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1.  Wybrane dane finansowe Emitenta  
Tabela. Wybrane dane finansowe (w tys. PLN) 

  01.10 – 31.12. 

2010 r. 

za IV kwartał 

 01.10 - 31.12. 

2011 r. 

za IV kwartał 

 01.01 - 31.12. 

2010 r. 

narastająco 

 01.01 - 31.12. 

2011 r.  

narastająco 

Przychody netto ze sprzedaży 5237,91 7086,03 18.675,83 22.380,33 

Amortyzacja 14,99 46,12 60,76 99,35 

Zysk/strata na sprzedaży 340,97 318,28 1.114,71 1.310,26 

Zysk (strata) na działalności 

operacyjnej 

173,21 364,24 894,09 1.243,73 

Zysk (strata) z działalności 

gospodarczej 

311,85 420,94 904,86 1.022,42 

Zysk (strata) brutto 311,85 621,27 904,86 1.022,42 

Zysk (strata) netto  252,29 529,95 680,74 820,25 

 

 
30.12.2010 r. 31.12.2011 r. 30.12.2010 r. 31.12.2011 r. 

Aktywa Razem 6.566,34 13.998,05 6.566,34 13.998,05 

Aktywa trwałe 977,49 393,85 977,49 393,85 

Aktywa obrotowe 5.588,84 13.604,20 5.588,84 13.604,20 

Zapasy 2.274,13 5.338,47 2.274,13 5.338,47 

Środki pieniężne i inne aktywa 

pieniężne 

170,06 5.810,56 170,06 5.810,56 

Należności razem w tym: 2.530,9 2.437,94 2.530,9 2.437,94 

Należności krótkoterminowe 2.530,9 2.437,94 2.530,9 2.437,94 

Należności długoterminowe - - - - 

Zobowiązania i rezerwy na 
zobowiązania 

3.002,65 2.194,95 3.002,65 2.194,95 

Zobowiązania długoterminowe - - - - 

Zobowiązania krótkoterminowe 2.703,26 2.095,61 2.703,26 2.095,61 

Kapitał własny 3.563,68 11.803,10 3.563,68 11.803,10 

Kapitał podstawowy 715,00 1.000,00 715,00 1.000,00 



 

2.  Podstawowe informacje o Spółce 

Firma:   ROTOPINO.PL S.A. 

Siedziba:  Bydgoszcz 

Adres:   ul. Podleśna 17, 85-145 Bydgoszcz 

Telefon:  +48 (52) 365 41 42 

Faks:   +48 (52) 365 41 41  

Email:   office@marketeo.com 

Strona internetowa: http://rotopino.pl  

ROTOPINO.PL S.A. zajmuje się  sprzedażą powierzchni reklamowych na branżowych 

portalach internetowych skupionych wokół platformy www.marketeo.pl. 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.pl 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, poligraficzny, zdrowia i urody, sztuki, turystyczny i naukowy 

oraz 31 portali branżowych. ROTOPINO.PL S.A. zajmuje się również sprzedażą 

narzędzi i elektronarzędzi na jednym z większych sklepów internetowy w Polsce, tj.: 

narzedzia.pl. 

Zarząd ROTOPINO.PL S.A. (poprzednio MARKETEO.COM S.A.) podał w dniu 1 

grudnia 2011 roku do publicznej wiadomości, że Sąd Rejonowy w Bydgoszczy – XIII 

Wydział Gospodarczy KRS w tym dniu dokonał rejestracji połączenia spółki 

MARKETEO.COM S.A. ze spółką NARZEDZIA.PL S.A. Połączenie ww. spółek 

nastąpiło przez przejęcie spółki NARZEDZIA.PL S.A. przez spółkę MARKETEO.COM 

S.A. na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych. Jednocześnie 

dokonano rejestracji zmiany firmy z MARKETEO.COM S.A. na ROTOPINO.PL S.A. 

oraz zmieniono adres siedziby Spółki. Obecnie Spółka mieści się pod adresem: ul. 

Podleśna 17, 85-145 Bydgoszcz. W związku ze zmianą firmy Emitenta. 
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3.  Organy Spółki  

Skład Zarządu Spółki na dzień 31.12.2011 r. 

Ryszard Zawieruszyński Prezes Zarządu 

Maciej Posadzy Członek Zarządu 

 

Zarząd ROTOPINO.PL S.A  podał do publicznej wiadomości, iż na mocy uchwały Rady 

Nadzorczej Spółki nr 2/10/2011 z dniem 4 października 2011 roku odwołano Panią 

Aldonę Rybkę z funkcji członka Zarządu. Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki uchwałą 

nr 3/10/2011 powołała z dniem 4 października 2011 roku Pana Artura Piekarczyka na 

funkcję członka Zarządu.  

Zarząd ROTOPINO.PL S.A podał do publicznej wiadomości raportem z dnia 29 

listopada 2011 roku, iż na mocy uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr 1/2011 z dnia 28 

listopada 2011 roku, postanowiono ze skutkiem na dzień połączenia Spółek 

MARKETEO.COM S.A. oraz NARZEDZIA.PL S.A. o odwołaniu ze składu Zarządu 

Pani Agnieszki Renaty Bartoszewicz – Ksobiak oraz Pana Artura Piekarczyka. 

Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki uchwałą nr 2/2011 z dnia 28 listopada 2011 roku 

powołała ze skutkiem na dzień połączenia ww. spółek Pana Ryszarda Zawieruszyńskiego 

w skład Zarządu Spółki, powierzając mu pełnienie funkcji Prezesa Zarządu oraz Pana 

Macieja Posadzy, powierzając mu funkcję Członka Zarządu. 

Skład Rady Nadzorczej Spółki na dzień 31.12.2011 r. 

Krzysztof Folta  Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Wojciech Topolewski  Członek Rady Nadzorczej 

Dariusz Topolewski  Członek Rady Nadzorczej 

Piotr Nowjalis   Członek Rady Nadzorczej 

Anna Słobodzian-Puła Członek Rady Nadzorczej 

Zarząd ROTOPINO.PL. podał  do publicznej wiadomości stosownym raportem, iż na 

mocy uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr 2/10/2011 z dniem 4 października 2011 Rada 

Nadzorcza wybrała ze swojego grona Przewodniczącego, Pana Krzysztofa Foltę. 

 



 

4.   Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które 
miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Emitenta. 

 

W czwartym kwartale 2011 r. tak jak w poprzednim okresie, Emitent koncentrował 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 oraz na zwiększenia udziału w rynku e-commerce. Profesjonalna wiedza 

Emitenta, stosowanie konkurencyjnych ceny oraz nieustanne  poszerzanie asortymentu 

jak i wchodzenie na kolejne rynki  znajduje swoje odzwierciedlenie w rozbudowanym 

sklepie internetowym działającym pod marką Rotopino.pl oraz narzedzia.pl jednego z 

największych sklepów internetowych w Polsce zajmującym się sprzedażą narzędzi i 

elektronarzędzi najwyżej jakości. Spółka koncentruje się na wdrożenia szeregu 

autorskich projektów i innowacyjnych rozwiązań. Grupa ROTOPINO.PL to 31 portali 

branżowych, platforma handlowa marketeo.pl, platformy handlu hurtowego: 

hurtagdrtv.pl oraz hurtbiuro.pl oraz  sklepy internetowe  narzedzia.pl, rotopino.pl, 

rotaxo.pl.  

Zarząd ROTOPINO.PL S.A  poinformował stosownym raportem, iż w dniu 05 

października 2011 roku Spółka otrzymała odpis postanowienia Sądu Rejonowego w 

Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, na mocy 

którego dokonano w rejestrze przedsiębiorców rejestracji podwyższenia kapitału 

zakładowego o kwotę 285.000,00 zł poprzez emisję 2.850.000 akcji zwykłych na 

okaziciela serii C oraz rejestracji zmian Statutu Spółki uchwalonych na mocy 

postanowień Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 13 września 2011 

roku (treść uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu Spółki została przekazana do 

publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego EBI nr 39/2011 w dniu 14 września 

2011 roku). Ponadto, Zarząd ROTOPINO.PL S.A. poinformował, że w dniu 07 

października 2011 roku otrzymał zawiadomienie od spółki OPONEO.PL S.A. 

sporządzone zgodnie z art. 69 ustawy o ofercie publicznej, z którego wynikało, że w 

dniach 04-05 października 2011 roku spółka OPONEO.PL S.A. nabyła 153.936 akcji 

Emitenta. Jednocześnie w zawiadomieniu wskazano, iż w następstwie ww. transakcji 

nabycia akcji oraz podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 285.000 zł 

poprzez emisję 2.850.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, spółka OPONEO.PL S.A. 

posiada 3.953.936 akcji Emitenta, stanowiących 39,53% kapitału zakładowego, dających 

prawo do 3.953.936 głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 39,53% ogólnej 

liczby głosów. 

Przed transakcją oraz przez podwyższeniem kapitału zakładowego Emitenta (o akcje serii 

C) OPONEO.PL S.A. posiadał 3.800.000 akcji Spółki, stanowiących wówczas 53,15% 

kapitału zakładowego, dających prawo do 3.800.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, 



 

stanowiących 53,15% ogólnej liczby głosów. Zawiadamiający poinformował ponadto, że 

nie występują podmioty zależne od OPONEO.PL S.A. posiadające akcje Emitenta.  

Zarząd ROTOPINO.PL S.A poinformował stosownym raportem, iż w dniu 10 

października 2011 roku podczas sesji zwykłej na rynku regulowanym, Spółka dokonała 

zbycia 43.900 akcji spółki publicznej OPONEO.PL S.A., z siedzibą w Bydgoszczy, 

będącej do dnia 29 września 2011 roku podmiotem dominującym wobec 

MARKETEO.COM S.A. (obecnie Rotopino.pl S.A.). Sprzedaży dokonano po średniej 

cenie 8,05 zł za jedną akcję. Łączna cena zbycia wyniosła 353.395,00 zł. Przed 

zawarciem transakcji Emitent posiadał 43.900 akcji OPONEO.PL S.A., a więc po jej 

dokonaniu nie był już w posiadaniu akcji OPONEO.PL S.A.  

Zarząd ROTOPINO.PL S.A. poinformował w dniu 11 października 2011 roku że 

otrzymał zawiadomienie od spółki TIM S.A. sporządzone zgodnie z art. 69 ustawy o 

ofercie publicznej. Z otrzymanego zawiadomienia wynikało, iż w związku z 

podwyższeniem kapitału zakładowego Emitenta z kwoty 715.000 zł do kwoty 1.000.000 

zł, w konsekwencji emisji 2.850.000 akcji serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda, 

objętych przez TIM S.A., zawiadamiający zwiększył swoje posiadanie w kapitale 

zakładowym Emitenta do 5.350.000 akcji, co stanowi 53,5% w tym kapitale. Ww. akcje 

uprawniają TIM S.A. do 53,5% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu ROTOPINO.PL 

S.A (wcześniej MARKETEO.COM S.A.). W zawiadomieniu ponadto wskazano, iż przed 

zarejestrowaniem przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego, o którym jest mowa 

powyżej, TIM S.A. posiadał 2.500.000 akcji ROTOPINO.PL S.A., stanowiących 34,96% 

w kapitale zakładowym Emitenta, które uprawniały do 34,96% ogółu głosów na Walnym 

Zgromadzeniu ROTOPINO.PL S.A. Jednocześnie Zarząd informował, iż w dniu 12 

października 2011 roku otrzymał od spółki TIM S.A. zawiadomienie w trybie art. 6 § 1 

Kodeksu spółek handlowych o powstaniu stosunku dominacji TIM S.A. wobec Emitenta 

w związku z posiadaniem przez TIM S.A. akcji dających 53% udziału w kapitale 

zakładowym ROTOPINO.PL S.A. dającym prawo do takiej samej liczny głosów na 

Walnym Zgromadzeniu Emitenta.  

W dniu 21 listopada 2011 roku Spółka otrzymała odpis postanowienia Sądu Rejonowego 

w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, na mocy 

którego dokonano w rejestrze przedsiębiorców rejestracji i wpisu zmian Statutu Spółki 

uchwalonych na mocy postanowień Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 

dnia 13 września 2011 roku (treść uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu Spółki 

została przekazana do publicznej wiadomości w drodze Raportu Bieżącego EBI nr 

39/2011 w dniu 14 września 2011 roku). 

Na mocy ww. postanowienia Sąd Rejestrowy dokonał szeregu zmian Statutu Spółki, oraz 

wpisał zmianę sposobu reprezentacji Spółki.  



 

Zarząd ROTOPINO.PL S.A. (poprzednio MARKETEO.COM S.A.) podał do publicznej 

wiadomości stosownym raportem, że Sąd Rejonowy w Bydgoszczy – XIII Wydział 

Gospodarczy KRS w dniu 1 grudnia 2011 roku dokonał rejestracji połączenia spółki 

MARKETEO.COM S.A. ze spółką NARZEDZIA.PL S.A. Połączenie ww. spółek 

nastąpiło przez przejęcie spółki NARZEDZIA.PL S.A. przez spółkę MARKETEO.COM 

S.A. na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych.  

Spółka NARZEDZIA.PL posiada jeden z większych sklepów internetowy w Polsce, w 

którym oferuje do sprzedaży narzędzia i elektronarzędzia. W wyniku połączeniu ww. 

spółek przestała istnieć Grupa Kapitałowa MARKETEO.COM S.A., do której należała 

spółka NARZEDZIA.PL S.A., jako podmiot zależny od Emitenta. W związku z 

rejestracją ww. połączenia 1 grudnia 2011 roku  w życie weszły uchwały nr 1/2011 i 

2/2011 Rady Nadzorczej w przedmiocie zmian w Zarządzie Spółki, powołujące nowy 

Zarząd Emitenta w osobach Pana Ryszarda Zawieruszyńskiego - na funkcję Prezesa 

Zarządu oraz Pana Macieja Posadzy - na funkcję członka Zarządu. O powyższych 

zmianach Spółka informowała raportem bieżącym EBI nr 61/2011 w dniu 29 listopada 

2011 roku.  

 

 

Ryszard Zawieruszyński                             Maciej Posadzy 

Prezes Zarządu       Członek Zarządu           
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.  Informacja Zarządu na temat strategii oraz przewidywalnego 
rozwoju Spółki 

 

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 oraz na zwiększenia udziału w rynku e-

commerce. Profesjonalna wiedza, konkurencyjne ceny oraz nieustanne poszerzanie 

asortymentu jak i wchodzenie na kolejne rynki znajduje swoje odzwierciedlenie w 

rozbudowanym sklepie internetowym pod marką Rotopino.pl oraz narzedzia.pl jednego 

z większych sklepów internetowych zajmującego się sprzedażą narzędzi i elektronarzędzi 

najwyżej jakości. Spółka koncentruje się na wdrożenia szeregu autorskich projektów i 

innowacyjnych rozwiązań. Grupa ROTOPINO.PL S. A. to 31 portali branżowych, 

platforma handlowa marketeo.pl, platformy handlu hurtowego: hurtagdrtv.pl oraz 

hurtbiuro.pl oraz sklepy internetowe  narzedzia.pl, rotopino.pl, rotaxo.pl. 

Zarząd Spółki zdaje sobie sprawę, iż popularność platformy handlowej marketeo.pl jak i 

sklepów narzedzia.pl, rotopino.pl, rotaxo.pl odgrywa kluczową rolę dla jej rozwoju. 

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 ROTOPINO.PL S A. jest nadal bardzo 

konkurencyjny i zmusza do konsekwentnego poszerzania swojego asortymentu jak i 

wchodzenia  na kolejne rynki 

poprzez udostępnianie wielu nowych, ale również rozbudowę i zwiększanie użyteczności 

dotychczasowych sklepów i serwisów tematycznych, zwiększanie równocześnie zakresu 

i atrakcyjności usług skierowanych do użytkowników internetu, poprzez dostosowywanie 

ich do oczekiwań internautów. 

 

Ryszard Zawieruszyński                             Maciej Posadzy 

Prezes Zarządu       Członek Zarządu           


