na
istniejące wątpliwoĞci, potrąciü podatek w wysokoĞci okreĞlonej w ustawie. W tym
ostatnim przypadku, jeĪeli nierezydent udowodni, Īe w stosunku do niego miaáy
zastosowanie postanowienia umowy miĊdzynarodowej, które przewidywaáy redukcjĊ
krajowej stawki podatkowej (do caákowitego zwolnienia wáącznie), bĊdzie mógá Īądaü
stwierdzenia nadpáaty i zwrotu nienaleĪnie pobranego podatku, bezpoĞrednio od
urzĊdu skarbowego. Poza tym nie istnieją inne ograniczenia ani szczególne procedury
związane z dywidendami w przypadku akcjonariuszy bĊdących nierezydentami.
Kwota przeznaczona do podziaáu miĊdzy akcjonariuszy nie moĪe przekraczaü zysku za
ostatni rok obrotowy, powiĊkszonego o niepodzielone zyski z lat ubiegáych oraz o kwoty
przeniesione z utworzonych z zysku kapitaáów zapasowego i rezerwowych, które mogą
byü przeznaczone na wypáatĊ dywidendy. KwotĊ tĊ naleĪy pomniejszyü o niepokryte
straty, akcje wáasne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub statutem powinny byü
przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitaáy zapasowy lub rezerwowe
(art. 348 §1 Kodeksu Spóáek Handlowych). Przepisy prawa nie zawierają innych
postanowieĔ na temat stopy dywidendy lub sposobu jej wyliczenia, czĊstotliwoĞci oraz
akumulowanego lub nieakumulowanego charakteru wypáat.
2) Prawo pierwszeĔstwa do objĊcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji
(prawo poboru); przy zachowaniu wymogów, o których mowa w art. 433 Kodeksu
Spóáek Handlowych, Akcjonariusz moĪe zostaü pozbawiony tego prawa w czĊĞci lub w
caáoĞci w interesie Spóáki mocą uchwaáy Walnego Zgromadzenia podjĊtej wiĊkszoĞcią
co najmniej czterech piątych gáosów; przepisu o koniecznoĞci uzyskania wiĊkszoĞci co
najmniej 4/5 gáosów nie stosuje siĊ, gdy uchwaáa o podwyĪszeniu kapitaáu zakáadowego
stanowi, Īe nowe akcje mają byü objĊte w caáoĞci przez instytucjĊ ﬁnansową
(subemitenta), z obowiązkiem oferowania ich nastĊpnie akcjonariuszom celem
umoĪliwienia im wykonania prawa poboru na warunkach okreĞlonych w uchwale oraz
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gdy uchwaáa stanowi, Īe nowe akcje mają byü objĊte przez subemitenta w przypadku,
gdy akcjonariusze, którym sáuĪy prawo poboru, nie obejmą czĊĞci lub wszystkich
oferowanych im akcji; pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji moĪe nastąpiü
w przypadku, gdy zostaáo to zapowiedziane w porządku obrad walnego zgromadzenia.
3) Z akcjami Emitenta nie jest związane inne prawo do udziaáu w zyskach Emitenta.
4) Prawo do udziaáu w majątku Spóáki pozostaáym po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu
wierzycieli w przypadku jej likwidacji; Statut Spóáki nie przewiduje Īadnego
uprzywilejowania w tym zakresie.
5) Prawo do zbywania posiadanych akcji.
6) Prawo do obciąĪania posiadanych akcji zastawem lub uĪytkowaniem. W okresie,
gdy akcje dopuszczone do publicznego obrotu, na których ustanowiono zastaw lub
uĪytkowanie, są zapisane na rachunkach papierów wartoĞciowych w domu maklerskim
lub w banku prowadzącym rachunki papierów wartoĞciowych, prawo gáosu z tych akcji
przysáuguje akcjonariuszowi (art. 340 § 3 Kodeksu Spóáek Handlowych).
7) Akcje Spóáki mogą byü umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji
przez SpóákĊ (umorzenie dobrowolne). Umorzenie akcji nastĊpuje poprzez obniĪenie
kapitaáu zakáadowego Spóáki. Uchwaáa Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji
okreĞla sposób i warunki umorzenia akcji, a w szczególnoĞci wysokoĞü, termin i sposób
wypáaty wynagrodzenia przysáugującego akcjonariuszowi z tytuáu umorzenia jego
akcji, podstawĊ prawną umorzenia, a takĪe sposób obniĪenia kapitaáu zakáadowego.
Gdy wypáata wynagrodzenia za dobrowolnie umarzane akcje ﬁnansowana jest z kwoty,
która zgodnie z art. 348 § 1 kodeksu spóáek handlowych moĪe zostaü przeznaczona do
podziaáu, Walne Zgromadzenie podejmuje uchwaáĊ, w której:
a) wyraĪa zgodĊ na nabycie przez Zarząd akcji wáasnych w celu umorzenia;
b) przeznacza, w granicach okreĞlonych przez art. 348 § 1 kodeksu spóáek handlowych,
okreĞloną czĊĞü zysku Spóáki na ﬁnansowanie nabycia akcji wáasnych w celu
umorzenia;
c) okreĞla maksymalną liczbĊ i cenĊ akcji wáasnych Spóáki, które mają zostaü nabyte
w celu umorzenia;
d) okreĞla maksymalny okres w ramach którego Zarząd upowaĪniony jest do nabywania
akcji wáasnych w celu umorzenia.
Po nabyciu akcji wáasnych w celu umorzenia Zarząd niezwáocznie zwoáuje Walne Zgromadzenie
w celu powziĊcia przez nie uchwaáy o umorzeniu akcji oraz obniĪeniu kapitaáu zakáadowego.
(art. 6 Statutu).
8) Akcje Spóáki na okaziciela nie podlegają zamianie na akcje imienne. W przypadku
wyemitowania akcji imiennych podlegają one zamianie na akcje na okaziciela na
wniosek akcjonariusza w drodze uchwaáy Zarządu. Koszty takiej zamiany ponosi Spóáka
(art. 5 ust. 5 Statutu).
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PRAWA KORPORACYJNE ZWIĄZANE Z AKCJAMI SPÓàKI
Akcjonariuszom Spóáki przysáugują nastĊpujące uprawnienia związane z uczestnictwem
w Spóáce:
1) Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (art. 412 Kodeksu Spóáek Handlowych)
oraz prawo do gáosowania na Walnym Zgromadzeniu (art. 411 § 1 Kodeksu Spóáek
Handlowych..
2) Prawo do záoĪenia wniosku o zwoáanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
oraz do záoĪenia wniosku o umieszczenie w porządku obrad poszczególnych spraw
przyznane akcjonariuszom posiadającym co najmniej jedną dziesiątą kapitaáu
zakáadowego Spóáki (art. 400 § 1 Kodeksu Spóáek Handlowych). We wniosku o zwoáanie
Walnego Zgromadzenia naleĪy wskazaü sprawy wnoszone pod jego obrady. JeĪeli
w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia Īądania Zarządowi nie zostanie
zwoáane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, sąd rejestrowy moĪe, po wezwaniu
Zarządu do záoĪenia oĞwiadczenia, upowaĪniü do zwoáania Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia akcjonariuszy wystĊpujących z tym Īądaniem (art. 401 § 1 Kodeksu
Spóáek Handlowych).
3) Prawo do zaskarĪania uchwaá Walnego Zgromadzenia na zasadach okreĞlonych
w art. 422–427 Kodeksu Spóáek Handlowych. Uchwaáa walnego zgromadzenia
sprzeczna ze statutem bądĨ dobrymi obyczajami i godząca w interes spóáki
lub mająca na celu pokrzywdzenie akcjonariusza moĪe byü zaskarĪona
w drodze wytoczonego przeciwko spóáce powództwa o uchylenie uchwaáy.
Prawo do wytoczenia powództwa o uchylenie uchwaáy walnego zgromadzenia
przysáuguje:
a) zarządowi, radzie nadzorczej oraz poszczególnym czáonkom tych organów,
b) akcjonariuszowi, który gáosowaá przeciwko uchwale, a po jej powziĊciu zaĪądaá
zaprotokoáowania sprzeciwu; wymóg gáosowania nie dotyczy akcjonariusza akcji
niemej,
c) akcjonariuszowi bezzasadnie niedopuszczonemu do udziaáu w walnym
zgromadzeniu,
d) akcjonariuszom, którzy nie byli obecni na walnym zgromadzeniu, jedynie
w przypadku wadliwego zwoáania walnego zgromadzenia lub teĪ powziĊcia uchwaáy
w sprawie nieobjĊtej porządkiem obrad.
W przypadku spóáki publicznej termin do wniesienia powództwa wynosi miesiąc od dnia
otrzymania wiadomoĞci o uchwale, nie póĨniej jednak niĪ trzy miesiące od dnia powziĊcia
uchwaáy.
Podmiotom wskazanym powyĪej przysáuguje prawo do wytoczenia przeciwko spóáce
powództwa o stwierdzenie niewaĪnoĞci uchwaáy walnego zgromadzenia sprzecznej z ustawą.
Powództwo o stwierdzenie niewaĪnoĞci uchwaáy walnego zgromadzenia spóáki publicznej
powinno byü wniesione w terminie trzydziestu dni od dnia jej ogáoszenia, nie póĨniej jednak
niĪ w terminie roku od dnia powziĊcia uchwaáy.
4) Prawo do Īądania wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami; zgodnie z art. 385 § 3
Kodeksu Spóáek Handlowych na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej
jedną piątą czĊĞü kapitaáu zakáadowego wybór Rady Nadzorczej powinien byü dokonany
przez najbliĪsze Walne Zgromadzenie w drodze gáosowania oddzielnymi grupami.
5) Prawo do Īądania zbadania przez biegáego okreĞlonego zagadnienia związanego
z utworzeniem spóáki publicznej lub prowadzeniem jej spraw (rewident do spraw
szczególnych); uchwaáĊ w tym przedmiocie podejmuje Walne Zgromadzenie na wniosek
akcjonariusza lub akcjonariuszy, posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby gáosów
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na Walnym Zgromadzeniu; jeĪeli Walne Zgromadzenie oddali wniosek o wyznaczenie
rewidenta do spraw szczególnych, wnioskodawcy mogą wystąpiü o wyznaczenie takiego
rewidenta do Sądu Rejestrowego w terminie 14 dni od powziĊcia uchwaáy.
6) Prawo do uzyskania informacji o Spóáce w zakresie i w sposób okreĞlony przepisami
prawa, w szczególnoĞci zgodnie z art. 428 Kodeksu Spóáek Handlowych, podczas obrad
Walnego Zgromadzenia Zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego
Īądanie informacji dotyczących Spóáki, jeĪeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy
objĊtej porządkiem obrad; akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia Īądanej
informacji podczas obrad Walnego Zgromadzenia i który zgáosiá sprzeciw do protokoáu,
moĪe záoĪyü wniosek do Sądu Rejestrowego o zobowiązanie Zarządu do udzielenia
informacji (art. 429 Kodeksu Spóáek Handlowych).
7) Prawo do imiennego Ğwiadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot
prowadzący rachunek papierów wartoĞciowych, zgodnie z przepisami Ustawy
o obrocie instrumentami ﬁnansowymi (art. 328 § 6 Kodeksu Spóáek Handlowych).
Na Īądanie posiadacza rachunku papierów wartoĞciowych podmiot prowadzący
ten rachunek, wystawia mu na piĞmie, oddzielnie dla kaĪdego rodzaju papierów
wartoĞciowych, imienne Ğwiadectwo depozytowe.
ĝwiadectwo potwierdza legitymacjĊ do realizacji uprawnieĔ wynikających z papierów
wartoĞciowych wskazanych w jego treĞci, które nie są lub nie mogą byü realizowane
wyáącznie na podstawie zapisów na rachunku papierów wartoĞciowych.Warunkiem
uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spóáki publicznej z siedzibą na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej jest záoĪenie w jej siedzibie, najpóĨniej na tydzieĔ przed
terminem walnego zgromadzenia, Ğwiadectwa wystawionego celem potwierdzenia
uprawnieĔ posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w tym
zgromadzeniu.
ĝwiadectwo zawiera:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

ﬁrmĊ (nazwĊ), siedzibĊ i adres wystawiającego oraz numer Ğwiadectwa;
liczbĊ papierów wartoĞciowych;
rodzaj i kod papieru wartoĞciowego;
ﬁrmĊ (nazwĊ), siedzibĊ i adres emitenta;
wartoĞü nominalną papieru wartoĞciowego;
imiĊ i nazwisko lub nazwĊ (ﬁrmĊ) i siedzibĊ oraz adres posiadacza rachunku
papierów wartoĞciowych;
7) informacjĊ o istniejących ograniczeniach przenoszenia papierów wartoĞciowych lub
o ustanowionych na nich obciąĪeniach;
8) datĊ i miejsce wystawienia Ğwiadectwa;
9) cel wystawienia Ğwiadectwa;
10) termin waĪnoĞci Ğwiadectwa;
11) w przypadku gdy poprzednio wystawione Ğwiadectwo, dotyczące tych samych
papierów wartoĞciowych, byáo niewaĪne albo zostaáo zniszczone lub utracone
przed upáywem terminu swojej waĪnoĞci - wskazanie, Īe jest to nowy dokument
Ğwiadectwa;
12) podpis osoby upowaĪnionej do wystawienia w imieniu wystawiającego Ğwiadectwa,
opatrzony pieczĊcią wystawiającego.
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8) Prawo do Īądania wydania odpisów sprawozdania Zarządu z dziaáalnoĞci Spóáki
i sprawozdania ﬁnansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii
biegáego rewidenta najpóĨniej na piĊtnaĞcie dni przed Walnym Zgromadzeniem (art.
395 § 4 Kodeksu Spóáek Handlowych).
9) Prawo do przeglądania w lokalu Zarządu listy akcjonariuszy uprawnionych do
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz Īądania odpisu listy za zwrotem
kosztów jego sporządzenia (art. 407 § 1 Kodeksu Spóáek Handlowych).
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, podpisana
przez zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo ﬁrmy (nazwy) uprawnionych, ich
miejsce zamieszkania (siedzibĊ), liczbĊ, rodzaj i numery akcji oraz liczbĊ przysáugujących
im gáosów, powinna byü wyáoĪona w lokalu zarządu przez trzy dni powszednie przed
odbyciem walnego zgromadzenia.
10) Prawo do Īądania wydania odpisu wniosków w sprawach objĊtych porządkiem obrad
w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem (art. 407 § 2 Kodeksu Spóáek
Handlowych).
11) Prawo do záoĪenia wniosku o sprawdzenie listy obecnoĞci na Walnym Zgromadzeniu przez
wybraną w tym celu komisjĊ, záoĪoną co najmniej z trzech osób. Wniosek mogą záoĪyü
akcjonariusze, posiadający jedną dziesiątą kapitaáu zakáadowego reprezentowanego
na tym Walnym Zgromadzeniu. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego czáonka
komisji (art. 410 § 2 Kodeksu Spóáek Handlowych).
12) Prawo do przeglądania ksiĊgi protokoáów oraz Īądania wydania poĞwiadczonych przez
Zarząd odpisów uchwaá (art. 421 § 2 Kodeksu Spóáek Handlowych).
Wypis z protokoáu wraz z dowodami zwoáania walnego zgromadzenia oraz z peánomocnictwami
udzielonymi przez akcjonariuszy zarząd doáącza do ksiĊgi protokoáów.
W protokole naleĪy stwierdziü prawidáowoĞü zwoáania walnego zgromadzenia i jego zdolnoĞü
do powziĊcia uchwaá, wymieniü powziĊte uchwaáy, liczbĊ gáosów oddanych za kaĪdą
uchwaáą i zgáoszone sprzeciwy. Do protokoáu naleĪy doáączyü listĊ obecnoĞci z podpisami
uczestników walnego zgromadzenia. Dowody zwoáania walnego zgromadzenia zarząd
powinien doáączyü do ksiĊgi protokoáów.
13) Prawo do wniesienia pozwu o naprawienie szkody wyrządzonej Spóáce na zasadach
okreĞlonych w art. 486 i 487 Kodeksu Spóáek Handlowych, jeĪeli Spóáka nie wytoczy
powództwa o naprawienie wyrządzonej jej szkody w terminie roku od dnia ujawnienia
czynu wyrządzającego szkodĊ.
JeĪeli powództwo okaĪe siĊ nieuzasadnione, a powód, wnosząc je, dziaáaá w záej wierze
lub dopuĞciá siĊ raĪącego niedbalstwa, obowiązany jest naprawiü szkodĊ wyrządzoną
pozwanemu.
14) Prawo do przeglądania dokumentów oraz Īądania udostĊpnienia w lokalu Spóáki
bezpáatnie odpisów dokumentów, o których mowa w art. 505 § 1 Kodeksu Spóáek
Handlowych (w przypadku poáączenia spóáek), w art. 540 § 1 Kodeksu Spóáek
Handlowych (przypadku podziaáu Spóáki) oraz w art. 561 § 1 Kodeksu Spóáek Handlowych
(w przypadku przeksztaácenia Spóáki).
15) Prawo do przeglądania ksiĊgi akcyjnej i Īądania wydania odpisu za zwrotem kosztów
jego sporządzenia (art. 341 § 7 Kodeksu Spóáek Handlowych).
Zarząd obowiązany jest prowadziü ksiĊgĊ akcji imiennych i Ğwiadectw tymczasowych (ksiĊga
akcyjna), do której naleĪy wpisywaü nazwisko i imiĊ albo ﬁrmĊ (nazwĊ) oraz siedzibĊ
i adres akcjonariusza albo adres do dorĊczeĔ, wysokoĞü dokonanych wpáat, a takĪe, na
wniosek osoby uprawnionej, wpis o przeniesieniu akcji na inną osobĊ wraz z datą wpisu.
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16) Prawo Īądania, aby spóáka handlowa, która jest akcjonariuszem Emitenta, udzieliáa
informacji, czy pozostaje ona w stosunku dominacji lub zaleĪnoĞci wobec okreĞlonej
spóáki handlowej albo spóádzielni bĊdącej akcjonariuszem Emitenta albo czy taki
stosunek dominacji lub zaleĪnoĞci ustaá. Akcjonariusz moĪe Īądaü równieĪ ujawnienia
liczby akcji lub gáosów albo liczby udziaáów lub gáosów, jakie ta spóáka handlowa
posiada, w tym takĪe jako zastawnik, uĪytkownik lub na podstawie porozumieĔ z innymi
osobami. ĩądanie udzielenia informacji oraz odpowiedzi powinny byü záoĪone na piĞmie
(art. 6 § 4 i 6 Kodeksu Spóáek Handlowych).
21.2.4. Opis dziaáaĔ niezbĊdnych do zmiany praw posiadaczy Akcji
Zgodnie z przepisami Kodeksu Spóáek Handlowych Emitent moĪe wydaü akcje o szczególnych
uprawnieniach, a takĪe przyznaü indywidualnie oznaczonemu akcjonariuszowi osobiste
uprawnienia, które wygasają najpóĨniej z dniem, w którym uprawniony przestaje byü
akcjonariuszem Emitenta.
Akcje uprzywilejowane, z wyjątkiem akcji niemych, powinny byü imienne, a uprzywilejowanie,
o którym mowa, moĪe dotyczyü m.in. prawa gáosu, prawa do dywidendy lub podziaáu
majątku w przypadku likwidacji spóáki. Uprzywilejowanie w zakresie prawa gáosu nie dotyczy
spóáki publicznej (z wyáączeniem akcji imiennych uprzywilejowanych spóáek publicznych,
które nie są dopuszczane do obrotu na rynku regulowanym), a ponadto jednej akcji nie
moĪna przyznaü wiĊcej niĪ 5 gáosy (z zastrzeĪeniem praw nabytych przed dniem wejĞcia
w Īycie kodeksu spóáek handlowych, kiedy jednej akcji moĪna byáo przyznaü nie wiĊcej niĪ
5 gáosów na walnym zgromadzeniu) i w przypadku zamiany takiej akcji na akcjĊ na okaziciela
lub w razie jej zbycia wbrew zastrzeĪonym warunkom, uprzywilejowanie to wygasa. Akcje
uprzywilejowane w zakresie dywidendy mogą przyznawaü uprawnionemu dywidendĊ, która
przewyĪsza nie wiĊcej niĪ o poáowĊ dywidendĊ przeznaczoną do wypáaty akcjonariuszom
uprawnionym z akcji nieuprzywilejowanych (nie dotyczy to akcji niemych oraz zaliczek na
poczet dywidendy) i nie korzystają one z pierwszeĔstwa zaspokojenia przed pozostaáymi
akcjami (nie dotyczy akcji niemych).
Wobec akcji uprzywilejowanej w zakresie dywidendy moĪe byü wyáączone prawo gáosu
(akcje nieme), a nadto akcjonariuszowi uprawnionemu z akcji niemej, któremu nie
wypáacono w peáni albo czĊĞciowo dywidendy w danym roku obrotowym, moĪna przyznaü
prawo do wyrównania z zysku w nastĊpnych latach, nie póĨniej jednak niĪ w ciągu kolejnych
trzech lat obrotowych. Przyznanie szczególnych uprawnieĔ moĪna uzaleĪniü od speánienia
dodatkowych ĞwiadczeĔ na rzecz spóáki, upáywu terminu lub ziszczenia siĊ warunku.
Akcjonariusz moĪe wykonywaü przyznane mu szczególne uprawnienia związane z akcją
uprzywilejowaną po zakoĔczeniu roku obrotowego, w którym wniósá w peáni swój wkáad na
pokrycie kapitaáu zakáadowego.
Osobiste uprawnienia, jak wskazano wyĪej, mogą byü przyznane jedynie indywidualnie
oznaczonemu akcjonariuszowi i dotyczyü mogą m.in. prawa powoáywania lub odwoáywania
czáonków zarządu, rady nadzorczej lub prawa do otrzymywania oznaczonych ĞwiadczeĔ
od spóáki. Przyznanie osobistego uprawnienia moĪna uzaleĪniü od dokonania oznaczonych
ĞwiadczeĔ, upáywu terminu lub ziszczenia siĊ warunku. Do uprawnieĔ przyznanych
akcjonariuszowi osobiĞcie naleĪy stosowaü odpowiednio ograniczenia dotyczące zakresu
i wykonywania uprawnieĔ wynikających z akcji uprzywilejowanych.
Opisane wyĪej zmiany praw posiadaczy akcji, tj. wydanie akcji o szczególnych uprawnieniach
oraz przyznanie indywidualnie oznaczonemu akcjonariuszowi osobistych uprawnieĔ, dla
swej waĪnoĞci wymagają odpowiednich postanowieĔ Statutu. Wprowadzenie któregokolwiek
z nich w wypadku Emitenta wymagaáoby zmiany Statutu. Zgodnie z art. 430 § 1 KSH, zmiana
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Statutu Emitenta wymaga uchwaáy Walnego Zgromadzenia podjĊtej wiĊkszoĞcią ¾ i wpisu
do rejestru. Ponadto, uchwaáa taka winna zawieraü wskazanie akcji uprzywilejowanych lub
odpowiednio oznaczenie podmiotu, któremu przyznawane są osobiste uprawnienia, rodzaj
uprzywilejowania akcji lub odpowiednio rodzaj osobistego uprawnienia oraz ewentualnie
dodatkowe warunki, od których speánienia uzaleĪnione jest przyznanie uprzywilejowania akcji
lub odpowiednio osobistego uprawnienia. Uchwaáa dotycząca zmiany statutu, zwiĊkszająca
Ğwiadczenia akcjonariuszy lub uszczuplająca prawa przyznane osobiĞcie poszczególnym
akcjonariuszom zgodnie z art. 354 KSH, wymaga zgody wszystkich akcjonariuszy, których
dotyczy (art. 415 KSH). Zmiana statutu nie dotycząca podwyĪszenia kapitaáu zakáadowego
winna byü zgáoszona do sądu rejestrowego w terminie 3 miesiĊcy od dnia jej podjĊcia
(art. 430 § 2 KSH).
21.2.5. Opis zasad okreĞlających sposób zwoáywania zwyczajnych (dorocznych)
walnych zgromadzeĔ akcjonariuszy oraz nadzwyczajnych walnych
zgromadzeĔ akcjonariuszy. Informacje Ogólne. Zwyczajne Walne
Zgromadzenia. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia.
Statut Spóáki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia reguluje kwestiĊ zwoáywania
Walnych ZgromadzeĔ, wáącznie z zasadami uczestnictwa w nich, w sposób opisany poniĪej.
W pozostaáym zakresie zastosowanie znajdą odpowiednie postanowienia Kodeksu Spóáek
Handlowych.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoáuje Zarząd Spóáki i powinno odbyü siĊ ono nie
póĨniej niĪ 6 miesiĊcy po upáywie kaĪdego roku obrotowego Spóáki. Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie zwoáuje Zarząd Spóáki z wáasnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady
Nadzorczej, akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej 1/10 czĊĞü
kapitaáu zakáadowego i powinno nastąpiü to w ciągu 2 tygodni od daty záoĪenia wniosku.
Wniosek o zwoáanie zgromadzenia powinien okreĞlaü sprawy wnoszone pod obrady, a ponadto
zawieraü uzasadnienie. Rada Nadzorcza ma prawo zwoáania Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia, ilekroü záoĪy wniosek o jego zwoáanie, a Zarząd nie zwoáa zgromadzenia
w przepisanym terminie.
Walne Zgromadzenie zwoáuje siĊ przez ogáoszenie w dzienniku urzĊdowym „Monitor Sądowy
i Gospodarczy”. Stosowne ogáoszenie winno byü opublikowane co najmniej na trzy tygodnie
przed terminem odbycia Zgromadzenia W ogáoszeniu naleĪy podaü datĊ, godzinĊ i miejsce
Walnego Zgromadzenia oraz szczegóáowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany
statutu powoáaü naleĪy dotychczas obowiązujące przepisy oraz treĞü projektowanych zmian,
a w przypadku gdy jest to uzasadnione znacznym zakresem planowanych zmian ogáoszenie
moĪe zawieraü projekt nowego tekstu jednolitego statutu wraz z wyliczeniem nowych lub
zmienionych postanowieĔ statutu. .
Akcjonariusze przedstawiający przynajmniej 1/10 czĊĞü kapitaáu zakáadowego mogą Īądaü
umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliĪszego Walnego Zgromadzenia.
ĩądanie takie jest skuteczne, jeĪeli zostaáo zgáoszone najpóĨniej na 4 tygodnie przed
terminem Walnego Zgromadzenia, a o zmianie porządku obrad akcjonariusze zostali
powiadomieni najpóĨniej na trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. W razie
niezachowania terminów, wniosek o uzupeánienie porządku obrad zostanie potraktowany
jako wniosek o zwoáanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Walne Zgromadzenie moĪe siĊ odbyü, pomimo braku formalnego zwoáania, jeĪeli caáy
kapitaá zakáadowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu a nikt z obecnych nie
zgáosiá sprzeciwu dotyczącego powziĊcia uchwaáy.
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Akcjonariusze mogą uczestniczyü w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywaü prawo gáosu
osobiĞcie lub poprzez swoich przedstawicieli. Peánomocnictwa do uczestniczenia w Walnym
Zgromadzeniu Akcjonariuszy i do wykonywania prawa gáosu udziela siĊ pod rygorem
niewaĪnoĞci w formie pisemnej oraz zaáącza siĊ je do protokoáu Walnego Zgromadzenia.
W przypadku peánomocnictwa udzielonego w jĊzyku obcym, do protokoáu zaáącza siĊ je
wraz z jego odpowiednim táumaczeniem przysiĊgáym na jĊzyk polski. Akcje na okaziciela
dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeĪeli dokumenty akcji zostaną
záoĪone w spóáce co najmniej na tydzieĔ przed odbyciem Walnego Zgromadzenia i nie
bĊdą odebrane przed jego ukoĔczeniem. Zamiast akcji mogą byü záoĪone zaĞwiadczenia
wydane na dowód záoĪenia akcji u notariusza, w banku lub ﬁrmie inwestycyjnej mającej
siedzibĊ lub oddziaá na terytorium Unii Europejskiej lub paĔstwa bĊdącego stroną umowy
o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanym w ogáoszeniu o zwoáaniu Walnego
Zgromadzenia. Uprawnieni z akcji imiennych i Ğwiadectw tymczasowych oraz zastawnicy
i uĪytkownicy, którym przysáuguje prawo gáosu, mają prawo uczestniczyü w Walnym
Zgromadzeniu, jeĪeli zostaną wpisani do ksiĊgi akcyjnej co najmniej na tydzieĔ przed
odbyciem Walnego Zgromadzenia.
Jedna akcja na okaziciela zapewnia jeden gáos na Walnym Zgromadzeniu. Jedna akcja
imienna uprzywilejowana zapewnia dwa gáosy na Walnym Zgromadzeniu.
Walne Zgromadzenie, zwoáane zgodnie z ustawą oraz postanowieniami Statutu jest waĪne
bez wzglĊdu na liczbĊ reprezentowanych na nim akcji. Uchwaáy Walnego Zgromadzenia
zapadają bezwzglĊdną wiĊkszoĞcią gáosów, w obecnoĞci akcjonariuszy reprezentujących
co najmniej 50% (sáownie: piĊüdziesiąt procent) kapitaáu zakáadowego, jeĪeli przepisy
Kodeksu spóáek handlowych lub Statutu nie przewidują warunków surowszych.
21.2.6. Opis postanowieĔ umowy, statutu lub regulaminów Emitenta, które
mogáyby spowodowaü opóĨnienie, odroczenie lub uniemoĪliwienie
zmiany kontroli nad Emitentem
Statut Emitenta nie zawiera postanowieĔ, które mogáyby spowodowaü opóĨnienie,
odroczenie lub uniemoĪliwienie zmiany kontroli nad Emitentem.
21.2.7. Wskazanie postanowieĔ umowy spóáki, statutu lub regulaminów,
regulujących progową wielkoĞü posiadanych Akcji, po przekroczeniu
której konieczne jest ujawnienie wielkoĞci posiadanych Akcji przez
akcjonariusza
Statut nie zawiera postanowieĔ regulujących progową wielkoĞü posiadanych akcji, po
przekroczeniu której konieczne jest podanie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza.
21.2.8. Opis zasad i warunków naáoĪonych zapisami umowy i statutu Emitenta,
jej regulaminami, którym podlegają zmiany kapitaáu w przypadku,
gdy zasady te są bardziej rygorystyczne niĪ okreĞlone wymogami
obowiązującego prawa
Statut nie okreĞla warunków, którym podlegają zmiany kapitaáu zakáadowego w sposób
bardziej rygorystyczny niĪ przepisy Kodeksu Spóáek Handlowych.

22.

Istotne umowy zawarte poza normalnym tokiem dziaáalnoĞci

Emitent nie jest stroną umów niezawartych w ramach normalnego toku dziaáalnoĞci,
zawierających postanowienia lub powodujących powstanie zobowiązania Emitenta lub
nabycie prawa o istotnym znaczeniu dla Emitenta w dacie dokumentu rejestracyjnego.
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23.

Informacje osób trzecich oraz oĞwiadczenia ekspertów i
oĞwiadczenie o udziaáach

Zarząd Emitenta oĞwiadcza, Īe w niniejszym Prospekcie wykorzystano informacje osób
trzecich. Przedmiotowe wiadomoĞci pochodzą z powszechnie dostĊpnych Ĩródeá, takich
jak: dane statystyczne, analizy, raporty i czasopisma branĪowe. W miejscach cytowania
wyĪej wymienionych, Emitent zawará stosowaną notĊ informacyjną.
Ponadto, Zarząd Spóáki oĞwiadcza, Īe informacje uzyskane od osób trzecich zostaáy dokáadnie
powtórzone w Prospekcie oraz nie zostaáy pominiĊte Īadne fakty, które sprawiáyby, Īe
powtórzone informacje byáyby niedokáadne lub wprowadzaáyby w báąd.
W Prospekcie nie zamieszczono oĞwiadczeĔ i raportów ekspertów.

24.

Dokumenty udostĊpnione do wglądu

W okresie waĪnoĞci Prospektu, w siedzibie Emitenta moĪna zapoznawaü siĊ z nastĊpującymi
dokumentami (lub ich kopiami):
1. Prospekt emisyjny,
2. odpis z KRS Emitenta,
3. Statut Spóáki,
4. Regulamin Zarządu Emitenta, Regulamin Rady Nadzorczej Spóáki oraz Regulamin
Walnego Zgromadzenia Emitenta,
5. Historyczne informacje ﬁnansowe Spóáki za okres od dnia 01 stycznia 2004 roku do dnia
31 grudnia 2006 roku wraz z opinią niezaleĪnego biegáego rewidenta oraz Ğródroczne
informacje ﬁnansowe za 2006 i 2007 rok wraz z raportem z przeglądu sprawozdania
ﬁnanowego za okres od 01.01.2007 do 30.06.2007 r.
WyĪej wymienione dokumenty zostaáy zamieszczone na stronie internetowej Emitenta:
www.power.com.pl
Ponadto, niniejszy Prospekt zostaá udostĊpniony na stronie internetowej Doradcy
Finansowego i Oferującego pod adresem: www.bmdnbnord.pl

25.

Informacja o udziaáach w innych przedsiĊbiorstwach

Emitent nie ma udziaáów w innych przedsiĊbiorstwach.
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CzĊĞü IV DOKUMENT OFERTOWY
1.

Osoby odpowiedzialne

Osoby odpowiedzialne za informacje zamieszczone w niniejszym Prospekcie wraz z ich
oĞwiadczeniem o odpowiedzialnoĞci zostaáy przedstawione w punkcie 1 Dokumentu
Rejestracyjnego Prospektu.

2.

Czynniki ryzyka

Opis czynników ryzyka związanych z inwestycją w papiery wartoĞciowe Emitenta zostaá
przedstawiony w CzĊĞci II- Czynniki Ryzyka Prospektu.

3.

Podstawowe informacje

3.1.

OĞwiadczenie o kapitale obrotowym

Zarząd Emitenta oĞwiadcza, iĪ jego zdaniem poziom kapitaáu obrotowego wystarcza na
pokrycie bieĪących potrzeb Emitenta w okresie co najmniej 12 miesiĊcy od dnia zatwierdzenia
Prospektu.

3.2.

OĞwiadczenie o kapitalizacji i zadáuĪeniu

Kapitalizacja i zadáuĪenie Emitenta wedáug stanu na dzieĔ 30.11.2007 r.:
Na dzieĔ 30.11.2007r.
Pozycja
w tys. zá.
ZadáuĪenie krótkoterminowe ogóáem

1 264

- zabezpieczone
1) kredyt krótkoterminowy

0

2) kredyt dáugoterminowy w czĊĞci krótkoterminowej

26

3) leasing w czĊĞci krótkoterminowej

26

- niezabezpieczone
1) zobowiązania z tytuáu dostaw

168

2) zobowiązania z tytuáu podatków i ubezpieczeĔ

656

3) zobowiązania z tytuáu wynagrodzeĔ

359

4) zobowiązania pozostaáe

28

5) fundusze specjalne (ZFĝS)

1

ZadáuĪenie dáugoterminowe:

52

- zabezpieczone
1) kredyt dáugoterminowy z wyáączeniem czĊĞci krótkoterminowej
2) leasing z wyáączeniem czĊĞci krótkoterminowej

9

Kapitaá wáasny

1 719

- kapitaá zakáadowy
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- kapitaá zapasowy

806

- kapitaá rezerwowy

92

- wynik z ta ubiegáych

139

- wynik bieĪący

182

WartoĞü zadáuĪenia netto w krótkiej i Ğredniej perspektywie czasowej
A. ĝrodki pieniĊĪne

991

B. Ekwiwalenty Ğrodków pieniĊĪnych

0

C. Papiery wartoĞciowe przeznaczone do obrotu

0

D. PáynnoĞü (A + B + C)

991

E. BieĪące naleĪnoĞci ﬁnansowe

1 399

F. Krótkoterminowe zadáuĪenie w bankach

0

G. BieĪąca czĊĞü zadáuĪenia dáugoterminowego

26

H. Inne krótkoterminowe zadáuĪenie ﬁnansowe

1 238

I. Krótkoterminowe zadáuĪenie ﬁnansowe (F + G+ H)

1 264

J. Krótkoterminowe zadáuĪenie ﬁnansowe netto (I – E – D)
K. Dáugoterminowe kredyty i poĪyczki bankowe

-1 127
43

L. Wyemitowane obligacje

0

M. Inne dáugoterminowe kredyty i poĪyczki

0

N. Dáugoterminowe zadáuĪenie ﬁnansowe netto (K + L + M)
O. ZadáuĪenie ﬁnansowe netto (J + N)

43
-1 084

Zabezpieczeniem zobowiązaĔ dáugoterminowych są dwa Ğrodki trwaáe (pojazdy wskazane
jako zabezpieczenia). Natomiast przy leasingu zabezpieczeniem są przedmioty leasingu.
Opis zabezpieczonych aktywów stanowiących zabezpieczenie zadáuĪenia krótkoterminowego
i dáugoterminowego:
 =DVWDZ UHMHVWURZ\ QD SRMHļG]LH VDPRFKRGRZ\P PDUNL 6XEDUX )RUHVWHU URN SURGXNFML 
QUQDGZR]LD-)6*/.*QUUHMHVWUDF\MQ\':$- EÛGÇF\PZĄDVQRĝFLÇ.UHG\WRELRUF\
ZUD]]FHVMÇSUDZ]SROLV\XEH]SLHF]HQLRZHM
=DVWDZUHMHVWURZ\QDSRMHļG]LHVDPRFKRGRZ\PPDUNL2SHO9HFWUDURNSURGXNFML QUQDGZR]LD
:/=&)QUUHMHVWUDF\MQ\':$- EÛGÇF\PZĄDVQRĝFLÇ.UHG\WRELRUF\ZUD]]FHVMÇ
SUDZ]SROLV\XEH]SLHF]HQLRZHM
Aktywa stanowią zabezpieczenie kredytu dáugoterminowego w czĊĞci krótkoterminowej
i z wyáączeniem czĊĞci krótkoterminowej (w zadáuĪeniu dáugoterminowym).
Spóáka nie posiada zobowiązaĔ warunkowych. Zobowiązania poĞrednie rozumiane jako
zobowiązania do spáaty zadáuĪenia innego podmiotu nie wystĊpują.
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3.3.

Interesy osób ﬁzycznych i prawnych zaangaĪowanych w emisjĊ
lub ofertĊ

PoniĪej wskazano osoby zaangaĪowane w OfertĊ Publiczną, które zgodnie z najlepszą
wiedzą Zarządu Emitenta posiadają nastĊpujące interesy, powiązane z przedmiotową
Ofertą, a mianowicie:
Kancelaria Prof. Marek Wierzbowski Radcowie Prawni Spóáka Partnerska z siedzibą
w Warszawie zgodnie z postanowieniami umowy zawartej z Emitentem peáni funkcjĊ
doradcy prawnego w zakresie dotyczącym Oferty Publicznej.
Wynagrodzenie Doradcy Prawnego nie jest powiązane z wielkoĞcią Ğrodków pozyskanych
z Oferty Publicznej. Ponadto pomiĊdzy dziaáaniami Doradcy Prawnego i Emitenta nie
wystĊpują Īadne konﬂikty interesów zgodnie z punktem 3.3 Zaáącznika III Rozporządzenia
Komisji (WE) nr 809/2004.
x

Kancelaria Prof. Marek Wierzbowski Radcowie Prawni Spóáka Partnerska z siedzibą
w Warszawie nie ma interesu w przeprowadzeniu oferty Emitenta.
Biuro Maklerskie Banku DnB NORD Polska S.A., bĊdąc Oferującym oraz Doradcą Finansowym,
jest zainteresowany uplasowaniem wszystkich oferowanych papierów wartoĞciowych
Emitenta, jak równieĪ uzyskaniem moĪliwie najwyĪszej ceny za jedną akcjĊ, ze wzglĊdu na
fakt powiązania czĊĞci wynagrodzenia z wielkoĞcią pozyskanych przez Emitenta Ğrodków
z emisji Akcji serii C i sprzedaĪy akcji serii B.

3.4.

Przesáanki oferty i opis wykorzystania wpáywów pieniĊĪnych

Szacowane wpáywy netto z emisji Akcji serii C wyniosą okoáo 6,56 mln zá. przy zaáoĪeniu
subskrypcji 1.400.000 akcji i cenie emisyjnej 5,00 zá. ĝrodki z emisji Akcji Serii C Spóáka
przeznaczy w przede wszystkim ana realizacjĊ celów strategii związanych z rozwojem
serwisu iﬁrma.pl, a zestawienie wykorzystania Ğrodków z emisji przedstawia poniĪsza
tabela:
Tabela 34. Zestawienie wykorzystania Ğrodków z emisji
Nazwa

Priorytet

Inwestycje związane z serwisem iﬁrma.pl, w tym:

Kwota (w zá)
5 560 000

x
Budowa infrastruktury call-center i systemu obsáugi klienta
umoĪliwiającego dziaáanie na duĪą skalĊ (do 20.000 tys. uĪytkowników)

1

500 000

x
Rozbudowa serwerowni do poziomu umoĪliwiającego obsáugĊ
20.000. uĪytkowników

2

200 000

3

4 860 000

Rozbudowa dziaáu sprzedaĪy usáug informatycznych i produktów,
marketing

4

600 000

Zakup wyposaĪenia ﬁrmy (komputery, narzĊdzia programistyczne,
itp.)

5

400 000

x

Budowa wizerunku marki i reklama serwisu

ħródáo: Spóáka

PoniĪej przedstawiono sposób wydatkowania Ğrodków z emisji. Emitent zamierza realizowaü
cele wedáug podanych priorytetów i nie zamierza odstĊpowaü od realizacji któregokolwiek
z celów. Jedynym ograniczeniem w realizacji bĊdzie ewentualne pozyskanie mniejszej
iloĞci Ğrodków z emisji. W przypadku pozyskania mniejszej niĪ zakáadana iloĞci Ğrodków
ﬁnansowych wynikających z objĊcia 1.400.000 Akcji Serii C po cenie 5,00 zá, wskazane
cele bĊdą ﬁnansowane w miarĊ moĪliwoĞci z zysku spóáki. Ponadto Emitent nie wyklucza
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kolejnych emisji. Spóáka nie przewiduje ﬁnansowania dáugiem celów inwestycyjnych, które
nie zostaną sﬁnansowane z emisji akcji oraz wyniku spóáki.
ĝrodki pozyskane z emisji do czasu ich wydatkowania bĊdą lokowane na krótkoterminowych
lokatach bankowych.
Szczegóáowy opis wydatkowania Ğrodków pozyskanych z emisji akcji:
Budowa infrastruktury call-center i systemu obsáugi klienta umoĪliwiającego
dziaáanie na duĪą skalĊ (do 20.000 tys. uĪytkowników)
Jedną z najwaĪniejszych cech serwisu ksiĊgowoĞci internetowej iﬁrma.pl jest moĪliwoĞü
skorzystania z pomocy ekspertów za poĞrednictwem poczty elektronicznej, interaktywnego
czatu oraz telefonu. Aby obsáugiwaü klientów na duĪą skalĊ, niezbĊdne jest rozbudowanie
istniejącej infrastruktury telefonicznej oraz oprogramowania zarządzającego kontaktami
z klientami serwisu. Dziaáanie to obejmuje:
- zakup i konﬁguracjĊ centrali telefonicznej umoĪliwiającej obsáugĊ co najmniej
32 zewnĊtrznych i 128 wewnĊtrznych linii telefonicznych oraz aparatów abonenckich,
- zakup, konﬁguracja i integracja systemu automatycznej obsáugi gáosowej zintegrowanej
z systemem obsáugi klienta,
- wynajem áączy telekomunikacyjnych ,
- budowĊ systemu autoryzacji uĪytkowników przez telefon,
- rozbudowĊ oprogramowania obsáugującego interaktywny czat z ekspertami,
- rozbudowĊ oprogramowania zarządzającego historią kontaktów z klientami,
- budowĊ systemu monitorowania zadowolenia klientów z obsáugi ekspertów,
- szkolenia i wdroĪenie nowych systemów informatycznych i telekomunikacyjnych.
Ze wzglĊdu na koniecznoĞü integracji rozwiązaĔ telekomunikacyjnych z dziaáającym
systemem obsáugi klienta, czĊĞü prac programistycznych bĊdzie wykonana w spóáce.
Rezultatem tych dziaáaĔ bĊdzie infrastruktura telekomunikacyjna klasy call-center
umoĪliwiająca obsáugĊ ponad 20.000 aktywnych uĪytkowników serwisu.
Uruchomienie systemu planowane jest etapami od czerwca 2008 do marca 2009 r.
Rozbudowa serwerowni
uĪytkowników

do

poziomu

umoĪliwiającego

obsáugĊ

20.000.

Podstawowym elementem serwisu iﬁrma.pl jest aplikacja serwerowa gromadząca
i przetwarzająca dane uĪytkowników. Aby obsáuĪyü zwiĊkszony ruch uĪytkowników niezbĊdna
jest rozbudowa serwerowni. Konieczny teĪ jest zakup wiĊkszej licencji na podsystem
bazodanowy serwisu. Aby zwiĊkszyü dostĊpnoĞü serwisu rozbudowane zostaną áącza
internetowe, oraz rozszerzona liczba dostawców Internetu, aby zwiĊkszyü niezawodnoĞü
i dostĊpnoĞü aplikacji. Inwestycje w tym obszarze obejmują:
- zakup serwera bazy danych
- zakup licencji na podsystem bazodanowy odpowiedni do zakupionego serwera
- zakup serwerów aplikacyjnych (4 szt.)
- rozbudowĊ áączy internetowych
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Celem tego elementu programu inwestycyjnego jest zwiĊkszenie moĪliwoĞci obsáugi klientów
aplikacji serwerowej serwisu iﬁrma.pl oraz podwyĪszenie niezawodnoĞci i dostĊpnoĞci
serwisu.
Inwestycja ostanie uruchomiona w momencie wpáywu Ğrodków z emisji na konto emitenta
i zostanie zakoĔczona w ciągu 3 miesiĊcy.
Budowa wizerunku marki i reklama serwisu iﬁrma.pl.
Wprowadzenie na rynek innowacyjnego produktu jakim jest serwis iﬁrma.pl wymaga
przeprowadzenia dziaáaĔ promocyjno-reklamowych. Ze wzglĊdu na specyﬁkĊ przedmiotu
dziaáania serwisu konieczna jest teĪ budowa silnego wizerunku marki serwisu, która
gwarantuje wiarygodnoĞü, solidnoĞü i nowoczesnoĞü.
Te dwa cele bĊdą osiągniĊte za pomocą nastĊpujących Ğrodków:
1. WspóápracĊ z podmiotami oferującymi usáugi dla potencjalnych klientów serwisu.
Przykáadami takich podmiotów są banki, internetowe platformy biznesowe
i sprzedaĪowe, NGO wspierające dziaáalnoĞü gospodarczą, stowarzyszenia
prowadzące programy dla przedsiĊbiorców. Te dziaáania áączą w sobie oba cele
– dają moĪliwoĞü dotarcia do klientów poszczególnych marek, jak równieĪ budowĊ
wizerunku marki poprzez co-branding. Dziaáania z tej grupy juĪ siĊ rozpoczĊáy.
15 lipca zostaáa podpisana umowa promocyjna z Multibankiem oferująca klientom
Multibanku moĪliwoĞü korzystania z serwisu na preferencyjnych warunkach.
2. SprzedaĪ za poĞrednictwem sieci sprzedaĪy bezpoĞredniej. Ze wzglĊdu na specyﬁkĊ
serwisu, opisanie jego cech i korzyĞci dla klientów, wymaga on szerszego przekazu
niĪ moĪliwy za pomocą reklamy tradycyjnej. SprzedaĪ bezpoĞrednia bĊdzie
wykonywana przez istniejące sieci. Przygotowywany jest teĪ program mający na
celu wykorzystanie moĪliwoĞci sprzedaĪowych uĪytkowników serwisu. Ten element
dziaáaĔ ma na celu przede wszystkim realizacjĊ pierwszego celu – docierania
z informacją o serwisie do potencjalnych uĪytkowników.
3. ReklamĊ outdoor i w mediach. Ten element dziaáaĔ ma na celu przede wszystkim
budowĊ wizerunku marki. Przygotowanie kampanii reklamowej i zakup mediów
bĊdzie zlecone wyspecjalizowanym ﬁrmom. Do realizacji tych celów zostaną
wykorzystane media skierowane do grup opiniotwórczych. Kampania outdoorowa
bĊdzie skupione na miejscach, w których czĊsto przebywają potencjalni klienci
serwisu np. okolice urzĊdów miejskich, skarbowych, GUS, ZUS itp. Szeroka akcja
reklamowa jest przewidziana w pierwszym póároczu 2008 roku, z póĨniejszymi
dziaáaniami podtrzymującymi obecnoĞü marki w mediach, ze wzglĊdu na to,
Īe jest to czas, w którym klientom najáatwiej jest podjąü decyzjĊ o zmianie
sposobu prowadzenie ksiĊgowoĞci. Ze wzglĊdu na moĪliwoĞü znacznego skoku
zainteresowania serwisem, do tego czasu muszą byü równieĪ przeprowadzone
inwestycje związane z rozbudową call-center i infrastruktury serwerowni serwisu.
Celem tego elementu dziaáaĔ jest przede wszystkim budowa marki serwisu
4. Sponsoring przedsiĊwziĊü i projektów przeznaczonych dla przedsiĊbiorców
i potencjalnych przedsiĊbiorców. Wiele przedsiĊwziĊü prowadzonych przez
podmioty takie jak organizacje NGO, uczelnie wyĪsze, jest przeznaczonych dla
osób zakáadających wáasne ﬁrmy. Serwis iﬁrma.pl jest potencjalnie interesującym
partnerem dla takich przedsiĊwziĊü, nie tylko ze wzglĊdu na moĪliwoĞü pozyskania
Ğrodków ﬁnansowych ale równieĪ oferuje moĪliwoĞü podzielania siĊ praktyczną
wiedzą na temat prowadzenia dziaáalnoĞci gospodarczej, a takĪe dając moĪliwoĞü
bezpáatnego korzystania z serwisu przez potencjalnych przedsiĊbiorców.
5. Wspóápraca z uczelniami i wykáadowcami wykáadającymi przedmioty związane
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z prowadzeniem dziaáalnoĞci gospodarczej. Serwis iﬁrma.pl jest interesującym
narzĊdziem dla studentów, umoĪliwiającym im przekonanie siĊ jak wygląda
prowadzenie wáasnej ﬁrmy w praktyce, jakie są skutki decyzji i jak poszczególne
elementy prowadzenia ﬁrmy przekáadają siĊ na wynik z dziaáalnoĞci. Na czas
studiowania przedmiotu serwis iﬁrma.pl bĊdzie udostĊpniany studentom za darmo.
Element ten ma przede wszystkim budowaü ĞwiadomoĞü marki i moĪliwoĞci
skorzystania z nowoczesnych narzĊdzi przy zarządzaniu ﬁrmą. Przeprowadzone
dziaáania pilotaĪowe wskazują na zainteresowanie uczelni i wykáadowców, jednak
aby prowadziü je na wiĊkszą skalĊ potrzebne są szkolenia dla wykáadowców, jak
i uruchomienie wsparcia caáego procesu.
Wszystkie powyĪsze dziaáania wymagają Ğrodków, które przekáadają siĊ na rozpoznawalnoĞü
marki oraz ĞwiadomoĞü istnienia serwisu jako rozwiązania alternatywnego dla biur
rachunkowych, czy teĪ samodzielnego prowadzenia ksiĊgowoĞci. Inwestycja w reklamĊ
i markĊ serwisu pozwoli utrzymaü przewagĊ konkurencyjną, oraz trwale podnieĞü wartoĞü
spóáki dla inwestorów.
W tej chwili przygotowany jest budĪet i plan dziaáaĔ promocyjnych w 2008 roku.
Gáówne koszty to:
Zakup mediów w tym:
¾ Internet: 520.000 zá
¾ Radio: 250.000 zá
¾ Prasa: 650.000 zá
¾ TV: 170.000 zá
¾ Outdoor i BTL: 230.000 zá
Przygotowanie reklam i obsáuga kampanii reklamowych, prowizje domów medialnych:
250.000 zá
àączny budĪet na reklamĊ serwisu w mediach 2008 roku wynosi: 2.070.000 zá
Dodatkowo w 2008 roku są zaplanowane budĪety na nastĊpujące dziaáania mające na celu
zwiĊkszenie sprzedaĪy serwisu iﬁrma.pl:
x

Budowa programu aﬁliacyjnego i systemu sprzedaĪy bezpoĞredniej (2008 rok): 300.000
zá

x

Integracja serwisu z systemami bankowymi i wspóápraca z bankami: 400.000 zá

Pozostaáe wydatki (sponsoring, wspóápraca z uczelniami, public relations): 250.000 zá
àącznie budĪet w roku 2008 dziaáaĔ z tego zakresu przewiduje wydatkowanie: 3.020.000 zá
Na podstawie wyników zebranych z rezultatów prowadzonych dziaáaĔ w 2008 roku zostanie
zaplanowany budĪet promocyjny i reklamowy na rok 2009, w którym bĊdzie wykorzystana
pozostaáa kwota Ğrodków ( 1.840.000 zá.)
Do czasu wydatkowania Ğrodki z uzyskane z emisji bĊdą ulokowane w bezpiecznych
instrumentach ﬁnansowych.
Rozbudowa dziaáu sprzedaĪy usáug informatycznych i produktów, marketing
Aby efektywnie prowadziü sprzedaĪ usáug i produktów IT niezbĊdne jest rozbudowanie dziaáu
sprzedaĪy i budowa marki Power Media jako ﬁrmy oferującej kompleksowe rozwiązania
informatyczne. Dziaáania w tym obszarze obejmą:
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-

reklamĊ w mediach fachowych

-

sponsorowanie wydarzeĔ skupiających potencjalnych klientów

-

zakup Ğrodków trwaáych bĊdących wyposaĪeniem dziaáu sprzedaĪy

-

powiĊkszenie zespoáu sprzedaĪy – rekrutacjĊ specjalistów, szkolenia istniejącego
zespoáu

Rozbudowa dziaáu sprzedaĪy i budowa marki Power Media bĊdzie realizowana w 2008 roku.
Inwestycje w tym obszarze mają na celu lepsze wykorzystanie obecnego i przyszáego
potencjaáu Emitenta.
Cel ten bĊdzie realizowany sukcesywnie od pozyskania Ğrodków przez 12 miesiĊcy.
Zakup wyposaĪenia ﬁrmy
Inwestycje w tym obszarze obejmują zakupy sprzĊtu i wyposaĪenia ﬁrmy mające na
celu poprawienie efektywnoĞci pracy spóáki oraz zwiĊkszenie mocy przerobowych. ĝrodki
zostaną przeznaczone na:
-

zakup sprzĊtu komputerowego

-

zakup oprogramowania

-

zakup Ğrodków transportu

Inwestycje te bĊdą realizowane w 2008 roku.
Cel ten bĊdzie realizowany sukcesywnie od pozyskania Ğrodków przez 12 miesiĊcy.
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4.

Informacje o papierach wartoĞciowych oferowanych i
dopuszczanych do obrotu

4.1.

Opis typu i rodzaju oferowanych i dopuszczonych do obrotu
papierów wartoĞciowych

Na podstawie Prospektu Emitent zamierza ubiegaü siĊ o dopuszczenie do obrotu na rynku
regulowanym:
-

2.500.000 (sáownie: dwa miliony piĊüset tysiĊcy) akcji zwykáych na okaziciela serii B
o wartoĞci nominalnej 0,10 zá. kaĪda,

-

nie wiĊcej niĪ 1.400.000 (sáownie: jeden milion czterysta tysiĊcy) akcji zwykáych na
okaziciela serii C o wartoĞci nominalnej 0,10 zá. kaĪda oraz nie wiĊcej niĪ 1.400.000
(sáownie: jeden milion czterysta tysiĊcy) praw do akcji serii C.

Na podstawie Prospektu oferowanych jest 1.400.000 (sáownie: jeden milion czterysta
tysiĊcy) akcji serii C o wartoĞci nominalnej 0,10 zá kaĪda i áącznej wartoĞci nominalnej
140.000,00 zá (sáownie sto czterdzieĞci tysiĊcy záotych).

4.2.

Przepisy prawne, na mocy których zostaáy utworzone te papiery
wartoĞciowe

Zgodnie z art. 431 § 1 i § 2 pkt 2 Ksh w związku z art. 430 Ksh podwyĪszenie kapitaáu
zakáadowego wymaga uchwaáy Walnego Zgromadzenia. Uchwaáa taka, na mocy
art. 415 Ksh, dla swojej skutecznoĞci musi byü podjĊta wiĊkszoĞcią trzech czwartych
gáosów oddanych. Uchwaáa o podwyĪszeniu kapitaáu zakáadowego nie moĪe byü zgáoszona
do sądu rejestrowego po upáywie szeĞciu miesiĊcy od dnia jej powziĊcia, a w przypadku
akcji nowej emisji bĊdących przedmiotem oferty publicznej objĊtej prospektem emisyjnym
albo memorandum informacyjnym zaáączonym do zawiadomienia dotyczącego tych akcji,
na podstawie przepisów o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
ﬁnansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spóákach publicznych – od dnia
odpowiednio zatwierdzenia prospektu albo záoĪenia zawiadomienia, przy czym wniosek
o zatwierdzenie prospektu albo zawiadomienie nie mogą zostaü záoĪone po upáywie czterech
miesiĊcy od dnia powziĊcia uchwaáy o podwyĪszeniu kapitaáu zakáadowego (art. 431 § 4
Ksh). PodwyĪszenie kapitaáu nastĊpuje w drodze subskrypcji otwartej (art. 431 § 2 pkt 3
Ksh).

4.3.

Wskazanie, czy te papiery wartoĞciowe są papierami imiennymi,
czy teĪ na okaziciela, oraz czy mają one formĊ dokumentu, czy są
zdematerializowane.

Prawa do akcji związane z Akcjami Oferowanymi odnoszą siĊ do akcji na okaziciela serii
C. Akcje dopuszczane do obrotu są akcjami na okaziciela i mają formĊ dokumentu. Akcje
Emitenta ulegną dematerializacji z chwilą ich zarejestrowania na podstawie umowy zawartej
przez Emitenta z Krajowym Depozytem Papierów WartoĞciowych S.A. o której mowa w art.
5 ust. 3 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi. Prawa do Akcji Oferowanych nie
posiadają formy materialnej.
Podmiotem odpowiedzialnym za prowadzenie systemu rejestru papierów wartoĞciowych
zdematerializowanych jest Krajowy Depozyt Papierów WartoĞciowych z siedzibą przy ul.
KsiąĪĊcej 4, 00-498 Warszawa.
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4.4.

Waluta Emitowanych Papierów WartoĞciowych

Walutą emitowanych papierów wartoĞciowych jest záoty polski (PLN).

4.5.

Opis praw, wáącznie ze wszystkimi ich ograniczeniami, związanych
z papierami wartoĞciowymi, oraz procedury wykonywania tych
praw

Prawa i obowiązki związane z papierami wartoĞciowymi Spóáki są okreĞlone w przepisach
Ksh, w Statucie oraz w innych przepisach prawa. Celem uzyskania bardziej szczegóáowych
informacji naleĪy skorzystaü z porady osób i podmiotów uprawnionych do Ğwiadczenia
usáug doradztwa podatkowego, ﬁnansowego i prawnego.
PRAWA MAJĄTKOWE ZWIĄZANE Z AKCJAMI SPÓàKI
1. Prawo do dywidendy, to jest udziaáu w zysku Spóáki, wykazanym w sprawozdaniu
ﬁnansowym, zbadanym przez biegáego rewidenta, przeznaczonym przez Walne
Zgromadzenie do wypáaty akcjonariuszom (art. 347 Ksh). Zgodnie z §1 ust. 8 Uchwaáy
nr 1 NWZ z dnia 15.06.2007 r. akcje nowej emisji bĊdą uczestniczyáy w dywidendzie
za rok 2007, tj. od dnia 1 stycznia 2007 r. Zysk rozdziela siĊ w stosunku do liczby
akcji. Statut nie przewiduje Īadnych przywilejów w zakresie tego prawa, co oznacza,
Īe na kaĪdą z akcji przypada dywidenda w takiej samej wysokoĞci. Uprawnionymi do
dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysáugiwaáy akcje w dniu
dywidendy, który wyznacza Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzieĔ powziĊcia uchwaáy
o podziale zysku albo w okresie kolejnych trzech miesiĊcy, licząc od tego dnia (art.
348 Ksh). Ustalając dzieĔ dywidendy Walne Zgromadzenie powinno jednak wziąü pod
uwagĊ regulacje KDPW i GPW. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala równieĪ termin
wypáaty dywidendy (art. 348 § 3 Ksh). W nastĊpstwie podjĊcia uchwaáy o przeznaczeniu
zysku do podziaáu akcjonariusze nabywają roszczenie o wypáatĊ dywidendy. Roszczenie
o wypáatĊ dywidendy staje siĊ wymagalne z dniem wskazanym w uchwale Walnego
Zgromadzenia i podlega przedawnieniu na zasadach ogólnych. Przepisy prawa nie
okreĞlają terminu, po którym wygasa prawo do dywidendy, natomiast w przypadku
niezrealizowania prawa do dywidendy w terminie ulega ono 10-letniemu przedawnieniu.
W piĞmiennictwie prawniczym wyraĪany jest równieĪ pogląd, iĪ prawo do dywidendy
jako Ğwiadczenie o charakterze okresowym ulega przedawnieniu z upáywem 3-letniego
terminu przedawnienia. Kwota przeznaczona do podziaáu miĊdzy akcjonariuszy nie
moĪe przekraczaü zysku za ostatni rok obrotowy, powiĊkszonego o niepodzielone zyski
z lat ubiegáych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitaáów zapasowego
i rezerwowych, które mogą byü przeznaczone na wypáatĊ dywidendy. KwotĊ tĊ naleĪy
pomniejszyü o niepokryte straty, akcje wáasne oraz o kwoty, które zgodnie z kodeksem
spóáek handlowych lub Statutem powinny byü przeznaczone z zysku za ostatni rok
obrotowy na kapitaáy zapasowy lub rezerwowe (art. 348 §1 Ksh). Przepisy prawa nie
zawierają innych postanowieĔ na temat stopy dywidendy lub sposobu jej wyliczenia,
czĊstotliwoĞci oraz akumulowanego lub nieakumulowanego charakteru wypáat.
Zgodnie z § 37 ust. 4 Statutu Spóáki Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej wyraĪoną w formie
uchwaáy, moĪe wypáaciü akcjonariuszom zaliczkĊ na poczet przewidywanej dywidendy na
koniec roku obrotowego, jeĪeli Spóáka posiadaü bĊdzie Ğrodki wystarczające na wypáatĊ.
Zastosowanie stawki wynikającej z zawartej przez Rzeczypospolita Polską umowy
w sprawie zapobieĪenia podwójnemu opodatkowaniu, albo nie pobranie podatku
zgodnie z taką umową w przypadku dochodów z dywidend jest moĪliwe wyáącznie po
przedstawieniu podmiotowi zobowiązanemu do potrącenia zryczaátowanego podatku
dochodowego tzw. certyﬁkatu rezydencji, wydanego przez wáaĞciwą administracjĊ
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podatkową. Obowiązek dostarczenia certyﬁkatu ciąĪy na podmiocie zagranicznym,
który uzyskuje ze Ĩródeá polskich odpowiednie dochody. Certyﬁkat rezydencji ma sáuĪyü
przede wszystkim ustaleniu przez páatnika, czy ma zastosowaü stawkĊ (bądĨ zwolnienie)
ustaloną w umowie miĊdzynarodowej, czy teĪ ze wzglĊdu na istniejące wątpliwoĞci,
potrąciü podatek w wysokoĞci okreĞlonej w ustawie. W tym ostatnim przypadku, jeĪeli
nierezydent udowodni, Īe w stosunku do niego miaáy zastosowanie postanowienia
umowy miĊdzynarodowej, które przewidywaáy redukcjĊ krajowej stawki podatkowej
(do caákowitego zwolnienia wáącznie), bĊdzie mógá Īądaü stwierdzenia nadpáaty
i zwrotu nienaleĪnie pobranego podatku, bezpoĞrednio od urzĊdu skarbowego. Poza
tym nie istnieją inne ograniczenia ani szczególne procedury związane z dywidendami
w przypadku akcjonariuszy bĊdących nierezydentami.
2. Prawo pierwszeĔstwa do objĊcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych
akcji (prawo poboru); przy zachowaniu wymogów, o których mowa w art. 433 Ksh,
Akcjonariusz moĪe zostaü pozbawiony tego prawa w czĊĞci lub w caáoĞci w interesie
Spóáki mocą uchwaáy Walnego Zgromadzenia podjĊtej wiĊkszoĞcią co najmniej
czterech piątych gáosów. Pozbawienie Akcjonariuszy prawa poboru Akcji moĪe nastąpiü
w przypadku, gdy zostaáo to zapowiedziane w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
W takim przypadku, Zarząd zobowiązany jest do przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu
pisemnej opinii uzasadniającej powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną
cenĊ emisyjną akcji, bądĨ sposób jej ustalenia. Przepisu o koniecznoĞci uzyskania
wiĊkszoĞci co najmniej 4/5 gáosów nie stosuje siĊ, gdy uchwaáa o podwyĪszeniu
kapitaáu zakáadowego stanowi, Īe nowe akcje mają byü objĊte w caáoĞci przez instytucjĊ
ﬁnansową (subemitenta), z obowiązkiem oferowania ich nastĊpnie akcjonariuszom celem
umoĪliwienia im wykonania prawa poboru na warunkach okreĞlonych w uchwale oraz
gdy uchwaáa stanowi, Īe nowe akcje mają byü objĊte przez subemitenta w przypadku,
gdy akcjonariusze, którym sáuĪy prawo poboru, nie obejmą czĊĞci lub wszystkich
oferowanych im akcji; pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji moĪe nastąpiü
w przypadku, gdy zostaáo to zapowiedziane w porządku obrad walnego zgromadzenia.
Z akcjami Emitenta nie jest związane inne od dywidendy prawo do udziaáu w zyskach
Emitenta w szczególnoĞci Statut Emitenta nie przewiduje przyznania uczestnictwa
w zyskach Spóáki w postaci wydania imiennych Ğwiadectw zaáoĪycielskich, w celu
wynagrodzenia usáug Ğwiadczonych przy powstaniu Spóáki lub Ğwiadectw uĪytkowych
wydanych w zamian za akcje umorzone.
3. Prawo do udziaáu w majątku Spóáki pozostaáym po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu
wierzycieli w przypadku jej likwidacji; Zgodnie z art. 474 § 2 Ksh majątek pozostaáy po
zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli, dzieli siĊ miĊdzy akcjonariuszy w stosunku
do dokonanych przez kaĪdego z nich wpáat na kapitaá zakáadowy; Statut Spóáki nie
przewiduje Īadnego uprzywilejowania w tym zakresie.
4. Prawo do zbywania posiadanych akcji.
5. Prawo do obciąĪania posiadanych akcji zastawem lub uĪytkowaniem. W okresie, gdy
akcje spóáki publicznej, na których ustanowiono zastaw lub uĪytkowanie, są zapisane
na rachunkach papierów wartoĞciowych w domu maklerskim lub w banku prowadzącym
rachunki papierów wartoĞciowych, prawo gáosu z tych akcji przysáuguje akcjonariuszowi
(art. 340 § 3 Ksh).
6. Prawo do Īądania zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela zgodnie z ar. 335
Ksh. Zgodnie z postanowieniami Statutu Emitenta akcje na okaziciela nie podlegają
zamianie na akcje imienne.
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AKCJONARIUSZOM SPÓàKI PRZYSàUGUJĄ NASTĉPUJĄCE UPRAWNIENIA
ZWIĄZANE Z UCZESTNICTWEM W SPÓàCE (UPRAWNIENIA KORPORACYJNE):
1. Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (art. 412 Ksh) oraz prawo do gáosowania
na Walnym Zgromadzeniu (art. 411 § 1 Ksh). Zgodnie ze Statutem kaĪdej Akcji serii
A przysáugują dwa gáosy na Walnym Zgromadzeniu a kaĪdej Akcji serii B przysáuguje
jeden gáos na Walnym Zgromadzeniu.
2. Prawo do záoĪenia wniosku o zwoáanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz do
záoĪenia wniosku o umieszczenie w porządku obrad poszczególnych spraw przyznane
akcjonariuszom posiadającym co najmniej jedną dziesiątą kapitaáu zakáadowego Spóáki
(art. 400 §1 Ksh). We wniosku o zwoáanie Walnego Zgromadzenia naleĪy wskazaü sprawy
wnoszone pod jego obrady. JeĪeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia
Īądania Zarządowi nie zostanie zwoáane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, sąd
rejestrowy moĪe, po wezwaniu Zarządu do záoĪenia oĞwiadczenia, upowaĪniü do
zwoáania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy wystĊpujących z tym
Īądaniem (art. 401 §1 Ksh).
3. Prawo do zaskarĪania uchwaá Walnego Zgromadzenia na zasadach okreĞlonych
w art. 422 – 427 Ksh. Uchwaáa Walnego Zgromadzenia moĪe byü zaskarĪona w drodze
powództwa przeciwko spóáce o uchylanie uchwaáy w przypadku gdy jest sprzeczna
z prawem bądĨ dobrymi obyczajami i godząca w interes spóáki lub mająca na celu
pokrzywdzenie akcjonariusza lub powództwa o stwierdzenie niewaĪnoĞci uchwaáy
w przypadku gdy uchwaáa jest sprzeczna z ustawą. Uprawniony do wytoczenia
powództwa jest: akcjonariusz, który gáosowaá przeciwko uchwale, a po jej powziĊciu
zaĪądaá zaprotokoáowania sprzeciwu, przy czym wymóg gáosowania nie dotyczy
akcjonariusza akcji niemiej lub akcjonariusz bezzasadnie niedopuszczony do
udziaáu w Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariuszowi, który nie byá obecny na Walnym
Zgromadzeniu prawo zaskarĪenia uchwaáy przysáuguje jedynie w przypadku wadliwego
zwoáania Walnego Zgromadzenia lub teĪ powziĊcia uchwaáy w sprawie nieobjĊtej
porządkiem obrad. Termin do wniesienia powództwa o uchylenie uchwaáy wynosi
miesiąc od dnia otrzymania wiadomoĞci o uchwale, nie póĨniej jednak niĪ trzy miesiĊcy
od dnia powziĊcia uchwaáy. Prawo do wniesienia powództwa o stwierdzenie niewaĪnoĞci
uchwaáy wygasa z upáywem trzydziestu dni od dnia jej ogáoszenia, nie póĨniej jednak
niĪ w terminie roku od dnia powziĊcia uchwaáy. W przypadku wniesienia oczywiĞcie
bezzasadnego powództwa, sąd, na wniosek pozwanej spóáki, moĪe zasądziü od powoda
kwotĊ od dziesiĊciokrotnej wysokoĞci kosztów sądowych oraz wynagrodzenia jednego
adwokata lub radcy prawnego. Nie wyáącza to moĪliwoĞci dochodzenia odszkodowania
na zasadach ogólnych.
4. Prawo do Īądania wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami; zgodnie z art. 385
§ 3 Ksh na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą czĊĞü
kapitaáu zakáadowego wybór Rady Nadzorczej powinien byü dokonany przez najbliĪsze
Walne Zgromadzenie w drodze gáosowania oddzielnymi grupami.
5. Prawo do Īądania zbadania przez biegáego okreĞlonego zagadnienia związanego
z utworzeniem spóáki publicznej lub prowadzeniem jej spraw (rewident do spraw
szczególnych); uchwaáĊ w tym przedmiocie podejmuje Walne Zgromadzenie na
wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy, posiadających co najmniej 5% ogólnej
liczby gáosów na Walnym Zgromadzeniu (art. 84 Ustawy o Ofercie Publicznej); jeĪeli
Walne Zgromadzenie oddali wniosek o wyznaczenie rewidenta do spraw szczególnych,
wnioskodawcy mogą wystąpiü o wyznaczenie takiego rewidenta do Sądu Rejestrowego
w terminie 14 dni od powziĊcia uchwaáy (art. 85 Ustawy o Ofercie Publicznej).
6. Prawo do uzyskania informacji o Spóáce w zakresie i w sposób okreĞlony przepisami
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prawa, w szczególnoĞci zgodnie z art. 428 Ksh, podczas obrad Walnego Zgromadzenia
Zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego Īądanie informacji
dotyczących Spóáki, jeĪeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objĊtej porządkiem
obrad; akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia Īądanej informacji podczas obrad
Walnego Zgromadzenia i który zgáosiá sprzeciw do protokoáu, moĪe záoĪyü wniosek do
Sądu Rejestrowego o zobowiązanie Zarządu do udzielenia informacji (art. 429 Ksh).
7. Prawo do imiennego Ğwiadectwa depozytowego wystawionego na piĞmie przez
podmiot prowadzący rachunek papierów wartoĞciowych zgodnie z przepisami o obrocie
instrumentami ﬁnansowymi, potwierdzającego legitymacjĊ do realizacji uprawnieĔ
wynikających z papierów wartoĞciowych wskazanych w jego treĞci. (art. 328 § 6 Ksh
oraz 9 i 10 ustawy o obrocie instrumentami ﬁnansowymi).
ĝwiadectwo zawiera:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

ﬁrmĊ (nazwĊ), siedzibĊ i adres wystawiającego oraz numer Ğwiadectwa;
liczbĊ papierów wartoĞciowych;
rodzaj i kod papieru wartoĞciowego;
ﬁrmĊ (nazwĊ), siedzibĊ i adres emitenta;
wartoĞü nominalną papieru wartoĞciowego;
imiĊ i nazwisko lub nazwĊ (ﬁrmĊ) i siedzibĊ oraz adres posiadacza rachunku
papierów wartoĞciowych;
7) informacjĊ o istniejących ograniczeniach przenoszenia papierów wartoĞciowych lub
o ustanowionych na nich obciąĪeniach;
8) datĊ i miejsce wystawienia Ğwiadectwa;
9) cel wystawienia Ğwiadectwa;
10) termin waĪnoĞci Ğwiadectwa;
11) w przypadku gdy poprzednio wystawione Ğwiadectwo, dotyczące tych samych
papierów wartoĞciowych, byáo niewaĪne albo zostaáo zniszczone lub utracone
przed upáywem terminu swojej waĪnoĞci - wskazanie, Īe jest to nowy dokument
Ğwiadectwa;
12) podpis osoby upowaĪnionej do wystawienia w imieniu wystawiającego Ğwiadectwa,
opatrzony pieczĊcią wystawiającego.
9. Prawo do Īądania wydania odpisów sprawozdania Zarządu z dziaáalnoĞci Spóáki i
sprawozdania ﬁnansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz
opinii biegáego rewidenta najpóĨniej na piĊtnaĞcie dni przed Walnym Zgromadzeniem
(art. 395 § 4 Ksh).
10.

Prawo do przeglądania w lokalu Zarządu listy akcjonariuszy uprawnionych do
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz Īądania odpisu listy za zwrotem kosztów
jego sporządzenia (art. 407 § 1 Ksh).

11. Prawo do Īądania wydania odpisu wniosków w sprawach objĊtych porządkiem obrad
w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem (art. 407 § 2 Ksh).
12. Prawo do záoĪenia wniosku o sprawdzenie listy obecnoĞci na Walnym Zgromadzeniu przez
wybraną w tym celu komisjĊ, záoĪoną co najmniej z trzech osób. Wniosek mogą záoĪyü
akcjonariusze, posiadający jedną dziesiątą kapitaáu zakáadowego reprezentowanego
na tym Walnym Zgromadzeniu. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego czáonka
komisji (art. 410 § 2 Ksh).
13.

Prawo do przeglądania ksiĊgi protokoáów oraz Īądania wydania poĞwiadczonych
przez Zarząd odpisów uchwaá (art. 421 § 3 Ksh).

14. Prawo do wniesienia pozwu o naprawienie szkody wyrządzonej Spóáce na zasadach
okreĞlonych w art. 486 i 487 Ksh, jeĪeli Spóáka nie wytoczy powództwa o naprawienie
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wyrządzonej jej szkody w terminie roku od dnia ujawnienia czynu wyrządzającego
szkodĊ. JeĪeli powództwo okaĪe siĊ nieuzasadnione, a powód, wnosząc je dziaáaá
w záej wierze lub dopuĞciá siĊ raĪącego niedbalstwa, obowiązany jest naprawiü szkodĊ
wyrządzoną pozwanemu.
15.

Prawo do przeglądania dokumentów oraz Īądania udostĊpnienia w lokalu Spóáki
bezpáatnie odpisów dokumentów, o których mowa w art. 505 § 1 Ksh (w przypadku
poáączenia spóáek), w art. 540 § 1 Ksh (w przypadku podziaáu Spóáki) oraz w art. 561
§ 1 Ksh (w przypadku przeksztaácenia Spóáki).

16. Prawo do przeglądania ksiĊgi akcyjnej i Īądania wydania odpisu za zwrotem kosztów
jego sporządzenia (art. 341 § 7 Ksh).
17. Prawo Īądania, aby spóáka handlowa, która jest akcjonariuszem Emitenta, udzieliáa
informacji, czy pozostaje ona w stosunku dominacji lub zaleĪnoĞci wobec okreĞlonej
spóáki handlowej albo spóádzielni bĊdącej akcjonariuszem Emitenta albo czy taki stosunek
dominacji lub zaleĪnoĞci ustaá. Akcjonariusz moĪe Īądaü równieĪ ujawnienia liczby akcji
lub gáosów albo liczby udziaáów lub gáosów, jakie ta spóáka handlowa posiada, w tym
takĪe jako zastawnik, uĪytkownik lub na podstawie porozumieĔ z innymi osobami.
ĩądanie udzielenia informacji oraz odpowiedzi powinny byü záoĪone na piĞmie (art. 6
§ 4 i 6 Ksh).
18. Zgodnie ze Statutem Emitenta akcje mogą byü umarzane przy zachowaniu przepisów
o obniĪeniu kapitaáu zakáadowego na mocy uchwaáy Walnego Zgromadzenia, za zgodą
akcjonariusza. Spóáka moĪe nabywaü wáasne akcje w celu ich umorzenia. Zgodnie z art.
359 § 2 Ksh Umorzenie akcji wymaga uchwaáy Walnego Zgromadzenia, która powinna
okreĞlaü w szczególnoĞci podstawĊ prawną umorzenia, wysokoĞü wynagrodzenia
przysáugującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądĨ uzasadnienie umorzenia akcji
bez wynagrodzenia oraz sposób obniĪenia kapitaáu zakáadowego.
Posiadaczom praw poboru oraz praw do akcji przysáuguje prawo do rozporządzania tymi
prawami oraz prawo do ich zastawiania i oddawania w uĪytkowanie.

4.6.

Uchwaáy, zezwolenia lub zgody na podstawie których zostaáy lub
zostaną utworzone lub wyemitowane nowe papiery wartoĞciowe

Podstawą prawną emisji Akcji Serii C jest Uchwaáa Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Power Media S.A. we Wrocáawiu z dnia 15 czerwca 2007 r., zgodnie z którą postanowiono
dokonaü podwyĪszenia kapitaáu zakáadowego z kwoty 500.000,00 (sáownie: piĊüset tysiĊcy)
záotych o kwotĊ nie mniejszą niĪ 140.000,00 (sáownie: sto czterdzieĞci tysiĊcy) záotych
ale nie wyĪszą niĪ 280.000,00 (sáownie: dwieĞcie osiemdziesiąt tysiĊcy) záotych tj. do
kwoty nie mniejszej niĪ 640.000,00 (sáownie: szeĞüset czterdzieĞci tysiĊcy) záotych ale
nie wyĪszej niĪ 780.000,00 (sáownie: siedemset osiemdziesiąt tysiĊcy) záotych poprzez
emisjĊ nie mniej niĪ 1.400.000 (sáownie: jeden milion czterysta tysiĊcy) ale nie wiĊcej
niĪ 2.800.000 (sáownie: dwa miliony osiemset tysiĊcy) akcji zwykáych na okaziciela serii
C o wartoĞci nominalnej 0,10 (dziesiĊü groszy) záoty kaĪda z wyáączeniem prawem
pierwszeĔstwa do ich nabycia przez dotychczasowych Akcjonariuszy. NastĊpnie Uchwaáą
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spóáki POWER MEDIA Spóáka Akcyjna z siedzibą
we Wrocáawiu z dnia 22 listopada 2007 roku w sprawie zmiany uchwaáy nr 1 Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Spóáki dziaáającej pod ﬁrmą POWER MEDIA Spóáka Akcyjna
z siedzibą we Wrocáawiu z dnia 15 czerwca 2007 roku w sprawie: podwyĪszenia kapitaáu
zakáadowego Spóáki w drodze oferty publicznej nowej emisji akcji serii C z pozbawieniem
dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spóáki oraz
w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spóáki postanowiono dokonaü podwyĪszenia
kapitaáu zakáadowego do kwoty z kwoty 500.000,00 (sáownie: piĊüset tysiĊcy) záotych o
kwotĊ nie wiĊkszą niĪ 140.000,00 (sáownie: sto czterdzieĞci tysiĊcy) záotych tj. do kwoty nie
wyĪszej niĪ 640.000,00 (sáownie: szeĞüset czterdzieĞci tysiĊcy) záotych poprzez emisjĊ nie
wiĊcej niĪ 1.400.000 (sáownie: jeden milion czterysta tysiĊcy) akcji zwykáych na okaziciela
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serii C o wartoĞci nominalnej 0,10 (dziesiĊü groszy) záoty kaĪda z wyáączeniem prawem
pierwszeĔstwa do ich nabycia przez dotychczasowych Akcjonariuszy.
W dniu 15 czerwca 2007 roku Walne Zgromadzenie Emitenta podjĊáo uchwaáy w przedmiocie
emisji Akcji Oferowanych, o nastĊpującej treĞci:
Uchwaáa nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spóáki Power Media Spóáka Akcyjna z siedzibą we Wrocáawiu
z dnia 15 czerwca 2007 roku
w sprawie: podwyĪszenia kapitaáu zakáadowego Spóáki w drodze oferty publicznej
akcji serii C z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz
w sprawie zmiany Statutu Spóáki.

Dziaáając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 3, art. 432, art. 433 § 2 kodeksu spóáek
handlowych uchwala siĊ, co nastĊpuje:
§1
1. PodwyĪsza siĊ, w drodze oferty publicznej, kapitaá zakáadowy Spóáki do kwoty nie
niĪszej niĪ 640.000,00 (sáownie: szeĞüset czterdzieĞci tysiĊcy) záotych i nie wyĪszej
niĪ 780.000,00 (sáownie: siedemset osiemdziesiąt tysiĊcy) záotych to jest o kwotĊ
nie niĪszą niĪ 140.000,00 (sáownie: sto czterdzieĞci tysiĊcy) záotych i nie wyĪszą niĪ
280.000,00 (sáownie: dwieĞcie osiemdziesiąt tysiĊcy) záotych.
2. PodwyĪszenie, o którym mowa w ust. 1, dokona siĊ w drodze emisji nie mniej niĪ
1.400.000 (sáownie: jeden milion czterysta tysiĊcy) i nie wiĊcej niĪ 2.800.000 (sáownie:
dwa miliony osiemset tysiĊcy) sztuk akcji serii C.
3. Wszystkie akcje nowej emisji serii C bĊdą akcjami na okaziciela.
4. KaĪda akcja nowej emisji serii C ma wartoĞü nominalną 0,10 zá (sáownie: dziesiĊü
groszy).
5. UpowaĪnia siĊ Zarząd Spóáki do okreĞlenia ceny emisyjnej akcji nowej emisji serii C.
6. Akcje nowej emisji serii C zostaną objĊte za wkáady pieniĊĪne. Wkáady na pokrycie akcji
wniesione zostaną przed zarejestrowaniem podwyĪszenia kapitaáu zakáadowego Spóáki.
7. W interesie Spóáki dotychczasowych akcjonariuszy pozbawia siĊ w caáoĞci prawa
pierwszeĔstwa objĊcia akcji nowej emisji serii C w stosunku do liczby posiadanych
akcji (pozbawienie prawa poboru). Opinia Zarządu Spóáki uzasadniająca pozbawienie
prawa poboru oraz proponowany sposób ustalenia ceny emisyjnej, stanowi zaáącznik
do niniejszej uchwaáy.
8. Akcje nowej emisji bĊdą uczestniczyáy w dywidendzie za rok 2007, tj. od dnia 1 stycznia
2007 roku.
§2
W związku z podwyĪszeniem kapitaáu zakáadowego wprowadza siĊ nastĊpujące zmiany do
Statutu Spóáki:
I.
§ 9 ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu:
„1. Kapitaá zakáadowy Spóáki wynosi 500.000,00 (sáownie: piĊüset tysiĊcy) záotych i dzieli
siĊ na:
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x

2.500.000 (sáownie: dwa miliony piĊüset tysiĊcy) akcji imiennych serii A, o wartoĞci
nominalnej 0,10 zá (sáownie: dziesiĊü groszy) kaĪda, uprzywilejowanych w ten sposób,
iĪ na jedną akcjĊ przypadają dwa gáosy na Walnym Zgromadzeniu, oraz

x

2.500.000 (sáownie: dwa miliony piĊüset tysiĊcy) akcji zwykáych na okaziciela serii B,
o wartoĞci nominalnej 0,10 zá (sáownie: dziesiĊü groszy) kaĪda.”

otrzymuje brzmienie:
„1. Kapitaá zakáadowy Spóáki wynosi nie mniej niĪ 640.000,00 (sáownie: szeĞüset czterdzieĞci
tysiĊcy) záotych i nie wiĊcej niĪ 780.000,00 (sáownie: siedemset osiemdziesiąt tysiĊcy)
záotych i dzieli siĊ na:
x

2.500.000 (sáownie: dwa miliony piĊüset tysiĊcy) akcji imiennych serii A, o wartoĞci
nominalnej 0,10 zá (sáownie: dziesiĊü groszy) kaĪda, uprzywilejowanych w ten sposób,
iĪ na jedną akcjĊ przypadają dwa gáosy na Walnym Zgromadzeniu, oraz

x

2.500.000 (sáownie: dwa miliony piĊüset tysiĊcy) akcji zwykáych na okaziciela serii B,
o wartoĞci nominalnej 0,10 zá (sáownie: dziesiĊü groszy) kaĪda, oraz

x

nie mniej niĪ 1.400.000 (sáownie: jeden milion czterysta tysiĊcy) i nie wiĊcej niĪ
2.800.000 (sáownie: dwa miliony osiemset tysiĊcy) akcji zwykáych na okaziciela serii C,
o wartoĞci nominalnej 0,10 zá (sáownie: dziesiĊü groszy) kaĪda.”
§3

1. UpowaĪnia siĊ Zarząd Spóáki do:
1) okreĞlenia szczegóáowych warunków emisji, w tym terminów otwarcia i zamkniĊcia
subskrypcji, podziaáu akcji na transze, dokonywania przesuniĊü miĊdzy transzami,
zasad páatnoĞci za akcje oraz zasad przydziaáu akcji;
2) dokonania przydziaáu akcji serii C;
3) zawarcia umowy o subemisjĊ usáugową lub inwestycyjną, której przedmiotem bĊdą
akcje nowej emisji serii C;
4) odstąpienia od emisji akcji przed dniem publikacji Prospektu emisyjnego lub
odstąpienia od emisji akcji z waĪnych powodów po dniu publikacji Prospektu
emisyjnego;
5) záoĪenia w formie aktu notarialnego oĞwiadczenie o wysokoĞci objĊtego kapitaáu
zakáadowego w trybie art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 k.s.h.;
6) záoĪenia do sądu rejestrowego wniosku o rejestracjĊ zmiany Statutu Spóáki w trybie
art. 431 § 4 k.s.h.
2. UpowaĪnia siĊ RadĊ Nadzorczą Spóáki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spóáki
uwzglĊdniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwaáy i oĞwiadczenia Zarządu, o
którym mowa w ust. 1 pkt 5).
§4
Uchwaáa wchodzi w Īycie z dniem podjĊcia.

Opinia Zarządu Spóáki Power Media Spóáka Akcyjna uzasadniająca pozbawienie
prawa poboru akcji nowej emisji serii C oraz proponowanej ceny emisyjnej akcji
nowej emisji serii C:
PodwyĪszenie kapitaáu zakáadowego Spóáki w drodze publicznej oferty akcji serii C pozwoli
na szybsze pozyskanie kapitaáu przez SpóákĊ, celem zapewnienia Ğrodków niezbĊdnych do
jej dalszego szybkiego rozwoju. .
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Wobec ograniczonych moĪliwoĞci ﬁnansowania przez dotychczasowych Akcjonariuszy
Spóáki, podjĊcie decyzji o pozbawieniu ich prawa poboru akcji serii C jest poĪądane i leĪy
w interesie Spóáki. Pozbawienie prawa poboru umoĪliwi pozyskanie nowych inwestorów,
zwáaszcza dáugoterminowych oraz umoĪliwi akumulacjĊ kapitaáu w Spóáce, co przyczyni siĊ
do umocnienia pozycji Spóáki wobec podmiotów prowadzących dziaáalnoĞü konkurencyjną
oraz wobec kontrahentów. Pozyskanie nowych inwestorów przez SpóákĊ umoĪliwi takĪe
wzrost jej wiarygodnoĞci oraz zwiĊkszenie dynamiki rozwoju.
Pozbawienie prawa pierwszeĔstwa objĊcia akcji serii C, nie pozbawia dotychczasowych
Akcjonariuszy moĪliwoĞci objĊcia akcji, naleĪy zatem przyjąü, iĪ bĊdąc w interesie Spóáki,
wyáączenie prawa poboru nie godzi w interesy dotychczasowych Akcjonariuszy.
Zarząd Spóáki rekomenduje ustalenie ceny emisyjnej akcji serii C przez Zarząd w oparciu
o ksiĊgĊ popytu. Ustalając cenĊ emisyjną Zarząd opieraü siĊ bĊdzie ponadto o wielkoĞü
i wraĪliwoĞü cenową popytu zgáoszonego w okresie budowy ksiĊgi popytu, obecną
i oczekiwaną sytuacjĊ na rynkach kapitaáowych w Polsce, Unii Europejskiej i na Ğwiecie
oraz dokonaną przez inwestorów oceną obecnej i przyszáej sytuacji biznesowej Spóáki,
czynników ryzyka i innych informacji zawartych w Prospekcie lub dostĊpnych z innych
Ĩródeá.
Uchwaáa nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spóáki Power Media Spóáka Akcyjna z siedzibą we Wrocáawiu
z dnia 15 czerwca 2007 roku
w sprawie: ubiegania siĊ o dopuszczenie akcji serii B i C oraz praw do akcji
serii C do obrotu na rynku regulowanym na Gieádzie Papierów WartoĞciowych
w Warszawie S.A. i ich dematerializacji.
§ 1.
Postanawia siĊ o ubieganiu o dopuszczenie akcji serii B i C oraz praw do akcji serii C Spóáki do
obrotu na Gieádzie Papierów WartoĞciowych w Warszawie S.A. oraz o ich dematerializacji.
§ 2.
UpowaĪnia siĊ Zarząd Spóáki do:
1) dokonania wszelkich czynnoĞci faktycznych i prawnych związanych z dopuszczeniem
i wprowadzeniem akcji serii B i C oraz praw do akcji serii C do obrotu na Gieádzie
Papierów WartoĞciowych w Warszawie S.A.
2) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów WartoĞciowych S.A., umowy depozytowej,
o której mowa w art. 5 ustawy o obrocie instrumentami ﬁnansowymi (Dz. U. Nr 183
poz. 1538).
§ 3.
Uchwaáa wchodzi w Īycie z dniem podjĊcia.

W dniu 22 listopada 2007 roku Walne Zgromadzenie Emitenta podjĊáo uchwaáy w przedmiocie
emisji Akcji Oferowanych, o nastĊpującej treĞci:
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Uchwaáa Walnego Zgromadzenia
Spóáki dziaáającej pod ﬁrmą POWER MEDIA Spóáka Akcyjna z siedzibą we
Wrocáawiu
z dnia 22 listopada 2007 roku
w sprawie zmiany uchwaáy nr 1 Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spóáki dziaáającej pod ﬁrmą POWER MEDIA Spóáka Akcyjna z
siedzibą
we Wrocáawiu z dnia 15 czerwca 2007 roku
w sprawie: podwyĪszenia kapitaáu zakáadowego Spóáki w drodze
oferty publicznej nowej emisji akcji serii C z pozbawieniem dotychczasowych
akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spóáki ,
zawartych w protokole w formie aktu notarialnego,
sporządzonego w tutejszej kancelarii notarialnej
(Repertorium A nr 3508/2007),
i przyjĊcia tekstu jednolitego Statutu Spóáki.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spóáki uchwala, co nastĊpuje:
§ 1.
§ 1 ust. 1 i 2 Uchwaáy nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spóáki dziaáającej pod
ﬁrmą POWER MEDIA Spóáka Akcyjna z siedzibą we Wrocáawiu z dnia 15 czerwca 2007 roku
w sprawie: podwyĪszenia kapitaáu zakáadowego Spóáki w drodze oferty publicznej nowej
emisji akcji serii C z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w
sprawie zmiany Statutu Spóáki otrzymuje nastĊpujące brzmienie:
1. „PodwyĪsza siĊ, w drodze oferty publicznej, kapitaá zakáadowy Spóáki do kwoty nie
wyĪszej niĪ 640.000,00 (sáownie: szeĞüset czterdzieĞci tysiĊcy) záotych, to jest
o kwotĊ nie wyĪszą niĪ 140.000,00 (sáownie: sto czterdzieĞci tysiĊcy) záotych.
2. PodwyĪszenie, o którym mowa w ust. 1, dokona siĊ w drodze emisji nie wiĊcej niĪ
1.400.000 (sáownie: jeden milion czterysta tysiĊcy) sztuk akcji serii C.”
§ 2.
§2 Uchwaáy nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spóáki dziaáającej pod ﬁrmą
POWER MEDIA Spóáka Akcyjna z siedzibą we Wrocáawiu z dnia 15 czerwca 2007 roku
w sprawie: podwyĪszenia kapitaáu zakáadowego Spóáki w drodze oferty publicznej nowej
emisji akcji serii C z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w
sprawie zmiany Statutu Spóáki otrzymuje nastĊpujące brzmienie:
„W związku z podwyĪszeniem kapitaáu zakáadowego wprowadza siĊ nastĊpujące zmiany do
Statutu Spóáki:
I.
§ 9 ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu:
„1. Kapitaá zakáadowy Spóáki wynosi 500.000,00 (sáownie: piĊüset tysiĊcy) záotych i dzieli
siĊ na:
x

2.500.000 (sáownie: dwa miliony piĊüset tysiĊcy) akcji imiennych serii A, o wartoĞci
nominalnej 0,10 zá (sáownie: dziesiĊü groszy) kaĪda, uprzywilejowanych w ten
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sposób, iĪ na jedną akcjĊ przypadają dwa gáosy na Walnym Zgromadzeniu, oraz
x 2.500.000 (sáownie: dwa miliony piĊüset tysiĊcy) akcji zwykáych na okaziciela serii
B, o wartoĞci nominalnej 0,10 zá (sáownie: dziesiĊü groszy) kaĪda.”
otrzymuje brzmienie:
„Kapitaá zakáadowy Spóáki wynosi nie wiĊcej niĪ 640.000,00 (sáownie: szeĞüset czterdzieĞci
tysiĊcy) záotych i dzieli siĊ na:
x

x
x

2.500.000 (sáownie: dwa miliony piĊüset tysiĊcy) akcji imiennych serii A, o wartoĞci
nominalnej 0,10 zá (sáownie: dziesiĊü groszy) kaĪda, uprzywilejowanych w ten
sposób, iĪ na jedną akcjĊ przypadają dwa gáosy na Walnym Zgromadzeniu, oraz
2.500.000 (sáownie: dwa miliony piĊüset tysiĊcy) akcji zwykáych na okaziciela serii
B, o wartoĞci nominalnej 0,10 zá (sáownie: dziesiĊü groszy) kaĪda, oraz
nie wiĊcej niĪ 1.400.000 (sáownie: jeden milion czterysta tysiĊcy) akcji zwykáych na
okaziciela serii C, o wartoĞci nominalnej 0,10 zá (sáownie: dziesiĊü groszy) kaĪda.”
II.

§ 9 ust. 2 w dotychczasowym brzmieniu:
„2. Kapitaá zakáadowy
przeksztaácanej.”

przeksztaáconej

Spóáki

zostaá

pokryty

mieniem

spóáki

otrzymuje brzmienie:
„2. Akcje serii A i akcje serii B zostaáy pokryte w procesie przeksztaácenia spóáki mieniem spóáki
przeksztaácanej. Akcje serii C pokryte zostaáy wkáadem pieniĊĪnym przed zarejestrowaniem
podwyĪszenia kapitaáu zakáadowego w drodze emisji akcji serii C.”
Pozostaáe postanowienia Uchwaáy nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spóáki
dziaáającej pod ﬁrmą POWER MEDIA Spóáka Akcyjna z siedzibą we Wrocáawiu z dnia 15
czerwca 2007 roku w sprawie: podwyĪszenia kapitaáu zakáadowego Spóáki w drodze oferty
publicznej nowej emisji akcji serii C z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa
poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spóáki pozostają bez zmian.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie POWER MEDIA S.A. przyjmuje tekst jednolity Statutu
Spóáki stanowiący zaáącznik nr 1 do niniejszej uchwaáy.
Uchwaáa wchodzi w Īycie z dniem podjĊcia, przy czym zmiany Statutu Spóáki Wymagają dla
swej waĪnoĞci rejestracji przez sąd rejestrowy wáaĞciwy dla spóáki.

4.7.

Przewidywana data emisji papierów wartoĞciowych

Emitent zamierza przeprowadziü emisjĊ Akcji Serii C w I kwartale 2008 roku.

4.8.

Opis ograniczeĔ w swobodzie przenoszenia papierów
wartoĞciowych

Zgodnie z art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami ﬁnansowymi
przez papiery wartoĞciowe rozumie siĊ akcje, prawa do akcji oraz prawa poboru.
4.8.1. Ograniczenia wynikające ze Statutu
Statut Emitenta nie przewiduje Īadnych postanowieĔ dotyczących ograniczeĔ zbywania
papierów wartoĞciowych Emitenta.
4.8.2. Ograniczenia wynikające z Ustawy o Obrocie Instrumentami
Finansowymi oraz z Ustawy o Ofercie Publicznej
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Obrót papierami wartoĞciowymi Emitenta, jako spóáki publicznej podlega ograniczeniom
okreĞlonym w Ustawie o Ofercie Publicznej oraz w Ustawie o Obrocie Instrumentami
Finansowymi, które wraz z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o nadzorze nad rynkiem
kapitaáowym, zastąpiáy przepisy Prawa o Publicznym Obrocie Papierami WartoĞciowymi.
Zgodnie z art. 19 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, jeĪeli ustawa nie stanowi
inaczej:
x

papiery wartoĞciowe objĊte zatwierdzonym prospektem emisyjnym mogą byü
przedmiotem obrotu na rynku regulowanym wyáącznie po ich dopuszczeniu do tego
obrotu,

x

dokonywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oferty publicznej albo obrotu
papierami wartoĞciowymi lub innymi instrumentami ﬁnansowymi na rynku regulowanym
wymaga poĞrednictwa ﬁrmy inwestycyjnej.

Czáonkowie zarządu, rady nadzorczej, prokurenci lub peánomocnicy emitenta lub wystawcy,
jego pracownicy, biegli rewidenci albo inne osoby pozostające z tym emitentem lub
wystawcą w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze
nie mogą nabywaü lub zbywaü na rachunek wáasny lub osoby trzeciej akcji emitenta,
praw pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów ﬁnansowych
z nimi powiązanych oraz dokonywaü na rachunek wáasny lub osoby trzeciej innych czynnoĞci
prawnych, powodujących lub mogących powodowaü rozporządzenie takimi instrumentami
ﬁnansowymi w czasie trwania okresu zamkniĊtego, o którym mowa w art. 159 ust.
2 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi. Okresem zamkniĊtym jest:
x

okres od wejĞcia w posiadanie przez osobĊ ﬁzyczną informacji poufnej dotyczącej
emitenta lub instrumentów ﬁnansowych, speániających warunki okreĞlone w art. 156
ust. 4 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi do przekazania tej informacji do
publicznej wiadomoĞci,

x

w przypadku raportu rocznego – dwa miesiące przed przekazaniem raportu do publicznej
wiadomoĞci lub okres pomiĊdzy koĔcem roku obrotowego a przekazaniem tego raportu
do publicznej wiadomoĞci, gdyby okres ten byá krótszy od pierwszego ze wskazanych,
chyba, Īe osoba ﬁzyczna nie posiadaáa dostĊpu do danych ﬁnansowych, na podstawie
których zostaá sporządzony raport,

x

w przypadku raportu póárocznego – miesiąc przed przekazaniem raportu do publicznej
wiadomoĞci lub okres pomiĊdzy dniem zakoĔczenia danego póárocza a przekazaniem
tego raportu do publicznej wiadomoĞci, gdyby okres ten byá krótszy od pierwszego ze
wskazanych, chyba, Īe osoba ﬁzyczna nie posiadaáa dostĊpu do danych ﬁnansowych,
na podstawie których zostaá sporządzony raport,

x

w przypadku raportu kwartalnego – dwa tygodnie przed przekazaniem raportu
do publicznej wiadomoĞci lub okres pomiĊdzy dniem zakoĔczenia danego kwartaáu
a przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomoĞci, gdyby okres ten byá krótszy od
pierwszego ze wskazanych, chyba, Īe osoba ﬁzyczna nie posiadaáa dostĊpu do danych
ﬁnansowych, na podstawie których zostaá sporządzony raport.

Osoby, wchodzące w skáad organów zarządzających lub nadzorczych emitenta albo
bĊdące prokurentami, inne osoby peániące w strukturze organizacyjnej emitenta
funkcje kierownicze, które posiadają staáy dostĊp do informacji poufnych dotyczących
bezpoĞrednio lub poĞrednio tego emitenta oraz kompetencje w zakresie podejmowania
decyzji wywierających wpáyw na jego rozwój i perspektywy prowadzenia dziaáalnoĞci
gospodarczej są obowiązane do przekazywania Komisji Nadzoru Finansowego informacji
o zawartych przez te osoby oraz osoby blisko z nimi powiązane, o których mowa w art. 160
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ust. 2 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, na wáasny rachunek, transakcjach
nabycia lub zbycia akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych
instrumentów ﬁnansowych powiązanych z tymi papierami wartoĞciowymi, dopuszczonych
do obrotu na rynku regulowanym lub bĊdących przedmiotem ubiegania siĊ o dopuszczenie
do obrotu na takim rynku.
Zgodnie z art. 69 Ustawy o Ofercie Publicznej, kaĪdy:
x

kto osiągnąá lub przekroczyá 5%, 10%, 20%, 25%, 33%, 50% albo 75% ogólnej liczby
gáosów w spóáce publicznej,

x

kto posiadaá co najmniej 5%, 10%, 20%, 25%, 33%, 50% albo 75% ogólnej liczby
gáosów w tej spóáce i w wyniku zmniejszenia tego udziaáu osiągnąá odpowiednio 5%,
10%, 20%, 25%, 33%, 50% albo 75% lub mniej ogólnej liczby gáosów,

x

kogo dotyczy zmiana dotychczas posiadanego udziaáu ponad 10% ogólnej liczby
gáosów, o co najmniej 2% ogólnej liczby gáosów w spóáce publicznej, której akcje
dopuszczone są do obrotu na rynku oﬁcjalnych notowaĔ gieádowych lub o co najmniej
5% ogólnej liczby gáosów w spóáce publicznej, której akcje dopuszczone są do innego
rynku regulowanego, albo

x

kogo dotyczy zmiana dotychczas posiadanego udziaáu ponad 33% ogólnej liczby gáosów,
o co najmniej 1% ogólnej liczby gáosów,

jest zobowiązany zawiadomiü o tym KomisjĊ Nadzoru Finansowego oraz spóákĊ w terminie
4 dni od dnia zmiany udziaáu w ogólnej liczbie gáosów bądĨ od dnia, w którym dowiedziaá
siĊ o takiej zmianie lub przy zachowaniu naleĪytej starannoĞci mógá siĊ o niej dowiedzieü.
Zawiadomienie powinno zawieraü informacje o dacie i rodzaju zdarzenia powodującego
zmianĊ udziaáu, której dotyczy zawiadomienie, o liczbie akcji posiadanych przed zmianą
udziaáu i ich procentowym udziale w kapitale zakáadowym spóáki oraz o liczbie gáosów
z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie gáosów, a takĪe o liczbie aktualnie
posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale zakáadowym oraz o liczbie gáosów
z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie gáosów. Zawiadomienie związane
z osiągniĊciem lub przekroczeniem 10% ogólnej liczby gáosów, powinno dodatkowo zawieraü
informacje dotyczące zamiarów dalszego zwiĊkszania udziaáu w ogólnej liczbie gáosów
w okresie 12 miesiĊcy od záoĪenia zawiadomienia oraz celu zwiĊkszania tego udziaáu.
W przypadku kaĪdorazowej zmiany tych zamiarów lub celu, akcjonariusz jest zobowiązany
niezwáocznie, nie póĨniej niĪ w terminie 3 dni od zaistnienia tej zmiany, poinformowaü
o tym KomisjĊ Nadzoru Finansowego oraz spóákĊ. Obowiązek dokonania zawiadomienia
nie powstaje w przypadku, gdy po rozliczeniu w depozycie papierów wartoĞciowych kilku
transakcji zawartych na rynku regulowanym w tym samym dniu, zmiana udziaáu w ogólnej
liczbie gáosów w spóáce publicznej na koniec dnia rozliczenia nie powoduje osiągniĊcia
lub przekroczenia progu ogólnej liczby gáosów, z którym wiąĪe siĊ powstanie tych
obowiązków.
Stosownie do art. 72 Ustawy o Ofercie Publicznej, nabycie akcji spóáki publicznej w liczbie
powodującej zwiĊkszenie udziaáu w ogólnej liczbie gáosów o wiĊcej niĪ 10% ogólnej liczby
gáosów w okresie krótszym niĪ 60 dni przez podmiot, którego udziaá w ogólnej liczbie
gáosów w tej spóáce wynosi mniej niĪ 33% albo o wiĊcej niĪ 5% ogólnej liczby gáosów w
okresie krótszym niĪ 12 miesiĊcy, przez akcjonariusza, którego udziaá w ogólnej liczbie
gáosów w tej spóáce wynosi co najmniej 33%, moĪe nastąpiü wyáącznie w wyniku ogáoszenia
wezwania do zapisywania siĊ na sprzedaĪ lub zamianĊ tych akcji (art. 72 ust. 1 ustawy). W
przypadku, gdy w okresach, o których mowa wyĪej, zwiĊkszenie udziaáu w ogólnej liczbie
gáosów odpowiednio o 10% lub 5% ogólnej liczby gáosów nastąpiáo w wyniku zajĞcia innego
zdarzenia prawnego niĪ czynnoĞü prawna, akcjonariusz jest zobowiązany, w terminie 3
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miesiĊcy od dnia zajĞcia zdarzenia, do zbycia takiej liczby akcji, która spowoduje, Īe ten
udziaá nie zwiĊkszy siĊ w tym okresie odpowiednio o wiĊcej niĪ 10% lub 5% ogólnej liczby
gáosów (art. 72 ust. 2 ustawy).
Ponadto, przekroczenie:
x

33% ogólnej liczby gáosów w spóáce publicznej moĪe nastąpiü wyáącznie w wyniku
ogáoszenia wezwania do zapisywania siĊ na sprzedaĪ lub zamianĊ akcji tej spóáki
w liczbie zapewniającej osiągniĊcie 66% ogólnej liczby gáosów, za wyjątkiem przypadku,
gdy przekroczenie 33% ogólnej liczby gáosów ma nastąpiü w wyniku ogáoszenia
wezwania, o którym mowa w podpunkcie poniĪej (art. 73 ust. 1 ustawy);

x

66% ogólnej liczby gáosów w spóáce publicznej moĪe nastąpiü wyáącznie w wyniku
ogáoszenia wezwania do zapisywania siĊ na sprzedaĪ lub zamianĊ wszystkich pozostaáych
akcji tej spóáki (art. 74 ust. 1),

przy czym w przypadku, gdy przekroczenie tych progów nastąpiáo w wyniku nabycia akcji
w ofercie publicznej lub w ramach wnoszenia ich do spóáki jako wkáadu niepieniĊĪnego,
poáączenia lub podziaáu spóáki, w wyniku zmiany statutu spóáki, wygaĞniĊcia uprzywilejowania
akcji lub zajĞcia innego niĪ czynnoĞü prawna zdarzenia prawnego, akcjonariusz jest
zobowiązany, w terminie 3 miesiĊcy od przekroczenia odpowiedniego progu, albo do
ogáoszenia wezwania do zapisywania siĊ na sprzedaĪ lub zamianĊ akcji tej spóáki w liczbie
powodującej osiągniĊcie 66% ogólnej liczby gáosów (dotyczy przekroczenia progu 33%)
lub wszystkich pozostaáych akcji tej spóáki (dotyczy przekroczenia progu 66%), albo do
zbycia akcji w liczbie powodującej osiągniĊcie odpowiednio nie wiĊcej niĪ 33% lub 66%
ogólnej liczby gáosów, chyba Īe w tym terminie udziaá akcjonariusza w ogólnej liczbie
gáosów ulegnie zmniejszeniu odpowiednio do nie wiĊcej niĪ 33% lub 66% ogólnej liczby
gáosów w wyniku podwyĪszenia kapitaáu zakáadowego, zmiany statutu spóáki lub wygaĞniĊcia
uprzywilejowania jego akcji (art. 73 ust. 2 oraz art. 74 ust. 2 ustawy). Obowiązek,
o którym mowa w art. 73 ust. 2 ustawy i art. 74 ust. 2 ustawy ma zastosowanie takĪe
w przypadku, gdy przekroczenie odpowiednio progu 33% lub 66% ogólnej liczby gáosów
w spóáce publicznej nastąpiáo w wyniku dziedziczenia, po którym udziaá w ogólnej liczbie
gáosów ulegá dalszemu zwiĊkszeniu, z tym, Īe termin trzymiesiĊczny liczy siĊ od dnia,
w którym nastąpiáo zdarzenie powodujące zwiĊkszenie udziaáu w ogólnej liczbie gáosów
(art. 73 ust. 3 oraz art. 74 ust. 5 ustawy). Ponadto przepis art. 74 ust. 1 i 2 ustawy stosuje
siĊ odpowiednio w sytuacji zwiĊkszenia stanu posiadania ogólnej liczby gáosów przez
podmioty zaleĪne od podmiotu zobowiązanego do ogáoszenia wezwania lub wobec niego
dominujące, a takĪe podmioty bĊdące stronami zawartego z nim porozumienia, dotyczącego
nabywania przez te podmioty akcji spóáki publicznej lub zgodnego gáosowania na walnym
zgromadzeniu akcjonariuszy, dotyczącego istotnych spraw spóáki (art. 74 ust. 4 ustawy).
Akcjonariusz, który w okresie 6 miesiĊcy po przeprowadzeniu wezwania ogáoszonego
zgodnie z art. 74 ust. 1 nabyá, po cenie wyĪszej niĪ cena okreĞlona w tym wezwaniu,
kolejne akcje tej spóáki, w inny sposób niĪ w ramach wezwaĔ, jest obowiązany, w terminie
miesiąca od tego nabycia, do zapáacenia róĪnicy ceny wszystkim osobom, które zbyáy akcje
w tym wezwaniu, z wyáączeniem osób, od których akcje zostaáy nabyte po cenie obniĪonej
w przypadku okreĞlonym w art. 79 ust. 4.
Obowiązki, o których mowa w art. 72 ustawy nie powstają w przypadku nabywania akcji
w obrocie pierwotnym, w ramach wnoszenia ich do spóáki jako wkáadu niepieniĊĪnego oraz
w przypadku poáączenia lub podziaáu spóáki (art. 75 ust. 1 ustawy).
Zgodnie z art. 75 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej, obowiązki wskazane w art. 72 i 73
ustawy nie powstają w przypadku nabywania akcji od Skarbu PaĔstwa w wyniku pierwszej
oferty publicznej oraz w okresie 3 lat od dnia zakoĔczenia sprzedaĪy przez Skarb PaĔstwa
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akcji w wyniku pierwszej oferty publicznej, a zgodnie z art. 75 ust. 3 ustawy, obowiązki
o których mowa w art. 72-74 ustawy nie powstają w przypadku nabywania akcji:
x

wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu, które nie są przedmiotem ubiegania
siĊ o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym lub nie są dopuszczone do tego
obrotu,

x

od podmiotu wchodzącego w skáad tej samej grupy kapitaáowej,

x

w trybie okreĞlonym przepisami
w postĊpowaniu egzekucyjnym,

x

zgodnie z umową o ustanowienie zabezpieczenia ﬁnansowego, zawartą przez uprawnione
podmioty na warunkach okreĞlonych w ustawie z dnia 2 kwietnia 2004 roku o niektórych
zabezpieczeniach ﬁnansowych (Dz. U. nr 91, poz. 871),

x

obciąĪonych zastawem w celu zaspokojenia zastawnika uprawnionego na podstawie
innych ustaw do korzystania z trybu zaspokojenia polegającego na przejĊciu na
wáasnoĞü przedmiotu zastawu;

x

w drodze dziedziczenia, za wyjątkiem sytuacji, o których mowa w art. 73 ust. 3 i art.
74 ust. 5 ustawy.

prawa

upadáoĞciowego

i

naprawczego

oraz

Zgodnie z art. 75 ust. 4 Ustawy o Ofercie Publicznej, przedmiotem obrotu nie mogą
byü akcje obciąĪone zastawem, do chwili jego wygaĞniĊcia za wyjątkiem przypadku,
gdy nabycie tych akcji nastĊpuje w wykonaniu umowy o ustanowieniu zabezpieczenia
ﬁnansowego w rozumieniu powoáanej wyĪej ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 roku o niektórych
zabezpieczeniach ﬁnansowych.
Zgodnie z art. 76 Ustawy o Ofercie Publicznej, w zamian za akcje bĊdące przedmiotem
wezwania do zapisywania siĊ na zamianĊ akcji mogą byü nabywane wyáącznie akcje
innej spóáki, kwity depozytowe, listy zastawne, które są zdematerializowane lub obligacje
emitowane przez Skarb PaĔstwa, a w przypadku, gdy przedmiotem wezwania mają byü
wszystkie pozostaáe akcje spóáki, wezwanie musi przewidywaü moĪliwoĞü sprzedaĪy akcji
przez podmiot zgáaszający siĊ w odpowiedzi na to wezwanie, po cenie ustalonej zgodnie
z art. 79 ust. 1-3 ustawy.
Stosownie do art. 77 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, ogáoszenie wezwania nastĊpuje
po ustanowieniu zabezpieczenia w wysokoĞci nie mniejszej niĪ 100% wartoĞci akcji,
które mają byü przedmiotem wezwania, a ustanowienie zabezpieczenia powinno byü
udokumentowane zaĞwiadczeniem banku lub innej instytucji ﬁnansowej udzielającej
zabezpieczenia lub poĞredniczącej w jego udzieleniu. Wezwanie jest ogáaszane
i przeprowadzane za poĞrednictwem podmiotu prowadzącego dziaáalnoĞü maklerską
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który jest zobowiązany, nie póĨniej niĪ na
7 dni roboczych przed dniem rozpoczĊcia przyjmowania zapisów, do równoczesnego
zawiadomienia o zamiarze jego ogáoszenia KNF oraz spóáki prowadzącej rynek regulowany,
na którym są notowane dane akcje i doáączenia do niego treĞci wezwania (art. 77 ust. 2
ustawy). Odstąpienie od ogáoszonego wezwania jest niedopuszczalne chyba, Īe po jego
ogáoszeniu inny podmiot ogáosiá wezwanie dotyczące tych samych akcji, a odstąpienie od
wezwania ogáoszonego na wszystkie pozostaáe akcje tej spóáki jest dopuszczalne jedynie
wtedy, gdy inny podmiot ogáosiá wezwanie na wszystkie pozostaáe akcje tej spóáki po cenie
nie niĪszej niĪ w tym wezwaniu (art. 77 ust. 3 ustawy). Po ogáoszeniu wezwania, podmiot
obowiązany do ogáoszenia wezwania oraz zarząd spóáki, której akcji wezwanie dotyczy,
przekazuje informacjĊ o tym wezwaniu, wraz z jego treĞcią, odpowiednio przedstawicielom
zakáadowych organizacji zrzeszających pracowników spóáki, a w przypadku ich braku –
bezpoĞrednio pracownikom (art. 77 ust. 5 ustawy). Po otrzymaniu zawiadomienia, KNF
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moĪe najpóĨniej na 3 dni robocze przed dniem rozpoczĊcia przyjmowania zapisów, zgáosiü
Īądanie wprowadzenia niezbĊdnych zmian lub uzupeánieĔ w treĞci wezwania lub przekazania
wyjaĞnieĔ dotyczących jego treĞci, w terminie okreĞlonym w Īądaniu, nie krótszym niĪ 2 dni
(art. 78 ust. 1 ustawy). W okresie pomiĊdzy zawiadomieniem KNF oraz spóáki prowadzącej
rynek regulowany, na którym są notowane dane akcje o zamiarze ogáoszenia wezwania
a zakoĔczeniem wezwania, podmiot zobowiązany do ogáoszenia wezwania oraz podmioty
zaleĪne od niego lub wobec niego dominujące, a takĪe podmioty bĊdące stronami zawartego
z nim porozumienia, dotyczącego nabywania przez te podmioty akcji spóáki publicznej
lub zgodnego gáosowania na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, dotyczącego istotnych
spraw spóáki mogą nabywaü akcje spóáki, której dotyczy wezwanie, jedynie w ramach tego
wezwania oraz w sposób w nim okreĞlony i jednoczeĞnie nie mogą zbywaü takich akcji, ani
zawieraü umów, z których mógáby wynikaü obowiązek zbycia przez nie tych akcji, w czasie
trwania wezwania (art. 77 ust. 4 ustawy).
Cena akcji proponowanych w wezwaniu, o którym mowa w art. 72–74 Ustawy o Ofercie
Publicznej, powinna zostaü ustalona na zasadach okreĞlonych w art. 79 ustawy:
Wyliczone wyĪej obowiązki, zgodnie z brzmieniem art. 87 Ustawy o Ofercie Publicznej
spoczywają równieĪ na:
1) podmiocie, który osiągnąá lub przekroczyá okreĞlony w ustawie próg ogólnej liczby
gáosów w związku z:
zajĞciem innego niĪ czynnoĞü prawna zdarzenia prawnego,
nabywaniem lub zbywaniem obligacji zamiennych na akcje spóáki publicznej, kwitów
depozytowych wystawionych w związku z akcjami takiej spóáki, jak równieĪ innych
papierów wartoĞciowych, z których wynika prawo lub obowiązek nabycia jej akcji,
x uzyskaniem statusu podmiotu dominującego w spóáce kapitaáowej lub innej osobie
prawnej posiadającej akcje spóáki publicznej lub w innej spóáce kapitaáowej bądĨ
innej osobie prawnej bĊdącej wobec niej podmiotem dominującym,
x dokonywaniem czynnoĞci prawnej przez jego podmiot zaleĪny lub zajĞciem innego
zdarzenia prawnego dotyczącego tego podmiotu zaleĪnego,
2) funduszu inwestycyjnym – takĪe w przypadku, gdy osiągniĊcie lub przekroczenie
danego progu ogólnej liczby gáosów okreĞlonego w tych przepisach nastĊpuje w związku
z posiadaniem akcji áącznie przez:
x
x

inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez to samo towarzystwo funduszy
inwestycyjnych,
x inne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
zarządzane przez ten sam podmiot,
3) podmiocie, w przypadku, którego osiągniĊcie lub przekroczenie danego progu ogólnej
liczby gáosów okreĞlonego w tych przepisach nastĊpuje w związku z posiadaniem
akcji:
x

x

x

x

przez osobĊ trzecią w imieniu wáasnym, lecz na zlecenie lub na rzecz tego podmiotu,
z wyáączeniem akcji nabytych w ramach wykonywania czynnoĞci, o których mowa
w art. 69 ust. 2 pkt 2 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi,
w ramach wykonywania czynnoĞci, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 4 Ustawy
o Obrocie Instrumentami Finansowymi – w zakresie akcji wchodzących w skáad
zarządzanych portfeli papierów wartoĞciowych, z których podmiot ten, jako
zarządzający, moĪe w imieniu zleceniodawców wykonywaü prawo gáosu na walnym
zgromadzeniu,
przez osobĊ trzecią, z którą ten podmiot zawará umowĊ, której przedmiotem jest
przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa gáosu,
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4) podmiocie prowadzącym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dziaáalnoĞü maklerską,
który w ramach reprezentowania posiadaczy papierów wartoĞciowych wobec emitentów,
wykonuje, na zlecenie osoby trzeciej, prawo gáosu z akcji spóáki publicznej, jeĪeli osoba
ta nie wydaáa wiąĪącej dyspozycji co do sposobu gáosowania,
5) wszystkich podmiotach áącznie, które áączy pisemne lub ustne porozumienie dotyczące
nabywania przez te podmioty akcji spóáki publicznej lub zgodnego gáosowania na walnym
zgromadzeniu akcjonariuszy dotyczącego istotnych spraw spóáki, chociaĪby tylko jeden
z tych podmiotów podjąá lub zamierzaá podjąü czynnoĞci powodujące powstanie tych
obowiązków,
6) podmiotach, które zawierają porozumienie, o którym mowa w pkt 5, posiadając akcje
spóáki publicznej, w liczbie zapewniającej áącznie osiągniĊcie lub przekroczenie danego
progu ogólnej liczby gáosów okreĞlonego w tych przepisach.
W przypadkach wskazanych w pkt 5 i 6, obowiązki mogą byü wykonywane przez jedną
ze stron porozumienia, wskazaną przez strony porozumienia. Istnienie porozumienia,
o którym mowa w pkt 5, domniemywa siĊ w przypadku podejmowania czynnoĞci okreĞlonych
w tym przepisie przez:
x

maáĪonków, ich wstĊpnych, zstĊpnych i rodzeĔstwo oraz powinowatych w tej samej
linii lub stopniu, jak równieĪ osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki
i kurateli,

x

osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym,

x

mocodawcĊ lub jego peánomocnika, nie bĊdącego ﬁrmą inwestycyjną, upowaĪnionego
do dokonywania na rachunku papierów wartoĞciowych czynnoĞci zbycia lub nabycia
papierów wartoĞciowych,

x

jednostki powiązane w rozumieniu Ustawy o RachunkowoĞci.

Ponadto obowiązki wskazane wyĪej powstają równieĪ w przypadku, gdy prawa gáosu są
związane z:
x

papierami wartoĞciowymi stanowiącymi przedmiot zabezpieczenia, przy czym nie
dotyczy to sytuacji, gdy podmiot, na rzecz którego ustanowiono zabezpieczenie, ma
prawo wykonywaü prawo gáosu i deklaruje zamiar wykonywania tego prawa, gdyĪ
wówczas prawa gáosu uwaĪa siĊ za naleĪące do podmiotu, na rzecz którego ustanowiono
zabezpieczenie,

x

akcjami, z których prawa przysáugują danemu podmiotowi osobiĞcie i doĪywotnio,

x

papierami wartoĞciowymi zdeponowanymi lub zarejestrowanymi w podmiocie, którymi
moĪe on dysponowaü wedáug wáasnego uznania.

Do liczby gáosów, która powoduje powstanie wyliczonych wyĪej obowiązków:
x

po stronie podmiotu dominującego - wlicza siĊ liczbĊ gáosów posiadanych przez jego
podmioty zaleĪne,

x

po stronie podmiotu prowadzącego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej dziaáalnoĞü
maklerską, który wykonuje czynnoĞci okreĞlone w pkt 4 powyĪej – wlicza siĊ liczbĊ
gáosów z akcji spóáki objĊtych zleceniem udzielonym temu podmiotowi przez osobĊ
trzecią,

x

wlicza siĊ liczbĊ gáosów z wszystkich akcji, nawet jeĪeli wykonywanie z nich prawa
gáosu jest ograniczone lub wyáączone z mocy statutu, umowy lub przepisu prawa.

Zgodnie z art. 88 Ustawy o Ofercie Publicznej, obligacje zamienne na akcje spóáki publicznej
oraz kwity depozytowe wystawione w związku z akcjami takiej spóáki, uwaĪa siĊ za papiery
wartoĞciowe, z którymi wiąĪe siĊ taki udziaá w ogólnej liczbie gáosów, jaką posiadacz tych
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papierów wartoĞciowych moĪe osiągnąü w wyniku zamiany na akcje. Przepis ten stosuje siĊ
takĪe odpowiednio do wszystkich innych papierów wartoĞciowych, z których wynika prawo
lub obowiązek nabycia akcji spóáki publicznej.
Stosownie do art. 90 Ustawy o Ofercie Publicznej, przepisów rozdziaáu 4 ustawy dotyczącego
znacznych pakietów akcji spóáek publicznych, za wyjątkiem art. 69 i art. 70 oraz art. 89
ustawy w zakresie dotyczącym art. 69 ustawy nie stosuje siĊ w przypadku nabywania
akcji:
x

w trybie i na warunkach wydanych na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 3 Ustawy o Obrocie
Instrumentami Finansowymi,

x

przez ﬁrmĊ inwestycyjną, w celu realizacji okreĞlonych regulaminami, o których
mowa odpowiednio w art. 28 ust. 1 i art. 37 ust. 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami
Finansowymi, zadaĔ związanych z organizacją rynku regulowanego,

x

w ramach systemu zabezpieczenia páynnoĞci rozliczania transakcji, na zasadach
okreĞlonych przez Krajowy Depozyt w regulaminie, o którym mowa w art. 50 Ustawy
o Obrocie Instrumentami Finansowymi oraz za wyjątkiem art. 69 i art. 70 ustawy
oraz art. 87 ust. 1 pkt 6 i art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy - w zakresie dotyczącym art. 69
ustawy, nie stosuje siĊ równieĪ w przypadku porozumieĔ dotyczących nabywania akcji
spóáki publicznej lub zgodnego gáosowania na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy,
dotyczącego istotnych spraw spóáki, zawieranych dla ochrony praw akcjonariuszy
mniejszoĞciowych, w celu wspólnego wykonania przez nich uprawnieĔ okreĞlonych
w art. 84 i 85 ustawy oraz w art. 385 § 3, art. 400 § 1, art. 422, art. 425, art. 429
§ 1 Ksh.

4.8.3.

OdpowiedzialnoĞü z tytuáu niedochowania obowiązków wynikających z
Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi oraz Ustawy o Ofercie
Publicznej i Warunkach Wprowadzania Instrumentów Finansowych do
Zorganizowanego Systemu Obrotu oraz o Spóákach Publicznych

Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi reguluje odpowiedzialnoĞü z tytuáu
niedochowania obowiązków, o których mowa wyĪej, w sposób nastĊpujący:
1) na osobĊ wymienioną w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy, która w czasie trwania
okresu zamkniĊtego dokonuje czynnoĞci, o których mowa w art. 159 ust. 1 ustawy,
KNF moĪe naáoĪyü w drodze decyzji administracyjnej karĊ pieniĊĪną do wysokoĞci
200 tys. záotych, chyba, Īe osoba ta zleciáa uprawnionemu podmiotowi prowadzącemu
dziaáalnoĞü maklerską zarządzanie portfelem jej papierów wartoĞciowych, w sposób
który wyáącza ingerencjĊ tej osoby w podejmowane na jej rachunek decyzje (art. 174
ust. 1 ustawy),
2) na osobĊ, która nie wykonaáa lub nienaleĪycie wykonaáa obowiązek, o którym mowa
w art. 160 ust. 1 ustawy, KNF moĪe naáoĪyü w drodze decyzji administracyjnej karĊ
pieniĊĪną do wysokoĞci 100.000 záotych, chyba, Īe osoba ta zleciáa uprawnionemu
podmiotowi, prowadzącemu dziaáalnoĞü maklerską zarządzanie portfelem jej papierów
wartoĞciowych, w sposób który wyáącza ingerencjĊ tej osoby w podejmowane na jej
rachunek decyzje albo przy zachowaniu naleĪytej starannoĞci nie wiedziaáa lub nie
mogáa siĊ dowiedzieü o dokonaniu transakcji (art. 175 ust. 1 ustawy),
Ustawa o Ofercie Publicznej reguluje odpowiedzialnoĞü z tytuáu niedochowania obowiązków,
o których mowa wyĪej, w sposób nastĊpujący:
1) zgodnie z art. 89 ustawy prawo gáosu z:
x

akcji spóáki publicznej bĊdących przedmiotem czynnoĞci prawnej lub innego
zdarzenia prawnego powodującego osiągniĊcie lub przekroczenie danego progu
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ogólnej liczby gáosów, jeĪeli osiągniĊcie lub przekroczenie tego progu nastąpiáo
z naruszeniem obowiązków okreĞlonych odpowiednio w art. 69, art. 72 ust. 1 lub
art. 73 ust. 1 ustawy (art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy),
x wszystkich akcji spóáki publicznej, jeĪeli przekroczenie progu 66% ogólnej liczby
gáosów nastąpiáo z naruszeniem obowiązków okreĞlonych w art. 74 ust. 1 ustawy
(art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy ),
x akcji spóáki publicznej nabytych w wezwaniu po cenie ustalonej z naruszeniem
art. 79 ustawy (art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy),
x wszystkich akcji spóáki publicznej podmiotu, którego udziaá w ogólnej liczbie gáosów
powodujący powstanie obowiązków, o których mowa odpowiednio w art. 72 ust.
1 lub art. 73 ust. 1 lub art. 74 ust. 1 ustawy ulegá zmianie w wyniku zdarzeĔ, o
których mowa odpowiednio w art. 72 ust. 2 lub art. 73 ust. 2 i 3 lub art. 74 ust. 2
i 3 ustawy, do dnia wykonania obowiązków okreĞlonych w tych przepisach (art. 89
ust. 2 ustawy),
nie moĪe byü wykonywane, a jeĞli zostaáo wykonane wbrew zakazowi - nie jest uwzglĊdniane
przy obliczaniu wyniku gáosowania nad uchwaáą walnego zgromadzenia, z zastrzeĪeniem
przepisów innych ustaw;
2) zgodnie z art. 97 ustawy, na kaĪdego kto:
nie dokonuje w terminie zawiadomienia, o którym mowa w art. 69 ustawy lub
dokonuje takiego zawiadomienia z naruszeniem warunków okreĞlonych w tych
przepisach,
x przekracza okreĞlony próg ogólnej liczby gáosów bez zachowania warunków,
o których mowa w art. 72–74 ustawy,
x nie zachowuje warunków, o których mowa w art. 76 lub 77 ustawy,
x nie ogáasza lub nie przeprowadza w terminie wezwania albo nie zbywa w terminie
akcji w przypadkach, o których mowa w art. 72 ust. 2, art. 73 ust. 2 i 3 oraz
art. 74 ust. 2 i 5 ustawy,
x podaje do publicznej wiadomoĞci informacje o zamiarze ogáoszenia wezwania przed
przekazaniem informacji o tym w trybie art. 77 ust. 2 ustawy,
x wbrew Īądaniu, o którym mowa w art. 78 ustawy, w okreĞlonym w nim terminie,
nie wprowadza niezbĊdnych zmian lub uzupeánieĔ w treĞci wezwania, albo nie
przekazuje wyjaĞnieĔ dotyczących jego treĞci,
x nie dokonuje w terminie zapáaty róĪnicy w cenie akcji, w przypadkach okreĞlonych
w art. 74 ust. 3 ustawy,
x w wezwaniu, o którym mowa w art. 72-74, proponuje cenĊ niĪszą niĪ okreĞlona
na podstawie art. 79 ustawy,
x nabywa akcje wáasne z naruszeniem, trybu, terminów i warunków okreĞlonych
w art. 72-74 oraz 79 ustawy,
x dopuszcza siĊ czynów, o których mowa wyĪej, dziaáając w imieniu lub w interesie
osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowoĞci prawnej,
KNF moĪe, w drodze decyzji, naáoĪyü karĊ pieniĊĪną do wysokoĞci 1.000.000 záotych,
przy czym moĪe byü ona naáoĪona odrĊbnie za kaĪdy z czynów okreĞlonych powyĪej
oraz odrĊbnie na kaĪdy z podmiotów wchodzących w skáad porozumienia dotyczącego
nabywania przez te podmioty akcji spóáki publicznej lub zgodnego gáosowania na walnym
zgromadzeniu akcjonariuszy, dotyczącego istotnych spraw spóáki. W decyzji, o której mowa,
KNF moĪe wyznaczyü termin ponownego wykonania obowiązku lub dokonania czynnoĞci
wymaganej przepisami, których naruszenie byáo podstawą naáoĪenia kary pieniĊĪnej
i w razie bezskutecznego upáywu tego terminu powtórnie wydaü decyzjĊ o naáoĪeniu kary
pieniĊĪnej.
x
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4.8.4. Ograniczenia wynikające z Ustawy o Ochronie Konkurencji i
Konsumentów
Ustawa o Ochronie Konkurencji i Konsumentów nakáada na przedsiĊbiorcĊ obowiązek
zgáoszenia zamiaru koncentracji Prezesowi UrzĊdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
jeĪeli áączny Ğwiatowy obrót przedsiĊbiorców uczestniczących w koncentracji w roku
obrotowym poprzedzającym rok zgáoszenia przekracza równowartoĞü 1.000.000.000 euro
lub áączny obrót na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedsiĊbiorców uczestniczących
w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgáoszenia przekracza równowartoĞü
50.000.000 euro. Przy badaniu wysokoĞci obrotu bierze siĊ pod uwagĊ obrót zarówno
przedsiĊbiorców bezpoĞrednio uczestniczących w koncentracji, jak i pozostaáych
przedsiĊbiorców naleĪących do grup kapitaáowych, do których naleĪą przedsiĊbiorcy
bezpoĞrednio uczestniczący w koncentracji (art. 16 Ustawy o Ochronie Konkurencji i
Konsumentów). WartoĞü denominowana w EUR podlega przeliczeniu na záote wedáug kursu
Ğredniego walut obcych ogáoszonego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roku
kalendarzowego poprzedzającego rok zgáoszenia zamiaru koncentracji (art. 5 Ustawy
o Ochronie Konkurencji i Konsumentów).
Obowiązek zgáoszenia dotyczy m.in. zamiaru: przejĊcia – m.in. poprzez nabycie lub objĊcie
akcji - bezpoĞredniej lub poĞredniej kontroli nad caáym albo czĊĞcią jednego lub wiĊcej
przedsiĊbiorców przez jednego lub wiĊcej przedsiĊbiorców,
Zgodnie z treĞcią art. 15 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, dokonanie
koncentracji przez przedsiĊbiorcĊ zaleĪnego uwaĪa siĊ za jej dokonanie przez przedsiĊbiorcĊ
dominującego.
Nie podlega zgáoszeniu zamiar koncentracji:
1) jeĪeli obrót przedsiĊbiorcy nad którym ma nastąpiü przejĊcie kontroli, nie przekroczyá na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w Īadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających
zgáoszenie równowartoĞci 10.000.000 Euro.
2) polegającej na czasowym nabyciu lub objĊciu przez instytucjĊ ﬁnansową akcji
w celu ich odsprzedaĪy, jeĪeli przedmiotem dziaáalnoĞci gospodarczej tej instytucji jest
prowadzone na wáasny lub cudzy rachunek inwestowanie w akcje innych przedsiĊbiorców,
pod warunkiem Īe odsprzedaĪ ta nastąpi przed upáywem roku od dnia nabycia oraz
Īe:
a) instytucja ta nie wykonuje praw z tych akcji, z wyjątkiem prawa do dywidendy
lub
b) wykonuje te prawa wyáącznie w celu przygotowania odsprzedaĪy caáoĞci lub czĊĞci
przedsiĊbiorstwa, jego majątku lub tych akcji.
Prezes UrzĊdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na wniosek instytucji ﬁnansowej moĪe
przedáuĪyü w drodze decyzji termin, jeĪeli udowodni ona, Īe odsprzedaĪ akcji nie byáa w
praktyce moĪliwa lub uzasadniona ekonomicznie przed upáywem roku od dnia ich nabycia.
3) polegającej na czasowym nabyciu przez przedsiĊbiorcĊ akcji w celu zabezpieczenia
wierzytelnoĞci, pod warunkiem Īe nie bĊdzie on wykonywaá praw z tych akcji,
z wyáączeniem prawa do ich sprzedaĪy,
4) nastĊpującej w toku postĊpowania upadáoĞciowego, z wyáączeniem przypadków, gdy
zamierzający przejąü kontrolĊ jest konkurentem albo naleĪy do grupy kapitaáowej, do
której naleĪą konkurenci przedsiĊbiorcy przejmowanego,
5)

przedsiĊbiorców naleĪących do tej samej grupy kapitaáowej.
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PostĊpowanie antymonopolowe w sprawach koncentracji powinno byü zakoĔczone nie
póĨniej niĪ w terminie 2 miesiĊcy od dnia jego wszczĊcia.
Do czasu wydania decyzji przez Prezesa UrzĊdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
lub upáywu terminu, w jakim decyzja powinna zostaü wydana, przedsiĊbiorcy, których
zamiar koncentracji podlega zgáoszeniu, są obowiązani do wstrzymania siĊ od dokonania
koncentracji.
Prezes UrzĊdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje w drodze decyzji zgodĊ na
dokonanie koncentracji lub zakazuje dokonania koncentracji. Wydając zgodĊ Prezes
UrzĊdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów moĪe w decyzji zobowiązaü przedsiĊbiorcĊ
lub przedsiĊbiorców zamierzających dokonaü koncentracji do speánienia okreĞlonych
warunków. Decyzje Prezesa UrzĊdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wygasają, jeĪeli
w terminie 2 lat od dnia wydania zgody na dokonanie koncentracji - koncentracja nie
zostaáa dokonana.
OdpowiedzialnoĞü z tytuáu niedochowania obowiązków wynikających z Ustawy o Ochronie
Konkurencji i Konsumentów
Prezes UrzĊdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów moĪe naáoĪyü na przedsiĊbiorcĊ
w drodze decyzji karĊ pieniĊĪną w wysokoĞci nie wiĊkszej niĪ 10% przychodu osiągniĊtego
w roku rozliczeniowym, poprzedzającym rok naáoĪenia kary, jeĪeli przedsiĊbiorca ten,
choüby nieumyĞlnie dokonaá koncentracji bez uzyskania jego zgody.
Prezes UrzĊdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów moĪe równieĪ naáoĪyü na przedsiĊbiorcĊ
w drodze decyzji karĊ pieniĊĪną w wysokoĞci stanowiącej równowartoĞü do 50.000.000
euro, jeĪeli, choüby nieumyĞlnie, we wniosku, o którym mowa w art. 23 Ustawy o Ochronie
Konkurencji i Konsumentów lub w zgáoszeniu zamiaru koncentracji, podaá nieprawdziwe
dane.
Prezes UrzĊdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów moĪe równieĪ naáoĪyü na przedsiĊbiorcĊ
w drodze decyzji karĊ pieniĊĪną w wysokoĞci stanowiącej równowartoĞü do 10.000 Euro
za kaĪdy dzieĔ zwáoki w wykonaniu m.in. wyroków sądowych w sprawach z zakresu
koncentracji.
Prezes UrzĊdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów moĪe, w drodze decyzji, naáoĪyü na osobĊ
peániącą funkcjĊ kierowniczą lub wchodzącą w skáad organu zarządzającego przedsiĊbiorcy
lub związku przedsiĊbiorców karĊ pieniĊĪną w wysokoĞci do piĊüdziesiĊciokrotnoĞci
przeciĊtnego wynagrodzenia, w szczególnoĞci w przypadku, jeĪeli osoba ta umyĞlnie albo
nieumyĞlnie nie zgáosiáa zamiaru koncentracji.
W przypadku niezgáoszenia zamiaru koncentracji lub w przypadku niewykonania decyzji
o zakazie koncentracji, Prezes UrzĊdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów moĪe, w drodze
decyzji, okreĞlając termin jej wykonania na warunkach okreĞlonych w decyzji, nakazaü
w szczególnoĞci zbycie akcji zapewniających kontrolĊ nad przedsiĊbiorcą lub przedsiĊbiorcami
lub rozwiązanie spóáki, nad którą przedsiĊbiorcy sprawują wspólną kontrolĊ. Decyzja taka
nie moĪe zostaü wydana po upáywie 5 lat od dnia dokonania koncentracji. W przypadku
niewykonania decyzji Prezes UrzĊdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów moĪe, w drodze
decyzji, dokonaü podziaáu przedsiĊbiorcy. Do podziaáu spóáki stosuje siĊ odpowiednio
przepisy art. 528-550 Ksh. Prezesowi UrzĊdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
przysáugują kompetencje organów spóáek uczestniczących w podziale. Prezes UrzĊdu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów moĪe ponadto wystąpiü do sądu o stwierdzenie
niewaĪnoĞci umowy lub podjĊcie innych Ğrodków prawnych zmierzających do przywrócenia
stanu poprzedniego.
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Przy ustalaniu wysokoĞci kar pieniĊĪnych Prezes UrzĊdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
uwzglĊdnia w szczególnoĞci okres, stopieĔ oraz okolicznoĞci naruszenia przepisów ustawy,
a takĪe uprzednie naruszenie przepisów ustawy
4.8.5.

Rozporządzenie Rady EWG W Sprawie Kontroli Koncentracji
PrzedsiĊbiorstw

Wymogi w zakresie kontroli koncentracji wynikają takĪe z przepisów Rozporządzenia Rady
(WE) nr 139/2004 w sprawie koncentracji przedsiĊbiorstw (dalej: Rozporządzenie Rady w
Sprawie Koncentracji). Rozporządzenie powyĪsze reguluje tzw. koncentracje o wymiarze
wspólnotowym, a wiĊc dotyczące przedsiĊbiorstw i powiązanych z nimi podmiotów, które
przekraczają okreĞlone progi obrotu towarami i usáugami. Rozporządzenie Rady w Sprawie
Koncentracji obejmuje jedynie takie koncentracje, w wyniku których dochodzi do trwaáej
zmiany struktury wáasnoĞci w przedsiĊbiorstwie. Koncentracje wspólnotowe podlegają
zgáoszeniu do Komisji Europejskiej przed ich ostatecznym dokonaniem, a po:
1. zawarciu odpowiedniej umowy,
2. ogáoszeniu publicznej oferty lub
3. przejĊciu wiĊkszoĞciowego udziaáu.
Zawiadomienie Komisji Europejskiej moĪe mieü równieĪ miejsce w przypadku, gdy
przedsiĊbiorstwa posiadają wstĊpny zamiar w zakresie dokonania koncentracji o wymiarze
wspólnotowym. Zawiadomienie Komisji niezbĊdne jest do uzyskania zgody na dokonanie
takiej koncentracji.
Koncentracja przedsiĊbiorstw posiada wymiar wspólnotowy w przypadku gdy:
x

áączny Ğwiatowy obrót wszystkich przedsiĊbiorstw uczestniczących w koncentracji
wynosi wiĊcej niĪ 5 mld EUR, oraz

x

áączny obrót przypadający na WspólnotĊ Europejską kaĪdego z co najmniej dwóch
przedsiĊbiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi wiĊcej niĪ 250 mln EUR, chyba
Īe kaĪde z przedsiĊbiorstw uczestniczących w koncentracji uzyskuje wiĊcej niĪ dwie
trzecie swoich áącznych obrotów przypadających na WspólnotĊ w jednym i tym samym
paĔstwie czáonkowskim.

Koncentracja przedsiĊbiorstw posiada równieĪ wymiar wspólnotowy w przypadku, gdy:
x

áączny Ğwiatowy obrót wszystkich przedsiĊbiorstw uczestniczących w koncentracji
wynosi wiĊcej niĪ 2.500 mln EUR,

x

w kaĪdym z co najmniej trzech paĔstw czáonkowskich áączny obrót wszystkich
przedsiĊbiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi wiĊcej niĪ 100 mln EUR,

x

w kaĪdym z co najmniej trzech paĔstw czáonkowskich áączny obrót wszystkich
przedsiĊbiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi wiĊcej niĪ 100 mln EUR, z czego
áączny obrót co najmniej dwóch przedsiĊbiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi
co najmniej 25 mln EUR, oraz

áączny obrót przypadający na WspólnotĊ Europejską kaĪdego z co najmniej dwóch
przedsiĊbiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi wiĊcej niĪ 100 mln EUR, chyba
Īe kaĪde z przedsiĊbiorstw uczestniczących w koncentracji uzyskuje wiĊcej niĪ dwie
trzecie swoich áącznych obrotów przypadających na WspólnotĊ w jednym i tym samym
paĔstwie czáonkowskim.
Uznaje siĊ, Īe koncentracja nie wystĊpuje w przypadku gdy:

x

x

instytucje kredytowe lub inne instytucje ﬁnansowe, bądĨ teĪ ﬁrmy ubezpieczeniowe,
których normalna dziaáalnoĞü obejmuje transakcje dotyczące obrotu papierami

Prospekt Emisyjny

259

Power Media S.A

wartoĞciowymi, prowadzone na wáasny rachunek lub na rachunek innych, czasowo
posiadają papiery wartoĞciowe nabyte w przedsiĊbiorstwie w celu ich odsprzedaĪy,
pod warunkiem Īe nie wykonują one praw gáosu w stosunku do tych papierów
wartoĞciowych w celu okreĞlenia zachowaĔ konkurencyjnych przedsiĊbiorstwa lub pod
warunkiem Īe wykonują te prawa wyáącznie w celu przygotowania sprzedaĪy caáoĞci
lub czĊĞci przedsiĊbiorstwa lub jego aktywów, bądĨ tych papierów wartoĞciowych oraz
pod warunkiem, Īe taka sprzedaĪ nastĊpuje w ciągu jednego roku od daty nabycia.

4.9.

Obowiązujące regulacje dotyczące obowiązkowych ofert przejĊcia
lub przymusowego wykupu (squeeze-out) i odkupu (sell-out) w
odniesieniu do papierów wartoĞciowych Emitenta

Ustawa o Ofercie Publicznej wprowadza instytucjĊ przymusowego wykupu oraz
przymusowego odkupu. Zgodnie z art. 82 ustawy, akcjonariuszowi spóáki publicznej, który
samodzielnie lub wspólnie z podmiotami zaleĪnymi od niego lub wobec niego dominującymi
oraz podmiotami bĊdącymi stronami zawartego z nim porozumienia, dotyczącego
nabywania przez te podmioty akcji spóáki publicznej lub zgodnego gáosowania na walnym
zgromadzeniu akcjonariuszy, dotyczącego istotnych spraw spóáki, osiągnąá lub przekroczyá
90% ogólnej liczby gáosów w tej spóáce, przysáuguje prawo Īądania od pozostaáych
akcjonariuszy sprzedaĪy wszystkich posiadanych przez nich akcji. Nabycie akcji w wyniku
przymusowego wykupu nastĊpuje bez zgody akcjonariusza, do którego skierowane jest
Īądanie wykupu. Ogáoszenie Īądania sprzedaĪy akcji w ramach przymusowego wykupu
nastĊpuje po ustanowieniu zabezpieczenia w wysokoĞci nie mniejszej niĪ 100% wartoĞci
akcji, które mają byü przedmiotem przymusowego wykupu, a ustanowienie zabezpieczenia
powinno byü udokumentowane zaĞwiadczeniem banku lub innej instytucji ﬁnansowej
udzielającej zabezpieczenia lub poĞredniczącej w jego udzieleniu. Przymusowy wykup
jest ogáaszany i przeprowadzany za poĞrednictwem podmiotu prowadzącego dziaáalnoĞü
maklerską na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, który jest zobowiązany, nie póĨniej niĪ
na 14 dni roboczych przed dniem rozpoczĊcia przymusowego wykupu, do równoczesnego
zawiadomienia o zamiarze jego ogáoszenia Komisji Nadzoru Finansowego oraz spóáki
prowadzącej rynek regulowany, na którym są notowane dane akcje, a jeĪeli akcje spóáki są
notowane na kilku rynkach regulowanych – wszystkie te spóáki. Do zawiadomienia doáącza
siĊ informacje na temat przymusowego wykupu. Odstąpienie od przymusowego wykupu
jest niedopuszczalne.
Na podstawie art. 83 ustawy, akcjonariusz spóáki publicznej, moĪe Īądaü wykupienia
posiadanych przez siebie akcji przez innego akcjonariusza, który osiągnąá lub przekroczyá
90% ogólnej liczby gáosów w tej spóáce. ĩądanie to skáada siĊ na piĞmie i są mu zobowiązani,
w terminie 30 dni od dnia jego zgáoszenia, zadoĞüuczyniü solidarnie akcjonariusz, który
osiągnąá lub przekroczyá 90% ogólnej liczby gáosów w tej spóáce oraz podmioty od niego
zaleĪne lub wobec niego dominujące, a takĪe solidarnie kaĪda ze stron porozumienia,
dotyczącego nabywania przez te podmioty akcji spóáki publicznej lub zgodnego gáosowania
na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, dotyczącego istotnych spraw spóáki, o ile czáonkowie
tego porozumienia posiadają wspólnie, wraz z podmiotami dominującymi i zaleĪnymi, co
najmniej 90% ogólnej liczby gáosów.

4.10. Publiczne oferty przejĊcia w stosunku do kapitaáu Emitenta
dokonane przez osoby trzecie w ciągu ostatniego roku obrotowego
i bieĪącego roku obrotowego
W ciągu ostatniego roku obrotowego oraz bieĪącego roku obrotowego nie byáy
przeprowadzane publiczne oferty przejĊcia w stosunku do kapitaáu Emitenta.
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4.11. Informacje o potrącanych u Ĩródáa podatkach dochodowych z
tytuáu papierów wartoĞciowych i wskazanie czy Emitent bierze
odpowiedzialnoĞü za potrącanie podatków u Ĩródáa
Zgodnie z art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami ﬁnansowymi
przez papiery wartoĞciowe rozumie siĊ akcje, prawa do akcji oraz prawa poboru.
4.11.1. Podatek dochodowy od dochodu uzyskanego z dywidendy oraz innych
przychodów z tytuáu udziaáu w zysku spóáki akcyjnej
OPODATKOWANIE DOCHODÓW Z DYWIDENDY UZYSKIWANYCH PRZEZ OSOBY
FIZYCZNE
Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób ﬁzycznych przychodów z tytuáu dywidendy
odbywa siĊ wedáug nastĊpujących zasad, okreĞlonych przez przepisy Ustawy o Podatku
Dochodowym od Osób Fizycznych:
1) podstawą opodatkowania jest caáy przychód otrzymany z tytuáu dywidendy,
2) przychodu z tytuáu dywidendy nie áączy siĊ z dochodami opodatkowanymi na zasadach
okreĞlonych w art. 27 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych (art. 30a
ust. 7 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych),
3) podatek z tytuáu dywidendy wynosi 19% przychodu (art. 30a ust. 1 pkt 4 Ustawy
o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych),
4) páatnikiem podatku jest podmiot wypáacający dywidendĊ, który potrąca kwotĊ podatku
z przypadającej do wypáaty sumy oraz wpáaca ją na rachunek wáaĞciwego dla páatnika
urzĊdu skarbowego. Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów, sformuáowanym
w piĞmie z dnia 5 lutego 2002 roku skierowanym do KDPW, páatnikiem tym jest biuro
maklerskie prowadzące rachunek papierów wartoĞciowych osoby ﬁzycznej, której
wypáacana jest dywidenda.
OPODATKOWANIE DOCHODÓW Z DYWIDENDY UZYSKIWANYCH PRZEZ OSOBY
PRAWNE
Opodatkowanie podatkiem dochodowym osób prawnych odbywa siĊ wedáug nastĊpujących
zasad, okreĞlonych w Ustawie o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych:
1) podstawĊ opodatkowania stanowi caáy przychód z tytuáu dywidendy,
2) podatek wynosi 19 % otrzymanego przychodu (art. 22 ust. 1 Ustawy o Podatku
Dochodowym od Osób Prawnych),
3) kwotĊ podatku uiszczonego z tytuáu otrzymanej dywidendy oraz innych przychodów
z tytuáu udziaáu w zyskach osób prawnych odlicza siĊ od kwoty podatku, obliczonego
zgodnie z art. 19 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych,
4)

Zwalnia siĊ od podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne
przychody z tytuáu udziaáu w zyskach osób prawnych, jeĪeli speánione są áącznie
nastĊpujące warunki (art. 22 ust. 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób
Prawnych):
a) wypáacającym dywidendĊ oraz inne przychody z tytuáu udziaáu w zyskach osób
prawnych jest spóáka bĊdąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibĊ
lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
b) uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytuáu udziaáu
w zyskach osób prawnych, o których mowa w pkt a, jest spóáka podlegająca
w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niĪ Rzeczpospolita Polska paĔstwie
czáonkowskim Unii Europejskiej lub w innym paĔstwie naleĪącym do Europejskiego
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Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od caáoĞci swoich
dochodów, bez wzglĊdu na miejsce ich osiągania,
c) spóáka, o której mowa w pkt b, posiada bezpoĞrednio nie mniej niĪ 10% udziaáów
(akcji) w kapitale spóáki, o której mowa w pkt a,
d) odbiorcą dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytuáu
udziaáu w zyskach osób prawnych jest:
x spóáka, o której mowa w pkt b, albo
x zagraniczny zakáad spóáki, o której mowa w pkt b.
Zwolnienie ma zastosowanie w przypadku, kiedy spóáka uzyskująca dochody (przychody)
z dywidend oraz inne przychody z tytuáu udziaáu w zyskach osób prawnych, mających
siedzibĊ lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiada udziaáy (akcje)
w spóáce wypáacającej te naleĪnoĞci w wysokoĞci, o której mowa w art. 22 ust. 4 pkt 3
Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, nieprzerwanie przez okres dwóch lat.
Zwolnienie to ma równieĪ zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego
posiadania udziaáów (akcji), przez spóákĊ uzyskującą dochody z tytuáu udziaáu w zysku
osoby prawnej mającej siedzibĊ lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, upáywa
po dniu uzyskania tych dochodów. W przypadku niedotrzymania warunku posiadania
udziaáów (akcji), w ustalonej wysokoĞci, nieprzerwanie przez okres dwóch lat, spóáka jest
obowiązana do zapáaty podatku, wraz z odsetkami za zwáokĊ, w wysokoĞci 19% dochodów
(przychodów) do 20 dnia miesiąca nastĊpującego po miesiącu, w którym utraciáa prawo
do zwolnienia. Odsetki nalicza siĊ od nastĊpnego dnia po dniu, w którym po raz pierwszy
skorzystaáa ze zwolnienia.
Zwolnienie stosuje siĊ odpowiednio do podmiotów wymienionych w zaáączniku nr 4 do
Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych.
Zwolnienie ma zastosowanie w stosunku do dochodów osiągniĊtych od dnia uzyskania
przez Rzeczpospolitą Polską czáonkostwa w Unii Europejskiej.
5) Páatnikiem podatku jest spóáka wypáacająca dywidendĊ, która potrąca kwotĊ
zryczaátowanego podatku dochodowego z przypadającej do wypáaty sumy oraz wpáaca
ją na rachunek wáaĞciwego dla podatnika urzĊdu skarbowego (art. 26 Ustawy o Podatku
Dochodowym od Osób Prawnych).
4.11.2. Podatek Dochodowy Od Dochodu Uzyskanego Ze SprzedaĪy Akcji Oraz
Praw Do Akcji Oferowanych W Publicznym Obrocie
OPODATKOWANIE DOCHODÓW OSÓB PRAWNYCH
Dochody osiągane przez osoby prawne ze sprzedaĪy papierów wartoĞciowych podlegają
opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Przedmiotem opodatkowania
jest dochód stanowiący róĪnicĊ pomiĊdzy przychodem, tj. kwotą uzyskaną ze sprzedaĪy
papierów wartoĞciowych, a kosztami uzyskania przychodu, czyli wydatkami poniesionymi na
nabycie lub objĊcie papierów wartoĞciowych. Dochód ze sprzedaĪy papierów wartoĞciowych
áączy siĊ z pozostaáymi dochodami i podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych.
Zgodnie z art. 25 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, osoby prawne, które
sprzedaáy papierów wartoĞciowych, zobowiązane są do wykazania uzyskanego z tego tytuáu
dochodu w skáadanej co miesiąc deklaracji podatkowej o wysokoĞci dochodu lub straty,
osiągniĊtych od początku roku podatkowego oraz do wpáacania na rachunek wáaĞciwego
urzĊdu skarbowego zaliczki od sumy opodatkowanych dochodów uzyskanych od początku
roku podatkowego. Zaliczka obliczana jest jako róĪnica pomiĊdzy podatkiem naleĪnym
od dochodu osiągniĊtego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek zapáaconych za
poprzednie miesiące tego roku.
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Podatnik moĪe równieĪ wybraü uproszczony sposób deklarowania dochodu (straty),
okreĞlony w art. 25 ust. 6-7 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych.
Zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych zastosowanie
stawki podatkowej, wynikającej z umów zapobiegających podwójnemu opodatkowaniu
lub niepobranie podatku ma zastosowanie, pod warunkiem przedstawienia páatnikowi
przez podatnika zaĞwiadczenie o miejscu zamieszkania lub siedzibie za granicą dla celów
podatkowych (tzw. certyﬁkat rezydencji), wydane przez wáaĞciwy organ administracji
podatkowej.
OPODATKOWANIE DOCHODÓW OSÓB FIZYCZNYCH
Od dochodów uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z odpáatnego zbycia
papierów wartoĞciowych lub pochodnych instrumentów ﬁnansowych, i z realizacji praw
z nich wynikających oraz z odpáatnego zbycia udziaáów w spóákach mających osobowoĞü
prawną (...) podatek dochodowy wynosi 19 proc. uzyskanego dochodu (art. 30b ust. 1
Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych). Wyjątkiem od przedstawionej zasady
jest odpáatne zbywanie papierów wartoĞciowych i pochodnych instrumentów ﬁnansowych
oraz realizacja praw z nich wynikających, jeĪeli czynnoĞci te wykonywane są w ramach
prowadzonej dziaáalnoĞci gospodarczej (ust. 4). Dochodów (przychodów) z przedmiotowych
tytuáów nie áączy siĊ z pozostaáymi dochodami opodatkowanymi na zasadach ogólnych.
Dochodem, o którym mowa w art. 30b ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób
Fizycznych, jest:
x

róĪnica miĊdzy sumą przychodów uzyskanych z tytuáu odpáatnego zbycia papierów
wartoĞciowych a kosztami uzyskania przychodów, okreĞlonymi na podstawie art. 22
ust. 1f lub ust. 1g, lub art. 23 ust. 1 pkt 38, z zastrzeĪeniem art. 24 ust. 13 i 14,

x

róĪnica miĊdzy sumą przychodów uzyskanych z realizacji praw wynikających z papierów
wartoĞciowych, o których mowa w art. 3 ust. pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o obrocie instrumentami ﬁnansowymi, a kosztami uzyskania przychodów, okreĞlonymi
na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38a,

x

róĪnica miĊdzy sumą przychodów uzyskanych z tytuáu odpáatnego zbycia pochodnych
instrumentów ﬁnansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających a kosztami
uzyskania przychodów, okreĞlonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38a,

x

róĪnica miĊdzy sumą przychodów uzyskanych z tytuáu odpáatnego zbycia udziaáów
w spóákach mających osobowoĞü prawną a kosztami uzyskania przychodów, okreĞlonymi
na podstawie art. 22 ust. 1f pkt 1 lub art. 23 ust. 1 pkt 38,

x

róĪnica pomiĊdzy wartoĞcią nominalną objĊtych udziaáów (akcji) w spóákach mających
osobowoĞü prawną albo wkáadów w spóádzielniach w zamian za wkáad niepieniĊĪny
w innej postaci niĪ przedsiĊbiorstwo lub jego zorganizowana czĊĞü a kosztami
uzyskania przychodów okreĞlonymi na podstawie art. 22 ust. 1e, osiągniĊta w roku
podatkowym.

Po zakoĔczeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym,
o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych,
wykazaü dochody uzyskane w roku podatkowym m.in. z odpáatnego zbycia papierów
wartoĞciowych, i dochody z odpáatnego zbycia pochodnych instrumentów ﬁnansowych,
a takĪe dochody z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpáatnego zbycia udziaáów
w spóákach mających osobowoĞü prawną oraz z tytuáu objĊcia udziaáów (akcji) w spóákach
mających osobowoĞü prawną albo wkáadów w spóádzielniach w zamian za wkáad niepieniĊĪny
w postaci innej niĪ przedsiĊbiorstwo lub jego zorganizowana czĊĞü, i obliczyü naleĪny podatek
dochodowy (art. 30b ust. 6 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych).
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Zgodnie z art. 30b ust. 3 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych zastosowanie
stawki podatkowej, wynikającej z umów zapobiegających podwójnemu opodatkowaniu,
lub niepobranie podatku ma zastosowanie, pod warunkiem przedstawienia páatnikowi
przez podatnika zaĞwiadczenie o miejscu zamieszkania lub siedzibie za granicą dla celów
podatkowych (tzw. certyﬁkat rezydencji), wydane przez wáaĞciwy organ administracji
podatkowej.
PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN
Zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn, nabycie przez osoby ﬁzyczne w drodze
spadku lub darowizny, praw majątkowych, w tym równieĪ praw związanych z posiadaniem
papierów wartoĞciowych, podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn,
jeĪeli:
a) w chwili otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny spadkobierca lub obdarowany
byá obywatelem polskim lub miaá miejsce staáego pobytu na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej lub
b) prawa majątkowe dotyczące papierów wartoĞciowych są wykonywane na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej.
WysokoĞü stawki podatku od spadków i darowizn jest zróĪnicowana i zaleĪy od rodzaju
pokrewieĔstwa lub powinowactwa albo innego osobistego stosunku pomiĊdzy spadkobiercą
i spadkodawcą albo pomiĊdzy darczyĔcą i obdarowanym.
PODATEK OD CZYNNOĝCI CYWILNOPRAWNYCH
W myĞl przepisu art. 9 pkt 9 Ustawy o Podatku od CzynnoĞci Cywilnoprawnych sprzedaĪ
maklerskich instrumentów ﬁnansowych ﬁrmom inwestycyjnym, bądĨ za ich poĞrednictwem,
oraz sprzedaĪ tych instrumentów dokonywana w ramach obrotu zorganizowanego
w rozumieniu przepisów Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi stanowi czynnoĞü
cywilnoprawną zwolnioną z podatku od czynnoĞci cywilnoprawnych.
Dodatkowo opodatkowaniu podatkiem od czynnoĞci cywilnoprawnych nie podlegają
czynnoĞci prawne jeĪeli przynajmniej jedna ze stron z tytuáu dokonania tej czynnoĞci na
podstawie odrĊbnych przepisów jest opodatkowana podatkiem od towarów i usáug lub jest
zwolniona od tego podatku (art. 2 pkt 4).
W przypadku gdy Īadna z powyĪszych sytuacji nie bĊdzie miaáa miejsca, sprzedaĪ
akcji dopuszczonych do publicznego obrotu papierami wartoĞciowymi bĊdzie podlegaáa
opodatkowaniu podatkiem od czynnoĞci cywilnoprawnych, którego stawka, w Ğwietle art. 7
ust. 1 pkt 1 lit. b, wynosi 1%.
ODPOWIEDZIALNOĝû PàATNIKA
Zgodnie z brzmieniem art. 30 § 1 Ordynacji Podatkowej páatnik, który nie wykonaá ciąĪącego
na nim obowiązku obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpáacenia go we wáaĞciwym
terminie organowi podatkowemu – odpowiada za podatek niepobrany lub podatek pobrany
a niewpáacony. Páatnik odpowiada za te naleĪnoĞci caáym swoim majątkiem. OdpowiedzialnoĞü
ta jest niezaleĪna od woli páatnika. Przepisów o odpowiedzialnoĞci páatnika nie stosuje siĊ
wyáącznie w przypadku, jeĪeli odrĊbne przepisy stanowią inaczej, albo jeĪeli podatek nie
zostaá pobrany z winy podatnika
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5.

Informacje o warunkach oferty

5.1.

Warunki, parametry i przewidywany harmonogram oferty oraz
dziaáania wymagane przy skáadaniu zapisów

Podmiotem Oferującym jest:
Firma:
Adres:
Numer telefonu:
Numer telefaxu:
e-mail:
Adres internetowy:

Biuro Maklerskie Banku DnB NORD Polska S.A.
26-600 Radom, ul. ĩeromskiego 75
(048) 381 53 97
(048) 363 37 72
biuro.maklerskie@dnbnord.pl
www.bmdnbnord.pl

5.1.1. Warunki oferty oraz jej wielkoĞü
Na podstawie Prospektu do obrotu gieádowego wprowadzanych jest áącznie nie wiĊcej niĪ
3.900.000 Akcji Emitenta o wartoĞci nominalnej 0,10 záotego kaĪda i áącznej wartoĞci
nominalnej 390.000 zá, w tym:
-

2.500.000 Akcji zwykáych na okaziciela Serii B o wartoĞci nominalnej 0,10 záotego
kaĪda,

-

nie wiĊcej niĪ 1.400.000 Akcji zwykáych na okaziciela Serii C o wartoĞci nominalnej
0,10 záotego kaĪda.

Do obrotu gieádowego wprowadzanych jest takĪe nie wiĊcej niĪ 1.400.000 Praw do Akcji
Serii C.
Na podstawie niniejszego Prospektu oferowanych jest 1.400.000 Akcji zwykáych na
okaziciela Serii C o wartoĞci nominalnej 0,10 záotego kaĪda i áącznej wartoĞci nominalnej
140.000 záotych, oferowanych przez Emitenta w ramach Subskrypcji Otwartej.
Akcje Serii C w ramach Subskrypcji Otwartej oferowane są bez podziaáu na transze.
Cena Akcji Serii C zostaáa ustalona na 5,00 záotych.
Otwarcie subskrypcji Akcji Serii C nastąpi w dniu 3 marca 2008 r., a jej zamkniĊcie w dniu
14 marca 2008 r. Zapisy na Akcje bĊdą przyjmowane od dnia 3 marca 2008 r. do dnia 7 marca
2008 r. Przydziaá Akcji nastąpi w terminie 5 dni roboczych od dnia zakoĔczenia zapisów.
Emitent zastrzega sobie prawo do zmiany podanych wyĪej terminów. W wypadku zmiany
terminów Publicznej Oferty, do publicznej wiadomoĞci zostanie podany, zatwierdzony przez
KNF, aneks do Prospektu, w sposób w jaki zostaá udostĊpniony Prospekt. Informacja ta
zostanie przekazana nie póĨniej niĪ w dniu upáywu danego terminu.
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5.1.2. Terminy i opis procedury skáadania zapisów
5.1.2.1 Terminy oferty
Terminy, wraz z wszelkimi moĪliwymi zmianami, obowiązywania oferty
Publiczna Oferta zostanie przeprowadzona w nastĊpujących terminach:
3
3
7
14
14

marzec
marzec
marzec
marzec
marzec

2008
2008
2008
2008
2008

r.
r.
r.
r.
r.

otwarcie Subskrypcji Otwartej Akcji Serii C
rozpoczĊcie przyjmowania zapisów na Akcje Serii C
zakoĔczenie przyjmowania zapisów na Akcje Serii C
przydziaá Akcji Oferowanych w ramach Subskrypcji Otwartej
zamkniĊcie Subskrypcji Otwartej Akcji Serii C

Terminy realizacji Publicznej Oferty mogą ulec zmianie.
Po rozpoczĊciu przyjmowania zapisów Emitent zastrzega sobie prawo do wydáuĪenia terminu
przyjmowania zapisów, w sytuacji, gdy áączna liczba Akcji Oferowanych objĊtych záoĪonymi
zapisami bĊdzie mniejsza niĪ liczba Akcji Oferowanych w Publicznej Ofercie.
Nowe terminy zostaną podane do publicznej wiadomoĞci nie póĨniej niĪ w dniu upáywu
danego terminu w formie aneksu do Prospektu, zgodnie z postanowieniami art. 51 Ustawy
o ofercie. Zmiany terminów realizacji Publicznej Oferty mogą odbywaü siĊ tylko w okresie
waĪnoĞci Prospektu.
W przypadku, gdy po otwarciu publicznej subskrypcji Akcji Oferowanych, zostanie podany
do publicznej wiadomoĞci aneks, dotyczący zdarzenia lub okolicznoĞci zaistniaáych przed
dokonaniem ostatecznego przydziaáu Akcji Oferowanych, o którym Emitent powziąá
wiadomoĞü przed tym przydziaáem, zostanie dokonana odpowiednia zmiana terminu
przydziaáu Akcji Oferowanych, aby Inwestorzy, którzy záoĪyli zapisy przed upublicznieniem
tego aneksu, mogli uchyliü siĊ od skutków prawnych záoĪenia tych zapisów w terminie 2 dni
roboczych od dnia udostĊpnienia tego aneksu do publicznej wiadomoĞci, poprzez záoĪenie
w miejscu, w którym uprzednio záoĪyá zapis, pisemnego oĞwiadczenia.
Opis procedury skáadania zapisów
Inwestor, który zamierza objąü Akcje Oferowane w ramach Subskrypcji Otwartej powinien
záoĪyü zapis w Punkcie Obsáugi domu maklerskiego, który jest uczestnikiem konsorcjum
dystrybucyjnego, o którym mowa w pkt 5.4.1 Dokumentu Ofertowego. Z uwagi na fakt,
Īe przydziaá Akcji nastąpi za poĞrednictwem systemu informatycznego GPW, inwestor musi
posiadaü Rachunek Papierów WartoĞciowych w domu maklerskim, w którym zamierza
záoĪyü zapis subskrypcyjny.
Lista domów maklerskich – czáonków Gieády, uprawnionych do przyjmowania zapisów
zostanie podana do publicznej wiadomoĞci za pomocą zatwierdzonego przez KNF aneksu
do Prospektu, w sposób w jaki zostaá udostĊpniony Prospekt przed rozpoczĊciem oferty.
Lista Punktów Obsáugi Oferującego, uprawnionych do przyjmowania zapisów, zostaáa
przedstawiona w zaáączniku nr 2 do Dokumentu Ofertowego.
Zapisy przyjmowane bĊdą zgodnie z zasadami obowiązującymi w danym domu maklerskim,
o ile nie są sprzeczne z zasadami okreĞlonymi w Prospekcie. Zapisy subskrypcyjne na
Akcje Oferowane záoĪone przez inwestorów stanowiü bĊdą podstawĊ do wystawienia przez
dom maklerski odpowiednich zleceĔ kupna Akcji Serii C i wprowadzenia ich do systemu
informatycznego Gieády.
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O szczegóáowych zasadach sporządzania i przekazywania zleceĔ kupna wystawianych na
podstawie záoĪonych zapisów, Gieáda poinformuje domy maklerskie tworzące Konsorcjum
w formie pisemnej (za formĊ pisemną uznaje siĊ równieĪ przekazanie informacji drogą
telefaksową) przed dniem rozpoczĊcia zapisów.
Za zgodnoĞü zleceĔ wprowadzonych do systemu GPW z zapisami subskrypcyjnymi na akcje
záoĪonymi przez inwestorów, odpowiadają domy maklerskie przyjmujące zapisy.
W przypadku, gdy rachunek prowadzony jest u depozytariusza zlecenie powinno zostaü
záoĪone zgodnie z zasadami skáadania zleceĔ przez klientów banku depozytariusza.
Zapisy na Akcje Oferowane mogą byü skáadane równieĪ za poĞrednictwem Internetu,
faksu, telefonu lub innych Ğrodków technicznych na warunkach obowiązujących w domu
maklerskim przyjmującym zapis. W takim przypadku inwestor powinien mieü podpisaną
stosowną umowĊ z domem maklerskim, gdzie bĊdzie skáadaá zapis na Akcje Oferowane.
Umowa taka powinna w szczególnoĞci zawieraü upowaĪnienie domu maklerskiego lub jego
pracowników do záoĪenia zapisu na Akcje w imieniu inwestora.
W ramach Subskrypcji Otwartej moĪna skáadaü zapisy na nie mniej niĪ 100 sztuk i nie
wiĊcej niĪ liczba Akcji Serii C. Inwestor ma prawo do záoĪenia kilku zapisów, które áącznie
nie mogą przekroczyü 1.400.000 Akcji.
ZáoĪenie zapisu oznacza przyjĊcie przez inwestora warunków Publicznej Oferty zawartych
w Prospekcie.
Inwestor winien záoĪyü w miejscu skáadania zapisu na Akcje Oferowane wypeániony w trzech
egzemplarzach formularz zapisu stanowiący zaáącznik nr 1 do Dokumentu Ofertowego oraz
podpisaü oĞwiadczenie stanowiące integralną czĊĞü formularza zapisu, w którym stwierdza,
Īe:
-

zapoznaá siĊ z treĞcią Prospektu spóáki Power Media S.A. i akceptuje warunki
Publicznej Oferty,
zapoznaá siĊ z brzmieniem Statutu Spóáki i akceptuje jego treĞü,
zgadza siĊ na przydzielenie mu Akcji Oferowanych w Publicznej Ofercie, zgodnie
z zasadami opisanymi w Prospekcie, w tym na przydzielenie mu mniejszej liczby
Akcji niĪ objĊta zapisem lub nie przydzielenie ich wcale,
wyraĪa zgodĊ na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbĊdnym do
przeprowadzenia Publicznej Oferty, przyjmuje do wiadomoĞci, Īe przysáuguje mu
prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania oraz, Īe dane na
formularzu zapisu zostaáy podane dobrowolnie,
wyraĪa zgodĊ na przekazywanie objĊtych tajemnicą zawodową swoich danych
osobowych oraz informacji związanych z dokonanym przez niego zapisem na
Akcje Serii C przez dom maklerski przyjmujący zapis, Oferującemu i Emitentowi,
w zakresie niezbĊdnym do przeprowadzenia emisji Akcji Serii C oraz, Īe upowaĪnia
te podmioty do otrzymania tych informacji
Zapis na Akcje Oferowane moĪe byü záoĪony przez peánomocnika, zgodnie z zasadami
obowiązującymi w domu maklerskim przyjmującym zapis.
Na dowód przyjĊcia zapisu Inwestor otrzymuje jeden egzemplarz záoĪonego formularza
zapisu, potwierdzony przez pracownika Punktu Obsáugi przyjmującego zapisy. Zapis
jest bezwarunkowy, nie moĪe zawieraü jakichkolwiek zastrzeĪeĔ i jest nieodwoáalny
(z zastrzeĪeniem przypadku opisanego w pkt. 5.1.6 Dokumentu Ofertowego) w terminie
związania zapisem.
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Zapis na Akcje Oferowane musi zostaü w peáni opáacony najpóĨniej w momencie jego
skáadania. PáatnoĞü za Akcje Oferowane musi zostaü dokonana w záotych na rachunek
pieniĊĪny prowadzony dla rachunku papierów wartoĞciowych, z którego zostaáo záoĪone
zlecenie, zgodnie z zasadami obowiązującymi w danym domu maklerskim. Peána wpáata
na Akcje Oferowane oznacza iloczyn liczby Akcji objĊtych zapisem oraz ceny emisyjnej,
powiĊkszony o prowizjĊ maklerską zgodnie z zasadami obowiązującymi w domu maklerskim
przyjmującym zapis. ProwizjĊ maklerską pokrywa inwestor.
Zapis na Akcje Oferowane odbywa siĊ poprzez rachunek papierów wartoĞciowych w domu
maklerskim bĊdącym czáonkiem konsorcjum. Akcje przydzielone inwestorom w ramach
Subskrypcji Otwartej zostaną zapisane na rachunkach papierów wartoĞciowych, z których
zrealizowane bĊdzie zlecenie nabycia Akcji Oferowanych. W związku z powyĪszym nie jest
wymagane skáadanie dyspozycji deponowania.
Osoby zamierzające nabyü Akcje Oferowane, które nie posiadają rachunku papierów
wartoĞciowych w domu maklerskim przyjmującym zapisy, powinny wczeĞniej taki rachunek
otworzyü
Inwestorzy dokonujący zapisu na Akcje w ramach Subskrypcji Otwartej uprawnieni są do
dziaáania za poĞrednictwem wáaĞciwie umocowanego peánomocnika.
Osoba wystĊpująca w charakterze peánomocnika zobowiązana jest przedstawiü w Punkcie
Obsáugi, w którym skáada zapis, pisemne peánomocnictwo wystawione przez Inwestora,
zawierające umocowanie peánomocnika do záoĪenia zapisu na Akcje, jak równieĪ okreĞlenia
na formularzu zapisu sposobu zwrotu Ğrodków pieniĊĪnych, z podpisem notarialnie
poĞwiadczonym bądĨ záoĪonym w obecnoĞci pracownika Punktu Obsáugi przyjmującego
zapis. Dopuszcza siĊ równieĪ sporządzenie dokumentu peánomocnictwa w innej formie, niĪ
forma aktu notarialnego lub z podpisem mocodawcy poĞwiadczonym notarialnie lub przez
pracownika Punkt Obsáugi, w którym skáadany jest zapis na Akcje Oferowane, ale jedynie
w przypadku, gdy forma odmienna zostanie zaakceptowana przez Oferującego.
Peánomocnictwo wystawione poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz pozostaáe
dokumenty związane z tak udzielonym peánomocnictwem muszą byü uwierzytelnione za
zgodnoĞü z prawem miejscowym przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd
konsularny. Dokumenty sporządzone w jĊzyku obcym muszą byü przetáumaczone na jĊzyk
polski przez táumacza przysiĊgáego chyba, Īe Biuro Maklerskie przyjmujące zapis odstąpi
od koniecznoĞci speánienia tego warunku.
Nie ma ograniczeĔ co do liczby peánomocników i posiadanych przez nich peánomocnictw.
Dokument peánomocnictwa lub jego kopia pozostają w Biurze Maklerskim przyjmującym zapis.
Peánomocnictwo, poza wáaĞciwym umocowaniem do záoĪenia zapisu, powinno zawieraü
nastĊpujące dane o osobach peánomocnika i mocodawcy:
-

dla osób ﬁzycznych: imiĊ, nazwisko, PESEL (a w przypadku jego braku datĊ urodzenia),
typ, seriĊ i numer dokumentu toĪsamoĞci, adres staáy i adres do korespondencji;

-

w przypadku osoby prawnej: ﬁrmĊ i formĊ organizacyjną prowadzonej dziaáalnoĞci,
REGON (a w przypadku jego braku inny numer identyﬁkacyjny), numer rejestru
sądowego, kraj siedziby, adres oraz wskazane powyĪej dane osób ﬁzycznych
reprezentujących osobĊ prawną;

-

w przypadku jednostki nie posiadającej osobowoĞci prawnej: ﬁrmĊ i formĊ
organizacyjną prowadzonej dziaáalnoĞci, REGON (a w przypadku jego braku inny numer
identyﬁkacyjny), kraj siedziby, adres oraz wskazane powyĪej dane osób ﬁzycznych
reprezentujących jednostkĊ.
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5.1.3. Wskazanie, kiedy i w jakich okolicznoĞciach oferta moĪe zostaü wycofana
lub zawieszona oraz czy wycofanie moĪe wystąpiü po rozpoczĊciu oferty
Wycofanie lub zawieszenie Publicznej Oferty moĪe nastąpiü przed dniem publikacji Prospektu
emisyjnego lub z waĪnych powodów po dniu publikacji Prospektu emisyjnego. Wycofanie
lub zawieszenie Publicznej Oferty moĪe nastąpiü równieĪ po rozpoczĊciu oferty.
Do waĪnych powodów naleĪy miĊdzy innymi zaliczyü:
nagáe i nieprzewidywalne wczeĞniej zmiany w sytuacji gospodarczej, politycznej
kraju lub Ğwiata, które mogą mieü istotny negatywny wpáyw na rynki ﬁnansowe,
gospodarkĊ kraju lub na dalszą dziaáalnoĞü Emitenta,
x nagáe i nieprzewidywalne zmiany mające bezpoĞredni wpáyw na dziaáalnoĞü
operacyjną Emitenta.
x wystąpią inne nieprzewidziane okolicznoĞci powodujące, iĪ przeprowadzenie Oferty
Publicznej i przydzielenie Akcji Oferowanych byáoby niemoĪliwe lub szkodliwe dla
interesu Emitenta.
W przypadku wycofania lub zawieszenia Oferty Publicznej, stosowna decyzja Emitenta
zostanie podana do publicznej wiadomoĞci w formie Aneksu zgodnie z art. 51 Ustawy
o ofercie. Uzasadnienie decyzji nie musi byü przekazane do publicznej wiadomoĞci.
x

5.1.4. Opis moĪliwoĞci dokonania
nadpáaconych kwot inwestorom

redukcji

zapisów

oraz

sposób

zwrotu

JeĞli liczba Akcji, na które záoĪono zapisy w ramach Subskrypcji Otwartej bĊdzie przekraczaü
liczbĊ Akcji Serii C, przydziaá Akcji zostanie dokonany na zasadach proporcjonalnej redukcji.
ĝrednia stopa alokacji bĊdzie wyraĪona w procentach z dokáadnoĞcią do trzech miejsc po
przecinku.
Uáamkowe czĊĞci Akcji Oferowanych nie bĊdą przydzielane, podobnie jak nie bĊdą
przydzielane Akcje Oferowane kilku inwestorom áącznie. Akcje Oferowane nie przydzielone
w wyniku zaokrągleĔ zostaną przydzielone kolejno, po jednej Akcji Serii C, inwestorom
którzy záoĪyli zapisy na najwiĊkszą liczbĊ Akcji Oferowanych, począwszy od zapisów
o najwiĊkszym wolumenie, do zapisów o najmniejszym wolumenie, aĪ do caákowitego ich
wyczerpania. W przypadku zapisów na jednakową liczbĊ Akcji Oferowanych o przydziale
zadecyduje Emitent.
W przypadku, gdy zgodnie z opisanymi zasadami przydziaáu inwestorowi skáadającemu
zapis na Akcje Serii C nie zostaną przydzielone lub przydzielona zostanie mniejsza liczba
Akcji niĪ ta, na którą záoĪono zapis, niewykorzystana czĊĞü wpáaconej kwoty zostanie
odblokowana na rachunku inwestycyjnym w domu maklerskim przyjmującym zapis po
otrzymaniu kart umów z GPW.
Pozostaáa czĊĞü kwoty stanowiąca iloczyn Ceny emisyjnej oraz liczby przydzielonych
Akcji Serii C powiĊkszona o prowizjĊ maklerską pozostanie zablokowana na rachunku
inwestycyjnym inwestora, z którego zostanie pobrana w dniu rozliczenia transakcji przez
KDPW, w celu opáacenia przydzielonych.
5.1.5. Szczegóáowe informacje na temat minimalnej lub maksymalnej wielkoĞci
zapisu
W ramach Subskrypcji Otwartej Inwestor moĪe záoĪyü zapis na nie mniej niĪ 100 Akcji
i nie wiĊcej niĪ 1.400.000 Akcji. W przypadku záoĪenia zapisu na mniej niĪ 100 Akcji, zapis
taki bĊdzie niewaĪny. W przypadku záoĪenia zapisu na wiĊcej niĪ 1.400.000 Akcji zapis
taki bĊdzie traktowany jak zapis na 1.400.000 Akcji Oferowanych w Subskrypcji Otwartej.
Inwestor ma prawo do záoĪenia kilku zapisów, które áącznie nie mogą przekroczyü 1.400.000
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Akcji. Zapisy opiewające na wyĪszą liczbĊ Akcji bĊdą traktowane jak zapisy na 1.400.000
Akcji Oferowanych w Subskrypcji Otwartej.
5.1.6. Wskazanie terminu, w którym moĪliwe jest wycofanie zapisu, o ile
inwestorzy są uprawnieni do wycofywania siĊ ze záoĪonego zapisu
W przypadku, gdy po rozpoczĊciu przyjmowania zapisów, do publicznej wiadomoĞci zostaá
udostĊpniony aneks do Prospektu dotyczący zdarzenia lub okolicznoĞci zaistniaáych przed
dokonaniem przydziaáu Akcji, o których Emitent powziąá wiadomoĞü przed tym przydziaáem,
osoba, która záoĪyáa zapis na Akcje przed udostĊpnieniem aneksu moĪe wycofaü zapis,
skáadając Oferującemu oĞwiadczenie na piĞmie, w terminie 2 dni roboczych od dnia
udostĊpnienia aneksu.
5.1.7. Sposób i terminy przewidziane na wnoszenie wpáat na papiery wartoĞciowe
oraz dostarczenie papierów wartoĞciowych
Sposób i terminy przewidziane na wnoszenie wpáat na papiery wartoĞciowe
Ze wzglĊdu na fakt, iĪ przydziaá Akcji Oferowanych w Subskrypcji Otwartej bĊdzie
dokonywany za poĞrednictwem systemu GPW, w chwili skáadania zapisu inwestor musi
posiadaü na rachunku pieniĊĪnym sáuĪącym do obsáugi rachunku papierów wartoĞciowych
w domu maklerskim, w którym skáada zapis, lub na rachunku banku depozytariusza
(w odniesieniu do osób korzystających z rachunku papierów wartoĞciowych prowadzonych
przez depozytariusza) Ğrodki pieniĊĪne w kwocie stanowiącej iloczyn liczby Akcji
Oferowanych, na którą inwestor zamierza záoĪyü zapis i ich ceny emisyjnej, powiĊkszone o
kwotĊ stanowiącą prowizjĊ maklerską danego domu maklerskiego.
Wpáata na Akcje Oferowane powiĊkszona o prowizjĊ maklerską zostaje zablokowana
w chwili skáadania zapisu.
Opáacenie Akcji Oferowanych nastĊpuje wyáącznie w walucie polskiej.
Domy maklerskie są uprawnione do pobierania prowizji od inwestorów z tytuáu zrealizowanych
zleceĔ wystawionych na podstawie zapisów na Akcje Serii C, na zasadach okreĞlonych
w regulaminach Ğwiadczenia usáug brokerskich.
Zapis nieposiadający pokrycia w Ğrodkach pieniĊĪnych jest niewaĪny. Wpáaty na Akcje nie
są oprocentowane.
Kwota stanowiąca iloczyn liczby przydzielonych Akcji Oferowanych i Ceny Emisyjnej,
jako wpáata za przydzielone Akcje oraz prowizja maklerska, zostanie pobrana z rachunku
subskrybenta niezwáocznie po dokonaniu przydziaáu przez GPW, nie póĨniej niĪ w pierwszym
dniu roboczym po dniu sesji gieádowej, na której dokonany zostanie przydziaá Akcji
Oferowanych w Subskrypcji Otwartej.
Zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziaáaniu wprowadzaniu do obrotu
ﬁnansowego wartoĞci majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych Ĩródeá
oraz o przeciwdziaáaniu ﬁnansowaniu terroryzmu biuro maklerskie i bank mają obowiązek
rejestracji transakcji, której równowartoĞü przekracza 15.000 euro (równieĪ gdy jest ona
przeprowadzana w drodze wiĊcej niĪ jednej operacji, których okolicznoĞci wskazują, Īe są
one ze sobą powiązane) oraz transakcji, których okolicznoĞci wskazują, Īe Ğrodki mogą
pochodziü z nielegalnych lub nieujawnionych Ĩródeá, bez wzglĊdu na wartoĞü transakcji i
jej charakter. Ponadto biuro maklerskie i bank są zobowiązane na podstawie ww. ustawy
zawiadomiü Generalnego Inspektora Informacji ﬁnansowej o transakcjach, co do których
zachodzi uzasadnione podejrzenie, Īe ma ona związek z popeánieniem przestĊpstwa,
o którym mowa w art. 299 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny.
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Zgodnie z art. 106 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe bank jest
obowiązany przeciwdziaáaü wykorzystywaniu swojej dziaáalnoĞci dla celów mających
związek z przestĊpstwem, o którym mowa w art. 299 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.
Kodeks karny lub w celu ukrycia dziaáaĔ przestĊpczych. Pracownik banku, który wbrew
swoim obowiązkom nie zawiadamia o okolicznoĞciach wymienionych w art. 106 ust. 1
Prawa Bankowego, ponosi odpowiedzialnoĞü porządkową, co nie wyáącza odpowiedzialnoĞci
karnej, jeĪeli czyn wypeánia znamiona przestĊpstwa. Zgodnie z art. 108 Prawa Bankowego
bank nie ponosi odpowiedzialnoĞci za szkodĊ, która moĪe wyniknąü z wykonania w dobrej
wierze obowiązków okreĞlonych w art. 106 ust. 1 Prawa Bankowego. W takim przypadku,
jeĪeli okolicznoĞci, o których mowa w art. 106 ust. 1 Prawa Bankowego, nie miaáy związku
z przestĊpstwem lub ukrywaniem dziaáaĔ przestĊpczych, odpowiedzialnoĞü za szkodĊ
wynikáą ze wstrzymania czynnoĞci bankowych ponosi Skarb PaĔstwa.
Zwraca siĊ uwagĊ inwestorów, iĪ wpáaty na Akcje dokonywane przez podmioty prowadzące
dziaáalnoĞü gospodarczą powinny byü zgodne z zasadami okreĞlonymi w art. 22 ust. 1
Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dziaáalnoĞci gospodarczej.
Sposób i terminy przewidziane na dostarczenie papierów wartoĞciowych
Po dokonaniu przez Emitenta przydziaáu Akcji Oferowanych w Publicznej Ofercie, Zarząd
podejmie dziaáania mające na celu zarejestrowanie na rachunkach inwestycyjnych osób,
którym przydzielono Akcje Serii C - Praw do Akcji Serii C.
PDA Serii C zostaną zapisane na rachunkach papierów wartoĞciowych, z których zrealizowane
bĊdzie zlecenie nabycia Akcji Oferowanych
Niezwáocznie po zarejestrowaniu przez Sąd Rejestrowy emisji Akcji Serii C, Zarząd podejmie
dziaáania mające na celu zarejestrowanie tych Akcji przez KDPW.
Wykonanie PDA polegaü bĊdzie na zapisaniu na rachunkach inwestorów Akcji Serii C. Za
kaĪde PDA znajdujące siĊ na rachunku inwestora zostanie zapisana odpowiednio jedna
Akcja Serii C, co spowoduje wygaĞniĊcie PDA.
5.1.8. Szczegóáowy opis sposobu podania wyników oferty do publicznej wiadomoĞci
wraz ze wskazaniem daty, kiedy to nastąpi
Publiczna Oferta dojdzie do skutku, jeĪeli do dnia zakoĔczenia zapisów w ramach Subskrypcji
Otwartej zostaną záoĪone i prawidáowo opáacone zapisy przynajmniej na jedną AkcjĊ Serii
C. Informacja w tej sprawie zostanie przekazana do publicznej wiadomoĞci, w sposób,
w jaki udostĊpniony zostaá Prospekt oraz w trybie przekazania informacji równoczeĞnie do
KNF i GPW, a nastĊpnie do Polskiej Agencji Prasowej, zgodnie z art. 56 ust.1 Ustawy.
W terminie do 14 dni od zakoĔczeniu subskrypcji do KNF zostanie przekazana informacja
o zakoĔczeniu subskrypcji i sprzedaĪy papierów wartoĞciowych, zgodnie z art. 10 ust. 5
Ustawy o ofercie.
W przypadku niedojĞcia Publicznej Oferty do skutku z powodu nie záoĪenia zapisu i braku
prawidáowego przynajmniej jednej Akcji Serii C, do dnia zakoĔczenia przyjmowania
zapisów, ogáoszenie w tej sprawie zamieszczone bĊdzie w terminie 14 dni po upáywie
zamkniĊcia Publicznej Oferty w dzienniku ogólnopolskim, w siedzibie Emitenta oraz
w Punktach Obsáugi Klienta przyjmujących zapisy na Akcje Oferowane. To samo ogáoszenie
bĊdzie zawieraü wezwanie do odbioru przez inwestorów wpáaconych kwot. Wpáacone kwoty
zostaną zwrócone bez odsetek i odszkodowaĔ w ciągu 14 dni od ukazania siĊ ogáoszenia,
o którym mowa powyĪej, w sposób okreĞlony przez inwestora w formularzu zapisu.
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JeĪeli Emitent nie dopeáni obowiązku zgáoszenia uchwaáy o podwyĪszeniu kapitaáu
zakáadowego do KRS w terminie szeĞciu miesiĊcy od dnia zatwierdzenia niniejszego Prospektu
lub sąd rejestrowy prawomocnym postanowieniem odmówi zarejestrowania podwyĪszenia
kapitaáu zakáadowego w drodze emisji Akcji Serii C – ogáoszenie w tej sprawie ukaĪe siĊ
w ciągu 7 dni od uprawomocnienia siĊ postanowienia sądu rejestrowego, odmawiającego
zarejestrowania podwyĪszenia kapitaáu zakáadowego, lub od dnia, w którym upáywa termin
zgáoszenia uchwaáy o podwyĪszeniu kapitaáu zakáadowego do KRS. Wpáacone kwoty zostaną
zwrócone bez odsetek i odszkodowaĔ w ciągu 14 dni od ukazania siĊ ogáoszenia, o którym
mowa. W kaĪdym z wymienionych wyĪej przypadków zwrot wpáaconej kwoty nastąpi
w sposób wskazany przez inwestora na formularzu zapisu.
W przypadku nie dojĞcia emisji Akcji Serii C do skutku po wprowadzeniu Praw do Akcji Serii
C do obrotu gieádowego Emitent wystąpi o zakoĔczenie notowaĔ Praw do Akcji Serii C na
GPW w dniu podania do publicznej wiadomoĞci informacji o nie dojĞciu emisji do skutku.
Wówczas zwrot wpáat dokonany zostanie na rzecz inwestorów, na kontach których bĊdą
zapisane Prawa do Akcji Serii C w dniu rozliczenia transakcji przeprowadzonych w ostatnim
dniu notowaĔ Praw do Akcji Serii C na GPW. Kwota zwracanych wpáat zostanie ustalona
w ten sposób, Īe liczba Praw do Akcji Serii C znajdujących siĊ na koncie inwestora zostanie
pomnoĪona przez cenĊ emisyjną Akcji Serii C. Zwrot wpáat zostanie dokonany w terminie
14 dni od ogáoszenia o nie dojĞciu emisji do skutku na rachunki inwestycyjne, na których
zapisane byáy PDA.
5.1.9. Procedury związane z wykonaniem praw pierwokupu, zbywalnoĞü praw
do subskrypcji papierów wartoĞciowych oraz sposób postĊpowania z
prawami do subskrypcji papierów wartoĞciowych, które nie zostaáy
wykonane
Prawo pierwszeĔstwa dotychczasowych akcjonariuszy do objĊcia Akcji Oferowanych
zostaáo wyáączone Uchwaáą o Emisji. W związku z tym Oferta Publiczna objĊta niniejszym
Prospektem nie przewiduje wykonania prawa pierwokupu, zbywalnoĞci praw do subskrypcji
Akcji Oferowanych jak i postĊpowania z prawami do subskrypcji Akcji Oferowanych, które
nie zostaáy wykonane.

5.2.

Zasady dystrybucji i przydziaáu

5.2.1. Rodzaje inwestorów, którym oferowane są papiery wartoĞciowe
Osobami uprawnionymi do skáadania zapisów na Akcje Oferowane w Subskrypcji Otwartej
są osoby ﬁzyczne, osoby prawne i jednostki nie posiadające osobowoĞci prawnej, bĊdące
zarówno rezydentami, jak i nierezydentami w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 27 lipca
2002 r. Prawo dewizowe, oraz zarządzający cudzym pakietem papierów wartoĞciowych na
zlecenie, w imieniu osób, których rachunkami zarządzają i na rzecz których mają zamiar
nabyü Akcje Serii C. Nierezydenci zamierzający záoĪyü zapis na Akcje winni zapoznaü siĊ
z odpowiednimi przepisami kraju swego pochodzenia. Zapisy na Akcje skáadane przez
towarzystwa funduszy inwestycyjnych w imieniu wáasnym, odrĊbnie na rzecz poszczególnych
zarządzanych przez to towarzystwo funduszy inwestycyjnych, stanowią w rozumieniu
Prospektu zapisy odrĊbnych inwestorów.
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5.2.2. W zakresie, w jakim jest to wiadome Emitentowi, naleĪy okreĞliü,
czy znaczni akcjonariusze lub czáonkowie organów zarządzających,
nadzorczych lub administracyjnych Emitenta zamierzają uczestniczyü w
subskrypcji w ramach oferty oraz czy którakolwiek z osób zamierza objąü
ponad piĊü procent papierów wartoĞciowych bĊdących przedmiotem
oferty
Zgodnie z wiedza Emitenta, dotychczasowi akcjonariusze, ze wzglĊdu na potrzebĊ uzyskania
rozproszenia Akcji w perspektywie ich dopuszczenia do obrotu na oﬁcjalnym rynku notowaĔ
gieádowych (rynek podstawowy) GPW, nie bĊdą nabywali Akcji Oferowanych w ramach
Oferty Publicznej objĊtej Prospektem.
Wedle wiedzy Emitenta Czáonkowie Rady Nadzorczej Emitenta, czáonkowie
organów zarządzających oraz administracyjnych, nie zamierzają
nabywaü akcji oferowanych w ramach Oferty Publicznej objĊtej
Prospektem.
5.2.3. Informacje podawane przed przydziaáem
- podziaá oferty na transze ze wskazaniem transz dla inwestorów instytucjonalnych, drobnych
(detalicznych) inwestorów i pracowników emitenta oraz wszelkich innych transz;
Akcje Serii C w ramach Subskrypcji Otwartej są oferowane bez podziaáu na transze.
-

zasady okreĞlające sytuacjĊ, w której moĪe dojĞü do zmiany wielkoĞci transz (clawback), maksymalna wielkoĞü przesuniĊcia oraz minimalne wartoĞci procentowe dla
poszczególnych transz;

Akcje Serii C w ramach Subskrypcji Otwartej są oferowane bez podziaáu na transze.
-

metoda lub metody przydziaáu, które bĊdą stosowane w odniesieniu do transz
detalicznych i transz dla pracowników emitenta w przypadku nadsubskrypcji w tych
transzach;

Akcje Oferowane w ramach Subskrypcji Otwartej zostaną przydzielone przez system
informatyczny GPW.
PodstawĊ przydziaáu Akcji Serii C stanowią:
-

prawidáowo záoĪony zapis

-

wpáata peánej kwoty na Akcje, najpóĨniej do momentu záoĪenia zapisu

-

prawidáowo záoĪone przez dom maklerski zlecenie.

Przydziaá Akcji zostanie dokonany na mocy postanowieĔ umowy zawartej pomiĊdzy
Emitentem, Oferującym oraz GPW. Na podstawie prawidáowo opáaconych zapisów na Akcje
domy maklerskie wystawią do systemu informatycznego GPW odpowiednie zlecenia kupna
Akcji. W tym samym dniu Oferujący wystawi zlecenie sprzedaĪy.
Realizacja zleceĔ kupna nastąpi zgodnie z nastĊpującymi zasadami:
-

w przypadku, gdy popyt na Akcje bĊdzie mniejszy lub równy liczbie Akcji Serii C –
zlecenia kupna zostaną zrealizowane w caáoĞci;

-

w przypadku, gdy popyt na Akcje bĊdzie wiĊkszy od liczby Akcji Serii C – zlecenia
zostaną zrealizowane na zasadzie proporcjonalnej redukcji,

-

w przypadku, gdy pozostaną Akcje nieprzydzielone w wyniku zaokrągleĔ, Akcje te
zostaną przydzielone kolejno (po jednej) począwszy od zleceĔ záoĪonych o najwiĊkszym
wolumenie do zleceĔ o najmniejszym wolumenie aĪ do caákowitego ich wyczerpania.
W sytuacji, gdy wystąpią zlecenia o równym wolumenie o przydziale Akcji decyduje
Emitent.
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Wszystkie przydzielone Akcje powinny zostaü zapisane na rachunkach papierów
wartoĞciowych inwestorów w domach maklerskich, w których záoĪone zostaáy zapisy na
Akcje, w dniu rozliczenia transakcji, tj. w pierwszym dniu roboczym, w którym zostanie
przeprowadzona sesja rozliczeniowa w KDPW, nastĊpującym po dniu, w którym nastąpi
przydziaá Akcji.
W przypadku, gdy zgodnie z opisanymi zasadami przydziaáu, inwestorowi skáadającemu
zapis na Akcje Oferowane nie zostaną przydzielone lub zostanie przydzielona mniejsza
liczba Akcji niĪ ta na którą záoĪono zapis, niewykorzystana czĊĞü wpáaconej kwoty zostanie
odblokowana na rachunku inwestycyjnym w domu maklerskim przyjmującym zapis po
otrzymaniu kart umów z GPW.
Pozostaáa czĊĞü kwoty stanowiąca iloczyn Ceny emisyjnej oraz liczby przydzielonych
Akcji Serii C powiĊkszona o prowizjĊ maklerską pozostanie zablokowana na rachunku
inwestycyjnym inwestora, z którego zostanie pobrana w dniu rozliczenia transakcji przez
KDPW, w celu opáacenia przydzielonych Akcji Serii C.
- opis wszystkich wczeĞniej ustalonych sposobów preferencyjnego traktowania okreĞlonych
rodzajów inwestorów lub okreĞlonych grup powiązanych (wáącznie z programami dla rodzin
i osób zaprzyjaĨnionych) przy przydziale papierów wartoĞciowych, z podaniem wartoĞci
oferty zarezerwowanej dla takiego preferencyjnego przydziaáu jako procent caáoĞci oferty
oraz kryteriów kwaliﬁkujących do takich rodzajów lub grup;
Nie wystĊpuje preferencyjne traktowanie okreĞlonych rodzajów inwestorów przy przydziale
Akcji Oferowanych.
- czy sposób traktowania przy przydziale zapisów lub ofert na zapisy moĪe byü uzaleĪniony
od tego, przez jaki podmiot lub za poĞrednictwem jakiego podmiotu są one dokonywane;
Sposób traktowania zapisów przy przydziale Akcji Oferowanych w Subskrypcji Otwartej nie
bĊdzie w Īaden sposób uzaleĪniony od tego, za poĞrednictwem jakiego podmiotu zostaáy
one záoĪone.
- docelowa minimalna wielkoĞü pojedynczego przydziaáu w ramach transzy inwestorów
indywidualnych, jeĞli wystĊpuje;
Akcje Serii C w ramach Subskrypcji Otwartej są oferowane bez podziaáu na transze.
Nie przewiduje siĊ docelowej minimalnej wielkoĞci pojedynczego przydziaáu.
- warunki zamkniĊcia oferty, jak równieĪ najwczeĞniejszy moĪliwy termin jej zamkniĊcia;
Publiczna Oferta zostanie zamkniĊta najwczeĞniej w dniu 14 marca 2008 r., z zastrzeĪeniem
zmiany tego terminu zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 5.1.2 Dokumentu Ofertowego.
- czy dopuszczalne jest skáadanie wielokrotnych zapisów, a w przypadku gdy nie jest to
dopuszczalne, sposób postĊpowania z wielokrotnymi zapisami.
Skáadając zapisy na Akcje Oferowane w ramach Publicznej Oferty inwestorzy mogą skáadaü
wielokrotne zapisy, przy czym áączna liczba Akcji nie moĪe przekroczyü 1.400.000 Akcji
Serii C.
5.2.4. Procedura zawiadamiania inwestorów o liczbie przydzielonych papierów
wartoĞciowych wraz ze wskazaniem, czy dopuszczalne jest rozpoczĊcie obrotu
przed dokonaniem tego zawiadomienia
Po dokonaniu przydziaáu akcji, PDA Serii C zostaną zaksiĊgowane na rachunku
inwestycyjnym inwestora wskazanym w formularzu zapisu na Akcje Serii C. Inwestorzy
zostaną powiadomieni o tym fakcie zgodnie z odpowiednim regulaminem dziaáania
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podmiotu prowadzącego przedsiĊbiorstwo maklerskie, w którym na rachunku inwestora
przydzielone PDA zostaáy zdeponowane, o ile koniecznoĞü powiadamiania o tym fakcie jest
w tym regulaminie przewidziana.
Wykazy subskrybentów, ze wskazaniem liczby Akcji Oferowanych przydzielonych kaĪdemu
z nich, bĊdą wyáoĪone w ciągu 7 dniu od dnia dokonania przydziaáu Akcji w punktach
przyjmowania zapisów.
5.2.5. Nadprzydziaá i opcja dodatkowego przydziaáu typu „green shoe”
Nie przewiduje siĊ wystąpienia nadprzydziaáu lub opcji typu „green shoe”.

5.3.

Cena

5.3.1. Cena, po której bĊdą oferowane Akcje Serii C oraz Akcje Sprzedawane
Zgodnie z uprawnieniami nadanymi przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Power Media
S.A. Uchwaáą nr 1 z dnia 15 czerwca 2007 r., Zarząd Power Media S.A. ustaliá Uchwaáą
Zarządu nr 1/11/2007 z dnia 22 listopada 2007 cenĊ Akcji Oferowanych na 5,00 záotych
za jedną AkcjĊ.
Cena emisyjna Akcji Serii C zostaáa ustalona w oparciu o przeprowadzone wczeĞniej analizy
oraz ocenĊ perspektyw dotyczących wyników ﬁnansowych Emitenta w przyszáoĞci
Ze wzglĊdu na fakt, iĪ zapisy na akcje bĊdą przyjmowane poprzez konsorcjum domów
maklerskich, a przydziaá Akcji Oferowanych w Subskrypcji Otwartej bĊdzie dokonywany
za poĞrednictwem systemu GPW, w chwili skáadania zapisu inwestor musi posiadaü na
rachunku pieniĊĪnym sáuĪącym do obsáugi rachunku papierów wartoĞciowych w domu
maklerskim, w którym skáada zapis, Ğrodki pieniĊĪne w kwocie stanowiącej iloczyn
liczby Akcji Oferowanych, na którą inwestor zamierza záoĪyü zapis i ich ceny emisyjnej,
powiĊkszone o kwotĊ stanowiącą prowizjĊ maklerską danego domu maklerskiego.
5.3.2. Zasady podania do publicznej wiadomoĞci Ceny Akcji
Informacja o wysokoĞci ceny emisyjnej Akcji Serii C zostaáa podana w pkt. 5.3.1.
5.3.3. Podstawy ceny emisyjnej Akcji Oferowanych w związku z wyáączeniem
prawa pierwokupu
Uchwaáa o Emisji wyáączyáa w caáoĞci prawo pierwszeĔstwa dotychczasowych akcjonariuszy
do objĊcia Akcji Serii C. TreĞü tej uchwaáy wskazano w punkcie 4.2. Prospektu.
Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa pierwszeĔstwa do objĊcia Akcji serii
C, umoĪliwi w ramach oferty objĊtej niniejszym Prospektem, nabycie Akcji serii C przez
nowych Inwestorów, którzy w ten sposób staną siĊ beneﬁcjantami tego wyáączenia prawa
poboru.
Opinia Zarządu, uzasadniająca wyáączenie w caáoĞci prawa pierwszeĔstwa dotychczasowych
akcjonariuszy do objĊcia Akcji serii C oraz dotycząca sposobu ustalenia Ceny Emisyjnej,
wydana w trybie art. 433 § 2 Kodeksu Spóáek Handlowych (Zaáącznik nr 1 do uchwaáy NWZ
Power Media S.A. nr 1/2007), ma nastĊpujące brzmienie:
PodwyĪszenie kapitaáu zakáadowego Spóáki w drodze publicznej oferty akcji serii C pozwoli
na szybsze pozyskanie kapitaáu przez SpóákĊ, celem zapewnienia Ğrodków niezbĊdnych do
jej dalszego szybkiego rozwoju.
Wobec ograniczonych moĪliwoĞci ﬁnansowania przez dotychczasowych Akcjonariuszy
Spóáki, podjĊcie decyzji o pozbawieniu ich prawa poboru akcji serii C jest poĪądane i leĪy
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w interesie Spóáki. Pozbawienie prawa poboru umoĪliwi pozyskanie nowych inwestorów,
zwáaszcza dáugoterminowych oraz umoĪliwi akumulacjĊ kapitaáu w Spóáce, co przyczyni siĊ
do umocnienia pozycji Spóáki wobec podmiotów prowadzących dziaáalnoĞü konkurencyjną
oraz wobec kontrahentów. Pozyskanie nowych inwestorów przez SpóákĊ umoĪliwi takĪe
wzrost jej wiarygodnoĞci oraz zwiĊkszenie dynamiki rozwoju.
Pozbawienie prawa pierwszeĔstwa objĊcia akcji serii C, nie pozbawia dotychczasowych
Akcjonariuszy moĪliwoĞci objĊcia akcji, naleĪy zatem przyjąü, iĪ bĊdąc w interesie Spóáki,
wyáączenie prawa poboru nie godzi w interesy dotychczasowych Akcjonariuszy.
Zarząd Spóáki rekomenduje ustalenie ceny emisyjnej akcji serii C przez Zarząd w oparciu
o ksiĊgĊ popytu. Ustalając cenĊ emisyjną Zarząd opieraü siĊ bĊdzie ponadto o wielkoĞü i
wraĪliwoĞü cenową popytu zgáoszonego w okresie budowy ksiĊgi popytu, obecną i oczekiwaną
sytuacjĊ na rynkach kapitaáowych w Polsce, Unii Europejskiej i na Ğwiecie oraz dokonaną
przez inwestorów oceną obecnej i przyszáej sytuacji biznesowej Spóáki, czynników ryzyka i
innych informacji zawartych w Prospekcie lub dostĊpnych z innych Ĩródeá.
5.3.4. Porównanie Ceny Akcji w Ofercie Publicznej z faktycznymi kosztami
gotówkowymi poniesionymi na nabycia akcji Emitenta przez czáonków
organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych lub osoby
powiązane w transakcjach przeprowadzonych w trakcie ostatniego roku
lub teĪ akcji, które maja prawo nabyü
W ciągu ostatniego roku, do dnia zatwierdzenia Prospektu, Spóáka nie przeprowadzaáa
emisji akcji.
W ciągu ostatniego roku, do dnia sporządzenia Prospektu, miaáy miejsca nastĊpujące
transakcje, w ramach których akcje (udziaáy) Emitenta byáy przedmiotem nabycia przez
czáonków Zarządu, Rady Nadzorczej lub osoby z nimi powiązane:
Tabela 35. Wykaz transakcji w ciągu ostatniego roku
Data transakcji

26.10.2006

Osoby kupujące

IloĞü akcji (udziaáów)
nabywanych przez
kupującego

Cena kupna
(w záotych)

Agnieszka Kozáowska

2 udziaáy

10.000,00

Wojciech NarczyĔski

1 udziaá

5.000,00

26.10.2006

Andrzej Parszuto

1 udziaá

5.000,00

19.12.2006

Agnieszka Kozáowska

2 udziaáy

10.000,00

12.02.2007

Izabela BieĔkowska

1 udziaá

5.000,00

1 udziaá

5.000,00

10.04.2007

Jacek Kaczmarek

1 udziaá

5.000,00

1 udziaá

5.000,00

06.06.2007

Joanna Zalewska

50.000,00 Akcji serii B 12.500,00 (0,25 za 1 akcjĊ)
50.000,00 Akcji serii B 12.500,00 (0,25 za 1 akcjĊ)

Cena w transakcjach nabycia jednego udziaáu w spóáce z o.o. o wartoĞci nominalnej
500 PLN byáa równa 5.000 zá. Po przeksztaáceniu spóáki w S.A. i podwyĪszeniu kapitaáu
zakáadowego, jeden udziaá o wartoĞci nominalnej 500 PLN odpowiada obecnie 50.000 sztuk
akcji o wartoĞci nominalnej 0,10 PLN (czyli 5.000 PLN).
Z dniem 01.06.2007 r., nastąpiá wpis do Krajowego Rejestru Sądowego (Akt Notarialny
sporządzony w dniu 27.04.2007 r., przez notariusza BeatĊ Rozdolską, prowadząca KancelariĊ
Notarialną we Wrocáawiu przy ul. Ruskiej 61, Repertorium A nr 24218/2007), sygnatura
sprawy: WR.VI. NS-REJ.KRS/006832/07/020, na podstawie którego ulegá zmianie kapitaá
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zakáadowy Spóáki z 50.000,00 (sáownie: piĊüdziesiĊciu tysiĊcy ) záotych na 500.000,00
(sáownie: piĊüset tysiĊcy) záotych.
RóĪnica pomiĊdzy kapitaáem zakáadowym Spóáki Przeksztaácanej a kapitaáem zakáadowym
Spóáki Przeksztaáconej w kwocie 450.000 zá. (czterysta piĊüdziesiąt tysiĊcy záotych)
pokryta zostaáa z kapitaáu zapasowego i kapitaáów rezerwowych Spóáki Przeksztaácanej.
Za 1 (sáownie: jeden) udziaá w Spóáce Przeksztaácanej wydanych zostaáo 50.000 (sáownie:
piĊüdziesiąt tysiĊcy) akcji serii A i B Spóáki Przeksztaáconej.
Informacje o osobach (poza Zarządem):
Jacek Kaczmarek – kluczowy pracownik Spóáki
Izabela BieĔkowska - kluczowy pracownik Spóáki
Joanna Zalewska - kluczowy pracownik Spóáki

5.4.

Plasowanie i gwarantowanie emisji Akcji Serii C

5.4.1. Koordynator oferty
Koordynatorem caáej oferty, objĊtej Prospektem, jest Biuro Maklerskie Banku DnB NORD
Polska S.A z siedzibą w Radomiu, ul. ĩeromskiego 75, wystĊpujące jako podmiot oferujący
Akcje Oferowane.
Oferujący planuje zorganizowaü konsorcjum domów maklerskich, które bĊdą przyjmowaü
zapisy na Akcje Serii C. Lista Punktów Obsáugi Biura Maklerskiego DnB NORD Polska
S.A. przyjmujących zapisy na Akcje Serii C zostaáa zamieszczona w zaáączniku nr 2 do
Dokumentu Ofertowego, natomiast informacje o poszerzeniu konsorcjum dystrybucyjnego
o nowe podmioty bĊdą przekazywane w formie Aneksu do Prospektu.
Nie przewiduje siĊ koordynatorów zajmujących siĊ czĊĞciami Oferty oraz podmiotów
zajmujących siĊ plasowaniem w innych krajach. Oferta Akcji Serii C jest przeprowadzana
wyáącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5.4.2. Agent ds. páatnoĞci i podmiot Ğwiadczący usáugi depozytowe na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej
Nie przewiduje siĊ agentów ds. páatnoĞci.
Subskrypcja Akcji Serii C jest przeprowadzana wyáącznie na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej – Akcje zostaną zarejestrowane w systemie depozytowym prowadzonym
przez Krajowy Depozyt Papierów WartoĞciowych z siedzibą przy ul. KsiąĪĊcej 4,
00-498 Warszawa.
5.4.3. Podmioty plasujące i gwarantujące emisje Akcji Oferowanych
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta upowaĪniáo Zarząd do zawarcia umowy
o subemisjĊ. Do dnia zatwierdzenia Prospektu, Emitent nie zawará umowy o subemisjĊ
usáugową lub inwestycyjną. Emitent deklaruje iĪ nie zamierza zawieraü przedmiotowej
umowy. Jednak w przypadku zmiany decyzji i zawarciu Umowy o subemisjĊ po zatwierdzeniu
prospektu, do publicznej wiadomoĞci zostanie podany zatwierdzony przez KNF aneks do
Prospektu, w sposób w jaki zostaá udostĊpniony prospekt.
Plasowania emisji na zasadzie „doáoĪenia wszelkich staraĔ” podjĊáo siĊ Biuro Maklerskie
Banku DnB NORD Polska S.A. z siedzibą w Radomiu przy ul. ĩeromskiego 75.
Maksymalna kwota prowizji za plasowanie jest równa 105.000 PLN.
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5.4.4. Data sﬁnalizowania umowy o gwarantowanie emisji Akcji serii C
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta upowaĪniáo Zarząd do zawarcia umowy
o subemisjĊ. Do dnia zatwierdzenia Prospektu, Emitent nie zawará umowy o subemisjĊ
usáugową lub inwestycyjną. Emitent deklaruje, iĪ nie zamierza zawieraü przedmiotowej
umowy. Jednak w przypadku zmiany decyzji i zawarciu Umowy o subemisjĊ po zatwierdzeniu
prospektu, do publicznej wiadomoĞci zostanie podany zatwierdzony przez KNF aneks do
Prospektu, w sposób w jaki zostaá udostĊpniony prospekt.

Power Media S.A

278

Prospekt Emisyjny

6.

Dopuszczenie Papierów WartoĞciowych do obrotu i ustalenia
dotyczące obrotu

6.1.

Wskazanie, czy oferowane Akcje są lub bĊdą przedmiotem
wniosku o dopuszczenie do obrotu

Przed rozpoczĊciem oferty publicznej Akcji Oferowanych, Emitent zawrze z KDPW umowĊ,
której przedmiotem bĊdzie rejestracja w depozycie Akcji serii B, Akcji serii C oraz PDA.
W odniesieniu do Akcji serii C umowa ta bĊdzie miaáa charakter warunkowy, gdyĪ ich
rejestracja w depozycie bĊdzie moĪliwa dopiero po zarejestrowaniu przez wáaĞciwy sąd
podwyĪszenia kapitaáu zakáadowego Emitenta w drodze emisji Akcji serii C. Uchwaáa
o rejestracji PDA zostanie podjĊta przez KDPW przed rozpoczĊciem Oferty Publicznej,
a rejestracja PDA w KDPW nastąpi po dokonaniu przydziaáu Akcji serii C i po speánieniu
warunków, okreĞlonych w ww. uchwale KDPW.
Emitent zamierza záoĪyü wáaĞciwe wnioski o równoczesne dopuszczenie, a nastĊpnie
wprowadzenie Akcji serii B oraz Akcji serii C do obrotu na rynku podstawowym GPW (rynku
oﬁcjalnych notowaĔ gieádowych prowadzonym przez GPW), przy czym wprowadzenie Akcji
serii B i Akcji serii C miaáoby miejsce po rejestracji podwyĪszenia kapitaáu zakáadowego w
drodze emisji Akcji serii C. Spóáka doáoĪy wszelkich staraĔ, aby Akcje Oferowane zostaáy
wprowadzone go obrotu gieádowego w najkrótszym moĪliwym terminie po dokonaniu ich
przydziaáu.
W pierwszej kolejnoĞci Emitent podejmie wszelkie niezbĊdne dziaáania, mające na celu
wprowadzenie do obrotu gieádowego PDA. Wedáug oceny Spóáki gieádowy obrót PDA
bĊdzie moĪliwy w I kwartale 2008r. PDA bĊdą przedmiotem obrotu gieádowego do czasu
zarejestrowania przez wáaĞciwy sad rejestrowy podwyĪszenia kapitaáu zakáadowego Spóáki
z tytuáu przeprowadzenia emisji Akcji Oferowanych. Niezwáocznie po zarejestrowaniu ww.
podwyĪszenia kapitaáu zakáadowego, Spóáka záoĪy wáaĞciwy wniosek o zakoĔczenie notowaĔ
PDA i wprowadzenie Akcji serii C i Akcji serii B do obrotu gieádowego.

6.2.

Rynki regulowane lub rynki równowaĪne na których są
dopuszczone do obrotu papiery wartoĞciowe tej samej klasy, co
Akcje oferowane i dopuszczane do obrotu

ĩadne papiery wartoĞciowe Emitenta nie byáy dotychczas dopuszczone do obrotu na
jakimkolwiek rynku regulowanym.

6.3.

Emisje równolegáe

Na podstawie Uchwaáy Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spóáki z dnia 15 czerwca
2007 r. wprowadzono w Spóáce program motywacyjny dla czáonków Zarządu oraz kluczowych
pracowników Spóáki.
Uchwaáą Walnego Zgromadzenia z dnia 15 czerwca 2007 r. w celu realizacji Programu
Motywacyjnego warunkowo podwyĪszono kapitaá zakáadowy Spóáki w drodze emisji
akcji serii D. Prawo objĊcia akcji serii D bĊdzie przysáugiwaáo posiadaczom warrantów
subskrypcyjnych serii A, B i C wyemitowanych na podstawie Uchwaáy Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia, podjĊtej tego samego dnia.
Na dzieĔ zatwierdzenia prospektu, powyĪsze uchwaáy nie zostaáy zarejestrowane.
Regulamin Programu Motywacyjnego zostanie przyjĊty uchwaáą Rady Nadzorczej Spóáki.
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Do 90.000 warrantów subskrypcyjnych serii od A - C objĊtych bĊdzie przez osoby uczestniczące
w Programie Motywacyjnym po speánieniu okreĞlonych kryteriów (lojalnoĞciowego - poprzez
pozostawanie w stosunku zatrudnienia, jakoĞciowego, oraz uznaniowego – wedáug uznania
Rady Nadzorczej).
Rada Nadzorcza upowaĪnia Przewodniczącego Rady Nadzorczej do podpisania z Osobami
Uprawnionymi umów zawierających kryterium lojalnoĞciowe oraz wskazanie kryteriów
jakoĞciowych i uznaniowego, a których weryﬁkacja bĊdzie podstawą do ustalenia liczby
Warrantów uzyskiwanych przez poszczególne Osoby Uprawnione.
Warranty emitowane są nieodpáatnie, bez wartoĞci nominalnej i ceny emisyjnej. Mogą byü
wykonane do dnia 31 grudnia 2011 roku poprzez realizacjĊ prawa do objĊcia 90.000 akcji
serii D. Jeden warrant uprawnia do objĊcia jednej akcji serii D. Niezrealizowania prawa
pierwszeĔstwa w powyĪszym terminie powoduje wygaĞniĊcie prawa z warrantów.
Prawo objĊcia Warrantów Subskrypcyjnych serii A, B oraz C przysáuguje osobom ﬁzycznym
wymienionym w uchwale emisyjnej na warunkach okreĞlonych w Regulaminie Programu
Motywacyjnego oraz w uchwaáach Rady Nadzorczej i Zarządu Spóáki podejmowanych
na podstawie i w celu wykonania postanowieĔ Regulaminu Programu Motywacyjnego
(osoby uprawnione do obejmowania Warrantów subskrypcyjnych zwane dalej áącznie
„Osobami Uprawnionymi”). W uchwale upowaĪniono RadĊ Nadzorczą do wskazania innych
osób uczestniczących w programie motywacyjnym począwszy od 2 roku obowiązywania
programu, tj. dla lat 2008-2010. Listy Osób Uprawnionych sporządzone bĊdą przez RadĊ
Nadzorczą:
x

do dnia 30 czerwca 2008 r. – dla czĊĞci programu rozpoczynającej siĊ w 2008 r.,

x

do dnia 31 grudnia 2008 r. – dla czĊĞci programu rozpoczynającej siĊ w 2009 r.,

x

do dnia 31 grudnia 2009 r. – dla czĊĞci programu rozpoczynającej siĊ w 2010 r.

Weryﬁkacja speánienia kryteriów dokonywana jest do 14 dni po odbyciu walnych zgromadzeĔ
zatwierdzających sprawozdania ﬁnansowe za lata 2008, 2009, 2010.
Rada Nadzorcza Spóáki na wniosek Zarządu w ciągu 14 dni od dnia weryﬁkacji speánienia
kryteriów podejmie uchwaáĊ o speánieniu kryteriów przez poszczególne Osoby Uprawnione ze
wskazaniem iloĞci Warrantów przypadającej kaĪdej z nich oraz przeznaczeniem warrantów
nieprzydzielonych w danym roku obowiązywania Programu.
Osobom Uprawnionym, wskazanym w uchwale, o której mowa wyĪej, Zarząd wystosuje
wezwanie do objĊcia przydzielonej iloĞci warrantów oraz ofertĊ objĊcia akcji serii D.
Osoba taka moĪe záoĪyü odpowiedĨ na ofertĊ objĊcia akcji serii D po ich cenie emisyjnej
do 31 grudnia 2011 r.

6.4.

Podmioty posiadające wiąĪące zobowiązania do dziaáania jako
poĞrednicy na rynku wtórnym, zapewniając páynnoĞü za pomocą
kwotowania ofert kupna i sprzedaĪy

Nie istnieją podmioty posiadające wiąĪące zobowiązania do dziaáania jako poĞrednicy w
obrocie na rynku wtórnym, zapewniając páynnoĞü za pomocą kwotowania ofert kupna i
sprzedaĪy.

6.5.

Dziaáania stabilizacyjne w związku z oferta

Emitent nie przewiduje dziaáaĔ stabilizacyjnych, związanych z publiczną Ofertą Publiczną.
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7.

7.1.

Informacje Na Temat WáaĞcicieli Papierów WartoĞciowych
ObjĊtych SprzedaĪą
Dane na Temat Oferujących Akcje do SprzedaĪy oraz Liczba i
Rodzaj Akcji Oferowanych przez KaĪdego ze Sprzedających

Przedmiotem Publicznej Oferty jest wyáącznie oferta akcji zwykáych na okaziciela serii C
z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Dotychczasowi akcjonariusze
Emitenta nie sprzedają, na podstawie niniejszego Prospektu, jakichkolwiek akcji bĊdących
w ich posiadaniu. Brak sprzedaĪy akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy nie wynika
równieĪ z umowy typu lock – up.

7.2.

Liczba i Rodzaj Papierów WartoĞciowych Oferowanych Przez
KaĪdego Ze Sprzedających

Na podstawie niniejszego Prospektu nie nastĊpuje sprzedaĪ akcji Emitenta znajdujących
siĊ w posiadaniu obecnych akcjonariuszy.

7.3.

Umowy Zakazu SprzedaĪy Akcji Typu „Lock-Up”

W dniu 24 sierpnia 2007 roku dotychczasowi akcjonariusze Emitenta: Wojciech NarczyĔski,
Andrzej Parszuto, Marta Przewáocka, Agnieszka Kozáowska, Jacek Kaczmarek, Izabela
BieĔkowska oraz Joanna Zalewska, zawarli umowĊ dotyczącą czasowego wyáączenia
zbywalnoĞci akcji spóáki Power Media S.A. z Biurem Maklerskim Banku Inicjatyw-Spoáeczno
Ekonomicznych (obecnie Biuro Maklerskie Banku DnB NORD Polska S.A.). Przedmiotowa
umowa zostaáa zmieniona Aneksem z dnia 23 listopada 2007 roku.
Na mocy powyĪszych umów kaĪdy z akcjonariuszy zobowiązaá siĊ do niezbywania akcji
Emitenta posiadanych w chwili podpisywania tejĪe umowy, w okresie 12 miesiĊcy, licząc od
dnia pierwszego notowania akcji Emitenta na GPW.
W celu zabezpieczenia wykonania umowy kaĪdy z wymienionych powyĪej akcjonariuszy
zobowiązany jest do zdeponowania posiadanych akcji w Biurze Maklerskim Banku DnB NORD
Polska S.A. w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy. Ponadto akcjonariusz w ramach
niniejszej umowy zobowiązuje siĊ do nie wycofania akcji z Depozytu Biura Maklerskiego,
w terminie obowiązywania wyáączenia zbywalnoĞci akcji, a takĪe skáada nieodwoáalną
dyspozycjĊ blokady akcji.
Akcjonariusze którzy zawarli umowy typu lock-up reprezentują 100,00% udziaáu w kapitale
Emitenta przed emisją.
Ograniczenie w zbywaniu akcji przez akcjonariuszy nie ma zastosowania w przypadku
ogáoszenia wezwania do zapisywania siĊ na sprzedaĪ lub zamianĊ wszystkich akcji Spóáki
(przez co rozumie siĊ 100% akcji tworzących kapitaá zakáadowy z pomniejszeniem o akcje
posiadane przez podmiot wzywający, jeĪeli jest on akcjonariuszem Spóáki) przeprowadzonego
w trybie Ustawy o ofercie publicznej.
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8.

Koszty emisji/oferty

W związku z ustaleniem Ceny Emisyjnej Akcji Serii C na poziomie 5,00 PLN w przypadku
gdy emisja dojedzie do skutku i zostaną objĊte wszystkie Akcje Serii C – wpáywy pieniĊĪne
brutto z jej przeprowadzenia wyniosą 7.000.000 PLN
Wedáug szacunków Zarządu Emitenta koszt Publicznej Oferty wyniesie okoáo 440.000 PLN,
w tym:
x
x
x
x
Koszty

Koszty sporządzenia prospektu z uwzglĊdnieniem kosztu doradztwa i oferowania
– 190.000 PLN
Koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty – 150.000 PLN
Szacunkowy koszt promocji – 65.000 PLN
Opáaty administracyjne i inne – 35.000 PLN
związane z Publiczna Ofertą Akcji Serii C poniesie Emitent.
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9.

Rozwodnienie

9.1. WielkoĞü i wartoĞü procentowa natychmiastowego rozwodnienia
spowodowanego ofertą
Kapitaá : 500.000,00 zá. (sáownie: piĊüset tysiĊcy záotych) i dzieli siĊ na:
a.

2.500.000 (sáownie: dwa miliony piĊüset tysiĊcy) akcji imiennych serii A, o wartoĞci
nominalnej 0,10 zá. (sáownie: dziesiĊü groszy) kaĪda, uprzywilejowanych w ten sposób,
iĪ na jedną akcjĊ przypadają dwa gáosy na Walnym Zgromadzeniu , oraz

b.

2.500.000 (sáownie: dwa miliony piĊüset tysiĊcy) akcji zwykáych na okaziciela serii B,
o wartoĞci nominalnej 0,10 zá. (sáownie: dziesiĊü groszy) kaĪda

Tabela 36. Struktura akcjonariatu przed emisją
Wyszczególnienie

Posiadane
Akcje Serii A

Posiadane
Akcje Serii B

% udziaáu w
ogólnej liczbie
Akcji

% udziaáu w
ogólnej licznie
gáosów na WZA

Wojciech NarczyĔski

875.000

825.000

34 %

34,3 %

Andrzej Parszuto

875.000

825.000

34 %

34,3 %

Marta Przewáocka

500.000

500.000

20 %

20 %

Agnieszka Kozáowska

125.000

125.000

5%

5%

Jacek Kaczmarek

75.000

75.000

3%

3%

Izabela BieĔkowska

50.000

50.000

2%

2%

0

100.000

2%

1,4%

2.500.000

2.500.000

100 %

100 %

Joanna Zalewska
Razem

Tabela 37. Struktura akcjonariatu po Ofercie Publicznej

Wyszczególnienie

Posiadane
Akcje Serii A

Posiadane
Akcje Serii B

Akcje
Serii C *

% udziaáu
w ogólnej
liczbie Akcji

% udziaáu w
ogólnej licznie
gáosów na
WZA

Wojciech NarczyĔski

875.000

825.000

0

26,56 %

28,93 %

Andrzej Parszuto

875.000

825.000

0

26,56 %

28,93 %

Marta Przewáocka

500.000

500.000

0

15,63 %

16,85 %

Agnieszka Kozáowska

125.000

125.000

0

3,91%

4,21 %

Jacek Kaczmarek

75.000

75.000

0

2,34%

2,53 %

Izabela BieĔkowska

50.000

50.000

0

1,56 %

1,69 %

Joanna Zalewska

0

100.000

0

1,56 %

1,12 %

Pozostali akcjonariusze

0

0

1.400.000

21,88 %

15,73 %

2.500.000

2.500.000

1.400.000

100 %

100 %

Razem

* przy zaáoĪeniu, Īe zostaną objĊte wszystkie akcje i akcji nie obejmą dotychczasowi akcjonariusze

9.2.

W przypadku oferty subskrypcji skierowanej do dotychczasowych
akcjonariuszy naleĪy podaü wielkoĞü i wartoĞü natychmiastowego
rozwodnienia, w przypadku jeĞli nie obejmą oni nowej emisji

W stosunku do Akcji Serii C zostaáo wyáączone w caáoĞci prawo poboru dotychczasowych
akcjonariuszy.
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10.

Informacje dodatkowe

10.1. Zakres dziaáaĔ doradców związanych z Emisją
Doradca Prawny
Kancelaria Prof. Marek Wierzbowski Radcowie Prawni Spóáka Partnerska z siedzibą
w Warszawie peáni funkcjĊ doradcy prawnego pierwszej publicznej oferty akcji Emitenta.
Doradca Prawny przygotowywaá projekty uchwaá emisyjnych akcji serii C.
Informacje dotyczące doradców związanych z Emisją zostaáy przedstawione w punkcie 3.3.
Dokumentu Ofertowego.

10.2. Wskazanie innych informacji w Dokumencie ofertowym, które
zostaáy zbadane lub przejrzane przez uprawnionych biegáych
rewidentów, oraz w odniesieniu do których sporządzili oni raport
Nie byáy sporządzane dodatkowe raporty i opinie przez biegáych rewidentów, poza opiniami
z badania sprawozdaĔ ﬁnansowych Emitenta oraz opinią dotyczącą historycznych informacji
ﬁnansowych oraz Ğródrocznych informacji ﬁnansowych, które zostaáy zaprezentowane
w Prospekcie.

10.3. Dane o ekspertach, których oĞwiadczenia lub raporty zostaáy
zamieszczone w Dokumencie ofertowym
W Dokumencie ofertowym Prospektu nie zamieszczono Īadnych oĞwiadczeĔ lub raportów
osób, okreĞlanych jako eksperci.

10.4.

OĞwiadczenie o rzetelnoĞci informacji uzyskanych od osób
trzecich oraz o Ĩródáach tych informacji

OĞwiadczenia Zarządu Emitenta w przedmiotowym zakresie zostaáy zamieszczone
w punkcie 23 Dokumentu Rejestracyjnego Prospektu.
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ZAàĄCZNIKI
Zaáącznik 1 – Formularz zapisu na Akcje Serii C spóáki Power Media
Spóáka Akcyjna.
Niniejszy formularz stanowi zapis na Akcje zwykáe na okaziciela Serii C spóáki Power Media
Spóáka Akcyjna oferowane w Publicznej Ofercie. Podstawą prawną emisji jest Uchwaáa
nr 1 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 15 czerwca 2007 r zmieniona Uchwaáą
Walnego Zgromadzenia Spóáki z dnia 22 listopada 2007 roku. Przedmiotem publicznej
subskrypcji jest 1.400.000 Akcji Serii C, o wartoĞci nominalnej 0,10 záotego kaĪda. Akcje
Serii C przeznaczone są do objĊcia na warunkach okreĞlonych w Prospekcie Emisyjnym
i niniejszym formularzu zapisu.
1.

ImiĊ i nazwisko (nazwa ﬁrmy osoby prawnej): 2.

osoby prawnej):

3.

Miejsce

zamieszkania

PESEL, REGON, lub inny numer identyﬁkacyjny:

Adres do korespondencji (telefon kontaktowy):

5.

(siedziba

4.

Osoby zagraniczne: numer paszportu

(numer wáaĞciwego rejestru dla osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających
osobowoĞci prawnej):
6.

Dane osoby/osób ﬁzycznej(ych) dziaáającej(ych) w imieniu osoby prawnej:
7.

Status dewizowy:
Ŀ rezydent*………Ŀ nierezydent*

8.

Liczba subskrybowanych Akcji Serii C: (sáownie:__________________________________

_____________________________________)
9.

Cena Emisyjna: 5 PLN

10. Kwota wpáaty na Akcje Serii C: … … … zá (sáownie: ___________________________________)
11. Forma wpáaty na Akcje Serii C:
12. Forma zwrotu wpáaconej kwoty lub jej czĊĞci:
Ŀ gotówka w Punkcie Obsáugi, w którym záoĪono zapis* … Ŀ przelew*
rachunek nr:

prowadzony przez:

Przydzielone Inwestorowi Akcje Serii C zostaną zapisane

automatycznie na rachunku papierów wartoĞciowych, z którego zrealizowane bĊdzie zlecenie nabycia
Akcji Serii C.
OĞwiadczenie osoby skáadającej zapis

OĞwiadczam, Īe zapoznaáem siĊ z treĞcią Prospektu spóáki Power Media Spóáka Akcyjna
i akceptujĊ warunki Publicznej Oferty.
OĞwiadczam, Īe zapoznaáem siĊ z brzmieniem Statutu Spóáki i akceptujĊ jego treĞü.
OĞwiadczam, Īe zgadzam siĊ na przydzielenie mi Akcji Oferowanych w Publicznej Ofercie
zgodnie z zasadami opisanymi w Prospekcie, w tym na przydzielenie mi mniejszej liczby
Akcji niĪ objĊta zapisem lub nie przydzielenie ich wcale.
OĞwiadczam, Īe wyraĪam zgodĊ na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbĊdnym do
przeprowadzenia Publicznej Oferty, przyjmujĊ do wiadomoĞci, Īe przysáuguje mi prawo wglądu do nich, poprawiania
ich oraz, Īe dane na formularzu zapisu zostaáy podane dobrowolnie.
OĞwiadczam, Īe wyraĪam zgodĊ na przekazywanie objĊtych tajemnicą zawodową swoich danych osobowych oraz
informacji związanych z dokonanym przeze mnie zapisem na Akcje Serii C przez dom maklerski przyjmujący zapis,

Prospekt Emisyjny

285

Power Media S.A

Oferującemu i Emitentowi, w zakresie niezbĊdnym do przeprowadzenia emisji Akcji Serii C oraz, Īe upowaĪniam
te podmioty do otrzymania tych informacji.

..........................................

……………………………………………………………………………………………….

(data i podpis inwestora)

(data przyjĊcia zapisu, podpis i pieczĊü przyjmującego zapis, pieczĊü
adresowa)

Uwaga: Konsekwencją niepeánego bądĨ nieprawidáowego okreĞlenia danych ewidencyjnych inwestora, sposobu
zwrotu wpáaconej kwoty lub jej czĊĞci moĪe byü nieterminowy zwrot wpáaconych Ğrodków. Zwrot wpáaty nastĊpuje
bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowaĔ. Wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidáowego wypeánienia
formularza zapisu ponosi Inwestor.

*) wáaĞciwe zaznaczyü „x”

Adres podmiotu upowaĪnionego do przyjmowania zapisów i wpáat na Akcje:
______________________________________________________________________
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Zaáącznik 2 – Wykaz Punktów Obsáugi
PUNKTY OBSàUGI BIURA MAKLERSKIEGO BANKU DNB NORD POLSKA S.A.
LP

Miasto

Kod

Adres

Telefon

1

Biaáystok

15-201

ul.Warszawska 44/1

tel. (85) 748-29-81

2

Bielsko-Biaáa

43-300

ul. Stojaáowskiego 50

tel. (33) 819-19-21

3

Bydgoszcz

85-070

ul. Marsz.Focha 12

tel. (52) 327 64 10

4

GdaĔsk

80-229

ul. Grunwaldzka 30/32 B

tel. (58) 341 67 34

5

Gdynia

81-357

ul. 3 Maja 14

tel. (58) 621-00-37

6

GostyĔ

63-800

ul. Rynek 6

tel. (65) 572-35-92

7

Grójec

05-600

ul. Mogielnicka 32

tel. (48) 664-16-03

8

Grudziądz

86-300

ul. M.Curie-Skáodowskiej 6

tel. (56) 451 64 71

9

Jawor

59-400

ul. Rynek 1-5

tel. (76) 870-74-23

10

KĊpno

63-600

ul. Ratuszowa 3

tel. (62) 782-84-82

11

Kielce

25-522

ul.Nowy ĝwiat 50

tel. (41) 342-67-67

12

Koszalin

75-201

ul. Dworcowa 17

tel. (94) 342 24 34

13

Kozienice

26-900

ul. Radomska 43

tel. (48) 614-34-45

14

Kozienice

26-900

ul. Kopernika 8

tel. (48) 614-62-37

15

Kraków

31-105

ul. Zwierzyniecka 30

tel. (12) 431-28-47

16

Krobia

63-840

ul. Rynek 9

tel. (65) 571-11-71

17

Lublin

20-121

Pl. Zamkowy 10

tel. (81) 532-39-82

18

àaziska Górne

43-170

ul. Wyzwolenia 30

tel. (32) 324-43-99

19

àódĨ

93-578

ul. Wróblewskiego 18

tel. (42) 684-79-85

20

àódĨ

91-341

ul. ĝw. Teresy 100

tel. (42) 612-25-71

21

Miejska Górka

63-910

ul. Rawicka 42

tel. (65) 547-48-22

22

Mikoáów

43-190

ul. Karpeckiego 3

tel. (32) 226 40 60

23

Nowa Ruda

57-400

ul. Podjazdowa 11

tel. (74) 872-44-22

24

Olsztyn

10-034

ul. Koááątaja 11/12

tel. (89) 527 39 58

25

Opole

45-040

Pl. Kopernika 5

tel. (77) 402 20 04

26

OĪarów Mazowiecki

05-850

ul. PoznaĔska 98

tel. (22) 721-56-73

27

Piaseczno

05-500

ul. KoĞciuszki 8

tel. (22) 716-74-80

28

Poáaniec

28-230

ul. Czarnieckiego 12

tel. (15) 865-53-55

29

PoznaĔ

61-814

ul. Ratajczaka 19

tel. (61) 664 88 30

30

PoznaĔ

61-770

ul. Paderewskiego 7

tel. (61) 855 29 31

31

Radom

26-600

ul. ĩeromskiego 75

tel. (48) 381 52 98

32

Rawicz

63-900

ul. Rynek 16

tel. (65) 546-16-96

33

Rybnik

44-200

ul. Rynek 13

tel. (32) 423-54-34

34

Rzeszów

35-010

ul. Sokoáa 6A

tel. (17) 850 60 88

35

Serock

05-140

ul. KoĞciuszki 15

tel. (22) 782-75-85

36

Syców

56-500

ul. Mickiewicza 1

tel. (62) 785-27-31
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37

Szczecin

70-222

ul. Partyzantów 3/2

tel. (91) 484-40-20

38

ToruĔ

87-100

ul. F.Skarbka 7/9

tel. (56) 659-89-74

39

Waábrzych

58-300

ul. Wysockiego 10

tel. (74) 843-49-80

40

Warszawa

00-511

ul. Nowogrodzka 22

tel. (22) 621-44-31

41

Warszawa

04-501

ul. Páowiecka 85

tel. (22) 613-00-00

42

Warszawa

00-184

ul. Dubois 5a

tel. (22) 860-13-01

43

Warszawa

00-175

ul. Jana Pawáa II 80

tel. (22) 637-31-63

44

Wrocáaw

50-038

ul. KoĞciuszki 14

tel. (71) 341-17-91

45

Wrocáaw

51-118

ul. ĩmigrodzka 11AB

tel. (71) 325-36-21

46

Wrocáaw

51-421

ul. Krzywoustego 107

tel. (71) 372-61-25

47

ZamoĞü

22-400

ul. Solna 2

tel. (84) 638-45-66
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Zaáącznik 3 – Statut
STATUT SPÓàKI AKCYJNEJ
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1.

Firma Spóáki brzmi POWER MEDIA Spóáka Akcyjna.

2.

Spóáka moĪe uĪywaü ﬁrmy skróconej POWER MEDIA S.A., jak równieĪ wyróĪniającego ją
znaku graﬁcznego.

§2
Spóáka prowadzi dziaáalnoĞü na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

§3
Siedzibą Spóáki jest Wrocáaw.

§4
Czas trwania Spóáki jest nieograniczony.

§5
Spóáka moĪe tworzyü odziaáy i przedstawicielstwa w kraju i za granicą.

§6
Spóáka moĪe uczestniczyü w innych spóákach i organizacjach gospodarczych w kraju i za granicą, po
uzyskaniu zezwoleĔ wymaganych przepisami prawa.

§7
Spóáka powstaáa w wyniku przeksztaácenia POWER MEDIA Spóáka z ograniczoną odpowiedzialnoĞcią
w spóákĊ akcyjną na podstawie przepisów Tytuáu IV, Dziaáu III, Rozdziaáów 1 i 4 Ustawy z dnia
15 wrzeĞnia 2000 r. Kodeks spóáek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.).

II. PRZEDMIOT DZIAàALNOĝCI
§8
1.

Przedmiotem dziaáalnoĞci Spóáki jest:
1) DziaáalnoĞü wydawnicza (PKD 22.1)
a.

Wydawanie ksiąĪek (PKD 22.11.Z)

b.

Wydawanie gazet (PKD 22.12.Z)

c.

Wydawanie nagraĔ dĨwiĊkowych (PKD 22.14.Z)

d.

DziaáalnoĞü wydawnicza pozostaáa (PKD 22.15.Z)

2) Reprodukcja zapisanych noĞników informacji (PKD 22.3)
a.

Reprodukcja nagraĔ dĨwiĊkowych (PKD 22.31.Z)

b.

Reprodukcja nagraĔ wideo (PKD 22.32.Z)

c.

Reprodukcja komputerowych noĞników informacji (PKD 22.33.Z)

3) Produkcja komputerów i pozostaáych urządzeĔ do przetwarzania informacji (PKD 30.02.Z)
4) DziaáalnoĞü usáugowa w zakresie instalowania. naprawy i konserwacji elektrycznej
aparatury rozdzielczej i sterowniczej (PKD 31.20.B)
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5) DziaáalnoĞü

usáugowa

w

zakresie

instalowania.

naprawy

i

konserwacji

sprzĊtu

elektrycznego. gdzie indziej nie sklasyﬁkowana (PKD 31.62.B)
6) Produkcja lamp elektronowych i pozostaáych elementów elektronicznych (PKD.32.10.Z)
7) DziaáalnoĞü usáugowa w zakresie instalowania. naprawy i konserwacji

nadajników

telewizyjnych i radiowych (PKD 32.20.B)
8) DziaáalnoĞü usáugowa w zakresie instalowania. naprawy i konserwacji sprzĊtu radiowo
– telewizyjnego oraz sprzĊtu do operowania dĨwiĊkiem i obrazem (PKD 32.30.B)
9) Produkcja

instrumentów

i

przyrządów

pomiarowych,

kontrolnych,

badawczych,

nawigacyjnych i pozostaáego przeznaczenia, z wyáączeniem sprzĊtu do sterowania
procesami przemysáowymi (PKD 33.20)
a.

Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych,
nawigacyjnych i pozostaáego przeznaczenia, z wyáączeniem dziaáalnoĞci
usáugowej (PKD 33.20.A)

b.

DziaáalnoĞü usáugowa w zakresie instalowania. naprawy i konserwacji
instrumentów

i

przyrządów

pomiarowych.

kontrolnych.

badawczych.

testujących. nawigacyjnych (PKD 33.20.B)
10) Produkcja systemów do sterowania procesami przemysáowymi (PKD 33.30.Z)
11) DziaáalnoĞü agentów specjalizujących siĊ w sprzedaĪy okreĞlonego towaru lub okreĞlonej
grupy towarów, gdzie indziej niesklasyﬁkowana (PKD 51.18.Z)
12) DziaáalnoĞü agentów zajmujących siĊ sprzedaĪą towarów róĪnego rodzaju (PKD 51.19.Z)
13) SprzedaĪ hurtowa elektrycznych artykuáów gospodarstwa domowego i artykuáów radiowotelewizyjnych (PKD 51.43.Z)
14) SprzedaĪ hurtowa komputerów, urządzeĔ peryferyjnych i oprogramowania (PKD 51.84.Z)
15) SprzedaĪ hurtowa pozostaáych maszyn i urządzeĔ biurowych oraz mebli biurowych
(PKD 51.85.Z)
16) SprzedaĪ hurtowa czĊĞci elektronicznych (PKD 51.86.Z)
17) SprzedaĪ hurtowa pozostaáych maszyn i urządzeĔ dla przemysáu, handlu i nawigacji
(51.87.Z)
18) SprzedaĪ detaliczna elektrycznego sprzĊtu gospodarstwa domowego, artykuáów radiowotelewizyjnych i instrumentów muzycznych (PKD 52.45.Z)
19) SprzedaĪ detaliczna ksiąĪek (PKD 52.47.A)
20) SprzedaĪ detaliczna gazet i artykuáów piĞmiennych (PKD 52.47.B)
21) SprzedaĪ

detaliczna

mebli,

wyposaĪenia

biurowego,

komputerów

oraz

sprzĊtu

telekomunikacyjnego (PKD 52.48.A)
22) SprzedaĪ detaliczna sprzĊtu optycznego, fotograﬁcznego oraz precyzyjnego (PKD 52.48.B)
23) SprzedaĪ detaliczna prowadzona przez domy sprzedaĪy wysyákowej (PKD 52.61.Z)
24) SprzedaĪ detaliczna pozostaáa prowadzona poza siecią sklepową (PKD 52.63)
a.
b.

SprzedaĪ detaliczna bezpoĞrednia prowadzona poza siecią sklepową (52.63.A)
SprzedaĪ detaliczna pozostaáa prowadzona

poza siecią sklepową, gdzie

indziej niesklasyﬁkowana (PKD 52.63.B)
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25) Telekomunikacja (PKD 64.2)
a.

Telefonia stacjonarna i telegraﬁa (PKD 64.20.A)

b.

Telefonia ruchoma (PKD 64.20.B)

c.

Transmisja danych (PKD64.20.C)

d.

Radiokomunikacja (PKD 64.20.D)

e.

DziaáalnoĞü telekomunikacyjna pozostaáa (PKD 64.20.G)

26) PoĞrednictwo ﬁnansowe pozostaáe (PKD 65.2)
a.

Leasing ﬁnansowy (PLD 65.21.Z)

b.

Pozostaáe formy udzielania kredytów (PKD 65.22.Z)

c.

PoĞrednictwo ﬁnansowe pozostaáe, gdzie indziej niesklasyﬁkowane (PKD
65.23.Z)

27) Zagospodarowanie i sprzedaĪ nieruchomoĞci na wáasny rachunek (PKD 70.11.Z)
28) Kupno i sprzedaĪ nieruchomoĞci na wáasny rachunek (PKD 70.12.Z)
29) Zarządzane nieruchomoĞciami na zlecenie (PKD 70.32.Z)
30) Wynajem maszyn i urządzeĔ biurowych i sprzĊtu komputerowego (PKD 71.33.Z)
31) Wynajem pozostaáych maszyn i urządzeĔ (PKD 71.34.Z)
32) WypoĪyczanie artykuáów uĪytku osobistego i domowego (PKD 71.40.Z)
33) Doradztwo w zakresie sprzĊtu komputerowego (PKD 72.10.Z)
34) DziaáalnoĞü w zakresie oprogramowania (PKD 72.2)
a.

DziaáalnoĞü edycyjna w zakresie oprogramowania (PKD 72.21.Z)

b.

DziaáalnoĞü w zakresie oprogramowania, pozostaáa (72.22.Z)

35) Przetwarzanie danych (PKD 72.30.Z)
36) DziaáalnoĞü związana z bazami danych (PKD 72.40.Z)
37) Konserwacja i naprawa maszyn biurowych, ksiĊgujących i sprzĊtu komputerowego
(PKD 72.50.Z)
38) DziaáalnoĞü związana z informatyką, pozostaáa (PKD 72.60.Z)
39) Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk matematyczno-ﬁzycznych i astronomii
(PKD 73.10.A)
40) Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych (PKD 73.10.G)
41) Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie pozostaáych nauk przyrodniczych i technicznych
(PKD 73.10.H)
42) Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk ekonomicznych (PKD 73.20.A)
43) Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk prawniczych (PKD 73.20.B)
44) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD.74.13.Z)
45) Doradztwo w zakresie prowadzenia dziaáalnoĞci gospodarczej i zarządzania (PKD 74.14.A)
46) Zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia dziaáalnoĞci gospodarczej (74.14.B)
47) DziaáalnoĞü holdingów (74.15.Z)
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48) Badania i analizy techniczne (PKD 74.30.Z)
49) Reklama (PKD 74.40.Z)
50) Rekrutacja i udostĊpnianie pracowników (74.5)
a.

DziaáalnoĞü związana z rekrutacją i udostĊpnianiem pracowników (74.50.A)

51) DziaáalnoĞü komercyjna gdzie indziej niesklasyﬁkowana (74.8)
a.
b.

DziaáalnoĞü fotograﬁczna (74.81.Z)
DziaáalnoĞü

związana

z

táumaczeniami

i

usáugami

sekretarskimi

(PKD 74.85.Z)
c.

DziaáalnoĞü centrów telefonicznych (Call Center) (PKD 74.86.Z)

d.

DziaáalnoĞü związana z organizacją targów i wystaw (PKD 74.87.A)

e.

DziaáalnoĞü

komercyjna

pozostaáa,

gdzie

indziej

niesklasyﬁkowana

pozostaáe

formy

ksztaácenia.

(PKD 74.87.B)
52) Ksztaácenie

ustawiczne

dorosáych

i

gdzie

indziej

niesklasyﬁkowane (PKD 80.42)
a.
b.

Nauka jĊzyków obcych (PKD 80.42.A)
Ksztaácenie ustawiczne dorosáych i pozostaáe formy ksztaácenia, gdzie indziej
niesklasyﬁkowane (PKD 80.42.B)

53) DziaáalnoĞü organizacji komercyjnych, pracodawców i profesjonalnych (PKD 91.1)
a.

DziaáalnoĞü organizacji komercyjnych i pracodawców (PKD 91.11.Z)

b.

DziaáalnoĞü organizacji profesjonalnych (91.12.Z)

54) DziaáalnoĞü pozostaáych organizacji czáonkowskich, gdzie indziej niesklasyﬁkowana
(PKD 91.33.Z)
55) Produkcja ﬁlmów i nagraĔ wideo (PKD 92.11.Z)
56) DziaáalnoĞü radiowa i telewizyjna (PKD 92.20.Z)
57) DziaáalnoĞü usáugowa pozostaáa, gdzie indziej niesklasyﬁkowana (PKD 93.05.Z)
2.

JeĪeli podjĊcie przez SpóákĊ okreĞlonej dziaáalnoĞci wymaga na podstawie odrĊbnych
przepisów koncesji lub zezwolenia albo speánienia innych wymogów, Spóáka uzyska taką
koncesjĊ lub zezwolenie przed podjĊciem tej dziaáalnoĞci lub speáni inne wymogi ustawowe
wymagane do prowadzenia konkretnej dziaáalnoĞci.

3.

Istotna zmiana przedmiotu dziaáalnoĞci Spóáki nastĊpuje bez wykupu akcji akcjonariuszy,
którzy nie zgadzają siĊ na zmianĊ, jeĪeli uchwaáa Walnego Zgromadzenia zostanie podjĊta
wiĊkszoĞcią dwóch trzecich gáosów w obecnoĞci osób reprezentujących, co najmniej poáowĊ
kapitaáu zakáadowego.

III. KAPITAà ZAKàADOWY
§9
1.

Kapitaá zakáadowy Spóáki wynosi nie wiĊcej niĪ 640.000,00 (sáownie: szeĞüset czterdzieĞci
tysiĊcy) záotych i dzieli siĊ na:
a.

2.500.000 (sáownie: dwa miliony piĊüset tysiĊcy) akcji imiennych serii A, o wartoĞci
nominalnej 0,10 zá (sáownie: dziesiĊü groszy) kaĪda, uprzywilejowanych w ten sposób,
iĪ na jedną akcjĊ przypadają dwa gáosy na Walnym Zgromadzeniu,
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b.

2.500.000 (sáownie: dwa miliony piĊüset tysiĊcy) akcji zwykáych na okaziciela serii B,
o wartoĞci nominalnej 0,10 zá (sáownie: dziesiĊü groszy) kaĪda, oraz

c.

nie wiĊcej niĪ 1.400.000 (sáownie: jeden milion czterysta tysiĊcy) akcji zwykáych na
okaziciela serii C, o wartoĞci nominalnej 0,10 zá (sáownie: dziesiĊü groszy) kaĪda.

2.

Akcje serii A i akcje serii B zostaáy pokryte w procesie przeksztaácenia spóáki mieniem spóáki
przeksztaácanej. Akcje serii C pokryte zostaáy wkáadem pieniĊĪnym przed zarejestrowaniem
podwyĪszenia kapitaáu zakáadowego w drodze emisji akcji serii C.

3.

Akcje serii A i akcje serii B zostaáy przyznane wspólnikom spóáki pod ﬁrmą POWER MEDIA
Spóáka z ograniczoną odpowiedzialnoĞcią, przeksztaáconej w spóákĊ pod ﬁrmą POWER MEDIA
Spóáka Akcyjna, którzy záoĪyli oĞwiadczenia o uczestnictwie w spóáce przeksztaáconej.

4.

Spóáka moĪe emitowaü papiery dáuĪne, w tym obligacje zamienne na akcje oraz obligacje
z prawem pierwszeĔstwa.

5.

Warunkowy kapitaá zakáadowy Spóáki wynosi nie wiĊcej niĪ 9.000,00 (sáownie: dziewiĊü
tysiĊcy) záotych i dzieli siĊ na nie wiĊcej niĪ 90.000 (sáownie: dziewiĊüdziesiąt tysiĊcy)
akcji zwykáych na okaziciela serii D o wartoĞci nominalnej 0,10 zá (sáownie: dziesiĊü groszy)
kaĪda.

6.

Prawo objĊcia akcji serii D moĪe byü wykonane do dnia 31 grudnia 2011 roku.

§ 10
1.

Spóáka moĪe wydawaü akcje imienne i akcje na okaziciela, z zastrzeĪeniem bezwzglĊdnie
obowiązujących przepisów prawa.

2.

Zarząd Spóáki zobowiązany jest prowadziü ksiĊgĊ akcyjną dla akcji imiennych.

3.

Akcje imiennych podlegają zamianie na akcje na okaziciela na wniosek akcjonariusza.

4.

Akcje na okaziciela nie podlegają zamianie na akcje imienne.

5.

Akcje Spóáki mogą byü umorzone za zgodą akcjonariusza, którego akcji umorzenie dotyczy,
w drodze ich nabycia przez SpóákĊ (umorzenie dobrowolne).

6.
7.

Umorzenie akcji nastĊpuje poprzez obniĪenie kapitaáu zakáadowego Spóáki.
Uchwaáa Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji okreĞla sposób i warunki umorzenia
akcji, a w szczególnoĞci wysokoĞü, termin i sposób wypáaty wynagrodzenia przysáugującego
akcjonariuszowi z tytuáu umorzenia jego akcji, podstawĊ prawną umorzenia, a takĪe sposób
obniĪenia kapitaáu zakáadowego.

8.

Gdy wypáata wynagrodzenia za dobrowolnie umarzane akcje ﬁnansowana jest z kwoty, która
zgodnie z art. 348 § 1 k.s.h. moĪe zostaü przeznaczona do podziaáu, zastosowanie znajdują
ust. 6 – 7.

9.

Walne zgromadzenie podejmuje uchwaáĊ, w której: (a) wyraĪa zgodĊ na nabycie przez
zarząd akcji wáasnych w celu umorzenia; (b) przeznacza, w granicach okreĞlonych przez
art. 348 § 1 k.s.h., okreĞloną czĊĞü zysku spóáki na ﬁnansowanie nabycia akcji wáasnych
w celu umorzenia; (c) okreĞla maksymalną liczbĊ i cenĊ akcji wáasnych spóáki, które mają
zostaü nabyte w celu umorzenia; (d) okreĞla maksymalny okres, w ramach którego Zarząd
upowaĪniony jest do nabywania akcji wáasnych w celu umorzenia.

10. Po nabyciu akcji wáasnych w celu umorzenia Zarząd niezwáocznie zwoáuje Walne Zgromadzenie
w celu powziĊcia przez nie uchwaáy o umorzeniu akcji oraz obniĪeniu kapitaáu zakáadowego.
11. Przyznanie prawa gáosu zastawnikowi i uĪytkownikowi akcji wymaga zgody Rady Nadzorczej.
W przypadku uzyskania przez SpóákĊ statusu spóáki publicznej, prawo gáosu z akcji, na których

Prospekt Emisyjny

293

Power Media S.A

ustanowiono zastaw lub uĪytkowanie, zapisanych na rachunkach papierów wartoĞciowych w
domu maklerskim lub w banku prowadzącym rachunki papierów wartoĞciowych, przysáuguje
akcjonariuszowi.

IV. ORGANY SPÓàKI
§ 11
Organami Spóáki są:
1. Zarząd,
2. Rada Nadzorcza,
3. Walne Zgromadzenie.

1. ZARZĄD
§ 12
1.

Zarząd skáada siĊ z od 1 (sáownie: jednego) do 5 (sáownie: piĊciu) czáonków powoáywanych i
odwoáywanych przez RadĊ Nadzorczą, za wyjątkiem pierwszego Zarządu powoáanego Uchwaáą
Zgromadzenia Wspólników przy przeksztaáceniu spóáki POWER MEDIA Spóáka z ograniczoną
odpowiedzialnoĞcią w spóákĊ akcyjną. LiczbĊ czáonków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.

2.

Kadencja czáonka Zarządu trwa 5 (sáownie: piĊü) lat. Czáonkowie Zarządu powoáywani są na
okres wspólnej kadencji.

§ 13
Zarząd reprezentuje SpóákĊ oraz prowadzi sprawy Spóáki za wyjątkiem spraw zastrzeĪonych do
kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.

§ 14
JeĞli powoáany zostaá Zarząd jednoosobowy, do skáadania oĞwiadczeĔ woli w imieniu
Spóáki upowaĪniony jest Czáonek Zarządu samodzielnie. JeĪeli powoáany zostaá Zarząd
wieloosobowy, do skáadania oĞwiadczeĔ woli w imieniu Spóáki upowaĪnieni są dwaj
Czáonkowie Zarządu dziaáający áącznie.
§ 15
Czáonek Zarządu Spóáki nie moĪe bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmowaü siĊ interesami
konkurencyjnymi lub byü czáonkiem organów w konkurencyjnych podmiotach gospodarczych.

§ 16
Umowy z czáonkami Zarządu zawiera w imieniu Spóáki Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny
przedstawiciel Rady Nadzorczej, na podstawie upowaĪnienia udzielonego w drodze uchwaáy. W tym
samym trybie dokonuje siĊ wszelkich czynnoĞci związanych ze stosunkiem pracy czáonka Zarządu.

§ 17
Uchwaáy Zarządu zapadają bezwzglĊdną wiĊkszoĞcią gáosów. W przypadku równoĞci gáosów decyduje
gáos Prezesa Zarządu.

§ 18
Szczegóáowy zakres kompetencji i tryb dziaáania Zarządu Spóáki, w tym zakres spraw wymagających
uchwaáy Zarządu, moĪe okreĞlaü Regulamin Zarządu Spóáki uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony
przez RadĊ Nadzorczą.

2. RADA NADZORCZA
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§ 19
1.

Rada Nadzorcza skáada siĊ z od 5 (sáownie: piĊciu) do 7 (sáownie: siedmiu) czáonków powoáywanych
i odwoáywanych przez Walne Zgromadzenie, za wyjątkiem pierwszej Rady Nadzorczej, powoáanej
przy przeksztaáceniu spóáki POWER MEDIA Spóáka z ograniczoną odpowiedzialnoĞcią w spóákĊ
akcyjną.

2.

Kadencja czáonka Rady Nadzorczej wynosi 5 (sáownie: piĊü) lat.

3.

Czáonkowie Rady Nadzorczej powoáywani są na okres wspólnej kadencji.

§ 20
Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarĊ potrzeb, jednakĪe nie rzadziej niĪ 3 (sáownie: trzy) razy
w roku obrotowym.

§ 21
1.

Przewodniczący Rady Nadzorczej zwoáuje posiedzenie Rady Nadzorczej z wáasnej inicjatywy,
na pisemny wniosek Zarządu Spóáki lub na Īądanie czáonka Rady Nadzorczej. Posiedzenie
nowowybranej Rady Nadzorczej zwoáuje Zarząd Spóáki w terminie 30 dni od dnia wyboru czáonków
Rady.

2.

Zwoáanie posiedzenia winno nastąpiü nie póĨniej niĪ w terminie 14 (sáownie: czternastu) dni od
daty záoĪenia wniosku lub Īądania, o którym mowa w ust. 1. JeĪeli posiedzenie Rady Nadzorczej
nie zostanie zwoáane w powyĪszym terminie, wnioskodawca moĪe je zwoáaü samodzielnie, podając
datĊ, miejsce i proponowany porządek obrad.

3.

Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej, zawierające datĊ, miejsce i proponowany porządek
obrad powinno zostaü wysáane listami poleconymi, co najmniej na 14 (sáownie: czternaĞcie)
dni przed dniem posiedzenia Rady Nadzorczej. Uchwaáy w przedmiocie nie objĊtym porządkiem
obrad nie moĪna podjąü, chyba Īe na posiedzeniu obecni są wszyscy czáonkowie Rady i nikt z
obecnych nie zgáosi w tej sprawie sprzeciwu.

4.

Posiedzenie Rady Nadzorczej moĪe siĊ odbyü bez formalnego zwoáania, jeĞli wszyscy jej czáonkowie
wyraĪą na to zgodĊ najpóĨniej w dniu posiedzenia i potwierdzą to pismem lub záoĪą podpisy na
liĞcie obecnoĞci.

5.

W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyü czáonkowie Zarządu z gáosem doradczym.

§ 22
1.

Uchwaáy Rady Nadzorczej zapadają bezwzglĊdną wiĊkszoĞcią gáosów. W przypadku równoĞci
gáosów rozstrzyga gáos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

2.

Rada Nadzorcza podejmuje uchwaáy, jeĪeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej poáowa
jej czáonków, a wszyscy jej czáonkowie zostali zaproszeni, zgodnie z trybem okreĞlonym w § 22
niniejszego Statutu.

§ 23
1.

Czáonkowie Rady wykonują swoje prawa i obowiązki osobiĞcie.

2.

Czáonek Rady Nadzorczej moĪe braü udziaá w podejmowaniu uchwaá Rady, oddając swój gáos
na piĞmie za poĞrednictwem innego czáonka Rady. Oddanie gáosu na piĞmie nie moĪe dotyczyü
spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

3.

Rada moĪe podejmowaü uchwaáy w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu Ğrodków
bezpoĞredniego porozumiewania siĊ na odlegáoĞü, w tym przy uĪyciu telekonferencji. Uchwaáa
jest waĪna, gdy wszyscy czáonkowie Rady zostali powiadomieni o treĞci projektu uchwaáy.
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4.

Podejmowanie uchwaá w trybie okreĞlonym w ust. 3 nie dotyczy wyboru Przewodniczącego i
Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powoáania czáonka Zarządu oraz odwoáania i zawieszania
w czynnoĞciach wyĪej wymienionych osób.

§ 24
1.

Rada Nadzorcza sprawuje staáy nadzór nad dziaáalnoĞcią Spóáki we wszystkich dziedzinach jej
dziaáalnoĞci.

2.

Oprócz spraw zastrzeĪonych przepisami Kodeksu spóáek handlowych, do kompetencji Rady
Nadzorczej naleĪy:
a) powoáywanie

i

odwoáywanie

czáonków

Zarządu,

w

tym

Prezesa

Zarządu,

z zastrzeĪeniem § 12 ust. 1 Statutu;
b) ustalanie liczby czáonków Zarządu;
c)

ustalanie zasad wynagradzania czáonków Zarządu oraz zasad ich zatrudniania;

d) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu;
e) ocena sprawozdaĔ ﬁnansowych Spóáki, sprawozdania Zarządu z dziaáalnoĞci Spóáki,
ocena sytuacji Spóáki oraz wniosków Zarządu co do podziaáu zysków i pokrycia strat,
a takĪe skáadanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznych sprawozdaĔ z wyników tych
badaĔ;
f)

skáadanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków w sprawie udzielenia absolutorium
czáonkom Zarządu Spóáki;

g) dokonywanie wyboru biegáego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania
ﬁnansowego;
h) wyraĪanie zgody na wypáatĊ zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec
roku obrotowego;
i)

nabycie, zbycie lub obciąĪenie nieruchomoĞci, uĪytkowania wieczystego, zbywalnego
spóádzielczego prawa, lub udziaáu w tych prawach.

§ 25
W przypadku delegowania czáonka Rady Nadzorczej do wykonywania funkcji czáonka Zarządu,
zawieszeniu ulega jego mandat w Radzie Nadzorczej i prawo do wynagrodzenia. Z tytuáu wykonywania
funkcji czáonka Zarządu delegowanemu czáonkowi Rady Nadzorczej przysáuguje odrĊbne wynagrodzenie
okreĞlone w uchwale Rady Nadzorczej.

§ 26
Czáonkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie oraz zwrot kosztów z tytuáu peánionych funkcji
na zasadach okreĞlonych uchwaáą Walnego Zgromadzenia.

§ 27
Szczegóáowy tryb dziaáania Rady Nadzorczej okreĞla regulamin Rady Nadzorczej, przyjĊty w drodze
uchwaáy przez Walne Zgromadzenie.
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3. WALNE ZGROMADZENIE
§ 28
1.

Walne Zgromadzenie zwoáuje Zarząd.

2.

Walne Zgromadzenie moĪe byü zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 29
1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno siĊ odbyü w terminie 6 (sáownie: szeĞciu) miesiĊcy po
upáywie kaĪdego roku obrotowego. JeĪeli Zarząd nie zwoáa Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
w powyĪszym terminie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie moĪe zostaü zwoáane przez RadĊ
Nadzorczą.

2.

Rada Nadzorcza ma prawo zwoáaü Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeĪeli uzna to za stosowne,
a Zarząd w terminie 14 (sáownie: czternastu) dni od záoĪenia stosownego Īądania przez RadĊ
Nadzorczą nie zwoáaá Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3.

Porządek obrad ustala podmiot zwoáujący Walne Zgromadzenie.

4.

Akcjonariusze lub akcjonariusz przedstawiający przynajmniej jedną dziesiątą czĊĞü kapitaáu
zakáadowego mogą Īądaü zwoáania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak równieĪ
umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliĪszego Walnego Zgromadzenia.
ĩądanie takie powinno zostaü záoĪone pisemnie na rĊce Zarządu.

5.

Odwoáanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad umieszczono okreĞlone sprawy
na wniosek uprawnionych podmiotów lub, które zostaáo zwoáane na podstawie art. 400 k.s.h.
wymaga zgody akcjonariusza, który zgáosiá takie Īądanie.

6.

ZdjĊcie z porządku obrad bądĨ zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku
obrad na wniosek akcjonariuszy, wymaga podjĊcia uchwaáy Walnego Zgromadzenia, po uprzednio
wyraĪonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgáosili taki wniosek, popartej
75% (sáownie: siedemdziesiąt piĊü procent) gáosów Walnego Zgromadzenia.

§ 30
Akcjonariusz moĪe uczestniczyü w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywaü prawo gáosu osobiĞcie lub
przez peánomocnika.

§ 31
Walne Zgromadzenie moĪe uchwaliü swój Regulamin okreĞlający szczegóáowo tryb prowadzenia obrad.

§ 32
Uchwaáy Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzglĊdną wiĊkszoĞcią gáosów, jeĪeli przepisy Kodeksu
spóáek handlowych lub Statutu nie przewidują warunków surowszych.
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§ 33
Uchwaáy dotyczące emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeĔstwa objĊcia akcji, zmiany
Statutu, umorzenia akcji, podwyĪszenia i obniĪenia kapitaáu zakáadowego, zbycia lub wydzierĪawienia
przedsiĊbiorstwa albo jego zorganizowanej czĊĞci, poáączenia z inną spóáką lub rozwiązania Spóáki
zapadają wiĊkszoĞcią 3/4 (trzech czwartych) gáosów.

§ 34
Uchwaáy Walnego Zgromadzenia, poza sprawami wymienionymi w Kodeksie spóáek handlowych, wymagają
nastĊpujące sprawy:
a) powoáywanie i odwoáywanie czáonków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady
Nadzorczej;
b) ustalanie zasad wynagradzania oraz wysokoĞci wynagrodzenia czáonków Rady Nadzorczej;
c)

uchwalenie Regulaminu Rady Nadzorczej;

d) uchwalenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia;
e) zmiana Statutu Spóáki, w tym zmiana przedmiotu przedsiĊbiorstwa Spóáki;
f)

likwidacja Spóáki, poáączenie Spóáki z innym podmiotem, podziaá Spóáki, zbycie przedsiĊbiorstwa
Spóáki;

g) zatwierdzanie planów dotyczących rozwoju i prowadzenia spraw Spóáki.

V. GOSPODARKA SPÓàKI
§ 35
1.

Spóáka tworzy kapitaá zapasowy na pokrycie strat bilansowych. Do kapitaáu zapasowego przelewa
siĊ co najmniej 8% (sáownie: osiem procent) zysku rocznego, dopóki kapitaá ten nie osiągnie
przynajmniej 1/3 (sáownie: jednej trzeciej) kapitaáu zakáadowego.

2.

Spóáka moĪe tworzyü inne kapitaáy na pokrycie szczególnych strat lub wydatków (kapitaáy
rezerwowe).

3.

Sposób wykorzystania kapitaáów rezerwowych okreĞla Walne Zgromadzenie.

§ 36
1.

Rokiem obrotowym Spóáki jest rok kalendarzowy, z zastrzeĪeniem ust. 2.

2.

Pierwszy rok obrotowy Spóáki rozpocznie siĊ z chwilą rejestracji Spóáki i zakoĔczy 31 grudnia
2007 r.

§ 37
1.

Akcjonariusze mają prawo do udziaáu w zysku wykazanym w sprawozdaniu ﬁnansowym,
zbadanym przez biegáego rewidenta, który zostaá przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do
wypáaty akcjonariuszom.

2.

Zysk przeznaczony do podziaáu rozdziela siĊ pomiĊdzy akcjonariuszy proporcjonalnie do liczby
posiadanych akcji, a jeĞli akcje nie są caákowicie pokryte, proporcjonalnie do wysokoĞci dokonanych
wpáat na akcje.

3.

DzieĔ, wedáug którego ustala siĊ listĊ akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany
rok obrotowy (dzieĔ dywidendy) oraz termin wypáaty dywidendy okreĞla uchwaáa Walnego
Zgromadzenia.
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4.

Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, moĪe wypáaciü akcjonariuszom zaliczkĊ na poczet przewidywanej
dywidendy na koniec roku obrotowego, jeĪeli Spóáka posiadaü bĊdzie Ğrodki wystarczające na
wypáatĊ.

VI. POSTANOWIENIA KOēCOWE
§ 38
1.

Rozwiązanie Spóáki nastĊpuje po przeprowadzeniu likwidacji.

2.

Likwidatorami są czáonkowie Zarządu, chyba Īe Walne Zgromadzenie postanowi inaczej.

§ 39
Ogáoszenia Spóáki bĊdą zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

§ 40
W sprawach nieuregulowanych Statutem, zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy
Kodeksu spóáek handlowych.”
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Zaáącznik 4 – OĞwiadczenia Biegáego Rewidenta
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Zaáącznik 5 – OĞwiadczenia Biegáego Rewidenta z przeglądu
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Deﬁnicje i skróty zastosowane w Prospekcie
Akcje

Akcje Serii B i C

Akcje Serii A

2.500.000 Akcji imiennych uprzywilejowanych co do gáosu

Akcje Serii B

2.500.000 Akcji zwykáych na okaziciela bĊdących przedmiotem
wprowadzenia

Akcje Serii C

nie wiĊcej niĪ 1.400.000 Akcji zwykáych na okaziciela, bĊdących
przedmiotem Oferty Publicznej

Akcje Oferowane

Akcje Serii C

Cena Akcji

Cena emisyjna Akcji Serii C

Dz.U.

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej

Emitent, Spóáka

Power Media S.A. z siedzibą we Wrocáawiu

Gieáda, GPW

Gieáda Papierów WartoĞciowych w Warszawie Spóáka Akcyjna

GUS

Gáówny Urząd Statystyczny

Inwestor

osoby ﬁzyczne i osoby prawne oraz jednostki nie posiadające
osobowoĞci prawnej, bĊdące zarówno rezydentami, jak i
nierezydentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27
lipca 2002 r. Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 141, poz. 1178)
zainteresowane nabyciem Akcji Oferowanych)

KDPW

Krajowy Depozyt Papierów WartoĞciowych Spóáka Akcyjna

Kodeks karny

Ustawa z dnia 6.06.1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. 1997 nr 88
poz. 553 z póĨniejszymi zmianami)

Kodeks Spóáek Handlowych, KSH Ustawa z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spóáek handlowych
(Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z póĨniejszymi zmianami)
Komisja, KNF

Komisja Nadzoru Finansowego

KRS

Krajowy Rejestr Sądowy

MSR

MiĊdzynarodowe Standardy RachunkowoĞci

MSSF

MiĊdzynarodowe Standardy SprawozdawczoĞci Finansowej

NBP

Narodowy Bank Polski

NWZA

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Oferta Publiczna

UdostĊpnienie informacji ofercie nie wiĊcej niĪ 1.400.000
Akcji zwykáych na okaziciela Serii C o wartoĞci nominalnej
0,10 záotego kaĪda, oferowanych przez SpóákĊ w ramach
subskrypcji

Oferujący

Biuro Maklerskie Banku DnB NORD Polska S.A.

PDA, Prawo do Akcji

Prawa do Akcji Serii C, bĊdące przedmiotem rejestracji
w KDPW oraz wprowadzenia na GPW

PLN, zá., záoty

Jednostka monetarna Rzeczpospolitej Polskiej

Punkt Obsáugi

Punkt Obsáugi Biura Maklerskiego Banku DnB NORD Polska
S.A. przyjmujący zapisy w Ofercie Publicznej
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Prospekt

Niniejszy Prospekt Emisyjny, bĊdący jedynym prawnie
wiąĪącym dokumentem zawierającym informacje o Emitencie
Akcjach Oferowanych w Ofercie Publicznej oraz akcjach
wprowadzanych do obrotu na rynku regulowanym, sporządzony
zgodnie z Rozporządzeniem o Prospekcie

Rachunek Inwestycyjny, Rachunek Papierów WartoĞciowych, Rachunek R a c h u n e k
papierów wartoĞciowych oraz rachunek pieniĊĪny sáuĪący
do jego obsáugi prowadzony zgodnie z art. 4 oraz 69 Ustawy
o obrocie instrumentami ﬁnansowymi
Rozporządzenie o prospekcie
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 809/2004 z dnia
29 kwietnia 2004 r. wdraĪające DyrektywĊ 2003/71/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie informacji
zawartych w prospektach emisyjnych oraz formy, wáączenia
przez odniesienie i publikacji takich prospektów emisyjnych
oraz rozpowszechniania reklam
S.A.

Spóáka Akcyjna

Sp. z o.o.

Spóáka z ograniczoną odpowiedzialnoĞcią

Ustawa o ofercie publicznej, Ustawa o ofercie
Ustawa z dnia 29.07.2005 r. o ofercie
publicznej
i
warunkach
wprowadzania
instrumentów
ﬁnansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spóákach
publicznych (Dz.U. 2005 nr 184 poz. 1539)
Ustawa o obrocie
instrumentami ﬁnansowymi Ustawa z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami
ﬁnansowymi (Dz.U. 2005 nr 183 poz. 1538)
Ustawa o podatku dochodowym
od osób prawnych

Ustawa z dnia 15.02.1992 o podatku dochodowym od osób
prawnych (Dz.U z 2000r. nr 54 poz. 654 z póĨn. zmianami)

Ustawa o rachunkowoĞci

Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowoĞci (tekst jednolity:
Dz.U. z 2002 r. nr 76 poz. 694 z póĨn. zmianami)

Zarząd

Zarząd Emitenta
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