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List do Akcjonariuszy

Szanowni Akcjonariusze,

Spó!ki dzia!aj$ce w formule SaaS s$ wysoko wyceniane na rynku i w wi%kszej liczbie zaczynaj$
pojawia' si% na Polskiej Gie!dzie Papierów Warto#ciowych, np. niedawny debiut

W minionym pó!roczu mia!o miejsce kilka istotnych dla Venture INC wydarze", w
szczególno#ci dotycz$cych portfela inwestycyjnego.
Dokonali#my zwi%kszenia zaanga&owania w naszych spó!kach portfelowych: Sundose oraz
Intelliseq, osi$gaj$c odpowiednio 8,98% oraz 53,27% w kapitale zak!adowym. Produkowane

Woodpecker.Co SA.
Powy&sze czynniki wp!yn%!y na decyzj% o rewizji warto#ci TimeCamp w naszym portfelu
wspólnie z zewn%trznym niezale&nym podmiotem, podnosz$c jego warto#'. o 8,9 mln z!, co
mia!o najwy&szy wp!yw na zysk finansowy Venture INC osi$gni%ty na koniec pó!rocza.

przez Sundose, zindywidualizowane suplementy diety przyci$gn%!y mi%dzynarodowych

Poza portfelem inwestycyjnym, zmiany zachodz$ równie& wewn$trz samego Venture INC.

inwestorów, w tym DX Ventures - Fundusz CVC nale&$cy do spó!ki Delivery Hero. Natomiast

Mo&emy pochwali' si% wyp!at$ pierwszej dywidendy, która mia!a miejsce w maju tego roku.

Intelliseq, zadebiutowa! z rozwijan$ od lat platform$ Intelliseq Flow, która pozwala

W zwi$zku z osi$gni%ciem zysku za rok 2020, podj%li#my decyzj% o wyp!acie dywidendy o

wykonywa' zaawansowane i kompleksowe analizy danych genetycznych.

warto#ci 2 milionów z!otych. Ponadto, w kwietniu tego roku, wprowadzili#my ambitny

Kolejna spó!ka, Grenade Hub, w któr$ zainwestowali#my w 2020 roku, realizuje swoje cele
oraz wska(niki efektywno#ci. Rozwijany przez Wroc!awian produkt Primetric stopniowo
zwi%ksza baz% klientów oraz przychodów, co pozwoli!o na realizacj% kolejnej transzy
inwestycyjnej, w ramach której Venture INC obj$! 82 udzia!y i osi$gn$! 11,05% w kapitale
zak!adowym Spó!ki.

Program Motywacyjny, aby móc pozyskiwa' najlepsze osoby do naszego Zespo!u i by'
konkurencyjni na rynku.
Pracujemy wspólnie z naszymi spó!kami, planujemy kolejne zmiany i inwestycje.
Nie zatrzymujemy si%.

W marcu tego roku, zgodnie z planem, Exit Plan zaprezentowa! swoj$ pierwsz$ gr% BangOn
Balls: Chronicles na platformie Steam w formule Early Access. Gr% dotychczas kupi!o ponad

11000 u&ytkowników, którzy pozostawili 97,6% pozytywnych opinii. Post%py Spó!ki dostrzegli
kolejni inwestorzy, którzy w ramach nowej emisji udzia!ów dokapitalizowali Exit Plan !$czn$

kwot$ ponad 2 milionów dolarów ameryka"skich. Venture INC równie& dokona! zwi%kszenia
zaanga&owania w podwy&szeniu, utrzymuj$c poziom 10,1% w kapitale zak!adowym Spó!ki.
Z kolei w TimeCamp, b%d$cej jedn$ z naszych kluczowych inwestycji, pojawiaj$ si% nowi
managerowie, z których Pan Andrzej Stasiak, w osobie dyrektora IT, uzupe!ni! Zarz$d Spó!ki.

Wzrost kompetencji przek!ada si% na dalsz$ realizacj% postawionych celów i wyników
finansowych. TimeCamp stabilnie ro#nie i generuje siedmiocyfrowy zysk netto.

Jakub Sitarz

Prezes Zarz!du

Podstawowe informacje o Spó!ce

Nazwa i forma prawna:
Siedziba i adres:
Strona internetowa:
Adres poczty elektronicznej:
KRS:
REGON:
NIP:
Przedmiot dzia!alno"ci

Venture INC ASI Spó!ka Akcyjna
ul. Zwyci"ska 45/3/3.4
http://www.ventureinc.com

Sk!ad Zarz"du i Rady Nadzorczej
Sk!ad Zarz"du Spó!ki na dzie$ zatwierdzenia sprawozdania finansowego do publikacji przedstawia! si#
nast#puj"co:
- Jakub Sitarz – Prezes Zarz"du

office@ventureinc.pl
0000299743
020682053

Na dzie$ 1 stycznia 2021 roku w sk!ad Zarz"du Spó!ki wchodzi!y nast#puj"ce osoby:
-

Jakub Sitarz– Prezes Zarz"du

8992650810
64.30 Z - Dzia!alno#$ trustów, funduszów i podobnych instytucji
finansowych.

W sk!ad Rady Nadzorczej, w dniu zatwierdzenia sprawozdania finansowego do publikacji, wchodzi!y
nast#puj"ce osoby:
!

Mariusz Ciep!y

Spó!ka zosta!a zawi"zana w dniu 2 listopada 2007 r. i zarejestrowana pod firm" Venture Incubator S.A.

!

Anna Sitarz

w rejestrze przedsi#biorców prowadzonym przez S"d Rejonowy dla Wroc!awia-Fabrycznej we

!

Urszula Jarz#bowska

Wroc!awiu, VI Wydzia! Gospodarczy Krajowego Rejestru S"dowego pod numerem KRS 0000299743

!

Marcin Ma$dziak

w dniu 22 lutego 2008 r. Nast#pnie, na podstawie uchwa!y nr 19/07/2020 Walnego Zgromadzenia z

!

Maciej Jarz#bowski

dnia 27 lipca 2020 r., w dniu 26 sierpnia 2020 r. zosta!a zarejestrowana zmiana firmy Spó!ki na Venture

!

Joanna Alwin

INC ASI S.A. Spó!ka zosta!a utworzona na czas nieoznaczony.

!

Katarzyna Paw!owska (powo!ana w dniu 2 marca 2021 r.)

Emitent dzia!a w formule funduszu venture capital jako Wewn!trznie Zarz"dzaj"cy Alternatywn"
Spó#k" Inwestycyjn" i zosta! wpisany do rejestru Wewn#trznie Zarz"dzaj"cych Alternatywnymi

Na dzie$ 1 stycznia 2021 roku w sk!ad Rady Nadzorczej Spó!ki wchodzi!y nast#puj"ce osoby:

Spó!kami Inwestycyjnymi prowadzonego przez Komisj# Nadzoru Finansowego w dniu 4 wrze$nia 2017

!

Mariusz Ciep!y

!

Anna Sitarz

Na dzie$ 30 czerwca 2021 r. kapita! zak!adowy Spó!ki wynosi! 2 984 000,00 z# i dzieli! si# na 29 840

!

Urszula Jarz#bowska

000 akcji o warto%ci nominalnej 0,10 z# ka&da.

!

Maciej Jarz#bowski

!

Marcin Ma$dziak

!

Joanna Alwin

r.
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Wybrane dane finansowe
w PLN
Wybrane dane finansowe

01.01.2021
30.06.2021

01.04.2021
30.06.2021

w EUR

01.01.2020
30.06.2020

01.04.2020
30.06.2020

01.01.2021 01.04.2021
30.06.2021 30.06.2021

Zastosowane kursy walutowe:

01.01.2020 01.04.2020
30.06.2020 30.06.2020

1) poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej
przelicza si" na walut" EUR wg #redniego kursu NBP
obowi!zuj!cego na dzie$ bilansowy:

I. Przychody z dzia!alno"ci podstawowej

13 522 681

10 701 474

5 282 642

4 647 596

2 973 870

2 366 431

1 189 449

1 035 976

II. Zysk/Strata na dzia!alno"ci podstawowej

12 364 860

10 166 966

4 690 790

4 315 674

2 719 245

2 248 234

1 056 187

961 989

III. Zysk/Strata przed opodatkowaniem

13 273 904

10 924 367

5 310 943

4 865 805

2 919 159

2 415 719

1 195 822

1 084 616

IV. Zysk/Strata netto

13 315 289

10 942 687

5 292 662

4 868 789

2 928 260

2 419 771

1 191 706

1 085 281

V. Ca!kowite dochody ogó!em

13 315 289

10 942 687

5 292 662

4 868 789

2 928 260

2 419 771

1 191 706

1 085 281

VI. Przep!ywy pieni#$ne netto z dzia!alno"ci
operacyjnej
VII. Przep!ywy pieni#$ne netto z dzia!alno"ci
inwestycyjnej
VIII. Przep!ywy pieni#$ne netto z dzia!alno"ci
finansowej
IX. Przep!ywy pieni#$ne netto razem

-683 579

-197 838

-577 156

-389 043

-150 331

-43 748

-129 953

-5 102 952

-1 692 677
-7 479 208

-2 268 493

-1 719 825
-4 186 156

-1 992 956

-1 843 553
-4 413 665

592 627

-1 858 042
-1 654 458

-1 122 227

-372 249
-1 644 806

-501 635

-380 307
-925 690

-448 738

-415 098
-993 789

30.06.2020

30.06.2021

30.06.2020

59 754 041

45 737 263

13 217 581

10 117 073

XI. Zobowi%zania d!ugoterminowe

69 230

49 718

15 314

10 998

XII. Zobowi%zania krótkoterminowe

51 846

83 506

11 468

18 471

59 632 965

45 604 039

13 190 799

10 087 604

XIV. Kapita! zak!adowy

2 984 000

2 984 000

660 060

660 060

XV. Liczba akcji (w szt.)

29 840 000

29 840 000

29 840 000

29 840 000

XVI. Zysk/Strata na jedn% akcj# zwyk!% (w z!/EUR)

0,45

0,18

XVII. Rozwodniony zysk/strata na jedn% akcj#
zwyk!% (w z!/EUR)

0,45

0,18

XVIII. Warto"& ksi#gowa na jedn% akcj# (w z!/EUR)

2,00

1,53

XIII. Kapita! w!asny

na dzie$ 30.06.2021 r. wg kursu 4,5208PLN/EUR, tabela
kursów #rednich NBP nr 124/A/NBP/2021

-

na dzie$ 30.06.2020 r. wg kursu 4,4660PLN/EUR, tabela
kursów #rednich NBP nr 125/A/NBP/2020

2) poszczególne pozycje rachunku zysku i strat, sprawozdania z
innych ca%kowitych dochodów oraz sprawozdania z przep%ywów
pieni"&nych
stanowi!cego

0,10
0,10
0,44

0,04
0,04
0,34

132 100

-414 168
-368 788

przelicza

si"

#redni!

na

walut"

arytmetyczn!

EUR

wg

#rednich

kursu
kursów

og%oszonych przez NBP obowi!zuj!cych na ostatni dzie$
ka&dego

30.06.2021

X. Aktywa razem

-86 720

-

zako$czonego

miesi!ca

w

danym

okresie

sprawozdawczym:
-

za okres 01.01-30.06.2021 wg kursu 4,5472 PLN/EUR

-

za okres 01.04-30.06.2021 wg kursu 4,5222 PLN/EUR

-

za okres 01.01-30.06.2020 wg kursu 4,4413 PLN/EUR

-

za okres 01.04-30.06.2020 wg kursu 4,4862 PLN/EUR

Najwa"niejsze wydarzenia i pó!rocza
!

!

W dniu 21 stycznia 2021 roku Emitent za kwot# 350 000 z! naby! 67 udzia!ów spó!ki Sundose sp.

!

powiadomienie o transakcjach na akcjach Emitenta. Prezes Zarz%du naby! 139059 akcji. Po

Z kolei dniu 10 lutego 2021 podpisano umow# inwestycyjn% ze spó!k% portfelow% Sundose sp. z

dokonaniu transakcji Pan Jakub Sitarz posiada 31,5% w kapitale zak!adowym Emitenta.

o.o., na mocy której, w dniu 11 lutego 2021 roku, na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników

!

Spó!ki, Emitent obj%! 308 udzia!ów w podwy$szonym kapitale zak!adowym Spó!ki. Po rejestracji
podwy$szenia kapita!u zak!adowego oraz uwzgl#dniaj%c w/w umow# nabycia udzia!ów Emitent
posiada 735 udzia!ów Spó!ki.
!

!

sprawie: emisji warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A z prawem do obj#cia akcji zwyk!ych
na okaziciela serii H, warunkowego podwy$szenia kapita!u zak!adowego w drodze emisji akcji
zwyk!ych na okaziciela serii H.
!

oraz 17.05.2021r.

Emitent posiada 53,27% w kapitale zak!adowym Spó!ki.
W dniu 26 lutego 2021 roku Zarz%d Emitenta podj%! uchwa!# w sprawie przyj#cia polityki
dywidendowej Spó!ki.

W dniu 26 lutego 2021 roku Zarz%d Emitenta podj%! uchwa!# dotycz%c% zysku netto za rok
obrotowy ko'cz%cy si# 31.12.2020 – zgodnie z uchwa!% cz#"& zysku tj 2 088 800 z! zosta!a
przeznaczona na wyp!at# pierwszej dywidendy, której warto"& na jedn% akcj# wynios!a 0,07 z!.

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowa!a wniosek Zarz%du w dniu 15 marca 2021.
W dniu 2 marca 2021 roku powo!ano w sk!ad Rady Nadzorczej Emitenta Pani% Katarzyn#
Paw!owsk%.
!

W dniu 4 marca 2021 roku odby!o si# Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Grenade Hub
sp. z o.o. z siedzib% we Wroc!awiu. W trakcie NZW podj#to uchwa!# w sprawie podwy$szenia
kapita!u zak!adowego z kwoty 41.500,00 z!otych, do kwoty 57.900,00 z!otych, tj. o kwot# 16.400
z!otych, w drodze utworzenia 328 udzia!ów o warto"ci nominalnej 50 z!otych. Emitent obj%! 82
nowoutworzone udzia!y, o !%cznej warto"ci nominalnej 4.100,00 z!otych, w zamian za wk!ad

pieni#$ny w wysoko"ci 500.000,00 z!otych. Podwy$szenie kapita!u zak!adowego Spó!ki nast%pi!o
w wyniku osi%gni#cia przez Spó!k# okre"lonych w umowie inwestycyjnej KPI. Po rejestracji
podwy$szenia Emitent b#dzie posiada& 128 udzia!ów Spó!ki stanowi%cych 11,05% w kapitale
zak!adowym Spó!ki, co stanowi& b#dzie 11,05% w ogólnej liczbie g!osów na Zgromadzeniu

Wspólników Spó!ki.

W dniu 28 czerwca 2021 roku S%d Rejestrowy Wroc!aw-Fabryczna dokona! rejestracji
wnioskowanej zmiany statutu Emitenta zgodnie z uchwa!ami podj#tymi w dniach 20.04.2021

zak!adowego 177 udzia!ów za kwot# 700.000,00 z! obj%! Emitent. Po dokonaniu transakcji

!

W dniu 17 maja 2021 roku na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu podj#to uchwa!y w

o. o.. W trakcie NZW podj#to uchwa!# w sprawie podwy$szenia kapita!u zak!adowego z kwoty
1.639.000,00 z! do kwoty 1.866.000,00 z! tj. o kwot# 227.000,00 z! poprzez utworzenie 227

!

W dniu 20 kwietnia 2021 roku na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu podj#to uchwa!# w
sprawie przyj#cia w Spó!ce Programu Motywacyjnego na lata 2021-2023.

W dniu 15 lutego 2021 roku odby!o si# Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Intelliseq sp. z

nowych udzia!ów o warto"ci nominalnej 1.000,00 z! ka$dy. W ramach podwy$szenia kapita!u

!

W dniu 15 marca 2021 roku Emitent otrzyma! od Prezesa Zarz%du Emitenta – Jakuba Sitarza

z o.o.

!

Na koniec pó!rocza dokonali"my aktualizacji wycen spó!ek portfelowych. Wynikiem tego jest
zmiana warto"ci godziwej Sundose oraz TimeCamp, których warto"& wynosi odpowiednio 6,4
mln z! oraz 12,7 mln z!.

Podsumowanie
operacyjne

Opis dzia!alno#ci
Venture INC ASI S.A. dzia!a jako wewn#trznie zarz"dzaj"cy ASI i zosta! wpisany do rejestru wewn#trznie

Emitent aktywnie w!"cza si# we wzrost warto%ci posiadanych spó!ek portfelowych. W tym celu Emitent

zarz"dzaj"cych ASI prowadzonego przez Komisj# Nadzoru Finansowego w dniu 4 wrze%nia 2017 r.

wykorzystuj"c do%wiadczenia biznesowe cz!onków Zarz"du, wspiera spó!ki portfelowe oferuj"c im

W celu dostosowania dzia!alno%ci do wymogów ustawy o funduszach inwestycyjnych w dniu 5 czerwca

wsparcie na ró&nych etapach rozwoju poprzez dzielenie si# posiadanym know-how. Planowany okres

2017 r. Zarz"d Spó!ki przyj"! (i) Zasady Polityki Inwestycyjnej Spó!ki, (ii) Strategi# Inwestycyjn" Spó!ki

inwestycji to oko!o pi#' lat, lecz ka&dy projekt traktowany jest indywidualnie, po czym Emitent wychodzi

oraz (iii) Zasady Wykonywania Polityki Inwestycyjnej Spó!ki. Dokumenty te obowi"zuj" od dnia wpisania

z inwestycji poprzez sprzeda& udzia!ów inwestorowi zewn#trznemu lub poprzez debiut spó!ki na rynku

Spó!ki do rejestru zarz"dzaj"cych alternatywnymi spó!kami inwestycyjnymi.

regulowanym lub alternatywnym systemie obrotu.

Dzia!alno%' Emitenta polega na kapita!owym i merytorycznym wspieraniu perspektywicznych projektów

Emitent oferuje nie tylko finansowanie dzia!alno%ci, poprzez obj#cie udzia!ów, czy szerokie wsparcie

z obszaru nowych technologii, na ró&nych etapach rozwoju, w tym w fazach (i) przed zasiewem (pre-

strategiczne wynikaj"ce ze specyfiki projektu ale równie& budow# kompetencji zarz"dzaj"cych w wielu

seed); (ii) zasiewu (seed), oraz (iii) wczesnego rozwoju (start-up). Jednocze%nie strategia Spó!ki zak!ada

obszarach zwi"zanych z prowadzeniem przedsi#biorstwa na mi#dzynarodow" skal#. Przygotowuje to

rozszerzenie portfela inwestycji o spó!ki w fazie growth. Inwestycje realizowane s" zarówno na rynku

spó!k# do dalszego rozwoju i tworzy fundamenty pozwalaj"ce zintensyfikowa' jej dzia!alno%' na rynku.

polskim, jak i rynkach zagranicznych.

Inwestycje Emitenta g!ównie koncentruj" si# w obszarze spó!ek z sektora IT ze szczególnym

Celem dzia!ania Venture INC ASI S.A. jest wi#c inwestowanie w podmioty celem wzrostu warto%ci i

uwzgl#dnieniem spó!ek dzia!aj"cych w modelu SaaS (Software-as-a-Service – oprogramowanie jako

odsprzeda&y udzia!ów lub akcji z zyskiem po okre%lnym czasie i osi"gni#ciu przez dany podmiot

us!uga („SaaS”)). Oprócz nak!adów kapita!owych Emitent wspiera spó!ki portfelowe tak&e posiadanym

zak!adanych parametrów. Emitent inwestuje jedynie w podmioty ju& istniej"ce.
Na dzie$ sporz"dzenia Sprawozdania w swoim portfelu inwestycyjnym Emitent posiada 16 spó!ek na
ró&nym poziomie zaanga&owania Udzia!owego z czego 14 spó!ek stanowi spó!ki prawa polskiego, a 2
spó!ki zagraniczne.

know-how dotycz"cym prowadzonej dzia!alno%ci oraz rozwijanych spó!ek. Emitent nie anga&uje si#
jednak w bie&"ce zarz"dzanie spó!kami portfelowymi pozostawiaj"c to zarz"dom i radom nadzorczym
tych spó!ek. Emitent pe!ni rol# inwestora pasywnego nastawionego na wzrost warto%ci posiadanych
przez niego udzia!ów lub akcji. Na dzie$ sporz"dzenia Sprawozdania nie zosta! przyj#ty przedzia!
zaanga&owania kapita!owego Emitenta w stosunku do kapita!u lub g!osów na WZW/WZA spó!ek –

Model biznesowy Emitenta polega na wspieraniu projektów o interesuj"cych perspektywach rozwoju,

celów inwestycji. Decyzja co do wielko%ci zaanga&owania kapita!owego jest podejmowana indywidualnie

w szczególno%ci bazuj"cych na rozwi"zaniach z obszaru SaaS. Dzia!ania Spó!ki przyczyniaj" si# do

w przypadku ka&dej spó!ki.

zdobycia stabilnej pozycji na rynku i zwi#kszenia warto%ci projektów z portfela. Emitent czerpie korzy%ci
bezpo%rednio poprzez obj#cie udzia!ów w przedsi#biorstwach na wczesnym etapie rozwoju i wzro%cie
ich warto%ci w d!u&szej perspektywie czasu.
Emitent posiada do%wiadczenie we wspieraniu projektów we wczesnych fazach rozwoju. Inwestycje w
takie projekty charakteryzuj" si# wysok" oczekiwan" stop" zwrotu oraz relatywnie wysokim ryzykiem,
które jednak jest w cz#%ci ograniczane doradztwem i wsparciem ze strony do%wiadczonego zespo!u.
Aby lepiej zrozumie' rol# Emitenta w procesie rozwoju przedsi#wzi#' typu pre-seed, seed czy start-up,
nale&y przeanalizowa' dost#pno%' (róde! finansowania na poszczególnych etapach rozwoju projektu.
Wraz ze wzrostem warto%ci przedsi#biorstwa, maleje zarówno ryzyko zwi"zane z dzia!alno%ci", jak i
oczekiwana stopa zwrotu.
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Portfel inwestycyjny
podsumowanie

Wycena

Wycena

8,6 mln PLN

3,0 mln PLN

Wycena

Wycena

12,7 mln PLN

0,25 mln PLN

Wycena

Wycena

7,6 mln PLN

1,8 mln PLN

Wycena

Wycena

6,4 mln PLN

0,75 mln PLN

Forma prawna:
Siedziba:
Przedmiot dzia!alno"ci:

Spó!ka z ograniczon% odpowiedzialno"ci%
Kraków
Wsparcie bada' naukowych prowadzonych w skali
ca!ego genomu oraz procesu diagnostyki
genetycznej

Kwalifikacja:

Start-up

Udzia! Emitenta w kapitale zak!adowym:

53,27%

Udzia! Emitenta w ogólnej liczbie
g!osów:

53,27%

Strona internetowa:
Wycena w bilansie na 30.06.2021:
Proces Wyceny

www.intelliseq.pl

Zdarzenia IQ
!
!
!
!

3 000 000,00 PLN

Wycena z rzeczywistej transakcji rynkowej

!

Uzyskanie certyfikacji EMQN (European Molecular Genetics Quality Network) dla

laboratoriów wykonuj%cych testy genetyczne NGS.
Rozpocz!cie wdro#enia systemu GeneTraps w indonezyjskiej sieci laboratoriów

diagnostycznych Prodia.
Realizacja pilota$owego badania na platformie IntelliseqFlow dla angielskiej firmy Sano
Genetics.
Poszerzenie oferty dost!pnych "cie#ek analitycznych na platformie IntelliseqFlow o nowe

workflowy do wsparcia diagnostyki chorób genetycznych (WES/WGS/NGS panel research
analysis).
Poszerzenie oferty B2B spó!ki w zakresie genetyki konsumenckiej o analiz# danych

przydatnych do oceny ryzyka dla !ysienia androgenowego oraz CAD (choroba niedokrwienna
serca).

Intelliseq specjalizuje si# w genomice obliczeniowej. Celem dzia!alno"ci jest wsparcie bada'
naukowych prowadzonych w skali ca!ego genomu oraz procesu diagnostyki genetycznej.
Firma sk!ada si# z interdyscyplinarnego zespo!u ekspertów w dziedzinie genomiki, biologii
molekularnej, bioinformatyki i rozwoju oprogramowania. Zespó! koncentruje si# na opracowaniu
nowych algorytmów i narz!dzi bioinformatycznych po"wi!conych interpretacji sekwencji ludzkiego
DNA.

Spó!ka zako'czy!a projekt B+R “GeneTraps” w ramach, którego opracowana zosta!a autorska
platforma analizy odczytów genomu cz!owieka. Na platformie dzia!aj% poszczególne aplikacje do
zastosowania w diagnostycemedycznej i genetyce konsumenckiej

!
!
!

Testowanie platformy IntelliseqFlow u potencjalnych odbiorców na rynku EU i USA.
Aktualizacja raportów wynikowych w zakresie genetyki konsumenckiej dla amerykanskiej firmy
Vitalleo.

Publikacja white paper opisuj%cego wdro$on% przez Intelliseq metodologi# klasyfikacji
wariantów z uwzgl#dnieniem rekomendacji ACMG/AMP (American College of Medical
Genetics and Genomics/Association for Molecular Pathology).

!
!
!
!
!

Rozpocz#cie udzia!u w programie akceleracyjnym Google for Startups.
Rozpocz#cie rozmów z potencjalnymi partnerami dystrybucyjnymi na rynku EU oraz Azji.
Nawi%zanie wspó!pracy z agencj% marketingow%/PR na terenie USA.
Nawi$zanie wspó%pracy z Polsk$ Federacj$ Szpitali.

Zmiany w zarz%dzie spó!ki

Zdarzenia IIQ
!
!
!

Pozyskanie dystrybutora na rynku USA - DNA Ally
Negocjacje umowy z partnerem dystrybucyjnym w Indonezji (Medika Solusi)
Zawarcie umowy z Cognitive Genetics

!

Opracowanie koncepcji powo!ania i dzia!ania nowego podmiotu dedykowanego

!

Realizacja kolejnego etapu projektu wdro$enia Intelliseq Flow w Prodia (Indonezja)

!
!
!
!

sprzeda$y us!ug wspólnych z Europejskim Centrum Sekwencjonowania (ECS)

Ukonstytuowanie Rady Naukowej Intelliseq
Wprowadzenie zmian w zakresie funkcjonowania dzia%u wdro#e& Intelliseq
Pierwsze rozmowy z potencjalnymi inwestorami (IPO)
Opracowanie koncepcji wprowadzenia do oferty Intelliseq oprogramowania typu LIMS

Plany
!

!
!
!
!
!
!
!

Uruchomienie nowego podmiotu w ramach wspó!pracy z ECS
Poszerzenie oferty Intelliseq o predefiniowany LIMS
Zawarcie umowy dystrybucyjnej z Medika Solusi (dystrybutor na rynek azjatycki)
Zawarcie umowy partnerskiej (partnerstwo
koncernem IT (dotyczy rynku azjatyckiego)

strategiczne)

Pozyskanie partnera sprzeda$owego na rynek europejski
Zako'czenie procesu przekszta!cenia spó!ki
Realizacja nowej emisji akcji Intelliseq
Wprowadzenie akcji Intelliseq do obrotu publicznego

z

mi#dzynarodowym

Forma prawna:
Siedziba:
Przedmiot dzia!alno"ci:
Kwalifikacja:

Organizacje, które zaufa!y Infermedice:

Inc.
Wroc!aw
Oprogramowanie do wst#pnej diagnostyki
medycznej opartej o rozwi%zania z zakresu
sztucznej inteligencji
Start-up

Udzia! Emitenta w kapitale zak!adowym:

8,16%

Udzia! Emitenta w ogólnej liczbie
g!osów:

8,16%

Strona internetowa:
Wycena w bilansie na 30.06.2021:
Proces Wyceny

infermedica.com

Zdarzenia

8 614 447,86 PLN
Wycena z rzeczywistej transakcji rynkowej

!

Infermedica tworzy oprogramowanie do wst!pnej diagnostyki medycznej oparte o rozwi$zania z
zakresu sztucznej inteligencji. Przyk!adem wykorzystania opracowanej technologii jest m.in. serwis

internetowy symptomate.com, który przedstawia przypuszczalne jednostki chorobowe, powi%zane ze
wskazanymi objawami oraz informuje do jakiego lekarza specjalisty nale$y si# uda&.
Infermedica

pomaga

firmom

ubezpieczeniowym,

zdrowotnym

i

farmaceutycznym

zwi#kszy&

wydajno"&, poprawi& przep!yw pacjentów i obni$y& koszty. Spó!ka tworzy aplikacje mobilne,
internetowe i chatboty, które dzia!aj% w 17 j#zykach. Na mapie klientów Infermedica znajduje si# 30
krajów z ca!ego "wiata.
Dotychczas narz#dzie pos!u$y!o do wykonania ponad 7 mln wywiadów medycznych na ca!ym "wiecie.

!
!
!
!
!
!
!
!

Podpisanie umowy z health systemem z USA
Sta%y wzrost przychodów miesi%c do miesi%ca

Powi#kszenie zespo!u do 150 osób
Redesign SymptopmChecker
Rozwój zespo%u sprzeda#owego w Niemczech dedykowanego na rynek DACH
Wersja beta pediatrycznej zawarto"ci w oferowanych rozwi%zaniach
Wprowadzenie nowego produktu dla lekarzy

Rozwój zespo!u w obszarze handlowym oraz marketingu w USA i Niemczech
Komercjalizacja contentu pediatrycznego w oferowanych rozwi%zaniach

Spó!ka akcyjna

Forma prawna:

Wroc!aw

Siedziba:

Narz#dzie do monitorowania czasu

Przedmiot dzia!alno"ci:
Kwalifikacja:

Start-up

Udzia! Emitenta w kapitale zak!adowym:

37,53%

Udzia! Emitenta w ogólnej liczbie
g!osów:

37,53%

www.timecap.com

Strona internetowa:

12 682 026,00 PLN

Wycena w bilansie na 30.06.2021:

Wycena mieszana ("rednia z wycen metodami
dochodow% i wska(nikow% )

Proces Wyceny

TimeCamp

oferuje

narz#dzie

które

pozwala

na

monitorowanie

i

analizowanie

czynno"ci

wykonywanych na komputerze. Pozwala to ma optymalizacj! czasu pracy pracowników. TimeCamp

pozwala firmom m.in. sprawdza& czy komputery pracowników s% odpowiednio wykorzystywane.
Przek!ada si# to na znacz%ce zwi#kszenie efektywno"ci pracy. Spó!ka prowadzi sprzeda$ do 100
krajów.
Zatrudnienie (pe!ne etaty + wspó!pracownicy): 40 osób

Firmy, które zaufa!y TimeCamp:

3Q 2020 - przychód 1 430 tys. z!

1Q 2021 – przychód 2 038 tys. z!

4Q 2020 – przychód 1 701 tys. Z!

2Q 2021 – przychód 1 764 tys. z%

Zdarzenia
!

Wprowadzona zosta!a mo$liwo"& korzystania z oprogramowania w wersji darmowej bez limitu

!

Dodano zaawansowany modu% pozwalaj%cy na wielopoziomowe akceptowanie uprawnie' –

!

Uruchomienie rozszerzenia w Chrome Plugin dla 70+ aplikacji

u$ytkowników

tzw. approval.

Plany
!

Rozwój i ulepszanie oprogramowania, kana!ów marketingowych

Forma prawna:
Siedziba:
Przedmiot dzia!alno"ci:

Spó!ka akcyjna
Wroc!aw
Narz#dzie do monitorowania Internetu i Social
Media

Kwalifikacja:

Start-up

Udzia! Emitenta w kapitale zak!adowym:

10,44%

Udzia! Emitenta w ogólnej liczbie
g!osów:

10,44%

Strona internetowa:
Wycena w bilansie na 30.06.2021:
Proces Wyceny

Projekt, którego dotyczy wniosek to "Abstrakcyjna sumaryzacja danych multimodalnych". Projekt
b#dzie zrealizowany do ko'ca 2023 roku. Warto"& projektu wynosi ok. 6,4 mln z! kosztów ca!kowitych
(w tym kwota dofinansowania to ok. 3,8 mln z!).

Zdarzenia
!

Uruchomienie produktu Custom Reports – us!uga dedykowanych raportów tworzonych przez

!

Wdro$enie nowej metryki Presence Score pozwalaj%cej mierzy& obecno"& marki / tematu w

brand24.pl
6 403 437 PLN
Notowania na rynku NewConnect

Brand24 S.A. oferuj# swoim klientom kompleksowe us!ugi z zakresu bie#$cego monitorowania
informacji w Internecie. Oprogramowanie pozwala na analiz# trendów zwi%zanych z dan% mark% lub

!
!

analityków Brand24 dost#pna dla klientów z ca!ego "wiata

Internecie. Wska(nik ten mo$e pomóc w ocenie dzia!a' marketingowych i PR, zapewniaj%c
sposób pomiaru obecno"ci / popularno"ci w Internecie.
Tredning Links - nowa funkcja narz#dzia pozwalaj%ca lepiej zrozumie& kontekst dyskusji na
temat marki klienta
Wdro$enie wska$nika User Generated Content pozwalaj%cego mierzy& liczb# wpisów na
temat marki wygenerowan% przez u$ytkowników portali spo!eczno"ciowych

poszczególnymi s!owami kluczowymi. Dzi#ki temu mo$liwe jest dok!adne planowanie kampanii
marketingowych oraz mierzenie ich efektów w Internecie, a przede wszystkim w mediach

spo!eczno"ciowych.
Ponadto oprogramowanie dzia!aj%ce w modelu SaaS (Software as a Service) oferuje mo$liwo"&
generowania analiz prezentuj%cych warto"ciowe dane na temat monitorowanych marek. W"ród
kilkudziesi#ciu tys. monitorowanych marek znajduj% si#: IKEA, Intel, Carlsberg czy LEROY MERLIN.
Brand24 oferuje swoje oprogramowanie na ca!ym "wiecie.
Na koniec II kwarta%u 2021 roku Brand24 posiada! 3737 aktywnych klientów.
11 maja Spó!ka przesz!a na rynek regulowany GPW z rynku NewConnect.
W dniu 10 maja 2021 roku Dolno"l%ska Instytucja Po"rednicz%ca poinformowa!a o spe!nieniu
wszystkich kryteriów wyboru oraz wybraniu do dofinansowania wniosku z!o$onego przez Brand24
dotycz%cego realizacji projektu innowacyjnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Dolno"l%skiego 2014-2020 Dzia!anie: 1.2 Innowacyjne przedsi#biorstwa Poddzia!anie:
1.2.1 Innowacyjne przedsi#biorstwa – konkurs horyzontalny Schemat: 1.2 A Wsparcie dla
przedsi#biorstw chc%cych rozpocz%& lub rozwin%& dzia!alno"& B+R.

Podzia% klientów

Liczba klientów
kwarta!y 2019-2021

Firmy, które zaufa!y Brand24 to m.in.:

Forma prawna:
Siedziba:
Przedmiot dzia!alno"ci:
Kwalifikacja:

Spó!ka z ograniczon% odpowiedzialno"ci%
Warszawa
Suplementy diety

8,98%

Udzia! Emitenta w ogólnej liczbie
g!osów:

8,98%

Wycena w bilansie na 30.06.2021:
Proces Wyceny

!
!

Wzrost sprzedawanych opakowa& w porównaniu do IIQ 2020 wyniós! 21%
Wzrost sta%ych klientów o 30% (w porównaniu z danymi za czerwiec 2020

Start-up

Udzia! Emitenta w kapitale zak!adowym:

Strona internetowa:

Klienci

sundose,io
6 368 024,42 PLN

Sprzeda! na rynkach zagranicznych
!

!

Stycze' 2021 = 7,5%
Czerwiec 2021 = 12,6%

Wycena z rzeczywistej transakcji rynkowej
Przychód w EUR

Sundose oferuje suplement diety, który jako jedyny dobierany jest indywidualnie na podstawie
wcze"niejszego wype!nienia ankiety na temat nawyków $ywieniowych i trybu $ycia oraz wywiadu z
dietetykiem.

Zatrudnienie
!

!

Liczba osób w zespole w marcu 2021 wynios!a: 67 osób
Liczba osób w zespole w czerwcu 2021 wynios%a: 67 osób

*Dane uwzgl#dniaj% zarówno umowy o prac#, jak i umowy cywilno-prawne oraz umowy B2B

!447

Zdarzenia
!
!

Zamkni#to rund# inwestycyjn% na poziomie $5,9 mln.
Sundose skupi! si# na prowadzeniu operacji na rynkach zagranicznych: Wielkiej Brytanii,
Niemczech oraz W!oszech. Po przeprowadzeniu pierwszych dzia!a' spó!ka planuje dalsz%
ekspansj# na jednym z najbardziej perspektywicznych rynków.

!
!
!
!
!
!
!

Spó!ka zainwestowa!a w rozwój zespo!u produktowego oraz deweloperskiego, by umo$liwi&
mocny rozwój produktu online.
Sundose dokonuje coraz wi#kszej automatyzacji produkcji, co powinno prze!o$y& si# na
wi#ksz% skalowalno"& w przysz!o"ci.
Wprowadzono mo$liwo"& op!acania zamówie' poprzez PayPal, co poprawia do"wiadczenie
klienta zagranicznego.
Szereg testów A/B w celu poprawy UX u$ytkowników oraz sta!e poprawianie produktu online.
Launch modelu subskrypcyjnego zarówno na stronie www, jak i w aplikacji mobilnej oraz
wprowadzenie nowego programu polece'.
W!%czenie dietetyka do "cie$ki klienta, na ró$nych jej etapach, w tym uruchomienie
mo$liwo"ci konsultacji z dietetykiem w panelu klienta.
Testy kana!u YouTube, w tym product placement.

Plany
!

!
!
!
!
!
!
!

Do ko'ca roku Sundose planuje dokona& pe!nej automatyzacji procesu produkcji.
Aplikacja - planowane jest sukcesywne dodawanie nowych funkcjonalno"ci.
Dalszy rozwój w kierunku coraz precyzyjniejszej personalizacji sk!adu u$ytkownika oraz jego
aktualizacji. Spó!ka pracuje nad poszerzeniem diagnostyki w personalizacji Sundose.
Planowany jest dalszy rozwój modelu subskrypcyjnego.
Wzmo$one dzia!ania marketingowe na rynkach zagranicznych.
Wprowadzenie nowej opcji dostawy poprzez paczkomaty.
Dalszy rozwój produktu w kierunku poszerzenia grupy klientów.
Praca nad rozwojem brandu i brand awareness.

Forma prawna:
Siedziba:
Przedmiot dzia!alno"ci:
Kwalifikacja:

Spó!ka z ograniczon% odpowiedzialno"ci%

4900

Wzrost MMR

13%

MMR z zagranicy

25%

IQ do IIQ

koniec IIQ

Start-up

Udzia! Emitenta w ogólnej liczbie
g!osów:

5,54%*

Proces Wyceny

Ilo"# userów

Narz#dzie zarz%dzania firm% w modelu SaaS

5,54%*

Wycena w bilansie na 30.06.2021:

10%

IQ do IIQ

Wroc!aw

Udzia! Emitenta w kapitale zak!adowym:

Strona internetowa:

Wzrost klientów

primetric.com
250 000,00 PLN

Wycena z rzeczywistej transakcji rynkowej

Grenade Hub oferuje narz#dzie dzia!aj%ce w modelu SaaS (Software as a Service) pozwalaj%ce na
kompleksowe zarz%dzanie firm% us!ugow% z bran$y IT. Oprogramowanie pozwala planowa&, "ledzi& i
prognozowa& rentowno"& projektów oraz organizacji, a tak$e dost#pno"& ludzi uwzgl#dniaj%c
nieobecno"ci, "wi#ta publiczne, czy histori# umów. Dzi#ki temu firmy IT mog% w szybki sposób
alokowa& zespó! pomi#dzy projektami, jednocze"nie widz%c jak to wp!ywa na mar$owo"& projektów i
zapotrzebowanie na wakaty. Ponadto narz#dzie generuje raporty nt. najwa$niejszych aspektów
dzia!alno"ci firmy i pozwala porówna& plany do rzeczywisto"ci, dzi#ki logowaniu czasu pracy oraz
bud$etowaniu projektów.
MRR (monthly recurring revenue) na koniec pó!rocza z zagranicy wynosi 25% ca!o"ci, w tym, m.in z
USA, UK, UA, BY, AUS, Indie, Szwecja
*W dniu 4 marca 2021 roku odby!o si# Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spó!ki. W trakcie
NZW podj#to uchwa!# w sprawie podwy$szenia kapita!u zak!adowego o kwot# 16.400 z!otych, w
drodze utworzenia 328 nowych udzia!ów. Emitent obj%! 82 nowoutworzone udzia!y za wk!ad pieni#$ny
w wysoko"ci 500.000,00 z!otych. Podwy$szenie kapita!u zak!adowego Spó!ki nast%pi!o w wyniku
osi%gni#cia przez Spó!k# okre"lonych w umowie inwestycyjnej KPI. Po rejestracji podwy$szenia
Emitent b#dzie posiada& 128 udzia!ów Spó!ki stanowi%cych 11,05% w kapitale zak!adowym Spó!ki, co
stanowi& b#dzie 11,05%w ogólnej liczbie g!osów na Zgromadzeniu Wspólników Spó!ki.

Zdarzenia
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Rozpocz#to i wdro$ono proces tworzenia i dystrybucji contentu na blogu oraz Social Mediach
Przygotowanie procesów pod skalowanie dzia!a' marketingowych na kolejne rynki
Dalsza ekspansja na rynki zagraniczne - rozpocz#cie dzia!a' na Bia!oru" / Rosj#
Dodanie nowych modu!ów i kluczowych funkcjonalno"ci w produkcie: integracje z BambooHR
oraz Redminem
Usprawnienia techniczne zwi%zane z bezpiecze'stwem i skalowalno"ci%
Poprawa UX i optymalizacja
Powi#kszenie zespo!u
Wprowadzenie newslettera i zwi#kszenie dzia!a' content marketingu - kampania promocyjna i
Webinar z Growth Factory

Plany
!

!
!
!

Dalsza ekspansja na rynki zagraniczne
Dodanie SSO dla klientów Enterprise
Modu! dashboardów i w pe!ni konfigurowalnych raportów
Powi#kszenie zespo!u marketingowego

Forma prawna:
Siedziba:
Przedmiot dzia!alno"ci:

Spó!ka z ograniczon% odpowiedzialno"ci%
Warszawa

10,26%

Udzia! Emitenta w ogólnej liczbie
g!osów:

10,26%

Strona internetowa:
Wycena w bilansie na 30.06.2021:
Proces Wyceny

Samurai, Pirates, Western. Kolejna premiera zaplanowana jest na pocz%tku Q4 2021. Poszerzony zosta!
równie$ zespó! developerów, który b#dzie wdra$a& sugestie graczy i planowe rozszerzenia

Twórca gier komputerowych

Udzia! Emitenta w kapitale zak!adowym:

W najbli$szych planach Exit Plan Games jest wprowadzenie kolejnych leveli gry. Na ten moment,
gracze maj% dost#p do main map Viking. Docelowo spó!ka planuje wdro$y& pi#& leveli: Viking, Space,

funkcjonalno"ci. Dzi#ki nowym cz!onkom zespo!u, m.in. do"wiadczonym animatorom, spó!ka
efektywnie rozwija gr#.

Zdarzenia

exitplangames.com
1 379 310,40 PLN

Wycena z rzeczywistej transakcji rynkowej

!
!
!

Exit Plan sp. z o.o. to studio tworz$ce gry komputerowe. Spó!ka zosta!a za!o$ona w kwietniu 2019
roku, a jej Za!o$ycielami s% dwaj deweloperzy: José Teixeira and Damien

Monnier, posiadaj%cy

wieloletnie do"wiadczenie zdobywane m.in: przy tworzeniu gier takich jak The Witcher 3: Wild Hunt w
CD projekt RED, czy Dying Light 2 w Techland.
Obecnie Spó!ka pracuje nad swoim pierwszym projektem: Bang-On Balls: Chronicles, którego
premiera we wczesnym dost#pie mia!a miejsce 3 marca 2021 roku. Gra zbiera bardzo dobre recenzje,

a Zespó! Spó!ki nieustannie pracuje nad jej rozwojem i aktualizacjami Na etapie Early Access gra
zosta!a kupiona przez ponad 11000 u#ytkowników, a jej popularno"& konsekwentnie wzrasta.
)rodowisko graczy bardzo dobrze j% odebra!o pozostawiaj%c 97.6% pozytywnych opinii.
Spó!ka rozszerza dost#p do swojej produkcji o GoG, a nast#pnie na Xbox. Dodatkowo, w czerwcu Exit
Plan Games rozpocz#!a wspó!prac# z firm% programistyczn% z Niemiec specjalizuj%c% si# w Unreal
Engine, która zajmie si# przygotowaniem wersji na Xbox. Spó!ka zacznie równie$ intensywn%
kampani# promocyjn% w Ameryce Pó!nocnej. Wzmo$one dzia!ania medialne b#d% zintensyfikowane
obecno"ci% na najwa$niejszych eventach gamingowych w Polsce i za granic%.

!
!
!

Premiera: Bang-On Balls: Chronicles 3 marca 2021

Aktualizaje gry
97% pozytywnych opinii na Steam

Rozpocz#cie wspó!pracy z firm% programistyczn% z Niemiec
Poszerzony zespó! developerów
Rozpocz#cie kampanii promocyjnej w Ameryce Pó!nocnej

Plany
!

!
!
!
!
!

Obecno"& na najwi#kszych eventach gamingowych w Polsce i za granic%
Debiut na konsoli Xbox
Premiera kolejnego levelu gry zaplanowany na IVQ 2021

Wprowadzenie kolejnych leveli gry, dalsze aktualizacje i usprawnienia
Powi#kszenie zespo!u
Studio rozwa$a wej"cie na NewConnect w 2022 roku.

Forma prawna:
Siedziba:
Przedmiot dzia!alno"ci:

Spó!ka akcyjna
Kalisz
Twórca gier mobilnych

Udzia! Emitenta w kapitale zak!adowym:

15%

Udzia! Emitenta w ogólnej liczbie
g!osów:

15%

Strona internetowa:
Wycena w bilansie na 30.06.2021:
Proces Wyceny

Pozosta"e spó"ki
FriendlyScore Ltd.

FriendlyScore jest regulowanym przez FCA (Financial Conduct Authority) dostawc% us!ug informacji
o koncie (AISP) i firm% zajmuj%c% si# oprogramowaniem analitycznym, oferuj%c% us!ugi agregacji
danych i analizy rachunkówbankowych dla handlu detalicznego i biznesu. Udzia! Emitenta w
kapitale zak!adowym oraz ogólnej liczbie g!osów wynosi 8,06%.

pixelperfectdude.com
750 001,75 PLN

Wycena z rzeczywistej transakcji rynkowej

QuestPass sp. z o.o.

Udzia! Emitenta w kapitale zak!adowym oraz ogólnej liczbie g!osów wynosi 7,49%. QuestPass jest
bramk% tre"ci bazuj%c% na idei questvertisingu, rozwijaj%c% podej"cie stworzone w ramach systemu
Adquesto. Zamiast wy"wietlania niezliczonej liczby reklam na stronie, QuestPass wy"wietla tylko

Pixel Perfect Dude to studio tworz$ce gry dost#pne na wi#kszo"ci obecnych platform, w którego

jedn% reklam#, prosz%c o jej przeczytanie i zrozumienie przekazu. Odbiorca, aby otrzyma& darmowy

rozwój, w grudniu 2020 roku, Venture INC zainwestowa! 0,75 mln z! uzyskuj%c 15% udzia!ów w spó!ce.

dost#p do tre"ci musi odpowiedzie&& na pytanie dotycz%ce reklamy.

Studio skupia si# na rozwoju swoich dwóch flagowych gier: #DIVE i Ski Jump.
Pierwsza z nich: #DRIVE to gra z kategorii ‘endless runner’. Produkcja zosta!a wielokrotnie nagrodzona,

DiveInData sp. z o.o.

m.in. zdoby!a tytu! Google Play Best Indie Game 2019 oraz MTA 2019 Best Polish Game. W kategorii

W dniu 5 maja 2021 roku Spó!ka dokona!a zmiany PKD. DiveinData rozwi%zuje problemy firm

‘gra wy"cigowa’, w sklepach Google Play i App Store, dotar!a do 1. miejsca w 50 krajach. Liczba

zwi%zane z nieefektywnym procesem analizy rynku. Spó!ka oferuje us!ugi z zakresu analizy rynku

graczy, konsekwentnie wzrasta, m.in. dzi#ki rozszerzeniu dost#pu przez platform# Nintendo Switch. Na

oraz konkurencji, identyfikacji i segmentacji klientów, prowadzi wywiady oraz analizy pog!#bione.

ten moment gra zosta!a pobrana 11 milionów razy. W najbli$szych planach jest du$a aktualizacja, która

Udzia! Emitenta w kapitale zak!adowym oraz ogólnej liczbie g!osów wynosi 75%.

znacznie wzmocni zaanga$owanie graczy.
Druga gra, to Ski Jump, czyli retro skoki narciarskie, które od 7 lat przyci%gaj% fanów tego sportu. Od
momentu premiery zosta!a pobrana ponad 4 miliony razy, odby!o si# 3.2 miliona konkursów online, a
gracze oddali !%cznie kilkaset milionów skoków. Ski Jump VR, czyli wersja dla urz%dze' wirtualnej
rzeczywisto"ci, pozwala faktycznie usi%"& na belce i spróbowa& swoich si! w tej dyscyplinie.
Studio nie skupia si# jedynie na rozwoju dotychczasowych gier. W chwili obecnej trwaj$ prace nad
pre-produkcj$ nowego tytu%u.

Agencja Rozwoju Innowacji S.A.

Udzia! Emitenta w kapitale zak!adowym oraz ogólnej liczbie g!osów wynosi 49,89%. W sierpniu
Emitent zby! wi#kszo"& akcji ARI. Na dzie' publikacji Emitent posiada 5,58% g!osów w ARI.
Pixel Crow Games S.A.

Dawniej Patent Fund S.A. Udzia! Emitenta w kapitale zak!adowym oraz ogólnej liczbie g!osów
wynosi 33,21%

Czynniki ryzyka, zagro"enia zwi$zane z pozosta!ymi miesi$cami
roku obrotowego
RYZYKA ZWI!ZANE Z DZIA"ALNO#CI! EMITENTA
Ryzyko zwi!zane z realizacj! strategii inwestycyjnej

Strategia inwestycyjna Emitenta zak%ada kontynuacj" rozwoju dzia%alno#ci poprzez inwestycje kapita%owe typu venture capital (w spó%ki
dzia%aj!ce w sektorze nowych technologii) oraz ekspansj" na nowe rynki. Zamiarem Emitenta jest zbudowanie silnej marki, kojarzonej z
inwestycjami w perspektywiczne projekty. W perspektywie d%ugoterminowej Emitent zamierza realizowa' swój cel strategiczny przede
wszystkim poprzez wykorzystanie potencja%u szybko rosn!cego rynku sprzeda&y SaaS w kluczowych kategoriach produktowych oraz
wzmocnienie wzrostu organicznego poprzez inwestycje w nowe, atrakcyjne projekty. Realizacja strategii inwestycyjnej Emitenta zak%ada
analizowanie potencjalnych projektów inwestycyjnych oraz inwestowanie #rodków w ich rozwój. Wyniki finansowe Emitenta uzale&nione
s! przy tym od wyników finansowych osi!ganych przez podmioty, na których rozwój Emitent przeznacza dost"pny mu kapita%. Nie mo&na
wykluczy', &e oczekiwane cele strategiczne nie zostan! zrealizowane, b"d! odmienne od oczekiwa$ lub zostan! osi!gni"te pó(niej lub w
mniejszym zakresie ni& oczekiwano, zarówno na poziomie Emitenta, jak i jego Spó%ek Portfelowych oraz potencjalnych nowych inwestycji.
Je&eli Emitent napotka na nieprzewidziane przeszkody w procesie realizacji swojej strategii inwestycyjnej, mo&e nie zrealizowa' jej w
pe%ni b!d( wcale, mo&e podj!' decyzj" o jej zmianie, zawiesi' jej realizacj" lub od niej odst!pi', jak równie& mo&e w ogóle nie osi!gn!'
korzy#ci planowanych z wdro&enia strategii lub osi!gn!' je z opó(nieniem lub na poziomie ni&szym ni& zak%adano. Dodatkowo w zwi!zku
z realizacj! strategii inwestycyjnej Emitenta niezb"dne mo&e si" okaza' zaanga&owanie wi"kszych ni& przewidywane #rodków
finansowych do jej wdro&enia. W rezultacie efekty oraz koszty strategii Emitenta mog! si" istotnie ró&ni' od zak%adanych, a optymalizacja
kosztów i procesów wewn"trznych mo&e by' niewystarczaj!ca do utrzymania rentowno#ci prowadzonej przez niego dzia%alno#ci.
Powy&sze trudno#ci w realizacji strategii Spó%ki mog! mie' niekorzystny wp%yw na dzia%alno#', sytuacj" finansow! i wyniki Emitenta, a
tak&e na cen" Akcji.
Ryzyko zwi!zane z odej#ciem osób zarz!dzaj!cych oraz utrat! know-how

Wykwalifikowana i zmotywowana kadra jest jednym z najwa&niejszych czynników warunkuj!cych dalszy rozwój dzia%alno#ci Emitenta, a w
szczególno#ci jego ekspansj" geograficzn! i zdolno#' do pozyskiwania nowych, perspektywicznych projektów inwestycyjnych. Istniej!
czynniki ryzyka zwi!zane z uzale&nieniem Emitenta od konkretnych osób zajmuj!cych kluczowe stanowiska, zw%aszcza na szczeblu
Zarz!du. Strategia Emitenta zosta%a rozwini"ta i wdro&ona przez cz%onków Zarz!du, a przysz%y sukces dzia%alno#ci Emitenta bazuje na
posiadanym przez nich do#wiadczeniu w obszarze nowych technologii. Odej#cie osób zarz!dzaj!cych Emitentem mo&e skutkowa' utrat!
know-how lub w pewnych okoliczno#ciach, przekazaniem know-how konkurencji i mo&e mie' istotny, negatywny wp%yw na mo&liwo#ci
dalszego rozwoju Spó%ki. Dodatkowo, istotn! cech! inwestycji realizowanych przez Emitenta jest wspieranie i #cis%e wspó%dzia%anie z
zarz!dami Spó%ek Portfelowych. Wp%yw Emitenta na decyzje podejmowane przez zarz!dy takich spó%ek portfelowych, a tak&e kontrola
dzia%alno#ci tych spó%ek s! ograniczone przez regulacje i przepisy prawa. Nie mo&na wykluczy' sytuacji, w których Emitent nie b"dzie
posiada% pe%nej wiedzy o decyzjach i wydarzeniach mog!cych mie' wp%yw na sytuacj" maj!tkow! i finansow! Spó%ki Portfelowej, co mo&e
mie' istotny, negatywny wp%yw na zyski osi!gane z danej inwestycji. Wyst!pienie powy&szego ryzyka mo&e mie' niekorzystny wp%yw na
dzia%alno#', sytuacj" finansow! i wyniki Emitenta.

Ryzyko inwestycyjne, w tym ryzyko zwi!zane z dokonywaniem inwestycji w spó%ki zagraniczne

Dzia%alno#' Emitenta zak%ada inwestycje kapita%owe w nowopowsta%e podmioty oraz spó%ki na wczesnym etapie rozwoju. Podejmowane
przez Emitenta starania w celu rozwoju portfela inwestycji wi!&! si" z istotnym ryzykiem oraz niepewno#ci!, w szczególno#ci dotycz!cymi
identyfikacji odpowiedniego celu inwestycyjnego, prawid%owej oceny jego sytuacji prawnej i finansowej, w tym mo&liwo#ci lub
potencjalnych mo&liwo#ci generowania wyników finansowych oraz odpowiedniej wyceny takiego podmiotu. Pomimo unikatowego
do#wiadczenia Zarz!du Emitenta w nawi!zywaniu wspó%pracy z podmiotami, które charakteryzuj! si" wysokim potencja%em wzrostu, oraz
które daj! du&e prawdopodobie$stwo na osi!gni"cie atrakcyjnych stóp zwrotu, nie mo&na wykluczy', &e Spó%ka nie b"dzie w stanie
pozyska' spó%ek do portfela. Nie jest te& wykluczone, &e inwestycje Emitenta nie przynios! oczekiwanych stóp zwrotu. Istnieje równie&
ryzyko, &e w celu pozyskania nowych inwestycji Emitent b"dzie musia% zaanga&owa' wi"ksze, ni& przewidywane, zasoby finansowe.
Co wi"cej, w toku prowadzonej dzia%alno#ci Emitent nabywa lub obejmuje akcje oraz udzia%y spó%ek zagranicznych. Nie mo&na wykluczy',
&e ekspansja na inne rynki doprowadzi do wygenerowania dodatkowych, znacz!cych kosztów zwi!zanych z konieczno#ci! dokonania
przez Emitenta czynno#ci, nieznanych mu w momencie zawierania transakcji. Dodatkowo, pomi"dzy poszczególnymi pa$stwami istnieje
zró&nicowanie w podej#ciu do biznesu. Przek%ada si" to na kultur" korporacyjn! i sposób traktowania akcjonariuszy oraz udzia%owców.
Emitent, dokonuj!c inwestycji w podmioty zagraniczne musi tak&e wzi!' pod uwag" mo&liwo#' wyst!pienia potencjalnych ryzyk
kursowych. Nie mo&na tak&e wykluczy' periodycznych zmian przepisów prawa, na podstawie których utworzone zosta%y i dzia%aj! spó%ki
portfelowe. Zmiany te mog! wymaga' podj"cia przez dan! Spó%k" Portfelow! dzia%a$ dostosowawczych, co w konsekwencji mo&e
spowodowa' powstanie nieprzewidywanych kosztów finansowych. Ponadto, Emitent nie mo&e zagwarantowa', &e przyj"ta przez dan!
spó%k" portfelow! interpretacja przepisów prawa pa$stwa, w którym taka spó%ka prowadzi dzia%alno#', nie zostanie zakwestionowana. Nie
mo&na równie& wykluczy' mo&liwo#ci wyci!gni"cia stosownych konsekwencji prawnych wynikaj!cych z takiej b%"dnej interpretacji
przepisów. Wyst!pienie powy&szego ryzyka mo&e mie' niekorzystny wp%yw na dzia%alno#', sytuacj" finansow! oraz wyniki Emitenta.
Podwy&szonym ryzykiem mo&e by' równie& obecna sprawa Brexitu, przez któr! Emitent nie ma pewno#ci co do dalszych wydarze$, a w
szczególno#ci nie sposób przewidzie' rozwi!za$ prawno-podatkowych.
Ryzyko zwi!zane z zako$czeniem inwestycji

Zysk Emitenta pochodzi przede wszystkim z nadwy&ki ceny sprzeda&y akcji lub udzia%ów spó%ek portfelowych ponad cen" ich zakupu. Nie
ma pewno#ci, czy w zak%adanym momencie Emitent b"dzie w stanie znale(' nabywc" na ca%o#' lub cz"#' posiadanych akcji lub udzia%ów.
Strategia Emitenta zak%ada m.in. inwestycje w spó%ki na wczesnej fazie rozwoju, które cz"sto nie posiadaj! odpowiednio d%ugiej historii
finansowej i stabilnego modelu biznesowego. Emitent ponosi zatem wysokie ryzyko zwi!zane z faktem, &e tego typu spó%ki mog! nigdy
nie osi!gn!' dodatnich przep%ywów pieni"&nych a w skrajnym przypadku og%osi' upad%o#'. Istnieje ponadto ryzyko zwi!zane z wycen!
podmiotów, które Emitent planuje wy%!czy' z portfela. W szczególno#ci istnieje ryzyko, &e Spó%ka b"dzie zmuszona dokona' wyj#cia z
inwestycji przy niekorzystnej sytuacji rynkowej uzyskuj!c tym samym ni&szy ni& zak%adany zwrot na zaanga&owanym kapitale. Emitent nie
zak%ada jednak sztywnych ram wska(nikowych dla wyj#cia z inwestycji. Ka&da mo&liwa opcja wyj#cia z inwestycji, mog!ca wygenerowa'
znacz!cy zysk dla Emitenta b"dzie analizowana indywidualnie i niezale&nie. Emitent stale monitoruje bie&!c! dzia%alno#' spó%ek
portfelowych oraz dokonuje okresowych przegl!dów inwestycji, co pozwala na identyfikacj" odpowiednich momentów wyj#cia z
inwestycji. Wyst!pienie powy&szego ryzyka mo&e mie' niekorzystny wp%yw na dzia%alno#', sytuacj" finansow! oraz wyniki Emitenta

Ryzyko zwi!zane z ograniczon! mo&liwo#ci! wp%ywu Emitenta na dzia%alno#' spó%ek portfelowych

Systemy operacyjne oraz serwery spó%ek portfelowych s%u&! m.in. do gromadzenia i przetwarzania danych, w tym danych wra&liwych i w

Emitent wspiera spó%ki portfelowe w tworzeniu i realizacji strategii wp%ywaj!cych na pe%ne wykorzystanie potencja%u rynkowego

zwi!zku z tym spó%ki portfelowe s! nara&one na próby nieuprawnionego uzyskania przetwarzanych przez ni! danych oraz innych poufnych

realizowanych projektów oraz wzrost warto#ci tych spó%ek. Co wi"cej, w du&ej cz"#ci spó%ek portfelowych Emitent nie posiada

informacji, w szczególno#ci w wyniku dzia%a$ hakerskich. Wszelka utrata wra&liwych lub poufnych danych, lub informacji, mo&e prowadzi'

wi"kszo#ciowego pakietu udzia%ów lub akcji, a tym samym nie posiada wi"kszo#ci g%osów na zgromadzeniach wspólników lub walnych

do powstania zwi!zanych z tym konsekwencji, takich jak sankcje czy obowi!zek zap%aty odszkodowania, a tak&e mo&e wp%yn!'

zgromadzeniach. Wspólnicy lub akcjonariusze wi"kszo#ciowi takich spó%ek portfelowych mog! wywiera' decyduj!cy wp%yw na

negatywnie na reputacj" i mark" spó%ki portfelowej. Ponadto, ochrona ubezpieczeniowa spó%ki portfelowej mo&e okaza' si"

podejmowane przez organy danej spó%ki decyzje, które mog! by' w sprzeczno#ci z zamierzeniami lub interesem Emitenta. Emitent nie

niewystarczaj!ca na pokrycie istotnych szkód poniesionych przez spó%k" portfelow!, spowodowanych zak%óceniami w #wiadczeniu us%ug

jest w stanie przewidzie' sposobu, w jaki wspólnicy lub akcjonariusze wi"kszo#ciowi b"d! wykonywali przys%uguj!ce im uprawnienia

w wyniku awarii stron internetowych lub systemów informatycznych. Wszelkie zak%ócenia lub uszkodzenia systemów informatycznych oraz

korporacyjne, ani wp%ywu podejmowanych przez nich dzia%a$ na dzia%alno#' danej spó%ki portfelowej, jej przychody i wyniki finansowe. Co

pozosta%ej infrastruktury niezb"dnej do prowadzenia dzia%alno#ci przez spó%ki portfelowe skutkuj!ce zak%óceniem #wiadczenia us%ug lub

wi"cej, ograniczony wp%yw na decyzje poszczególnych podmiotów wi!&e si" z ryzykiem braku realizacji strategicznych zamierze$

obni&eniem szybko#ci reakcji w ramach #wiadczonych przez te spó%ki us%ug lub wp%ywaj!ce na dost"p do takich us%ug lub produktów

wypracowanych przez spó%ki portfelowe we wspó%pracy z Emitentem. Wyst!pienie powy&szego ryzyka mo&e mie' niekorzystny wp%yw na

mog! po#rednio naruszy' reputacj" Emitenta oraz mie' niekorzystny wp%yw na dzia%alno#', sytuacj" finansow! oraz wyniki Emitenta i

dzia%alno#', sytuacj" finansow! i wyniki Emitenta.

jego spó%ek portfelowych.

Ryzyko zwi!zane z jako#ci!, atrakcyjno#ci! oraz u&yteczno#ci! i innowacyjno#ci! produktów i us%ug oferowanych przez spó%ki portfelowe

Ryzyko zwi!zane z p%ynno#ci! portfela projektów

Sukces inwestycji Emitenta determinowany jest sukcesem jego spó%ek portfelowych. Jako#' i atrakcyjno#' spó%ek portfelowych oraz

Inwestycje Emitenta charakteryzuj! si" nisk! p%ynno#ci!. Walory spó%ek portfelowych w zdecydowanej wi"kszo#ci nie znajduj! si" w

u&yteczno#' i innowacyjno#' oferowanych przez nie us%ug i produktów ma po#redni wp%yw na pozyskiwanie przez Emitenta nowych

obrocie zorganizowanym, co mo&e oznacza' trudno#ci w ewentualnym zbyciu inwestycji oraz wycenie danej spó%ki portfelowej. Niska

projektów. Spó%ki portfelowe znajduj!ce si" w portfelu Emitenta s! na etapie ci!g%ego rozwoju, proponowania nowych, innowacyjnych

p%ynno#' walorów spó%ek portfelowych i trudno#ci zwi!zane z wyj#ciem przez Spó%k" z inwestycji mog! mie' negatywny wp%yw na

rozwi!za$ oraz produktów. Emitent nie mo&e jednak zagwarantowa', &e opracowywane i wprowadzane przez spó%ki portfelowe innowacje

dzia%alno#', perspektywy rozwoju, sytuacj" finansow! oraz wyniki Emitenta.

produktowe i udoskonalenia us%ug zostan! zaakceptowane przez dotychczasowych u&ytkowników, ani &e przyczyni! si" one do wzrostu ich
liczby. Wszystkie przysz%e zmiany wp%ywaj!ce na sposób korzystania z produktów i us%ug oferowanych przez Spó%ki Portfelowe mog!

Ryzyko zwi!zane z wycen! portfela Emitenta oraz brakiem konsolidacji wyników spó%ek portfelowych

przyczyni' si" do ograniczenia lub do zaprzestania korzystania z tych us%ug i produktów. Co wi"cej, nie mo&na wykluczy', &e konkurenci

Portfel inwestycyjny Emitenta sk%ada si" z 16 spó%ek. Jednocze#nie zgodnie z przyj"tymi zasadami rachunkowo#ci Emitent traktuje

spó%ek znajduj!cych si" w portfelu Emitenta, wcze#niej, na wi"ksz! skal" lub z wi"ksz! skuteczno#ci! nie wprowadz! innych, podobnych

wszystkie te spó%ki jako inwestycje d%ugoterminowe. Z uwagi na fakt, &e Emitent spe%nia definicj" jednostki inwestycyjnej opisan! w

us%ug i produktów lub nie udoskonal! us%ug i produktów obecnie oferowanych przez spó%ki portfelowe, albo &e nie wprowadz! innych,

MSSF 10 §27, nie dokonuje konsolidacji swoich spó%ek zale&nych ani nie stosuje MSSF 3, gdy uzyskuje kontrol" nad inn! jednostk!.

nowszych, bardziej atrakcyjnych lub skuteczniejszych zdaniem u&ytkowników us%ug i produktów, co mo&e spowodowa' zmniejszenie

Zamiast tego jednostka dokonuje wyceny inwestycji w jednostce zale&nej wed%ug warto#ci godziwej przez wynik finansowy zgodnie z

zainteresowania dotychczasowych lub potencjalnych klientów spó%ek portfelowych i mie' po#redni, negatywny wp%yw na sytuacj"

MSR 39 (do momentu zastosowania MSSF 9).

finansow! Emitenta. Wyst!pienie powy&szego ryzyka mo&e mie' niekorzystny wp%yw na dzia%alno#', sytuacj" finansow! oraz wyniki

Emitent

Emitenta, jego spó%ek portfelowych, a tak&e na cen" Akcji.

gdy jednocze#nie: (i) sprawuje w%adz" nad jednostk!, w której dokona% inwestycji (ii) z tytu%u swojego zaanga&owania w jednostce, w

Ryzyko zwi!zane z zak%óceniami lub uszkodzeniami systemów informatycznych i pozosta%ej infrastruktury niezb"dnej do prowadzenia

(iii) posiada mo&liwo#' wykorzystania sprawowanej w%adzy nad jednostk!, w której dokona% inwestycji, do wywierania wp%ywu na

dzia%alno#ci przez spó%ki portfelowe

wysoko#' swoich wyników finansowych.

uznaje,

&e

sprawuje

kontrol"

nad

spó%k!,

w

której

dokona%

inwestycji,

wtedy

i

tylko

wtedy,

której dokona% inwestycji, podlega ekspozycji na zmienne wyniki finansowe lub posiada prawa do zmiennych wyników finansowych oraz

Dzia%alno#' operacyjna wybranych spó%ek portfelowych Emitenta bazuje na sprawnie funkcjonuj!cym systemie informatycznym,
pracuj!cym w trybie on-line. Wszelkie zak%ócenia w prawid%owym funkcjonowaniu oprogramowania lub uszkodzenia infrastruktury

Zgodnie z przyj"tymi zasadami rachunkowo#ci inwestycje Emitenta s! wyceniane w warto#ci godziwej przez wynik finansowy z

technicznej mog! niekorzystnie wp%yn!' na reputacj" i dzia%alno#' danej spó%ki portfelowej, a tak&e na zdolno#' do terminowego

zastosowaniem zró&nicowanych metod wyceny. Niektóre z u&ywanych metod nie s! oparte na mo&liwych do zaobserwowania danych

#wiadczenia us%ug na rzecz jej klientów. Uzale&nienie poszczególnych spó%ek portfelowych od systemów informatycznych wi!&e si" z

rynkowych np. o w%asne wyceny i za%o&enia sporz!dzane przez zarz!dy wycenianych spó%ek. Ostateczne badanie warto#ci spó%ek

ryzykiem zwi!zanym z awari! tych systemów, a w konsekwencji z zak%óceniami w funkcjonowaniu, wolniejszym tempie reakcji systemów

portfelowych dokonywane jest przez bieg%ego rewidenta w zwi!zku z procesem przygotowania rocznych sprawozda$ finansowych

lub ograniczeniem us%ug dla klientów oraz ni&szym poziomem zadowolenia klientów. Systemy informatyczne s! tak&e nara&one na

Emitenta. Istnieje ryzyko, i& za%o&enia przyj"te w wycenach b"d! odbiega' od rzeczywistych wyników osi!ganych przez spó%ki portfelowe,

uszkodzenia lub zak%ócenia wynikaj!ce z braku zasilania, awarii telekomunikacyjnych, wirusów komputerowych, zamierzonych aktów

co istotnie wp%ynie na ich warto#' godziw! w przysz%o#ci, a tym samym na wyniki finansowe Emitenta. W celu ograniczenia powy&szego

wandalizmu lub podobnych zdarze$.

ryzyka Spó%ka przeprowadza analiz" fundamentaln! nabywanych instrumentów finansowych oraz okresowy monitoring wyników
finansowych spó%ek portfelowych.

Ryzyko zwi!zane z brakiem celów inwestycyjnych

Nie mo&na wykluczy', &e dynamicznie zmieniaj!ce si" otoczenie technologiczne wymusi redefinicj" za%o&e$ biznesowych Emitenta i jego

Istnieje ryzyko, &e w przypadku niskiej poda&y projektów inwestycyjnych oraz braku zapotrzebowania na kapita% ze strony spó%ek

spó%ek portfelowych, co mo&e wi!za' si" z pogorszeniem ich pozycji konkurencyjnej oraz sytuacji finansowej.

portfelowych okres, w którym Emitent zamierza zainwestowa' pozyskane #rodki znacz!co si" wyd%u&y, co mo&e mie' prze%o&enie i wp%yw

Wyst!pienie któregokolwiek z opisanych wy&ej czynników mo&e mie' niekorzystny wp%yw na dzia%alno#', sytuacj" finansow! oraz wyniki

na dzia%alno#', perspektywy rozwoju, sytuacj" finansow! oraz wyniki Emitenta.

Emitenta i jego Spó%ek Portfelowych.

Ryzyko zwi!zane z polityk! inwestycyjn!

Ryzyko zwi!zane z otoczeniem konkurencyjnym

Zgodnie z ustaw! o funduszach inwestycyjnych, jedn! z kluczowych informacji dla inwestorów jest polityka inwestycyjna. Polityka

W toku prowadzonej dzia%alno#ci Emitent skupia si" na inwestycjach typu venture capital. Na rynku funduszy venture capital dzia%a wiele

inwestycyjna okre#lana jest w dokumentach za%o&ycielskich i jest jednym z elementów wymaganych w post"powaniu dotycz!cym o wpis

podmiotów prowadz!cych dzia%alno#' konkurencyjn! w stosunku do dzia%alno#ci Emitenta. Znaczna cz"#' z tych podmiotów dysponuje

do rejestru zarz!dzaj!cych ASI. W dniu 5 czerwca 2017 r. Zarz!d Emitenta przyj!% Zasady Polityki Inwestycyjnej Spó%ki oraz Zasady

przy tym wi"kszym zapleczem finansowym. Na zdolno#' Emitenta do umacniania obecnej pozycji konkurencyjnej na rynku prowadzonej

Wykonywania Polityki Inwestycyjnej Spó%ki. Zasady Polityki Inwestycyjnej Spó%ki obowi!zuj! od dnia wpisania Spó%ki do rejestru

dzia%alno#ci, ma wp%yw wiele czynników, w tym przede wszystkim rozpoznawalno#' i reputacja spó%ek portfelowych, atrakcyjno#' oraz

zarz!dzaj!cych alternatywnymi spó%kami inwestycyjnymi, tj. od 4 wrze#nia 2017 r. Polityk" inwestycyjn! oraz strategi" inwestycyjn!

jako#' produktów i us%ug oferowanych przez spó%ki portfelowe, a tak&e wyró&niaj!ca si" na rynku zaawansowana infrastruktura

okre#la si" w dokumentach przyj"tych przez Zarz!dzaj!cego ASI, w tym w regulaminach wewn"trznych. Polityka inwestycyjna oraz

technologiczna znajduj!ca si" w ofercie spó%ek portfelowych. Nie mo&na wykluczy', &e Emitent na skutek wielu czynników, z których

strategia inwestycyjna ASI okre#laj! sposób lokowania aktywów ASI. Nieprzestrzeganie polityki inwestycyjnej mo&e skutkowa' brakiem

znaczna cz"#' pozostaje poza jego kontrol!, w tym w nast"pstwie dzia%a$ podejmowanych przez jego konkurentów, przyj"cie przez niego

zaufania inwestorów, co mo&e mie' negatywny wp%yw na dzia%alno#', wyniki i sytuacj" finansow! Spó%ki.

nieodpowiedniej strategii lub utrudnie$ w jej realizacji, niezdolno#' spó%ek portfelowych do nad!&ania za szybkimi zmianami
technologicznymi lub dobór przez niego niew%a#ciwej oferty produktów i us%ug, nie b"dzie w stanie utrzyma' lub wzmocni' swojej

RYZYKA ZWI!ZANE Z OTOCZENIEM RYNKOWYM EMITENTA

pozycji na rynku czy te& zwi"kszy' udzia%u w rynku. Nie mo&na tak&e zapewni', &e nie wzro#nie presja konkurencji na rynku, na którym

Ryzyko zwi!zane z sytuacj! makroekonomiczn! w Polsce i na #wiecie

Emitent prowadzi dzia%alno#', w wyniku czego Emitent nie b"dzie w stanie znale(' podmiotów charakteryzuj!cych si" potencja%em

Emitent prowadzi dzia%alno#' inwestycyjn!, a jego spó%ki portfelowe prowadz! sprzeda& produktów i us%ug, na wielu rynkach. Sytuacja

wzrostu, lub których wyceny b"d! zbyt wysokie, by zapewni' oczekiwan! stop" zwrotu z inwestycji, czego konsekwencj! mo&e by'

makroekonomiczna panuj!ca na rynkach, na których Emitent i jego spó%ki portfelowe prowadz! dzia%alno#', wywiera po#redni wp%yw na

umocnienie pozycji dotychczasowych lub powstanie nowych bezpo#rednich konkurentów Emitenta.

osi!gane przez nich przychody i wyniki finansowe. Najwa&niejszymi wska(nikami makroekonomicznymi maj!cymi wp%yw na sytuacj"
ekonomiczn! Emitenta i jego spó%ek portfelowych s!: tempo wzrostu PKB, stopa inflacji, polityka gospodarcza i fiskalna, poziom

Wyst!pienie powy&szych zdarze$ mo&e doprowadzi' do zmniejszenia udzia%ów rynkowych Emitenta, co w konsekwencji mo&e mie'

wynagrodze$ i stopa bezrobocia, a tak&e poziom wydatków na rozwi!zania informatyczne. Zmiany czynników makroekonomicznych

niekorzystny wp%yw na dzia%alno#', sytuacj" finansow! oraz wyniki Emitenta i jego spó%ek portfelowych, a tak&e na cen" Akcji.

wp%ywaj! przede wszystkim na popyt na produkty i us%ugi oferowane przez spó%ki portfelowe, których warto#' obrotów jest skorelowana z
przychodami i rentowno#ci! Emitenta. Niespodziewane zmiany sytuacji gospodarczej lub d%ugotrwa%a dekoniunktura mog! powodowa'

Ryzyko wyst!pienia nieprzewidywalnych zdarze$

ograniczenie sprzeda&y okre#lonych produktów i us%ug spó%ek portfelowych i mie' po#redni, negatywny wp%yw na wyniki finansowe

W przypadku zaj#cia nieprzewidywalnych zdarze$, takich jak wojny, ataki terrorystyczne lub nadzwyczajne dzia%anie si% przyrody, mo&e

Emitenta.

doj#' do niekorzystnych zmian w koniunkturze gospodarczej. Wyst!pienie powy&szych zdarze$ mo&e mie' negatywny wp%yw na
dzia%alno#', perspektywy rozwoju, sytuacj" finansow! oraz wyniki Emitenta i jego spó%ek portfelowych

Wyst!pienie lub utrzymywanie si" mniej korzystnych warunków ekonomicznych mo&e mie' niekorzystny wp%yw na dzia%alno#', sytuacj"
finansow! oraz wyniki Emitenta i jego Spó%ek Portfelowych.
Ryzyko zwi!zane z rozwojem sektora nowych technologii, w tym w szczególno#ci rozwojem technologii SaaS

W ostatnich latach na ca%ym #wiecie obserwuje si" szybki rozwój sektora nowych technologii. Mimo prognoz, &e sektor nowych
technologii b"dzie si" w dalszym ci!gu rozwija%, jego obecna dynamika rozwoju mo&e si" istotnie zmniejszy' w kolejnych latach.
Zahamowanie dynamiki rozwoju sektora nowych technologii w przysz%o#ci mo&e mie' negatywny wp%yw na rozwój spó%ek portfelowych
oraz potencjalne inwestycje Emitenta, a w konsekwencji na perspektywy rozwoju Emitenta i realizacj" jego strategii.
Ponadto, inwestycje Emitenta skoncentrowane s! w obszarze sektora nowych technologii, na którym dzia%alno#' prowadz! spó%ki
oferuj!ce produkty i us%ugi w modelu subskrypcyjnym SaaS (ang. Software as a Service, oprogramowanie jako us%uga) („SaaS”). Globalny
rynek technologii SaaS znajduje si" na etapie szybkiego rozwoju, co wi!&e si" z dynamicznymi zmianami us%ug i produktów dost"pnych
na rynku, a tak&e wysok! zmienno#ci! standardów bran&owych.

RYZYKA ZWI!ZANE Z OTOCZENIEM REGULACYJNYM

Spó%ka b"dzie zobowi!zana do wype%niania okre#lonych w ustawie o funduszach inwestycyjnych obowi!zków sprawozdawczych.

Ryzyko zmian w przepisach prawnych lub ich interpretacji

Wówczas, zgodnie z ustaw! o funduszach inwestycyjnych Spó%ka b"dzie zobowi!zana do sporz!dzania i przekazywania KNF okresowych

Dzia%alno#' Emitenta i jego spó%ek portfelowych podlega przepisom prawa, które wyznaczaj! ramy prawne ich funkcjonowania. Regulacje

sprawozda$ dotycz!cych mi"dzy innymi p%ynno#ci, zarz!dzania ryzykiem, stosowania d(wigni finansowej, jak równie& prowadzonej

te ulegaj! cz"stym zmianom oraz mog! powodowa' w!tpliwo#ci interpretacyjne, które mog! utrudnia' prowadzenie bie&!cej

dzia%alno#ci inwestycyjnej. Nieprzekazywanie stosownych sprawozda$ mo&e rodzi' odpowiedzialno#' karn! i administracyjn!, która mo&e

dzia%alno#ci przez Emitenta i jego spó%ki portfelowe. Przestrzeganie regulacji mo&e by' skomplikowane, czasoch%onne, a tak&e kosztowne.

mie' negatywny wp%yw na dzia%alno#', wyniki i sytuacj" finansow! Spó%ki.

Nawet niewielkie, niezamierzone nieprawid%owo#ci mog! skutkowa' roszczeniami wynikaj!cymi z naruszenia obowi!zuj!cych przepisów i
regulacji lub karami. Z%o&ono#' regulacji prawnych mo&e spowodowa', mimo dok%adania nale&ytej staranno#ci, ich b%"dn! interpretacj"

Ryzyko niewystarczaj!cej efektywno#ci procedur zarz!dzania ryzykiem

przez Emitenta i jego spó%ki portfelowe. Co wi"cej, prawo nie jest w jednolity sposób stosowane przez s!dy, organy administracyjne i

Zgodnie z przepisami ustawy o funduszach inwestycyjnych, do której zastosowanie znajduje dzia%alno#' Emitenta, w ramach systemu

inne organy stosuj!ce prawo. Istnieje zatem ryzyko, &e postanowienia i decyzje wydane przez poszczególne s!dy i inne organy w

kontroli wewn"trznej Emitent obowi!zany jest posiada' system nadzoru zgodno#ci dzia%alno#ci z prawem, system zarz!dzania ryzykiem

odniesieniu do podobnych stanów faktycznych b"d! rozbie&ne. Niestabilno#' systemu prawnego i otoczenia regulacyjnego zwi"ksza

oraz system audytu wewn"trznego. Spó%ka zobowi!zana jest do wprowadzenia i stosowania systemu zarz!dzania ryzykiem

ryzyko zaistnienia istotnych, dodatkowych i nieoczekiwanych wydatków oraz kosztów dostosowania prowadzonej dzia%alno#ci do

dostosowanego do charakteru, zakresu i stopnia z%o&ono#ci czynno#ci wykonywanych przez Emitenta jako ASI. Emitent obecnie dokonuje

zmieniaj!cego si" otoczenia prawnego. Ponadto wiele przepisów i regulacji obowi!zuj!cych w stosunku do Emitenta przyznaje organom

zmian w prowadzonej dzia%alno#ci zmierzaj!cych do pe%nej implementacji polityki. Na dzie$ sporz!dzenia sprawozdania z dzia%alno#ci

regulacyjnym szerokie uprawnienia w zakresie badania i egzekwowania przestrzegania ich zasad i regulacji oraz nak%adania kar i innych

Emitenta za 2017 r., Emitent nie przyj!% do stosowania i nie wdro&y% procedury zarz!dzania ryzykiem. Bior!c pod uwag" skal" dzia%alno#ci

sankcji z tytu%u ich nieprzestrzegania.

prowadzonej przez Emitenta, Emitent na dzie$ sporz!dzenia sprawozdania z dzia%alno#ci za 2017 r. nie widzi potrzeby przyj"cia procedur

Dodatkowo, nieprawid%owo#ci lub opó(nienia w implementacji dyrektyw unijnych do prawa krajowego mog! skutkowa' dodatkowymi

si" nieefektywna albo nie b"dzie uwzgl"dnia%a w ca%o#ci wymogów, za# obowi!zki w zakresie zarz!dzania ryzykiem b"d! wykonywane

w!tpliwo#ciami zwi!zanymi m.in. z interpretacj! przepisów maj!cych wp%yw na dzia%alno#' Emitenta i jego spó%ek portfelowych.

nieprawid%owo. Powy&sze mo&e mie' negatywny wp%yw na dzia%alno#', wyniki i sytuacj" finansow! Spó%ki.

zarz!dzania ryzykiem. Nie mo&na wykluczy', &e polityka zarz!dzania ryzykiem, która zostanie przyj"ta przez Emitenta w przysz%o#ci, oka&e

Wyst!pienie tego rodzaju okoliczno#ci mo&e mie' niekorzystny wp%yw na dzia%alno#', sytuacj" finansow! oraz wyniki lub perspektywy
rozwoju Emitenta i jego spó%ek portfelowych.

Ryzyko zwi!zane z obowi!zkami sprawozdawczymi

Ryzyko zwi!zane z obowi!zkami informacyjnymi wynikaj!cym z Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych

okresowych sprawozda$ dotycz!cych mi"dzy innymi stosowania d(wigni finansowej oraz p%ynno#ci i zarz!dzania ryzykiem. Ponadto, w

Na zarz!dzaj!cych ASI dzia%aj!cych na podstawie wpisu do rejestru ustawodawca na%o&y% obowi!zki informacyjne. Zgodnie z przepisami,

przypadku rozszerzenia skali dzia%alno#ci skutkuj!cej konieczno#ci! uzyskana przez Spó%k" zezwolenia KNF na wykonywanie dzia%alno#ci

zarz!dzaj!cy ASI ma obowi!zek niezw%ocznego informowania Komisji o przyj"tym dniu obliczania %!cznej warto#ci aktywów wchodz!cych

jako zarz!dzaj!cego ASI, Spó%ka b"dzie zobowi!zana do wype%niania okre#lonych w ustawie o funduszach inwestycyjnych obowi!zków

Emitent jako wewn"trznie zarz!dzaj!cy ASI wpisany do w%a#ciwego rejestru, zobowi!zany jest do sporz!dzania i przekazywania Komisji

w sk%ad portfela inwestycyjnego alternatywnej spó%ki inwestycyjnej, którym zarz!dza, jak równie& o jego zmianie. Ponadto, zarz!dzaj!cy

sprawozdawczych. Wówczas, zgodnie z ustaw! o funduszach inwestycyjnych Spó%ka b"dzie zobowi!zana do sporz!dzania i przekazywania

ASI wpisany do rejestru zapewnia monitorowanie %!cznej warto#ci aktywów wchodz!cych w sk%ad portfeli inwestycyjnych alternatywnych

KNF okresowych sprawozda$ dotycz!cych mi"dzy innymi p%ynno#ci, zarz!dzania ryzykiem, stosowania d(wigni finansowej, jak równie&

spó%ek inwestycyjnych, którymi zarz!dza oraz jej obliczanie co najmniej raz na 12 miesi"cy. W sytuacji, gdy %!czna warto#' wspomnianych

prowadzonej dzia%alno#ci inwestycyjnej. Nieprzekazywanie stosownych sprawozda$ mo&e rodzi' odpowiedzialno#' karn! i

powy&ej aktywów przekroczy próg 100 000 000 EUR i przekroczenie takie nie b"dzie mia%o charakteru tymczasowego, zarz!dzaj!cy ASI

administracyjn!, która mo&e mie' negatywny wp%yw na dzia%alno#', wyniki i sytuacj" finansow! Spó%ki.

ma obowi!zek niezw%ocznego informowania Komisji o przekroczeniu i w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia przekroczenia ma
obowi!zek z%o&enia wniosku o zezwolenie na wykonywanie dzia%alno#ci ASI zewn"trznego i zaprzestania wykonywania dzia%alno#ci

Ryzyko niewystarczaj!cej efektywno#ci procedur zarz!dzania ryzykiem

zarz!dzania alternatywnymi spó%kami inwestycyjnymi, jak równie& poinformowania o tym niezw%ocznie Komisji, %!cznie ze wskazaniem

Zgodnie z przepisami ustawy o funduszach inwestycyjnych, do której zastosowanie znajduje dzia%alno#' Emitenta, w ramach systemu

daty zaprzestania wykonywania dzia%alno#ci.

kontroli wewn"trznej Emitent obowi!zany jest posiada' system nadzoru zgodno#ci dzia%alno#ci z prawem, system zarz!dzania ryzykiem

Niewywi!zanie si" przez Emitenta z powy&szych obowi!zków mo&e rodzi' odpowiedzialno#' karn! i administracyjn!, która z kolei mo&e

oraz system audytu wewn"trznego. Spó%ka zobowi!zana jest do wprowadzenia i stosowania systemu zarz!dzania ryzykiem

mie' negatywny wp%yw na dzia%alno#', wyniki i sytuacj" finansow! Spó%ki.

dostosowanego do charakteru, zakresu i stopnia z%o&ono#ci czynno#ci wykonywanych przez Emitenta jako ASI. Emitent obecnie dokonuje

Ryzyko zwi!zane z obowi!zkami sprawozdawczymi

Emitenta za 2017 r., Emitent nie przyj!% do stosowania i nie wdro&y% procedury zarz!dzania ryzykiem. Bior!c pod uwag" skal" dzia%alno#ci

Emitent jako wewn"trznie zarz!dzaj!cy ASI wpisany do w%a#ciwego rejestru, zobowi!zany jest do sporz!dzania i przekazywania Komisji

prowadzonej przez Emitenta, Emitent na dzie$ sporz!dzenia sprawozdania z dzia%alno#ci za 2017 r. nie widzi potrzeby przyj"cia procedur

okresowych sprawozda$ dotycz!cych mi"dzy innymi stosowania d(wigni finansowej oraz p%ynno#ci i zarz!dzania ryzykiem. Ponadto, w

zarz!dzania ryzykiem.

zmian w prowadzonej dzia%alno#ci zmierzaj!cych do pe%nej implementacji polityki. Na dzie$ sporz!dzenia sprawozdania z dzia%alno#ci

przypadku rozszerzenia skali dzia%alno#ci skutkuj!cej konieczno#ci! uzyskana przez Spó%k" zezwolenia KNF na wykonywanie dzia%alno#ci
jako zarz!dzaj!cego ASI,

Nie mo&na wykluczy', &e polityka zarz!dzania ryzykiem, która zostanie przyj"ta przez Emitenta w przysz%o#ci, oka&e si" nieefektywna albo

Ryzyko niekorzystnych zmian polskich przepisów podatkowych

nie b"dzie uwzgl"dnia%a w ca%o#ci wymogów, za# obowi!zki w zakresie zarz!dzania ryzykiem b"d! wykonywane nieprawid%owo. Powy&sze

Brak stabilno#ci i przejrzysto#ci polskiego systemu podatkowego, spowodowane zmianami przepisów i niespójnymi interpretacjami

mo&e mie' negatywny wp%yw na dzia%alno#', wyniki i sytuacj" finansow! Spó%ki.

prawa podatkowego, stosunkowo nowe przepisy reguluj!ce zasady opodatkowania, wysoki stopie$ sformalizowania regulacji
podatkowych oraz rygorystyczne przepisy sankcyjne mog! powodowa' niepewno#' w zakresie ostatecznych efektów podatkowych

Ryzyko zwi!zane z mo&liwo#ci! naruszenia obowi!zków na%o&onych na Emitenta

podejmowanych przez Emitenta decyzji biznesowych. Ponadto nie mo&na zagwarantowa', &e nie zostan! wprowadzone zmiany w

Z uwagi na to, &e Emitent jako ASI podlega przepisom ustawy o funduszach inwestycyjnych niedope%nienie obowi!zków lub naruszenie

przepisach prawa podatkowego, które b"d! niekorzystne dla Emitenta lub &e polskie organy podatkowe nie przyjm! nowej, odmiennej

zakazów ustawowych mo&e skutkowa' na%o&eniem sankcji okre#lonych w przepisach tej ustawy. Organem sprawuj!cym nadzór nad

interpretacji przepisów prawa podatkowego, która b"dzie niekorzystna dla Emitenta, co mo&e mie' niekorzystny wp%yw na ponoszone

funduszami jest Komisja, która jako podmiot uprawniony wydaje zezwolenia na wykonywanie przez fundusze dzia%alno#ci i posiada

przez niego koszty podatkowe oraz faktyczn! wysoko#' uzyskiwanego zysku, jego dzia%alno#', perspektywy rozwoju lub wyniki, a tak&e na

uprawnienia w zakresie nak%adania kar administracyjnych na nadzorowane przez siebie podmioty. Naruszenie zasad wykonywania

potencjalny zysk inwestorów z inwestycji w Akcje.

dzia%alno#ci, niewype%nienie warunków okre#lonych zezwoleniu, jak równie& naruszenie interesów uczestników mo&e skutkowa'
cofni"ciem zezwolenia, kar! w wysoko#ci do 20 949 500 PLN lub 10% rocznego przychodu (lub obie kary %!cznie), jak równie& kar! dla

Charakter i zakres ryzyka zwi!zanego z instrumentami finansowymi

cz%onków zarz!du Emitenta. Ponadto w przypadku, gdy zarz!dzaj!cy ASI prowadz!cy dzia%alno#' na podstawie wpisu do rejestru

Zgodnie z zapisami MSSF7 Spó%ka przeanalizowa%a ryzyka zwi!zane z instrumentami finansowymi. Spó%ka ustali%a zasady zarz!dzania

zarz!dzaj!cych ASI narusza przepisy prawa lub uzyska% wpis do rejestru zarz!dzaj!cych ASI na podstawie fa%szywych o#wiadcze$ lub

ryzykiem, które maj! si" przyczyni' do poprawy wszystkich obszarów zarz!dzania oraz ograniczenia ewentualnych negatywnych skutków

dokumentów za#wiadczaj!cych nieprawd", Komisja mo&e wykre#li' zarz!dzaj!cego ASI z rejestru zarz!dzaj!cych, na%o&y' kar" pieni"&n!

zdarze$ do akceptowalnego poziomu.

w wysoko#ci do 5 000 000 PLN albo zastosowa' %!cznie obie sankcje. Na%o&enie powy&ej wskazanych kar mo&e mie' negatywny wp%yw
na dzia%alno#', wyniki i sytuacj" finansow! Emitenta.
Ryzyko

zwi!zane

z

potencjalnym

naruszeniem

W obszarze ryzyka zwi!zanego z instrumentami finansowymi Spó%ka mo&e by' nara&ona na:
przepisów

dotycz!cych

przetwarzania

danych

osobowych

i innych danych wra&liwych

!

ryzyko rynkowe (ryzyko cen instrumentów finansowych, ryzyko stóp procentowych, ryzyko walutowe);

!

ryzyko p%ynno#ci (ryzyko niedopasowania aktywów i pasywów);

!

ryzyko kredytowe.

W toku prowadzonej dzia%alno#ci Emitent uzyskuje dost"p do informacji zwi!zanych z dzia%alno#ci! oraz sytuacj! spó%ek znajduj!cych si"
w jego portfelu. Sposób przetwarzania danych osobowych i innych danych wra&liwych musi spe%nia' wymogi prawne i regulacyjne

Ryzyko rynkowe – ryzyko cen instrumentów finansowych

maj!ce zastosowanie do ochrony danych osobowych i tajemnicy zawodowej. Emitent nie mo&e zapewni', &e mimo zachowania nale&ytej

Dzia%alno#' Spó%ki, w szczególno#ci obszar inwestycyjny, jest silnie powi!zany z rynkiem kapita%owym. Pogorszenie ogólnej koniunktury

staranno#ci w celu ochrony przetwarzanych danych osobowych i innych danych wra&liwych, nie naruszy swoich prawnych zobowi!za$

na rynkach kapita%owych mo&e spowodowa' spadek cen notowanych instrumentów finansowych posiadanych przez Spó%k".

zarówno w stosunku do regulacji dotycz!cych przetwarzania danych osobowych, jak i innych wra&liwych informacji a w szczególno#ci, &e

Konsekwencj! takiego pogorszenia mo&e by' równie& zmniejszenie wycen w przypadku nienotowanych instrumentów finansowych. Jako

powy&sze dane nie zostan! ujawnione osobom nieuprawnionym ani wykorzystane w &aden nieuprawniony sposób lub w celu oszustwa.

jednostka inwestycyjna Spó%ka zasadniczo wszystkie swoje zaanga&owania inwestycyjne wycenia w warto#ci godziwej przez wynik

Ponadto, ze wzgl"du na powszechne korzystanie przez spó%ki portfelowe z systemów informatycznych oraz systemów bazuj!cych na

finansowy, co oznacza, &e ewentualne negatywne zmiany cen instrumentów finansowych w danym okresie bezpo#rednio negatywnie

Internecie, mog! one by' nara&one na ataki ze strony hakerów lub inne naruszenia bezpiecze$stwa maj!ce na celu uzyskanie danych

wp%ywaj! na osi!gni"te w tym okresie wyniki finansowe.

osobowych przez nie przetwarzanych.
W celu ograniczenia ww. ryzyka Spó%ka przeprowadza analiz" fundamentaln! nabywanych instrumentów finansowych oraz okresowy
Naruszenie przepisów reguluj!cych ochron" danych wra&liwych, a w szczególno#ci nieuprawnione ujawnienie takich wra&liwych danych w

monitoring wyników finansowych spó%ek portfelowych. Ponadto przeprowadza sta%y monitoring dywersyfikacji portfela.

efekcie zdarze$ opisanych powy&ej mo&e narazi' Emitenta lub jego spó%ki portfelowe na sankcje karne lub administracyjne. Takie
naruszenie lub nieuprawnione ujawnienie mo&e narazi' Emitenta lub jego spó%ki portfelowe na roszczenia osób, których dane podlegaj!

Ryzyko rynkowe – ryzyko stóp procentowych

przetwarzaniu, w przedmiocie naruszenia prawa do prywatno#ci tych osób przez Emitenta b!d( jego spó%ki portfelowe. Naruszenia

Spó%ka nie dokonywa%a analizy wra&liwo#ci dla tego rodzaju ryzyka, poniewa& stopie$ nara&enia na nie Spó%ki jest niewielki.

zwi!zane z wra&liwymi danymi mog! tak&e wywrze' niekorzystny wp%yw na reputacj" i wiarygodno#', przede wszystkim spó%ek
portfelowych, czego konsekwencj! mo&e by' zmniejszenie bazy klientów, co mo&e mie' po#redni negatywny wp%yw na dzia%alno#'
Emitenta.

Ryzyko rynkowe – ryzyko walutowe

Spó%ka nie posiada%a istotnych sk%adników aktywów ani pasywów wyra&onych w walutach obcych. Nie dokonywano analizy wra&liwo#ci
dla tego rodzaju ryzyka, poniewa& stopie$ nara&enia na nie Spó%ki jest niewielki.

Powy&sze czynniki mog! wywrze' istotny negatywny wp%yw na dzia%alno#', sytuacj" finansow! oraz wyniki Emitenta, jego spó%ek
portfelowych, a tak&e na cen" akcji Emitenta

Ryzyko p%ynno#ci - ryzyko niedopasowania aktywów i pasywów

Spó%ka jak ka&dy podmiot dzia%aj!cy na rynku nara&ona jest na ryzyko niewywi!zania si" z bie&!cych zobowi!za$ wynikaj!ce z
rozbie&no#ci w wysoko#ci i czasie przep%ywów finansowych wynikaj!cych z zapadalno#ci aktywów i wymagalno#ci zobowi!za$. Spó%ka
realizuje swoj! polityk" inwestycyjn! poprzez nabywanie ro&nego rodzaju instrumentów finansowych, przede wszystkim o charakterze
kapita%owym. Cz"#' z nich, przyk%adowo nienotowane udzia%y i akcje charakteryzuj! si" ograniczon! p%ynno#ci!. W przypadku
konieczno#ci pilnego zapewnienia wolnych #rodków pieni"&nych mo&e zaistnie' sytuacja, w której nie b"dzie mo&liwe ich pozyskanie ze
wzgl"du na ograniczenia w p%ynno#ci posiadanych instrumentów finansowych albo ich pozyskanie b"dzie wi!za%o si" z konieczno#ci!
zaakceptowania wycen znacz!co odbiegaj!cych od mo&liwych do uzyskania na aktywnym rynku.
W celu ograniczenia ww. ryzyka Spó%ka sprawuje bie&!cy monitoring wielko#ci aktywów p%ynnych oraz bie&!cych i planowanych w
perspektywie co najmniej jednego kwarta%u zobowi!za$. Na bie&!co monitorowane s! mo&liwo#ci szybkiego pozyskania kapita%u w
przypadkach zwi"kszonego prawdopodobie$stwa niedostosowania terminów zapadalno#ci zobowi!za$. Na dzie$ 30.06.2021 r. Spó%ka
nie by%a nara&ona na ryzyko p%ynno#ci – poziom zobowi!za$ pozostawa% na bardzo niskim poziomie.

Wskazanie istotnych post!powa" tocz#cych si! przed s#dem, organem w$a%ciwym dla
post!powania arbitra&owego lub organem administracji publicznej, dotycz#cych zobowi#za"
oraz wierzytelno%ci emitenta lub jego jednostki zale&nej
Na dzie' sporz%dzenia Sprawozdania oraz w ci%gu ostatnich 12 miesi#cy Emitent nie by! stron% ani
uczestnikiem jakichkolwiek post#powa' przed organami rz%dowymi, post#powa' s%dowych lub
arbitra$owych, które mog!y mie& lub mia!y w niedawnej przesz!o"ci istotny wp!yw na sytuacj#
finansow% lub rentowno"& Spó!ki.
Wed!ug informacji posiadanych przez Zarz%d nie istnieje istotne ryzyko wszcz#cia wobec Spó!ki
$adnego post#powania administracyjnego, s%dowego, arbitra$owego ani karnego, które samodzielnie
mog!oby wywrze& istotny negatywny wp!yw na jej dzia!alno"&, ocen# jej aktywów i pasywów, sytuacji
finansowej oraz rachunków zysków i strat.

Ryzyko kredytowe

Ryzyko kredytowe rozumiane jest jako niewykonanie zobowi!za$ przez kontrahenta, w szczególno#ci po&yczkobiorc". Zmniejszenie lub
brak zdolno#ci do regulowania swoich zobowi!za$ przez kontrahentów Spó%ki mo&e spowodowa' straty finansowe w zwi!zku z
posiadaniem przez Spó%k" nale&no#ci z tytu%u udzielonych po&yczek. Nie mo&na równie& wykluczy', &e banki, w których Spó%ka deponuje
wolne #rodki pieni"&ne nie wywi!&! si" ze swoich zobowi!za$.
Spó%ka prowadzi sta%y monitoring sytuacji finansowej po&yczkobiorców. W zakresie wolnych #rodków pieni"&nych Spó%ka korzysta z
krótkoterminowych lokat bankowych jedynie w wiarygodnych instytucjach finansowych.

Przewidywany rozwój jednostki
G!ównym celem Venture INC ASI jest d%$enie do wzrostu warto"ci aktywów Spó!ki m.in. poprzez
nabywanie udzia!ów/akcji kolejnych spó!ek, zwi#kszanie ich warto"ci oraz wyj"cie z inwestycji na
korzystnych warunkach. Wy!%cznym przedmiotem dzia!alno"ci Spó!ki jest zbieranie aktywów od wielu
inwestorów w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów zgodnie z Zasadami Polityki
inwestycyjnej Spó!ki.
Intencj% Spó!ki jest stopniowe zwi#kszanie liczby spó!ek wchodz%cych w sk!ad jej portfela
inwestycyjnego oraz ich dywersyfikacja ze wzgl#du na poziom rozwoju. Venture INC ASI S.A. zamierza
skoncentrowa& si# na inwestowanie w podmioty znajduj%ce si# na etapie growth i start-up, których
potencja! wzrostu jest nadal bardzo wysoki, a ryzyko ni$sze w porównaniu do wczesnych etapów jakimi
s% seed oraz pre-seed. Inwestycje w podmioty na wy$szym etapie rozwoju pozwol% Spó!ce na wyj"cie z
inwestycji w krótszym czasie ni$ mia!oby to miejsce w przypadku inwestycji w projekty na wczesnym
etapie rozwoju.

Pozosta!e
informacje

Opis zmian organizacji grupy kapita$owej emitenta, w tym w wyniku po$#czenia jednostek,
uzyskania lub utraty kontroli nad jednostkami zale&nymi oraz inwestycjami d$ugoterminowymi, a
tak&e podzia$u, restrukturyzacji lub zaniechania dzia$alno%ci oraz wskazanie jednostek
podlegaj#cych konsolidacji, a w przypadku emitenta b!d#cego jednostk# dominuj#c#, który
na podstawie obowi#zuj#cych go przepisów nie ma obowi#zku lub mo&e nie sporz#dza'
skonsolidowanych sprawozda" finansowych - dodatkowo wskazanie przyczyny i podstawy
prawnej braku konsolidacji

Wykaz akcjonariuszy posiadaj#cych bezpo%rednio lub po%rednio przez podmioty zale&ne co
najmniej 5% ogólnej liczby g$osów na walnym zgromadzeniu emitenta na dzie" przekazania
raportu pó$rocznego wraz ze wskazaniem liczby akcji posiadanych przez te podmioty,
procentowego udzia$u tych akcji w kapitale zak$adowym, liczby g$osów z nich wynikaj#cych oraz
procentowego udzia$u tych akcji w ogólnej liczbie g$osów na walnym zgromadzeniu, a tak&e
wskazanie zmian w strukturze w$asno%ci znacznych pakietów akcji emitenta w okresie od dnia
przekazania poprzedniego raportu okresowego

Na podstawie zapisów MSSF nr 10 „Skonsolidowane sprawozdania finansowe” po zmianach
wprowadzonych Rozporz%dzeniem Komisji (UE) NR 1174/2013 z dnia 20 listopada 2013 roku, w
ocenie Zarz%du Venture INC ASI S.A. posiada status jednostki inwestycyjnej i na tej podstawie nie
konsoliduje wyników grupy kapita!owej Emitenta. W my"l postanowie' MSSF 10, jednostka
inwestycyjna nie dokonuje konsolidacji swoich jednostek zale$nych oraz wycenia posiadane inwestycje
wed!ug warto"ci godziwej przez wynik finansowy stosownie do regulacji zawartych w MSR 39 (do
momentu stosowania MSSF 9).

Stanowisko Zarz#du odno%nie mo&liwo%ci zrealizowania wcze%niej publikowanych prognoz
wyników na dany okres
Nie dotyczy. Spó!ka nie publikuje prognoz finansowych.

Liczba akcji

Liczba g!osów

% posiadanego
kapita!u

% posiadanych
praw g!osu

Jakub Sitarz

9 400 000

9 400 000

31,50%

31,50%

Maciej Jarz#bowski

8 454 667

8 454 667

28,33%

28,33%

Mariusz Ciep!y

8 454 667

8 454 667

28,33%

28,33%

Pozostali

3 530 666

3 530 666

11,83%

11,83%

29 840 000

29 840 000

100,00%

100,00%

Porozumienie Akcjonariuszy w sk!ad, którego wchodz% Maciej Jarz#bowski, Mariusz Ciep!y i Jakub
Sitarz posiada !%cznie akcje stanowi%ce 88,17% kapita!u Spó!ki i upowa$niaj%ce do analogicznej liczby
g!osów na Walnym Zgromadzeniu.

Zestawienie stanu posiadania akcji emitenta lub uprawnie" do nich przez osoby zarz#dzaj#ce i
nadzoruj#ce emitenta na dzie" przekazania raportu pó$rocznego, wraz ze wskazaniem zmian w
stanie posiadania, w okresie od dnia przekazania poprzedniego raportu okresowego, odr!bnie
dla ka&dej z tych osób.
Podmiot

Liczba g!osów na WZ

Warto"& nominalna w z!

Jakub Sitarz

9 400 000

9 400 000

Maciej Jarz#bowski

8 454 667

8 454 667

Mariusz Ciep!y

8 454 667

8 454 667

Informacja o zawarciu przez emitenta lub jednostk! od niego zale&n# jednej lub wielu transakcji z
podmiotami powi#zanymi, je&eli pojedynczo lub $#cznie s# one istotne i zosta$y zawarte na innych
warunkach ni& rynkowe, wraz ze wskazaniem ich warto%ci.
Nie dotyczy.
Informacje o udzieleniu przez Emitenta lub przez jednostk! od niego zale&n# por!cze" kredytu
lub po&yczki lub udzieleniu gwarancji – $#cznie jednemu podmiotowi lub jednostce zale&nej od
tego podmiotu, je&eli $#czna warto%' istniej#cych por!cze" lub gwarancji jest znacz#ca.
W okresie od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. Emitent nie udzieli! znacz%cych por#cze'
kredytu, po$yczek i gwarancji.
Inne informacje, które zdaniem emitenta s# istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej,
maj#tkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które s# istotne dla
oceny mo&liwo%ci realizacji zobowi#za" przez emitenta.
Poza opisanymi w Raporcie, nie wyst%pi!y inne czynniki, maj%ce istotny wp!yw na ocen# sytuacji
kadrowej, maj%tkowej, finansowej, wynik finansowy ani maj%ce wp!yw na realizacj# zobowi%za' przez
Spó!k#.
Wskazanie czynników, które w ocenie emitenta b!d# mia$y wp$yw na osi#gni!te przez niego
wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwarta$u.
W ocenie Emitenta wp!yw na osi%gni#te przez niego wyniki w perspektywie kolejnego kwarta!u mog%
mie&:
!

notowania spó!ek portfelowych

!

podwy$szenia kapita!u zak!adowego w nienotowanych spó!kach portfelowych

Pozosta!e informacje - zestawienie informacji dodatkowych o alternatywnej spó!ce inwestycyjnej – zestawienie lokat

TABELA G*ÓWNA

30.06.2021

30.06.2020

Warto#' wg ceny nabycia w tys.

Warto#' wg wyceny na dzie$
bilansowy w tys.

Procentowy udzia% w aktywach
ogó%em

Warto#' wg ceny nabycia w tys.

Warto#' wg wyceny na dzie$
bilansowy w tys.

Procentowy udzia% w aktywach
ogó%em

Akcje

9 483

21 152

35%

12 310

11 398

25%

Udzia%y w spó%kach z o.o.

13 322

20 631

35%

7 949

10 092

22%

-

-

-

7 000

7 016

15%

Wierzytelno#ci

5 085

5 820

10%

5 142

5 201

11%

Waluty

5 176

5 176

9%

7 821

7 821

17%

Weksle

4 747

4 860

8%

3 982

4 015

9%

Jednostki uczestnictwa

1 500

1 498

3%

-

-

-

Certyfikaty inwestycyjne

2 000

2 225

4%

-

-

-

Suma

41 313

61 362

103%

44 204

45 410

99%

Sk%adniki lokat

Depozyty

TABELE UZUPE*NIAJ+CE
Waluta w jakiej
dokonano nabycia
sk%adnika lokat

Warto#' wed%ug ceny
nabycia w walucie w jakiej
dokonano nabycia w tys.

Warto#' wg
ceny nabycia
w tys.

Warto#' wg wyceny na
dzie$ bilansowy w walucie
w jakiej dokonano nabycia
w tys.

Warto#' wg wyceny
na dzie$ bilansowy w
tys.

Procentowy udzia% w
aktywach ogó%em

Polska

PLN

49

49

345

345

1%

224 682

Polska

PLN

3 286

3 286

6 403

6 403

11%

-

176 471

Polska

PLN

750

750

750

750

1%

Alternatywny system obrotu

NewConnect

3 653 585

Polska

PLN

3 740

3 740

972

972

2%

Nienotowane na rynku

-

421 050

Polska

PLN

1 658

1 658

12 682

12 682

21%

Akcje

Rodzaj rynku

Nazwa rynku

Liczba

Agencja Rozwoju Innowacji SA

Alternatywny system obrotu

NewConnect

1 111 945

Brand 24 SA

Alternatywny system obrotu

NewConnect

Pixel Perfect Dude S.A.

Pixel Crow Games SA

TimeCamp SA

Nienotowane na rynku

Kraj
siedziby
Emitenta

Warto#' wg ceny
nabycia w walucie w
jakiej dokonano
nabycia w tys.

Warto#' wg ceny
nabycia w tys.

Warto#' wg wyceny na dzie$
bilansowy w walucie w jakiej
dokonano nabycia w tys.

Warto#' wg wyceny na
dzie$ bilansowy w tys.

Procentowy udzia% w
aktywach ogó%em

2 430

2 430

8 614

8 614

14%

PLN

3 000

3 000

3 000

3 000

5%

46

PLN

250

250

250

250

0%

Polska

16

PLN

1 379

1 379

1 379

1 379

2%

Wroc%aw

Polska

80

PLN

500

500

86

86

0%

Friendly Score Ltd

Londyn

Wielka Brytania

21 000

PLN

197

197

-

-

-

Sundose sp. z o.o.

Lublin

Polska

735

PLN

4 422

4 422

6 368

6 368

11%

Central Europe Genomics
Center sp. z o.o

Bia%ystok

Polska

25

PLN

1

1

1

1

0%

Pragma Inc

California

USA

215 507

USD

215

215

215

215

0%

QuestPass sp. z o.o.

Wroc%aw

Polska

100

PLN

300

300

300

300

1%

Science.Fund sp. z o.o. w
likwidacji

Wroc%aw

Polska

1300

PLN

62

62

12

12

0%

Siedziba spó%ki

Kraj siedziby Spó%ki

Liczba

Waluta w jakiej dokonano
nabycia sk%adnika lokat

Infermedica Inc

Wroc%aw

Polska

1 308 300

PLN

Intelliseq sp. z o.o.

Wroc%aw

Polska

994

Grenade Hub sp. z o.o.

Wroc%aw

Polska

ExitPlan sp. z o.o.

Warszawa

DiveInData sp. z o.o.

Udzia%y w spó%kach z o.o.

Jednostki uczestnictwa, certyfikaty
inwestycyjne i prawa uczestnictwa
alternatywnych spó%ek
inwestycyjnych

Rodzaj
rynku

Nazwa
rynku

Nazwa i rodzaj funduszu

Liczba

Waluta w jakiej
dokonano nabycia
sk%adnika lokat

Warto#' wed%ug ceny
nabycia w walucie w
jakiej dokonano
nabycia w tys.

Warto#' wed%ug
ceny nabycia w
tys.

Certyfikaty inwestycyjne

x

x

InValuse Multi-Asset
Konserwatywny FIZ

19 187

PLN

2 000

Jednostki uczestnictwa

x

x

NN Subfundusz Obligacji

4 261,484701

PLN

1 500

Wierzytelno#ci

Nazwa i rodzaj podmiotu

Kraj siedziby
podmiotu

Termin
wymagalno#ci

Rodzaj
#wiadczenia

Warto#'
#wiadczenia
w tys.

Wierzytelno#ci

Central Europe Genomics Center sp. z o.o.

Polska

2020-06-30

po&yczka

1 100

Warto#' wed%ug wyceny na dzie$
bilansowy w walucie w jakiej
dokonano nabycia w tys.

Warto#' wed%ug
wyceny na dzie$
bilansowy w tys.

Procentowy udzia% w
aktywach ogó%em

2 000

2 225

2 225

4%

1 500

1 498

1 498

3%

Liczba

Waluta w jakiej
dokonano
nabycia
sk%adnika lokat

Warto#' wed%ug
ceny nabycia w
walucie w jakiej
dokonano nabycia
w tys.

Warto#' wed%ug
ceny nabycia w
tys.

Warto#' wed%ug
wyceny na dzie$
bilansowy w
walucie w jakiej
dokonano
nabycia w tys.

Warto#' wed%ug
wyceny na dzie$
bilansowy w tys.

Procentowy
udzia% w aktywach
ogó%em

1

PLN

951

951

951

951

2%

Wierzytelno#ci

Central Europe Genomics Center sp. z o.o.

Polska

2020-01-31

po&yczka

3 167

1

PLN

3 167

3 167

3 182

3 182

5%

Wierzytelno#ci

Science.Fund sp. z o.o. w likwidacji

Polska

2022-02-08

po&yczka

3

1

PLN

3

3

3

3

0%

Wierzytelno#ci

Science.Fund sp. z o.o. w likwidacji

Polska

2022-03-05

po&yczka

3

1

PLN

3

3

3

3

0%

Wierzytelno#ci

Science.Fund sp. z o.o. w likwidacji

Polska

2022-04-30

po&yczka

2

1

PLN

2

2

2

2

0%

Wierzytelno#ci

WakePark Wroc%aw sp. z o.o.

Polska

2023-12-31

po&yczka

162

1

PLN

162

162

172

172

0%

Wierzytelno#ci

Brand 24 SA

Polska

2022-12-31

po&yczka

840

1

PLN

840

840

840

840

1%

Wierzytelno#ci

Agencja Rozwoju Innowacji SA

Polska

2026-01-01

po&yczka

574

1

PLN

574

574

658

658

1%

Weksle

Wystawca

Data p%atno#ci

Waluta w jakiej dokonano
nabycia sk%adnika lokat

Warto#' wed%ug ceny
nabycia w walucie w jakiej
dokonano nabycia w tys.

Warto#' wed%ug ceny
nabycia w tys.

Warto#' wed%ug wyceny
na dzie$ bilansowy w
walucie w jakiej
dokonano nabycia w tys.

Warto#' wed%ug wyceny na
dzie$ bilansowy w tys.

Procentowy udzia% w aktywach
ogó%em

Weksle

Agencja Rozwoju Innowacji SA

2026-01-01

PLN

574

574

658

658

1%

Weksle

Central Europe Genomics Center sp. z o.o.

na &!danie

PLN

4 267

4 267

4 448

4 448

7%

Zestawienie informacji dodatkowych o alternatywnej spó!ce inwestycyjnej

Informacje o strukturze aktywów alternatywnej spó!ki inwestycyjnej z podzia!em na:

Informacje o aktywach alternatywnej spó!ki inwestycyjnej w roku obrotowym, maj"cych wp!yw
na warto#$ aktywów netto, ze wskazaniem:

a) Aktywa alternatywnej spó!ki inwestycyjnej zwi"zane z realizowan" strategi" inwestycyjn"/strategiami

a) Warto#ci aktywów nabytych w ramach realizacji strategii inwestycyjnej/strategii inwestycyjnych.

inwestycyjnymi .
Rodzaj
aktywa

Akcje
Udzia%y

Nazwa spó%ki

Brand 24 SA
Infermedica Inc

!

350 000 z! + 2 362 273,47 z! - Sundose sp. z o.o.

Warto#' wg wyceny
nabycia w tys.

Warto#' wg wyceny na
dzie$ bilansowy w tys.

Procentowy udzia% w
aktywach ogó%em

!

700 000 z! - Intelliseq sp. z o.o.

!

1 500 000 z! - NN Subfundusz Obligacji

3 286

6 403

11%

!

5 864 080,43 z! - Krótkoterminowe akcje rynku GPW

14%

!

500 000 z! - GrenadeHub sp. z o.o. (niezarejestrowane w KRS)

!

500 000 z! - DiveInData sp. z o.o.

!

550 001,75. z! - Pixel Perfect Dude S.A.

2 430

8 614

Udzia%y

Exit Plan sp. z o.o.

1 379

1 379

2%

Akcje

TimeCamp SA

1 658

12 682

21%

Akcje

Sundose sp. z o.o.

4 422

6 368

11%

Udzia%y

Intelliseq sp. z o.o.

3 000

3 000

5%

Akcje

Pixel Crow Games SA

3 740

972

2%

Akcje

Agencja Rozwoju Innowacji SA

49

435

0%

Udzia%y

DiveInData sp. z o.o.

1 000

500

0%

Akcje

Pixel Perfect Dude S.A.

750

750

1%

b) Warto#ci aktywów zbytych w ramach realizacji strategii inwestycyjnej/strategii inwestycyjnych.
4 526 256,66 – krótkoterminowe akcje rynku GPW

c) Zrealizowanego wyniku na transakcjach/umowach dokonanych/zawartych w ramach realizacji
strategii inwestycyjnej/strategii inwestycyjnych, w tym zrealizowanych zysków lub strat.
Wynik zrealizowany: 331 438,24 z!

b)
Aktywa
alternatywnej
spó!ki
inwestycyjnej
inwestycyjn"/strategiami inwestycyjnymi, w tym:

niezwi"zane

z

realizowan"

strategi"

Aktywa p!ynne utrzymywane w zwi%zku z ryzykiem roszcze' wobec wewn#trznie zarz%dzaj%cego ASI z
tytu!u niewykonania lub nienale$ytego wykonania jego obowi%zków, o których mowa w ustawie z dnia
27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarz%dzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi
(Dz. U. Z 2016 r. Poz. 1896 i 1948) (nale$y wskaza& rodzaje aktywów).
Nie dotyczy.

d) Wyniku z tytu!u aktualizacji warto#ci wyceny aktywów nabytych w ramach realizacji strategii
inwestycyjnej/strategii inwestycyjnych.
Wynik z tytu!u aktualizacji wyceny aktywów nabytych w ramach strategii inwestycyjnej wyniós!: -12 465 031,01 PLN
Przychody z tytu!u wzrostu warto#ci godziwej sk!adników portfela inwestycji: 13 522 681,07 PLN.
Koszty z tytu!u spadku warto#ci godziwej sk!adników portfela inwestycji: 236 790,02 PLN.

e) $"cznego wyniku finansowego osi"gni%tego przez alternatywn" spó!k% inwestycyjn" w ramach
realizacji strategii inwestycyjnej/strategii inwestycyjnych
&"czny wynik finansowy w ramach realizacji strategii inwestycyjnej wyniós! 13 315 288,53 PLN

Pozosta!e aktywa
Lokaty terminowe w banku Santander Bank SA oraz PKO BP wskazane w tabeli uzupe!niaj"cej Depozyty o
zapadalno#ci 1,6,12 miesi$cy o !"cznej warto#ci PLN.
%rodki w banku i w kasie w wysoko#ci 7 016 364,41 PLN.

Informacje o kosztach dzia!alno"ci alternatywnej spó!ki inwestycyjnej, w podziale na:

a) Koszty zwi"zane z realizacj" strategii inwestycyjnej/strategii inwestycyjnej, w tym:.

Koszty wynagrodze' osób uczestnicz%cych w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych
60.000,00 z!

Szczególne uprawnienia maj%tkowe i niemaj%tkowe zwi%zane z prawami uczestnictwa alternatywnej
spó!ki inwestycyjnej, o ile wprowadzono zró$nicowanie praw uczestnictwa alternatywnej spó!ki
inwestycyjnej oraz ograniczenia uprawnie' wynikaj%cych z tych praw uczestnictwa.

Nie wyst"pi!y.

Uczestnicy Alternatywnej Spó!ki Inwestycyjnej Venture INC ASI S.A. posiadaj" standardowe uprawnienia
akcjonariusza spó!ki akcyjnej zawarte w Kodeksie Spó!ek Handlowych oraz Statucie Spó!ki. Wszyscy akcjonariusze
posiadaj" równe prawa uczestnictwa w Spó!ce Venture INC ASI SA.

Koszty zwi%zane z przekazaniem zarz%dzania portfelem inwestycyjnym alternatywnej spó!ki
inwestycyjnej lub jego cz#"ci%, o którym mowa w art. 70g ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o

Informacje o wyemitowanych przez alternatywn% spó!k# inwestycyjn% instrumentach finansowych
innych ni$ prawa uczestnictwa alternatywnej spó!ki inwestycyjnej.

funduszach inwestycyjnych i zarz%dzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, w podziale na
koszty sta!e i koszty zmienne

Nie dotyczy.

Koszty wynagrodze' osób uczestnicz%cych w procesie zarz%dzania ryzykiem

Nie dotyczy.

Szczególne uprawnienia maj%tkowe i niemaj%tkowe niezwi%zane z prawami uczestnictwa alternatywnej
spó!ki inwestycyjnej, o ile przyznano takie uprawnienia.

Koszty zwi%zane z zarz%dzaniem portfelem inwestycyjnym alternatywnej spó!ki inwestycyjnej, w
przypadku alternatywnej spó!ki inwestycyjnej b#d%cej spó!k% komandytow% albo spó!k%
komandytowo-akcyjn%.

Warto"& aktywów netto alternatywnej spó!ki inwestycyjnej.

Nie dotyczy.

Warto#' aktywów netto Venture INC ASI SA na dzie( 30 czerwca 2021 r. wynosi 59 632 965,25 z!

Koszty us!ug depozytariusza w podziale na koszty sta!e i koszty zmienne
Nie dotyczy

Pozosta!e koszty zwi%zane z realizacj% strategii inwestycyjnej/strategii inwestycyjnych w podziale na
koszty sta!e i koszty zmienne

!

Nie dotyczy.

Liczba praw uczestnictwa alternatywnej spó!ki inwestycyjnej.
Inwestorzy mog" uczestniczy' w Alternatywnej Spó!ce Inwestycyjnej poprzez nabywanie akcji znajduj"cych si$ w
obrocie na rynku regulowanym Gie!dy Papierów Warto#ciowych w Warszawie b"d) poprzez obejmowanie akcji z
nowej emisji, w przypadku podj$cia takiej uchwa!y przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. &"czna liczba akcji na
dzie( Raportu w Alternatywnej Spó!ce Inwestycyjnej Venture INC ASI SA wynosi!a 29 840 000 akcji.

Koszty zmienne:

Us!ugi Prawne: 34 951,68z!

Warto"& aktywów netto na prawo uczestnictwa alternatywnej spó!ki inwestycyjnej

Us!ugi Notarialne: 9 374,50 z!

Warto#' aktywów netto przypadaj"ca na akcj$ Alternatywnej Spó!ki Inwestycyjnej Venture INC ASI S.A. wynosi: 2,00
PLN.

!

Koszty sta!e:

Koszty zwi"zane z funkcjonowaniem na GPW: 8 000,00 z!

Us!ugi audytu: 36 900,00 z!

Us!ugi doradcze: 15 375 z!

Koszty funkcjonowania biura: 36 697,06 z!

Najem powierzchni biurowej: 91 406,80 z!

Ksi$gowo#': 30 061,20 z!

Wynagrodzenia wraz kosztami wynagrodze(: 310 954,52 z!

Animator rynku: 12 000,00 z!

b) Koszty niezwi"zane z realizacj" strategii inwestycyjnej/strategii inwestycyjnych (nale&y wskaza' 10
najistotniejszych rodzajów kosztów).
Nie wyst"pi!y.

Szczegó!owy opis sposobu ustalenia warto"ci aktywów netto na prawo uczestnictwa alternatywnej
spó!ki inwestycyjnej, zgodnie z dokumentami wewn#trznymi alternatywnej spó!ki inwestycyjnej, w tym
opis sposobu ustalenia liczby praw uczestnictwa alternatywnej spó!ki inwestycyjnej.
Warto#' zosta!a obliczona poprzez podzielenie wysoko#ci Kapita!u W!asnego spó!ki tj. Aktywów netto przez ilo#' akcji
sk!adaj"cych si$ na kapita! zak!adowy spó!ki Venture INC ASI S.A. tj. 59 632 965,25 PLN/ 29 840 000 = 2,00 PLN

O"wiadczenia

O#wiadczenie Zarz$du
Niniejsze sprawozdanie Venture INC ASI S.A. za okres od 1 stycznia 2021 r. do 30
czerwca 2021 r. zosta!o zatwierdzone w dniu 29 wrze"nia 2021 r.
Zarz%d Venture INC ASI SA o"wiadcza, i$ wed!ug jego najlepszej wiedzy, pó!roczne skrócone
sprawozdanie finansowe i dane porównywalne zosta!y sporz%dzone zgodnie z obowi%zuj%cymi
zasadami rachunkowo"ci oraz $e odzwierciedlaj% w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuacj#
maj%tkow% i finansow% emitenta oraz jego wynik finansowy, a w przypadku funduszu - wynik z operacji,
oraz, $e pó!roczne sprawozdanie z dzia!alno"ci Venture INC ASI SA zawiera prawdziwy obraz rozwoju i
osi%gni#& oraz sytuacji emitenta, w tym opis podstawowych zagro$e' i ryzyka;
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