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ZASTRZE¯ENIE

Niniejsza publikacja zawiera jedynie wybrane informacje z prospektu emisyjnego Power Media 

Spó³ki Akcyjnej, zatwierdzonego przez Komisjê Nadzoru Finansowego w dniu 5 lutego 2008 

roku (wraz z ewentualnymi aneksami zatwierdzonymi przez Komisjê Nadzoru Finansowego), 

zwi¹zanego z publiczna ofert¹ 1.400.000 nowo emitowanych akcji zwyk³ych na okaziciela serii 

C oraz planowanym dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym, na 

Gie³dzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.: nie wiêcej ni¿ 1.400.000 akcji zwyk³ych 

na okaziciela serii C, nie wiêcej ni¿ 1.400.000 Praw do Akcji serii C, a tak¿e 2.500.000 akcji 

zwyk³ych na okaziciela serii B, wszystkie o wartości nominalnej 0,10 z³ ka¿da akcja, który zosta³ 

udostêpniony do publicznej wiadomości w formie elektronicznej w dniu 18 lutego 2008 roku 

i dostêpny jest na stronach internetowych: Emitenta – Power Media S.A. – http://www.power.

com.pl; Oferuj¹cego – Biura Maklerskiego Banku DnB NORD Polska S.A. – http://www.bmdnb-

nord.pl; Drukowan¹ wersjê prospektu emisyjnego Power Media S.A. mo¿na uzyskaæ w siedzibie 

Emitenta, we Wroc³awiu , przy ul. Kie³baśniczej 24 oraz w Punktach Obs³ugi Oferuj¹cego – Biura 

Maklerskiego Banku DnB NORD Polska S.A. Niniejszy dokument jest dokumentem promocyjnym 

w rozumieniu art. 53 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wpro-

wadzenia instrumentów fi nansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spó³kach 

publicznych (Dz. U. z Nr 184, poz.1539 z późn. zm.). 

Jedynym prawnie wi¹¿¹cym dokumentem zawieraj¹cym informacje o Power Media S.A. i ofe-

rowanych przez Spó³kê papierach wartościowych jest prospekt emisyjny opublikowany w wersji 

elektronicznej w dniu 18 lutego 2008 roku na w/w stronach internetowych Emitenta – Power 

Media S.A. oraz Oferuj¹cego – Biura Maklerskiego Banku DnB NORD Polska S.A. 
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1. Podstawowe informacje o spó³ce

 Firma:   Power Media S.A.
 Forma prawna:  Spó³ka akcyjna
 Kraj siedziby:  Polska
 Siedziba spó³ka:  Wroc³aw
 Adres spó³ki:  50-110 Wroc³aw,  ul. Kie³baśnicza 24
 Telefon:    +48/(071) 341 06 96
 Faks:   +48/(071) 321 00 16
 E-mail:   offi ce@power.com.pl
 Strona internetowa: www.power.com.pl

 REGON:   931082394

Emitent jest spó³k¹ akcyjn¹ utworzon¹ na podstawie prawa polskiego. Emitent dzia³a na podstawie Kodeksu 

spó³ek handlowych oraz innych powszechnie obowi¹zuj¹cych przepisów prawa, a tak¿e Statutu i wydanych na 

jego podstawie regulaminów.

Emitent zosta³ utworzony w wyniku przekszta³cenia spó³ki POWER MEDIA Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzial-

ności¹ w POWER MEDIA Spó³ka Akcyjna. Poprzednik prawny Emitenta zosta³ utworzony 16.09.1997 r. jako 

Przedsiêbiorstwo Us³ugowo – Handlowe „POWER MEDIA” Sp. z o.o. Uchwa³a w sprawie przekszta³cenia spó³ki 

z ograniczon¹ odpowiedzialności¹ w spó³kê akcyjn¹ podjêta zosta³a w dniu 27 kwietnia 2007 roku (Akt nota-

rialny Rep. A nr 2421/2007). Przekszta³cenie zosta³o zarejestrowane na mocy Postanowienia S¹du Rejonowego 

dla Wroc³awia - Fabrycznej we Wroc³awiu, VI Wydzia³ Gospodarczy Krajowego Rejestru S¹dowego w dniu 1 

czerwca 2007 r.

Emitent zosta³ utworzony na czas nieokreślony.

Emitent jest zarejestrowany w rejestrze przedsiêbiorców Krajowego Rejestru S¹dowego, prowadzonym przez 

S¹d Rejonowy dla Wroc³awia - Fabrycznej, VI Wydzia³ Gospodarczy Krajowego Rejestru S¹dowego pod nume-

rem KRS 0000281947.

Zarz¹d Emitenta jest obecnie 4 – osobowy, sk³ada siê z: Wojciech Narczyñski - Prezes Zarz¹du, Andrzej Parszuto 

- Wiceprezes Zarz¹du, Marta Przew³ocka - Wiceprezes Zarz¹du, Agnieszka Koz³owska - Cz³onek Zarz¹du

Organem nadzorczym Emitenta jest Rada Nadzorcza, dzia³aj¹ca w sk³adzie: S³awomir Najnigier - Przewodnicz¹cy 

Rady Nadzorczej, Anastazja Ko³odziej - Cz³onek Rady Nadzorczej, Alicja Korbecka - Cz³onek Rady Nadzorczej, 

Ewa Miñska – Struzik - Cz³onek Rady Nadzorczej, Ireneusz Werner - Cz³onek Rady Nadzorczej, Monika Wysocka 

- Cz³onek Rady Nadzorczej.
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2. Kluczowe informacje dotycz¹ce wybranych danych fi nansowych, 
kapitalizacja i zobowi¹zania; przes³anki oferty oraz wykorzystanie 
wp³ywów pieniê¿nych; czynniki ryzyka

Wybrane dane fi nansowe

Przegl¹d sytuacji operacyjnej i fi nansowej Emitenta zosta³ przeprowadzony w oparciu o zbadane przez bieg³ych 

rewidentów historyczne informacje fi nansowe poprzednika prawnego Emitenta za lata obrotowe 2004-2006 

oraz śródroczne informacje fi nansowe za okres od 1 stycznia 2007 do 30 czerwca 2007 r. poddane przegl¹dowi 

przez bieg³ego rewidenta wraz z danymi porównywalnymi sporz¹dzonymi za okres: od 1 stycznia 2006 do 30 

czerwca 2006 r. (nie poddane przegl¹dowi ani badaniu przez bieg³ego rewidenta).
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Przes³anki oferty oraz wykorzystanie wp³ywów pieniê¿nych  

Szacowane wp³ywy netto z emisji Akcji serii C wynios¹ oko³o 6,56 mln z³. przy za³o¿eniu subskrypcji 1.400.000 

akcji i cenie emisyjnej 5,00 z³. Środki z emisji Akcji Serii C Spó³ka przeznaczy przede wszystkim na realizacjê 

celów strategii zwi¹zanych z rozwojem serwisu ifi rma.pl, a zestawienie wykorzystania środków z emisji przed-

stawione s¹ poni¿ej:

1.Inwestycje zwi¹zane z serwisem ifi rma.pl - 5 560 000 z³, w tym:

Budowa infrastruktury call-center i systemu obs³ugi klienta umo¿liwiaj¹cego dzia³anie na du¿¹ skalê (do 20.000 

tys. u¿ytkowników) - 500 000 z³

Rozbudowa serwerowni do poziomu umo¿liwiaj¹cego obs³ugê 20.000 u¿ytkowników - 200 000 z³

Budowa wizerunku marki i reklama serwisu - 4 860 000 z³ 

2.Rozbudowa dzia³u sprzeda¿y us³ug informatycznych i produktów, marketing - 600 000 z³ 

3.Zakup wyposa¿enia fi rmy (komputery, narzêdzia programistyczne, itp.) - 400 000 z³

Emitent zamierza realizowaæ cele wed³ug podanej kolejności i nie zamierza odstêpowaæ od realizacji któregokol-

wiek z celów. Jedynym ograniczeniem w realizacji bêdzie ewentualne pozyskanie mniejszej ilości środków z emi-

sji. W przypadku pozyskania mniejszej ni¿ zak³adana ilości środków fi nansowych, wskazane cele bêd¹ fi nanso-

wane w miarê mo¿liwości z zysku spó³ki. Ponadto Emitent nie wyklucza kolejnych emisji. Spó³ka nie przewiduje 

fi nansowania d³ugiem celów inwestycyjnych, które nie zostan¹ sfi nansowane z emisji akcji oraz wyniku spó³ki.

Środki pozyskane z emisji do czasu ich wydatkowania bêd¹ lokowane na krótkoterminowych lokatach banko-

wych. 

Jedn¹ z najwa¿niejszych cech serwisu ksiêgowości internetowej ifi rma.pl jest mo¿liwośæ skorzystania z pomocy 

ekspertów za pośrednictwem poczty elektronicznej, interaktywnego czatu oraz telefonu. Aby obs³ugiwaæ klien-

tów na du¿¹ skalê, niezbêdne jest rozbudowanie istniej¹cej infrastruktury telefonicznej oraz oprogramowania 

Wyszczególnienie I-VI 2007 
w tys. z³.

I-VI 2006 
w tys. z³.

31.12.2006 
w tys. z³.

31.12.2005 
w tys. z³.

31.12.2004
 w tys. z³.

Przychody netto ze sprzeda¿y 5 331,0 5 397,3 10 652,0 3 960,6 2 062,1

Zysk (strata) na dzia³alności 
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

Zobowi¹zania razem 1 735,7 778,3 761,7 859,1 158,7

- w tym zobowi¹zania krótkoter-
minowe

1 680,0 741,7 689,6 851,5 151,1

Kapita³ w³asny 1 573,9 1 364,4 1 397,9 536,4 248,2

Kapita³ akcyjny/udzia³owy 500,0 50,0 50,0 50,0 50,0

Liczba udzia³ów –  w szt. 833,4 100,0 100,0 100,0 100,0

Wartośæ ksiêgowa na udzia³ w z³. 1 888,5 13 643,9 13 978,9 5 364,2 2 482,1

Zysk (strata) netto na udzia³ w z³. 211,1 8279,79 13 614,8 2 882,0 624,9

Dywidenda na udzia³ w z³. - - 5 000,0 0,0 0,0

Tabela . Wybrane historyczne informacje fi nansowe za lata obrotowe

Źród³o: historyczne informacje  fi nansowe Emitenta
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zarz¹dzaj¹cego kontaktami z klientami serwisu. Dzia³anie to obejmuje: 

- zakup i konfi guracjê centrali telefonicznej umo¿liwiaj¹cej obs³ugê co najmniej 32 zewnêtrznych i 128 wewnêtrz-

nych linii telefonicznych oraz aparatów abonenckich, 

- zakup, konfi guracja i integracja systemu automatycznej obs³ugi g³osowej zintegrowanej z systemem obs³ugi 

klienta, 

- wynajem ³¹czy telekomunikacyjnych , 

- budowê systemu autoryzacji u¿ytkowników przez telefon, 

- rozbudowê oprogramowania obs³uguj¹cego interaktywny czat z ekspertami, 

- rozbudowê oprogramowania zarz¹dzaj¹cego histori¹ kontaktów z klientami, 

- budowê systemu monitorowania zadowolenia klientów z obs³ugi ekspertów, 

- szkolenia i wdro¿enie nowych systemów informatycznych i telekomunikacyjnych. 

Ze wzglêdu na koniecznośæ integracji rozwi¹zañ telekomunikacyjnych z dzia³aj¹cym systemem obs³ugi klienta, 

czêśæ prac programistycznych bêdzie wykonana w spó³ce. 

Rezultatem tych dzia³añ bêdzie infrastruktura telekomunikacyjna klasy call-center umo¿liwiaj¹ca obs³ugê ponad 

20.000 aktywnych u¿ytkowników serwisu. 

Podstawowym elementem serwisu ifi rma.pl jest aplikacja serwerowa gromadz¹ca i przetwarzaj¹ca dane u¿yt-

kowników. Aby obs³u¿yæ zwiêkszony ruch u¿ytkowników niezbêdna jest rozbudowa serwerowni. Konieczny te¿ 

jest zakup wiêkszej licencji na podsystem bazodanowy serwisu. Aby zwiêkszyæ dostêpnośæ serwisu rozbudowane 

zostan¹ ³¹cza internetowe, oraz rozszerzona liczba dostawców Internetu, aby zwiêkszyæ niezawodnośæ i dostêp-

nośæ aplikacji 

Wprowadzenie na rynek innowacyjnego produktu jakim jest serwis ifi rma.pl wymaga przeprowadzenia dzia³añ 

promocyjno-reklamowych. Ze wzglêdu na specyfi kê przedmiotu dzia³ania serwisu konieczna jest te¿ budowa sil-

nego wizerunku marki serwisu, która gwarantuje wiarygodnośæ, solidnośæ i nowoczesnośæ. 

Aby efektywnie prowadziæ sprzeda¿ us³ug i produktów IT niezbêdne jest rozbudowanie dzia³u sprzeda¿y i budowa 

marki Power Media jako fi rmy oferuj¹cej kompleksowe rozwi¹zania informatyczne. 

Inwestycje w tym obszarze obejmuj¹ zakupy sprzêtu i wyposa¿enia fi rmy maj¹ce na celu poprawienie efektywno-

ści pracy spó³ki oraz zwiêkszenie mocy przerobowych. 

Czynniki ryzyka

Czynniki ryzyka zwi¹zane z otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi dzia³alnośæ

Ryzyko zwi¹zane z sytuacj¹ makroekonomiczn¹

Ryzyka zwi¹zane ze stabilności¹ systemu prawnego i podatkowego

Ryzyko walutowe

Czynniki ryzyka zwi¹zane bezpośrednio z dzia³alności¹ Emitenta

Ryzyko utraty kluczowych pracowników

Ryzyko zwi¹zane z procesem sprzeda¿y produktów i us³ug

Ryzyko zwi¹zane z konkurencj¹

Ryzyko zwi¹zane z wadliwym dzia³aniem oprogramowania



Power Media S.A. 6

Ryzyko zwi¹zane z opóźnieniami w realizacji celów emisji zwi¹zanych z pozyskaniem klientów serwisu ifi rma.pl

Ryzyko zwi¹zane z rozwojem nowych programów

Ryzyko utraty kontraktów

Ryzyko zwi¹zane z funkcjonowaniem sieci Internet oraz ochron¹ danych osobowych

Ryzyko zwi¹zane z mo¿liwości¹ niezrealizowania planowanych celów emisyjnych

Czynniki ryzyka zwi¹zane z Akcjami

Ryzyko nie dojścia emisji Akcji Serii C do skutku 

Ryzyko zaskar¿enia uchwa³y o podwy¿szeniu kapita³u zak³adowego 

Ryzyko nie przydzielenia wszystkich subskrybowanych Akcji Serii C 

Ryzyko braku umowy subemisyjnej 

Ryzyko zwi¹zane z odwo³aniem b¹dź odst¹pieniem od przeprowadzenia Oferty Publicznej

Ryzyko zwi¹zane z wyd³u¿eniem czasu przyjmowana zapisów 

Ryzyko zwi¹zane 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 gie³dowego

Ryzyko zwi¹zane z wykluczeniem Akcji z obrotu na rynku regulowanym lub zawieszeniem obrotu Akcjami

Ryzyko opóźnienia we wprowadzeniu Akcji Serii B i C do obrotu gie³dowego

Ryzyko zawieszenia notowañ 

Ryzyko zwi¹zane z PDA 

Ryzyko zwi¹zane z przysz³ym kursem akcji oraz p³ynności¹ obrotu 

Ryzyko inwestycji w Akcje Serii B, C oraz PDA

Ryzyko nienale¿ytego wype³nienia przez Emitenta obowi¹zków wymaganych prawem, a przez to mo¿liwośæ 
na³o¿enia przez KNF kar na Emitenta

Ryzyko wynikaj¹ce ze stanowiska Zarz¹du Gie³dy w sprawie szcze gó³owych warunków dopuszczania i wpro-
wadzania do obrotu gie³dowego niektórych instrumentów fi nansowych

3.Informacje dotycz¹ce Emitenta

Zarys historii Emitenta

Rok 1997 

-Za³o¿enie przez Jaros³awa Lewandowskiego, Andrzeja Parszuto i Wojciecha Narczyñskiego Spó³ki pod fi rm¹ 

Przedsiêbiorstwo Us³ugowo – Handlowe POWER MEDIA Sp. z o.o.;

Rok 1999

- Zbycie na rzecz Przedsiêbiorstwa Handlowo Us³ugowego SEMATA Sp. z o.o. przez Jaros³awa Lewandowskie-

go, Andrzeja Parszuto i Wojciecha Narczyñskiego wszystkich udzia³ów Spó³ki pod fi rm¹ Przedsiêbiorstwo Us³u-

gowo – Handlowe POWER MEDIA Sp. z o.o.;

Rok 2000

- Zbycie przez Przedsiêbiorstwo Handlowo Us³ugowego SEMATA Sp. z o.o. wszystkich posiadanych udzia³ów na 

rzecz Andrzeja Parszuto i Wojciecha Narczyñskiego.

- Rozpoczêcie prac nad serwisem ifi rma.pl w ramach wspó³pracy ze spó³k¹ ifi rma.pl Sp. z o.o., która powsta³a 

w 2000 roku jako projekt fi nansowany przez fundusz inwestycyjny Internet Investment Fund S.A. Środki fi -
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nansowe pozyskane z funduszu mia³y s³u¿yæ uruchomieniu projektu, aby ³atwiejsze by³o pozyskanie środków 

na nastêpne etapy rozwoju przedsiêwziêcia. Plany te zosta³y pokrzy¿owane przez gwa³towny krach na rynku 

inwestycji w przedsiêwziêcia internetowe, który mia³ miejsce na prze³omie lat 2000/2001.

- Rozpoczêcie świadczenia us³ug programistycznych dla klientów zagranicznych z uwagi na za³amanie siê rynku 

informatycznego w Polsce. Emitent poszukuj¹c nowych rynków zbytu koncentruje siê na rynku pó³nocnoame-

rykañskim.

Rok 2001

- Rozpoczêcie sprzeda¿y licencji na w³asne produkty, 

- Rozpoczêcie wspó³pracy z amerykañskim serwisem internetowym Optima Wellenss Center (USA),

- Rozpoznanie potrzeb wysokiej specjalizacji na miêdzynarodowych rynkach IT skutkuje podjêciem specjalizacji 

w technologiach fi rmy Apple.

Rok 2002

- Rozpoczêcie wspó³pracy z Apple IMC Polska (SAD sp. z o.o.) – jako konsekwencja specjalizacji technologicz-

nej.

- 22 listopada 2002 r. og³oszono upad³ośæ obejmuj¹c¹ likwidacjê maj¹tku spó³ki ifi rma.pl Sp. z o.o.

Rok 2003 

- 28.02.2003 r. spó³ka „Internet Investment Fund” S.A. z siedzib¹ w Krakowie objê³a udzia³y poprzednika 

prawnego Emitenta w utworzone w drodze podwy¿szenia kapita³u zak³adowego (uchwa³a 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 ifi rma.pl , 

ifi rma.com.pl oraz autorskich praw maj¹tkowych oraz prawa do wykonywania autorskich praw zale¿nych do 

oprogramowania komputerowego;

- Przepisanie z Rejestru Handlowego B poprzednika prawnego Emitenta - POWER MEDIA Sp. z o.o. do rejestru 

przedsiêbiorców Krajowego Rejestru S¹dowego prowadzonego przez S¹d Rejonowy dla Wroc³awia – Fabrycznej 

we Wroc³awiu,

- Przejêcie serwisu www.ifi rma.pl,

- Rozpoczêcie wspó³pracy z PMG (Norwegia),

- Rozpoczêcie wspó³pracy z Accenture.

Rok 2004

- 1.09.2004 r. poprzednik prawny Emitenta – POWER MEDIA Sp. z o.o naby³ od Internet Investment Fund S.A. 

840.000 akcji imiennych serii A spó³ki eCenter S.A. w upad³ości z siedzib¹ w Krakowie. £¹czna cena wynios³a 

1 z³.

- 3.09.2004 r. Spó³ka „Internet Investment Fund” S.A. z siedzib¹ w Krakowie sprzeda³a wszystkie posiadane 

przez siebie udzia³y w POWER MEDIA Sp. z o.o. na rzecz Wojciecha Narczyñskiego i Andrzeja Parszuto;

- 1.10.2004 r. dokonano stwierdzenia ukoñczenia postêpowania upad³ościowego ifi rma.pl Sp. z o.o. z siedzib¹ 

we Wroc³awiu.

Rok 2005 

- W konsekwencji zmian na lokalnym rynku IT, czyli rosn¹cych potrzeb zagranicznych koncernów na specjali-

stów IT Emitent nawi¹zuje wspó³pracê o świadczenie us³ug z polskimi oddzia³ami koncernów dzia³aj¹cych we 

Wroc³awiu, Siemens oraz BenQ (BenQ Mobile Sp. z o.o.),
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- Uzupe³nienie oferty o szkolenia dla programistów i informatyków, 

- Pierwsze wdro¿enie systemu inStudio w TVN 24.

- Wojciech Narczyñski oraz Andrzej Parszuto dokonali sprzeda¿y czêści swoich udzia³ów POWER MEDIA Sp. z 

o.o. na rzecz Marty Przew³ockiej;

- Andrzej Parszuto dokona³ sprzeda¿y czêści posiadanych udzia³ów POWER MEDIA Sp. z o.o. na rzecz kluczo-

wych pracowników Spó³ki;

Rok 2006 

- Rosn¹ce zapotrzebowanie na wysokospecjalistyczn¹ kadrê IT przyczynia siê do wykorzystania tej szansy ryn-

kowej przez Emitenta poprzez rozszerzenie świadczenia us³ug w zakresie outsourcingu kadrowego na terenie 

ca³ej Polski i rozpoczêcie wspó³pracy miedzy innymi z Motorola Sp. z o.o.,

- Rozpoczêcie prowadzenia zajêæ dla studentów Uniwersytetu Wroc³awskiego przez pracowników Emitenta; ,

- Rozpoczêcie wspó³pracy z One Mile Up (USA), 

- Zakoñczenie wspó³pracy z BenQ Mobile Sp. z o.o.

-Wojciech Narczyñski, Andrzej Parszuto i Agnieszka Koz³owska nabyli udzia³y POWER MEDIA Sp. z o.o. od 

pracowników Spó³ki;

Rok 2007

- Przekszta³cenie Spó³ki w Power Media S.A.,

- Otworzenie rynków krajów cz³onkowskich Unii Europejskiej dla polskich pracowników oraz narastaj¹ca emi-

gracja informatyków pozwoli³a na rozpoczêcie świadczenia us³ug rekrutacji informatyków dla fi rm zagranicz-

nych, miedzy innymi z Holandii.

- 12.02.2007 r. Wojciech Narczyñski oraz Andrzej Parszuto dokonali sprzeda¿y czêści swoich udzia³ów POWER 

MEDIA Sp. z o.o. na rzecz Izabeli Bieñkowskiej;

- 6.06.2007 r. Wojciech Narczyñski oraz Andrzej Parszuto dokonali sprzeda¿y czêści posiadanych akcji Emitenta 

na rzecz Joanny Zalewskiej.

Zarys ogólny dzia³alności Emitenta

Emitent dzia³a na rynku IT, oferuj¹c klientom us³ugi zwi¹zane z tworzeniem systemów informatycznych , us³ugi 

outsourcingu kadrowego i rekrutacji specjalistów IT oraz serwis internetowy – www.ifi rma.pl.

Obszary dzia³alności Emitenta to:

1.Us³ugi IT /dedykowane rozwi¹zania informatyczne:

Sprzeda¿ licencji na w³asne oprogramowanie

Us³ugi informatyczne i programistyczne

Szkolenia dla programistów i informatyków

Utrzymanie, serwis i wsparcie systemów informatycznych

2.Outsourcing i rekrutacja specjalistów IT:

Rekrutacja pracowników do dzia³ów IT

Outsourcing kadrowy

3.Serwis internetowy – www.ifi rma.pl
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W dwóch pierwszych obszarach dzia³alności fi rma świadczy kompleksowe us³ugi realizacji i utrzymywania sy-

stemów informatycznych. Emitent specjalizuje siê w aplikacjach internetowych oraz oprogramowaniu dla syste-

mów telefonii komórkowej. Klientami Emitenta s¹ du¿e i średnie fi rmy dzia³aj¹ce w Polsce i za granic¹. Komple-

mentarne us³ugi outsourcingu i rekrutacji kadr pozwalaj¹ na pe³n¹ obs³ugê kontrahentów Emitenta.

Trzeci obszar - serwis internetowy ifi rma.pl jest pionierskim rozwi¹zaniem ksiêgowości internetowej przezna-

czonym dla ma³ych fi rm oraz mikroprzedsiêbiorstw dzia³aj¹cych w Polsce. Jest on rozwi¹zaniem alternatywnym 

do prowadzenia ksiêgowości przez biuro rachunkowe lub korzystania z aplikacji desktopowych. Podobnie jak 

bankowośæ internetowa oferuje konkurencyjn¹ cenê, szybki dostêp do informacji z dowolnego miejsca, a tym 

samym wygodê dzia³ania na polu prowadzenia ksiêgowości ma³ych fi rm. Ten obszar dzia³alności charakteryzuje 

siê najwiêkszym potencja³em wzrostowym oraz unikalnym modelem biznesowym.

Us³ugi IT/dedykowane rozwi¹zania informatyczne

Obecnie najwiêksza czêśæ przychodów osi¹gana jest ze sprzeda¿y us³ug IT/dedykowanych rozwi¹zañ informa-

tycznych. Udzia³ tej dzia³alności w przychodach ogó³em w roku 2004 osi¹gn¹³ 94,9%, w 2005 zbli¿y³ siê do 

96,6 %, natomiast w 2006 nieznacznie spad³ do 88,8%, na co wp³yw mia³ wzrost przychodów w obszarze 

outsourcingu. Najwiêksz¹ grupê odbiorców stanowi³y korporacje miêdzynarodowe dzia³aj¹ce w Polsce, w tym: 

Apple IMC Polska (SAD sp. z o.o.) – wspó³praca od 2002, Siemens – wspó³praca od kwietnia 2005 roku, BenQ 

– wspó³praca od października 2005 roku do listopada 2006.

Outsourcing i rekrutacja specjalistów IT

Ze wzglêdu na zachodz¹ce zmiany na rynku IT w Polsce oraz otwarcie przez niektóre kraje Unii Europejskiej ryn-

ków dla polskich pracowników, a z tym wi¹¿¹ca siê emigracja specjalistów IT w 2006 roku Emitent wprowadzi³ 

do wachlarza oferowanych us³ug outsourcing i rekrutacjê specjalistów IT. 

W tym zakresie Emitent oferuje swoje us³ugi korporacjom dzia³aj¹cym na polskim rynku i zagranic¹. Przychody 

z tego tytu³u w 2006 roku osi¹gnê³y 8,2% wartości przychodów ogó³em, a dzia³alnośæ ta - obejmuj¹ca z jednej 

strony rekrutacjê pracowników do dzia³ów IT, a z drugiej outsourcing kadrowy - sta³a siê dope³nieniem us³ug 

zwi¹zanych z realizacj¹ i utrzymaniem systemów informatycznych, co pozwoli³o na komplementarn¹ obs³ugê 

obecnie wspó³pracuj¹cych kontrahentów oraz otworzenie nowych rynków w Unii Europejskiej.

www.ifi rma.pl

Serwis internetowy ifi rma.pl notuje systematyczny wzrost liczby klientów. Przychody serwisu w latach 2004-

2006 wzros³y prawie 3-krotnie. W ocenie Emitenta jest to ten obszar dzia³ania, który ma najwiêkszy potencja³ 

wzrostu i jest g³ównym elementem, na którym koncentruje siê strategia dalszego rozwoju.

Serwis s³u¿y do automatyzacji rozliczeñ podatkowych i jest przeznaczony dla ma³ych fi rm i osób rozliczaj¹cych 

siê za zasadzie samozatrudnienia. U¿ytkownicy maj¹ do dyspozycji zaawansowany serwis internetowy oraz 

ca³odniowe wsparcie ekspertów Emitenta w dziedzinie ksiêgowości. U¿ytkownicy serwisu samodzielnie wpro-

wadzaj¹ informacje o transakcjach w fi rmie (faktury, koszty itp.), a w wyniku otrzymuj¹ deklaracje podatkowe, 

ksiêgi, ewidencje itd.

Celem serwisu jest umo¿liwienie osobom posiadaj¹cym ograniczon¹ wiedzê na temat ksiêgowości ³atwe i tanie 

rozliczenie siê ze zobowi¹zañ podatkych i wywi¹zywanie z obowi¹zków zwi¹zanych z prowadzeniem ksiêgo-

wości fi rmy.

Wiêkszośæ funkcji serwis wykonuje automatycznie, ale ka¿dy zapis mo¿na wprowadziæ rêcznie, usun¹æ lub 

poprawiæ. 
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Podstawowe zadania serwisu: 

- wystawianie faktur sprzeda¿y towarów i us³ug, wyposa¿enia i środków trwa³ych, 

- obs³uga spraw kadrowych i p³acowych w ma³ej fi rmie,

- rejestrowanie dokumentów ponoszenia kosztów np. zakupu materia³ów, towarów handlowych, us³ug, wypo-
sa¿enia i środków trwa³ych, 

- prowadzenie bazy danych dostawców i odbiorców,

- automatyczne uzupe³nianie Ksiêgi Przychodów i Rozchodów,

- automatyczne uzupe³nianie Ewidencji Zakupów i Sprzeda¿y VAT,

- automatyczne tworzenie list p³ac,

- prowadzenie rejestru wyposa¿enia i środków trwa³ych,

- prowadzenie ewidencji pojazdów (osobowych i ciê¿arowych, fi rmowych i niefi rmowych) u¿ywanych przez 
- fi rmê oraz rejestrowanie ponoszonych na nie kosztów,

- obliczanie i automatyczne ksiêgowanie stawek amortyzacyjnych,

- automatyczne tworzenie dowodów umorzenia środków trwa³ych,

- tworzenie remanentów i protoko³ów likwidacji,

- obliczanie zobowi¹zañ z tytu³u podatku dochodowego i VAT,

- obliczanie zobowi¹zañ wobec ZUS,

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

- automatyczne tworzenie przelewów dla kontrahentów, urzêdów skarbowych i ZUS,

- wydruk dowolnych dokumentów z serwisu ifi rma.pl przy pomocy dowolnej drukarki.

Ponadto: 

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

- poradnik zwi¹zany z zak³adaniem fi rmy i jej prowadzeniem,

- adresy, telefony i numery kont bankowych urzêdów skarbowych i ZUS,

- zestaw najczêściej zadawanych pytañ wraz z odpowiedziami, tzw. FAQ (Frequently Asked Questions - czêsto 
zadawane pytania).

G³ówne rynki i cele strategiczne Spó³ki

Rynek dzia³alności Emitenta w ujêciu instytucjonalnym

Spośród klientów mo¿na wyró¿niæ trzy podstawowe grupy:

- Klienci korporacyjni dzia³aj¹cy w Polsce 

Klienci z tej grupy to najczêściej spó³ki z sektora telekomunikacyjnego oraz instytucje fi nansowe w Polsce. Dla 

tych klientów Emitent świadczy us³ugi z obszarów tak us³ug IT, jak i outsourcingu i rekrutacji specjalistów IT.

- Ma³e i średnie przedsiêbiorstwa z Europy (w tym w Polsce) i USA

W tej grupie przewa¿aj¹ odbiorcy w USA i Europie Zachodniej zw³aszcza w zakresie us³ug IT i dedykowanych 

rozwi¹zañ informatycznych. Coraz czêściej pojawiaj¹ siê w tej grupie klienci z Polski.

- Mikrofi rmy dzia³aj¹ce w Polsce. 

W tej grupie znajduj¹ siê ma³e fi rmy dzia³aj¹ce w Polsce oraz osoby prowadz¹ce dzia³alnośæ gospodarcz¹ (samo-

zatrudnienie). Ta grupa klientów to g³ównie klienci ifi rma.pl.
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Us³ugi IT/dedykowane rozwi¹zania informatyczne

Obszar dzia³ania Emitenta obejmuje us³ugi zwi¹zane z wytwarzaniem oprogramowania oraz budowy i utrzyma-

nia systemów informatycznych. Wiod¹c¹ rolê w tym obszarze dzia³ania odgrywaj¹ sektor oprogramowania dla 

sieci telefonii komórkowej oraz sektor aplikacji dzia³aj¹cych w środowisku sieci Internet.

Outsourcing i rekrutacja specjalistów IT:

Outsourcing i rekrutacja specjalistów IT s¹ uzupe³nieniem us³ug realizowanych w poprzednio wymienionym 

obszarze. Zadowolenie klientów z kwalifi kacji pracowników Emitenta umo¿liwi³o rozszerzenie oferty o rekruta-

cje specjalistów z zakresu IT na potrzeby klientów Emitenta. Unikalny proces rekrutacji prowadzonej na w³asne 

potrzeby Emitenta zyska³ uznanie klientów dziêki wysokiej jakości i wydajności tego procesu oraz krótkiemu 

czasowi wyszukiwania kandydatów. Klientami dzia³u HR s¹ korporacje dzia³aj¹ce na rynku Polskim.

Serwis internetowy – www.ifi rma.pl 

Klientami serwisu internetowego ifi rma.pl s¹ fi rmy z sektora mikroprzedsiêbiorstw dzia³aj¹ce na rynku polskim. 

Rynek dzia³ania serwisu obejmuje wszystkie podmioty gospodarcze rozliczaj¹ce siê na podstawie ksiêgi przy-

chodów i rozchodów. 

Strategia

Emitent jest fi rm¹ informatyczn¹ specjalizuj¹c¹ siê w tworzeniu nowoczesnych rozwi¹zaniach IT w opar-

ciu o rozwi¹zania fi rmy Apple: WebObjects i Cocoa.

D³ugoletnie doświadczenie na rynkach miêdzynarodowych, kompetentny i doświadczony zespó³ wspó³pracow-

ników, zastosowanie nowoczesnych rozwi¹zañ technologicznych i organizacyjnych pozwala na dostarczenie 

Klientom i Partnerom wysokiej jakości rozwi¹zañ wspomagaj¹cych pracê i zarz¹dzanie fi rm¹.

Emitent koncentruje siê w swoich dzia³aniach na tworzeniu wartości dla klientów i akcjonariuszy.

Emitent w strategii dalszego rozwoju koncentruje siê przede wszystkim na rozwoju serwisu www.ifi rma.pl 

poprzez: 

- Wzmocnienie wizerunku i rozpoznawalności marki,

- Zbudowanie call center i infrastruktury informatycznej zwiêkszaj¹cej funkcjonalnośæ serwisu oraz zwiêkszenie 
skali dzia³ania,

- Wspó³pracê z organizacjami i podmiotami zrzeszaj¹cymi osoby prowadz¹ce dzia³alnośæ gospodarcz¹,

- Zbudowanie modu³u sprzeda¿y towarów i us³ug dla u¿ytkowników serwisu,

- Nawi¹zanie wspó³pracy z partnerami oferuj¹cymi us³ugi i produkty dla sektora MSP,

- Uczestniczenie w projektach i przetargach na przedsiêwziêcia zwi¹zane z e-podatkami.

Jednym z elementów promowania idei rozliczania podatków przez internet oraz serwisu ifi rma.pl, bêdzie przy-

gotowywany serwis internetowy przeznaczony nie tylko dla przedsiêbiorców, ale dla wszystkich podatników.  

Serwis bêdzie umo¿liwia³ wygenerowanie formularzy podatkowych PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 oraz wszelkich 

za³¹czników do tych formularzy.

Emitent zamierza równie¿ umacniaæ i rozwijaæ dotychczasowe kierunki dzia³ania, w szczególności rozwój us³ug 

IT i dedykowanych rozwi¹zañ informatycznych, us³ug w zakresie outsourcingu i rekrutacji specjalistów IT, jak 

równie¿ w zakresie przedsiêwziêæ internetowych.

Emitent koncentruje siê na doskonaleniu wybranych linii biznesowych.
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4. Kapita³ zak³adowy i znacz¹cy akcjonariusze

Kapita³ zak³adowy Spó³ki wynosi nie wiêcej ni¿ 640.000,00 (s³ownie: sześæset czterdzieści tysiêcy) z³otych i dzieli 

siê na:

- 2.500.000 (s³ownie: dwa miliony piêæset tysiêcy) akcji imiennych serii A, o wartości nominalnej 0,10 z³ (s³ow-

nie: dziesiêæ groszy) ka¿da, uprzywilejowanych w ten sposób, i¿ na jedn¹ akcjê przypadaj¹ dwa g³osy na Wal-

nym Zgromadzeniu, oraz

- 2.500.000 (s³ownie: dwa miliony piêæset tysiêcy) akcji zwyk³ych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 

0,10 z³ (s³ownie: dziesiêæ groszy) ka¿da, oraz

- nie wiêcej ni¿ 1.400.000 (s³ownie: jeden milion czterysta tysiêcy) akcji zwyk³ych na okaziciela serii C, o wartości 

nominalnej 0,10 z³ (s³ownie: dziesiêæ groszy) ka¿da.

Lp. Cz³onek zarz¹du Ilośæ akcji Opcje na akcje 
emitenta

Udzia³ w kapitale 
zak³adowym

Ilośæ g³osów na 
WZA

1 Wojciech Narczyñski 1.700.000 Brak 34% 34,3%

2 Andrzej Parszuto 1.700.000 Brak 34% 34,3%

3 Marta Przew³ocka 1.000.000 Brak 20% 20%

4 Agnieszka Koz³owska 250.000 Brak 5% 5%

Tabela . Liczba Akcji i g³osów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta w posiadaniu Cz³onków 
Zarz¹du

Źród³o: Emitent

Poza cz³onkami organów Emitenta wymienionymi powy¿ej, nie ma znacz¹cych akcjonariuszy Emitenta.

5. Szczegó³y oferty oraz dopuszczenia do obrotu

Oferta i dopuszcenie do obrotu

Na podstawie Prospektu do obrotu gie³dowego wprowadzanych jest ³¹cznie nie wiêcej ni¿ 3.900.000 Akcji 

Emitenta o wartości nominalnej 0,10 z³otego ka¿da i ³¹cznej wartości nominalnej 390.000 z³, w tym:

- 2.500.000 Akcji zwyk³ych na okaziciela Serii B o wartości nominalnej 0,10 z³otego ka¿da,

- nie wiêcej ni¿ 1.400.00 Akcji zwyk³ych na okaziciela Serii C o wartości nominalnej 0,10 z³otego ka¿da.

Do obrotu gie³dowego wprowadzanych jest tak¿e nie wiêcej ni¿ 1.400.000 Praw do Akcji Serii C.

Na podstawie Prospektu oferowanych jest 1.400.000 (s³ownie: jeden milion czterysta tysiêcy) akcji serii C o 

wartości nominalnej 0,10 z³. ka¿da i ³¹cznej wartości nominalnej 140.000,00 z³ (s³ownie osiemdziesi¹t sto czter-

dzieści tysiêcy z³otych).

Akcje Serii C w ramach Subskrypcji Otwartej oferowane s¹ bez podzia³u na transze. 
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Przewidywany harmonogram oferty

  3 marzec 2008 r.  otwarcie Subskrypcji Otwartej Akcji Serii C

  3 marzec 2008 r.  rozpoczêcie przyjmowania zapisów na Akcje Serii C

  7 marzec 2008 r.  zakoñczenie przyjmowania zapisów na Akcje Serii C

14 marzec 2008 r.  przydzia³ Akcji Oferowanych w ramach Subskrypcji Otwartej

14 marzec 2008 r.  zamkniêcie Subskrypcji Otwartej Akcji Serii C

Terminy realizacji Publicznej Oferty mog¹ ulec zmianie. 

Po rozpoczêciu przyjmowania zapisów Emitent zastrzega sobie prawo do wyd³u¿enia terminu przyjmowania 

zapisów, w sytuacji, gdy ³¹czna liczba Akcji Oferowanych objêtych z³o¿onymi zapisami bêdzie mniejsza ni¿ liczba 

Akcji Oferowanych w Publicznej Ofercie. 

Nowe terminy zostan¹ podane do publicznej wiadomości nie później ni¿ w dniu up³ywu danego terminu w 

formie aneksu do Prospektu.

Cena emisyjna

Zgodnie z uprawnieniami nadanymi przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Power Media S.A. Uchwa³¹ nr 1 

z dnia 15 czerwca 2007 r., Zarz¹d Power Media S.A. ustali³ Uchwa³¹ Zarz¹du nr 1/11/2007 z dnia 22 listopada 

2007 cenê Akcji Oferowanych na 5,00 z³otych za jedn¹ Akcjê.

Opis procedury sk³adania zapisów

Inwestor, który zamierza obj¹æ Akcje Oferowane w ramach Subskrypcji Otwartej powinien z³o¿yæ zapis w Punk-

cie Obs³ugi domu maklerskiego, który jest uczestnikiem konsorcjum dystrybucyjnego, o którym mowa w pkt 

5.4.1 Dokumentu Ofertowego. Z uwagi na fakt, ¿e przydzia³ Akcji nast¹pi za pośrednictwem systemu infor-

matycznego GPW, inwestor musi posiadaæ Rachunek Papierów Wartościowych w domu maklerskim, w którym 

zamierza z³o¿yæ zapis subskrypcyjny.

Lista domów maklerskich – cz³onków Gie³dy, uprawnionych do przyjmowania zapisów zostanie podana do 

publicznej wiadomości za pomoc¹ zatwierdzonego przez KNF aneksu do Prospektu, w sposób w jaki zosta³ 

udostêpniony Prospekt przed rozpoczêciem oferty.

Lista Punktów Obs³ugi Oferuj¹cego, uprawnionych do przyjmowania zapisów, zosta³a przedstawiona w za³¹cz-

niku nr 2 do Dokumentu Ofertowego.

Zapisy na Akcje Oferowane mog¹ byæ sk³adane równie¿ za pośrednictwem Internetu, faksu, telefonu lub innych 

środków technicznych na warunkach obowi¹zuj¹cych w domu maklerskim przyjmuj¹cym zapis. W takim przy-

padku inwestor powinien mieæ podpisan¹ stosown¹ umowê z domem maklerskim, gdzie bêdzie sk³ada³ zapis 

na Akcje Oferowane. Umowa taka powinna w szczególności zawieraæ upowa¿nienie domu maklerskiego lub 

jego pracowników do z³o¿enia zapisu na Akcje w imieniu inwestora.

W ramach Subskrypcji Otwartej mo¿na sk³adaæ zapisy na nie mniej ni¿ 100 sztuk i nie wiêcej ni¿ liczba Akcji Serii 

C. Inwestor ma prawo do z³o¿enia kilku zapisów, które ³¹cznie nie mog¹ przekroczyæ 1.400.000 Akcji. 
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Wskazanie, kiedy i w jakich okolicznościach oferta mo¿e zostaæ wycofana lub zawieszona 

Wycofanie lub zawieszenie Publicznej Oferty mo¿e nast¹piæ przed dniem publikacji Prospektu emisyjnego lub 

z wa¿nych powodów po dniu publikacji Prospektu emisyjnego. Wycofanie lub zawieszenie Publicznej Oferty 

mo¿e nast¹piæ równie¿ po rozpoczêciu oferty.  

Do wa¿nych powodów nale¿y miêdzy innymi zaliczyæ: 

- nag³e i nieprzewidywalne wcześniej zmiany w sytuacji gospodarczej, politycznej kraju lub świata, które mog¹ 

mieæ istotny negatywny wp³yw na rynki fi nansowe, gospodarkê kraju lub na dalsz¹ dzia³alnośæ Emitenta, 

- nag³e i nieprzewidywalne zmiany maj¹ce bezpośredni wp³yw na dzia³alnośæ operacyjn¹ Emitenta. 

- wyst¹pi¹ inne nieprzewidziane okoliczności powoduj¹ce, i¿ przeprowadzenie Oferty Publicznej i przydzielenie 

Akcji Oferowanych by³oby niemo¿liwe lub szkodliwe dla interesu Emitenta.

W przypadku wycofania lub zawieszenia Oferty Publicznej, stosowna decyzja Emitenta zostanie podana do 

publicznej wiadomości w formie Aneksu zgodnie z art. 51 Ustawy o ofercie. Uzasadnienie decyzji nie musi byæ 

przekazane do publicznej wiadomości. 

Redukcja zapisów

Jeśli liczba Akcji, na które z³o¿ono zapisy w ramach Subskrypcji Otwartej bêdzie przekraczaæ liczbê Akcji Serii C, 

przydzia³ Akcji zostanie dokonany na zasadach proporcjonalnej redukcji. Średnia stopa alokacji bêdzie wyra¿ona 

w procentach z dok³adności¹ do trzech miejsc po przecinku. 

U³amkowe czêści Akcji Oferowanych nie bêd¹ przydzielane, podobnie jak nie bêd¹ przydzielane Akcje Ofero-

wane kilku inwestorom ³¹cznie. Akcje Oferowane nie przydzielone w wyniku zaokr¹gleñ zostan¹ przydzielone 

kolejno, po jednej Akcji Serii C, inwestorom którzy z³o¿yli zapisy na najwiêksz¹ liczbê Akcji Oferowanych, po-

cz¹wszy od zapisów o najwiêkszym wolumenie, do zapisów o najmniejszym wolumenie, a¿ do ca³kowitego ich 

wyczerpania. W przypadku zapisów na jednakow¹ liczbê Akcji Oferowanych o przydziale zadecyduje Emitent. 

W przypadku, gdy zgodnie z opisanymi zasadami przydzia³u inwestorowi sk³adaj¹cemu zapis na Akcje Serii C 

nie zostan¹ przydzielone lub przydzielona zostanie mniejsza liczba Akcji ni¿ ta, na któr¹ z³o¿ono zapis, niewy-

korzystana czêśæ wp³aconej kwoty zostanie odblokowana na rachunku inwestycyjnym w domu maklerskim 

przyjmuj¹cym zapis po otrzymaniu kart umów z GPW.

Pozosta³a czêśæ kwoty stanowi¹ca iloczyn Ceny emisyjnej oraz liczby przydzielonych Akcji Serii C powiêkszona o 

prowizjê maklersk¹ pozostanie zablokowana na rachunku inwestycyjnym inwestora, z którego zostanie pobra-

na w dniu rozliczenia transakcji przez KDPW, w celu op³acenia przydzielonych.

Minimalna i maksymalna wielkośæ zapisu

W ramach Subskrypcji Otwartej Inwestor mo¿e z³o¿yæ zapis na nie mniej ni¿ 100 Akcji i nie wiêcej ni¿ 1.400.000 

Akcji. W przypadku z³o¿enia zapisu na mniej ni¿ 100 Akcji, zapis taki bêdzie niewa¿ny. W przypadku z³o¿enia 

zapisu na wiêcej ni¿ 1.400.000 Akcji zapis taki bêdzie traktowany jak zapis na 1.400.000 Akcji Oferowanych 

w Subskrypcji Otwartej. Inwestor ma prawo do z³o¿enia kilku zapisów, które ³¹cznie nie mog¹ przekroczyæ 

1.400.000 Akcji. Zapisy opiewaj¹ce na wy¿sz¹ liczbê Akcji bêd¹ traktowane jak zapisy na 1.400.000 Akcji Ofe-

rowanych w Subskrypcji Otwartej.
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Termin, w którym mo¿liwe jest wycofanie zapisu

W przypadku, gdy po rozpoczêciu przyjmowania zapisów, do publicznej wiadomości zosta³ udostêpniony aneks 

do Prospektu dotycz¹cy zdarzenia lub okoliczności zaistnia³ych przed dokonaniem przydzia³u Akcji, o których 

Emitent powzi¹³ wiadomośæ przed tym przydzia³em, osoba, która z³o¿y³a zapis na Akcje przed udostêpnieniem 

aneksu mo¿e wycofaæ zapis, sk³adaj¹c Oferuj¹cemu oświadczenie na piśmie, w terminie 2 dni roboczych od 

dnia udostêpnienia aneksu.

Sposób i terminy wnoszenia wp³at na papiery wartościowe

Ze wzglêdu na fakt, i¿ przydzia³ Akcji Oferowanych w Subskrypcji Otwartej bêdzie dokonywany za pośredni-

ctwem systemu GPW, w chwili sk³adania zapisu inwestor musi posiadaæ na rachunku pieniê¿nym s³u¿¹cym do 

obs³ugi rachunku papierów wartościowych w domu maklerskim, w którym sk³ada zapis, lub na rachunku ban-

ku depozytariusza (w odniesieniu do osób korzystaj¹cych z rachunku papierów wartościowych prowadzonych 

przez depozytariusza) środki pieniê¿ne w kwocie stanowi¹cej iloczyn liczby Akcji Oferowanych, na któr¹ inwe-

stor zamierza z³o¿yæ zapis i ich ceny emisyjnej, powiêkszone o kwotê stanowi¹c¹ prowizjê maklersk¹ danego 

domu maklerskiego. 

Wp³ata na Akcje Oferowane powiêkszona o prowizjê maklersk¹ zostaje zablokowana w chwili sk³adania zapi-

su.

Op³acenie Akcji Oferowanych nastêpuje wy³¹cznie w walucie polskiej.

Domy maklerskie s¹ uprawnione do pobierania prowizji od inwestorów z tytu³u zrealizowanych zleceñ wysta-

wionych na podstawie zapisów na Akcje Serii C, na zasadach określonych w regulaminach świadczenia us³ug 

brokerskich.

Zapis nieposiadaj¹cy pokrycia w środkach pieniê¿nych jest niewa¿ny. Wp³aty na Akcje nie s¹ oprocentowane.

Kwota stanowi¹ca iloczyn liczby przydzielonych Akcji Oferowanych i Ceny Emisyjnej, jako wp³ata za przydzie-

lone Akcje oraz prowizja maklerska, zostanie pobrana z rachunku subskrybenta niezw³ocznie po dokonaniu 

przydzia³u przez GPW, nie później ni¿ w pierwszym dniu roboczym po dniu sesji gie³dowej, na której dokonany 

zostanie przydzia³ Akcji Oferowanych w Subskrypcji Otwartej.

Opis sposobu podania wyników oferty do publicznej wiadomości

Publiczna Oferta dojdzie do skutku, je¿eli do dnia zakoñczenia zapisów w ramach Subskrypcji Otwartej zostan¹ 

z³o¿one i prawid³owo op³acone zapisy przynajmniej na jedn¹ Akcjê Serii C. Informacja w tej sprawie zostanie 

przekazana do publicznej wiadomości, w sposób, w jaki udostêpniony zosta³ Prospekt oraz w trybie przekaza-

nia informacji równocześnie do KNF i GPW, a nastêpnie do Polskiej Agencji Prasowej, zgodnie z art. 56 ust.1 

Ustawy. 

W przypadku niedojścia Publicznej Oferty do skutku z powodu nie z³o¿enia zapisu i braku prawid³owego przy-

najmniej jednej Akcji Serii C, do dnia zakoñczenia przyjmowania zapisów, og³oszenie w tej sprawie zamieszczo-

ne bêdzie w terminie 14 dni po up³ywie zamkniêcia Publicznej Oferty w dzienniku ogólnopolskim, w siedzibie 

Emitenta oraz w Punktach Obs³ugi Klienta przyjmuj¹cych zapisy na Akcje Oferowane. To samo og³oszenie bê-

dzie zawieraæ wezwanie do odbioru przez inwestorów wp³aconych kwot. Wp³acone kwoty zostan¹ zwrócone 

bez odsetek i odszkodowañ w ci¹gu 14 dni od ukazania siê og³oszenia, o którym mowa powy¿ej, w sposób 

określony przez inwestora w formularzu zapisu. 
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Zasady dystrybucji i przydzia³u

Rodzaje Inwestorów, którym oferowane s¹ papiery wartościowe

Osobami uprawnionymi do sk³adania zapisów na Akcje Oferowane w Subskrypcji Otwartej s¹ osoby fi zyczne, 

osoby prawne i jednostki nie posiadaj¹ce osobowości prawnej, bêd¹ce zarówno rezydentami, jak i nierezy-

dentami w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe, oraz zarz¹dzaj¹cy cudzym 

pakietem papierów wartościowych na zlecenie, w imieniu osób, których rachunkami zarz¹dzaj¹ i na rzecz 

których maj¹ zamiar nabyæ Akcje Serii C. Nierezydenci zamierzaj¹cy z³o¿yæ zapis na Akcje winni zapoznaæ siê 

z odpowiednimi przepisami kraju swego pochodzenia. Zapisy na Akcje sk³adane przez towarzystwa funduszy 

inwestycyjnych w imieniu w³asnym, odrêbnie na rzecz poszczególnych zarz¹dzanych przez to towarzystwo fun-

duszy inwestycyjnych, stanowi¹ w rozumieniu Prospektu zapisy odrêbnych inwestorów.

Zamiary znacznych akcjonariuszy i cz³onków organów zarz¹dzaj¹cych, nadzorczych 

lub administracyjnych emitenta co do uczestnictwa w subskrypcji w ramach oferty

Zgodnie z wiedza Emitenta, dotychczasowi akcjonariusze, ze wzglêdu na potrzebê uzyskania rozproszenia Akcji 

w perspektywie ich dopuszczenia do obrotu na ofi cjalnym rynku notowañ gie³dowych (rynek podstawowy) 

GPW, nie bêd¹ nabywali Akcji Oferowanych w ramach Oferty Publicznej objêtej Prospektem.

Wedle wiedzy Emitenta Cz³onkowie Rady Nadzorczej Emitenta, cz³onkowie organów zarz¹dzaj¹cych oraz admi-

nistracyjnych, nie zamierzaj¹ nabywaæ akcji oferowanych w ramach Oferty Publicznej objêtej Prospektem.  

Informacje podawane przed przydzia³em

- podzia³ 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 s¹ oferowane bez podzia³u na transze. 

- zasady określaj¹ce sytuacjê, w której mo¿e dojśæ do zmiany wielkości transz (claw-back), maksymalna wielkośæ 

przesuniêcia oraz minimalne wartości procentowe dla poszczególnych transz; 

Akcje Serii C w ramach Subskrypcji Otwartej s¹ oferowane bez podzia³u na transze.

- metoda lub metody przydzia³u, które bêd¹ stosowane w odniesieniu do transz detalicznych i transz dla pra-

cowników emitenta w przypadku nadsubskrypcji w tych transzach; 

Akcje Oferowane w ramach Subskrypcji Otwartej zostan¹ przydzielone przez system informatyczny GPW.

Podstawê przydzia³u Akcji Serii C stanowi¹:

- prawid³owo z³o¿ony zapis 

- wp³ata pe³nej kwoty na Akcje, najpóźniej do momentu z³o¿enia zapisu

- prawid³owo z³o¿one przez dom maklerski zlecenie.

- opis wszystkich wcześniej ustalonych sposobów preferencyjnego traktowania określonych rodzajów inwe-

storów lub określonych grup powi¹zanych (w³¹cznie z programami dla rodzin i osób zaprzyjaźnionych) przy 

przydziale papierów wartościowych, z podaniem wartości oferty zarezerwowanej dla takiego preferencyjnego 

przydzia³u jako procent ca³ości oferty oraz kryteriów kwalifi kuj¹cych do takich rodzajów lub grup; 
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Nie wystêpuje preferencyjne traktowanie określonych rodzajów inwestorów przy przydziale Akcji Oferowa-

nych. 

- czy sposób traktowania przy przydziale zapisów lub ofert na zapisy mo¿e byæ uzale¿niony od tego, przez jaki 

podmiot lub za pośrednictwem jakiego podmiotu s¹ one dokonywane; 

Sposób traktowania zapisów przy przydziale Akcji Oferowanych w Subskrypcji Otwartej nie bêdzie w ¿aden 

sposób uzale¿niony od tego, za pośrednictwem jakiego podmiotu zosta³y one z³o¿one. 

- docelowa minimalna wielkośæ pojedynczego przydzia³u w ramach transzy inwestorów indywidualnych, jeśli 

wystêpuje; 

Akcje Serii C w ramach Subskrypcji Otwartej s¹ oferowane bez podzia³u na transze. 

Nie przewiduje siê docelowej minimalnej wielkości pojedynczego przydzia³u. 

- warunki zamkniêcia oferty, jak równie¿ najwcześniejszy mo¿liwy termin jej zamkniêcia; 

Publiczna Oferta zostanie zamkniêta najwcześniej w dniu 14 marca 2008 r., z zastrze¿eniem zmiany tego termi-

nu zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 5.1.2 Dokumentu Ofertowego.

- czy dopuszczalne jest sk³adanie wielokrotnych zapisów, a w przypadku gdy nie jest to dopuszczalne, sposób 

postêpowania z wielokrotnymi zapisami. 

Sk³adaj¹c zapisy na Akcje Oferowane w ramach Publicznej Oferty inwestorzy mog¹ sk³adaæ wielokrotne zapisy, 

przy czym ³¹czna liczba Akcji nie mo¿e przekroczyæ 1.400.000 Akcji Serii C.

Rozwodnienie

Akcje    Liczba     % ogólnej liczby akcji

Akcje serii A   2.500.000     39,06% 

Akcje serii B   2.500.000     39,06%

Akcje serii C   1.400.000     21,88%

Lock-up

W dniu 24 sierpnia 2007 roku dotychczasowi akcjonariusze Emitenta: Wojciech Narczyñski, Andrzej Parszuto, 

Marta Przew³ocka, Agnieszka Koz³owska, Jacek Kaczmarek, Izabela Bieñkowska oraz Joanna Zalewska, zawarli 

umowê dotycz¹c¹ czasowego wy³¹czenia zbywalności akcji spó³ki Power Media S.A. z Biurem Maklerskim Ban-

ku Inicjatyw-Spo³eczno Ekonomicznych (obecnie Biuro Maklerskie Banku DnB NORD Polska S.A.). Przedmiotowa 

umowa zosta³a zmieniona Aneksem z dnia 23 listopada 2007 roku.

Na mocy powy¿szych umów ka¿dy z akcjonariuszy zobowi¹za³ siê do niezbywania akcji Emitenta posiadanych 

w chwili podpisywania tej¿e umowy, w okresie 12 miesiêcy, licz¹c od dnia pierwszego notowania akcji Emitenta 

na GPW.
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Miejsca przyjmowania zapisów

Punkty Obs³ugi Biura Maklerskiego Banku DnB NORD Polska S.A. oraz cz³onków Konsorcjum.

Lista domów maklerskich – cz³onków Konsorcjum, uprawnionych do przyjmowania zapisów zostanie podana 

do publicznej wiadomości za pomoc¹ zatwierdzonego przez KNF aneksu do Prospektu, w sposób w jaki zosta³ 

udostêpniony Prospekt przed rozpoczêciem oferty.


