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Drodzy Akcjonariusze i Inwestorzy! 
  
Z przyjemnością przedstawiamy Państwu raport z działalności Grupy Kapitałowej 
MARKETEO.COM S.A. za rok 2010, który był dla Spółki okresem pozytywnych zmian. 

Grupa MARKETEO.COM jest unikalnym rozwiązaniem. Pragniemy poinformować, iż 
aktualnie do Grupy MARKETEO.COM, należy 30 portali branżowych takich jak: 
Tworzywa.com.pl, Drukarnie.com.pl, Opakowania.com.pl, Metale24.pl, Tkaniny.com.pl, 
Gieldaspozywcza.pl, Wentylacja.com.pl, Lody.com.pl, Budowa.com.pl, 
Systemyogrzewania.com.pl, Nawozy.com.pl, Targirolne.pl, Targitransportowe.pl, 
Zabawki.com.pl, Kleje.com.pl, Targisportowe.pl, Targimeblowe.pl, Koncentraty.pl, 
Srodowisko.iso.pl, Alarmy.iso.pl, Biznes.iso.pl.  

Przyjęta przez Zarząd strategia rozwoju zakłada min. poszerzenie zakresu płatnych usług 
dostępnych na platformie handlowej, udoskonalenie funkcjonalności oferowanych usług,  oraz 
dalszą rozbudowę samej platformy handlowej. Powyższe działania mają na celu pozyskanie 
nowych klientów oraz poszerzenie rynku jak również umocnienie swojej pozycji jako 
profesjonalnego narzędzia B2B. Aby w pełni realizować dalsze cele rozwoju Spółka planuje 
inwestować w rozwój obecnych pracowników oraz zwiększyć swój udział w rynku e-commerce 
i B2B. 
Spółka zgodnie z założeniami na rok 2010 wprowadziła kolejne nowości, nowy panel 
administracyjny, indywidualne szablony z pakietem PRO oraz możliwość dodawania video 
ofert. Każda oferta dodana do marketeo.com zawierającą plik video, jest dodatkowo widoczna, a 
więc dodatkowo promowana na wybranym tematycznie portalu Grupy MARKETEO.COM S.A 
oraz na nowo powstałym portalu marketeo.tv. 

Do Grupy Kapitałowej MARKETEO.COM S.A dołączył również nowy portal horyzontalny 
kobieta.iso.pl – portal skierowany głównie do kobiet. Kolejną nowością był  
http://hurtagdrtv.pl/, przeznaczony  tylko dla użytkowników z branży AGD i RTV oraz 
zainteresowanych kupnem bądź sprzedażą hurtową sprzętu AGD i RTV, gwarantujący bieżący 
dostęp do stanów magazynowych największych hurtowni i sklepów AGD i RTV. Giełda jest 
dostępna po uprzednim zarejestrowaniu się i nadaniu uprawnień przez administratora, obecnie 
znajduje się tam 388.714  produktów z 339 hurtowi.  Stworzona została  kolejna wirtualna 
hurtownia - http://hurtbiuro.pl/. Produkt ten powstał z myślą o producentach i dystrybutorach z 
branży artykułów biurowych zainteresowanych kupnem bądź sprzedażą towarów w hurtowych 
ilościach. Obecnie znajduje się tam 1.939.965 produktów z 132 hurtowni. 

W czwartym kwartale 2010 roku Spółka rozpoczęła pracę nad wprowadzeniem innowacyjnego 
rozwiązania wspomagającego sprzedaż poprzez poprawę nawigacji platformy, co zdaniem 
Zarządu Emitenta przyczyni się do lepszej dostępności całej platformy dla użytkowników. 

MARKETEO.COM S.A to 31 portali, platforma handlowa marketeo.com, oraz platforma 
handlu hurtowego: hurtagdrtv.pl oraz hurtbiuro.pl. 

Dzięki targetowaniu poszczególnych form reklamowych Marketeo.com S.A.  daje możliwość 
precyzyjnego dotarcia do właścicieli i menadżerów małych, średnich oraz dużych 
przedsiębiorstw, dla których platforma MARKETEO.COM jest codziennym narzędziem 
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wykorzystywanym zarówno w pracy jak i w domu. Unikalne autorskie rozwiązania 
technologiczne, lojalna międzynarodowa społeczność platformy handlowej MARKETEO.COM 
i zintegrowanych z nią portali branżowych oraz współpraca z największymi firmami w Polsce i 
za granicą, przekładają się na stale wzrastającą liczbę użytkowników. 

Z radością informujemy, że w ubiegłym roku odnotowaliśmy znaczny wzrost liczby nowych 
użytkowników, który na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosił 8,6 mln w porównaniu z chwilą 
debiutu giełdowego Spółki, kiedy ilość użytkowników wynosiła 2.5 mln (źródło: google 
analytic) świadczy o dobrych perspektywach rozwoju Spółki. Z naszej platformy w roku 2010 
skorzystały firmy z większości krajów świata, w tym najczęściej z Polski, Niemiec, Rosji, Chin, 
USA, Wielkiej Brytanii i Ukrainy. 

Nieustający rozwój Spółki jest przede wszystkim efektem ciężkiej pracy i zaangażowania 
naszych pracowników, którzy od wielu lat z olbrzymią determinacją wspomagają jej 
działalność, a którym w tym miejscu pragniemy serdecznie podziękować za jakże owocne 
efekty współpracy, uwidocznione w wynikach finansowych Spółki. 

Korzystając z okazji pragniemy również podziękować wszystkim naszym Akcjonariuszom i 
Inwestorom za dotychczasowe zainteresowanie i okazane wsparcie związane z działalnością 
prowadzoną przez Spółkę. 
 
 
Z poważaniem, 
Zarząd MARKETEO.COM S.A. 
 
Prezes Zarządu                                                                                     Członek Zarządu 
Agnieszka Bartoszewska-Ksobiak                                                       Aldona Rybka 
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1. Informacje o Spółce i Grupie Kapitałowej MARKETEO.COM 
 
Firma:   MARKETEO.COM S.A. 

Siedziba:  Bydgoszcz 

Adres:   ul. Wojska Polskiego 8, 85-171 Bydgoszcz 

Telefon:  +48 (52) 341 88 17 

Faks:   +48 (52) 373 76 57 

Email:   office@MARKETEO.COM 

Strona internetowa: http://www.MARKETEO.COM 

 
MARKETEO.COM S.A została utworzona w wyniku przekształcenia MARKETEO.COM 
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną pod firmą MARKETEO.COM S.A. 
stosownie do przepisów art. 551 – 570 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 577 – 580 Kodeksu 
spółek handlowych. 

Spółka została w dniu 4 marca 2008 roku zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w Sądzie 
Rejonowym w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS 0000300709.  

Model biznesu opiera się na umożliwieniu podmiotom gospodarczym dotarcia do ofert innych 
podmiotów działających w najpopularniejszych gałęziach gospodarczych. Spółka wykorzystuje 
popularność platformy biznesowej www.MARKETEO.COM do sprzedaży na jej powierzchni 
reklamy internetowej. Obecnie w skład platformy wchodzi 31 działów, które dotyczą 
odpowiednich branż gospodarki tj. przemysł chemiczny, opakowaniowy, budowlany, 
włókienniczy, motoryzacyjny, drzewny, energetyczny, spożywczy, rolniczy, transportowy i 
logistyczny, wyposażenia domów, meblowy, ekologiczny i ochrony środowiska, biznesowy, 
przemysłu zabawkarskiego, poligraficzny, zdrowia i urody, sztuki, turystyczny i naukowy. 
 
W skład grupy kapitałowej Emitenta wchodzą następujące spółki: 

-  MARKETEO.COM S.A. 
-  Narzedzia.pl S.A. 
 
Narzedzia.pl S.A. wpisana została do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w 
Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy, pod nr KRS 0000318149, NIP: PL 953-25-63-955, 
Regon: 340412133, kapitał zakładowy wynosi 500.000,00 PLN 

Spółka zależna Emitenta - Narzedzia.pl S.A - sukcesywnie zwiększa udział w rynku ecomerce. 
Narzedzia.pl. S.A. posiada jeden z większych sklepów internetowy w Polsce, w którym oferuje 
do sprzedaży narzędzia i elektronarzędzia. 
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2. Wybrane skonsolidowane dane finansowe zawierające podstawowe pozycje 
rocznego sprawozdania finansowego 

 
                                                                                                       
Tabela. Wybrane dane finansowe zawierające podstawowe pozycje rocznego skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego przeliczone w Euro 

Wybrane dane finansowe Za okres 

01.01.2009 r. do 

31.12.2009 

Za okres 

01.01.2010 r. do 

31.12.2010 r. 

Za okres  

01.01.2009 r. do 

31.12.2009 r. 

Za okres 

01.01.2010 r. do 

31.12.2010 r. 

 PLN PLN EURO EURO 

Przychody netto ze sprzedaży 
ogółem 

13.347.537,07 18.675.811,45 3.248.998,85 4.715.756,75 

Zysk (strata) z działalności 
operacyjnej 

586.380,89 894.008,89 142.734,26 225.742,72 

Zysk (strata) brutto 591.882,40 904.856,44 144.073.41 228.481,79 

Zysk (strata) netto 458.546,30 680.739,32 111.617,33 171.890,85 

Aktywa trwałe 1.590.228,34 977.494,13 387.086,40 246.823,25 

Aktywa obrotowe 2.476.766,38 5.588.843,25 602.883,59 1.411.217,14 

Aktywa razem 4.066.994,72 6.566.337,38 989.970,00 1.658.040,4 

Należności krótkoterminowe 985.917,25 2.530.903,68 239.987,65 639.068,68 

Należności długoterminowe - - - - 

Inwestycje krótkoterminowe 366.458,41 780.848,96 89.201,70 197.169,14 

Zobowiązania długoterminowe - - - - 

Kapitał własny 3.281.689,23 3.563.683,93 798.814,38 899.852,01 

Kapitał zakładowy 715.000,00 715.000,00 174.042,16 180.541,88 

Powyższe dane finansowe za lata 2009 i 2010 zostały przeliczone na Euro według średniego kursu ogłoszonego 
przez NBP na dzień 31.12.2009 r. i 31.12.2010 r. 

 

31.12.2009 r. 4.1082 PLN za 1 EUR 

31.12.2010 r. 3,9603 PLN za 1 EUR 
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3. Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej 
MARKETEO.COM S.A. za rok obrotowy 2010 
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4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MARKETEO.COM 
S.A. za rok 2010 z dnia 

 

I. Ogólny zarys działalności Spółki MARKETEO.COM S.A. oraz NARZEDZIA.PL S.A.  

 
MARKETEO.COM S.A. zajmuje się przede wszystkim sprzedażą powierzchni reklamowych na 
branżowych portalach internetowych skupionych wokół platformy www.MARKETEO.COM. Model 
biznesu opiera się na umożliwieniu podmiotom gospodarczym dotarcia do ofert innych 
podmiotów działających w najpopularniejszych gałęziach gospodarczych. Emitent wykorzystuje 
popularność platformy biznesowej www.MARKETEO.COM do sprzedaży na jej powierzchni 
reklamy internetowej. Obecnie w skład platformy wchodzi 31 działów, które dotyczą 
odpowiednich branż gospodarki tj. przemysł chemiczny, opakowaniowy, budowlany, 
włókienniczy, motoryzacyjny, drzewny, energetyczny, spożywczy, rolniczy, transportowy i 
logistyczny, wyposażenia domów, meblowy, ekologiczny i ochrony środowiska, biznesowy, 
przemysłu zabawkarskiego, poligraficzny, zdrowia i urody, sztuki, turystyczny i naukowy. 
Część portali branżowych wchodzących w skład platformy MARKETEO.COM S.A. to wiodące 
portale w Polsce. Ich pozycja rynkowa budowana jest od 1999 roku, czyli od chwili powstania 
firmy. W sumie Emitent posiada zarejestrowanych ponad 50 domen internetowych w 6 krajach 
– Rosji, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Włoszech oraz w Polsce, 30 portali 
branżowych oraz platformę handlową. 
 
Obecnie Grupa MARKETEO.COM S.A to 30 portali, platforma handlowa marketeo.com, oraz 
platforma handlu hurtowego: hurtagdrtv.pl oraz hurtbiuro.pl.  
 
MARKETEO.COM S.A jest liderem na polskim rynku spółek internetowych prowadzących 
portale branżowe połączone z platformami handlowymi. Na rynku światowym podobne 
przedsięwzięcie prowadzone jest przez chiński portal Alibaba, który jest właścicielem bardzo 
dużej internetowej platformy handlowej www.Alibaba.com, mającej 15 milionów 
zarejestrowanych użytkowników oraz generującej 4 mld USD rocznego obrotu. Korzystają z 
niej głównie małe i średnie firmy z całego świata, chcące nawiązać kontakty handlowe z 
azjatyckimi przedsiębiorstwami. Stale rosnąca liczba użytkowników MARKETEO.COM S.A, 
która na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosiła 8,6 mln w porównaniu z chwilą debiutu 
giełdowego Spółki, kiedy ilość użytkowników wynosiła 2.5 mln (źródło: google analytics) 
świadczy o dobrych perspektywach rozwoju Spółki i o ogromnym zainteresowaniu 
użytkowników. 

Spółka Narzedzia.pl S.A. sukcesywnie zwiększa udział w rynku e-commerce. Narzedzia.pl. S.A. 
posiada jeden z większych sklepów internetowy w Polsce, w którym oferuje do sprzedaży 
narzędzia i elektronarzędzia. Przedmiotem działalności jest sprzedaż detaliczna elektronarzędzi 
za pośrednictwem sklepu internetowego. 
W 2010 roku powstały kolejne sklepy internetowe oraz zbudowany został nowy system 
zarządzania treścią na poniższych sklepach: 

www.makitapro.pl 



 

31 
 

www.promakita.pl 
www.boschpro.pl 
www.pronarzedzia.pl  
www.narzedzia.com.pl/sklep 
www.narzedzia.com 
www.wkretarki.com.pl 
www.szlifierki24.pl 
www.meganarzedzia.pl 
 
Zgodnie z założeniami stworzona została w 2010 roku platforma sprzedaży hurtowej 
www.hurtnarzedzi.pl.   

Przeprowadzona została szczegółowa analiza rynków zagranicznych, nawiązano  współpracę z 
firmami z Niemiec, Czech , Francji, Hipszani, Grecji, Litwy, Łotwy, Estonii. 
Sklep internetowy Narzedzia.pl jest liderem w sprzedaży narzędzi i elektronarzędzi w sieci 
Internet w Polsce najlepszych marek, takich jak Bosch, Makita, Dewalt, Hitachi, BlackDecker i 
130 innych. W 2010 roku  poszerzona została oferta handlowa do ponad 25 tyś produktów i 
ciągłe zwiększana jest  dostępności produktów w magazynie. 

Firma sprzedaje swoje produkty w pięciu sklepach internetowych, głównie wykorzystując 
witrynę: www.narzedzia.pl. którą w 2010 roku wzbogacono o prezentacje produktów w postaci  
video. 

Spółka Narzedzia.pl S.A w znaczny sposób powiększyła wartość swoich przychodów na skutek 
wdrożenia szeregu autorskich projektów i innowacyjnych rozwiązań oraz stałego poszerzania 
asortymentu usług, poprzez wejście na rynki niemiecki włoski oraz francuski.  

II. Informacja Zarządu na temat strategii oraz przewidywalnego rozwoju Grupy 
Kapitałowej MARKETEO.COM S.A.  

 
Spółka w swojej działalności podobnie jak w okresach poprzednich nadal zamierza wpływać na 
podniesienie znaczenia platformy MARKETEO.COM poprzez popularyzację zarówno samej 
platformy, jak i sieci portali branżowych poprzez wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w 
przedsiębiorstwie. Od początku 2010 roku Spółka koncentruje się na realizacji strategii w 
zakresie zwiększenia udziału w rynku, tj. branży B2B oraz poprzez wprowadzenie nowych, 
płatnych usług ułatwiających kojarzenie użytkowników platformy w celu zawarcia transakcji, 
pozostawiając jednocześnie usługi podstawowe jako bezpłatne. 

Spółka zgodnie z założeniami na rok 2010 wprowadziła kolejne nowości, nowy panel 
administracyjny, indywidualne szablony z pakietem PRO oraz możliwość dodawania video 
ofert. Każda oferta dodana do marketeo.com zawierającą plik video, jest dodatkowo widoczna, a 
więc dodatkowo promowana na wybranym tematycznie portalu GrupyMARKETEO.COM S.A 
oraz na nowo powstałym portalu marketeo.tv. Do Grupy MARKETEO.COM S.A dołączył 
również nowy portal horyzontalny kobieta.iso.pl – portal skierowany głównie do kobiet. 
Piszemy w nim jak zachować zdrowie, rozwijać karierę, inwestować w szkolenia. Znajduje sie 
tam również giełda pracy i ofert. Te i inne działania Spółki zmierzają do stałego rozwoju i 
podnoszenia konkurencyjności w szczególności poprzez inwestycje w innowacyjnych 
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obszarach. Kolejną nowością jest http://hurtagdrtv.pl/, przeznaczony jest tylko dla 
użytkowników z branży AGD i RTV oraz zainteresowanych kupnem bądź sprzedażą hurtową 
sprzętu AGD i RTV. Jest to oferta szczególnie korzystna dla tych, którzy chcą opróżnić swoje 
magazyny oraz dla tych, którzy poszukują sprzętu w bardzo korzystnych cenach. Gwarantuje 
również bieżący dostęp do stanów magazynowych największych hurtowni i sklepów AGD i 
RTV. Giełda jest dostępna po uprzednim zarejestrowaniu się i nadaniu uprawnień przez 
administratora, obecnie znajduje się tam obecnie 388.714  produktów ze 339  hurtowi. Po 
utworzeniu http://hurtagdrtv.pl/ który przeznaczony jest tylko dla użytkowników z branży AGD 
i RTV stworzona została  kolejna wirtualna hurtownia - http://hurtbiuro.pl/. Produkt ten został 
stworzony z myślą o producentach i dystrybutorach z branży artykułów biurowych 
zainteresowanych kupnem bądź sprzedażą towarów w hurtowych ilościach. Obecnie znajduje 
się tam 1.939.965 produktów ze 132 hurtowni. 

W czwartym kwartale 2010 roku Spółka rozpoczęła pracę nad wprowadzeniem innowacyjnego 
rozwiązania wspomagającego sprzedaż poprzez poprawę nawigacji platformy, co zdaniem 
Zarządu Emitenta przyczyni się do lepszej dostępności całej platformy dla użytkowników. 

MARKETEO.COM S.A to 31 portali, platforma handlowa marketeo.com, oraz platforma handlu 
hurtowego: hurtagdrtv.pl oraz hurtbiuro.pl. 

Zarząd Spółki zdaje sobie sprawę, iż popularność marki MARKETEO.COM odgrywa kluczową 
rolę w rozwoju platformy. Działalność Spółki, tak jak każdego innego podmiotu prowadzącego 
działalność gospodarczą jest ściśle skorelowana z ogólną sytuacją gospodarczą kraju w którym 
prowadzi swoją działalność. Rynek działania MARKETEO.COM S.A. jest nadal bardzo 
konkurencyjna i zmierza konsekwentnie do poszerzania swojej oferty, poprzez udostępnianie 
wielu nowych, ale również rozbudowę i  zwiększanie użyteczności dotychczasowych serwisów 
tematycznych, zwiększa równocześnie zakres i atrakcyjność usług skierowanych do 
użytkowników internetu, poprzez dostosowywanie ich do oczekiwań internautów. 

MARKETEO.COM S.A. zamierza kontynuować działania w zakresie współpracy z 
zewnętrznymi podmiotami oferującymi wartościowe treści i świadczącymi atrakcyjne usługi. 
Dzięki takiej polityce Spółka optymalizuje wykorzystanie własnych zasobów celem zwiększania 
jakości i zakresu oferty portali. W opinii Spółki użytkownicy platformy potrzebują informacji, 
gdzie i jak szybko mogą zakupić lub sprzedać produkt. Popularność platformy sprawiła, że 
użytkownicy z każdym dniem składają coraz więcej zapytań ofertowych do wielu odbiorców, 
korzystając z nowych funkcji i ułatwień wprowadzonych w tym roku. 

Spółka Narzedzia.pl S.A. sukcesywnie zwiększała udział w rynku e-commerce w 2010 roku. 
Narzedzia.pl. S.A. posiada jeden z większych sklepów internetowy w Polsce, w którym oferuje 
do sprzedaży narzędzia i elektronarzędzia, przedmiotem działalności jest sprzedaż detaliczna 
elektronarzędzi za pośrednictwem sklepu internetowego. 
 
Spółka w swojej działalności podobnie jak w okresach poprzednich nadal zamierza wpływać na 
podniesienie jej znaczenia w rynku e-commerce  poprzez popularyzację zarówno samych 
sklepów, jak i sieci dystrybucji w tym wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w 
przedsiębiorstwie. 
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Sklep internetowy Narzedzia.pl jest liderem w sprzedaży narzędzi i elektronarzędzi w sieci 
Internet w Polsce najlepszych marek, takich jak Bosch, Makita, Dewalt, Hitachi, BlackDecker i 
130 innych. Firma sprzedaje swoje produkty w pięciu sklepach internetowych, głównie 
wykorzystując witrynę: www.narzedzia.pl.  

Spółka Narzedzia.pl S.A w znaczny sposób powiększyła wartość swoich przychodów na skutek 
wdrożenia szeregu autorskich projektów i innowacyjnych rozwiązań oraz stałego poszerzania 
asortymentu usług, poprzez wejście na rynki niemiecki włoski oraz francuski.  

III. Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń, z określeniem, w jakim stopniu Grupa 
Kapitałowa Emitent jest na nią narażona. 

Sytuacja finansowa Grupy Kapitałowej MARKETEO.COM S.A. zależy zarówno od sytuacji 
makroekonomicznej Polski, jak i Europy. Bezpośredni wpływ na wyniki finansowe Spółki będą 
miały: dynamika wzrostu PKB, inflacja, polityka monetarna państwa, poziom inwestycji 
gospodarstw domowych i przedsiębiorstw. 
 

 Ryzyko związane z otoczeniem prawnym 
 
Uregulowania prawne nie są w Polsce stabilne i ulegają częstym zmianom. Przepisy prawne 
dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej, które w ostatnich latach ulegają częstym 
zmianom, to przede wszystkim: prawo podatkowe, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, 
prawo handlowe oraz uregulowania dotyczące podmiotów gospodarczych działających na rynku 
telekomunikacyjnym. Każdorazowa zmiana przepisów może przyczynić się do podniesienia 
poziomu kosztów działalności Grupy Kapitałowej MARKETEO.COM S.A. oraz wpłynąć na jej 
wyniki finansowe. Taki stan rzeczy nie sprzyja prawidłowej ocenie przyszłych zdarzeń i 
opracowaniu strategii na dłuższy okres. 
 

 Ryzyko związane z otoczeniem działalności Spółki 
 
W celu zwiększenia popularności i atrakcyjności platformy handlowej oraz portali branżowych 
MARKETEO.COM S.A. wprowadza nowe, coraz bardziej zaawansowane technologicznie 
serwisy i usługi. Taki rozwój pociąga za sobą konieczność ponoszenia wysokich nakładów, bez 
gwarancji, iż w przyszłości usługi Emitenta spotkają się z zainteresowaniem podmiotów 
korzystających z platformy handlowej. Istnieje zagrożenie, iż Emitent będzie w przyszłości 
wystawiony na walkę i konkurencję z podmiotami o znacznym zapleczu kapitałowym, które 
działają obecnie w skali globalnej, a zdecydują się podjąć działalność na rynku polskim. Wejście 
na rynek kolejnych podmiotów oraz konkurencji zagranicznej może oznaczać utratę części 
rynku przez grupę kapitałową MARKETEO.COM S.A., co może mieć negatywny wpływ na jej 
działalność i sytuację finansową. 
 

 Ryzyko związane z barierami rozwoju sieci Internet w Polsce 
 
Działalność Grupy Kapitałowej MARKETEO.COM S.A. jest w dużym stopniu uzależniona od 
rozwoju Internetu w Polsce i jego dostępności. Należy mieć na uwadze, że rozwój ten ciągle 
jeszcze napotyka na bariery. Można tu wskazać m.in. niedostatecznie rozwiniętą, choć stale 
rozwijaną infrastrukturę telekomunikacyjną, wciąż wysokie koszty dostępu dla użytkowników 



 

34 
 

Internetu, koszt zakupu komputera czy też stosunkowo niski stopień edukacji informatycznej 
społeczeństwa oraz brak świadomości, jakie korzyści daje Internet. Obawa związana z 
korzystaniem z urządzeń informatycznych jest zauważalna zwłaszcza wśród ludzi starszych, 
którzy wcześniej nie mieli styczności z komputerami. Z tym także wiąże się brak świadomości, 
co do możliwości, jakie daje użytkownikom Internet - przez wielu wciąż jest utożsamiany 
jedynie z czymś w rodzaju elektronicznej gazety. Bariery te powoli będą znikały, po części ze 
względu na wzrost konkurencji wśród podmiotów oferujących usługi telekomunikacyjne, co 
według opinii MARKETEO.COM S.A. wpłynie na zwiększenie dostępności Internetu, jak też 
na spadek kosztów jego użytkowania. Bariery edukacyjne będą natomiast zanikały, ze względu 
na informatyzację społeczeństwa i codzienne obcowanie z komputerami. Program nauczania na 
wszystkich szczeblach edukacji przygotowuje do korzystania z komputerów oraz zasobów 
Internetu. Należy jednak mieć na uwadze, że czynniki przytoczone powyżej jeszcze przez 
pewien czas, zwłaszcza w najbliższej przyszłości, będą miały w Polsce wpływ na rozwój i 
upowszechnienie dostępu do Internetu. 
 

 Ryzyko spadku dynamiki rozwoju E-commerce w Polsce 
 
Prognozy dynamicznego rozwoju polskiego rynku e-commerce (jako e-commerce należy 
rozumieć handel prowadzony przy użyciu sieci Internet) oparte są w dużym stopniu na 
założeniu, że intensywnie powstawać będzie konieczna infrastruktura (m.in. w zakresie 
płatności), rozwiązania prawne oraz że odpowiednio szybko rosnąć będzie dostępność i 
powszechność wykorzystania z Internetu. Sprzedaż on-line, jako nowa forma działalności, 
wymaga wprowadzenia odpowiednich rozwiązań prawnych, których tempo wprowadzania w 
istotny sposób będzie wpływać na dalszą dynamikę rozwoju rynku handlu elektronicznego. 
Zwiększenie dostępności ofert pochodzących z rynku e-commerce oraz możliwość prowadzenia 
niektórych form działalności (np. sprzedaż produktów cyfrowych) są uwarunkowane 
rozpowszechnianiem szerokopasmowego dostępu do Internetu i dalszym rozwojem sieci 
szkieletowej w Polsce. Brak postępu w tej dziedzinie może spowodować zmniejszenie się 
dynamiki rozwoju Internetu, a co za tym idzie, spadku dynamiki rozwoju rynku e-commerce w 
Polsce. 
 

 Ryzyko związane ze zmianą przepisów prawnych i wymogów dotyczących handlu w 
Internecie 

 
Szybki rozwój Internetu powoduje, iż często pojawiają się zmiany przepisów prawnych i nowe 
wymogi dotyczące handlu w sieci. Za brak spełnienia niektórych wymogów grożą wysokie kary 
ze strony Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Istnieje ryzyko związane z brakiem 
reakcji Spółki na powstanie nowych wymogów oraz konieczność wprowadzenia odpowiednich 
zmian przez firmy prowadzące działalność w Internecie, w tym również przez Spółkę. 

 Ryzyko związane z wypływem poufnych informacji 

Strategia firmy, rozwój platformy handlowej oraz wprowadzanie nowych narzędzi dla jej 
użytkowników stanowi klucz do sukcesu. Tym samym ewentualny wypływ informacji 
dotyczących prac nad platformą handlową oraz bazy klientów mógłby pogorszyć pozycję 
konkurencyjną Spółki oraz doprowadzić do nie uzyskania planowanych przychodów. W celu 
zapobieżenia wystąpieniu tego typu zagrożenia Emitent udostępnia poufne informacje jedynie 
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pracownikom z najwyższego szczebla zarządzania oraz segreguje dostęp do poufnych 
informacji w zależności od zadań, jakie należą do danego pracownika. 

 Ryzyko związane z przyjęciem niewłaściwej strategii 

Rynek, na którym działa Grupa Kapitałowa MARKETEO.COM S.A., podlega ciągłym 
zmianom - ich kierunek i natężenie zależne jest od szeregu, nierzadko wykluczających się, 
czynników. W tej sytuacji przyszła pozycja Grupy, a więc w efekcie przychody i zyski, zależne 
są od zdolności do wypracowania strategii skutecznej w szerszym horyzoncie. Ewentualne 
podjęcie nietrafnych decyzji wynikających z niewłaściwej oceny sytuacji lub niezdolności 
adaptacji Spółki do dynamicznie zmieniających się warunków rynkowych, wiązać się może z 
istotnymi negatywnymi skutkami finansowymi. W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia 
takiego zagrożenia Spółka zbiera informacje dotyczące wielkości rynku oraz tendencji, które na 
nim występują. 

 Ryzyko związane ze zniszczeniem lub utratą majątku 

Ewentualne zniszczenie lub utrata majątku trwałego skutkować będzie pogorszeniem standardu 
obsługi klientów oraz ewentualnymi przerwami w działaniu platformy handlowej. 
Najważniejszym ryzykiem związanym ze zniszczeniem majątku jest ryzyko zniszczenia serwera 
internetowego. W celu zminimalizowania ewentualnych negatywnych skutków dla Spółki 
wdrożone zostały zabezpieczenia w postaci ciągłych kopii bazy danych na nośniki danych oraz 
na inny serwer. 

 Ryzyko związane z uzależnieniem Emitenta od kluczowych pracowników 

Ze względu na specyfikę branży, w jakiej działa Grupa Kapitałowa MARKETEO.COM S.A., 
kluczową rolę w strukturach Grupy odgrywają wysoko wykwalifikowani specjaliści, w 
szczególności specjaliści o wykształceniu informatycznym. Odejście pracownika powoduje 
wymierną stratę w postaci konieczności pozyskania i wyszkolenia odpowiednio 
wykwalifikowanego następcy. Grupa Kapitałowa MARKETEO.COM S.A. prowadzi politykę 
kadrową zachęcającą pracowników do wiązania z nim swojej kariery oraz gwarantuje również 
atrakcyjny pakiet socjalny. 

 Ryzyko związane z systemem informatycznym 

Działalność operacyjna Grupy Kapitałowej MARKETEO.COM S.A. oparta jest o sprawnie 
funkcjonujący system informatyczny pracujący w trybie on-line. Ewentualne problemy z jego 
prawidłowym funkcjonowaniem mogłyby oznaczać zakłócenia w działaniu firmy lub nawet 
uniemożliwić jej prowadzenie. W rezultacie miałoby to negatywny wpływ na wyniki finansowe 
Spółki. W celu zapobieżenia wstąpieniu takiej sytuacji Grupa korzysta z wysokiej jakości 
sprzętu informatycznego o niskiej awaryjności oraz zabezpiecza się poprzez pełną multiplikację 
sprzętową i software. 

 Ryzyko związane z awariami sprzętu i łącz telekomunikacyjnych 
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Grupa Kapitałowa MARKETEO.COM S.A. działa w oparciu o wysokiej jakości sprzęt 
komputerowy, który jest jednak narażony na awarie związane z jego użytkowaniem. Ewentualna 
awaria może spowodować obniżenie jakości usług świadczonych przez Spółkę lub nawet ich 
czasowy brak, względnie zniszczenie danych przetwarzanych i przechowywanych na sprzęcie 
komputerowym. Grupa posiada opracowane procedury awaryjne, dba o posiadanie 
odpowiedniej rezerwy sprzętu na wymianę oraz zawiera umowy wsparcia technicznego. 
Dodatkowo wszelkie cenne dane są zabezpieczane w postaci kopii zapasowych. Działalność 
Emitenta jest zależna od jakości działania sieci Internet w Polsce, czyli jakości świadczenia 
usług przez operatorów telekomunikacyjnych. Niedostępność usług sieci powoduje znaczne 
zmniejszenie przychodów z reklam oraz usług e-commerce. Jakość usług związanych z sieciami 
szkieletowymi w Polsce ulega stałej poprawie. 

 Ryzyko związane z użytkowaniem bezpłatnego oprogramowania 

Duża część oprogramowania używanego w Grupie Kapitałowej MARKETEO.COM S.A.jest 
licencjonowana na zasadach „open source”, czyli licencji dostępnej publicznie, również do 
zastosowań komercyjnych, bez ograniczeń. Ryzyko związane jest z potencjalnym wystąpieniem 
błędów w oprogramowaniu ograniczających zdolność Grupy do świadczenia usług lub 
zwiększających ryzyko włamania do systemu. Dodatkowe ryzyko związane jest z brakiem 
wsparcia ze strony wytwórców oprogramowania - ewentualne błędy muszą być usuwane 
samodzielnie przez Spółki. Emitent pozostaje w kontakcie z grupami rozwijającymi i 
używającymi tego typu oprogramowania oraz utrzymuje odpowiednio wykwalifikowaną kadrę 
zdolną dokonać ewentualnych modyfikacji w oprogramowaniu. 
 

 Ryzyko związane z potencjalnymi włamaniami internetowymi (utrata zaufania do 
portalu) 

Przyłączenie do sieci Internet systemów informatycznych MARKETEO.COM S.A. stwarza 
potencjalne ryzyko związane z przestępstwami komputerowymi dokonywanymi za 
pośrednictwem sieci, takimi jak włamanie do systemu komputerowego i jego zniszczenie lub 
uszkodzenie, czy blokada usług (Denial of Service). Spółka nie lekceważy tego ryzyka 
utrzymując zespół osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo platformy handlowej oraz stosując 
odpowiednie systemy zabezpieczające (na przykład typu firewall) i procedury bezpieczeństwa. 

 Ryzyko związane z rozwojem nowych produktów 

Istnieje ryzyko, że pomimo ciągłego dostosowywania oferty, Spółka może nie być w stanie 
zaoferować rozwiązań, które będą najlepiej spełniały oczekiwania rynkowe. Taka sytuacja 
mogłaby wpłynąć na pogorszenie się pozycji konkurencyjnej Grupy Kapitałowej 
MARKETEO.COM S.A. oraz uzyskiwane przychody. Poza tym pojawienie się na rynku 
nowych rozwiązań może spowodować, że usługi znajdujące się w ofercie Grupy, a które nie 
spełnią wymagań i oczekiwań rynku, mogą nie zapewnić Spółkom w ramach Grupy Kapitałowej 
wpływów oczekiwanych przy ich tworzeniu i rozwoju. Ewentualnie nowe usługi będą wypierać 
starsze, na które Grupa Kapitałowa MARKETEO.COM S.A. przeznaczyła określone środki. W 
celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia takiego zagrożenia Spółka zbiera informacje 
dotyczące wielkości rynku oraz tendencji, które na nim występują, starając się jednocześnie 
oceniać koszty zmiany oferty na uzyskiwane przychody. Rynek działania Grupy Kapitałowej 
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MARKETEO.COM S.A. jest nadal bardzo konkurencyjny i zmusza do konsekwentnego 
poszerzania swojej oferty, poprzez udostępnianie wielu nowych, ale również rozbudowę i 
zwiększanie użyteczności dotychczasowych serwisów tematycznych, zwiększanie równocześnie 
zakresu i atrakcyjności usług skierowanych do użytkowników Internetu, poprzez 
dostosowywanie ich do oczekiwań internautów. Grupa MARKETEO.COM S.A. zamierza 
kontynuować działania w zakresie współpracy z zewnętrznymi podmiotami oferującymi 
wartościowe treści i świadczącymi atrakcyjne usługi. Dzięki takiej polityce MARKETEO.COM 
S.A. optymalizuje wykorzystanie własnych zasobów celem zwiększania jakości i zakresu oferty 
portali. 

 Ryzyko infrastruktury telekomunikacyjnej oraz funkcjonowania sieci Internet 

Funkcjonowanie Grupy Kapitałowej MARKETEO.COM S.A. uzależnione jest od poprawności 
działania sieci Internet oraz jakości przesyłanego sygnału. Ponieważ Grupa nie ma wpływu na 
jakość świadczenia tych usług, które bezpośrednio są wykonywane przez właścicieli sieci 
szkieletowych, operatorów telefonicznych, operatorów telewizji kablowej itp. oraz dostawców 
Internetu, Spółka nie ma możliwości pełnego zabezpieczenia się przed awariami. Dążąc jednak 
do minimalizacji ryzyka oraz ciągłego podnoszenia jakości świadczonych przez siebie usług, 
MARKETEO.COM S.A. zawarła umowę z dwoma dostawcami sieci internetowej (tj. TP SA i 
Netia). Spółka w najbliższym czasie nie zamierza powiększać grona dostawców sieci 
internetowych. Powyższe działania pozwalają przeciwdziałać ryzyku problemów technicznych 
mogących wystąpić u poszczególnych dostawców usług. 

 Ryzyko spadku dynamiki rozwoju rynku reklamy, a zwłaszcza reklamy 
internetowej 

Ponieważ przychody z reklam stanowią znaczne źródło przychodów Spółki MARKETEO.COM 
S.A. nie można wykluczyć, że wraz ze spadkiem dynamiki rozwoju rynku reklamy zostanie 
zahamowany wzrost przychodów Spółki z tego tytułu. Nawet nieznaczne ograniczenie budżetów 
reklamowych może mieć negatywny wpływ na działalność Spółki, jego sytuację finansową oraz 
uzyskane wyniki. 

 Ryzyko utraty zaufania odbiorców 

Wszelkie awarie sprzętu, linii telekomunikacyjnych, włamania na serwer, itp. mogą 
spowodować utratę zaufania użytkowników i klientów Spółki. Ponadto brak atrakcyjnej oferty, 
niedostosowanie się Spółki do zmieniających się trendów może spowodować, że część 
odbiorców skorzysta z oferty konkurencji. Spółka mając tę świadomość zabezpiecza swą 
działalność poprzez częste wymiany sprzętu i oprogramowania (w tym programów 
antywirusowych). Dodatkowo Grupa Kapitałowa MARKETEO.COM S.A. monitoruje rynek w 
poszukiwaniu nowych rozwiązań wprowadzanych w sieci Internet oraz organizuje wiele imprez 
dla użytkowników portali (zawody sportowe, imprezy okolicznościowe), współpracuje z 
organizatorami imprez targowych (Targi Kielce, Międzynarodowe Targi Poznańskie), podczas 
których zbiera informacje na temat funkcjonalności stosowanych rozwiązań i potrzeb klientów. 

 Ryzyko związane z konkurencją 
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Stosunkowo niskie bariery wejścia w biznesie, który prowadzi Spółka powodują, że nie można 
wykluczyć sytuacji, iż w najbliższych latach nie pojawiają się podmioty, które zaczną 
konkurować ze Spółką. Wzrost ten może wystąpić poprzez umocnienie pozycji podmiotów 
działających już na rynku jak i poprzez pojawienie się nowych podmiotów. Może to mieć 
kluczowy wpływ na ilość klientów Spółki oraz powstanie ryzyka dostosowywania oferty Spółki 
do oferty konkurencji. Spółka mając tę świadomość dąży do skupienia wokół siebie jak 
największej ilości klientów i oferowania im szerszego wachlarza usług w tej samej cenie. 

IV. Informacje o zawartych umowach znaczących dla działalności emitenta, w tym znanych 
emitentowi umowach zawartych pomiędzy akcjonariuszami (wspólnikami), umowach 
ubezpieczenia, współpracy lub kooperacji. 

Zarząd Emitenta poinformował, iż w 3 kwartale 2010 roku Spółka MARKETEO.COM S.A. 
nabyła podczas sesji zwykłej na rynku regulowanym  łącznie 43.900 akcji spółki publicznej 
OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy.  Zarząd MARKETEO.COM S.A. uznał tą 
informację za istotną z uwagi na występowanie powiązań osobowych w organach obu spółek - 
członek Zarządu MARKETEO.COM S.A. Ówczesny członek Zarządu Emitenta Pan Ryszard 
Zawieruszyński pełnił jednocześnie funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w spółce 
OPONEO.PL S.A. oraz posiadał znaczne pakiety akcji w obu spółkach. Po dokonaniu ww. 
transakcji MARKETEO.COM S.A. nabyła łącznie 43.900 akcji spółki OPONEO.PL S.A. co 
stanowiło 0,34% w jej kapitale zakładowym.  

Dnia 4 października 2010 roku, Zarząd Spółki MARKETEO.COM S.A. zawiadomił stosownym 
raportem o podpisaniu listu intencyjnego, w związku z rozpoczęciem negocjacji przez 
OPONEO.PL S.A. - spółkę notowaną na rynku regulowanym GPW w Warszawie w sprawie 
nabycia od sześciu akcjonariuszy MARKETEO.COM S.A. ok. 80 % akcji spółki Emitenta. List 
intencyjny został podpisany przez Zarząd MARKETEO.COM S.A., spółkę OPONEO.PL S.A. 
oraz sześciu akcjonariuszy Emitenta.  
 

V. Opis transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli jednorazowa lub łączna wartość 
transakcji zawartych przez dany podmiot powiązany w okresie od początku roku 
obrotowego przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 500.000 euro. 

Z podmiotami powiązanymi Spółka nie zawarła transakcji, które przekraczałyby jednorazowo 
lub łącznie równowartość kwoty 500.000,00 euro. 

VI. Informacje o zaciągniętych kredytach, umowach pożyczek, z uwzględnieniem terminów 
ich wymagalności oraz udzielonych poręczeniach i gwarancjach. 

W 2010 roku MARKETEO.COM S.A. nie zaciągała kredytów ani pożyczek, nie udzielała 
również poręczeń i gwarancji. 

VII. Informacje o udzielonych pożyczkach, z uwzględnieniem terminów ich wymagalności, 
a także udzielonych poręczeniach i gwarancjach, ze szczególnym uwzględnieniem 
pożyczek, poręczeń i gwarancji udzielonych jednostkom powiązanym emitenta. 

W 2010 roku MARKETEO.COM S.A. nie udzielała pożyczek lub gwarancji. 
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VIII. Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem emitenta. 

W 2010 roku nie wystąpiły żadne zmiany w podstawowych zasadach zarządzania Spółką. 

IX. Zmiany w składzie osób zarządzających i nadzorujących emitenta, zasady dotyczące 
powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz uprawnienia osób 
zarządzających, w szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji. 

 
 
Skład Zarządu na dzień 31 grudnia 2010 r. MARKETEO.COM S.A. przedstawiał się 
następująco: 
 
 1.Agnieszka Bartoszewicz-Ksobiak – Prezes Zarządu, 
2.Ryszard Zawieruszyński – Członek Zarządu, 

 
      W dniu 25 maja 2011 roku Zarząd stosownym raportem EBI podał do publicznej wiadomości,, 

iż w dniu 25 maja 2011 roku wpłynęła do Spółki rezygnacja z pełnienia funkcji członka 
Zarządu przez Pana Ryszarda Zawieruszyńskiego. Rezygnacja podyktowana była faktem 
pełnienia jednocześnie przez ww. osobę funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej w spółce 
OPONEO.PL S.A. Spółka ta po objęciu znacznego pakietu akcji MARKETEO.COM S.A. 
stanie się spółką dominującą wobec Emitenta, a wobec treści art. 387 par. 3 KSH łączenie tych 
funkcji jest niemożliwe. Zarząd Emitenta informował o szczegółach ww. transakcji w raporcie 
bieżącym w dniu 24 maja 2011 roku (raport nr 19/2011). 
 
Jednocześnie, w dniu 25 maja 2011 roku Rada Nadzorcza Spółki przyjęła rezygnację Pana 
Ryszarda Zawieruszyńskiego z pełnienia obowiązków członka Zarządu, powołując na tą 
funkcję Panią Aldonę Rybkę. Pani Aldona Rybka posiada wykształcenie wyższe techniczne, 
zawiązana jest ze Spółką MARKETEO.COM.SA od 2001 roku. 

     
 Skład Zarządu NARZEDZIA.PL S.A. na dzień 31 grudnia 2010 r. przedstawiał się 

następująco: 
 

1.Ryszard Zawieruszyński – Prezes Zarządu, 
2. Anna Muller – Członek Zarządu 
 
Skład Rady Nadzorczej MARKETEO.COM S.A. Na dzień 31 grudnia 2010r.: 
 
1. Dariusz Topolewski – Przewodniczący Rady Nadzorczej, 
2. Maciej Świtalski – Członek Rady Nadzorczej, 
3. Seweryn Rutkowski – Członek Rady Nadzorczej, 
4. Wojciech Małachowski. - Członek Rady Nadzorczej 
5.Wojciech Topolewski – Członek Rady Nadzorczej. 

 
  W dniu 26 maja 2011 roku  Zarząd stosownym raportem EBI podał do publicznej wiadomości, 

iż tego dnia otrzymał oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej 
MARKETEO.COM S.A. przez Pana Seweryna Rutkowskiego. Z otrzymanego oświadczenia 
wynika, że rezygnacja Pana Seweryna Rutkowskiego podyktowana była względami osobistymi. 
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Planowane uzupełnienie składu Rady Nadzorczej jest przy okazji Zwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w dniu 30 czerwca 2011 r. Na powyższe stanowisko 
Zarząd zgłosił kandydaturę Pana Ryszarda Zawieruszyńskiego. 
 
Skład Rady Nadzorczej NARZEDZIA.PL SA. Na dzień 31 grudnia 2010r.: 
 
1. Dariusz Topolewski – Przewodniczący Rady Nadzorczej, 
2. Arkadiusz Kocemba – Członek Rady Nadzorczej, 
3. Seweryn Rutkowski – Członek Rady Nadzorczej, 
 

X. Wszelkie umowy zawarte między emitentem a osobami zarządzającymi, przewidujące 
rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska 
bez ważnej przyczyny lub, gdy ich odwołanie lub zwolnienie następuje z powodu 
połączenia emitenta przez przejęcie. 

 
Nie występują umowy zawarte między MARKETEO.COM S.A. a osobami zarządzającymi, 
przewidujące rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego 
stanowiska bez ważnej przyczyny lub, gdy ich odwołanie lub zwolnienie następuje z powodu 
połączenia MARKETEO.COM S.A. przez przejęcie. 

XI. Określenie łącznej liczby i wartości nominalnej wszystkich akcji emitenta oraz akcji i 
udziałów w jednostkach powiązanych emitenta, będących w posiadaniu osób 
zarządzających i nadzorujących (dla każdej osoby oddzielnie) wraz z określeniem 
wartości nominalnej. 

Ilość posiadanych akcji MARKETEO.COM S.A. przez poszczególnych akcjonariuszy, na dzień 
31.12.2010 r.: 

Dariusz Topolewski   – 2.416.296, o wartości nominalnej   241.629,60 zł, 
Ryszard Zawieruszyński   – 1.789.194, o wartości nominalnej   178.919,40 zł, 
Maciej Świtalski   – 755.000, o wartości nominalnej   75.500,00 zł, 
Seweryn Rutkowski   – 284.997, o wartości nominalnej   28.499,70 zł, 
Wojciech Topolewski  – 100.000, o wartości nominalnej   10.000,00 zł, 
 
Ilość posiadanych akcji MARKETEO.COM S.A. przez poszczególnych akcjonariuszy, na dzień 
opublikowania niniejszego raportu: 

OPONEO.PL S.A.   – 6.300.000, o wartości nominalnej   630.000,00 zł, 
Toyashi Limited, z/s w Limassol,   – 68.353, o wartości nominalnej       6.835,30 zł, 
Maciej Świtalski  – 20.000, o wartości nominalnej       2.000,00 zł, 
Wojciech Topolewski  - 2, o wartości nominalnej               0,20 zł. 
 
Ilość posiadanych akcji w Spółce OPONEO.PL S.A. (podmiot powiązany kapitałowo i osobowo 
z Emitentem), przez akcjonariuszy MARKETEO.COM S.A., na dzień opublikowania 
niniejszego raportu przedstawiał się następująco:  

Dariusz Topolewski  – 3.404.041, o wartości nominalnej  3.404.041zł, 
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Ryszard Zawieruszyński  – 3.417.738, o wartości nominalnej   3.417.738 zł, 
Maciej Świtalski  – 450.000, o wartości nominalnej    450.000  zł, 
Seweryn Rutkowski  – 395.471 o wartości nominalnej   395.471 zł, 
Wojciech Topolewski  – 18.000, o wartości nominalnej   18.000 zł. 
 
Na dzień przekazania niniejszego sprawozdania Spółka nie posiada informacji w zakresie 
umów, w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji 
przez dotychczasowych akcjonariuszy. 

XII. Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne 
uprawnienia kontrolne w stosunku do emitenta, wraz z opisem tych uprawnień. 

Według stanu na dzień przekazania niniejszego sprawozdania nie istnieją papiery wartościowe, 
dające specjalne uprawnienia kontrolne w stosunku do MARKETEO.COM S.A. 

Wskazać należy jednak, iż zgodnie z zawiadomieniem z dnia 7 czerwca 2011 roku od spółki 
OPONEO.PL S.A., sporządzonym na podstawie art. 6 § 1 Ksh, Emitent otrzymał informację, iż 
spółka OPONEO.PL S.A. wobec niego osiągnęła pozycję dominującą posiadając 6.300.000 
akcji Emitenta stanowiących 88,11% kapitału zakładowego, uprawniających do tyluż samo 
głosów na Walnym Zgromadzeniu MARKETEO.COM S.A. 
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5. Oświadczenia Zarządu 

I. Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego 
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II. Oświadczenie Zarządu w sprawie wyboru podmiotu badającego 
skonsolidowane sprawozdanie finansowe 
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6. Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o 
badanym rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. 
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