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  Podstawowe informacje o spółce 

 

Firma: MERIT INVEST S.A. 

Forma prawna Spółka Akcyjna 

Siedziba: Radom, Polska 

Adres: ul. 1905 Roku 49, 26-600 Radom 

Telefon/Fax: (+48 48) 384-68-10 

E-mail: biuro@meritinvest.pl 

internet: www.meritinvest.pl  

REGON 142555251 

NIP 9482569794 

Sąd Rejestrowy Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w  Warszawie, XIV 

Wydział Gospodarczy KRS 

Data rejestracji 1 września 2010 r. 

Numer KRS 0000362881 

W imieniu Spółki działa Mirosław Stępień (Prezes Zarządu) 

Kapitał zakładowy 300.000,00 zł wpłacony w całości 

Akcje 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A 

   500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B 

   154.500 akcji zwykłych na okaziciela serii C 

1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D 

   345.500 akcji zwykłych imiennych serii E 

 

 

 

mailto:biuro@meritinvest.pl
http://www.meritinvest.pl/
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List do akcjonariuszy 

 

Szanowni Akcjonariusze, 

 

Zarząd Spółki MERIT INVEST  SA z siedzibą w Radomiu przedstawia Państwu Raport Roczny podsumowujący działalność 

Spółki w 2017 roku. Raport roczny zawiera: sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia: 1 stycznia 2017 do dnia 

31 grudnia 2017 roku, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki we wskazanym okresie oraz sprawozdanie 

niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego. 

 

Rok 2017 to okres wytężonej pracy analitycznej i badania podmiotów – potencjalnych celów inwestycyjnych.  W tym 

czasie zwiększyliśmy nasz portfel z 6 spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie i jednej 

jeszcze nie notowanej do 14 podmiotów, z których 10 notowanych jest na rynku kapitałowym, o łącznej wartości ponad 

1.154 tys. zł. Ponadto posiadamy akcje własne, których wartość rynkowa na koniec roku była równa ponad 270 tys. zł., 

choć w bilansie zgodnie z zasadami rachunkowości wykazujemy wartość równą ich cenie zakupu, czyli 2,8 tys. zł. 

Większość inwestycji to dobre i perspektywiczne spółki, ale są i takie, z których wycofaliśmy się lub zrobimy to w 

najbliższym czasie. Chcemy jednak to uczynić zgodnie z przyjętą zasadą osiągania zysku po wyjściu z inwestycji. Efekty 

skutecznego stosowania tej strategii widać w przychodach finansowych w pozycji zysku z tytułu rozchodu aktywów 

finansowych, gdzie Spółka osiągnęła zysk w wysokości 165 tys. zł.  

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że miarą oceny MERIT INVEST SA nie jest wielkość osiąganych przychodów, choć 

zwiększyły się one w stosunku do roku poprzedniego. W roku 2017 przychody wyniosły 146.650,00 zł, czyli były o 34,0% 

wyższe w stosunku do roku poprzedniego. Spółka osiąga przychody z działalności doradczej. Koszty z działalności spółki 

wyniosły 236.640,80 zł., spadając o 13,5% w porównaniu z rokiem 2016. W 2017 roku Spółka osiągnęła niewielką 

dodatnią rentowność na poziomie zysku operacyjnego, natomiast wynik netto wykazuje stratę w wysokości 

250.348,16 zł wobec zysku netto na poziomie 302.843,22 zł w 2016 roku. Strata netto wynika głównie z aktualizacji do 

wartości godziwej (rynkowej na dzień 31.12.2017) inwestycji poczynionych na rynku giełdowym. Wynik netto nie 

uwzględnia zysku ze sprzedaży akcji własnych (blisko 300 tys. zł.), który zgodnie z ustawą o rachunkowości został 

odniesiony na kapitał zapasowy. 

Ujemny wynik netto wynikający wyłącznie z wyceny aktywów traktujemy aktualnie jako korektę wyceny, gdyż w 

większości przypadków nie widzimy przesłanek fundamentalnych na taką obniżkę kursów akcji spółek, które 

posiadamy w portfelu. Jest to jednak również dla nas kluczowy czynnik do analizy i modyfikacji portfela. Ważnym i 

wartym podkreślenia jest ponadto fakt, iż w przypadku wybranych inwestycji spółka stara się współdziałać z firmami, 

które ma w portfelu w osiąganiu przez nich założonych wyników i realizacji planów.  

Zwracamy jednak uwagę, że realizowana przez spółkę strategia inwestycji na rynku kapitałowym jest i będzie 

obarczona ryzykiem, wynikającym zarówno z rozwoju ogólnej koniunktury makroekonomicznej i giełdowej, jak i 

zdarzeń dotyczących poszczególnych podmiotów. 

Sytuacja majątkowa spółki jest stabilna, posiadane środki finansowe oraz płynne aktywa finansowe zapewniają 

płynność oraz pozwalają na bieżące regulowanie zobowiązań. Spółka nie posiada zadłużenia długoterminowego, a 

wzrost zadłużenia krótkoterminowego związany jest z realizowanymi zakupami portfelowymi. 
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W czerwcu 2017 roku MERIT INVEST SA zidentyfikowała się jako spółka kapitałowa, będąca alternatywną spółką 

inwestycyjną (ASI), prowadzącą działalność jako wewnętrznie zarządzający ASI i złożyła do Komisji Nadzoru 

Finansowego wniosek o wpis do rejestru zarządzających ASI. Po odbyciu zwyczajnego walnego zgromadzenia, na 

którym dokonana zostanie zmiana statutu,  wyłącznym przedmiotem działalności Spółki będzie zbieranie aktywów od 

wielu inwestorów w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów zgodnie z określoną polityką inwestycyjną.  

Pozostała, dotychczasowa działalność Spółki, w tym usługi doradcze, będzie wykonywana w ramach powołanego 

podmiotu zależnego – Merit Business Consulting Sp. z o.o., który rozpocznie działalność od 1 kwietnia 2018r.  

Nowa strategia rozwoju, która jest elementem wniosku do KNF i zawiera m. in. politykę inwestycyjną i strategię 

inwestycyjną, zostanie zaprezentowana po uzyskaniu wpisu do rejestru ASI. 

W 2018 roku celem Spółki jest zwiększanie wartości aktywów poprzez  kontynuowanie budowy i modyfikacji portfela, 

w tym zyskowne wyjścia z inwestycji, tak jak udowodniła to w 2017 roku, a w dalszej perspektywie osiągnięcie pozycji 

stabilnej Spółki inwestycyjnej o zasięgu ogólnopolskim, utrzymującej systematyczny wzrost wartości przedsiębiorstwa. 

Na realizację tego przedsięwzięcia Spółka wykorzysta między innymi akcje własne, ale otwarta jest również na 

współpracę z poważnymi inwestorami. Na skuteczną realizację obranego kierunku pozwala doświadczenie 

inwestycyjne i biznesowe kluczowych akcjonariuszy oraz zespołu zarządzającego i nadzorującego Spółką.  

  

 

 

                                  Radom, 19 marca 2018r.                                                         Prezes Zarządu       

                                                                                            Mirosław Stępień  
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Wybrane dane finansowe MERIT INVEST S.A. za 2017 rok 

 

Wyszczególnienie 

  w tys. zł w tys. EUR 

01-01-2017 
31-12-2017 

01-01-2016 
31-12-2016 

01-01-2017 
31-12-2017 

01-01-2016 
31-12-2016 

                                                    dane dotyczące rocznego sprawozdania finansowego 

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 
towarów i materiałów 147 109 35 25 

II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 -73 0 -17 

III. Zysk (strata) brutto -224 303 -53 69 

IV. Zysk (strata) netto -250 303 -59 69 

V. Przepływy pieniężne netto z działalności 
operacyjnej -255 137 -60 31 

VI. Przepływy pieniężne netto z działalności 
inwestycyjnej -44 -208 -10 -48 

VII. Przepływy pieniężne netto z działalności 
finansowej 301 62 71 14 

VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 2 -9  2 

IX. Aktywa razem 1.731 758 415 171 

X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1.173 248 281 56 

XI. Zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0 

XII. Zobowiązania krótkoterminowe 1.156 30 277 7 

XIII. Kapitał własny (aktywa netto) 558 510 134 115 

XIV. Kapitał zakładowy 300 300 72 68 

     
Sposób przeliczenia kwot na EUR:     
- pozycje bilansu przeliczono stosując kurs średni NBP na ostatni dzień roku   
- pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono przy 
zastosowaniu średniej arytmetycznej kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego 
miesiąca w danym okresie  

  

     

   2017 2016 

 

kurs na koniec okresu 
  4,1709 4,4240 

 

kurs średni 
 4,2447 4,3757 
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OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA 

FINANSOWEGO ZA 2017 ROK 

 

Zarząd Spółki MERIT INVEST SA oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy roczne sprawozdanie finansowe i dane 

porównawcze sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi emitenta oraz odzwierciedlają w sposób 

prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową MERIT INVEST SA oraz jej wynik finansowy, oraz że 

sprawozdanie z działalności Spółki zawiera prawdziwy obraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych zagrożeń i 

ryzyk. 

 

Radom, 19 marca 2018r. 

 

                                              Prezes Zarządu       

                                                                                                                 Mirosław Stępień 
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OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA JEDNOSTKOWEGO 

SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MERIT INVEST SA ZA 2017 ROK 

 

Zarząd Spółki MERIT INVEST SA oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdania finansowego, firma 
„BILKON” Spółka z o.o. (26-604 Radom, ul. Świerkowa 32) – podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych 
Nr 127 został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonujący badania tego 
sprawozdania, spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi 
przepisami prawa krajowego. 
 

Radom, 19 marca 2018r. 

                                              Prezes Zarządu       

                                                                                                                 Mirosław Stępień 
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Oświadczenie MERIT INVEST S.A. 

w przedmiocie przestrzegania przez spółkę zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy 

z dnia 31 października 2008 r. „Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect”, zmienionych Uchwałą Nr 293/2010 

Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany dokumentu 

„Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”. 

 

LP. ZASADA TAK/NIE/NIE 

DOTYCZY 

KOMENTARZ 

1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną 

politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem 

tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych 

technologii oraz najnowszych narzędzi komunikacji 

zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz szeroki i 

interaktywny dostęp do informacji. Spółka korzystając w 

jak najszerszym stopniu z tych metod, powinna zapewnić 

odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, 

wykorzystując w tym celu również nowoczesne metody 

komunikacji internetowej, umożliwiać transmitowanie 

obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci 

Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na 

stronie internetowej. 

TAK Spółka zamierza stosować 

wymienione metody dystrybucji 

informacji do szerokiego grona 

odbiorców z wyłączeniem 

transmisji obrad walnego 

zgromadzenia z wykorzystaniem 

sieci Internet, rejestracji przebiegu 

obrad oraz upubliczniania go na 

stronie internetowej Emitenta. 

2. Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do 

informacji niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw 

spółki oraz sposobu jej funkcjonowania. 

TAK  

3. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i 

zamieszcza na niej: 

 

TAK  

 3.1. podstawowe informacje o spółce i jej działalności TAK  

 3.2. opis działalności emitenta ze wskazaniem rodzaju 

działalności, z której Emitent uzyskuje najwięcej 

przychodów, 

TAK  

 3.3. opis rynku, na którym działa Emitent, wraz z 

określeniem pozycji emitenta na tym rynku, 

TAK  

 3.4. życiorysy zawodowe członków organów spółki, TAK  

 3.5. informacje o powiązaniach członków RN z 

akcjonariuszem >5% głosów na WZ 

TAK  

 3.6. dokumenty korporacyjne spółki, TAK  

 3.7. zarys planów strategicznych spółki, TAK  

 3.8. prognozy wyników finansowych na bieżący rok 

obrotowy 

NIE Specyfika działalności 

inwestycyjnej na pozawala na 

publikowanie prognoz 

 3.9. strukturę akcjonariatu TAK  

 3.10. dane oraz kontakt do osoby odpowiedzialnej za 

relacje inwestorskie 

TAK  
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 3.11. Skreślony -  

 3.12. opublikowane raporty bieżące i okresowe TAK   

 3.13. kalendarz publikacji dat TAK  

 3.14. informacje na temat zdarzeń korporacyjnych TAK  

 3.15. Skreślony. -  

 3.16. pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych 

porządkiem obrad WZ 

TAK  

 3.17. informacje na temat powodów odwołania, zmiany 

terminu, porządku obrad WZ 

TAK  

 3.18. informacja o przerwie w obradach WZ i powodach 

przerwy 

TAK  

 3.19. informacje na temat Autoryzowanego Doradcy TAK  

 3.20. informacje na temat Animatora akcji emitenta TAK  

 3.21. dokument informacyjny (prospekt emisyjny) TAK  

 3.22. Skreślony. -  

 3.23. Informacje zawarte w sposób umożliwiający łatwy 

dostęp do tych informacji. 

TAK  

4. Strona internetowa w języku polskim lub angielskim TAK W języku polskim 

5. Wykorzystanie sekcji relacji inwestorskich na stronie 

GPWInfoStrefa 

NIE Spółka publikuje wszystkie istotne 

informacje zarówno w systemach 

EBI i ESPI oraz na stronie 

internetowej www.meritinvest.pl 

w zakładce „Relacje inwestorskie”. 

6. Utrzymywanie kontaktów z przedstawicielami AD NIE Spółka nie korzysta z usług AD 

7. Niezwłoczne informowanie AD o istotnym zdarzeniu NIE Spółka nie korzysta z usług AD 

8. Zapewnienie dostępu AD do dokumentów i niezbędnych 

informacji 

NIE Spółka nie korzysta z usług AD 

9. Emitent przekazuje w raporcie rocznym:   

 9.1. informację na temat łącznej wysokości wynagrodzeń 

wszystkich członków zarządu i rady nadzorczej, 

TAK  

 9.2. informację na temat wynagrodzenia Autoryzowanego 

Doradcy otrzymywanego od emitenta z tytułu świadczenia 

wobec emitenta usług w każdym zakresie. 

NIE Spółka nie korzysta z usług AD  

10. Uczestnictwo członków zarządu i rady nadzorczej w 

obradach WZ 

TAK  

11. Publicznie dostępne spotkanie z inwestorami, 

analitykami, mediami 

NIE Spółka rozważa możliwość 

organizacji takich spotkań i w 

przypadku zmiany decyzji złoży 

stosowne oświadczenie 

12. Informacje zawarte w uchwale w sprawie emisji akcji z 

prawem poboru 

TAK  
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13. Zapewnienie odpowiedniego odstępu czasowego 

pomiędzy decyzjami 

TAK  

13a. Zwołanie NWZ przez akcjonariuszy TAK  

14. Wymogi dot. dnia ustalenia praw do dywidendy i dnia jej 

wypłaty 

TAK  

15. Wymogi dot. uchwały w sprawie wypłaty dywidendy 

warunkowej 

TAK  

16. Raporty miesięczne TAK  

16a. W przypadku naruszenia przez emitenta obowiązku 

uzasadnienie naruszenia obowiązku informacyjnego 

TAK  

17. Skreślony. -  
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Sprawozdanie Zarządu z działalności  

MERIT INVEST  S.A.  

za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radom, 02.03.2017 
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1. Podstawowe informacje o spółce 

  

MERIT INVEST spółka akcyjna z siedzibą w Radomiu przy ul. 1905 Roku 49, 26-600 Radom, powstała w wyniku 

zawiązania spółki na mocy aktu notarialnego Repertorium A nr 163/2010 z dnia 11.06.2010 roku (data rejestracji w 

KRS – 01.09.2010).  

          W dniu 27 czerwca 2011 roku  na podstawie Uchwały nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zostały 

utworzone Akcje serii B w liczbie 500.000 (pięćset tysięcy). Akcje serii B zostały zarejestrowane w KRS w dniu 

19.08.2011r 

          W dniu 17 kwietnia 2012 roku ZWZ podjęło decyzję o emisji akcji serii C. Kapitał zakładowy został podwyższony 

o 15.450 zł do kwoty 165.450 zł. Akcje serii C w liczbie 154.500 zostały zarejestrowane w KRS w dniu 26.06.2012r. 

          W dniu 25 czerwca 2014 roku  na podstawie uchwały nr 1/6/2014 Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału 

zakładowego w drodze emisji akcji serii D w ramach kapitału docelowego, zostały utworzone akcje serii D w liczbie 

1.000.000 sztuk. Kapitał zakładowy spółki został podniesiony do kwoty 265.450 zł. Akcje serii D zostały zarejestrowane 

w KRS w dniu 29.07.2014r.  

W dniu 13 października 2016 roku  na podstawie uchwały nr 1/10/2016 Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału 

zakładowego w drodze emisji akcji serii E w ramach kapitału docelowego, zostały utworzone akcje zwykłe imienne serii 

E w liczbie 345.500 sztuk. Kapitał zakładowy spółki został podniesiony do kwoty 300.000 zł. Akcje serii E zostały 

zarejestrowane w KRS w dniu 28.12.2016r. 

 

2. Krótki opis historii Spółki oraz istotne zdarzenia w roku 2017 

 

Rok 2010 

Spółka MERIT INVEST S.A. powstała w czerwcu 2010 roku jako podmiot, którego z założenia głównym przedmiotem 

działalności było wspieranie firm z sektora MSP w pozyskiwaniu środków na rozwój. Inicjatorem powstania firmy był 

obecny prezes zarządu P. Mirosław Stępień, posiadający bardzo duże doświadczenie w zakresie zarządzania projektami 

doradztwa finansowego oraz wprowadzania spółek na GPW oraz NewConnect. 

Rok 2011 

W marcu 2011 firma otrzymała decyzję o otrzymaniu dofinansowania w kwocie blisko 0,5 mln PLN na realizację e-

projektu w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.1 "Wspierania w dziedzinie gospodarki 

elektronicznej". Była jedną ze 160 docenionych firm (na 1850 złożonych wniosków), która przedstawiła spójny model 

biznesowy gwarantujący dobrą pozycję rynkową przedsięwzięcia. 

W 2011 spółka zrealizował kilka projektów doradczych polegających na pozyskaniu kapitału,  wprowadzeniu firm na 

rynek NewConnect oraz doradztwa na NC i prowadzeniu relacji inwestorskich. 

Rok 2012 

W lutym 2012 roku MERIT INVEST zorganizowała konferencję z cyklu Finansowanie MSP – droga na NewConnect. 

Patronat honorowy nad konferencją objęli : Prezydent Miasta Radomia, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych (SEG) 

oraz Izba Przemysłowo-Handlowa Ziemi Radomskiej.  

W marcu 2012r.  przeprowadzona została druga edycja badania skłonności do  inwestowania w rozwój firm 

notowanych na NewConnect. Wyniki ankiety i wartość indeksu zostały opublikowane w dniu 23 kwietnia 2012r.   
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W kwietniu 2012 roku Emitent zorganizował konferencję: „Alternatywne sposoby finansowania rozwoju gmin oraz 

przedsiębiorstw”, której patronem honorowym został Prezes Zarządu GPW S.A. oraz Starosta Powiatu Radomskiego.  

W dniu 17 kwietnia 2012r odbyło się Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Akt notarialny (Repertorium A NR 

1621/2012) sporządzony przez Marię Cywińską Notariusza w Radomiu, które podjęło uchwałę o emisji Akcje serii C.   

W dniu 6 czerwca 2012 r. Zarząd złożył oświadczenie o wysokości objętego kapitału w ramach podwyższenia kapitału 

zakładowego oraz postanowienie o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w Statucie.  

Kapitał zakładowy został podwyższony o 15.450 zł do kwoty 165.450 zł.  

W dniu 17 sierpnia  2012 roku  na mocy Uchwały Nr 805/2012 Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie 

S.A. wprowadził do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect:  

1) 1.000.000 (jeden milion) akcji serii A,  

2) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji serii B,  

3) 154.500 (sto pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset) akcji serii C.  

Debiut akcji spółki MERIT INVEST na NewConnect odbył się w dniu 22 sierpnia 2012 roku. 

Rok 2013 

W dniu 15 lutego 2013 roku Zarząd Spółki MERIT INVEST S.A.  podjął uchwałę o emisji 140 sztuk Obligacji serii B o 

wartości nominalnej 1.000 zł. każda, które stanowiły kapitał obrotowy przy realizacji i rozwoju projektu e-contest.pl. 

Obligacje były obligacjami o oprocentowaniu 12% w stosunku rocznym i były emitowane jako obligacje 

niezabezpieczone. Termin wykupu przypadał na dzień 15 lipca 2013 r. Spółka w terminie wykupiła wszystkie obligacje. 

W marcu br. platforma inwestorska www.e-contest.pl uzyskała pełną funkcjonalność. E-contest.pl skierowana jest do 

dwóch grup docelowych: Spółek poszukujących kapitału lub partnerów i kontrahentów oraz do inwestorów. Jego 

kluczowym elementem jest Ranking Projektów Inwestycyjnych.  

W sierpniu 2013 roku zakończył się realizowany przez MERIT INVEST projekt połączenia notowanej na Newconnect 

spółki TRO MEDIA SA ze spółką WDSP Holding SA.  W dniu 30 sierpnia br. sąd rejestrowy dokonał wpisu połączenia 

Spółek oraz zmienił nazwę połączonej firmy na INDATA Software SA. 

Rok 2014 

Emitent prowadził promocję portalu e-contest.pl wśród przedsiębiorców i inwestorów. Obecnie e-contest.pl posiada 

4035 zarejestrowanych użytkowników (stan na koniec grudnia 2014).  

W dniu 23 czerwca br. miało miejsce Zwyczajne Walne Zgromadzenia (treść uchwał znajduje się na stronie 

internetowej www.meritinvest.pl) w Kancelarii Notarialnej p. Ewy Fijałkowskiej (ul. Żeromskiego 46 B, lokal 17, 26-600 

Radom ).  

W dniu 25 czerwca br. zarząd spółki MERTI INVEST S.A. podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego 

Emitenta w ramach kapitału docelowego o kwotę 100.000 zł  w drodze emisji 1 000 000 akcji zwykłych na okaziciela 

serii D nowej emisji.  

W dniu  lipca br. Emitent zakończył subskrypcję akcji serii D. Przydział akcji serii D został dokonany dnia 1 lipca br. W 

ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostało przydzielonych 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji 

zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda. Akcje zostały przydzielone 

dwóm podmiotom - osobom fizycznym. Kapitał zakładowy spółki został podniesiony do kwoty 265.450 zł. Akcje serii D 

zostały zarejestrowane w KRS w dniu 29.07.2014r.  

 

 

http://www.e-contest.pl/
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Rok 2015 

Emitent realizował usługi w ramach podpisanych umów doradczych. Emitent prowadził rozmowy z potencjalnymi 

partnerami biznesowymi.  

Emitent prowadził promocję portalu e-contest.pl wśród przedsiębiorców i inwestorów. Obecnie e-contest.pl posiada 

4440 zarejestrowanych użytkowników (stan na koniec grudnia 2015).  

 

Rok 2016 

Emitent realizował usługi w ramach podpisanych umów doradczych.  

W wyniku negocjacji z potencjalnymi partnerami w Spółce nastąpiły zmiany w akcjonariacie. Nowym większościowym 

Akcjonariuszem została Pani Dorota Denis-Brewczyńska („Inwestor”). Na dzień 31.12.2016r Pani Dorota Denis-

Brewczyńska posiada 60% udziałów w kapitale zakładowym Emitenta.  

W dniu 5 lipca 2016r. Emitent podpisał pakiet trzech umów doradczych ze spółką VoiceFinder S.A. z siedzibą w 

Krakowie(„Kontrahent”) na łączną wartość 167 tys. zł. Przedmiotem umów jest doradztwo strategiczne, kompleksowa 

obsługa Kontrahenta w zakresie komunikacji z rynkiem oraz doradztwo w zakresie przygotowania do debiutu 

giełdowego. 

W dniu 6 lipca 2016r. Emitent zawarł Umowę nabycia akcji, w ramach oferty prywatnej podmiotu nie posiadającego 

statusu spółki publicznej („Firma”), akcji nowej emisji o wartości 205.000 zł. Udział nabytych akcji nie przekracza 5% w 

kapitale zakładowym i głosach na WZA Firmy.  

W dniu 13 października 2016 roku zarząd podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w 

ramach kapitału docelowego o kwotę 34.550 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt złotych) w 

drodze emisji 345.500 akcji zwykłych imiennych serii E nowej emisji. Emisję objęła Pani Dorota Denis-Brewczyńska. 

 

Rok 2017 

Emitent realizował usługi w ramach podpisanych umów doradczych.  

Emitent doradza między innymi spółkom, które w przyszłości zamierzają zadebiutować na rynku NewConnect. Jedną 

ze spółek jest VoiceFinder SA, która rozwija się wyjątkowo dynamicznie i po sukcesach w Polsce zamierza ze swoimi 

produktami wyjść na rynek w USA. VoiceFinder SA rozwija produkty dla branży FMCG pracując dla znanych marek. 

Kluczowe usługi to projektowanie rozwiązań IT – głównie w zakresie automatyzacji procesów. Na szczególna uwagę 

zasługuje fakt, iż VoiceFinder SA realizuje wspólny projekt z Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego, gdzie został 

partnerem technicznym projektu „Małopolskie Bony Rozwojowe”. Projekt ma wartość blisko 70 milionów złotych i 

skierowany został do małopolskich przedsiębiorców.   

Kolejnym bardzo interesującym klientem jest spółka BLOOMGA SA., polski deweloper gier przeglądarkowych, który 

intensywnie przygotowuje się do pozyskania inwestorów przed planowanym debiutem na NewConnect. Spółka 

pozyskała już blisko 900 tys. zł. w zamkniętej w czerwcu 2017 ofercie prywatnej akcji, dzięki czemu dosyć intensywnie 

się rozwija, zwiększając wartość swoich przychodów z samej gry w listopadzie o ponad 1430%. Obecnie Zarząd 

BLOOMGA SA stawia na sprzedaż gry na rynkach zagranicznych. Ekspansję międzynarodową swojej gry pod tytułem 

ISLANDOOM spółka zamierza rozpocząć na przełomie roku. 
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Spółka konsekwentnie buduje również portfel swoich inwestycji.  

Na ostatni dzień pierwszego kwartału Emitent posiadał 9 podmiotów, w tym 7 notowanych na rynku kapitałowym, 

których wartość przekraczała 600 tys. zł. Na ostatni dzień drugiego kwartału Emitent posiadał udziały w 13 podmiotach, 

z których 9 notowanych jest na rynku kapitałowym, o łącznej wartości ponad 1.115 tys. zł, czyli o ponad 85% więcej w 

stosunku do pierwszego kwartału br. Na ostatni dzień trzeciego kwartału Emitent posiadał udziały w 13 podmiotach, 

z których 9 notowanych jest na rynku kapitałowym, o łącznej wartości ponad 1.132 tys. zł. Na ostatni dzień czwartego 

kwartału Emitent posiadał udziały w 14 podmiotach, z których 10 notowanych jest na rynku kapitałowym, o łącznej 

wartości ponad 1.154 tys. zł. 

Emitent zaznacza, że przebudowa portfela jest procesem ciągłym, a w zainteresowaniu Spółki są zarówno podmioty 

notowane, firmy aspirujące do uzyskania statusu spółki publicznej, jak i inne podmioty wymagające dodatkowo 

wsparcia w zakresie doradztwa finansowego i strategicznego. Budowa i modyfikacje portfela to naturalny etap naszego 

rozwoju, inwestycje mają różnorodny charakter i cel, a ich bieżąca wycena nie zawsze odzwierciedla ich wartość oraz 

potencjał wzrostu. W dłuższym okresie czasu i przy konsekwentnym realizowaniu strategii osiągania realnych zysków 

po wyjściu z inwestycji, zakładamy że w większości powinny to być udane transakcje przynoszące zysk spółce, a w 

konsekwencji i akcjonariuszom.  

 

W celu realizacji działań inwestycyjnych Emitent przeprowadził skup akcji od głównych akcjonariuszy, którzy sprzedali 

swoje akcje na rzecz spółki po 0,01 zł. Skupione akcje będą podlegały dalszej odsprzedaży, a pozyskane środki zostaną 

wykorzystane na nowe inwestycje. Taki sposób pozyskania środków na rozwój jest w interesie akcjonariuszy 

mniejszościowych, którzy nie tracą swoich pozycji w spółce, jak mogłoby  to mieć miejsce w przypadku nowej emisji. 

Aktualnie Emitent posiada 281.813 szt. akcji własnych, których udział w kapitale Spółki jest równy 9,39%.  

 

W maju br. Emitent sprzedał w transakcji dokonanej poza rynkiem NewConnect 50.000 akcji własnych. Akcje zostały 

zbyte za cenę 6,00 zł za jedną sztukę. Łączna cena za sprzedane akcje wyniosła 300.000,00 zł. Środki uzyskane ze zbycia 

akcji własnych spółka przeznaczyła na zakupy inwestycyjne. Warto w tym miejscu nadmienić, że cały zysk z tej 

transakcji nie jest, zgodnie z ustawą z rachunkowości, wykazywany w rachunku zysków i strat i formalnie nie powiększa 

przychodów finansowych i zysku netto, natomiast jest wykazywany w bilansie powiększając kapitał zapasowy.  

Miesiąc maj przyniósł również dwa wydarzenia. Przejęcie 40% udziałów w firmie zajmującej się sprzedażą podłóg 

drewnianych i drewnopodobnych - PS24 sp. z o.o. – właścicielem marki „Parkett Service” oraz porozumienie 

inwestorów w sprawie wspólnego przedsięwzięcia i rozwoju marki Nyytli.  

 

W czerwcu Emitent złożył do Komisji nadzoru Finansowego wniosek o wpis do rejestru zarządzających ASI. We wniosku 

Spółka zidentyfikowała się jako spółka kapitałowa, będąca alternatywną spółką inwestycyjną, prowadzącą działalność 

jako wewnętrznie zarządzający ASI. W związku z tym, że ASI może prowadzić jedynie działalność inwestycyjną, Emitent 

zawiązał spółkę zależną pod firmą Merit Business Consulting Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która przejmie 

działalność doradczą i usługową w przypadku wpisania Emitenta przez KNF do rejestru zarządzających ASI. Emitent 

objął w nowym podmiocie 100% udziałów. 

 

W dniach 5 i 7 września 2017 roku Emitent zawarł umowy kupna akcji spółki publicznej notowanej na rynku głównym 

GPW o łącznej wartości 840.000 zł. z odroczonym okresem zapłaty, której ostateczny termin upływa w dniu 12 

października 2018 roku. Udział nabytych akcji nie przekracza 5% w kapitale zakładowym i głosach na WZA Spółki. Akcje 

zostały nabyte w celu ich dalszej odsprzedaży. 
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3. Organy, akcjonariat spółki i prokurent 

 

3.1. Zarząd (jednoosobowy) 

Mirosław Stępień – Prezes Zarządu  

P. Mirosław Stępień sprawuje funkcję prezesa zarządu MERIT INVEST S.A. w ramach  kadencji na lata 2014-2018  

 

3.2. Rada Nadzorcza 

Sylwia Stępień – Przewodnicząca Rady Nadzorczej – cały rok,  

Dorota Denis-Brewczyńska – Członek Rady Nadzorczej – cały rok,  

Grażyna Brewczyńska – Członek Rady Nadzorczej – cały rok, 

Edward Brewczyński - Członek Rady Nadzorczej – cały rok, 

Agnieszka Wójcik - Członek Rady Nadzorczej – do dnia 11.09.2017 

Michał Szewczyk - Członek Rady Nadzorczej – od dnia 26.09.2017 

 

Członkowie Rady Nadzorczej sprawują funkcje w ramach  kadencji na lata 2014-2018  

 

3.3. Walne Zgromadzenie 

 

W dniu 12 kwietnia 2017 roku  odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 

W dniu 14 lipca 2017 roku  odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 

 

3.4. Akcjonariat spółki 

 

Na dzień 31.12.2017 r. akcjonariuszami MERIT INVEST S.A.. byli: 

STRUKTURA AKCJONARIATU  31.12.2017 

  

Liczba akcji Liczba głosów 

Udział w 

kapitale 

zakładowym  

Udział w 

głosach na 

walnym 

zgromadzeniu 

Dorota Denis-Brewczyńska 1 597 000 1 597 000 53,23% 58,75% 

Mirosław Stępień 307 000 307 000 10,23% 11,30% 

Pozostali akcjonariusze 814 187 814 187 27,15% 29,95% 

Merit Invest (akcje własne) 281 813 0 9,39% 0,00% 

RAZEM 3 000 000 2 718 187 100,00% 100,00% 
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3.5. Prokurent 

W 2017 roku w spółce nie była ustanowiona prokura  

 

4. Działalność oraz istotne zdarzenia wpływające na działalność Spółki 

 

4.1. Profil działalności 

MERIT INVEST to firma doradczo – inwestycyjna, której głównym przedmiotem działalności jest inwestowanie i 

wspieranie firm z sektora MSP w pozyskiwaniu środków na rozwój. Tym samym spółka jest naturalnym partnerem dla 

inwestorów poszukujących ciekawych okazji inwestycyjnych.  

Statutowy przedmiot działalności obejmuje: 

1. 64.20.Z - Działalność holdingów finansowych,  

2. 64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem 

ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,  

3. 66.19.Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów 

emerytalnych,  

4. 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,  

5. 70.10.Z - Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,  

6. 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 

7. 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów 

8. 82.99.Z  Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej 

niesklasyfikowana 

9. 66.11.Z - Zarządzanie rynkami finansowymi,  

10. 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, 

11. 68.31.Z - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,  

12. 70.21.Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja, 

13. 73.11.Z - Działalność agencji reklamowych, 

14.      82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów  

15.      64,91.Z - Leasing finansowy 

16.      74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 

17.       63.12.Z - Działalność portali internetowych 

18. 46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych,      statków 

i samolotów 

19. 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń 

20. 46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów 

 

4.2. Działalność Spółki w roku 2017 

 

DORADZTWO 

Doradztwo finansowe było istotnym segmentem działalności Spółki przynoszącym przychody. MERIT INVEST 

świadczyło tego typu usługi dla kilku firm, w tym dla Spółek, które są notowane na rynku NewConnect.  
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Emitent zawiązał spółkę zależną pod firmą Merit Business Consulting Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która 

przejmie działalność doradczą i usługową w przypadku wpisania Emitenta przez KNF do rejestru zarządzających ASI. 

Emitent objął w nowym podmiocie 100% udziałów. 

Działalność w tym obszarze koncentruje się w następujących działaniach: 

Doradztwo w zakresie pozyskiwania kapitału w drodze emisji akcji oraz wprowadzania papierów do 

zorganizowanego obrotu: 

- analizy strategii rozwojowych firm, ich bieżącej sytuacji finansowej i prawnej, analizy struktury własnościowej oraz 

określenie stref interesów właścicieli w firmie 

-  określenia źródeł pozyskania kapitałów własnych, wspomagania kapitałowego firmy 

- zarządzania projektami doradztwa finansowego i wprowadzania spółek na GPW oraz NewConnect 

- badanie spółek pod względem strategii biznesowej i pozycji finansowej oraz stopnia spełnienia zasad ładu 

korporacyjnego 

-  przygotowywanie wycen i koncepcji ofert  

- koordynowania procesem plasowania akcji i nawiązywania relacji z inwestorami (kontakty z inwestorami 

instytucjonalnymi i indywidualnymi, prezentacje ofert i raportów analitycznych) 

Relacje inwestorskie i doradztwo w zakresie obowiązków informacyjnych. 

– przygotowanie kompleksowej strategii komunikacji z rynkiem (inwestorzy, analitycy, media) 

– przygotowanie i aktualizacja prezentacji spółki dla inwestorów i analityków 

– audyt strony internetowej pod kątem wymogów Dobrych Praktyk oraz komunikacji z rynkiem  

– monitoring mediów i internetu pod kątem informacji o Emitencie i rynku, na którym działa 

– utrzymywanie stałych relacji z mediami i instytucjami finansowymi  

– nawiązanie stałych relacji ze stowarzyszeniami i portalami internetowymi o tematyce giełdowej  

Pozostałe doradztwo 

-  przeprowadzanie fuzji i przejęć 

- opracowywaniem biznes planów, memorandów informacyjnych, analiz strategicznych, prospektów emisyjnych, 

- strategie finansowe - wybór odpowiedniej ścieżki finansowania (equity, dług, publiczne emisje, rynek prywatny, itp.), 

określenie docelowej grupy inwestorów, strategie wyjścia z inwestycji, 

- analizy - wyceny, analizy sektorowe, przeglądy rynków, itp. 

 

INWESTYCJE 

W 2017 roku MERIT INVEST prowadził działania w zakresie inwestycji kapitałowych, zarówno na rynku pozagiełdowym 

jak i giełdowym. Na ostatni dzień czwartego kwartału Emitent posiadał udziały w 14 podmiotach, z których 10 

notowanych jest na rynku kapitałowym, o łącznej wartości ponad 1.154 tys. zł. 

Budowa i modyfikacje portfela to naturalny etap naszego rozwoju, inwestycje mają różnorodny charakter i cel, a ich 

bieżąca wycena nie zawsze odzwierciedla ich wartość oraz potencjał wzrostu. W dłuższym okresie czasu i przy 

konsekwentnym realizowaniu strategii osiągania realnych zysków po wyjściu z inwestycji, zakładamy że w większości 

powinny to być udane transakcje przynoszące zysk spółce, a w konsekwencji i akcjonariuszom.  
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5. Sytuacja finansowa i gospodarcza 

 

5.1. Wyniki finansowe 

 

W roku 2017 przychody MERIT INVEST wyniosły 146.650,00 zł, czyli były o 34,0% wyższe w stosunku do roku 

poprzedniego. Spółka osiąga przychody z działalności doradczej. 

Koszty z działalności spółki wyniosły 236.640,80 zł., spadając o 13,5% w porównaniu z rokiem 2016. Biorąc pod uwagę 

pozostałe przychody na poziomie działalności operacyjnej MERIT INVEST w roku 2017 zanotowała zysk w wysokości  

690,92  zł.  

W 2017 roku Spółka odnotowała stratę netto w wysokości 250.348,16 zł wobec zysku netto na poziomie 302.843,22 

zł w 2016 roku. Strata netto wynika głównie z aktualizacji do wartości godziwej (rynkowej na dzień 31.12.2017) 

inwestycji poczynionych na rynku giełdowym. 

W związku z powyższym warto odnotować, że ujemny wynik netto traktujemy wyłącznie jako korektę techniczną, gdyż 

w większości przypadków nie widzimy przesłanek fundamentalnych na taką obniżkę kursów akcji spółek, które 

posiadamy w portfelu. Ważnym i wartym podkreślenia jest również fakt, iż w przypadku wybranych inwestycji spółka 

stara się współdziałać z firmami, które ma w portfelu w osiąganiu przez nich założonych wyników i realizacji planów.  

Zatem dokładnie znamy ich potencjał i ujemne korekty wartości danego podmiotu w naszym portfelu nie stanowią 

przesłanki do pochopnej sprzedaży, nawet kosztem bieżącego wyniku wynikającego z aktualnej giełdowej wyceny 

danego papieru, jak to ma miejsce na koniec 2017 roku. Nie oznacza to jednak, że w przypadku nie realizowania przez 

dany podmiot przyjętej strategii, nie wycofamy się z danej inwestycji. Zawsze jednak będziemy starali się osiągnąć 

przynajmniej minimalny zysk 

Biorąc pod uwagę strategię osiągania realnych zysków po wyjściu z inwestycji, jej efekty widać w przychodach 

finansowych w pozycji zysku z tytułu rozchodu aktywów finansowych, gdzie Spółka osiągnęła zysk w wysokości 

164.654,83 zł.  

Nie można też zapominać tego co w sprawozdaniu finansowym nie jest widoczne, ale dla Emitenta jest realną 

wartością, czyli 300 tys. zł. zysku na sprzedaży akcji własnych. Paradoksalnie ta ostatnia transakcja w sprawozdaniu 

wpływa na wynik negatywnie, gdyż zapłacony podatek  dochodowy (26,4 tys. zł.) znacznie go zaniża, a efektu w postaci 

przychodów i zysku nie pokazuje. 

 

5.2. Dane dotyczące kapitałów i majątku Spółki 

 

Wartość kapitałów własnych spółki na koniec roku sprawozdawczego wynosiła  

558.088,40 zł. co oznacza wzrost o 9,5%. 

 

Suma aktywów i pasywów osiągnęła wartość 1.731.103,93 zł. 

Aktywa trwałe wynosiły 28.262,49 zł z czego: 

- wartości niematerialne i prawne – 23.262,49 zł, 

- inwestycje długoterminowe – 5.000,00 zł, 

 Aktywa obrotowe wynosiły 1.700.023,31 zł. z czego: 
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- należności krótkoterminowe – 5.029,40 zł, 

- inwestycje krótkoterminowe – 1.693.037,91 zł, 

- krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe – 1.956,00 zł.,  

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne – 2.631,20 zł. 

Udziały (akcje) własne – 2.818,13 zł. 

 

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania wyniosły 1.173.015,53 zł z czego: 

- rezerwy na zobowiązania – 0,00 zł, 

- zobowiązania długoterminowe – 0,00 zł, 

- zobowiązania krótkoterminowe – 1.155.905,19 zł, 

- rozliczenia międzyokresowe – 17.110,34 zł. 

  

Zdaniem Zarządu sytuacja majątkowa spółki nie stwarza zagrożenia dla działalności spółki i spółka może ją 

kontynuować.  Posiadane środki finansowe oraz płynne aktywa finansowe, a także umowy z kontrahentami zapewniają 

płynność oraz pozwalają na bieżące regulowanie zobowiązań. Emitent nie posiada zadłużenia długoterminowego, a 

wzrost zadłużenia krótkoterminowego związany jest z realizowanymi zakupami portfelowymi. 

Powyższe dane finansowe nie były przedmiotem badania biegłego rewidenta. 

 

5.3. Zatrudnienie 

W 2017 roku MERIT INVEST S.A. zatrudniała średnio jednego pracownika na podstawie umów zlecenia.  

 

6. Perspektywy i plany rozwojowe na rok 2018 

 

Spółka realizuje działania doradcze oraz inwestycyjne na rynku giełdowym i pozagiełdowym.  

W związku z tym, iż Spółka zidentyfikowała się jako spółka kapitałowa, będąca alternatywną spółką inwestycyjną (ASI), 

prowadzącą działalność jako wewnętrznie zarządzający ASI, złożyła do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o wpis 

do rejestru zarządzających ASI. Po odbyciu zwyczajnego walnego zgromadzenia, na którym dokonana zostanie zmiana 

statutu,  wyłącznym przedmiotem działalności Spółki będzie zbieranie aktywów od wielu inwestorów w celu ich 

lokowania w interesie tych inwestorów zgodnie z określoną polityką inwestycyjną. Pozostała, dotychczasowa 

działalność Spółki, w tym działalność doradcza, będzie wykonywana w ramach powołanego podmiotu zależnego.  

Nowa strategia rozwoju, która jest elementem wniosku do KNF i zawiera m. in. politykę inwestycyjną i strategię 

inwestycyjną, zostanie zaprezentowana po uzyskaniu wpisu do rejestru ASI. 

W 2018 roku celem Spółki jest zwiększanie wartości aktywów poprzez  kontynuowanie budowy i modyfikacji portfela, 

w tym zyskowne wyjścia z inwestycji, tak jak udowodniła to w 2017 roku, a w dalszej perspektywie osiągnięcie pozycji 

stabilnej Spółki inwestycyjnej o zasięgu ogólnopolskim, utrzymującej systematyczny wzrost wartości przedsiębiorstwa. 

Na realizację tego przedsięwzięcia Spółka wykorzysta między innymi akcje własne, ale otwarta jest również na 

współpracę z poważnymi inwestorami. Na skuteczną realizację obranego kierunku pozwala doświadczenie 

inwestycyjne i biznesowe kluczowych akcjonariuszy oraz zespołu zarządzającego i nadzorującego Spółką.  
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7. Czynniki Ryzyka 

 

Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną 

Branża, w której działa Spółka jest związana z sytuacją makroekonomiczną. Działalność Spółki oraz osiągane przez nią 

wyniki finansowe w znacznym stopniu uzależnione są od panującej w kraju sytuacji gospodarczej. Główne czynniki 

makroekonomiczne wpływające na działalność Spółki to: tempo wzrostu gospodarczego, wysokość stóp 

procentowych, wysokość inflacji, poziom długu publicznego, stopa bezrobocia oraz polityka fiskalna i monetarna. 

Niekorzystny trend kształtowania się tych czynników gospodarczych może mieć negatywny wpływ na działalność 

Spółki, jej przychody i wyniki.  

 

Ryzyko związane z otoczeniem konkurencyjnym  

Spółka jest niezależną firmą doradczo-inwestycyjną specjalizującą się w usługach doradczych i inwestycjach na rynku 

kapitałowym. Oferuje kompleksowe usługi w zakresie doradztwa finansowego małych i średnich przedsiębiorstw 

dotyczące pozyskiwania finansowania oraz przygotowania emisji papierów wartościowych zarówno w ramach emisji 

prywatnych, jak i ofert publicznych. Na polskim rynku kapitałowym działa wiele firm prowadzących działalność z 

zakresu usług doradztwa kapitałowego. Na rynku dominują duże podmioty, w tym firmy z kapitałem zagranicznym, 

które nastawione są na obsługę wielkich i dużych klientów korporacyjnych. Rynek usług doradczych świadczonych dla 

małych i średnich przedsiębiorstw jest konkurencyjny. Wiele podmiotów świadczy tylko wybrane usługi doradztwa 

finansowego lub prawnego. Spółka w ciągu prawie 4 lat działalności zdobyła zaufanie w oczach klientów przestrzegając 

zasad dobrych praktyk i norm etycznych. 

 

Ryzyko niestabilności otoczenia prawnego 

Częste zmiany przepisów prawa i brak jednoznacznej interpretacji tych przepisów oraz brak jednolitego i spójnego 

orzecznictwa mogą być czynnikami mającymi istotny wpływ na działalność Spółki. Zmiany przepisów prawa 

regulującego funkcjonowanie spółek branży internetowej mogą negatywnie wpłynąć na działalność. Nieprecyzyjne 

sformułowania niektórych przepisów oraz równoległe funkcjonowanie różnych interpretacji przepisów prawa mogą 

mieć istotny wpływ na prowadzenie działalności gospodarczej przez Emitenta. 

Ponadto należy podkreślić, iż dostosowanie prawa polskiego do prawa unijnego w związku z przystąpieniem Polski do 

Unii Europejskiej nie zostało zakończone. Każdorazowa zmiana przepisów w tym zakresie może bezpośrednio lub 

pośrednio wywierać skutki dla Spółki, przez co istnieje ryzyko istotnej zmiany jego pozycji w obszarze prowadzonej 

działalności. Sytuacja taka znacznie utrudnia długookresowe planowanie działalności gospodarczej. 

Istotne znaczenie dla rozwoju Spółki mogą mieć przepisy regulujące nowe technologie w tym przenoszenie informacji.  

 

Ryzyko zmiany przepisów podatkowych 

Polski system podatkowy charakteryzuje się częstymi zmianami i brakiem precyzji przepisów, co uniemożliwia 

jednoznaczną ich wykładnię. Ponadto same interpretacje przepisów podatkowych ulegają częstym zmianom, a 

zarówno praktyka organów skarbowych, jak i orzecznictwo sądowe w sferze opodatkowania, pozostają niejednolite. 

Niestabilność systemu podatkowego oraz nieprecyzyjność regulacji podatkowych w Polsce utrudnia prawidłowe 

planowanie podatkowe, co może negatywnie wpływać na działalność i wyniki Spółki. Ponadto możliwość nakładania 

wysokich kar pieniężnych i innych sankcji powodują, że ryzyko podatkowe w Polsce jest znacząco wyższe niż w krajach 

o bardziej stabilnym systemie podatkowym. Wciąż trwa harmonizacja przepisów prawa podatkowego w państwach 

należących do UE. Opisana powyżej sytuacja może wywierać negatywny wpływ na działalność Spółki oraz jego sytuację 

finansową. 
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Ryzyko związane koniunkturą na rynku kapitałowym 

Sytuacja na rynkach kapitałowych ma swoje bezpośrednie powiązanie z ogólną sytuacją makroekonomiczną w kraju i 

na całym świecie. Działalność Spółki jest ściśle powiązana z rynkiem finansowym. Każda zmiana koniunktury na tym 

rynku ma bezpośredni wpływ na wyniki Spółki. W przypadku utrzymywania się długotrwałych negatywnych tendencji 

na rynkach kapitałowych istnieje ryzyko znacznego spadku zainteresowania usługami, jakie Spółka oferuje, a co za tym 

idzie, znacznego spadku jego wyniku finansowego.  

 

Ryzyko dużej zmienności wyniku finansowego 

W związku z tym, że część działalności Spółki jest powiązana z inwestycjami w akcje/udziały firm, jej wyniki finansowe 

będą w znacznej mierze uzależnione od efektywności zakończonych inwestycji oraz wycen i notowań spółek z jej 

portfela. Specyfika tego procesu sprawia, że ocena przyszłych wyników Spółki może być obarczona dużym błędem 

prognozy. W związku z tym potencjalni inwestorzy Spółki powinni brać pod uwagę możliwe wahania wyniku 

finansowego Spółki.  

 

Ryzyko związane z wczesną fazą i skalą działalności Emitenta 

Istnieje ryzyko, że Spółka nie osiągnie oczekiwanej pozycji na rynku  doradczo-inwestycyjnym oraz nie będzie w stanie 

zrealizować swoich planów strategicznych lub też ich realizacja ulegnie przesunięciu w czasie.  

 

 

Radom, dnia 2 marca 2018 r. 
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