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Sporządzony na potrzeby wprowadzenia Akcji serii A, Akcji serii B oraz Praw Do Akcji serii B do obrotu na 
rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów 
Wartościowych w Warszawie S.A. 

 

Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie 
instrumentów finansowych objętych tym dokumentem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu 
prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., przeznaczonym głównie dla spółek, 
w których inwestowanie może być związane z wysokim ryzykiem inwestycyjnym. 

Wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu nie stanowi 
dopuszczenia ani wprowadzenia tych instrumentów do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez 
Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynku podstawowym lub równoległym). 

Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka jakie niesie ze sobą inwestowanie w instrumenty finansowe 
notowane w alternatywnym systemie obrotu, a ich decyzje inwestycyjne powinni być poprzedzone właściwą 
analizą, a także, jeżeli wymaga tego sytuacja, konsultacją z doradcą inwestycyjnym. 

Treść niniejszego dokumentu informacyjnego nie była zatwierdzana przez Giełdę Papierów Wartościowych w 
Warszawie S.A. pod względem zgodności informacji w nim zawartych ze stanem faktycznym lub przepisami 
prawa. 
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WSTĘP 

Dokument Informacyjny 

 

Dane o Emitencie 

 

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 

  

Dane o Autoryzowanym Doradcy 

 
Firma:   Kancelaria Radców Prawnych Leszek Czarny, Wojciech Budny i Wspólnicy Sp.K. 

Siedziba:  Warszawa 

Adres:   ul. Ursynowska 62, 02-605 Warszawa 

Telefon:   +48 (22) 844 88 55 

Faks:   +48 (22) 844 55 55 

Email:   kancelaria@czarny-budny.pl 

Strona internetowa: www.czarny-budny.pl 

 

Liczba, rodzaj, jednostkowa wartość nominalna i oznaczenie emisji instrumentów finansowych 
wprowadzanych do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu 

Na podstawie niniejszego Dokumentu Informacyjnego, Emitent ubiega  się o wprowadzenie do alternatywnego 
systemu obrotu na rynku NewConnect: 

 6.150.000 Akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, 
 1.000.000 Akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, 
 1.000.000 Praw do akcji serii B. 

 

Kapitał zakładowy Emitenta 

Tabela 1.  Kapitał zakładowy MARKETEO.COM S.A.  

Akcje Liczba sztuk 
Udział w kapitale 
zakładowym (w %) 

Liczba głosów 
Udział w ogólnej liczbie 
głosów (w %) 

A 6.150.000 100% 6.150.000 100% 

SUMA 6.150.000 100% 6.150.000 100% 

Źródło: Emitent 
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Tabela 2.  Kapitał zakładowy MARKETEO.COM S.A. przy założeniu zarejestrowania zmiany wysokości 
kapitału zakładowego w wyniku objęcia Akcji serii B 

Akcje Liczba sztuk 
Udział w kapitale 
zakładowym (w %) 

Liczba głosów 
Udział w ogólnej liczbie 
głosów (w %) 

A 6.150.000 86,01% 6.150.000 86,01% 

B 1.000.000 13,99% 1.000.000 13,99% 

SUMA 7.150.000 100% 7.150.000 100% 

Źródło: Emitent 

 

Termin ważności Dokumentu Informacyjnego 

Termin ważności Dokumentu Informacyjnego jest nie dłuższy niż 12 miesięcy od dnia jego sporządzenia i 
jednocześnie nie późniejszy niż dzień rozpoczęcia obrotu Prawami do Akcji serii B Emitenta w Alternatywnym 
Systemie Obrotu na rynku NewConnect. 

 

Tryb i sposób, w jakim informacje o zmianie danych zawartych w Dokumencie Informacyjnym, w 
terminie jego ważności, będą podawane do publicznej wiadomości 

Zmiany danych zawartych w niniejszym Dokumencie Informacyjnym, w terminie jego ważności, będą 
publikowane na stronach internetowych: 

 Emitenta – MARKETEO.COM S.A. – http://www.marketeo.com, 
 Autoryzowanego Doradcy  – http://www.czarny-budny.pl, 
 Rynku NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. – http://www.newconnect.pl. 
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CZYNNIKI RYZYKA 
 

Podejmując decyzję inwestycyjną dotyczącą instrumentów finansowych Emitenta potencjalni Inwestorzy 
powinni dokładnie rozważyć i przeanalizować ryzyka dotyczące działalności Emitenta i rynku, na którym 
on funkcjonuje oraz inne informacje zawarte w Dokumencie Informacyjnym. Opisane poniżej czynniki 
ryzyka mogą mieć istotnie negatywny wpływ na cenę Akcji lub prawa inwestorów wynikające z tych Akcji, 
w wyniku czego inwestorzy mogą stracić część lub całość zainwestowanych środków finansowych.  

Poniższa lista nie wyczerpuje wszystkich ryzyk, na które Spółka może być narażona, i nie powinna być w 
ten sposób postrzegana. Emitent przedstawił tylko te czynniki ryzyka, które są mu znane. Złożoność i 
zmienność warunków działalności gospodarczej mogą spowodować, że również i inne, nie ujęte w 
niniejszym Dokumencie Informacyjnym czynniki mogą wpływać na sytuację finansową czy pozycję 
rynkową Emitenta. 

1. Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi działalność 
 

1.1. Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną 

Działalność Spółki jest ściśle skorelowana z ogólną sytuacją gospodarczą Polski. Na wyniki finansowe osiągane 
przez Spółkę największy wpływ wywiera tempo wzrostu PKB, poziom inflacji, polityka monetarna i podatkowa, 
poziom inwestycji przedsiębiorstw, wysokość dochodów gospodarstw domowych, wysokość popytu 
konsumpcyjnego czy wzrost stóp procentowych. 

Zarówno wyżej wymienione czynniki, jak i kierunek oraz poziom ich zmian, mają wpływ na realizację założonych 
przez Emitenta celów. Obecna dobra koniunktura gospodarcza kraju sprzyja inwestycjom przedsiębiorstw, 
wzrostowi zamożności społeczeństwa, a tym samym wzrostowi poziomu konsumpcji produktów i usług 
związanych z przemysłem komputerowym. Istnieje jednak ryzyko, że w przypadku pogorszenia się w przyszłości 
tempa rozwoju gospodarczego lub zastosowania instrumentów kształtowania polityki gospodarczej państwa 
polskiego, negatywnie wpływających na pozycję rynkową Emitenta, może nastąpić spadek poziomu popytu, a 
tym samym pogorszenie się wyników finansowych Emitenta. 

1.2. Ryzyko związane z otoczeniem prawnym 

Częste nowelizacje, niespójność oraz brak jednolitej interpretacji przepisów prawa pociągają za sobą ryzyko 
związane z otoczeniem prawnym w jakim Spółka prowadzi działalność. Szczególnie częstym zmianom ulegają 
przepisy podatkowe oraz interpretacje tych przepisów. Zarówno praktyka organów skarbowych, jak i 
orzecznictwo sądowe w tej dziedzinie nie są jednolite. W przypadku przyjęcia przez organy podatkowe 
odmiennej niż Spółka interpretacji przepisów, Emitent może liczyć się z negatywnymi konsekwencjami, 
wpływającymi na działalność oraz sytuację finansową Spółki i osiągane przez nią wyniki finansowe. 

Zmieniane częstokroć interpretacje przepisów podatkowych przez organy podatkowe, długie okresy 
przedawnienia zobowiązań podatkowych oraz możliwość nakładania wysokich kar pieniężnych czy innych 
sankcji powodują, że ryzyko podatkowe w Polsce jest znacząco wyższe niż w krajach o bardziej stabilnym 
systemie podatkowym. 

Ciągła niestabilność systemu podatkowego oraz nieprecyzyjność przepisów podatkowych w Polsce utrudnia 
prawidłowe planowanie podatkowe, co może negatywnie wpływać na działalność i wyniki Spółki. Istnieje 
ryzyko zmiany obecnych przepisów w taki sposób, że nowe uregulowania mogą okazać się niekorzystne 
zarówno dla Spółki, Zleceniodawców jak i firm współpracujących ze Spółką, co w konsekwencji może przełożyć 
się, w sposób pośredni bądź bezpośredni, na pogorszenie wyników finansowych Spółki.  

Ponadto ewentualne zmiany przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych mogą zmierzać w kierunku 
negatywnie oddziałującym na działalność Spółki. W chwili obecnej przepisy prawa polskiego znajdują się w 
okresie intensywnych zmian związanych z ostatecznym etapem konwergencji przepisów unijnych. Zmiany te 
mogą mieć poważny wpływ na otoczenie prawne działalności gospodarczej Spółki.  
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1.3. Ryzyko związane z otoczeniem działalności Emitenta 

W celu zwiększenia popularności i atrakcyjności platformy handlowej oraz portali branżowych Emitent 
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 MARKETEO.COM S.A., co może mieć negatywny wpływ na działalność Emitenta i jego 
sytuację finansową. 

1.4. Ryzyko związane z barierami rozwoju sieci Internet w Polsce 

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

1.5. 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 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. 

1.6. 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 Emitenta na powstanie 
nowych wymogów oraz konieczność wprowadzenia odpowiednich zmian przez firmy prowadzące działalność w 
Internecie, w tym również przez Emitenta. 
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2. Czynniki ryzyka związane bezpośrednio z działalnością Emitenta 
 

2.1. 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 pracownikom z najwyższego szczebla zarządzania oraz segreguje dostęp do poufnych informacji w 
zależności od zadań, jakie należą do danego pracownika. 

2.2. Ryzyko związane z przyjęciem niewłaściwej strategii 

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

2.3. 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 Emitenta wdrożone zostały zabezpieczenia w postaci ciągłych kopii 
bazy danych na nośniki danych oraz na inny serwer. 

2.4. Ryzyko związane z uzależnieniem Emitenta od kluczowych pracowników 

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

2.5. Ryzyko związane z systemem informatycznym 

Działalność operacyjna Spółki 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 Emitent korzysta z wysokiej jakości sprzętu 
informatycznego o niskiej awaryjności oraz zabezpiecza się poprzez pełną multiplikację sprzętową i software. 

2.6. Ryzyko związane z awariami sprzętu i łącz telekomunikacyjnych 

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. MARKETEO.COM S.A. 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 
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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. 

2.7. Ryzyko związane z użytkowaniem bezpłatnego oprogramowania 

Duża część oprogramowania używanego w Spółce 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 MARKETEO.COM S.A. 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 
Spółkę. MARKETEO.COM S.A. stale pozostaje w kontakcie z grupami rozwijającymi i używającymi tego typu 
oprogramowanie oraz utrzymuje odpowiednio wykwalifikowaną kadrę zdolną dokonać ewentualnych 
modyfikacji w oprogramowaniu. 

2.8. 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). Emitent nie 
lekceważy tego ryzyka utrzymując zespół osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo platformy handlowej oraz 
stosując odpowiednie systemy zabezpieczające (na przykład typu firewall) i procedury bezpieczeństwa. 

2.9. Ryzyko związane z rozwojem nowych produktów 

Istnieje ryzyko, że pomimo ciągłego dostosowywania oferty, Emitent może nie być w stanie zaoferować 
rozwiązań, które będą najlepiej spełniały oczekiwania rynkowe. Taka sytuacja mogłaby wpłynąć na pogorszenie 
pozycji konkurencyjnej MARKETEO.COM S.A. oraz uzyskiwane przychody. Poza tym pojawienie się na rynku 
nowych rozwiązań może spowodować, że usługi znajdujące się w ofercie MARKETEO.COM S.A., a które nie 
spełnią wymagań i oczekiwań rynku, mogą nie zapewnić Spółce wpływów oczekiwanych przy ich tworzeniu i 
rozwoju, ewentualnie nowe usługi będą wypierać starsze, na które MARKETEO.COM S.A. przeznaczyła 
określone środki. W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia takiego zagrożenia Emitent zbiera informacje 
dotyczące wielkości rynku oraz tendencji, które na nim występują, starając się jednocześnie oceniać koszty 
zmiany oferty na uzyskiwane przychody. 

Rynek działania 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. 
MARKETEO.COM S.A. zamierza kontynuować działania w zakresie współpracy z zewnętrznymi podmiotami 
oferującymi wartościowe treści i świadczącymi atrakcyjne usługi. Dzięki takiej polityce Emitent optymalizuje 
wykorzystanie własnych zasobów celem zwiększania jakości i zakresu oferty portali. 

2.10. Ryzyko infrastruktury telekomunikacyjnej oraz funkcjonowania sieci Internet 

Funkcjonowanie MARKETEO.COM S.A. uzależnione jest od poprawności działania sieci Internet oraz jakości 
przesyłanego sygnału. Ponieważ Emitent 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, Emitent 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). Na podstawie 
złożonego oświadczenia, Spółka w najbliższym czasie nie zamierza powiększać grona dostawców sieci 
internetowych. Powyższe działania pozwalają przeciwdziałać ryzyku problemów technicznych mogących 
wystąpić u poszczególnych dostawców usług. 
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2.11. Ryzyko spadku dynamiki rozwoju rynku reklamy, a zwłaszcza reklamy internetowej 

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

2.12. 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 Zarząd 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. 

2.13. Ryzyko związane z konkurencją 

Stosunkowo niskie bariery wejścia w biznesie, który prowadzi Emitent 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. 

2.14. Ryzyko związane z możliwością niezrealizowania prognoz związanych wprowadzeniem od 
2009 r.  płatnej usługi dostępu do platformy handlowej Marketeo 

Spółka prognozuje, iż w roku 2009 osiągnie przychody ze sprzedaży usługi korzystania z platformy handlowej 
Marketeo w kwocie 3.000 tyś zł. 

Z początkiem 2009 roku Emitent będzie pobierał opłaty dostępowe od użytkowników platformy, którzy 
zdecydują się na korzystanie ze wszystkich jej zasobów. W związku z powyższym istnieje ryzyko 
niezrealizowania prognozy wyników Spółki w pełnej wysokości, co mogłoby wpłynąć negatywnie na wyniki 
Emitenta. W chwili obecnej Emitent nie pobiera jakichkolwiek opłat za usługę dostępu. Celem tego działania 
jest zaprezentowanie przyszłym użytkowników płatnej usługi jej pełnych walorów.  

Zdaniem Emitenta Zarządu nowoczesne narzędzia oddane do dyspozycji użytkownika oraz potencjał platformy 
spowodują, iż większość użytkowników nie zrezygnuje z jej korzystania. 
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3. Czynniki ryzyka związane z akcjami i rynkiem kapitałowym 
 

3.1. Ryzyko związane z przyszłym kursem akcji i niedostateczną płynnością akcji na rynku 

Inwestor, który nabył akcje powinien zdawać sobie sprawę, że ryzyko bezpośredniego inwestowania na rynku 
kapitałowym jest zdecydowanie wyższe od inwestycji w papiery skarbowe czy też jednostki uczestnictwa w 
funduszach inwestycyjnych, ponieważ związane jest to z dużą zmiennością kursów akcji, tak w krótkim jak i 
długim okresie. 

Inwestorzy powinni być świadomi, że prawa do akcji i akcje Emitenta będą notowane w Alternatywnym 
Systemie Obrotu na rynku NewConnect, gdzie występuje wyższe ryzyko inwestycyjne z uwagi na większą podaż 
małych i średnich spółek, będących na wcześniejszym etapie rozwoju i mających niższą kapitalizację niż spółki 
notowane na rynku regulowanym.  

Na skutek szeregu czynników cena instrumentów finansowych Emitenta może być niższa niż ich cena emisyjna. 
Wpływ na taką sytuację mogą mieć między innymi okresowe zmiany wyników operacyjnych Emitenta czy też 
niedostateczna płynność wszystkich notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect 
instrumentów finansowych. Ponadto o spadku ceny instrumentów finansowych w Alternatywnym Systemie 
Obrotu na rynku NewConnect mogą decydować czynniki makroekonomiczne tj. wahania kursów wymiany 
walut, poziom inflacji, zmiany globalnych, regionalnych lub krajowych czynników ekonomicznych i politycznych, 
a także sytuacja na innych giełdach papierów wartościowych na świecie. 

Akcje Emitenta nie były do tej pory notowane na żadnym rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie 
obrotu na rynku NewConnect. Nie ma więc pewności, że instrumenty finansowe Emitenta będą przedmiotem 
aktywnego obrotu po ich wprowadzeniu do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect. 

3.2. Ryzyko dot. możliwości nałożenia na Emitenta kar administracyjnych przez KNF za 
niewykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa 

Spółki notowane na rynku NewConnect są, w rozumieniu Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, 
spółkami publicznymi. W związku z powyższym Komisja Nadzoru Finansowego może nałożyć kary 
administracyjne na Emitenta za niewykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w 
szczególności obowiązków wynikających z Ustawy o ofercie publicznej oraz Ustawy o obrocie instrumentami 
finansowymi. Do sankcji administracyjnych w szczególności należą kary pieniężne. Maksymalna ich wysokość, 
jaka zgodnie z ustawą o obrocie instrumentami finansowymi mogłaby być nałożona na Emitenta wynosi jeden 
milion złotych. 

Zgodnie z art. 97 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej, na każdego kto:  
 nabywa lub zbywa papiery wartościowe z naruszeniem zakazu, o którym mowa w art. 67,  
 nie dokonuje w terminie zawiadomienia, o którym mowa w art. 69 lub dokonuje takiego 

zawiadomienia z naruszeniem warunków określonych w tych przepisach,  

 przekracza określony próg ogólnej liczby głosów bez zachowania warunków, o których mowa w art. 72-
74,  

 nie zachowuje warunków, o których mowa w art. 76 lub art. 77,  

 nie ogłasza lub nie przeprowadza w terminie wezwania albo nie zbywa w terminie akcji w 
przypadkach, o których mowa w art. 72 ust. 2, art. 73 ust. 2 i 3 oraz art. 74 ust. 2 i 5,  

 podaje do publicznej wiadomości informacje o zamiarze ogłoszenia wezwania przed przekazaniem 
informacji o tym w trybie, o którym mowa w art. 77 ust. 2,  

 wbrew żądaniu, o którym mowa w art. 78, w określonym w nim terminie, nie wprowadza niezbędnych 
zmian lub uzupełnień w treści wezwania albo nie przekazuje wyjaśnień dotyczących jego treści, 

 nie dokonuje w terminie zapłaty różnicy w cenie akcji, w przypadku określonym w art. 74 ust. 3, w 
wezwaniu, o którym mowa w art. 72-74 lub art. 91 ust. 6, proponuje cenę niższą niż określona na 
podstawie art. 79, 

 nabywa akcje własne z naruszeniem trybu, terminów i warunków określonych w art. 72-74, art. 79 lub 
art. 91 ust. 6, 
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 wbrew obowiązkowi określonemu w art. 86 ust. 1 nie udostępnia dokumentów rewidentowi do spraw 
szczególnych lub nie udziela mu wyjaśnień, 

 dopuszcza się czynu określonego w pkt. 1-11, działając w imieniu lub w interesie osoby prawnej lub 
jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej 

Komisja może, w drodze decyzji administracyjnej, nałożyć karę pieniężną do wysokości 1 mln zł. 

3.3. Ryzyko związane z wydaniem decyzji o zawieszeniu lub o wykluczeniu akcji Emitenta z 
obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 

Na podstawie postanowień Regulaminu alternatywnego systemu obrotu (rynek NewConnect) obrót 
instrumentami finansowymi na rynku NewConnect może zostać zawieszony na okres nie dłuższy niż 3 miesiące: 

 na wniosek Emitenta, 
 jeżeli Organizator alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect uzna, że wymaga tego 

interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu, 
 jeżeli Emitent narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie. 

W przypadkach określonymi innymi przepisami prawa, obrót instrumentami finansowymi w alternatywnym 
systemie obrotu na rynku NewConnect może zostać zawieszony na okres nie dłuższy niż miesiąc. 

Na podstawie postanowień Regulaminu alternatywnego systemu obrotu (rynek NewConnect) instrumenty 
finansowe mogą zostać wykluczone z obrotu na rynku NewConnect: 

 w przypadkach określonych przepisami prawa, 
 jeżeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona, 
 w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów. 

Zarząd Emitenta stwierdza, że może się pojawić ryzyko, iż obrót akcjami MARKETEO.COM S.A. w alternatywnym 
systemie obrotu na rynku NewConnect może zostać zawieszony, bądź może się pojawić ryzyko iż akcje 
Emitenta mogą zostać wykluczone z alternatywnego Systemu obrotu na rynku NewConnect oraz że na chwilę 
obecną nieznane są mu powody oraz okoliczności, które mogłyby być przesłanką do takiej decyzji. Nie ma 
podstaw do przypuszczeń, że w odniesieniu do akcji Emitenta taka sytuacja może się zdarzyć w przyszłości, a 
ryzyko to dotyczy wszystkich emitentów, których akcje notowane są w alternatywnym systemie obrotu na 
rynku NewConnect. 

Ponadto istnieje ryzyko zawieszenia obrotu instrumentami finansowymi Emitenta oraz wykluczenia tych 
instrumentów z obrotu w alternatywnym systemie, jeżeli Emitent nie będzie wykonywać obowiązków 
informacyjnych określonych w Regulaminie alternatywnego systemu obrotu (rynek NewConnect). 

 
3.4. Ryzyko związane ze strukturą akcjonariatu Emitenta w aspekcie dominującego wpływu 

większościowych akcjonariuszy na działalność Spółki. 

Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego w strukturze akcjonariatu dominujący wpływ mają: 

 Pan Dariusz Topolewski skupiający 36,37% kapitału akcyjnego, 

 Pan Ryszard Zawieruszyński skupiający 31,98% kapitału akcyjnego, 

 Pan Arkadiusz Kocemba skupiający 7,97% kapitału akcyjnego. 

Należy wskazać na możliwość wystąpienia sytuacji, w której posiadacze (posiadacz) znacznego pakietu akcji, 
będą mogli wywierać decydujący wpływ na decyzje Emitenta, w tym wpływ na decyzje dotyczące treści uchwał 
podejmowanych przez Walne Zgromadzenie. Wystąpienie takiej sytuacji może spowodować ujemne skutki w 
sferze stosunków korporacyjnych dla inwestorów mniejszościowych. 
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3.5. Ryzyko związane z notowaniem PDA 

Ryzyko związane z notowaniem Praw Do Akcji dotyczy ekspektatywnego charakteru tego papieru 
wartościowego. Wprowadzenie PDA do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect wymaga 
ustaleń z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. i Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie 
S.A. Charakter obrotu PDA rodzi ryzyko, iż w sytuacji niedojścia emisji Akcji serii B Emitenta do skutku, 
posiadacz PDA otrzyma jedynie zwrot środków w wysokości iloczynu liczby PDA znajdujących się na rachunku 
inwestora i ich ceny emisyjnej. Dla inwestorów, którzy nabędą PDA na rynku wtórnym, może oznaczać to 
poniesienie straty, w sytuacji gdy cena, jaką zapłacą oni na rynku wtórnym za PDA, będzie wyższa od ceny 
emisyjnej Akcji serii B. Zwrot środków nastąpi nie później niż w terminie wskazanym w art. 431 § 5 Kodeksu 
spółek handlowych. Decyzje o zwrocie środków podejmie Zarząd Emitenta w drodze uchwały. Cena emisyjna 
akcji serii B została ustalona na kwotę 2,00 zł za każdą akcję. 

 

3.6. Ryzyko związane z nieuzyskaniem zgody lub opóźnień we wprowadzeniu instrumentów 
finansowych Emitenta do obrotu 

Zgodnie z § 5 Regulaminu alternatywnego systemu obrotu (rynek NewConnect), wprowadzenie do obrotu Praw 
do Akcji serii B oraz Akcji serii B Emitenta odbędzie się po przedłożeniu przez niego odpowiedniego wniosku. 
Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu stanowi, iż Giełda Papierów Wartościowych, jako Organizator 
alternatywnego systemu obrotu rynku NewConnect, ma od dnia przedłożenia wniosku pięć dni na podjęcie 
uchwały o wprowadzeniu instrumentów finansowych Emitenta do obrotu na rynek NewConnect. GPW 
wyrażając sprzeciw wobec wprowadzenia do obrotu na NewConnect Akcji Emitenta jest zobowiązana do 
uzasadnienia swojej decyzji. W terminie kolejnych pięciu dni roboczych od daty doręczenia odmownej decyzji 
Emitentowi, może on złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Dodatkowo, Organizator 
Alternatywnego Systemu może żądać przedstawienia przez Emitenta lub Autoryzowanego Doradcę 
dodatkowych informacji, oświadczeń lub dokumentów. Zatem wydanie odmownej decyzji w tej sprawie lub 
konieczność przedłożenia dodatkowych dokumentów może spowodować opóźnienie we wprowadzeniu akcji 
Emitenta do notowań w alternatywnym systemu obrotu na rynku NewConnect.  

3.7. Ryzyko związane z dokonywaniem inwestycji w akcje 

Inwestor, który nabył akcje powinien zdawać sobie sprawę, że ryzyko bezpośredniego inwestowania na rynku 
kapitałowym jest zdecydowanie wyższa od inwestycji w papiery skarbowe czy też jednostki uczestnictwa w 
funduszach inwestycyjnych, ponieważ związane jest to z dużą zmiennością kursów akcji, tak w krótkim jak i 
długim okresie. 
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DANE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WPROWADZANYCH DO 
ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU 

1. Szczegółowe określenie rodzajów, liczby oraz łącznej wartości instrumentów 
finansowych z wyszczególnieniem rodzajów uprzywilejowania, wszelkich 
ograniczeń co do przenoszenia praw z instrumentów finansowych oraz 
zabezpieczeń lub świadczeń dodatkowych 
 

1.1. Rodzaje akcji Emitenta wprowadzanych do Alternatywnego Systemu Obrotu 

W trosce o zabezpieczenie równego dostępu do informacji inwestorom zainteresowany nabywaniem 
instrumentów finansowych na rynku NewConnect zamieszcza się dodatkowo następujące informacje dotyczące 
przebiegu przeprowadzonej oferty niepublicznej. Objecie akcji serii B odbyło się w trybie subskrypcji prywatnej 
z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.  
Zgodnie z upoważnieniem przyznanym w dniu 28 kwietnia 2008 roku przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Spółki 
uchwałą nr 1 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, Zarząd Emitenta złożył ofertę objęcia akcji serii B 
wybranym adresatom. Do dnia 13 czerwca 2008 r. zostały podpisane 4 umowy objęcia akcji serii B. 
Przedmiotem każdej z tych umów było objecie 250.000 akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł, 
ca cenę emisyjną w kwocie 2,00 zł za każdą akcję. W związku z powyższym ostatecznie zostało objętych 
1.000.000 akcji serii B za łączną kwotę 2.000.000 zł.  

Na podstawie niniejszego Dokumentu Informacyjnego Emitent ubiega się o wprowadzenie do alternatywnego 
systemu obrotu na rynku NewConnect: 

 6.150.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, 
 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, 
 1.000.000 praw do Akcji serii B. 

 

Wartość nominalna Akcji serii A, o których wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu rynku 
NewConnect, ubiega się Emitent, wynosi 615.000 zł. W przypadku zarejestrowania podwyższenia kapitału 
zakładowego przez Sąd Rejestrowy w drodze emisji Akcji serii B, łączna wartość nominalna akcji serii A i B 
wyniesie 715.000 zł. 
 
Całkowite koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty niepublicznej to kwota ok 100.000,00 
zł. netto, w tym wynagrodzenie Autoryzowanego Doradcy uzgodnione na kwotę 33.334,00 zł. netto. Powyższe 
koszty nie obejmują przyszłego wynagrodzenia Autoryzowany Doradca związanego z co najmniej 12 miesięczną 
obsługą Emitenta w zakresie m.in. doradztwa w wykonywaniu przez Spółkę obowiązków informacyjnych. 
 
1.2. Uprzywilejowanie Akcji Emitenta 

Akcje serii A oraz Akcje serii B nie są akcjami uprzywilejowanymi w rozumieniu art. 351 – 353 Kodeksu spółek 
handlowych. 

1.3. Obowiązki i ograniczenia wynikające z Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu 

Obrót akcjami Emitenta podlega zasadom i ograniczeniom zawartym w Regulaminie alternatywnego systemu 
obrotu (rynek NewConnect). Zgodnie z § 3 tego Regulaminu do alternatywnego systemu obrotu rynku 
NewConnect mogą być wprowadzone instrumenty finansowe, o ile: 

 został sporządzony publiczny dokument informacyjny (zatwierdzony przez właściwy organ nadzoru), 
 zbywalność tych instrumentów nie jest ograniczona oraz 
 w stosunku do Emitenta tych instrumentów nie toczy się postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne. 
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Jeżeli zgodnie z przepisami prawa nie jest wymagane sporządzenie publicznego dokumentu informacyjnego lub 
upłynął termin ważności publicznego dokumentu informacyjnego sporządzonego w związku z ofertą publiczną 
lub ubieganiem się o dopuszczenie instrumentów finansowych do obrotu na rynku regulowanym 
wprowadzenie instrumentów finansowych do alternatywnego systemu obrotu rynku NewConnect wymaga: 

 sporządzenia przez emitenta właściwego dokumentu informacyjnego, 
 przedstawienia przez Emitenta oświadczenia Autoryzowanego Doradcy, że: 

o dokument informacyjny został sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku Nr 
1 do Regulaminu Alternatywnego Obrotu, 

o według jego najlepszej wiedzy i zgodnie z dokumentami i informacjami przekazanymi mu 
przez Emitenta, informacje zawarte w dokumencie informacyjnym są prawdziwe, rzetelne i 
zgodne ze stanem faktycznym oraz że nie pominięto w nim  żadnych faktów, które mogłyby 
wpływać na jego znaczenie i wycen instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu, a 
także że opisuje on rzetelnie czynniki ryzyka związane z udziałem w obrocie danymi 
instrumentami. 

 
1.4. Obowiązki i ograniczenia wynikające z Ustawy o ofercie publicznej 

 
Ustawa o ofercie publicznej zawiera pewne restrykcje co do obrotu akcjami Emitenta, jak również nakłada na 
podmioty zbywające i nabywające określone pakiety akcji oraz na podmioty, których udział w ogólnej liczbie 
głosów w spółce publicznej uległ określonej zmianie z innych przyczyn, szereg obowiązków odnoszących się do 
takich czynności i zdarzeń. 
 
Zgodnie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej, każdy: 

 kto osiągnął lub przekroczył 5%, 10%, 20%, 25%, 33%, 50% albo 75% ogólnej liczby głosów w spółce 
publicznej, 

 kto posiadał co najmniej 5%, 10%, 20%, 25%, 33%, 50% albo 75% ogólnej liczby głosów w tej spółce i w 
wyniku zmniejszenia tego udziału osiągnął odpowiednio 5%, 10%, 20%, 25%, 33%, 50% albo 75% lub 
mniej ogólnej liczby głosów, 

 kogo dotyczy zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów, o co najmniej 
1% ogólnej liczby głosów, 

jest zobowiązany zawiadomić o tym KNF oraz spółkę w terminie 4 dni od dnia zmiany udziału w ogólnej liczbie 
głosów bądź od dnia, w którym dowiedział się o takiej zmianie lub przy zachowaniu należytej staranności mógł 
się o niej dowiedzieć.  

Zawiadomienie powinno zawierać informacje o dacie i rodzaju zdarzenia powodującego zmianę udziału, której 
dotyczy zawiadomienie. Powinno zawierać także informację o liczbie akcji posiadanych przed zmianą udziału i  
ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym 
udziale w ogólnej liczbie głosów, a także o liczbie aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w 
kapitale zakładowym oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów. 
Zawiadomienie związane z osiągnięciem lub przekroczeniem 10% ogólnej liczby głosów, powinno dodatkowo 
zawierać informacje dotyczące zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 
miesięcy od złożenia zawiadomienia oraz celu zwiększania tego udziału. W przypadku każdorazowej zmiany 
tych zamiarów lub celu, akcjonariusz jest zobowiązany niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od 
zaistnienia tej zmiany, poinformować o tym KNF oraz Emitenta. Obowiązek dokonania zawiadomienia nie 
powstaje w przypadku, gdy po rozliczeniu w depozycie papierów wartościowych kilku transakcji zawartych na 
rynku regulowanym w tym samym dniu, zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej, na koniec 
dnia rozliczenia, nie powoduje osiągnięcia lub przekroczenia progu ogólnej liczby głosów, z którym wiąże się 
powstanie tych obowiązków. 

Zgodnie z art. 89 Ustawy o ofercie publicznej akcjonariusz nie może wykonywać prawa głosu z akcji nabytych z 
naruszeniem wskazanych powyżej obowiązków dotyczących ujawnienia stanu posiadania znacznych pakietów 
akcji spółek publicznych. Prawo głosu wykonane wbrew zakazowi nie jest uwzględniane przy obliczaniu 
wyników głosowań nad uchwałą Walnego Zgromadzenia. 

Obowiązki publicznych wezwań, o których mowa w art. 72-74 Ustawy o ofercie – nie powstają w przypadku 
akcji wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu, które nie są przedmiotem ubiegania się o 
dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym lub nie są dopuszczone do tego obrotu. 
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Powyższe wyłączenie znajduje zastosowanie w przypadku akcji Emitenta, gdyż żadna z tych akcji nie jest 
przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie ani przedmiotem obrotu na rynku regulowanym. 

Zgodnie z art. 75 ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej, przedmiotem obrotu nie mogą być akcje obciążone 
zastawem, do chwili jego wygaśnięcia. Wyjątkiem jest przypadek, gdy nabycie tych akcji następuje w 
wykonaniu umowy, o ustanowieniu zabezpieczenia finansowego, w rozumieniu ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 
roku, o niektórych zabezpieczeniach finansowych (Dz.U. nr 91, poz. 871). 

Zgodnie z art. 87 Ustawy o ofercie publicznej obowiązki określone powyżej spoczywają również na: 

 podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony w ustawie próg ogólnej liczby głosów w związku z: 
o zajściem innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego, 
o nabywaniem lub zbywaniem obligacji zamiennych na akcje spółki publicznej, kwitów 

depozytowych wystawionych w związku z akcjami takiej spółki, jak również innych papierów 
wartościowych, z których wynika prawo lub obowiązek nabycia jej akcji, 

o uzyskaniem statusu podmiotu dominującego w spółce kapitałowej lub innej osobie prawnej 
posiadającej akcje spółki publicznej lub w innej spółce kapitałowej bądź innej osobie prawnej 
będącej wobec niej podmiotem dominującym, 

o dokonywaniem czynności prawnej przez jego podmiot zależny lub zajściem innego zdarzenia 
prawnego dotyczącego tego podmiotu zależnego, 

 funduszu inwestycyjnym – także w przypadku, gdy osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej 
liczby głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji łącznie przez: 

o inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych, 
o inne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzane 

przez ten sam podmiot, 
 podmiocie, w przypadku którego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów 

określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji: 
o przez osobę trzecią w imieniu własnym, lecz na zlecenie lub na rzecz tego podmiotu,  

z wyłączeniem akcji nabytych w ramach wykonywania czynności, o których mowa w art. 69 
ust. 2 pkt 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, 

o w ramach wykonywania czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 4 Ustawy o obrocie 
instrumentami finansowymi, 

o w zakresie akcji wchodzących w skład zarządzanych portfeli papierów wartościowych, z 
których podmiot ten, jako zarządzający, może w imieniu zleceniodawców wykonywać prawo 
głosu na walnym zgromadzeniu, 

o przez osobę trzecią, z którą ten podmiot zawarł umowę, której przedmiotem jest przekazanie 
uprawnienia do wykonywania prawa głosu, 

 podmiocie prowadzącym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność maklerską, który w 
ramach reprezentowania posiadaczy papierów wartościowych wobec emitentów wykonuje, na 
zlecenie osoby trzeciej, prawo głosu z akcji spółki publicznej, jeżeli osoba ta nie wydała wiążącej 
dyspozycji co do sposobu głosowania, 

 wszystkich podmiotach łącznie, które łączy pisemne lub ustne porozumienie dotyczące nabywania 
przez te podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu 
akcjonariuszy dotyczącego istotnych spraw spółki, chociażby tylko jeden z tych podmiotów podjął lub 
zamierzał podjął czynności powodujące powstanie tych obowiązków, 

 podmiotach, które zawierają porozumienie, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 5 Ustawy o ofercie 
publicznej, posiadając akcje spółki publicznej, w liczbie zapewniającej łącznie osiągnięcie lub 
przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach. 

W przypadkach wskazanych w art. 87 ust. 1 pkt. 5 i 6 Ustawy o ofercie publicznej obowiązki mogą być 
wykonywane przez jedną ze stron porozumienia, wskazaną przez strony porozumienia. Istnienie porozumienia, 
o którym mowa w pkt. e), domniemywa się w przypadku podejmowania czynności określonych w tym przepisie 
przez: 

 małżonków, ich wstępnych, zstępnych i rodzeństwo oraz powinowatych w tej samej linii lub stopniu, 
jak również osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki i kurateli, 

 osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym, 



 

 

 

 

Strona 20 
 

 

 
 

 

Dokument Informacyjny MARKETEO.COM S.A. 

 mocodawcę lub jego pełnomocnika, nie będącego firmą inwestycyjną, upoważnionego do 
dokonywania na rachunku papierów wartościowych czynności zbycia lub nabycia papierów 
wartościowych, 

 jednostki powiązane w rozumieniu ustawy o rachunkowości. 

Ponadto obowiązki wskazane wyżej powstają również w przypadku, gdy prawa głosu są związane z: 

 papierami wartościowymi stanowiącymi przedmiot zabezpieczenia, przy czym nie dotyczy to sytuacji, 
gdy podmiot, na rzecz którego ustanowiono zabezpieczenie, ma prawo wykonywać prawo głosu i 
deklaruje zamiar wykonywania tego prawa, gdyż wówczas prawa głosu uważa się za należące do 
podmiotu, na rzecz którego ustanowiono zabezpieczenie, 

 akcjami, z których prawa przysługują danemu podmiotowi osobiście i dożywotnio, 
 papierami wartościowymi zdeponowanymi lub zarejestrowanymi w podmiocie, którymi może on 

dysponować według własnego uznania. 

Do liczby głosów, która powoduje powstanie wyliczonych wyżej obowiązków: 

 po stronie podmiotu dominującego – wlicza się liczbę głosów posiadanych przez jego podmioty 
zależne, 

 po stronie podmiotu prowadzącego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność maklerską, 
który wykonuje czynności określone w art. 87 ust. 1 pkt. 4 Ustawy o ofercie publicznej powyżej – 
wlicza się liczbę głosów z akcji spółki objętych zleceniem udzielonym temu podmiotowi przez osobę 
trzecią, 

 wlicza się liczbę głosów z wszystkich akcji, nawet jeżeli wykonywanie z nich prawa głosu jest 
ograniczone lub wyłączone z mocy Statutu, umowy lub przepisu prawa. 

Zgodnie z art. 88 Ustawy o ofercie publicznej obligacje zamienne na akcje spółki publicznej oraz kwity 
depozytowe wystawione w związku z akcjami takiej spółki uważa się za papiery wartościowe, z którymi wiąże 
się taki udział w ogólnej liczbie głosów, jaką posiadacz tych papierów wartościowych może osiągnąć w wyniku 
zamiany na akcje. Przepis ten stosuje się także odpowiednio do wszystkich innych papierów wartościowych, z 
których wynika prawo lub obowiązek nabycia akcji spółki publicznej. 

1.5. Obowiązki i ograniczenia wynikające z Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi 

Na podstawie art. 159 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, członkowie zarządu, rady nadzorczej, 
prokurenci lub pełnomocnicy Emitenta lub wystawcy, jego pracownicy, biegli rewidenci albo inne osoby 
pozostające z tym emitentem lub wystawcą w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym 
charakterze, nie mogą nabywać lub zbywać na rachunek własny lub osoby trzeciej akcji emitenta, praw 
pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych. Nie mogą 
dokonywać na rachunek własny lub na rachunek osoby trzeciej innych czynności prawnych, powodujących lub 
mogących powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi, w czasie trwania okresu 
zamkniętego, o którym mowa w art. 159 ust. 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. 

Okresem zamkniętym w rozumieniu Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi jest: 

 okres od wejścia w posiadanie przez osobę fizyczną informacji poufnej dotyczącej Emitenta lub 
instrumentów finansowych, spełniających warunki określone w art. 156 ust. 4 Ustawy o obrocie 
instrumentami finansowymi do przekazania tej informacji do publicznej wiadomości, 

 w przypadku raportu rocznego – dwa miesiące przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości 
lub okres pomiędzy końcem roku obrotowego a przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomości, 
gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych, chyba że osoba fizyczna nie posiadała 
dostępu do danych finansowych, na podstawie których został sporządzony raport, 

 w przypadku raportu półrocznego – miesiąc przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości lub 
okres pomiędzy dniem zakończenia danego półrocza a przekazaniem tego raportu do publicznej 
wiadomości, gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych, chyba że osoba fizyczna nie 
posiadała dostępu do danych finansowych, na podstawie których został sporządzony raport, 

 w przypadku raportu kwartalnego – dwa tygodnie przed przekazaniem raportu do publicznej 
wiadomości lub okres pomiędzy dniem zakończenia danego kwartału a przekazaniem tego raportu do 
publicznej wiadomości, gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych, chyba że osoba 
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fizyczna nie posiadała dostępu do danych finansowych, na podstawie których został sporządzony 
raport. 

Wykorzystywaniem informacji poufnej zgodnie z art. 156 ust 4  Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi 
jest nabywanie lub zbywanie, na rachunek własny lub osoby trzeciej, instrumentów finansowych, w oparciu o 
informację poufną będącą w posiadaniu tej osoby, albo dokonywanie, na rachunek własny lub osoby trzeciej 
innej czynności prawnej powodującej lub mogącej powodować rozporządzenie takimi instrumentami 
finansowymi, jeżeli instrumenty te są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, lub któregokolwiek z innych państw członkowskich Unii Europejskiej lub które jest 
stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub jeżeli te instrumenty są przedmiotem ubiegania się 
o dopuszczenie do obrotu na takim rynku, niezależnie od tego czy transakcja, której przedmiotem jest dany 
instrument, jest dokonywana na tym rynku. Powyższe dotyczy również instrumentów finansowych 
wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu – zgodnie z art. 161 ust 3 w związku z art. 39 ust. 4 pkt 3 
Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. 

Osoby wchodzące w skład organów zarządzających lub nadzorczych Emitenta albo będące prokurentami, inne 
osoby pełniące w strukturze organizacyjnej Emitenta funkcje kierownicze, które posiadają stały dostęp do 
informacji poufnych dotyczących bezpośrednio lub pośrednio tego Emitenta oraz kompetencje w zakresie 
podejmowania decyzji wywierających wpływ na jego rozwój i perspektywy prowadzenia działalności 
gospodarczej, są obowiązane do przekazywania KNF informacji o zawartych przez te osoby oraz osoby blisko z 
nimi powiązane, o których mowa w art. 160 ust. 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, na własny 
rachunek, transakcjach nabycia lub zbycia akcji Emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji Emitenta oraz 
innych instrumentów finansowych powiązanych z tymi papierami wartościowymi, dopuszczonych do obrotu na 
rynku regulowanym lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na takim rynku. 

Wyżej wymienione zakazy i wymogi zgodnie z art. 161 ust 3 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi – 
wynikające z przepisów art. 156-160 tej ustawy, mają zastosowanie również wobec instrumentów finansowych 
wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

1.6. Ograniczenia wynikające z Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów 

Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów nakłada na przedsiębiorcę obowiązek zgłoszenia zamiaru 
koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), jeżeli łączny światowy obrót 
przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza 
równowartość 1.000.000.000 Euro lub jeżeli łączny obrót na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza 
równowartość 50.000.000 Euro. Przy badaniu wysokości obrotu bierze się pod uwagę obrót zarówno 
przedsiębiorców bezpośrednio uczestniczących w koncentracji, jak i pozostałych przedsiębiorców należących do 
grup kapitałowych, do których należą przedsiębiorcy bezpośrednio uczestniczący w koncentracji, a także obrót 
zarówno przedsiębiorcy, nad którym ma zostać przejęta kontrola, jak i jego przedsiębiorców zależnych (art. 16 
Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów).  

Obowiązek zgłoszenia dotyczy m.in. zamiaru: 

 połączenia dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców, 
 przejęcia, przez nabycie lub objęcie akcji, innych papierów wartościowych, udziałów lub w jakikolwiek 

inny sposób, bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad jednym lub więcej przedsiębiorcami przez 
jednego lub więcej przedsiębiorców, 

 utworzenia przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy, 
 nabycia przez przedsiębiorcę części mienia innego przedsiębiorcy (całości lub części przedsiębiorstwa), 

jeżeli obrót realizowany przez to mienie w którymkolwiek z dwóch lat obrotowych poprzedzających 
zgłoszenie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej równowartość 10.000.000 Euro. 

Zgodnie z treścią art. 15 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, dokonanie koncentracji przez 
przedsiębiorcę zależnego uważa się za jej dokonanie przez przedsiębiorcę dominującego. 

Nie podlega zgłoszeniu zamiar koncentracji: 

 jeżeli obrót przedsiębiorcy, nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli, przez nabycie lub objęcie akcji, 
innych papierów wartościowych, udziałów lub w jakikolwiek inny sposób - bezpośredniej lub 
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pośredniej kontroli nad jednym lub więcej przedsiębiorcami przez jednego lub więcej przedsiębiorców, 
nie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych 
poprzedzających zgłoszenie równowartości 10.000.000 Euro, 

 polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez instytucję finansową akcji albo udziałów w celu ich 
odsprzedaży, jeżeli przedmiotem działalności gospodarczej tej instytucji jest prowadzone na własny 
lub cudzy rachunek inwestowanie w akcje albo udziały innych przedsiębiorców, pod warunkiem, że 
odsprzedaż ta nastąpi przed upływem roku od dnia nabycia lub objęcia, oraz że: 

o instytucja ta nie wykonuje praw z tych akcji albo udziałów, z wyjątkiem prawa do dywidendy, 
lub 

o wykonuje te prawa wyłącznie w celu przygotowania odsprzedaży całości lub części 
przedsiębiorstwa, jego majątku lub tych akcji albo udziałów; 

 polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez przedsiębiorcę akcji lub udziałów w celu 
zabezpieczenia wierzytelności, pod warunkiem że nie będzie on wykonywał praw z tych akcji lub 
udziałów, z wyłączeniem prawa do ich sprzedaży; 

 następującej w toku postępowania upadłościowego, z wyłączeniem przypadków, gdy zamierzający 
przejąć kontrolę jest konkurentem albo należy do grupy kapitałowej, do której należą konkurenci 
przedsiębiorcy przejmowanego; 

 przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej. 

Zgłoszenia zamiaru koncentracji dokonują wspólnie łączący się przedsiębiorcy, wspólnie wszyscy przedsiębiorcy 
biorący udział w utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy, przedsiębiorca przejmujący kontrolę, przedsiębiorca 
nabywający część mienia innego przedsiębiorcy. Postępowanie antymonopolowe w sprawach koncentracji 
powinno być zakończone nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia jego wszczęcia. 

Do czasu wydania decyzji przez Prezesa UOKiK lub upływu terminu, w jakim decyzja powinna zostać wydana, 
przedsiębiorcy, których zamiar koncentracji podlega zgłoszeniu, są obowiązani do wstrzymania się od 
dokonania koncentracji. 

Prezes UOKiK, w drodze decyzji, wydaje zgodę na dokonanie koncentracji, w wyniku której konkurencja na 
rynku nie zostanie istotnie ograniczona, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej 
na rynku. 

Prezes UOKiK może również w drodze decyzji nałożyć na przedsiębiorcę lub przedsiębiorców zamierzających 
dokonać koncentracji obowiązek lub przyjąć ich zobowiązanie, w szczególności do: 

 zbycia całości lub części majątku jednego lub kilku przedsiębiorców, 
 wyzbycia się kontroli nad określonym przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami, w szczególności przez 

zbycie określonego pakietu akcji lub udziałów, lub odwołania z funkcji członka organu zarządzającego 
lub nadzorczego jednego lub kilku przedsiębiorców, 

 udzielenia licencji praw wyłącznych konkurentowi. 

Prezes UOKiK zakazuje, w drodze decyzji, dokonania koncentracji, w wyniku której konkurencja na rynku 
zostanie istotnie ograniczona, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej na rynku, 
jednak w przypadku gdy odstąpienie od zakazu koncentracji jest uzasadnione, a w szczególności przyczyni się 
ona do rozwoju ekonomicznego lub postępu technicznego albo może ona wywrzeć pozytywny wpływ na 
gospodarkę narodową, zezwala na dokonanie takiej koncentracji. 

Prezes UOKiK może uchylić opisane wyżej decyzje, jeżeli zostały one oparte na nierzetelnych informacjach, za 
które są odpowiedzialni przedsiębiorcy uczestniczący w koncentracji, lub jeżeli przedsiębiorcy nie spełniają 
określonych w decyzji warunków. Jednak jeżeli koncentracja została już dokonana, a przywrócenie konkurencji 
na rynku nie jest możliwe w inny sposób, Prezes UOKiK może, w drodze decyzji, określając termin jej wykonania 
na warunkach określonych w decyzji, nakazać w szczególności: 

 podział połączonego przedsiębiorcy na warunkach określonych w decyzji; 
 zbycie całości lub części majątku przedsiębiorcy; 
 zbycie udziałów lub akcji zapewniających kontrolę nad przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami lub 

rozwiązanie spółki, nad którą przedsiębiorcy sprawują wspólną kontrolę, z zastrzeżeniem że decyzja 
taka nie może być wydana po upływie 5 lat od dnia dokonania koncentracji. 

Z powodu niedochowania obowiązków, wynikających z Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, Prezes 
UOKiK może nałożyć na przedsiębiorcę w drodze decyzji karę pieniężną w wysokości nie większej niż 10% 
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przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym, poprzedzającym rok nałożenia kary, jeżeli przedsiębiorca ten, 
choćby nieumyślnie, dokonał koncentracji bez uzyskania zgody. 

Prezes UOKiK może również nałożyć na przedsiębiorcę, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości, 
stanowiącej równowartość do 50.000.000 Euro, jeżeli, choćby nieumyślnie, we wniosku, o którym mowa w art. 
23 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, lub w zgłoszeniu zamiaru koncentracji, podał nieprawdziwe 
dane, a także jeśli nie udzielił informacji żądanych przez Prezesa UOKiK na podstawie art. 19 ust. 3 bądź udzielił 
informacji nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd.  

Prezes UOKiK może również nałożyć na przedsiębiorcę, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości, 
stanowiącej równowartość do 10.000 Euro za każdy dzień zwłoki w wykonaniu m.in. wyroków sądowych w 
sprawach z zakresu koncentracji.  

Prezes UOKiK może, w drodze decyzji, nałożyć na osobę pełniącą funkcję kierowniczą lub wchodzącą w skład 
organu zarządzającego przedsiębiorcy lub związku przedsiębiorców karę pieniężną w wysokości do 
pięćdziesięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia, w szczególności w przypadku, jeżeli osoba ta nie zgłosiła 
zamiaru koncentracji. 

W przypadku nie wykonania decyzji, Prezes UOKiK może, w drodze decyzji, dokonać podziału przedsiębiorcy. 
Do podziału spółki stosuje się odpowiednio przepisy art. 528 – 550 Kodeksu spółek handlowych. Prezesowi 
UOKiK przysługują kompetencje organów spółek uczestniczących w podziale. 

Prezes UOKiK może ponadto wystąpić do sądu o unieważnienie umowy lub podjęcie innych środków prawnych, 
zmierzających do przywrócenia stanu poprzedniego. 

Przy ustalaniu wysokości kar pieniężnych Prezes UOKiK uwzględnia w szczególności okres, stopień oraz 
okoliczności uprzedniego naruszenia przepisów ustawy. 

1.7. Ograniczenia wynikające z Rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 w sprawie kontroli 
koncentracji przedsiębiorstw 

Wymogi w zakresie kontroli koncentracji, mające wpływ na obrót akcjami, wynikają także z regulacji zawartych 
w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji 
przedsiębiorców (zwanego dalej Rozporządzeniem w Sprawie Koncentracji). 

Rozporządzenie w Sprawie Koncentracji zawiera uregulowania dotyczące tzw. Koncentracji o wymiarze 
wspólnotowym, a więc obejmujących przedsiębiorstwa i powiązane z nimi podmioty, które przekraczają 
określone progi obrotu towarami i usługami. 

Rozporządzenie w Sprawie Koncentracji obejmuje wyłącznie koncentracje prowadzące do trwałej zmiany 
struktury własnościowej w przedsiębiorstwie. Koncentracje wspólnotowe podlegają zgłoszeniu do Komisji 
Europejskiej przed ich ostatecznym dokonaniem, a po: 

 zawarciu umowy, 
 ogłoszeniu publicznej oferty, lub 
 przejęciu większościowego udziału. 

Zawiadomienia Komisji Europejskiej na podstawie Rozporządzenia w Sprawie Koncentracji można również 
dokonać w przypadku, gdy przedsiębiorstwa posiadają wstępny zamiar w zakresie dokonania koncentracji o 
wymiarze wspólnotowym. 

Zawiadomienie Komisji służy uzyskaniu jej zgody na dokonanie takiej koncentracji. Koncentracja 
przedsiębiorstw posiada wymiar wspólnotowy w następujących przypadkach: 

 gdy łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw, uczestniczących w koncentracji, wynosi więcej 
niż 5 miliardów euro, oraz 

 gdy łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw 
uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 250 milionów Euro, chyba że każde z przedsiębiorstw 
uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych obrotów, 
przypadających na Wspólnotę, w jednym i tym samym państwie członkowskim. 

Koncentracja przedsiębiorstw ma wymiar wspólnotowy również w przypadku, gdy; 
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 łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 
2,5 miliarda Euro, 

 w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw 
uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 milionów Euro, 

 w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw 
uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 milionów Euro, z czego łączny obrót co najmniej 
dwóch przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi co najmniej 25 milionów Euro, oraz 

 łączny obrót, przypadający na Wspólnotę Europejską, każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw 
uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 milionów Euro, chyba że każde z przedsiębiorstw 
uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych obrotów 
przypadających na Wspólnotę w jednym i tym samym państwie członkowskim. 

Nie istnieją inne, niż wskazane w punktach powyżej, ograniczenia w obrocie akcjami Emitenta. 

2. Określenie podstawy prawnej emisji instrumentów finansowych 
 

2.1. Organ uprawniony do podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych 

Organem uprawnionym do podjęcia decyzji o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję akcji, na 
mocy art. 430 – 432 Kodeksu spółek handlowych jest Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta. 

2.2. Data i formy podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych, z przytoczeniem jej treści 

Akcje serii A 

Podstawę prawną emisji akcji oznaczonych jako seria A stanowi uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia 
Wspólników spółki Marketeo.com sp. z o.o. w sprawie przekształcenia w spółkę akcyjną - akt notarialny z dnia 
25.02.2008 roku sporządzony przez Notariusza w Bydgoszczy Piotra Góreckiego Rep. A nr 1608/2008., o 
następującej treści: 

 

Uchwała nr 2 

z dnia 25 lutego 2008 roku 

w sprawie przekształcenia Spółki w spółkę akcyjną 

Wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzącej działalność pod firmą MARKETEO.COM sp. z 
o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Wojska Polskiego 8, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w 
Bydgoszczy, XIII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000205790, 
zwanej dalej „Spółką”, niniejszym zgodnie z postanowieniami art. 563 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – 
Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z póź. zm.), postanawiają: 

1. dokonać przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzonej pod firmą MARKETEO.COM 
sp. z o.o. w spółkę akcyjną prowadzącą działalność pod firmą MARKETEO.COM S.A., 

2. ustanowić kapitał zakładowy spółki akcyjnej w wysokości 615.000 (słownie: sześćset piętnaście tysięcy) 
złotych, który dzieli się na 6.150.000 (słownie: sześć milionów sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych, na 
okaziciela, serii A, o nr od 01 do 6.15 0.000 o wartości nominalnej 0,10 złotych (słownie: dziesięć groszy) każda 
akcja, 

3. nie wskazywać kwoty przeznaczonej na wypłaty z uwagi na fakt, iż wszyscy wspólnicy spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością będą uczestniczyć w spółce przekształconej, 

4. nie przyznawać praw osobistych wspólnikom uczestniczącym w spółce przekształconej, 

5. wskazać, iż w skład pierwszego Zarządu spółki przekształconej mającej prowadzić działalność w formie spółki 
akcyjnej wchodzi: Ryszard Zawieruszyński – Prezes Zarządu, Agnieszka Renata Bartoszewicz - Członek Zarządu, 
Marcin Roman Kubik - Członek Zarządu, 
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6. wskazać, iż w skład pierwszej Rady Nadzorczej spółki przekształconej mającej prowadzić działalność w formie 
spółki akcyjnej wchodzi: Dariusz Topolewski - Przewodniczący, Maciej Świtalski - Członek Rady Nadzorczej, 
Seweryn Rutkowski - Członek Rady Nadzorczej, Arkadiusz Kocemba - Członek Rady Nadzorczej, Wojciech 
Topolewski - Członek Rady Nadzorczej. 

7. wyrazić zgodę na brzmienie statutu spółki akcyjnej w ramach, której będzie prowadzone dotychczasowe 
przedsiębiorstwo Spółki po przekształceniu w następującym brzmieniu: 

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ 

[…] 

 

Akcje serii B 

Podstawę prawną emisji akcji oznaczonych jako seria B stanowi uchwała nr 1 i nr 3 Nadzwyczajnego 
Zgromadzenia Akcjonariuszy MARKETEO.COM S.A. z dnia 28.04.2008 roku - akt notarialny sporządzony przez 
Notariusza w Bydgoszczy Piotra Góreckiego Rep. A nr 3260/2008., z uwzględnieniem treści uchwały nr 2 i 4 
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 23.06.2008 r. – akt notarialny Rep. A nr 8411/2008 o 
następującej treści: 

 

Uchwała nr 1 

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

Spółki pod firmą: MARKETEO.COM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 28 kwietnia 2008 roku 

 

„Na podstawie przepisu art. 431 oraz art. 432 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych 
(Dz.U. nr 94 poz. 1037 z póź. zm.), zwanej dalej „Kodeks spółek handlowych”, Nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: 

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 615.000 (sześćset piętnaście tysięcy) złotych, do kwoty 
715.000 (pięć siedemset piętnaście tysięcy) złotych, tj. o kwotę 100.000 (sto tysięcy) złotych, poprzez emisję  
1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. 

Akcje zwykłe na okaziciela serii B mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi. 

2. Akcje zwykłe na okaziciela serii B będą uczestniczyć w dywidendzie wypracowanej  dnia 1 stycznia 2008 roku, 
to jest za cały rok obrotowy 2008 na równi z pozostałymi akcjami Spółki.  

3. Dotychczasowym akcjonariuszom Spółki nie będzie przysługiwało prawo poboru Akcji nowej emisji serii B.  

4. Objęcie nowych akcji zwykłych na okaziciela serii B nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i przyjęcia 
przez oznaczonego adresata (subskrypcja prywatna) wybranego przez Zarząd Spółki.  

5. Ustala się termin zawarcia umowy przez Spółkę o objęciu akcji w trybie, o którym jest mowa w art. 431 § 2 
pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, najpóźniej na 30 (trzydziesty) dzień po skierowaniu oferty do oznaczonego 
adresata w przedmiocie objęcia akcji nowej emisji serii B.  

6. Upoważnia się Zarząd Spółki, po zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą, do oznaczenia ceny emisyjnej akcji 
zwykłych na okaziciela serii B. 

7. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia zasad przydziału akcji zwykłych na okaziciela serii B subskrybentom. 

8. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania przydziału akcji serii B. 
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Uchwała nr 3 

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

Spółki pod firmą : Marketeo.com S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 28 kwietnia 2008 roku 

w sprawie pozbawienia w całości dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru akcji serii B 

 

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie art. 433 § 2 i 3 Kodeksu spółek 
handlowych, w związku z podjęciem uchwały nr 1, niniejszym pozbawia w całości dotychczasowych 
akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii B. 

Uzasadnieniem powzięcia uchwały o wyłączeniu prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii B,  przez 
dotychczasowych Akcjonariuszy jest zamiar przyznania prawa do objęcia akcji serii B przez akcjonariuszy w 
drodze prywatnej emisji akcji i w ten sposób pozyskania środków niezbędnych do dalszego rozwoju 
przedsiębiorstwa. Wyłączenie prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii B leży w interesie Spółki, 
polegającym na zapewnieniu spółce stabilizacji finansowej niezbędnej do dalszego rozwoju jej przedsiębiorstwa, 
a tym samym dąży do zapewnienia wzrostu wartości Spółki. 

W tym miejscu Zarząd Spółki przedstawił Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu opinię Zarządu w sprawie 
wyłączenia prawa poboru wraz z proponowanym sposobem ustalenia ceny emisyjnej akcji serii B, która to 
opinia stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. 

3. Oznaczenie dat, od których akcje uczestniczą w dywidendzie 

Akcje serii A i B będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłaty z zysku, jaki przeznaczony będzie do 
podziału za rok obrotowy 2008, to jest od dnia 1 stycznia 2008 r. Dywidenda będzie wypłacana w walucie 
polskiej. 

Akcje serii A i B są równe w prawach co do dywidendy. Statut Spółki nie ustanawia żadnego uprzywilejowania w 
tej kwestii. 

4. Wskazanie praw z instrumentów finansowych i zasad ich realizacji 

Prawa i obowiązki związane z akcjami Spółki są określone w przepisach Kodeksu spółek handlowych, w Statucie 
oraz w innych przepisach prawa. Celem uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy skorzystać z porady 
osób i podmiotów uprawnionych do świadczenia usług doradztwa prawnego. 

4.1. Prawa majątkowe związane z akcjami Spółki 

Z akcjami Spółki związane są następujące prawa o charakterze majątkowym: 

1) Prawo do dywidendy, to jest udziału w zysku Spółki, wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym 
przez biegłego rewidenta, przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom (art. 347 
KSH). Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Statut Emitenta nie przewiduje żadnych przywilejów w 
zakresie tego prawa, co oznacza, że na każdą z akcji przypada dywidenda w takiej samej wysokości. 
Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu 
dywidendy wyznaczonym przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień powzięcia uchwały o podziale 
zysku albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia (art. 348 KSH).  

2) Prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru); przy 
zachowaniu wymogów, o których mowa w art. 433 KSH, Akcjonariusz może zostać pozbawiony tego prawa 
w części lub w całości w interesie Spółki mocą uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością co 
najmniej czterech piątych głosów; przepisu o konieczności uzyskania większości co najmniej 4/5 głosów nie 
stosuje się, gdy uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego stanowi, że nowe akcje mają być objęte w 
całości przez instytucję finansową (subemitenta), z obowiązkiem oferowania ich następnie akcjonariuszom 
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celem umożliwienia im wykonania prawa poboru na warunkach określonych w uchwale oraz gdy uchwała 
stanowi, że nowe akcje mają być objęte przez subemitenta w przypadku, gdy akcjonariusze, którym służy 
prawo poboru, nie obejmą części lub wszystkich oferowanych im akcji; pozbawienie akcjonariuszy prawa 
poboru akcji może nastąpić w przypadku, gdy zostało to zapowiedziane w porządku obrad walnego 
zgromadzenia.  

3) Z akcjami Emitenta nie jest związane inne prawo do udziału w zyskach Emitenta. 

4) Prawo do udziału w majątku Spółki pozostałym po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli w przypadku 
jej likwidacji; Statut Spółki nie przewiduje żadnego uprzywilejowania w tym zakresie. 

5) Prawo do zbywania posiadanych akcji. 

6) Prawo do obciążania posiadanych akcji zastawem lub użytkowaniem. W okresie, gdy akcje spółki publicznej, 
na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, są zapisane na rachunkach papierów wartościowych w 
domu maklerskim lub w banku prowadzącym rachunki papierów wartościowych, prawo głosu z tych akcji 
przysługuje akcjonariuszowi (art. 340 § 3 KSH). 

7) Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę (umorzenie 
dobrowolne).  

8) Akcje na okaziciela nie podlegają zamianie na akcje imienne. 

4.2. Prawa korporacyjne związane z akcjami Spółki 

Z akcjami Spółki związane są następujące prawa korporacyjne: 

1) Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (art. 412 KSH) oraz prawo do głosowania na Walnym 
Zgromadzeniu (art. 411 § 1 KSH). Każdej akcji przysługuje jeden głos na Walnym Zgromadzeniu. 

2) Prawo do złożenia wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz do złożenia wniosku o 
umieszczenie w porządku obrad poszczególnych spraw przyznane akcjonariuszom posiadającym co najmniej 
jedną dziesiątą kapitału zakładowego Spółki (art. 400 § 1 KSH). We wniosku o zwołanie Walnego 
Zgromadzenia należy wskazać sprawy wnoszone pod jego obrady. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia 
przedstawienia żądania Zarządowi nie zostanie zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, sąd rejestrowy 
może, po wezwaniu Zarządu do złożenia oświadczenia, upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem (art. 401 § 1 KSH). 

3) Prawo do zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia na zasadach określonych w art. 422-427 KSH. 

4) Prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami; zgodnie z art. 385 § 3 KSH na wniosek 
akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą część kapitału zakładowego wybór Rady Nadzorczej 
powinien być dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami. 

5) Prawo do żądania zbadania przez biegłego na koszt Emitenta określonego zagadnienia związanego z 
utworzeniem spółki publicznej lub prowadzeniem jej spraw (rewident do spraw szczególnych); uchwałę w 
tym przedmiocie podejmuje Walne Zgromadzenie na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy, 
posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu (art. 84 i 85 Ustawy o Ofercie 
Publicznej). Akcjonariusze mogą w tym celu żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub 
żądać umieszczenia sprawy podjęcia tej uchwały w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. 
Jeżeli Walne Zgromadzenie nie podejmie uchwały zgodnej z treścią wniosku albo podejmie taką uchwałę z 
naruszeniem art. 84 ust. 4 ustawy, wnioskodawcy mogą wystąpić o wyznaczenie wskazanego podmiotu jako 
rewidenta do spraw szczególnych do Sądu Rejestrowego w terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały. 

6) Prawo do uzyskania informacji o Spółce w zakresie i w sposób określony przepisami prawa, w szczególności 
zgodnie z art. 428 KSH, podczas obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd jest obowiązany do udzielenia 
akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy 
objętej porządkiem obrad. Akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia żądanej informacji podczas obrad 
Walnego Zgromadzenia i który zgłosił sprzeciw do protokołu, może złożyć wniosek do Sądu Rejestrowego o 
zobowiązanie Zarządu do udzielenia informacji (art. 429 KSH). 
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7) Prawo do imiennego świadectwa depozytowego, wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek 
papierów wartościowych, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, przysługujące 
akcjonariuszowi spółki publicznej, posiadającemu akcje zdematerializowane (art. 328 § 6 KSH). 

8) Prawo do żądania wydania odpisów sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego 
wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta najpóźniej na piętnaście dni 
przed Walnym Zgromadzeniem (art. 395 § 4 KSH). 

9) Prawo do przeglądania w lokalu Zarządu listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym 
Zgromadzeniu oraz żądania odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia (art. 407 § 1 KSH). 

10) Prawo do żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia 
przed Walnym Zgromadzeniem (art. 407 § 2 KSH). 

11) Prawo do złożenia wniosku o sprawdzenie listy obecności na Walnym Zgromadzeniu przez wybraną w tym 
celu komisję, złożoną z co najmniej z trzech osób. Wniosek mogą złożyć akcjonariusze, posiadający jedną 
dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na tym Walnym Zgromadzeniu. Wnioskodawcy mają 
prawo wyboru jednego członka komisji (art. 410 § 2 KSH). 

12) Prawo do przeglądania księgi protokołów oraz żądania wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów 
uchwał (art. 421 § 2 KSH). 

13) Prawo do wniesienia pozwu o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce na zasadach określonych w art. 486 i 
487 KSH, jeżeli Spółka nie wytoczy powództwa o naprawienie wyrządzonej jej szkody w terminie roku od 
dnia ujawnienia czynu wyrządzającego szkodę. 

14) Prawo do przeglądania dokumentów oraz żądania udostępnienia w lokalu Spółki bezpłatnie odpisów 
dokumentów, o których mowa w art. 505 § 1 KSH (w przypadku połączenia spółek), w art. 540 § 1 KSH (w 
przypadku podziału Spółki) oraz w art. 561 § 1 KSH (w przypadku przekształcenia Spółki). 

15) Prawo do przeglądania księgi akcyjnej i żądania wydania odpisu za zwrotem kosztów jego sporządzenia (art. 
341 § 7 KSH). 

16) Prawo żądania, aby spółka handlowa, która jest akcjonariuszem Emitenta, udzieliła informacji, czy pozostaje 
ona w stosunku dominacji lub zależności wobec określonej spółki handlowej albo spółdzielni będącej 
akcjonariuszem Emitenta albo czy taki stosunek dominacji lub zależności ustał. Akcjonariusz może żądać 
również ujawnienia liczby akcji lub głosów albo liczby udziałów lub głosów, jakie ta spółka handlowa 
posiada, w tym także jako zastawnik, użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi osobami. Żądanie 
udzielenia informacji oraz odpowiedzi powinny być złożone na piśmie (art. 6 § 4 i 6 KSH). 

4.3. Prawo do dywidendy 

Prawo do dywidendy powstaje corocznie, o ile Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podejmie uchwałę o 
przeznaczeniu części lub całości zysku Emitenta za ostatni rok obrotowy (powiększonego ewentualnie o 
niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i 
rezerwowego, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy) do wypłaty dla akcjonariuszy. 

Prawo do wypłaty dywidendy przysługuje Akcjonariuszowi, będącemu posiadaczem akcji Emitenta w dniu 
dywidendy i wymagalne jest od dnia terminu wypłaty dywidendy. Prawo do wypłaty dywidendy jako roszczenie 
majątkowe nie podlega wygaśnięciu, jednakże podlega przedawnieniu. 

Prawo do dywidendy z akcji Emitenta nie wygasa i nie może być wyłączone. 

Wypłata dywidendy, przysługującej akcjonariuszom posiadającym zdematerializowane akcje spółki znajdujące 
się w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, zgodnie z § 97 Szczegółowych Zasad Działania 
KDPW, następuje poprzez pozostawienie przez Emitenta do dyspozycji KDPW środków na realizację prawa do 
dywidendy na wskazanym przez KDPW rachunku pieniężnym lub rachunku bankowym, a następnie rozdzielenie 
przez KDPW środków otrzymanych od Emitenta na rachunku uczestników KDPW, którzy następnie przekażą je 
na poszczególne rachunki akcjonariuszy. 

Statut Emitenta nie zawiera postanowień odnośnie do warunków odbioru dywidendy, regulujących kwestię 
odbioru dywidendy, w sposób inny niż postanowienia Kodeksu spółek handlowych i regulacje KDPW. Warunki 
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odbioru i wypłaty dywidendy będą przekazywane w formie raportu bieżącego przekazywanego przez Spółkę do 
publicznej wiadomości za pośrednictwem Elektronicznej Bazy Informacji (EBI). 

Termin wypłaty dywidendy zostanie ustalony w taki sposób, aby możliwe było prawidłowe rozliczenie podatku 
dochodowego od udziału w zyskach osób prawnych należnego od akcjonariuszy. 

Statut Emitenta nie przewiduje możliwości wypłacania zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy. 

Roszczenie o wypłatę dywidendy – jako roszczenie majątkowe – ulega przedawnieniu, zgodnie z art. 117, 118 i 
120 ust 1 Kodeksu cywilnego, po upływie 10 lat licząc od dnia terminu wypłaty dywidendy. 

4.4. Prawo głosu 

Z każdą z Akcji serii A i B Emitenta związane jest prawo do wykonywania jednego głosu na Walnym 
Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta. 

4.5. Prawo do udziału w nadwyżkach w przypadku likwidacji 

Zgodnie ze Statutem Emitenta, Likwidatorami są członkowie Zarządu, jeżeli uchwała w przedmiocie likwidacji 
nie zawiera postanowień, co do ustanowienia likwidatorów. Likwidatorzy mogą być odwołani na mocy uchwały 
Walnego Zgromadzenia. Podział majątku po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli nie może nastąpić 
przed upływem 1 roku od daty ostatniego ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli. Podział 
majątku dokona Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. 

4.6. Postanowienia w sprawie umorzenia 

Zgodnie z zapisami Statutu Emitenta akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza, którego akcji 
umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie akcji następuje 
poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa 
sposób i warunki umorzenia akcji na wniosek Zarządu. 

5. Określenie podstawowych zasad polityki Emitenta co do wypłaty dywidendy w 
przyszłości 

Decyzja o wypłacie dywidendy w najbliższych latach uzależniona będzie od potrzeb inwestycyjnych Spółki oraz 
jej zapotrzebowania na środki finansowe. Ustalenie terminów w związku z wypłatą dywidendy oraz operacja 
wypłaty dywidendy jest przeprowadzana zgodnie z regulacjami KDPW.  
Za rok 2007 MARKETEO.COM sp. z o.o. wypłaciła na podstawie uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Zgromadzenia 
Wspólników z dnia 1.03.2008 r. dywidendę w łącznej kwocie 128.028,35 zł. 

6. Informacje o zasadach opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem i 
obrotem instrumentami finansowymi objętymi Dokumentem Informacyjnym, w 
tym wskazanie płatnika podatku 

W Dokumencie Informacyjnym zostały opisane jedynie ogólne zasady opodatkowania dochodów związanych z 
posiadaniem akcji. Inwestorzy zainteresowani uzyskaniem szczegółowych informacji w tym zakresie powinni 
skorzystać z usług doradców podatkowych, finansowych i prawnych. 
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6.1. Opodatkowanie dochodów uzyskanych z dywidendy 

Opodatkowanie dochodów osób prawnych 

Zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych dochody (przychody) z dywidend 
otrzymanych od osób prawnych mających siedzibę w Polsce opodatkowane są zryczałtowanym podatkiem 
dochodowym w wysokości 19% uzyskanego przychodu.  
Na mocy art. 22 ust 4 w/w Ustawy zwolnione są  od podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend, 
jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: 

 wypłacającym dywidendę jest spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub 
zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

 uzyskującym dochody (przychody) z dywidend, jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub 
w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie 
należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od 
całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, 

 spółka, o której mowa wyżej, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale 
spółki, wypłacającej dywidendę, 

 odbiorcą dochodów (przychodów) z dywidend  jest spółka, podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub 
w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie 
należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od 
całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, albo jej zagraniczny zakład. 

Zwolnienie, o którym mowa w art. 22 ust. 4 w/w Ustawy, ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka 
uzyskująca dochody (przychody) z dywidend posiada nie mniejszej niż 10% udziałów (akcji), w spółce 
wypłacającej te należności, nieprzerwanie przez okres dwóch lat. 
W przypadku niedotrzymania warunku posiadania udziałów (akcji), w wysokości nie mniejszej niż 10% udziałów 
(akcji), nieprzerwanie przez okres dwóch lat spółka, która uzyskała dochód (przychód), jest obowiązana do 
zapłaty podatku, wraz z odsetkami za zwłokę, od dochodów (przychodów) określonych w ust. 1 w wysokości 
19% dochodów (przychodów) do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym utraciła prawo do 
zwolnienia. Odsetki nalicza się od następnego dnia po dniu, w którym po raz pierwszy skorzystała ze 
zwolnienia. 

Zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych płatnikiem zryczałtowanego 
podatku dochodowego jest spółka wypłacająca dywidendę. 

 

Opodatkowanie dochodów osób fizycznych 

Dochodami osób fizycznych z tytułu udziału w zyskach emitenta są dywidendy i inne przychody z tytułu udziału 
w zyskach emitenta. 

Zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 4) Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych od uzyskanych na 
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przychodów z dywidend pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w 
wysokości 19% uzyskanego przychodu. Przy czym, dla celów obliczenia podatku dochodowego uzyskany 
przychód nie podlega pomniejszeniu o koszty uzyskania przychodów. 

Zgodnie z art. 41 ust. 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych podmioty, prowadzące rachunki 
inwestycyjne osób fizycznych (podatników), dokonując wypłat z tytułu dywidend i innych przychodów z tytułu 
udziału w zyskach osób prawnych na rzecz osób fizycznych, obowiązane są, jako płatnik, pobierać w dniu 
dokonania wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy od dokonanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do 
dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułu dywidendy. Pobrany podatek przekazywany 
jest przez te podmioty na rachunek odpowiedniego urzędu skarbowego do 7 dnia miesiąca następującego po 
miesiącu pobrania podatku. 

6.2. Opodatkowanie dochodów uzyskanych ze sprzedaży akcji 

Opodatkowanie dochodów osób prawnych 

Obowiązek uiszczania podatku dochodowego z tytułu sprzedaży akcji powstaje w przypadku uzyskiwania 
dochodu, który stanowi różnicę pomiędzy przychodem ze sprzedaży akcji a kosztem jego uzyskania. Dochody ze 
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sprzedaży akcji osiągane przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych opodatkowane są na 
zasadach ogólnych łącznie z przychodami z innych źródeł (czyli zgodnie z art. 19 Ustawy o Podatku 
Dochodowym od Osób Prawnych, w roku 2007 – 19% (dziewiętnastoprocentowym podatkiem dochodowym). 
Wydatki na objęcie lub nabycie akcji nie są kosztem uzyskania przychodu podatnika w dacie ich poniesienia, 
jednakże uwzględnia się je przy ustalaniu dochodu z odpłatnego zbycia akcji (art. 16 ust. 1 pkt 8 Ustawy o 
Podatku Dochodowym od Osób Prawnych). 

Opodatkowanie dochodów osób fizycznych 

Zgodnie z art. 30b Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych opodatkowany jest dochód uzyskany z 
odpłatnego zbycia akcji. Zasadą jest, iż przedmiotem opodatkowania jest dochód w postaci różnicy pomiędzy 
przychodem, to jest sumą uzyskaną ze sprzedaży akcji, a kosztami uzyskania przychodu, które stanowią wydatki 
poniesione na objęcie akcji. 

Dochody uzyskane na terytorium Polski ze sprzedaży akcji opodatkowane są 19% (dziewiętnastoprocentową) 
stawką podatku. Osoba fizyczna obowiązana jest do osobistego zadeklarowania przychodu i naliczenia podatku 
w oddzielnym zeznaniu rocznym oraz odprowadzenia podatku do właściwego urzędu skarbowego, do 30 
kwietnia roku następnego. Osoba fizyczna nie jest obowiązana do odprowadzania zaliczek na podatek w ciągu 
roku, w którym dokonano sprzedaży akcji. Dochód z tytułu sprzedaży akcji nie jest łączony z innymi dochodami 
osoby fizycznej i powinien zostać zadeklarowany w odrębnym zeznaniu podatkowym (art. 45 ust. 1a pkt 1 
Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych). 

Zgodnie z art. 9 ust. 6 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych o wysokości straty poniesionej z 
tytułu odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających, w 
roku podatkowym można obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących 
pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% 
kwoty tej straty. 

Opodatkowanie dochodów zagranicznych osób fizycznych i prawnych 

Co do zasady dochody z odpłatnego zbycia akcji osiągnięte przez zagraniczne osoby fizyczne i prawne, mające 
miejsce zamieszkania lub siedzibę w państwie, w którym Polska zawarła umowę o unikaniu podwójnego 
opodatkowania, nie podlegają opodatkowaniu w Polsce, jeżeli odpowiednia umowa o unikaniu podwójnego 
opodatkowania tak stanowi. 

6.3. Opodatkowanie dochodów z odpłatnego zbycia praw do akcji (PDA) 

Prawa do akcji stanowią papiery wartościowe w rozumieniu art. 3 ust 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami 
Finansowymi oraz art. 5a pkt. 11 ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych. Zasady opodatkowania 
dochodu z odpłatnego zbycia PDA są analogiczne jak przy opodatkowaniu dochodów ze zbycia akcji 
uzyskiwanych przez osoby fizyczne. Także w przypadku opodatkowania dochodów z odpłatnego zbycia PDA 
uzyskiwanych przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych zasady są analogiczne jak przy 
opodatkowaniu dochodów ze zbycia akcji. 

6.4. Opodatkowanie dochodów z odpłatnego zbycia praw poboru 

Prawa poboru stanowią papiery wartościowe w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami 
Finansowymi oraz art. 5a pkt. 11 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych. Zasady opodatkowania 
dochodu z odpłatnego zbycia praw poboru są analogiczne jak przy opodatkowaniu dochodów ze zbycia akcji 
uzyskiwanych przez osoby fizyczne. Także w przypadku opodatkowania dochodów z odpłatnego zbycia prawa 
poboru uzyskiwanych przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych zasady opodatkowania są 
analogiczne jak przy zbyciu akcji.  

6.5. Podatek od czynności cywilnoprawnych 

Zgodnie z  art. 9 pkt 9 Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych sprzedaż maklerskich instrumentów 
finansowych firmom inwestycyjnym, bądź za ich pośrednictwem oraz sprzedaż tych instrumentów dokonywana 
w ramach obrotu zorganizowanego w rozumieniu przepisów Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (a 
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więc także w ramach alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect) jest zwolniona od podatku od 
czynności cywilnoprawnych. W innych przypadkach zbycie instrumentów finansowych podlega opodatkowaniu 
podatkiem od czynności cywilnoprawnych w wysokości 1% wartości rynkowej zbywanych instrumentów 
finansowych (art. 7 ust 1 pkt 1 lit. b Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych). W takiej sytuacji, 
zgodnie z art. 4 pkt 1 Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, kupujący jest zobowiązany do 
uiszczenia podatku od takich czynności. 

6.6. Odpowiedzialność płatnika 

Zgodnie z brzmieniem art. 30 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity - 
Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60, z późn. zm.) płatnik, który nie wykonał ciążącego na nim obowiązku obliczenia i 
pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu – odpowiada 
za podatek niepobrany lub podatek pobrany a niewpłacony. Płatnik odpowiada za te należności całym swoim 
majątkiem. Przepisów o odpowiedzialności płatnika nie stosuje się wyłącznie w przypadku, jeżeli odrębne 
przepisy stanowią inaczej, albo jeżeli podatek nie został pobrany z winy podatnika. 
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DANE O EMITENCIE 

1. Nazwa (firma), forma prawna, kraj siedziby, siedziba i adres Emitenta wraz z 
numerami telekomunikacyjnymi (telefon, telefaks, adres poczty elektronicznej i 
adres głównej strony internetowej), identyfikator według właściwej klasyfikacji 
statystycznej oraz numer według właściwej identyfikacji podatkowej 
 

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 

REGON:   093188712 

NIP:   953-24-72-649 

2. Wskazanie czasu trwania Emitenta, jeżeli jest oznaczony 

Czas trwania Emitenta jest nieograniczony. 

3. Wskazanie przepisów prawa, na podstawie których został utworzony Emitent 

Emitent został utworzony na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczpospolitej 
Polskiej, w szczególności na podstawie Kodeksu spółek handlowych.  

Emitent został utworzony 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. 

4. Wskazanie sądu, który wydał postanowienie o wpisie do właściwego rejestru, a w 
przypadku, gdy Emitent jest podmiotem, którego utworzenie wymagało uzyskania 
zezwolenia – przedmiot i numer zezwolenia, ze wskazaniem organu, który je wydał 

Emitent jest zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, XIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000300709. 

Zarówno do utworzenia Emitenta, jak i prowadzenia działalności operacyjnej nie było i nie jest potrzebne żadne 
zezwolenie.  
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5. Krótki opis działalności Emitenta 

Emitent rozpoczął swoją działalność w kwietniu 1999 roku jako spółka cywilna pięciu osób fizycznych i działał 
pod firmą Citynet s.c. Początkowo ideą działalności była rejestracja domen internetowych, tworzenie stron 
internetowych oraz portali branżowych. Pod koniec 1999 roku powstały serwisy takie jak Opakowania.com.pl, 
Drewno.com.pl, Drukarnie.com.pl, Wentylacja.com.pl, Narzedzia.com.pl, Tworzywa.com.pl. W roku 2000 
powstały kolejne serwisy i ich liczba pod koniec roku doszła do 20. 

Dzięki powstaniu giełd towarowych na wszystkich portalach branżowych od 2001 roku bardzo dynamicznie 
wzrosła popularność serwisów co pozytywnie wpłynęło na sprzedaż reklam. 

Pod koniec 2002 roku Spółka uruchomiła na portalu www.opony.com.pl swój pierwszy sklep internetowy (w 
październiku 2003 roku został on wyodrębniony ze struktur firmy i powstała Spółka Opony.com Sp. z o.o.).  
W połowie 2003 roku Spółka utworzyła drugi sklep na portalu www.narzedzia.com.pl, gdzie rozpoczął 
działalność sklep z narzędziami i elektronarzędziami. W maju 2004 roku ze struktur spółki Citynet s.c. 
wyodrębniony zostaje portal www.opony.com.pl. W czerwcu 2004 roku założyciele powołali spółkę Citynet 
Media Sp. z o.o., która działała na bazie poprzedniej spółki cywilnej. Po pierwszym roku rachunkowym 2004 
spółka była rentowna na poziomie netto.  

W czerwcu 2006 roku Zarząd Spółki zdecydował o zmianie strategii, która zakładała powstanie wielobranżowej 
platformy handlowej dla firm pod nazwą Marketeo.com. W kwietniu 2007 roku udziałowcy firmy zdecydowali o 
zmianie jej nazwy z Citynet Media Sp. z o.o. na MARKETEO.COM Sp. z o.o. W marcu 2008 roku MARKETEO.COM 
Sp. z o.o. przekształca swoją formę prawną w spółkę akcyjną. Ze struktur Spółki wyodrębniony zostaje portal 
www.narzedzia.pl wraz ze sklepem internetowym www.narzedzia.com.pl. 

 
Tabela 3.  Najważniejsze zdarzenia z historii Emitenta 

Data Zdarzenie 

1999 Powstaje Citynet s.c., która dokonuje rejestracji wielu domen internetowych i rozpoczyna 
budowę branżowych serwisów internetowych. Powstają serwisy opakowania.com.pl, 
drewno.com.pl, narzedzia.com.pl, tworzywa.com.pl, opony.com.pl. 

2000 Powstają kolejne portale branżowe: wentylacja.com.pl, drukarnie.com.pl, tkaniny.com.pl, 
budowa.com.pl, zabawki.com.pl. 

Luty 2001 Na prowadzonych portalach branżowych powstają giełdy towarowe. 
Lipiec 2003 Na portalu narzedzia.com.pl rozpoczyna się sprzedaż elektronarzędzi przez Internet. 
Październik 2003 Ze struktur Citynet s.c. wyodrębnia się portal opony.com.pl i powstaje Opony.com Sp. z 

o.o., która przejmuje kluczowe domeny służące do handlu oponami przez Internet oraz z 
Citynet s.c. przechodzi do Spółki kilku pracowników odpowiedzialnych za serwisy 
oponiarskie. 

Czerwiec 2004 Powstaje spółka Citynet Media Sp. z o.o. 
Grudzień 2004 Spółka staje się rentowna na poziomie netto (po upływie 6 miesięcy od rozpoczęcia 

działalności). 
Czerwiec 2005 Na giełdach towarowych wszystkich portali zarejestrowanych jest 100 000 podmiotów. 
Styczeń 2006 Następuje połączenie giełd towarowych wszystkich portali, wstępne przygotowanie do 

stworzenia platformy handlowej Marketeo. 
Czerwiec 2006 Powstaje międzynarodowa platforma handlowa Marketeo pod adresem 

www.marketeo.com. 
Kwiecień 2007 Firma Citynet Media Sp. z o.o. zmienia nazwę na MARKETEO.COM Sp. z o.o. 
Marzec 2008 Rejestracja przekształcenia MARKETEO.COM Sp. z o.o. na MARKETEO.COM S.A. 
Źródło: Emitent 
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6. Określenie rodzajów i wartości kapitałów (funduszy) własnych Emitenta oraz zasad 
ich tworzenia 

Tabela 4.  Kapitały własne Emitenta na dzień 31 grudnia 2007 roku 

Kapitał własny 31.12.2007 

A. Kapitał własny 721.000 zł  

I. Kapitał zakładowy 50.000 zł 

II. Należne wpłaty na kapitał 
zakładowy (wielkość 
ujemna) 

- 

III. Udziały (akcje) własne 
(wielkość ujemna) 

- 

IV. Kapitał zapasowy 550.000 zł 

V. Kapitał z aktualizacji 
wyceny 

- 

VI. Pozostałe kapitały 
rezerwowe 

- 

VII. Zysk (strata) z lat 
ubiegłych 

2.000 zł 

VIII. Zysk (strata) netto 119.000 zł 

IX. Odpisy z zysku netto w 
ciągu roku obrotowego 
(wielkość ujemna) 

- 

Źródło: Emitent 
 

Zgodnie z obecnie obowiązującym § 8 Statutu, kapitał zakładowy Spółki wynosi 615.000 (sześćset piętnaście 
tysięcy) złotych i dzieli się na 6.150.000 (sześć milionów sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela 
serii A, o nr od 01 do 6.150.000 o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda akcja. 

Ponadto w Spółce tworzy się kapitał zapasowy z odpisów z czystego zysku, do którego przelewane jest, co 
najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki wysokość kapitału zapasowego nie będzie równa, co najmniej 
1/3 wysokości kapitału zakładowego. 

W spółce tworzy się również kapitał rezerwowy. Zasady gospodarowania kapitałem rezerwowym określa 
uchwałą Walne Zgromadzenie. 

 

W dniu 28.04.2008 r, Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło Uchwałę nr 2 w sprawie zmiany 
Statutu Emitenta. W chwili obecnej w/w zmiana znajduje się na etapie rejestracji w KRS. Spółka zgodnie z 
treścią powołanej wyżej uchwały oraz zgodnie z pozostałymi zapisami Statutu, tworzy następujące kapitały: 

 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 715.000,00 (słownie: siedemset piętnaście tysięcy) złotych i dzieli się 
na 6.150.000 (słownie: sześć milionów sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii A, o nr 
od 01 do 6.150.000 o wartości nominalnej 0,10 złotych (słownie: dziesięć groszy) każda akcja oraz na 
1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych, na okaziciela serii B, o nr od 6.150.001 do 7.151.000 
o wartości nominalnej 0,10 złotych (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, 

 Kapitał zapasowy z odpisów czystego zysku, do którego przelewane jest, co najmniej 8% zysku za dany 
rok obrotowy, dopóki wysokości kapitału zapasowego nie będzie równa, co najmniej 1/3 wysokości 
kapitału zakładowego, 

  W Spółce tworzy się również kapitał rezerwowy. Zasady gospodarowania kapitałem rezerwowym 
określa uchwałą Walne Zgromadzenie. 
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Spółka na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia może tworzyć odpowiednie fundusze celowe. Zasady 
gospodarowania funduszami celowymi określa regulamin przygotowany przez Zarząd i zatwierdzony uchwałą 
Walnego Zgromadzenia. 

 
7. Informacje o nieopłaconej części kapitału zakładowego 

Kapitał zakładowy Emitenta został w pełni opłacony. 

8. Informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku realizacji 
przez obligatariuszy uprawnień z obligacji zamiennych lub z obligacji dających 
pierwszeństwo do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji, ze wskazaniem 
wartości warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz terminu 
wygaśnięcia praw obligatariuszy do nabycia tych akcji 

W okresie swojego istnienia Emitent nie emitował obligacji zamiennych na akcje ani obligacji dających 
pierwszeństwo do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji, dlatego też w chwili obecnej nie istnieją żadne 
podstawy do przewidywania jakichkolwiek zmian kapitału zakładowego w wyniku realizacji przez obligatariuszy 
wymienionych wyżej uprawnień. 

9. Wskazanie liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które – na podstawie 
Statutu przewidującego upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału 
zakładowego, w granicach kapitału docelowego – może być podwyższony kapitał 
zakładowy, jak również liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które w 
terminie ważności Dokumentu Informacyjnego może być jeszcze podwyższony 
kapitał zakładowy w tym trybie 

W Statucie Emitenta nie ustanowiono kapitału docelowego. 

10. Wskazanie na jakich rynkach instrumentów finansowych są lub były notowane 
instrumenty finansowe Emitenta lub wystawiane w związku z nimi kwity 
depozytowe 

Instrumenty finansowe Emitenta nie są i nie były notowane na żadnym rynku papierów wartościowych. Emitent 
nie wystawił także żadnych kwitów depozytowych. 

11. Podstawowe informacje na temat powiązań organizacyjnych lub kapitałowych 
Emitenta, mających istotny wpływ na jego działalność, ze wskazaniem istotnych 
jednostek jego grupy kapitałowej, z podaniem w stosunku do każdej z nich co 
najmniej nazwy (firmy), formy prawnej, siedziby, przedmiotu działalności i udziału 
Emitenta w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów 

Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego Emitent nie tworzy ani nie należy do grupy kapitałowej w 
rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184 poz. 1539 z późn. 
zm) i ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku - o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538 z późn. 
zm). MARKETEO.COM S.A. nie posiada spółek zależnych i nie jest podmiotem dominującym wobec 
jakichkolwiek podmiotów. 
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Spółką zależną wobec Emitenta jest Narzedzia.pl sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy. Stosunek dominacji wynika 
z treści art. 4 § 1 pkt 4 lit. d) KSH, zgodnie z którym za spółkę dominującą uważana jest spółka w przypadku, gdy 
członkowie jej zarządu lub jej rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu innej spółki 
kapitałowej (spółki zależnej). Prezes Zarządu Emitenta, Pan Ryszard Zawieruszyński, jest jednocześnie Prezesem 
Zarządu Narzedzia.pl sp. z o.o. 

Podkreślenia wymaga, że pomiędzy Emitentem a Narzedzia.pl sp. z o.o. nie istnieje stosunek dominacji lub 
zależności w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 oraz pkt 39 Ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (Dz. 
U. z 2002 Nr 76, poz. 694 z poźn. zm.). Emitent i Narzedzia.pl S.A. nie są jednostkami stowarzyszonymi ani 
powiązanymi w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 41 oraz pkt 43 wspomnianej Ustawy o rachunkowości. 

Pomiędzy Emitentem a Narzedzia.pl sp. z o.o. nie dochodzi także do sprawowania kontroli nad jednostką, ani 
też przypadek znaczącego wpływu na inną jednostkę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 34 oraz pkt 36 Ustawy o 
rachunkowości. 

Przedmiotem działalności Narzedzia.pl sp. z o.o. jest sprzedaż narzędzi oraz elektronarzędzi poprzez sieć 
Internet. 

Z uwagi na przedmiot działalności Narzedzia.pl sp. z o.o., który jest znacząco różny od przedmiotu działalności 
Emitenta oraz z uwagi na fakt, że Narzedzia.pl sp. z o.o. nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do 
działalności Emitenta, w ocenie Emitenta okoliczność, że Narzedzia.pl sp. z o.o. jest spółką zależną Emitenta w 
rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 lit. d) KSH, nie ma istotnego wpływu na działalność Emitenta. 

Pomiędzy Emitentem, osobami wchodzącymi w skład organów Emitenta i głównymi akcjonariuszami (lub jego 
organami) oraz spółkami z nimi powiązanymi lub ich organami, a Autoryzowanym Doradcą nie występują żadne 
powiązania kapitałowe, organizacyjne ani personalne. 

12. Podstawowe informacje o podstawowych produktach, towarach lub usługach, wraz 
z ich określeniem wartościowym i ilościowym oraz udziałem poszczególnych grup 
produktów, towarów i usług albo, jeżeli jest to istotne, poszczególnych produktów, 
towarów i usług w przychodach ze sprzedaży ogółem dla grupy kapitałowej  
i Emitenta, w podziale na segmenty działalności 
 

12.1. Podstawowe informacje o produktach  

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. 

Emitent wykorzystuje fakt, iż 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 oraz, Hiszpanii, Włoszech oraz w Polsce. 

Przychody od klientów MARKETEO.COM S.A. uzyskiwane są poprzez: 

i) sprzedaż reklamy internetowej, 

ii) sprzedaż abonamentu do giełd towarowych 

iii) pozostałe przychody. 
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SPRZEDAŻ REKLAMY INTERNETOWEJ 

Głównym źródłem przychodów uzyskiwanych ze sprzedaży reklamy internetowej są: 

 
Banery reklamowe 
Są to elementy graficzne umieszczane w różnych częściach strony internetowej. Reklama taka ma na celu 
zapoznanie użytkownika portalu z informacją zamieszczoną na banerze. Często kliknięcie w baner reklamowy 
powoduje przejście na stronę internetową reklamodawcy. 
 

Reklama w biuletynie 
Baner lub informacja słowna zawarta w liście elektronicznym wysyłanym do użytkowników portalu 
internetowego.  

 
Watermark (logo w tle witryny - tzw. tapeta) 
Reklama graficzna zawierająca logo (rzadziej inną treść) reklamodawcy, umieszczona w tle witryny  
w formie tapety. Watermark znacząco wpływa na ekspozycję logotypu reklamodawcy. Reklama ma charakter 
„brandingowy” i jest „nieklikalna”. 

 

Mailing reklamowy 
Jest to forma reklamy, która obejmuje wykonanie i wysłanie wiadomości (reklamy, ogłoszenia, zaproszenia, 
itp.) do bazy zarejestrowanych użytkowników serwisu internetowego.  
 
 
Reklama w katalogu firm portalu branżowego  
Obejmuje ona zamieszczenie danych adresowych firmy wraz z ofertą, która umożliwia osobom odwiedzającym 
serwis na szybkie dotarcie do oferowanych przez firmę produktów i usług. 
 
Reklama typu "top layer" 
Wyświetlana w postaci graficznej reklamy w formie animacji o dowolnym kształcie, wyświetlanej ponad treścią 
strony, w wybranym miejscu. „Top layer” otwiera się wraz z otwarciem strony głównej portalu. Okno „top 
layera” znika po ustalonej liczbie sekund lub można je zamknąć za pomocą widocznego „krzyżyka”. 
 
Reklama "pop – up, pop – under" 
Niezależne okno reklamowe, w którym w postaci statycznej lub animowanej grafiki eksponowane są produkty 
lub usługi firmy. Okienka „pop – up” lub „pop – under” emitowane są w oddzielnym oknie przeglądarki przy 
każdorazowym wejściu użytkownika na serwis („pop – up” wyświetla się „na wierzchu" okna przeglądarki, 
natomiast „pop – under” pod spodem głównego okna przeglądarki).  

 
Reklama "Poltergeist" 
Reklama porównywalna do reklamy telewizyjnej. Pozwala ona bowiem na krótką, pełnoekranową prezentację 
marki lub produktu. Emisja reklamy „Poltergeist” następuje natychmiast po otwarciu okna przeglądarki. Znika 
jednakże po ustalonej liczbie sekund, rzadziej można ją zamknąć za pomocą widocznego „krzyżyka”. 
 
Artykuł sponsorowany 
Usługa obejmuje umieszczenie artykułu w dziale Aktualności portalu internetowego. Artykuł może zawierać 
zarówno opis jak i zdjęcia. 
 
Inne usługi 
Emitent zajmuje się także wykonywaniem: stron www dla swoich klientów, tworzeniem sklepów 
internetowych, przeprowadzaniem ankiet, hostingiem, organizacją wspólnie z Targami Kielce wirtualnych 
targów branżowych w sieci Internet (Wirtualny Plastpol, Wirtualny Metal, Wirtualne Odlewnictwo) oraz 
organizacją imprez branżowych (regaty branżowe). 
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SPRZEDAŻ DOSTĘPU DO INFORMACJI HANDLOWYCH 

W latach 2004-2006 Emitent czerpał przychody z tytułu opłat dostępowych do informacji handlowych 
zawartych na prowadzonych przez siebie portalach branżowych. Są to informacje dotyczące możliwości 
zawarcia kontraktu handlowego z innym użytkownikiem platformy Marketeo.com, który przedstawia swą 
ofertę na platformie Marketeo.com. 

Emitent wychodzi z założenia, iż wzrost popularności platformy handlowej www.marketeo.com spowoduje 
zwiększenie transakcji, które będą zawierane za pośrednictwem platformy. Podmioty dokonujące transakcji 
poprzez platformę, skłonne będą do uiszczenia opłat dostępowych do platformy handlowej Marketeo.com. 

Emitent nie zamierza do końca 2008 roku pobierać opłat z tytułu korzystania z platformy. Opłata dostępowa, 
która zostanie ustanowiona od 2009 roku, umożliwi firmom korzystającym z platformy handlowej dostęp do 
szeregu usług, w skład których będą wchodzić: pozycjonowanie i promocja firmy oraz jej produktów na 
platformie handlowej, dostęp do informacji handlowch (oferty kupię – sprzedam), pozycjonowanie produktów 
w znanych wyszukiwarkach internetowych, budowanie sklepów internetowych w oparciu o zamieszczone 
produkty na platformie MARKETEO.COM oraz co najważniejsze dostęp do danych adresowych kontrahentów, 
którzy zamierzają dokonać transakcji na podstawie zamieszczonych produktów. Użytkowanie platformy na 
poziomie przeglądania ofert oraz dodawania nowych produktów przez firmy nadal będzie bezpłatne. W opinii 
Emitenta firmy, które skorzystają z oferty platformy MARKETEO.COM będą skłonne uiszczać opłaty dostępowe 
w zamian za w/w usługi dodatkowe. 

Firma planuje, iż do końca 2008 roku uda jej się przywiązać do platformy handlowej ok. 100 000 podmiotów. 

 

POZOSTAŁE PRZYCHODY 

Dodatkowymi przychodami Spółki są przychody wynikające z: 

 organizacji imprez branżowych (regaty branży poligraficznej, opakowaniowej),  

 współorganizacji targów i wystaw (Wirtualny Plastpol tworzony wspólnie z Targami Kielce),  

 obsługi stron internetowych swoich klientów. 

Wraz ze wzrostem transakcji dokonywanych na platformie handlowej MARKETEO.COM Emitent szacuje, iż 
nastąpi wzrost przychodów z tytułu sprzedaży dostępu do informacji zamieszczonych na tej platformie. Fakt ten 
wynika z rozwoju Internetu i znaczenia platform handlowych w celu wyszukiwania ofert handlowych dla firm. 
Dodatkowo Emitent uważa, że wzrost ten będzie dokonywał się niezależnie od rozwoju sytuacji gospodarczej w 
kraju i na Świecie. 

W opinii Emitenta wielkość rynku reklamowego w sieci Internet jest nadal na zbyt niskim poziomie, aby 
zaspokoić znaczącą ilość konsumentów, która z roku na rok powiększa swą liczbę wraz ze wzrostem 
wymaganych oczekiwań. 

Nie oznacza to, iż Spółka lekceważy znaczną dynamikę wzrostu reklamy w sieci Internet. Emitent zdaje sobie 
sprawę, iż nakładają się tutaj dwa czynniki tj. wzrost reklamy związanej ze wzrostem i rozwojem gospodarczym 
w Polsce oraz wzrostem znaczenia Internetu jako medium reklamowego.  

Dlatego też równolegle z rozwojem platformy handlowej MARKETEO.COM Emitent będzie rozwijał ofertę 
reklamową, zwiększając w ten sposób swoje przychody. 
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SPRZEDAŻ EMITENTA 

Poniższa tabela przedstawia wybrane pozycje z rachunku zysku i strat Emitenta za lata 2005 – 2007: 

 
Tabela 5.  Główne pozycje rachunku zysków i strat Emitenta w latach 2005 – 2007  

Wyszczególnienie 
2007  
(w tys. zł) 

2006 
(w tys. zł) 

2005  
 (w tys. zł) 

Przychody ze sprzedaży 
 
4 224 2 800 2 007 

Koszty działalności operacyjnej 
 
4 068 2 685 1 525 

Amortyzacja 
 
219 187 32 

 
Zysk brutto 

 
169 123 484 

Zysk netto 
 
128* 97 391 

Źródło: Emitent 
* Zysk netto wg wyliczeń Emitenta. Ze względu na fakt, iż sprawozdanie finansowe za rok 2007 zostało zatwierdzone przez Walne 
Zgromadzenie Wspólników MARKETEO.COM sp. z o.o., które dokonało podziału zysku, biegły rewident po przeprowadzonym badaniu ustalił 
różnicę w kwocie 9.256,18 zł i zalecił wprowadzenie odpowiedniej korekty do ksiąg w 2008 roku. Prawidłowy zysk netto za 2007 rok 
zdaniem biegłego rewidenta powinien wynosić 119 tyś zł. Rozbieżności w wysokości wyniku netto za 2007 rok pomiędzy wyliczeniami 
biegłego rewidenta a Spółką, wynikają z faktu, iż biegły rewident odjął od wyniku netto za 2007 rok należności, których Spółka nie 
otrzymała w chwili przeprowadzania audytu. Biegły rewident przyjął, iż należności te, z uwagi na długi okres od zakończenia roku, nie 
zostaną nigdy uiszczone.  

 

POZYCJA KONKURENCYJNA EMITENTA 

Emitent 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.  

Jeśli wziąć pod uwagę fakt, iż portal Yahoo w 2005 roku kupił 40% udziałów Alibaba.com za 1 mld USD wycena 
całej platformy wyniosłaby 2,5 mld USD. 100 000 użytkowników MARKETEO.COM (przewidywana ilość 
użytkowników na koniec 2008 r.) dałoby przy tej wycenie 25 mln USD.  

 
Tabela 6.  Statystyki serwisów MARKETEO.COM S.A. w ujęciu rocznym 

 

Rok UU* PV** 

2005 164 602 6 565 390 

2006 392 174 10 618 503 

2007 2 597 114 22 614 947 

Źródło: Emitent 
* UU – użytkownik unikalny; **PV – page view (liczba odsłon) 

 UU – unikalny użytkownik – termin określający prawdopodobną liczbę pojedynczych osób 
korzystających z danego serwisu internetowego. Do momentu wprowadzenia sposobów ustalania 
liczby unikalnych użytkowników liczyło się pojedyncze wizyty lub odsłony stron www. Liczba 
pojedynczych odsłon stron nie jest jednak dobrą miarą ich popularności, gdyż jedna osoba może ich 
wykonywać nawet setki jednego dnia. 

 PV – page view, odsłona – jest to zdarzenie polegające na obejrzeniu strony monitorowanej. 
Monitorowaniu podlegają tylko te strony, w których kodzie umieszczono skrypt zliczający. Liczba 
odsłon jest statystyką, która jest najbardziej wrażliwa na zmiany natężenia ruchu na witrynie. Nagły 
wzrost lub spadek popularności witryny będzie najlepiej widoczny przy porównywaniu liczby odsłon w 
kolejnych przedziałach czasu. Dla przykładu – można wyobrazić sobie hipotetyczną sytuację, w której 
w dwóch kolejnych miesiącach liczba wykonanych wizyt jest taka sama, natomiast liczba odsłon w 
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drugim miesiącu jest pięciokrotnie większa niż w pierwszym miesiącu (oznacza to, że wizyty w drugim 
miesiącu były pięciokrotnie dłuższe niż w pierwszym miesiącu). 

 
Tabela 7.  Liczba zarejestrowanych użytkowników na portalach  

branżowych MARKETEO.COM S.A. 

Rok Liczba użytkowników 

2005 41 428 

2006 58 629 

2007 62 500 

Źródło: Emitent    

 
Ilość zarejestrowanych użytkowników ma decydujący wpływ na rozwój platformy handlowej Marketeo.com. 
MARKETEO.COM S.A. od początku istnienia odnotowuje stały wzrost popularności platformy handlowej oraz 
portali branżowych, który jest oceniany na podstawie przyrostu unikalnych użytkowników oraz odsłon 
monitorowanych przez system Google Analytics oraz ranking Alexa.com. 

 

OTOCZENIE KONKURENCYJNE EMITENTA 

W Polsce istnieje wiele portali tematycznych, które oferują na swoich portalach powierzchnie reklamowe oraz 
dostarczają użytkowników podobne treści jak i narzędzia internetowe takie jak: katalogi firm, katalogi 
produktów, giełdy towarowe.  

 
Tabela 8.  Konkurencja poszczególnych portali Emitenta 

Portal Emitenta Konkurencyjne domeny 

Tworzywa.com.pl Tworzywa.pl; Plastech.pl; Tworzywa.org 

Opakowania.com.pl Plastech.pl 

Drukarnie.com.pl Printinpoland.pl; Swiatpoligrafii.pl 

Tkaniny.com.pl Tkaniny.pl 

Wentylacja.com.pl Klimatyzacja.pl 

Metale24.pl 4metal.pl; Metale.pl 
Źródło: Emitent 
 

Tabela 9.  Konkurencja dla platformy handlowej Marketeo.com 

W Polsce Na świecie 

www.openkontakt.com 

www.4trade.pl 

www.zentrada.pl 

www.favore.pl 

www.alibaba.com 

www.itcb2b.com 

www.zentrade.de 

Źródło: Emitent 

 
Przewagą Emitenta są: 
- własna serwerownia i łącze internetowe, 
- doświadczona i elastyczna kadra IT tworząca unikalne rozwiązania informatyczne, 
- własne studio kreacji reklamy (wewnętrzna agencja reklamowa), 
- doświadczony dział sprzedaży reklamy współpracujący z największymi domami mediowymi, 
- świadomość marki wśród lojalnej i długoletniej międzynarodowej społeczności branżowej, 
- niski koszt pracy pracowników (woj. kujawsko-pomorskie), 
- silna pozycja w wielu branżach (dywersyfikacja), 
- wysoki standard obsługi klienta, 
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- atrakcyjne nazwy domen portali branżowych, 
- wysokie pozycje w organicznych wynikach wyszukiwarek internetowych, 
- stała i wieloletnia współpraca (patronat) z wszystkimi targami krajowymi (w tym PLASTPOL na wyłączność)  
  i wybranymi zagranicznymi, 
- konsultant merytoryczny telewizji targowej. 

 

SEZONOWOŚĆ SPRZEDAŻY EMITENTA 

Charakterystyka sprzedaży cechuje się tym, iż nie występują żadne wahania sprzedaży w poszczególnych 
miesiącach roku.  

Poziom sprzedaży w latach 2005-2007 przedstawiają poniższe tabele i wykres: 

 
Tabela 10.  Sezonowość sprzedaży MARKETEO.COM S.A. (w tys. zł) 

Kwartał 2005 2006 2007 

I 340 763 635 158 601 889 

II 431 011 647 919 745 776 

III 647 990 775 665 1 115 764 

IV 587 574 744 734 1 761 004 

SUMA 2 007 338 2 803 476 4 224 434 

Źródło: Emitent 

 

Analiza sezonowości przychodów ze sprzedaży wskazuje, podobnie jak tabela powyżej, iż w latach 2005 – 2007 
nie występuje istotna różnica pomiędzy sprzedażą w poszczególnych kwartałach roku. 

Emitent większość przychodów generuje ze sprzedaży usług reklamowych, które nie charakteryzują się 
sezonowością. Wahania w roku 2004 należy wytłumaczyć rozruchem działalności Emitenta pod nową marką 
Marketeo.com. W kolejnych latach wahania sprzedaży ulegają znacznemu wygładzeniu. Przedstawia to tabela 
procentowego udziału kwartalnych przychodów ze sprzedaży do sprzedaży rocznej, w której to w roku 2006 
poszczególne kwartały generowały 23-28%. Rok 2007 charakteryzował się największym udziałem IV kwartału w 
przychodach ze sprzedaży. 

 

GŁÓWNI ODBIORCY EMITENTA 

Emitent koncentruje się na sprzedaży oferowanych usług krajowym i zagranicznym podmiotom gospodarczym. 
Do grona swoich klientów Emitent zaliczyć może największe firmy działające na terenie Polski w branżach: 
chemicznej, budowlanej, poligraficznej, metalowej i wielu innych. 

Do największych reklamodawców Emitenta należą takie firmy jak: BASF Polska Sp. z o.o., Anwil Włocławek S.A., 
Suwary S.A., Exfolmo Sp. z o.o., Bassel-Orlen, DLH Drewno, Tip-Holz GmbH, Heidelberg, Konica Minolta, Xerox, 
Reprograf, Centrum Klima Sp. z o.o., Uniwersal Sp. z o.o., Venture Industries Sp. z o.o., VTS Sp. z o.o., Dospel 
S.A., Systemair S.A. Mercor S.A. 

Liczba reklamodawców, którzy regularnie zamawiają reklamę (kampania reklamowa zamawiana co najmniej raz 
w roku) liczyła w 2006 roku 1.260 firm. 

 
Tabela 11.  Liczba klientów zamawiających kampanię reklamową  

co najmniej raz w roku 

Rok Liczba klientów 

2005 780 

2006 1 260 

2007 2 100 
Źródło: Emitent 
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Dużym atutem Spółki jest fakt, iż istniejąc na rynku reklamowych od 1999 roku udało się jej przywiązać 
klientów, którzy corocznie zlecają na portalach Marketeo.com usługi reklamowe. Liczba klientów, którzy 
corocznie zamawiają kampanię reklamową stale rośnie i w roku 2007 przekroczyła liczbę 2.000.  

 

FILOZOFIA DZIAŁANIA 

MARKETEO.COM S.A. jest internetową spółką mediową, która czerpie przychody ze sprzedaży reklam na 
portalach internetowych i platformie handlowej. Najbardziej zbliżoną profilem działalności do Emitenta jest 
chińska platforma Alibaba.com, mająca 15 milionów zarejestrowanych użytkowników i 4 mld USD rocznego 
obrotu. Korzystają z niej głównie małe i średnie firmy z całego świata, chcące nawiązać kontakty handlowe z 
azjatyckimi przedsiębiorstwami.  

Model biznesu opiera się na umożliwieniu podmiotom gospodarczym dotarcia do ofert innych podmiotów 
branż najpopularniejszych gałęzi gospodarczych w kraju i poza jego granicami.  

Platforma handlowa podzielona jest na 5 głównych działów: 

i) Giełda towarowo – sprzętowa – w tym dziale zarejestrowany użytkownik może dodać swoją ofertę, 
która nie stanowi stałej oferty jego działalności np. chęć sprzedaży towaru, która pozostała mu po 
produkcji, końcówek produkcyjnych ze swojej oferty czy też sprzedaż maszyny, której nie ma 
zamiaru użytkować. Ogłoszenia zamieszczone na giełdzie towarowo – sprzętowej mają więc 
charakter okazyjny. 

ii) Nowe produkty – ten dział platformy przeznaczony jest dla użytkowników chcących zamieścić swoją 
ofertę, która wynika z charakteru ich działalności. Użytkownik ma możliwość edycji produktów 
(usług), które przedstawił w tym dziale.  

iii) Katalog firm – użytkownicy mają możliwość zamieszczenia w odpowiednim dziale w zależności od 
profilu działalności wizytówki swojej firmy. 

iv) Moje Marketeo – dział narzędziowy ułatwiający pracę na platformie. Użytkownik otrzymuje panel 
do zarządzania. Znajdują się w nim takie narzędzia jak: edycja profilu firmy i dodanych produktów 
czy skrzynka nadawczo-odbiorcza ofert. 

v) Społeczność – dział mający na celu zawiązanie relacji pomiędzy użytkownikami platformy 
handlowej. Znajduje się tutaj tematyczne forum, dzienniki (blogi), informacje o imprezach 
targowych i konferencjach. 

Użytkownicy portali internetowych prowadzonych przez Emitenta oraz platformy handlowej 
www.marketeo.com zachęcani są do zamieszczania swojej oferty handlowej wraz z opisem profilu działalności 
firmy. Dzięki temu, iż Emitent prowadzi portale internetowe z wielu dziedzin gospodarki, oferta produktowa i 
usługowa prezentujących się na platformie firm skierowana jest teoretycznie do wszystkich podmiotów 
prowadzących działalność gospodarczą. 

W przypadku jeśli użytkownik platformy Marketeo.com poszukuje danego produktu, korzystając z narzędzi 
platformy może złożyć zapytanie, które dotrze do wszystkich oferujących ten produkt firm. Emitent zamierza 
również przekazywać zapytania do podmiotów zagranicznych oferując ich tłumaczenie. W opinii Spółki 
niezmiernie cenna będzie pomoc podmiotom zagranicznym w dotarciu do klientów polskich. Emitent zamierza 
uruchomić narzędzie, które umożliwi wysyłanie do innych użytkowników już przetłumaczonego na dowolny 
język tekstu oferty. 

Obecnie Emitent wykorzystuje popularność platformy biznesowej www.marketeo.com do sprzedaży na jej 
powierzchni reklamy internetowej. Klienci platformy Marketeo mają do dyspozycji powierzchnie reklamowe w 
każdym z 30 głównych działów platformy. Do sprzedaży powierzchni reklamowych Emitent zatrudnia 
przeszkolonych sprzedawców.  

Dodatkowo Spółka świadczy usługi takie jak: mailing reklamowy, reklamę w katalogach (firm, produktów), 
pozycjonowanie produktów w katalogach, itp. 

Dla najbardziej aktywnych użytkowników platformy przeznaczona jest specjalna usługa tzw. „pakiet pro”. 
Płatna usługa „pakiet pro” daje jej użytkownikowi dodatkowe możliwości prezentowania firmy oraz jej 
produktów, a w szczególności: nieograniczony dostęp do danych kontaktowych (ukryte dane kontaktowe w 
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pakiecie bezpłatnym), priorytet przy wyświetlaniu w listach wyszukiwania, nieograniczona liczba dodawanych 
zasobów (m.in. produkty, ogłoszenia, dodatkowe zdjęcia w ofercie), nieograniczona możliwość przesyłania 
zapytań ofertowych w systemie wiadomości wewnętrznych, rozbudowana mini strona firmy z prezentacją 
video, możliwość darmowej reklamy i promocji produktów, formalna autoryzacja (sprawdzony partner, prestiż, 
zaufanie). 

Korzystanie z platformy handlowej Marketeo.com daje jej użytkownikom następujące korzyści: 

 możliwość zaprezentowania profilu firmy wśród wszystkich użytkowników platformy, 

 łatwość dotarcia do wielu klientów poprzez prezentację swoich produktów (usług), 

 możliwość porównania ofert w bardzo krótkim czasie, 

 możliwość dotarcia do bardzo intratnych zleceń na giełdzie towarowo – sprzętowej (np. końcówki 
produkcyjne, wyprzedaże, itp.), 

 wysokie pozycjonowanie produktów w wielu wyszukiwarkach (Emitent dba o to, aby produkty zawarte 
na platformie były pozycjonowane w wyszukiwarce Google),  

 możliwość zbudowania, na podstawie dodanych produktów, własnego sklepu internetowego 

 promocja produktów (usług) i firm z platformy handlowej Marketeo.com na ponad 20 portalach 
branżowych firmy MARKETEO.COM S.A poprzez banery, moduły promocyjne, mailingi reklamowe, 
biuletyny, wydawnictwa prasowe. 

W opinii Emitenta przeważająca część klientów platformy przekonana jest o wymiernych korzyściach jakie 
płyną z uczestnictwa na platformie handlowej Marketeo.com. W związku z tym, iż oferowane usługi przez 
Emitenta tj. płatny dostęp do giełd towarowych, płatny katalog firm, pozycjonowanie w wyszukiwarkach, 
spotkały się już wcześniej z aprobatą użytkowników poszczególnych portali internetowych, Spółka jest 
przekonana, iż od 2009 roku jej przychody będą pochodziły również ze sprzedaży pakietów dostępowych do 
platformy Marketeo.com (usługi „pakiet pro”). 

Płatny „pakiet pro” będzie zawierał takie usługi jak: rozszerzona prezentacja profilu firmy, nieograniczony 
dostęp do wszystkich zasobów platformy handlowej, pozycjonowanie produktów w wyszukiwarkach, 
możliwość utworzenia własnego sklepu internetowego w dziale nowe produkty. Emitent szacuje, iż miesięczny 
koszt pakietu wynosić będzie ok. 20zł. 

Zważywszy na fakt, iż Spółce zależy na propagowaniu platformy poza granicami Polski, Emitent zamierza 
tłumaczyć oferty użytkowników zagranicznych. Spółka liczy na to, iż uda się jej przyciągnąć wielu użytkowników 
zagranicznych i przedstawić ich oferty użytkownikom krajowym, co w znacznym stopniu wpłynie na 
popularność i unikalność platformy Marketeo.com. Dzięki wspomaganiu w nawiązywaniu kontaktów pomiędzy 
użytkownikami obcojęzycznymi (tłumaczenia ofert, zapytań) Emitent liczy, iż uda mu się pozyskać ok. miliona 
nowych, zarejestrowanych użytkowników. 

Emitent szacuje, iż wraz ze wzrostem popularności platformy Marketeo.com główne przychody Spółki będą 
pochodziły ze sprzedaży pakietów dostępowych na platformie, a ponadto w wyniku zwiększonej liczby 
odwiedzin platformy będzie rosła ilość sprzedawanych na niej reklam.  

 

STRATEGIA EMITENTA I PROGNOZY WYNIKÓW 

Marketeo jest platformą handlową, której celem jest ułatwienie firmom nawiązywanie kontaktów handlowych 
pomiędzy nimi.  

Celem strategicznym Emitenta jest zwiększanie wartości firmy. 

Cel ten będzie realizowany poprzez następujące działania: 
 wzrost znaczenia platformy Marketeo.com poprzez popularyzację zarówno samej platformy, jak i sieci 

portali branżowych. Zwiększanie ilości użytkowników platformy będzie miało bezpośredni wpływ na 
ilość przychodów ze sprzedawanych reklam umieszczonych na platformie i na portalach tematycznych. 
Emitent zamierza również budowę kolejnych portali tematycznych, które będą stanowiły część 
platformy Marketeo.com (branża medyczna, finansowa, motoryzacyjna, elektryczna). 
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 wprowadzenie nowych, płatnych usług mających na celu kojarzenie użytkowników platformy w celu 
zawarcia transakcji. Emitent zaoferuje dodatkowe możliwości pozycjonowania swoich produktów na 
platformie, możliwości tłumaczenia ofert na języki obce i przesyłanie ich do kontrahentów 
zagranicznych. W opinii Emitenta użytkownicy platformy potrzebują informacji, gdzie i jak szybko 
mogą zakupić lub sprzedać produkt. Popularność platformy sprawi, że użytkownik będzie miał 
możliwość złożyć zapytanie ofertowe do wielu odbiorców w jednej chwili; 

 umocnienie marki Marketeo. Zarząd Emitenta zdaje sobie sprawę, iż popularność marki Marketeo.com 
odgrywa kluczową rolę w rozwoju platformy. Dalsze budowanie marki  
i wzrost znaczenia platformy będzie dokonywał się poprzez zaplanowane działania marketingowe takie 
jak: udział w imprezach targowych, współpraca z czasopismami branżowymi, organizacja branżowych 
imprez sportowych; 

 

Koszt realizacji powyższych celów Spółka planuje pokryć w części ze środków pozyskanych z emisji akcji serii B, a 
także z generowanych przychodów: z reklam umieszczanych na ich stronach oraz z usług pośrednictwa 
finansowego. 

W przypadku gdyby kwota uzyskana z emisji akcji serii B, okazałaby się niewystarczająca na realizację w/w 
celów Emitent będzie starał się pozyskać kapitał z innych źródeł finansowania.  

Zarząd Emitenta jest zdania, iż rozwój narzędzi dla biznesu takich jak portale wertykalne, platformy handlowe 
oraz sklepy internetowe z produktami dla ściśle określonych branż w Polsce i na świecie ma przed sobą duże 
możliwości wzrostu. 

Większa penetracja Internetu spowodowała, iż jego użytkownicy w poszukiwaniu bardziej szczegółowych 
informacji trafiają obecnie na portale wertykalne. Co za tym idzie, powstaje możliwość sprzedaży droższej 
reklamy, gdyż trafia ona do wybranej grupy docelowej użytkowników Internetu. 

Ponieważ wzrost portali wertykalnych jest opóźniony w stosunku do portali horyzontalnych, następuje 
przesunięcie wydatków reklamowych z portali horyzontalnych i reklam w wyszukiwarkach w kierunku portali 
branżowych. Zarząd Emitenta zakłada, iż Spółka będzie wzrastać rocznie o 50% (mocniej niż rynek, który 
przewiduje 42% wzrost). 

 

Sporządzając prognozę Emitent przyjął następujące założenia: 

 otoczenie rynkowe, prawne i podatkowe nie ulegnie istotnym zmianom w stosunku do stanu obecnego, 

 nie wystąpią istotne zmiany w kwestiach technologii, 

 trendy koniunktury na rynku reklamy internetowej w Polsce nie ulegną pogorszeniu, 

 wskaźniki wzrostu PKB i inflacji utrzymywać się będą na poziomie zbliżonym do wartości notowanych w 

roku 2007,  

 elementem niezależnym od Emitenta jest sytuacja makroekonomiczna w Polsce i ściśle z nią związany 

popyt na rynku dóbr konsumpcyjnych, 

 nie wystąpią żadne inne negatywne zdarzenia nadzwyczajne, które mogłyby mieć wpływ na sytuację 

ekonomiczną Emitenta, nie zmienią się w sposób istotny obecne warunki prowadzenia działalności 

gospodarczej i nie będą miały miejsca wydarzenia, które w sposób istotny mogłyby ograniczyć popyt na 

produkty Emitenta, 

 nie wystąpią istotne negatywne zmiany mające wpływ na kształtowanie polityki podatkowej, która ma 

znaczenie dla prognozy przychodów i uzyskiwanych wyników. 
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Tabela 12.  Prognozy wyników MARKETEO.COM S.A. w 2008r. i 2009r. (w tys. zł) 

 2008 2009 

Przychody ze sprzedaży, w tym: 1 940 5 160 
     Sprzedaż reklamy 1 840 2 040 
     Sprzedaż dostępu 0 3 000 
     Pozostałe 100 120 
EBIT 204 2 145 
Zysk netto 165 1 616 

Źródło: Emitent 

12.2. Główne rynki działalności 

Głównym rynkiem, na którym działa Emitent jest sieć Internet.  

Dla działalności MARKETEO.COM S.A. kluczowe znaczenie ma koniunktura otoczenia makroekonomicznego. 
Ponadto bezpośredni wpływ na realizowane przez Emitenta wyniki finansowe ma sytuacja na rynku produktów 
i usług oferowanych przez Spółkę – rynku reklamowym,  a także aktywność konkurentów działających na tym 
rynku. 

Z tych powodów poniżej opisane zostały kluczowe elementy charakteryzujące otoczenie Emitenta w tym 
kolejno: i) sytuacja makroekonomiczna, ii) rynek reklamy internetowej oraz rynek e-commerce w Polsce. 

 

SYTUACJA MAKROEKONOMICZNA W POLSCE 

Polska gospodarka od czterech lat, to jest od 2003 roku bardzo dynamicznie się rozwija. Wzrost gospodarczy w 
2007 roku, mierzony dynamiką produktu krajowego brutto wg szacunków IBnGR wyniósł 6,3%,  
w porównaniu z rokiem 2006. Za pozytywny sygnał należy uznać fakt, iż wzrost PKB nie odbywa się jedynie za 
sprawą wzrostu eksportu, ale również poprzez wzrost popytu krajowego, którego tempo wzrostu w 2007 roku 
IBnGR oszacowało na 7,9%. Innymi czynnikami, które wpłynęły na wzrost gospodarczy są: nakłady inwestycyjne 
i spożycie ogółem. Zgodnie z IBnGR tempo wzrostu inwestycji utrzymuje się na poziomie powyżej 21%. Wysoką 
dynamikę wzrostu utrzymało również spożycie ogółem, za cały 2007 rok wyniosło ono 5,5%. Zwiększona 
konsumpcja była przede wszystkim wynikiem poprawiającej się od dłuższego czasu sytuacji na rynku pracy oraz 
rosnących wynagrodzeń i napływu środków finansowych z Unii Europejskiej. 

Kolejny rok najszybciej rozwijającym się sektorem gospodarki pozostało budownictwo. Zanotowało ono tempo 
wzrostu wartości dodanej na poziomie 14,5%. Zadowalający wynik wzrostu wartości dodanej zanotowały także 
inne sektory, takie jak przemysł (7,0%) oraz usługi rynkowe (6,1%). 

Wzrost inwestycji i spożycia skutkował wysokim tempem wzrostu importu. Wg szacunków IBnGR wyniosło ono 
12,3% i było zdecydowanie wyższe od tempa wzrostu eksportu (8,8%). Sytuacja ta nie stanowi jednak 
zagrożenia dla równowagi makroekonomicznej kraju, a wręcz przeciwnie, należy ją odczytywać jako typowe 
zjawisko wzrostowej fazy cyklu koniunkturalnego.  

Stopa bezrobocia na koniec 2007 r. wyniosła 11,4% i była niższa o 3,4 punktu procentowego w porównaniu z 
poprzednim rokiem. Jednym z głównych czynników wpływających na obniżenie tego wskaźnika był przyrost 
nowych miejsc pracy (o 3,4% w 2007 r.). Średni poziom inflacji w 2007 r. ukształtował się na poziomie 2,5 
procenta. Wysoka inflacja może skutkować dalszym zaostrzaniem polityki monetarnej przez RPP, czego 
skutkiem będzie wzrost stóp procentowych. 

Według szacunkowych danych Ministerstwa Finansów rok 2007 zamknął się deficytem budżetowym na 
poziomie 16,9 mld zł, wobec planowanych 30 mld zł. Oznacza to iż deficyt został zrealizowany w 56%, a to 
dzięki wyższym o 3,1% od planowanych dochodów budżetowych i niższych o 2,3% od planowanych wydatków 
budżetowych. 
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Tabela 13.  Kluczowe wskaźniki makroekonomiczne w latach 2004-2009P 

 2004 2005 2006 2007 2008P 2009P 

PKB (wzrost w % w stosunku do poprzedniego roku) 5,3 3,2 4,4 6,5 5,4 5,1 

Średnia roczna inflacja (wzrost cen w % w stosunku 
do poprzedniego roku) 

3,5 2,1 0,9 2,5 3,9 2,7 

Wynagrodzenie realne brutto (wzrost płac w % w 
stosunku poprzedniego roku) 

0,5 2,0 3,1 6,4 5,1 4,0 

Bezrobocie (stopa wyrażona w %) 19,0 17,6 16,5 11,4 9,6 8,5 

Źródło: „Kwartalne prognozy makroekonomiczne”, nr 56, IBnGR 

 

W latach 2008-2009 IBnGR prognozuje dalszy wzrost importu nad eksportem, czemu sprzyjać będą szybko 
rosnące inwestycje. Docelowo tempo wzrostu importu może wynieść ok. 13%, podczas gdy eksport wzrośnie o 
ok. 8%. Zagrożeniem w kolejnych latach dla naszej gospodarki może być rosnąca inflacja oraz groźba 
pogorszenia koniunktury na świecie. Wg IBnGR żaden z tych czynników nie będzie na tyle silny, aby zagrozić 
powyżej zaprezentowanym wskaźnikom. 

 

RYNEK REKLAMY INTERNETOWEJ 

Wzrost rynku reklamy internetowej na świecie ma ścisły związek ze zwiększającą się popularnością Internetu, 
zwiększeniem liczby internautów i roli jaką pełni w każdej z dziedzin życia. W 2006 roku wydatki netto (bez umów 
barterowych) na reklamę w Internecie w Polsce wyniosły ok. 215 mln złotych. Oznacza to wzrost o prawie 60 
proc. w stosunku do roku poprzedniego. Wydatki na reklamę online stanowiły już 3,9 proc. wszystkich wydatków 
reklamowych. Dla porównania, w Wielkiej Brytanii Internet przyciąga ponad 11 proc. wszystkich nakładów na 
reklamę, więcej niż radio i outdoor razem wzięte. Na całym świecie wydatki na reklamę online to 5,8 proc. 
wszystkich wydatków reklamowych. 

W 2006 na amerykańskim rynku wydano prawie 17 mld USD na reklamę internetową, to czwarty rok z rzędu, w 
którym rynek zanotował większą dynamikę wzrostu w stosunku do poprzednich lat. Tym samym dynamika 
2006/2005 wyniosła 35%. W I kw. 2007 ta kwota wyniosła już 4,9 mld USD (3,8 mld w 2006 – wzrost o 28% w 
stosunku do roku poprzedniego). 

Wydatki na reklamę internetową stanowiły zaledwie 6% (17 mld USD) wszystkich pieniędzy przeznaczonych na 
reklamę w USA. Dla porównania - rynek reklamy bezpośredniej był wart 58 mld USD, a reklamy prasowej – 51,2 
mld USD. Reklama w wyszukiwarkach stanowiła 40% wydatków w 2006 r., czyli najwięcej ze wszystkich form 
reklamowych. Reklama graficzna (banery) stanowiła 32%. W Europie rynek reklamy w 2006 roku wart był 8 mld 
euro, z czego 3,1 mld euro przypadło na Wielką Brytanię.1 

                                                             
1 Źródło: Internetstandard.pl 
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Wykres 1. Światowe wydatki na reklamę                             Wykres 2. Polskie wydatki na reklamę  

Światowe wydatki na reklamę w mld dol (prognoza 2009)
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Źródło: IAB Polska                       Źródło: IAB Polska 

 

Według CR Media Consulting polski rynek reklamy online będzie w 2008 roku wart 477 mln złotych, a wydatki 
na sieć będą stanowić 6,5% kwot wydanych na reklamę we wszystkich mediach. Wartość rynku online w 2007 r. 
wyniosła 330 mln zł i stanowiła 4,9% udziału wydatków na reklamę ogółem. Internet jest jedynym medium, 
które z roku na rok zwiększa swój udział w rynku. CR Media Consulting szacuje, że w roku 2009 osiągnie  
7% rynku reklamy, czyli ponad 554 mln zł. Kwoty podane przez CR Media Consulting nie obejmują rabatów, 
barterów oraz usług związanych z produkcją reklam. Dynamika wzrostu przychodów związanych z Internetem w 
2006 r. wyniosła 45,1%, w roku 2007 było to 44,5%, a w 2008 r. 16%.  

Z kolei według PricewaterhouseCoopers polski rynek reklamy online w 2010 roku będzie wart 760 mln złotych.2  

Niezmiennie główną przyczyną poprawy koniunktury na rynku reklamy jest wzrost gospodarczy. Reklama jest 
branżą szczególnie czułą na wahania koniunktury, jako że wydatki na reklamę są bardzo elastyczne. Z tego 
powodu recesja w latach 1999 – 2003 na rynku reklamowym była zdecydowanie głębsza niż w innych sektorach 
gospodarki, ale można się spodziewać, że w okresie koniunktury rynek reklamy będzie rósł znacznie szybciej niż 
PKB. W USA następuje zmiana tendencji wydatków reklamowych, które kierowane są bardziej w stronę 
serwisów tematycznych, mniej na wyszukiwarki czy sieci reklamowe. Z analizy AA/Razorfish, jednej z 
największych firm zajmujących się reklamą online w USA wynika, że wydatki na reklamę w amerykańskich 
portalach internetowych wzrosły do 24% w 2006 r. z 13% w 2005 r. Największy udział w wydatkach miały 
serwisy wertykalne (tematyczne), które pochłonęły 37% z 542 mln USD – kwoty przeznaczonej na reklamę przez 
partnerów AA/Razorfish. Na reklamę w wyszukiwarkach przeznaczono 28%, mniej niż w 2005 r., gdy było to 
31%. Najmniejszy udział w sprzedaży miały sieci reklamowe, które pochłonęły 11% wydatków, w stosunku do 
12% w 2006 r. Wśród serwisów tematycznych największe wzrosty wydatków zanotowały kategorie: 

- finansowa – 81% wzrostu w stosunku do roku 2005 oraz 4% udziału w rynku serwisów tematycznych, 

- serwisy społecznościowe – 69% wzrostu i 17% udziału w serwisach tematycznych,  

- serwisy rozrywkowe – 46% wzrostu i 17% udziału w serwisach tematycznych. 

Firma PricewaterhouseCoopers opublikowała raport na temat przyszłości branży medialnej i rozrywkowej. 
Raport ten zawiera szczegółowe dane dotyczące wartości rynków reklamowych poszczególnych krajów 
europejskich oraz państw Bliskiego Wschodu i Afryki.  

Najwięcej na reklamę internetową wydano w Wielkiej Brytanii. W 2005 roku było to 2,5 mld USD. Następnym 
dużym rynkiem jest Francja, w której wydatki na reklamę online sięgnęły 1,5 mld USD. Wartość rynku w 
Niemczech w 2005 roku jest szacowana na 404 mln USD. Według raportu czwarty największy kraj Europy 
Zachodniej, jeśli chodzi o reklamę online, to Szwecja, gdzie wydatki wyniosły 193 mln USD.  

                                                             
2 Źródło: Starlink 
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Tabela 14.  Wydatki na reklamę internetową w latach 2001-2010 (w mln USD) 
  

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010   
  
Europa Zachodnia           
Austria 10 11 12 25 31 37 44 50 56 62 
Belgia 10 10 16 25 35 46 57 67 75 81 
Dania 43 58 68 81 94 108 123 137 151 165 
Finlandia 16 16 19 25 31 37 42 47 51 55 
Francja 435 383 577 1 048 1 554 2 051 2 548 3 045 3 480 3 915 
Niemcy 230 282 306 337 404 466 522 578 621 659 
Grecja 15 17 19 21 25 29 32 36 40 44 
Irlandia 12 15 22 32 56 81 106 131 155 180 
Włochy 129 123 128 143 168 199 230 261 186 311 
Holandia 26 40 50 82 122 162 199 230 261 292 
Norwegia 29 31 40 57 74 95 119 144 168 194 
Portugalia 7 7 6 7 10 15 20 25 30 35 
Hiszpania 88 88 91 118 143 168 193 218 242 255 
Szwecja 116 139 148 163 193 233 253 283 313 340 
Szwajcaria 12 13 19 23 36 52 68 84 100 116 
Wielka Brytania 302 358 742 1 494 2 473 3 636 4 727 5 818 6 727 7 454 
Europa Centralna                     
Czechy 5 6 9 17 21 25 29 33 38 42 
Węgry 7 8 9 11 14 17 21 24 28 31 
Polska 21 23 26 45 63 93 124 154 185 216 
Rumunia 2 2 3 6 9 11 14 16 19 21 
Rosja 4 11 18 31 51 72 94 113 134 156 
Turcja 1 1 2 5 7 9 10 12 14 16 
Źródło: PricewaterhouseCoopers 

Polska jest największym rynkiem w regionie Europy Centralnej, osiągając w 2006 wydatki na reklamę 
internetową o wartości 93 mln USD. Polski rynek Jest większy od rosyjskiego, w której wydatki na reklamę 
online pochłonęły 71 mln USD. Kolejne państwo z regionu Centralnej i Wschodniej Europy, wymienione w 
raporcie, to Czechy, których rynek oszacowano na 25 mln USD. Co więcej, polski rynek reklamy online jest 
wyceniany wyżej niż austriacki (31 mln USD), belgijski (35 mln USD), szwajcarski (36 mln USD) czy irlandzki (56 
mln USD). Wartość europejskiego rynku reklamy online wyniosła w 2005 roku 3,8 mld USD. 
Analitycy PricewaterhouseCoopers przewidywali na początku 2006 roku, iż w 2010 roku w Europie wartość 
rynku osiągnie 14,6 mld USD. Jednakże ostatnie dane za 2006 rok dowodzą, że wartość europejskiego rynku już 
wyniosła przeszło 8 mld euro. 



 

 

 

 

Strona 50 
 

 

 
 

 

Dokument Informacyjny MARKETEO.COM S.A. 

Wykres 3. Wydatki na reklamę internetową w Europie 
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Aż 45% przypadło na reklamę typu display (m.in. bannery), 31% przypadło na wyszukiwarki, 22% na reklamę w 
ogłoszeniach, a 2% na mailing reklamowy. 
 
Wykres 4. Udział form reklamy w wydatkach 
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Źródło: PricewaterhouseCoopers 

Internet pozostanie najszybciej rozwijającym się medium reklamowym, utrzymując tempo wzrostu na poziomie 
18% w skali roku, w 2010 roku wartość rynku reklamy online wyniesie 52 mld USD. Motorem napędowym 
globalnego rynku medialnego i rozrywkowego będzie przede wszystkim szerokopasmowy dostęp do Internetu 
oraz telefonia komórkowa.  

Największym rynkiem branży medialnej i rozrywkowej pozostają Stany Zjednoczone. Tamtejszy rynek rozwija 
się w tempie 5,6% rocznie i w 2010 roku może osiągnąć wartość 726 mld USD. Z kolei wartość światowego 
rynku branży medialnej i rozrywkowej będzie rosła w tempie 6,6% w skali roku, by w 2010 osiągnąć kwotę 1,8 
biliona USD.3 

Autorzy prognozy francuskiej agencji mediowej Carat (grupa Aegis) twierdzą, że wydatki na reklamę na świecie 
powinny w roku 2008 mocno wzrosnąć, nawet o 6 proc., wobec 4,6 proc. w 2007 roku. Duży globalny wzrost 
wydatków na reklamę będzie możliwy dzięki takim wydarzeniom jak olimpiada w Chinach czy wybory 
prezydenckie w USA. Prognozy Carat na 2009 rok są ostrożne, ale nie zakładają spowolnienia wynikającego z 
sytuacji na rynkach finansowych na świecie.  

                                                             
3 Źródło: Internetstandard.pl 



 

 

 
 

Strona 51 
 

 

 
 

 

Dokument Informacyjny MARKETEO.COM S.A. 

Internet i technologia cyfrowa będą najbardziej dynamicznym segmentem tego rynku – tu wydatki zwiększą się 
o 23,3 proc., a w następnym roku o kolejne 17,8 proc. Będą one stanowić 1/10 wszystkich wydatków 
reklamowych w 2009 roku. Najprężniejszym regionem świata w reklamie będzie Europa Środkowo-Wschodnia z 
dynamiką w tym roku 17,9 proc. 

 

LICZBA INTERNAUTÓW 
W ciągu ostatniego roku liczba internautów na całym świecie zwiększyła się o 10%. Z badań comScore wynika, 
że w styczniu 2007 r. osób w wieku 15+ lat korzystających z zasobów Internetu, było 747 mln. Najwięcej 
użytkowników sieci przybyło w Indiach, Rosji i Chinach. ChRL jest też drugim największym po USA krajem pod 
względem liczby internautów. 

Wyniki najnowszych badań NetTrack wskazują, że w Polsce jest około 12,8 mln internautów powyżej 15 roku 
życia. Inne badania – Gemius/PBI estymują 14,1 mln użytkowników Internetu w Polsce. Porównując to z 
badaniami comScore, można zauważyć, że mamy więcej użytkowników Internetu niż Rosja, Norwegia czy 
Meksyk. Należy jednak pamiętać, że comScore stosuje inną metodologię badań.  

Wśród wiodących pod względem liczby internautów krajów zachodnich, a więc USA, Niemiec i Wielkiej Brytanii, 
wzrost jest mały. W USA przybyło ich tylko 2%, w Niemczech 3% a w Wielkiej Brytanii – zaledwie 1%. Jednak 
stopień poziomu penetracji Internetu w tych krajach jest bardzo wysoki.4 

Wg danych GUS 36% gospodarstw domowych w Polsce w 2006 r. posiadało dostęp do Internetu.  
Z Internetu szerokopasmowego korzystało 22% gospodarstw, z kolei 45% gospodarstw posiada komputer. GUS 
podaje, że 44% populacji potrafi korzystać z wyszukiwarki internetowej, 23% bierze udział w dyskusjach na 
forach i czatach, 12% telefonuje przez Internet a 8% tworzy strony internetowe.  

94% przedsiębiorstw o liczbie osób powyżej 9 posiada komputer, 89% ma dostęp do Internetu, a 46% do 
Internetu szerokopasmowego. 87% dużych firm posiada stronę internetową, 76% średnich i 47% małych firm. 
W 2005 r. było to odpowiednio 85%, 71% i 43%. 

 

                                                             
4 Źródło: Internetstandard.pl 
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Wykres 5. Powody nieposiadania dostępu do Internetu 

Powody nieposiadania dostępu do Internetu przez 
gospodarstwa domowe
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Źródło: GUS, www.stat.gov.pl 

Według cytowanego opracowania GUS ostatnie lata stanowią postęp w wykorzystaniu nowoczesnych 
technologii informacyjno-telekomunikacyjnych (ICT). Co roku przybywa gospodarstw domowych wyposażonych 
w komputery oraz posiadających dostęp do Internetu. W 2006 roku 36% gospodarstw domowych i 93% 
przedsiębiorstw dysponowało dostępem do Internetu. Zbliżone dane dotyczące penetracji Internetu w Polsce 
podaje Międzynarodowa Unia Telekomunikacyjna (ITU), która szacuje, że 34% populacji miało w zeszłym roku 
dostęp do Internetu. Coraz popularniejsze staje się wykorzystanie dostępu szerokopasmowego – w 2006 roku 
już prawie 2/3 posiadających dostęp do sieci korzystało z niego.  

Wzrost znaczenia dostępu szerokopasmowego ilustruje poniższy wykres: 
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Wykres 6. Liczba abonentów szerokopasmowego Internetu 

Liczba abonentów szerokopasmowego dostepu do Internetu 
w latach 2003-2008
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Źródło: Stan i perspektywy rozwoju rynku telekomunikacyjnego w Polsce, Audytel, Warszawa 2006 

Według szacunków Internet World Stats z Internetu w Polsce korzysta 14,1 mln użytkowników, co oznacza, że 
penetracja wynosi 36,6% (dane na dzień 31 grudnia 2007 roku). Tym samym Polska znajduje się wśród krajów 
Unii Europejskiej o najniższym wskaźniku penetracji. Średnia dla Unii Europejskiej wynosi 50,9%. Polska pod 
tym względem znajduje się w gronie takich państw jak: Rumunia, Bułgaria, Grecja, Litwa, Węgry czy Malta. 
Przeciwieństwem są kraje skandynawskie (Szwecja i Dania), Portugalia Holandia i Luksemburg, gdzie penetracja 
oscyluje wokół 70%. Z drugiej jednak strony Polska należy do czołówki państw o najbardziej dynamicznym 
wzroście penetracji w latach 2000 – 2007. Wynosi ona ponad 400%, co jest jednym z większych wzrostów w 
tym okresie. Poniższa tabela pokazuje podstawowe dane ilustrujące użytkowanie Internetu w krajach Unii 
Europejskiej. 

 
Tabela 15.  Użytkowanie Internetu w Unii Europejskiej  

Państwo 
Liczba użytkowników 

Internetu 
Wskaźnik penetracji 

Wzrost korzystania z 
Internetu w latach  

2000-2007 
Austria 4 650 000 56,7% 121,4% 
Belgia 5 490 000 52,8% 174,5% 
Bułgaria 2 200 000 30,0% 411,6% 
Cypr 356 000 45,2% 197,2% 
Czechy 5 100 000 49,9% 410,0% 
Dania 3 762 500 68,8% 92,9% 
Estonia 760 000 57,8% 107,3% 
Finlandia 3 286 000 62,7% 70,5% 
Francja 34 851 835 54,7% 310,0% 
Grecja 3 800 000 35,5% 280,0% 
Hiszpania 22 843 915 56,5% 324,0% 
Holandia 14 544 400 87,8% 272,9% 
Irlandia 2 060 000 50,1% 162,8% 
Litwa 1 221 700 34,2% 443,0% 
Luksemburg 339 000 70,6% 239,0% 
Łotwa 1 070 800 47,4% 613,9% 
Malta 127 200 31,7% 218,0% 
Niemcy 53 240 128 62,2% 316,9% 
Polska 14 084 600 36,6% 403,0% 
Portugalia 7 782 760 73,1% 211,3% 



 

 

 

 

Strona 54 
 

 

 
 

 

Dokument Informacyjny MARKETEO.COM S.A. 

Rumunia 7 000 000 31,4% 775,0% 
Słowacja 2 255 600 41,4% 247,0% 
Słowenia 1 250 600 62,2% 316,9% 
Szwecja 6 981 200 77,3% 72,5% 
Węgry 3 500 000 35,2% 389,5% 
Wielka Brytania 40 362 842 66,4% 162,1% 
Włochy 33 143 152 57,0% 151,1% 

Źródło: Internet World Stats, 31 grudnia 2007 

W opinii ITU najbliższe lata powinny stanowić kontynuację wzrostu popularności Internetu w Polsce. Specjaliści 
tej organizacji uważają, że obecna penetracja Internetu z szacowanej przez organizację w wysokości 30% 
wzrośnie w 2010 roku do 50%. Szacunki ITU przedstawia poniższy wykres: 
 
Wykres 7. Penetracja Internetu w Polsce 

Prognoza penetracji Internetu w Polsce do 2010 roku
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Źródło: ITU 

Zdaniem analityków Audytel w perspektywie najbliższych lat ceny za dostęp do Internetu będą spadały. 
Prognozują oni, że w 2008 roku średnia efektywna cena za dostęp xDSL do Internetu wyniesie 53 złote na 
miesiąc, co w porównaniu z 2005 rokiem będzie oznaczało spadek o prawie 1/5. Średnie efektywne ceny nie 
uwzględniają akcji promocyjnych stosowanych przez dostawców Internetu. W opinii specjalistów Audytel 
spadkowi cen za dostęp do Internetu sprzyjać będą: oferowanie coraz większych przepustowości, w tym 
również technologii ADSL2 i ADSL2+, o wyższych „przepływnościach”, większych zasięgach i lepiej 
dostosowanych do wymagań telefonii VoIP oraz coraz bardziej „pasmożernych” usług internetowych, usuwanie 
z ofert niskich przepustowości, a także preferowanie długoterminowych umów. Spadek cen za dostęp w opinii 
Zarządu Emitenta będzie jednym z czynników przesądzających o upowszechnieniu sieci w społeczeństwie, co 
przełoży się również na wzrost wartości i wolumenu transakcji handlowych dokonywanych w Internecie. 
Poniższy wykres prezentuje ewolucję cen od 2003 roku wraz z prognozą do 2008 roku. 
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Wykres 8. Średnia cena dostępu do Internetu w Polsce 

Średnia efektywna cena za dostęp xDSL do Internetu 
(w zł/miesiąc)
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Źródło: Stan i perspektywy rozwoju rynku telekomunikacyjnego w Polsce, Audytel, Warszawa 2006 

Jak wynika z najnowszego raportu Komisji Europejskiej, nasz kraj jest w ogonie UE, jeśli chodzi o dostęp do 
Internetu szerokopasmowego. Tylko 8,4 proc. mieszkańców Polski ma dostęp do tego typu usługi. Gorsza od 
Polski jest tylko Bułgaria. W analizie eksperci KE zwracają uwagę na ciągle dominujący udział operatora TP S.A. 
Kontroluje on 58,6% szybkich łącz internetowych, znacznie powyżej średniej dla byłych monopolistów w innych 
krajach UE (36%). 

RYNEK E-COMMERCE 

Zarząd Emitenta, powołując się na informacje przedstawione na konferencji zorganizowanej przez firmę Emota 
szacuje, iż handel przez Internet stanowi 4 – 5% ogólnej sprzedaży detalicznej w Polsce. 

Analiza przygotowana przez Nettrack SMG/KRC dowodzi, że zakupy dokonywane za pośrednictwem Internetu 
cieszą się coraz większą popularnością. Od 2001 roku z każdym rokiem większy odsetek internautów korzysta z 
tej możliwości dokonania transakcji. Według szacunków Nettrack SMG/KRC w 2006 roku prawie co czwarty 
korzystający z Internetu zdecydował się dokonać zakupu. Oznacza to, że w porównaniu z 2001 rokiem odsetek 
osób dokonujących transakcji zwiększył się trzykrotnie. Liczba polskich internautów kupujących online odstaje 
wyraźnie od obserwowanej w wielu krajach Unii Europejskiej.  

Według Forrester Research największy odsetek klientów internetowych kupujących za pośrednictwem 
Internetu był w Wielkiej Brytanii (71%), Szwecji (64%) i Niemczech (59%). 
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Wykres 10. Odsetek Polaków dokonujących zakupów online 

Odsetek polskich internautów kupujących za 
pośrednictwem Internetu w latach 2001-2006
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Źródło: Nettrack SMG/KRC 

Najnowsze opracowanie współautorstwa Internet Standard i Sklepy24.pl przedstawia profil internetowych firm 
zajmujących się handlem oraz ich oczekiwania co do rozwoju sprzedaży5. W badaniu wzięło udział 361 sklepów 
z 3 257 sklepów internetowych zarejestrowanych w katalogu Sklepy24.pl do dnia 15.12.2007 (11% ogółu). 
Opracowanie dowodzi, że większość sklepów to mikroprzedsiębiorstwa, zatrudniające najwyżej 2 osoby. 
Jedynie 12% ankietowanych sklepów stwierdziło, że do ich prowadzenia zatrudnia co najmniej 5 osób. 

O sukcesie sklepu internetowego przesądza wiedza klientów o nim. Jeżeli klient nie jest w stanie znaleźć oferty, 
to wówczas nawet najbardziej atrakcyjny sklep nie może liczyć na powodzenie kupujących. Respondenci 
badania Internet Standard i Sklepy24.pl wskazali, że najistotniejsze znaczenie dla zapoznania się z ofertą przez 
klientów ma pozycjonowanie w wyszukiwarkach (78,9% odpowiedzi). Mniej popularnymi narzędziami 
przedstawiania oferty jest reklama w Internecie (58,3%) oraz obecność w pasażach handlowych i katalogach 
(56,2% odpowiedzi). Na wzrost zaufania klientów największy wpływ mają: stały i szybki kontakt telefoniczny lub 
internetowy (81,9% wskazań), rzetelny opis i wyraźne zdjęcie towaru (79,8%) oraz dobry design sklepu (54,2%).  

Wspomniane opracowanie dostarcza również informacji, jaki był 2007 rok dla sklepów internetowych, a także 
pokazuje ich oczekiwania na najbliższe lata. 73% ankietowanych stwierdziło, że sprzedaż w 2007 roku była 
wyższa niż w 2006 roku. Odmiennej opinii było jedynie 7,2% uczestników sondażu. Ponad 70% respondentów 
było zdania, że ubiegłoroczny zysk netto był wyższy niż w 2006 roku. 3,2% wskazało, że był gorszy. Prowadzący 
sklepy uważają, że najbliższe 3 lata będą stanowiły okres rozwoju e-commerce. Dynamicznego wzrostu 
spodziewa się 67,0% badanych, umiarkowanego zaś wzrostu 30,3%. 0,6% z ankietowanych spodziewa się 
recesji w sektorze.  

Najważniejszy wpływ na koniunkturę mieć będą upowszechnienie dostępu do Internetu (88,3% wskazań), 
niższe ceny towarów w sklepach internetowych niż w sklepach tradycyjnych (79,4%) oraz certyfikacja sklepów 
internetowych i wzrost zaufania konsumentów (35,6%).  

Nawiązując do wyników do badań IAB Polska od 2001 do 2006 roku polski rynek e-commerce wzrósł o ponad 
4500%. Największy wskaźnik wzrostu zanotowany został w latach 2000-2004 kiedy sprzedaż online 
odnotowywała dynamikę wzrostu 200% rocznie. W roku 2006 wartość rynku e-commerce wyniosła 5 mld zł. 
Aukcje internetowe wygenerowały 3 mld zł obrotu, podczas gdy sklepy internetowe – 2 mld zł. Przytaczając 
najświeższe informacje opublikowane w dzienniku Rzeczpospolita rynek polskich sklepów internetowe wraz z 
aukcjami online w roku 2007 wart był 8 mld zł.  

                                                             
5 Źródło: E-commerce 2007, Badanie polskich sklepów internetowych, Sklepy24.pl / Internet Standard 
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Wykres 9. Rynki e-commerce na świecie w 2006 roku (w mln USD) 

Źródło: Forrester, eMarketer, OECD  

Polski rynek jest zdecydowanie większy od irlandzkiego czy greckiego. W 2006 roku internetowa sprzedaż w 
Austrii czy Danii była porównywalna do tej zanotowanej w Polsce. Analitycy eMarketer szacują, że w przeciągu 
następnych pięciu lat rynek ten będzie rósł w tempie 25% rocznie. Motorem napędowym wzrostu rynku e-
commerce w krajach Europy Centralnej i Wschodniej w następnej dekadzie będą następujące kraje: Polska, 
Czechy i Rosja. 
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Wykres 10. Rynek e-commerce w Polsce w latach 2001 - 2007 (w mln zł) 

f 
Źródło: Sklepy24 / Internet Standard, eCard, Allegro.pl, IAB Polska 

Z danych opublikowanych przez Eurostat z okazji obchodzonego 12 lutego Dnia Bezpiecznego Internetu wynika, 
że 16 procent Polaków robi zakupy w Internecie, 4% unika tego z obawy o bezpieczeństwo transakcji, a 
większość po prostu z Internetu nie korzysta.  

Katalog przygotowany przez Sklepy24.pl zawiera informacje o 3 300 sklepach internetowych w Polsce 
podzielonych na 12 grup. Największą kategorię tworzy „Dom i Ogród”, Handel elektroniczny w 2007 roku w 
Polsce osiągnął wartość 8,1 mld zł, czyli o 62% więcej niż w 2006 roku. Obroty sklepów działających w polskiej 
sieci rosną szybciej niż internetowych aukcji, ale to one nadal stanowią większą część rynku e-commerce. 
Łączne obroty B2C oszacowane zostały w raporcie Sklepy24 / Internet Standard na 3,5 mld zł. E-commerce to w 
Polsce ciągle młody rynek. Połowa ankietowanych sklepów istnieje w sieci krócej niż dwa lata. W ubiegłym roku 
przybyło w sieci ponad 1000 sklepów, to pojawiają się pierwsze oznaki nasycenia niektórych branż. Wszystko 
wskazuje, że w polskim Internecie jest już wystarczająco dużo sklepów z elektroniką, książkami i artykułami dla 
dzieci. Największą grupę, prawie 15 procent wszystkich, stanowią internetowe witryny handlowe z artykułami 
wyposażenia domów i ogrodów. Kolejne cztery duże grupy to: „Zdrowie i Uroda”, „Upominki i Kwiaty”, 
„Elektronika i Fotografia” oraz „Komputery”.  

Dane przedstawione przez Eurostat za rok 2006 przedstawiają statystyki, wg których jeden na ośmiu Polaków i 
jeden na czterech polskich internautów dokonał zakupów internetowych przynajmniej raz. Te dane sytuują 
Polskę na 17. miejscu w Europie za Słowenią, Czechami, lecz przed Słowacją i Węgrami.  

Spośród produktów, które Polacy kupowali przez Internet, największą popularnością cieszyły się książki, odzież i 
obuwie, telefony i akcesoria GSM, komputery, elektronika użytkowa, muzyka, kosmetyki. Tuż za nimi, na 8. 
pozycji  w rankingu uplasowały się akcesoria samochodowe. Stanowiły one 6,3% sprzedanych produktów przez 
Internet w 2006 roku (w roku 2005 było to 2,4%). 
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Wykres 11. Produkty kupowane online w Polsce (w %) 

 
Źródło: SMG/KRC 

13. Opis głównych inwestycji krajowych i zagranicznych Emitenta, w tym inwestycji 
kapitałowych, za okres objęty sprawozdaniem finansowym lub skonsolidowanym 
sprawozdaniem finansowym, zamieszczonymi w Dokumencie Informacyjnym 

Główną inwestycją Emitenta w roku 2007 było wdrożenie nowych technologii na platformie handlowej i na 
portalach branżowych. Emitent zakończył wdrażanie  systemu zarządzania projektowego Project Marketeo 
opartego o technologię open source Dot Project, półautomatycznego systemu moderacji ogłoszeń, produktów i 
danych użytkowników platformy Marketeo.com oraz zakończył budowę programu, importera bazy produktów 
dla klientów Marketeo.com. 

14. Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: upadłościowym, 
układowym lub likwidacyjnym 

Wobec Emitenta nie zostało wszczęte żadne postępowanie upadłościowe, układowe ani likwidacyjne. 

15. Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: ugodowym, 
arbitrażowym lub egzekucyjnym, jeżeli wynik tych postępowań ma lub może mieć 
istotne znaczenie dla działalności Emitenta 

Wobec Emitenta nie zostało wszczęte żadne postępowanie ugodowe, arbitrażowe ani egzekucyjne, których 
wynik ma lub może mieć istotne znaczenie dla działalności Emitenta. 
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16. Informacje na temat wszystkich innych postępowań przed organami rządowymi, 
postępowań sądowych lub arbitrażowych, włącznie z wszelkimi postępowaniami w 
toku, za okres obejmujący co najmniej ostatnie 12 miesięcy, lub takimi, które mogą 
wystąpić według wiedzy Emitenta, a które to postępowania mogły mieć lub miały w 
niedawnej przeszłości, lub mogą mieć istotny wpływ na sytuację finansową 
Emitenta, albo zamieszczenie stosownej informacji o braku takich postępowań 

Według wiedzy Emitenta za okres ostatnich 12 miesięcy nie wystąpiły oraz nie ma podstaw do wystąpienia 
żadnych postępowań przed organami rządowymi, żadnych postępowań sądowych lub arbitrażowych, które 
mogły mieć lub miały w niedawnej przeszłości lub mogą mieć istotny wpływ na sytuację finansową Emitenta. 

17. Zobowiązania Emitenta istotne z punktu widzenia realizacji zobowiązań wobec 
posiadaczy instrumentów finansowych, które związane są w szczególności  
z kształtowaniem się jego sytuacji ekonomicznej i finansowej 

Według najlepszej wiedzy Emitenta na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego nie istnieją 
zobowiązania Emitenta istotne z punktu widzenia realizacji zobowiązań wobec posiadaczy instrumentów 
finansowych. 

18. Informacja o nietypowych okolicznościach lub zdarzeniach mających wpływ na 
wyniki z działalności gospodarczej, za okres objęty sprawozdaniem finansowym lub 
skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, zamieszczonymi w Dokumencie 
Informacyjnym 

Nie występują nietypowe okoliczności lub zdarzenia mające wpływ na wyniki z działalności gospodarczej, za 
okres objęty sprawozdaniem finansowym, zamieszczonym w Dokumencie Informacyjnym. 

19. Wskazanie wszelkich istotnych zmian w sytuacji gospodarczej, majątkowej i 
finansowej Emitenta i jego grupy kapitałowej oraz innych informacji istotnych dla 
ich oceny, które powstały po sporządzeniu danych finansowych, o których mowa w 
rozdziale „Sprawozdania finansowe” w Dokumencie Informacyjnym 

Na podstawie Uchwały nr 1 z dnia 28 kwietnia 2008 roku, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 
nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z kwoty 615.000,00 zł do kwoty 715.000,00 zł. Uchwała 
określiła ponadto, iż akcje zwykłe na okaziciela B będą uczestniczyć w dywidendzie wypracowanej od dnia 1 
stycznia 2008r. tj. jest za cały rok obrotowy 2008 na równi z pozostałymi akcjami spółki.  

Emitent oświadcza, że od dnia 01 stycznia 2008 tj. od dnia następującego po dniu, na który sporządzono 
ostatnie zbadane sprawozdanie finansowe Spółki do dnia sporządzenia Dokumentu Informacyjnego, nie miały 
miejsca żadne obciążenia z zakresu zobowiązań wynikających z umów najmu, leasingu, kredytu bądź innych 
umów im podobnych. 

Ponadto w wyżej wymienionym okresie Emitent zawarł następujące istotne umowy: 

 Umowa zawarta w dniu 20.02.2008 r. w Poznaniu pomiędzy MARKETEO.COM sp. z o. o. a 
Międzynarodowymi Targami Poznańskimi sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie dotycząca wzajemnej 
wymiany usług promocyjnych w związku z organizowanymi przez MTP w okresie od 22 do 25.04 2008 
r. Międzynarodowymi Targami Instalacyjnymi INSTALACJE 2008. Strony oświadczyły, że wartość 
zobowiązania po udzieleniu sobie wzajemnych rabatów wynosi 13.000,00 zł.  
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 Umowa Barterowa z dn. 02.01.2008r w Bydgoszczy pomiędzy MARKETEO.COM Sp. z o. o. a Euro-
Media Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie dotyczącej współpracy polegającej na wzajemnej wymianie 
usług promocyjnych oraz informacji w zakresie ogrzewnictwa i branży pokrewnych. Strony 
oświadczyły, że wartość świadczenia ustalają na kwotę roczną 7.400,00zł. 

 Umowa Barterowa zawarta w dn. 25.02.2008 r. w Warszawie pomiędzy MARKETEO.COM Sp. z o. o. a 
Montgomery International Ltd. dotyczącej świadczenie usług z zakresu obsługi reklamowej o wartości 
8.000,00 zł netto. 

 Umowa zawarta w dn. 11.02.2008 r. w Poznaniu pomiędzy MARKATEO.COM Sp. z o. o. a 
Międzynarodowymi Targami Poznańskimi Sp. z o. o. z siedziba w Poznaniu dotyczącej współpracy stron 
podczas Targów Tkaniny, Odzieży i Dodatków Tex – Style 2008. Strony oświadczyły że wartość 
zobowiązania po udzielonych rabatach wynosi 8.000,00 zł. netto.  

20. Osoby zarządzające i osoby nadzorujące Emitenta (imię, nazwisko, zajmowane 
stanowisko oraz termin upływu kadencji, na jaką zostali powołani)  
 

20.1. Zarząd 

Zgodnie z postanowieniami § 13 Statutu Emitenta Zarząd składa się od jednego do pięciu członków. Liczbę 
członków Zarządu określa Rada Nadzorcza, która to jednemu z nich w drodze głosowania powierza funkcję 
Prezesa Zarządu. Członkowie Zarządu pierwszej kadencji (obecna kadencja) powołani zostali w liczbie trzech 
członków w procesie zmiany formy prawnej Spółki na spółkę akcyjną. 

Działalność władz Spółki normują m.in.: Kodeks spółek handlowych, Statut Spółki oraz regulaminy wewnętrzne 
Emitenta.  

Zgodnie z art. 369 § 4 Kodeksu spółek handlowych mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia 
walnego zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia 
funkcji członka zarządu. Ponadto, zgodnie z art. 369 § 5 Kodeksu spółek handlowych mandat członka Zarządu 
wygasa wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania członka Zarządu. 

Zgodnie z § 14 Statutu Spółki Zarząd kieruje całokształtem działalności Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz, a 
także w sądzie. Zarząd obowiązany jest zarządzać majątkiem i sprawami Spółki oraz spełniać swoje obowiązki ze 
starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przestrzegać przepisów prawa, postanowień Statutu i 
uchwał pozostałych organów Spółki.  

Kadencja obecnego Zarządu rozpoczęła się w dniu 25 lutego 2008 r.  

Mandat członka Zarządu wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie 
finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. 

 
 Osoby zarządzające Emitenta (skład Zarządu) 

Imię i nazwisko Funkcja Data upływu kadencji 
Ryszard Zawieruszyński Prezes Zarządu 25 lutego 2013 r. 

Agnieszka Bartoszewicz Członek Zarządu 25 lutego 2013 r. 

Marcin Kubik Członek Zarządu 25 lutego 2013 r. 

Źródło: Emitent 

Ryszard Zawieruszyński – Prezes Zarządu 
 
Pan Ryszard Zawieruszyński został powołany do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu w dniu 25 lutego 2008 r.  
 
Posiadane kwalifikacje (wykształcenie):  

 wykształcenie wyższe, Absolwent Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy Wydział Mechaniczny, 
rok ukończenia 1996. 
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Opis wiedzy oraz zdobytego doświadczenia: 

 10.1996 -12.1996 - konstruktor w firmie „Żefam” Żnin, 
 01.1997 - 05.1997 - konstruktor w firmie „OSKA” Brzoza, 
 05.1997 - 10.1999 – własna działalność gospodarcza w zakresie transportu, 
 01.1999 - 06.2004 – założyciel i wspólnik Citynet Media s.c. D. Topolewski, R. Zawieruszyński, A., 

Kocemba, M. Świtalski, 
 09.2003 - 04.2006 - Wiceprezes Zarządu OPONEO.PL Sp. z o.o. (d. OPONY.COM sp. z. o.o.), 
 02.2004 – 25.01.2007 - Wiceprezes Zarządu w Hammerdeals.pl Sp. z o.o., 
 05.2005 - 25.01.2007 - Wiceprezes Zarządu w Hurtopon.pl Sp. z o.o., 
 04.2006 – obecnie - Prezes Zarządu MARKETEO.COM SA (d. Citynet Media Sp. z o.o.), 
 05.02.2007 – obecnie – Przewodniczący Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A.,  
 03.2008 - obecnie - Prezes Zarządu firmy Narzedzia.pl Sp. z o. o.  

 
Pan Ryszard Zawieruszyński w okresie co najmniej ostatnich 5 lat: 

 nie pełnił funkcji administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych w podmiotach, które znalazły się 
w stanie upadłości, likwidacji lub zarządu komisarycznego, 

 nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo, 
 nie został formalnie oskarżony ani nie podlegał sankcji nałożonej przez organy państwowe, jak również 

inne organizacje (w tym organizacje zawodowe), 
 nie został pozbawiony prawa pełnienia funkcji w organach administracyjnych, zarządzających lub 

nadzorczych jakiegokolwiek emitenta, jak również nie został pozbawiony prawa uczestniczenia w 
zarządzaniu lub prowadzenia spraw jakiegokolwiek emitenta. 

 
Agnieszka Bartoszewicz – członek Zarządu 
 
Pani Agnieszka Bartoszewicz została powołana do pełnienia funkcji członka Zarządu w dniu 25 lutego 2008 r.  
 
Posiadane kwalifikacje (wykształcenie):  

 Liceum Ekonomiczne kierunek finanse i rachunkowość, 
 Międzynarodowa Szkoła Bankowości i Finansów w Katowicach, studium bankowości oddział w 

Bydgoszczy, 
 Roczny kurs bankowości zakończony egzaminem prowadzonym przez departament strategii 

personalnych, 
 Licencjonowany sprzedawca funduszy inwestycyjnych PKO CREDIT SUISSE. 

Opis wiedzy oraz zdobytego doświadczenia: 
 PKO BP Bydgoszcz 1995 - 1 grudnia 2005 (doradca klienta , inspektor kredytowy, doradca klienta VIP 

oraz licencjonowany sprzedawca funduszy inwestycyjnych PKO/CREDIT SUISSE oraz OFE 
PKO/HANDLOWY), 

 MARKETEO.COM SA od 1 grudnia 2005 do dnia obecnego (dawniej CityNet Media Sp. z o.o.) specjalista 
do spraw marketingu. 

Powiększanie zdobytego wykształcenie poprzez liczne szkolenia i kursy w tym szkolenia dotyczące technik  
efektywnej sprzedaży organizowany przez departament marketingu i sprzedaży, przemawiania językiem 
korzyści, budowania ofert, obsługa klienta VIP, zarządzania kapitałem ludzkim i budowanie zespołu.  
Doświadczenie w pracy  z  klientem , współpraca z agencjami PKO BP, przygotowywanie oraz przeprowadzanie 
licznych prezentacji w firmach  na temat produktów bankowych przełożyło się na umiejętność sprawnej 
organizacji pracy swojej oraz koordynacje pracy innych, a dzięki doświadczeniu przy projekcie "Dni otwarte w 
PKO BP" umiejętność efektywnego rozwiązywania problemów o charakterze metodologicznym i 
interpersonalnym. Licencjonowany sprzedawca funduszy inwestycyjnych PKO/CREDIT SUISSE, najlepszy 
sprzedawca produktów bankowych w regionie Kujawsko-pomorskim.  

Zdobyte doświadczenie w PKO BP SA  przełożyło się w sposób wymierny na wyniki sprzedażowe już w 
pierwszym miesiącu pracy w MARKETEO.COM S.A., jako specjalista do spraw marketingu 
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portalu drukarnie.com.pl, który stał się liderem  pośród portali branży poligraficznej. Już w pierwszych 
miesiącach pracy nastąpił wzrost o 80% w dochodach portalu oraz ilości użytkowników, a nawiązanie stałej 
współpracy z najważniejszymi firmami w branży poligraficznej oraz instytucjami poligraficznymi w  znacznym 
stopniu wzmocniło markę firmy. Organizacja regat CMYK CUP wpłynęła na umocnienie więzi miedzy klientami a 
portalem. Obecnie oprócz sprzedaży powierzchni reklamowej, zakres prac obejmuje rozliczanie prac 
koordynowanych przez dział reklamy, ustalanie i przestrzeganie strategii firmy z Zarządem, współpraca z e-
redakcją, śledzenie trendów i nowości w branży internetowej, zwiększanie sprzedaży poprzez wprowadzanie 
odpowiednich narzędzi w dziale marketingu. 

Pani Agnieszka Bartoszewicz w okresie co najmniej ostatnich 5 lat: 
 nie pełniła funkcji administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych w podmiotach, które znalazły się 

w stanie upadłości, likwidacji lub zarządu komisarycznego, 
 nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo, 
 nie została formalnie oskarżona ani nie podlegała sankcji nałożonej przez organy państwowe, jak 

również inne organizacje (w tym organizacje zawodowe), 
 nie została pozbawiona prawa pełnienia funkcji w organach administracyjnych, zarządzających lub 

nadzorczych jakiegokolwiek emitenta, jak również nie została pozbawiony prawa uczestniczenia w 
zarządzaniu lub prowadzenia spraw jakiegokolwiek emitenta. 
 

 
Marcin Kubik – członek Zarządu 

Pan Marcin Kubik został powołany do pełnienia funkcji członka Zarządu w dniu 25 lutego 2008 r.  

Posiadane kwalifikacje (wykształcenie):  

 Technikum Elektroniczne w Bydgoszczy, specjalizacja systemy komputerowe, tytuł technik elektronik, 
 Wyższa Szkoła Informatyczna w Łodzi, Wydział informatyki, kierunek Informatyka, specjalizacja grafika 

komputerowa, tytuł inżynier informatyk. 

Opis wiedzy oraz zdobytego doświadczenia: 
 07.1999-06.2001 praca na stanowisku webdeveloper /webdesigner w firmie Impuls s. c. w Bydgoszczy, 

projektowanie stron www oraz internetowych kampanii reklamowych, 
 07.2001-12.2001 praca na stanowisku webdeveloper /webdesigner w 2H MEDIA (własna działalność 

gospodarcza), projektowanie stron www oraz internetowych kampanii reklamowych, 
 12.2001-12.2006 praca na stanowisku webdeveloper /webdesigner w MARKETEO.COM S.A. (dawniej 

Citynet Media s. c., Citynet Media Sp. z o.o.), projektowanie stron www oraz internetowych kampanii 
reklamowych,  

 12.2006 do dziś praca na stanowisku IT Director /Project Manager w MARKETEO.COM S.A. (dawniej 
Citynet Media s. c., Citynet Media Sp. z o.o.), tworzenie planów strategicznych firmy z udziałem działu 
IT, odpowiedzialność za obsługę i prawidłowe funkcjonowanie systemów IT w firmie, zarządzanie 
zasobami działu IT, przygotowywanie harmonogramu realizacji projektów i nadzorowanie jego 
przestrzegania w trakcie trwania projektów, odpowiedzialność za terminowe wykonywanie prac działu 
IT, weryfikowanie technologii i sposobu realizacji projektów. 

 
Pan Marcin Kubik w okresie co najmniej ostatnich 5 lat: 

 nie pełnił funkcji administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych w podmiotach, które znalazły się 
w stanie upadłości, likwidacji lub zarządu komisarycznego, 

 nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo, 
 nie został formalnie oskarżony ani nie podlegał sankcji nałożonej przez organy państwowe, jak również 

inne organizacje (w tym organizacje zawodowe), 
 nie został pozbawiony prawa pełnienia funkcji w organach administracyjnych, zarządzających lub 

nadzorczych jakiegokolwiek emitenta, jak również nie został pozbawiony prawa uczestniczenia w 
zarządzaniu lub prowadzenia spraw jakiegokolwiek emitenta. 
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20.2. Rada Nadzorcza 

Zgodnie § 17 Statutu Spółki Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków, powoływanych i odwoływanych na 
okres 5 lat uchwałą Walnego Zgromadzenia. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swojego grona 
Przewodniczącego.  Zarówno cała Rada Nadzorcza jak i jej poszczególni członkowie mogą być w każdej chwili 
odwołani przez Walne Zgromadzenie. 

Kadencja obecnej Radny Nadzorczej rozpoczęła się w dniu 25 lutego 2008 r.  

Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego 
sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. 
 

 
 Osoby nadzorujące Emitenta (skład Rady Nadzorczej) 

Imię i nazwisko Funkcja Data upływu kadencji 
Dariusz Topolewski Przewodniczący Rady Nadzorczej 25 lutego 2013 r. 

Arkadiusz Kocemba Członek Rady Nadzorczej 25 lutego 2013 r. 

Maciej Świtalski Członek Rady Nadzorczej 25 lutego 2013 r. 

Seweryn Rutkowski Członek Rady Nadzorczej 25 lutego 2013 r. 

Wojciech Topolewski Członek Rady Nadzorczej 25 lutego 2013 r. 

Źródło: Emitent 

 
Żaden z członków Rady Nadzorczej w okresie co najmniej ostatnich 5 lat: 

 nie pełnił funkcji administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych w podmiotach, które znalazły się 
w stanie upadłości, likwidacji lub zarządu komisarycznego, 

 nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo, 
 nie został formalnie oskarżony ani nie podlegał sankcji nałożonej przez organy państwowe, jak również 

inne organizacje (w tym organizacje zawodowe), 
 nie został pozbawiony prawa pełnienia funkcji w organach administracyjnych, zarządzających lub 

nadzorczych jakiegokolwiek emitenta, jak również nie został pozbawiony prawa uczestniczenia w 
zarządzaniu lub prowadzenia spraw jakiegokolwiek emitenta. 

 

21. Dane o strukturze akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy, 
posiadających co najmniej 10% głosów na Walnym Zgromadzeniu 
 

 Kapitał zakładowy MARKETEO.COM S.A.  

Imię i nazwisko Seria akcji Liczba sztuk 
Udział w kapitale 
zakładowym  
(w %) 

Liczba głosów 
Udział w ogólnej 
liczbie głosów  
(w %) 

Dariusz Topolewski A 2 600 614 42,29% 2 600 614 42,29% 

Ryszard Zawieruszyński A 2 286 901 37,18% 2 286 901 37,18% 

Arkadiusz Kocemba A    569 988 9,27%     569 988 9,27% 

Maciej Świtalski A    307 500 5,00%     307 500 5,00% 

Seweryn Rutkowski A    284 997 4,63%     284997 4,63% 

Agnieszka Bartoszewicz A      50 000 0,81%      50 000 0,81% 

Marcin Kubik A      50 000 0,81%      50 000 0,81% 

Źródło: Emitent 
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 Kapitał zakładowy MARKETEO.COM S.A. przy założeniu zarejestrowania zmiany wysokości kapitału 
zakładowego w wyniku objęcia Akcji serii B 

Imię i nazwisko Seria akcji Liczba sztuk 
Udział w kapitale 
zakładowym  
(w %) 

Liczba głosów 
Udział w ogólnej 
liczbie głosów  
(w %) 

Dariusz Topolewski A 2 600 614 36,37% 2 600 614 36,37% 

Ryszard Zawieruszyński A 2 286 901 31,98% 2 286 901 31,98% 

Arkadiusz Kocemba A 569 988 7,97% 569 988 7,97% 

Maciej Świtalski A 307 500 4,30% 307 500 4,30% 

Seweryn Rutkowski A 284 997 3,98% 284997 3,98% 

Agnieszka Bartoszewicz A 50 000 0,70% 50 000 0,70% 

Marcin Kubik A 50 000 0,70% 50 000 0,70% 

Inwestor nr 1 B 300 000 4,19% 300 000 4,19% 

Inwestor nr 2 B 250 000 3,49% 250 000 3,49% 

Inwestor nr 3 B 250 000 3,49% 250 000 3,49% 

Inwestor nr 4 B 200 000 2,80% 200 000 2,80% 
Źródło: Emitent 
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SPRAWOZDANIA FINANSOWE 

KORPEX-AUDYTOR Spółka z o.o. 
85-174 Bydgoszcz, ul. Glinki 58 

tel./fax  /052/ 371 93 34, kom. 503 080 360, e-mail korpex@korpex.pl 

Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych – nr 779 

------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

OPINIA I RAPORT 
z badania 

sprawozdania finansowego 

sporządzonego na dzień 31.12.2007r. 

 

 

MARKETEO. COM 

Spółka z o.o. 

 

85-171 Bydgoszcz 

ul. Wojska Polskiego 8 

  

  

 

 

              Bydgoszcz, dnia 30 kwietnia 2008 r.  

 

 

 

 



 

 

 
 

Strona 67 
 

 

 
 

 

Dokument Informacyjny MARKETEO.COM S.A. 

 



 

 

 

 

Strona 68 
 

 

 
 

 

Dokument Informacyjny MARKETEO.COM S.A. 

 



 

 

 
 

Strona 69 
 

 

 
 

 

Dokument Informacyjny MARKETEO.COM S.A. 

KORPEX-AUDYTOR Spółka z o.o. 
85-174 Bydgoszcz, ul. Glinki 58 

tel./fax  /052/ 371 93 34, kom. 503 080 360, e-mail korpex@korpex.pl 

Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych – nr 779 

------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

RAPORT 
uzupełniający badanie 

sprawozdania finansowego 

sporządzonego na dzień 31.12.2007r. 

 

 

MARKETEO. COM 

Spółka z o.o. 

 

85-171 Bydgoszcz 

ul. Wojska Polskiego 8 

  

  

 

 

              Bydgoszcz, dnia 30 kwietnia 2008 r.  
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SPIS TREŚCI 

 

  

CZĘŚĆ OGÓLNA  

1. Identyfikacja badanego sprawozdania finansowego  

2. Dane porządkowe  

3. Prezentacja sprawozdań finansowych  

4. Analiza sytuacji finansowej badanej jednostki                                                  

B.   INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE 

        

 

Prawidłowość i rzetelność ksiąg rachunkowych 

2.   Kontrola wewnętrzna    

 

3.   Charakterystyka poszczególnych składników aktywów bilansu  

4. Charakterystyka poszczególnych składników pasywów bilansu                       

5. Pozycje kształtujące wynik finansowy oraz kompletność i 

prawidłowość  ich ujęcia 

 

6. Poprawność wyniku finansowego brutto i netto oraz wyliczenie 

podatku dochodowego        

 

7. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, zestawienie zmian 

w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych, dodatkowe 

informacje i wyjaśnienia oraz sprawozdanie zarządu  

8. Zdarzenia po dacie zakończenia roku obrotowego                                                                            

 

C. PODSUMOWANIE WYNIKÓW  BADANIA  
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A. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1. Identyfikacja badanego sprawozdania finansowego i opinii biegłego rewidenta. 

Niniejszy raport dotyczy badania sprawozdania finansowego MARKETEO. COM spółka z o.o. w Bydgoszczy, 
sporządzonego na dzień 31.12.2007 r. obejmującego okres sprawozdawczy od 1.01. do 31.12.2007 r. stanowi 
on całość wraz z opinią biegłego rewidenta. 

Opinia o sprawozdaniu finansowym wyraża ogólny wniosek wynikający z przeprowadzonego badania. Wniosek  
ten nie stanowi sumy ocen wyników badania poszczególnych pozycji sprawozdania, ale zakłada nadanie 
poszczególnym ustaleniom odpowiedniej wagi (istotności), uwzględniającej wpływ stwierdzonych faktów na 
rzetelność i prawidłowość sprawozdania finansowego jako całości. 

W związku z powyższym raport z badania zawiera ustalenia stanowiące wyłącznie uszczegółowienie wyrażonej 
opinii i w ten sposób powinien być odczytany. 

Raport sporządzony został stosownie do norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta  wydanych przez 
Krajową Radę Biegłych Rewidentów oraz ustawy o rachunkowości z 29.09.1994 r.  (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 
694 wraz z późniejszymi zmianami). 

Na sprawozdanie finansowe Spółki, sporządzone na dzień 31.12.2007 r. składa się: 

1.  wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 
2.  bilans, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą  1.266 tys. zł, 
3.  rachunek zysków i strat za okres od 1.01 do 31.12.2007 r. wykazujący zysk netto w   
     kwocie 119 tys. zł, 
4.  zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. wykazujące wzrost 
kapitału własnego o kwotę 119 tys.  zł, 
5.  rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.  
wykazujący wzrost środków pieniężnych o kwotę 346 tys.  zł, 
6.  dodatkowe informacje i objaśnienia. 

Za sporządzenie sprawozdania finansowego odpowiada Kierownik badanej jednostki. Natomiast naszym 
zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o rzetelności, prawidłowości  i jasności tego sprawozdania 
finansowego oraz prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego sporządzenia a także 
sporządzenia  raportu z przeprowadzonego badania. 

Kierownictwo jednostki udostępniło całą wymaganą przez nas dokumentację wraz z wyjaśnieniami oraz 
przedstawiło na piśmie oświadczenie o kompletności, rzetelności i prawidłowości sprawozdania finansowego 
przedstawionego do badania, ujawnieniu w informacji dodatkowej wszelkich zobowiązań warunkowych 
istniejących na dzień 31.12.2007 r. oraz o nie zaistnieniu do dnia złożenia oświadczenia zdarzeń wpływających 
w sposób istotny na wielkość danych wykazanych w sprawozdaniu finansowym za rok badany. 

W czasie przeprowadzania badania nie wystąpiły ograniczenia zakresu badania. 

W badaniu poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego i ksiąg rachunkowych posłużono się próbkami 
rewizyjnymi, na podstawie których wnioskowano o poprawności badanych pozycji. Badanie ograniczone do 
wybranych prób zastosowano również w odniesieniu do rozrachunków z budżetami,  w związku z czym mogą 
wystąpić różnice pomiędzy ustaleniami zawartymi w niniejszym raporcie a wynikami ewentualnych kontroli 
przeprowadzonych metoda pełną. 

Nie stanowiło przedmiotu badania ustalenie i wyjaśnienie zdarzeń, które mogły stanowić podstawę do 
wszczęcia postępowania karnego przez powołane do tego organy. Nie były również przedmiotem badania inne 
nieprawidłowości, które mogły wystąpić poza systemem  

rachunkowości badanej jednostki. 
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2. Dane porządkowe. 
 

2.1 Na podstawie umowy  zawartej w dniu 11 kwietnia 2008 r. pomiędzy MARKETEO.COM Spółka Akcyjna w 
Bydgoszczy, ul. Wojska Polskiego 8, a KORPEX–AUDYTOR Spółka z o.o. w Bydgoszczy, zostało przeprowadzone 
badanie sprawozdania finansowego: 

MARKETEO.COM 

Spółka z o.o. 

85-171 Bydgoszcz 

ul. Wojska Polskiego 8 

sporządzonego na dzień 31.12.2007 r. i obejmującego okres sprawozdawczy od 1.01 do 31.12.2007 r. 

2.2 Akt założycielski spółki został zawarty w dniu 13.02.2004 r. w Kancelarii Notarialnej Moniki Gutmańskiej – 
Pawłowskiej w Bydgoszczy ul. Wełniany Rynek , Rep. A 295/2004. 

Zmiana umowy Spółki: 

-  Akt notarialny Kancelarii Notarialnej Moniki Gutmańskiej - Pawłowskiej, spisany w dniu 05.04.2002 r. 
Repertorium A 1774/2004 r., 

-  Akt notarialny tej samej Kancelarii Notarialnej spisany w dniu 23.04.2004 r. Rep. Nr A  2571/2004 r. 

- Akt notarialny Kancelarii Notarialnej Piotra Góreckiego w Bydgoszczy ul Mostowa 1 z dnia  12.04.2007 
r. Rep. A Nr 2075/2007.        

Wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego dokonano pod numerem KRS – 0000205790 w dniu 05.05.2004 r. w 
Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Ostatni wpis 
dokonany w dniu 04.03.2008 r. 

Na podstawie sygn. sprawy BY.XII NS-REJ.KRS/003249/07/329 Dec. Sądu Rejonowego  XIII Wydz. Gosp. KRS z 
dnia 22.05.2007 r. dokonano wpisu zmiany nazwy spółki:   

dotychczasowa nazwa; CITYNET MEDIA Sp. z o.o. w Bydgoszczy 

nowa nazwa: MARKETO.COM Sp. z o.o. w Bydgoszczy. 

2.3 Przedmiotem działania Spółki jest: działalność wymieniona w Dziale III KRS tj.: 

51,45, Z  Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków, 

51,47, Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego i osobistego,  

51,53, A Sprzedaż hurtowa drewna, 

51,53, B Sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego, 

51,54, Z  Sprzedaż hurtowa, artykułów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i 
grzejnego, 

51,55, Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych, 

51,62, Z Sprzedaż hurtowa maszyn budowlanych, 

51,65, Z Sprzedaż sprzętu transportowego, elektrycznego sprzętu instalacyjnego, urządzeń elektrycznych, 
przyrządów i urządzeń pomiarowych, maszyn dla potrzeb przemysłu, handlu i transportu,     
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52, 45, Z Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego oraz artykułów radiowo 
telewizyjnych, 

52,48, A  Sprzedaż detaliczna mebli, wyposażenia biurowego, komputerów oraz sprzętu telekomunikacyjnego,  

52,48, B Sprzedaż detaliczna sprzętu optycznego, fotograficznego oraz precyzyjnego, 

52,61, Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej, 

74,13, Z Badanie rynku i opinii publicznej, 

74,40, Z Reklama,  

37,,,  ,     Zagospodarowanie odpadów, 

51, 1, ,    Sprzedaż hurtowa artykułów objętych przedmiotem, działalności spółki, realizowana na zlecenie, 

52,50, Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych z godnie z przedmiotem działalności spółki, prowadzona w 
sklepach.   

Prowadzona działalność Spółki w 2007 r. mieści się w wyżej wymienionym przedmiocie działalności.    

 Czas trwania MARKETO.COM jest nieoznaczony. 

 2.4  Spółka ma: 

- numer identyfikacji NIP 953-24-72-649 nadany decyzją II Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy, dnia 26.05.2004 r.  

- regon nr 093188712 nadany przez Urząd Statystyczny w Bydgoszczy dnia 31.05.2007 r. 

2.5  Kapitał podstawowy stanowi kwotę 50.000,00 zł i został objęty w sposób następujący: 

Nota objaśniająca nr 12 

2.6    Kapitał własny spółki na dzień 31.12.2007 r. stanowił kwotę 721 tys.  zł  

2.7    Przeciętne zatrudnienie na dzień 31.12.2007  r. wynosiło 19,0 etatów.   

2.8  Po dokonanym wpisie do KRS  w dniu 17.11.2006 r. oraz w okresie sprawozdawczym Zarząd był 4 osobowy 
i w jego skład wchodzili: 

Aldona Maria Rybka                     - Wiceprezes Zarządu 

Ryszard Zawieruszyński              - Prezes Zarządu 

Agnieszka Renata Bartoszewicz   - Członek Zarządu 

Marcin Roman Kubik                   - Członek Zarządu  

Sposób reprezentowania podmiotu: reprezentacja łączna.           

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadził KORPEX-AUDYTOR  Spółka z o.o. w Bydgoszczy nr ewid. 779 a 
w jej imieniu biegły rewident Eugeniusz Kowalczyk nr ewid. 5112/3106. Zarówno podmiot uprawniony jak 
również biegły rewident, są niezależni w rozumieniu art. 66 ust. 2 ustawy o rachunkowości od badanej 
jednostki. 

Wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego za 2007 r. dokonało WZW spółki i na 
tej podstawie została zawarta umowa o badanie spr. finansowego. 

Badanie zostało przeprowadzone w okresie od 14 –30.04.2008 r. 

3. Prezentacja sprawozdań finansowych. 
Bilans spółki sporządzony na dzień 31.12.2007 r. nie był badany przez biegłego rewidenta. 

Uchwałą WZW z dnia  02.04.2007 r. sprawozdanie finansowe za 2006 r. zostało 
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zatwierdzone. Zatwierdzone sprawozdanie stanowiło podstawę otwarcia ksiąg na rok 2007   

Ciągłość bilansowa została zachowana. 

Uchwałą WZW z tego samego dnia dokonano podziału zysku netto za 2006 r. w kwocie 97.162,88 zł 
przeznaczając go w całości na kapitał zapasowy. 

Sporządzone sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2007, uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników 
z dnia 1 marca 2008r, zostało zatwierdzone, jak również dokonano podziału zysku netto za rok 2007 w kwocie 
128.028,35 zł, przeznaczając go na wypłatę dywidend. 

Ze względu na fakt, że została podjęta uchwała przez WZW Spółki Marketeo.com o wejściu Spółki na rynek 
NewConnect. W związku z tym zachodzi konieczność sporządzenia Dokumentu Informacyjnego, co związane 
jest  z przeprowadzeniem badania sprawozdania finansowego za rok 2007 przez biegłego rewidenta, które było 
już wcześniej zatwierdzone przez WZW.  

Sprawozdanie finansowe za 2006 r. zostało złożone w KRS. 

Spółka sporządziła jednostkowe sprawozdania finansowe za rok 2007, zgodnie z wymogami Ustawy o 
rachunkowości obowiązującymi jednostki kontynuujące działalność.  

W jednostkowym zbadanym przez biegłego rewidenta sprawozdaniu finansowym prezentowane są dane 
finansowe w tys. zł za okres od 01.01.2007 r., jak również  porównywalne dane dotyczące  okresu  od 1 stycznia 
2006 r. do 31 grudnia 2006 r. Podyktowane to zostało potrzebą sporządzenia Dokumentu Informacyjnego przy 
wejściu Spółki na rynek New Connect.   

Jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności 
gospodarczej przez MARKETO.COM sp. z o.o. w dającej się przewidzieć przyszłości oraz braku istnienia 
okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności. 

Jednostkowe sprawozdanie finansowe MARKETO.COM za okresy od 01.01.2007 r. do 31.12.2007r. i od 
01.01.2006 r. do 31.12.2006 r., wymagały przekształcenia z tyt. nie zachowania jednolitych zasad 
kwalifikowania przedmiotów do środków trwałych wynikających z polityki rachunkowości. W związku z tym 
dokonano przesunięcia kwot z kosztów rodzajowych amortyzacja do kosztu zużycia materiałów. Operacja ta nie 
spowodowała zmiany wyniku finansowego ani też sumy bilansowej.   

W sprawozdaniu finansowym za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. na podstawie przeprowadzonego 
badania, dokonano dodatkowego odpisu aktualizującego należności z tyt. dostaw w kwocie 9.256,18 zł co 
wpłynęło na zmniejszenie stanu należności i zmniejszenie wyniku finansowego. 

Ze względu na fakt, że sprawozdanie finansowe za rok 2007 zostało już zatwierdzone przez WZW i dokonano 
podziału zysku, zalecono wprowadzenie korekty w kwocie 9.256.18 zł do ksiąg roku 2008.  

Natomiast sprawozdanie finansowe za 2007 r. zbadane przez biegłego rewidenta i prezentowane w raporcie 
obejmuje już wyżej wymienioną korektę.      

Sporządzony bilans spółki za 2007 r., będący częścią składową sprawozdania finansowego zamykający się po 
stronie aktywów i pasywów kwotą 1.266 tys. zł stanowi załącznik do niniejszego raportu. 

4. Analiza sytuacji finansowej Spółki. 
Zestawienie kluczowych wskaźników finansowych oraz niektórych danych dotyczących 2006 r. i  2007 r., 
przedstawiono w tabelach nr  3 oraz noty objaśniające stanowiące załączniki do niniejszego raportu. 

W analizie ekonomicznej prezentowanych wskaźników należy uwzględnić ograniczenia ich wartości 
informacyjnej, wynikające z poniższych czynników: 

Sprawozdania finansowe sporządzone są według zasady kosztu historycznego i w związku z tym  
nie uwzględniają wpływu inflacji. 
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Wskaźnik inflacji / średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych / w poszczególnych 
latach wynosił: 
 

2006 r.                  1,0 % 

2007 r.                  2,5 % 

Przyjęte dane do niniejszej analizy wynikają ze zbadanego sprawozdania finansowego za 2007 r.  

 

Analiza wskaźników zawartych w tabeli  nr  3  wykazała występowanie następujących tendencji: 

Rentowność 
Na poziomie działalności operacyjnej w porównaniu do roku poprzedniego utrzymuje się stosunkowo 
pozytywna tendencja  udziału kosztów działalności operacyjnej w przychodach ze sprzedaży wyrażająca się tym, 
że udział kosztów jest niższy od jedności, co pozwala uzyskiwać określoną  zyskowność sprzedaży. Tendencja ma 
charakter wzrastający, czyli następuje wzrost rentowności co szczególnie ma miejsce w 2007r.  

Zmiana sytuacji przychodowo – kosztowej spowodowała, że w 2007 r. na każde 100 zł przychodów ze sprzedaży 
przypadało 82,76 zł kosztów działalności operacyjnej podczas gdy w roku poprzednim przypadało 79,99 zł. 

Zasadniczymi elementami tej sytuacji jest: 

znaczne zwiększenie sprzedaży towarów, w porównaniu do roku poprzedniego o 145,4 % przy 
równoczesnym utrzymaniu kosztów związanych z działalnością handlową prawie na niezmienionym 
poziomie. 

zwiększenie sprzedaży towarów przy nie zmienionym poziomie usług,  

utrzymaniu  sprzedaży usług na niezmienionym poziomie i kształtowaniu ich kosztu wytworzenia na tym 
samym poziomie. 

Przy znaczącym wzroście sprzedaży ogółem do roku ubiegłego, dynamika kosztów okresu  sprawozdawczego jest 
wyższa od dynamiki sprzedaży o 5,22 punkty procentowe. 

Notowany wzrost sprzedaży w okresie sprawozdawczym jest wynikiem przede wszystkim wzrostu sprzedaży 
towarów, a mniejszej dynamiki sprzedaży produktów.  

Analiza kosztów wykazuje, że na przestrzeni 2 lat nieco szybciej wzrastają koszty niż sprzedaż, co wpływa na 
powolniejszy przyrost zysku ze sprzedaży. 

W okresie sprawozdawczym ponad dynamikę sprzedaży towarów, wzrosły koszty - wartość sprzedanych 
towarów w cenie zakupu o 14,1 punkty procentowe co oznacza,  ze przy zakupie towarów uzyskano nieco niższą 
marże niż w roku ubiegłym.  

W wyniku przedstawionych działań Spółka osiągnęła w okresie sprawozdawczym zysk na sprzedaży w kwocie 
156 tys. zł i jest wyższy o 32,20 % od roku poprzedniego. 

c/  W pozostałej działalności operacyjnej uzyskano nadwyżkę przychodów nad kosztami w kwocie 4 tys. zł, 
która spowodowana została sprzedażą niefinansowych aktywów.  

d/  W działalności finansowej występuje natomiast nadwyżka kosztów nad przychodami w kwocie 1 tys. zł 
spowodowana w całości różnicami kursowymi.    

e/  W 2007 r. Spółka wypracowała  zysk brutto w kwocie 159 tys. zł który jest wyższy od roku poprzedniego o 
28,22 %.   
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Analiza wskaźników zawartych w tabeli nr 3 wykazała że w okresie sprawozdawczym niektóre wskaźniki 
przedstawiały się jak niżej:  

- rentowności sprzedaży netto   2,81 %, a w roku poprzednim     3,45 %, 

- rentowności majątku                9,39  %, a w roku poprzednim 11,49 %, 

- rentowność sprzedaży brutto   3,69 % a w roku poprzednim      4,20 %. 

- rentowność kapitału własnego 16,50 % a w roku poprzednim  16,11 % 

Odnotowuje się w badanej jednostce niewielki spadek rentowności na  sprzedaży. 

2. Płynność finansowa  
Wskaźniki płynności finansowej służące do oceny zdolności spółki i do terminowego regulowania bieżących 
zobowiązań /o okresie spłaty nieprzekraczającym zasadniczo jednego roku/ kształtują się następująco: 

- wskaźnik płynności I – bieżącej, w okresie sprawozdawczym wynosi 1,32 przy pożądanym 1,6 – 2,0, 

- wskaźnik płynności II – pokrycie zobowiązań należnościami wynosi 1,15 przy pożądanym > 1,0, 

- wskaźnik płynności III – płynność szybka, wynosi 0,896 przy pożądanym  0,2 – 0,5. 

Szybkość realizacji należności uległa pogorszeniu i w okresie sprawozdawczym i wynosi 40 dni a w roku 
poprzednim 29 dni, przy okresie szybkości regulowania zobowiązań wynoszącym w 2007 r. 44 dni. 

Szybkość obrotu zapasami zwiększyła się do 9 dni, przy czym w roku ubiegłym wynosiła 3 dni. Spowodowane to 
zostało nieco wyższymi zapasami przy znaczącym wzroście sprzedaży towarów w 2007 r. 

Jeżeli poziom wskaźników obniża się do poziomu niższego niż wskazują na to normy, występuje ryzyko utraty 
przez jednostkę zdolności do terminowego regulowania zobowiązań. W przypadku badanej jednostki głównie 
ze względu na wzrost zysku ryzyko to nie występuje.  

3. Finansowanie działalności Spółki  
Wskaźniki finansowania działalności – mają na celu ocenę stopnia zadłużenia i możliwości jego obsługi przez 
jednostkę oraz ocenę skali ryzyka związanego ze strukturą pasywów. Współczynnik zadłużenia określa udział 
wszystkich kapitałów obcych finansujących  majątek jednostki /tzn. zobowiązań / w kapitale całkowitym, 
dopuszczalne zadłużenie firmy  jest uzależnione od charakteru i typu działalności. Jako prawidłowy można uznać 
wskaźnik oscylujący wokół poziomu 40 % - 60 %.  

W badanej jednostce stopa zadłużenia wynosi 43,04 %. 

 Trwałość struktury finansowania kapitałem stałym jest dobra i w roku 2007 wynosi 56,95 %. 

4. Sytuacja majątkowa i finansowa Spółki 
Strategia Spółki na najbliższy rok zakłada dalszy wzrost sprzedaży i w związku z tym kontrolowany wzrost 
kosztów.  

Przez takie działanie spółka osiąga coraz lepsze wyniki finansowe. 

W wyniku przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego, a w tym analizy sytuacji finansowej jednostki 
stwierdza się, że nie występuje zagrożenie kontynuowania działalności na skutek zamierzonego lub 
przymusowego zaniechania, bądź istotnego ograniczenia dotychczasowej działalności. 

 

 



 

 

 
 

Strona 77 
 

 

 
 

 

Dokument Informacyjny MARKETEO.COM S.A. 

B. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA 

 
1. Prawidłowość i rzetelność ksiąg rachunkowych. 
Spółka posiada zaktualizowany o wymogi ustawy o rachunkowości Zakładowy Plan Kont /politykę 
rachunkowości/, który został wdrożony z dniem 1.01.2006 roku. 

Księgi rachunkowe prowadzone są zgodnie z Zakładowym Planem Kont.  

Księgi rachunkowe w 2007 r. w Spółce prowadzone są w systemie komputerowym,  zintegrowanego systemu 
autorstwa InsERT sp.  z o.o. we Wrocławiu, do prowadzenia pełnej księgowości oraz ewidencji sprzedaży i usług 
w tym : 

Rewizor              - księgowość 

Subiekt               - magazyn i sprzedaż 

Gratyfikant         – kadry i płace. 

Dokonaliśmy wyrywkowego sprawdzenia prawidłowości działania systemu księgowości. Naszej ocenie 
podlegały w szczególności: 

- prawidłowość udokumentowania operacji gospodarczych,  

- prawidłowość prowadzonych za pomocą komputera ksiąg rachunkowych, 

- zasadność stosowanych metod zabezpieczenia dostępu do danych i systemu ich przetwarzania  za 
pomocą komputera, 

- powiązanie danych wynikających z ksiąg ze sprawozdaniem finansowym, 

- ochrona dokumentacji księgowej, ksiąg rachunkowych i sprawozdania finansowego, 

- przeprowadzenie i rozliczenie wyników inwentaryzacji. 

W wyniku tych ocen, w połączeniu z rezultatami badania wiarygodności poszczególnych pozycji sprawozdania 
finansowego, stwierdziliśmy, że system księgowości można jako całość uznać za prawidłowy.     

W systemie FK nie funkcjonuje moduł sprawozdawczość i ustalanie różnic kursowych. Czynności te 
wykonywane są w Excel-u.  

Księgi rachunkowe odpowiadają wymogom zawartym w art. 9 do 25 ustawy o rachunkowości. 

Spółka w należyty sposób przechowuje dokumentację księgową zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości. 

2. Działanie systemu kontroli wewnętrznej. 
W Spółce nie funkcjonuje komórka kontroli wewnętrznej.  System kontroli wewnętrznej oparty jest na podziale 
obowiązków między pracowników wg kompetencji i pracowników odpowiedzialnych za przetwarzanie danych,  
dotyczących operacji gospodarczych oraz ich ewidencjonowanie. Funkcje kontrolne w tym zakresie sprawuje 
Główna Księgowa. 

Kierownictwo badanej jednostki odpowiada za opracowanie procedur systemu wewnętrznej kontroli, 
aktualizację struktury organizacyjnej, dokonuje przeglądu i zatwierdzenia operacji gospodarczych. 

Organizacja systemu kontroli wewnętrznej pozwala na: 

- zabezpieczenie zgodności przebiegu operacji gospodarczych z obowiązującymi przepisami, 
instrukcjami i wytycznymi kierownictwa jednostki, 

- zabezpieczenie kompletnego ujęcia wszystkich operacji ich poprawnego zaewidencjonowania we 
właściwej formie i wielkości oraz we właściwym okresie, 
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- racjonalne i efektywne wykorzystanie posiadanych zasobów i oszczędne wykorzystanie czynników w 
obrocie towarowym oraz w procesach działalności, 

- umożliwienie kontroli posiadanych zasobów, a także właściwe przedstawienie operacji gospodarczych 
w sprawozdaniu finansowym. 

Podczas badania nie stwierdziliśmy wad systemu kontroli wewnętrznej, o których należałoby powiadomić 
kierownictwo badanej jednostki. 

Biegły zapoznał się z systemem kontroli wewnętrznej w takim zakresie, który umożliwiał wyrażenie opinii 
biegłego rewidenta o sprawozdaniu finansowym.  

Nie było celem badania, udzielenie zapewnienia co do prawidłowości działania tego systemu. 

Na podstawie oceny istotnych dziedzin działania systemu kontroli wewnętrznej, opracowaliśmy program 
badania oparty przede wszystkim na testach sald i operacji gospodarczych metodami losowymi. 

3. Charakterystyka poszczególnych składników aktywów bilansu. 

3.1 Informacja o stosowanych zasadach wyceny. 

Spółka stosuje zasady wyceny składników majątkowych i zobowiązań, które zostały określone w polityce 
rachunkowości wdrożone w Spółce z dniem 1.01.2006  r. Składniki aktywów i pasywów wycenia się w sposób 
następujący:  

Wartości niematerialne i prawne zaliczane do aktywów trwałych, nadające się do gospodarczego wykorzystania 
w dniu przyjęcia do użytkowania: prawa majątkowe, autorskie, licencje, prawo do projektów, wynalazków, 
patentów, znaków towarowych, wzorów zdobniczych lub użytkowych; wartość firmy, know how, o wartości 
początkowej ponad 3.500 zł.      

Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej nie przekraczającej 3.500 zł  w dniu przyjęcia do 
użytkowania są odpisywane jednorazowo w koszty. 

Odpisy amortyzacyjne WNiP dokonywane są od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do użytkowania wg 
zasad określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. 

Wycena następuje w wartości początkowej, ceny nabycia lub kosztu wytworzenia zmniejszonej o odpisy  
amortyzacyjne oraz odpisy z tyt. utraty ich wartości.    

Środki trwałe stanowią rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej 
używalności dłuższym niż rok i wartości początkowej ponad 3.500 zł. 

Środki trwałe nie przekraczające 3.500 zł w dniu przyjęcia ich do użytkowania  odpisywane są jednorazowo w 
koszty. 

Odpisy amortyzacyjne dokonywane są zgodnie z wymogami ustawy o podatku dochodowym od osób 
prawnych.   

Środki trwałe w bilansie ujmuje się w wartości początkowej, zmniejszonej o odpisy amortyzacyjne oraz 
dokonane odpisy aktualizujące ich wartość. 

Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku  z ich 
nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tyt. utraty wartości. 

Nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji długoterminowych  wycenia się 
według wartości godziwej lub rynkowej z uwzględnieniem odpisów: z tyt. utraty wartości i amortyzacyjnych.  

Udziały / akcje/  wycenia się wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy z tyt. trwałej utraty wartości. 

Udziały /akcje/ własne wycenia się wg cen nabycia. 
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Towary handlowe wycenia się na dzień bilansowy w cenie nabycia obejmującej cenę zakupu oraz cło i koszty 
Bezpośrednio związane z zakupem. 

Odpisy aktualizujące wartość towarów handlowych tworzy się dla towarów starszych niż 12 miesięcy w 
wysokości  100 % odpisów. 

Towary przedstawiające niższą wartość rynkową ze względu na wady jakościowe są przeceniane do cen 
sprzedaży netto, jeśli ceny te są niższe od cen nabycia. 

Należności krajowe wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności. 

Na dzień bilansowy należności wyrażone w walutach obcych wycenia się po średnim kursie NBP stosowanym 
przez bank na ten dzień. 

Różnice kursowe zrealizowane oraz powstałe z tyt. wyceny bilansowej należności wyrażonych w walutach 
obcych wpływają na przychody lub koszty finansowe.   

Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie 
odpisu aktualizującego. Odpis aktualizujący tworzy się przy zaleganiu z zapłatą: 

a/  6 – 9 miesięcy                                         25% 

b/ 9-12 miesięcy                                          50% 

c/ ponad rok                                               100% 

Środki pieniężne  wycenia się na dzień bilansowy w wartości nominalnej. 

Środki pieniężne wyrażone w walutach obcych wycenia się wg średniego kursu NBP ogłoszonego na ten dzień. 

Rozliczenia międzyokresowe kosztów wycenia się wg wartości nominalnej. 

Kapitały oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się wg wartości nominalnej. 

Rezerwy na straty i zobowiązania wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości. 

Zobowiązania krajowe wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności. 

Zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po średnim kursie ustalanym przez 
NBP na określony dzień.  

Różnice kursowe zrealizowane oraz powstałe z tyt. wyceny bilansowej  zobowiązań wyrażonych w walutach  
obcych wpływają na przychody lub koszty finansowe. 

Rozliczenia międzyokresowe kosztów biernych i dochody przyszłe, wycenia się w wysokości prawdopodobnych 
zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.   

Dochody przyszłe wycenia się w wartości nominalnej netto. 

Rezerwy i aktywa z tyt. podatku dochodowego w Spółce nie występują. 

3.2 Inwentaryzacja. 

Wg stanu na 31.12.2007 r. przeprowadzono inwentaryzację 

- środków pieniężnych, 

- należności poprzez analizę sald z uwzględnieniem nadesłanych potwierdzeń sald przez kontrahentów, 

- towary w magazynie.   

Środki trwałe były inwentaryzowane w latach poprzednich przy założeniu że środki trwałe są  inwentaryzowane 
nie rzadziej niż co cztery lata. 
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Ze względu na zawarcie umowy z audytorem na badanie sprawozdania finansowego w miesiącu kwietniu, biegły 
nie nadzorował przeprowadzanej inwentaryzacji w miesiącu grudniu 2007 r.  

Do sposobu przeprowadzenia inwentaryzacji biegły nie wnosi uwag.  

W wyniku rozliczenia inwentaryzacji, nie wystąpiły różnice inwentaryzacyjne. 

AKTYWA TRWAŁE 

3.  Rzeczowe aktywa trwałe 

3.3.1 Rzeczowe aktywa trwałe 

Zgodnie z ewidencją, ruch środków trwałych wg wartości początkowe i końcowe oraz umorzeń  przedstawiają 
noty objaśniające nr 2A, 2B, 2B2006, 2C, stanowiące załącznik do niniejszego raportu.  

Spółka na dzień 31.12.2007 r. nie dzierżawiła środków trwałych. Informacje na ten temat zawiera nota 
objaśniająca nr 2D stanowiąca załącznik do niniejszego raportu. 

3.3.2 Wartości niematerialne i prawne, wartości początkowe i końcowe oraz umorzeń przedstawiają noty 
objaśniające stanowiące załącznik  do niniejszego raportu nr : 1A, 1B,  1B2006 1C.  

Amortyzacja wykazana w kosztach badanej jednostki w okresie        

sprawozdawczym stanowi kwotę 46.015,18 zł i została zaewidencjonowana jak niżej: 

- amortyzacja środków trwałych 28 tys. zł 

- amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych          177 tys. zł         

Razem:                                                                  205 tys. zł 

3.3.4 Nakłady na środki trwałe w budowie w okresie sprawozdawczym stanowią kwotę 5 tys. zł. 

Stan zerowy nakładów na środki trwałe w budowie na dzień 31.12.2007 r. w badanej jednostce został 
potwierdzony protokółem inwentaryzacyjnym. 

Należności długoterminowe  na dzień bilansowy w badanej jednostce nie występowały.          

3.3.6 Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe na dzień bilansowy w badanej jednostce nie występowały. 

AKTYWA OBROTOWE 

Zapasy na dzień 31.12.2007 r. stanowią kwotę 88 tys. zł i dotyczą zapasu towarów.  

Szczegóły dotyczące zapasów zawiera nota objaśniająca nr 6 stanowiąca załącznik do niniejszego raportu.    

Inwentaryzacji na dzień 31.12.2007 r. dokonano w magazynie w dniu 31.12.2007 r.  

Inwentaryzacja potwierdziła stan ewidencyjny. 

Wyceny zapasów dokonano zgodnie z polityką rachunkowości Spółki. 

3.4.2 Zaliczki na dostawy w badanej jednostce na dzień bilansowy nie występują.  

Należności krótkoterminowe na dzień bilansowy stanowią kwotę 618 tys. zł  

Szczegółowe objaśnienia dotyczące należności zawierają noty objaśniające nr 7A, 7C 7D, 7E, 7F stanowiące 
załącznik do niniejszego raport. 

Inwentaryzacji rozrachunków z kontrahentami dokonano wg stanu na dzień 31.12.2007r. 
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Wymóg wykazania w bilansie należności w wysokości wymagającej zapłaty, został  spełniony. Od należności 
przeterminowanych ze względów handlowych odstąpiono od naliczania odsetek za zwłokę 

3.6 Inwestycje krótkoterminowe na dzień bilansowy stanowią kwotę 483 tys. zł 

Szczegółowe wyjaśniania dotyczące inwestycji krótkoterminowych  zawierają noty objaśniające nr: 9E,  

Wymienione wartości wynikają z dokumentów: raportu kasowego i wyciągów bankowych oraz są  zgodne z 
ewidencją analityczna i syntetyczną. 

Realność stanu kasy została potwierdzona protokółem inwentaryzacyjnym z 31.12.2007 roku.  

Natomiast środki pieniężne na rachunkach bankowych, są zgodne z wyciągami bankowymi sporządzanymi 
elektronicznie przez banki. 

3.7 Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe  

Rozliczenia międzyokresowe kosztów w Spółce na dzień bilansowy stanowią kwotę 3 tys.  zł i dotyczą i dotyczą 
ubezpieczeń majątkowych opłaconych z góry. Szczegóły zawiera nota objaśniająca nr 10 stanowiąca załącznik do 
niniejszego raportu. 

4. Charakterystyka poszczególnych składników pasywów bilansu. 

4.1 Informacje o stosowanych zasadach wyceny podano w punkcie 3.1 niniejszego raportu. 

4.2 Inwentaryzacja. 

Inwentaryzacji zobowiązań, dokonano na zasadzie analizy występujących sald na dzień 31.12.2007 r. 

4.3 Kapitał podstawowy /zakładowy/ stanowi kwotę 50 tys. zł 

Strukturę kapitału przedstawia nota objaśniająca nr 12 stanowiąca załącznik do niniejszego raportu. 

4.4 Kapitał zapasowy analitycznie jest przedstawiony w nocie objaśniającej nr 14 i na dzień bilansowy stanowi 
kwotę  550 tys. zł    

4.5 Zysk z lat ubiegłych w kwocie 2 tys. zł analitycznie został przedstawiony w nocie objaśniającej nr 16 
stanowiącej załącznik do niniejszego raportu.  

4.6 Wynik finansowy netto roku obrotowego wynikający z rachunku zysków i strat – stanowi zysk w kwocie 119 
tys.  zł. 

4.7 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania na dzień bilansowy stanowią kwotę 545 tys. zł  

4.7.1  Rezerwy na zobowiązania w badanej jednostce na dzień bilansowy w MARKATEO.COM nie  występują. 

4.7.2  Zobowiązania długoterminowe w badanej jednostce na dzień bilansowy nie występują                   

4.7.3   Zobowiązania krótkoterminowe na dzień 31.12.2007 stanowią kwotę 539 tys.  zł.  

Szczegółową strukturę przedstawiają noty objaśniające nr 20A, 20B, stanowiące załączniki do niniejszego 
raportu.  

4.7.3.4 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, w badanej jednostce na dzień  31.12.2007 r. nie występuje. 
Spółka nie dokonuje naliczeń w koszty na ZFŚS.    

4.7.4 Rozliczenia międzyokresowe przychodów w badanej Spółce na dzień 31.12.2007 rok stanowią kwotę 6 
tys. zł, co przedstawia nota objaśniająca nr 21B stanowiąca załącznik  do niniejszego raportu 
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5. Pozycje kształtujące wynik działalności oraz kompletność i poprawność ich ujęcia. 

Zgodnie z zatwierdzonym zakładowym planem kont, Spółka prowadzi porównawczy rachunek wyników. Koszty 
rodzajowe niezbędne do sporządzenia porównawczego rachunku wyników, zawiera nota objaśniająca nr 26. Dla 
potrzeb analizy, biegły sporządził kalkulacyjne rachunek wyników na którego pozycje kształtujące wynik 
bilansowy składają się: 

5.1 Koszt sprzedanych produktów i towarów w kwocie  4.068 tys. zł który obejmuje: 

5.1.1. Wartość zakupionych towarów w cenie zakupu w kwocie  

która została ustalona w sposób prawidłowy                             2.156 tys. zł 

5.1.2   Koszt wytworzenia sprzedanych produktów                             1.340 tys.  zł 

5.2      Koszty sprzedaży                                                                            243 tys. zł 

5.3.     Koszty ogólnego zarządu                                                                329 tys. zł 

Razem koszt własny sprzedaży                                                        4.068 tys. zł 

Szczegółowe wyjaśnienia zawiera nota objaśniająca nr 26. 

5.4.Przychody ze sprzedaży w kwocie                                              4.224 tys. zł 
5.4.1.Przychody ze sprzedaży produktów obejmują: 
- sprzedaż usług głównie reklamy                                              1.738 tys.  zł                                

/noty objaśniające nr  24A i 24B/ 

5.4.2 Przychody ze sprzedaży towarów w okresie  

sprawozdawczym stanowią kwotę                                            2.486 tys.  zł 

/noty objaśniające nr 25A i 25B/ 

Wykazane w sprawozdaniu przychody ze sprzedaży obejmują wszystkie sumy, jakie można było zaliczyć do 
przychodów. 

Przychody zostały zaewidencjonowane w okresie sprawozdawczym, którego dotyczą. 

5.5 Pozostałe koszty operacyjne w kwocie 18 tys. zł są przedstawione w sposób prawidłowy i rzetelny we 
wszystkich istotnych aspektach. Szczegółowe omówienie zawarte jest w nocie objaśniającej nr 28.            

5.6 Pozostałe przychody operacyjne w okresie sprawozdawczym stanowią kwotę 22 tys. zł - nota objaśniająca 
nr 27. Pozostałe przychody operacyjne przedstawione są w sposób prawidłowy we wszystkich istotnych 
aspektach. 

5.7 Koszty finansowe w kwocie 8 tys.  zł przedstawione zostały w sposób prawidłowy we wszystkich istotnych 
aspektach. Nota objaśniająca nr 30B. 

5.8 Przychody finansowe w okresie sprawozdawczym w badanej jednostce stanowią kwotę 7 tys. zł i zostały 
prawidłowo zaewidencjonowane. Noty objaśniające nr 29B i 29C.  

5.9A Straty nadzwyczajne w okresie sprawozdawczym w badanej jednostce nie wystąpiły. 

5.9B Zyski nadzwyczajne w Spółce MARKETEO.COM  w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły. 

5.9C Wynik finansowy za okres sprawozdawczy stanowi zysk brutto w kwocie 159 tys. zł. Wynika on z 
poprawnie zamkniętych ksiąg rachunkowych i rachunku zysków i strat. 
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6. Poprawność ustalenia wyniku finansowego brutto i netto oraz ustalenie podstawy do wyliczenia   podatku 
dochodowego. 
Poprawność ustalenia wyniku finansowego brutto Spółki MARKETO.COM  za okres sprawozdawczy, została 
omówiona w punkcie 5.9C niniejszego raportu. 

Osiągnięty  zysk brutto za okres sprawozdawczy stanowi kwotę 159 tys.  zł.   

Szczegółowe zestawienie pozycji różniących wynik finansowy brutto od podstawy opodatkowania na dzień 
31.12.2007 r. oraz wyliczenie podatku dochodowego zawiera nota objaśniająca nr 34A. 

Należny podatek dochodowy za 2007r.    19 %  

- wg ustaleń biegłego                             40 tys. zł       

- Spółki                                                    27 tys. zł 

Zysk netto za 2007 r. stanowi kwotę   

- wg biegłego                                                      119 tys. zł 

- wg ustaleń Spółki                                             128 tys. zł     

7. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek 
przepływów pieniężnych, dodatkowe informacje i objaśnienia oraz sprawozdanie Zarządu z działalności za 
2007 r. 
 
7.1 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego zawiera kompletne dane zgodne z  wymogami ustawy o 
rachunkowości i zgodnie ze stanem  faktycznym. Stanowi ono element składowy sprawozdania finansowego za 
2007 r. 

7.2 Zestawienie zmian w kapitale własnym stanowiące element składowy sprawozdania finansowego zostało 
sporządzone zgodnie z ustawą o rachunkowości a zawarte dane wynikają ze zbadanego bilansu. 

7.3 Rachunek przepływów pieniężnych stanowiący element składowy sprawozdania finansowego, został 
sporządzony zgodnie z ustawą  o rachunkowości na podstawie danych zawartych w zbadanym sprawozdaniu 
finansowym. 

7.4 Informacje dodatkowe i wyjaśnienia 

Zakres tematyczny informacji dodatkowej i wyjaśnień jest zgodny z wymogami ustawy o rachunkowości i z 
rzeczywistymi danymi. 

Ponadto w informacjach i wyjaśnieniach zawarte są noty objaśniające od numeru 1A do 34A, które załączone są 
do niniejszego raportu.  

7.5 Prawidłowość i rzetelność sporządzenia sprawozdania Zarządu z działalności  

Sporządzone sprawozdanie Zarządu z działalności za okres sprawozdawczy, wyczerpuje tematykę przewidzianą 
dla tego sprawozdania. Podane dane finansowe zawarte w sprawozdaniu są zgodne z danymi z badanego 
sprawozdania finansowego. 

8. Zdarzenia po dacie zakończenia roku obrotowego nie wystąpiły i nie miały wpływu na zmianę wyniku 
finansowego i sumy bilansowej. Żadne dokumenty dotyczące wyniku finansowego i sumy bilansowej, do dnia 
zakończenia badania sprawozdania finansowego nie wpłynęły.   
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Bilans Spółki Marketeo.com w Bydgoszczy sporządzony na dzień 31.12.2007r. w tyś zł. 

  rok 2007 rok 2006 

I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 50 50 

 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości     

 b) korekty błędów podstawowych     

I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach 50 50 

1. Kapitał podstawowy na początek okresu     

1.1. Zmiany kapitału podstawowego 0 0 

a) zwiększenie (z tytułu)     

 - wydania udziałów (emisji akcji)     

b) zmniejszenie (z tytułu)     

 - umorzenia udziałów (akcji)     

1.2. Kapitał podstawowy na koniec okresu 50 50 

2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu     

2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy 0 0 

a) zwiększenie (z tytułu)     

      

b) zmniejszenie (z tytułu)     

      

2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu 0 0 

3. Udziały (akcje) własne na początek okresu     

3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych     

a) zwiększenie, z tytułu     

 - zakup akcji własnych w celu umorzenia     

b) zmniejszenie, z tytułu     

  umorzenie akcji własnych     

3.2. Udziały (akcje) własne na koniec okresu 0 0 

4. Kapitał zapasowy na początek okresu 453 453 

4.1. Zmiany kapitału zapasowego 97   

a) zwiększenie (z tytułu) 97   

 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej     

 - z podziału zysku (ustawowo)     

 - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo 
minimalną wartość) 

97   

 - ..................     

 - sprzedaży przeszacowanych środków trwałych     

b) zmniejszenie (z tytułu)     

 - pokrycia straty     

 - ................     
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 - utworzenia kapitału rezerwowego     

4.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 550 453 

5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu     

5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny     

a) zwiększenie (z tytułu)     

 - .............     

b) zmniejszenie (z tytułu)     

 - umorzenie prawa wieczystego użytkowania gruntów     

   - odpisy aktualizujące środki trwałe     

 - zbycia środków trwałych     

5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 

 

Bilans Spółki Marketeo.com w Bydgoszczy sporządzony na dzień 31.12.2007r. w tyś. zł. 

6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek 
okresu 

    

6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) 
rezerwowych 

    

a) zwiększenie (z tytułu)     

 - kapitał rezerwowy z tyt. umorzenia akcji 
własnych 

    

b) zmniejszenie (z tytułu)     

 akcji własnych     

6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na 
koniec okresu 

0 0 

      

8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu     

8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 2 2 

 - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości     

 - korekty błędów podstawowych     

8.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po 
uzgodnieniu do danych porównywalnych 

2 2 

a) zwiększenie (z tytułu)     

 - podziału zysku z lat ubiegłych     

 - ........     

b) zmniejszenie (z tytułu)     

 - na kapitał zapasowy     

 - na dywidendę     

   - na pokrycie straty     

8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 2 2 
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8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu     

 - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości     

 - korekty błędów podstawowych     

8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po 
uzgodnieniu do danych porównywalnych 

    

a) zwiększenie (z tytułu)     

 - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia     

 - ...............     

b) zmniejszenie (z tytułu)     

      

7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 

7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 2 2 

9. Wynik netto 119 97 

a) zysk netto 119 97 

b) strata netto     

c) odpisy z zysku     

II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 721 602 

 

 

Rachunek zysków i strat w tyś. zł. 

  
Nr noty 

objaśniającej 
rok 2007 rok 2006 

I. Przychody netto ze sprzedaży, w tym 5 4 224 2 804 

 - od jednostek powiązanych    

1. Przychody netto ze sprzedanych produktów 26 1 738 1 791 

2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 26 2 486 1 013 

II Koszty działalności operacyjnej  3 496 2 243 

     

1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów  26 1 340 1 413 

2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 26 2 156 830 

III. Zysk / strata brutto ze sprzedaży (I-II)  728 561 

IV. Koszty sprzedaży 26 243 162 

V. Koszty ogólnego zarządu 26 329 281 

VI. Zysk / strata ze sprzedaży (III-IV-V)  156 118 

VII. Pozostałe przychody operacyjne  22 3 

1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych  5  

2. Dotacje    
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3. Inne przychody operacyjne 27 17 3 

VIII. Pozostałe koszty operacyjne  18 1 

1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych    

2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 28 18 0 

3. Inne koszty operacyjne 28  1 

XI. Zysk / strata z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)  160 120 

X. Przychody finansowe 29 7 4 

1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym    

 - od jednostek powiązanych    

2. Odsetki, w tym 29 2 3 

 - od jednostek powiązanych    

3. Zysk ze zbycie inwestycji    

4. Aktualizacja wartości inwestycji    

5. Inne  5 1 

XI. Koszty finansowe 30 8 0 

1. Odsetki, w tym    

 - od jednostek powiązanych    

2. Strata ze zbycia inwestycji    

3. Aktualizacja wartości inwestycji    

4. Inne 30 8 0 

XII. Zysk / strata na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek 
podporządkowanych * 

34   

XIII. Zysk / strata z działalności gospodarczej (IX+X-XI+XII)  159 124 

XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych  0 0 

1. Zyski nadzwyczajne    

2. Straty nadzwyczajne    

XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych *    

XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych *    

XVII. Zysk / strata brutto (XIII+XIV-XV+XVI)  159 124 

XVIII. Podatek dochodowy 34 40 27 

a) część bieżąca  40 27 

b) część odroczona    

XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)    
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XX. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych 
wycenianych metodą praw własności 

   

XXI. (Zyski) straty mniejszości *    

XXII. Zysk / strata netto (XVII-XVIII-XIX+XX+XXI)  119 97 
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Sprawozdanie przepływów środków pieniężnych w tys. zł. 

  rok 2007 rok 2006 

A. CASH FLOW Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ     

I. Zysk (strata) netto 119  97  

II. Korekty razem 231  57  

1. Zysk (strata) udziałowców mniejszościowych *     

2. Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych 
wycenianych metodą praw własności     

3. Amortyzacja 205  135  

 - odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej 
wartości firmy jednostek podporządkowanych *     

4. Zysk (strata) z tytułów różnic kursowych     

5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)     

6. Zysk (strata) z tytułu działalności inwestycyjnej     

7. Zmiana stanu dochodów przyszłych 6    

8. Zmiana stanu zapasów -71  -17  

9. Zmiana stanu należności -212  -156  

10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem 
pożyczek i kredytów) 297  92  

11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 3    

12. Pozostałe korekty 3  3  

III. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 350  154  

B. CASH FLOW Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ 
    

I. Wpływy z tytułu działalności inwestycyjnej 0  0  

1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 
aktywów trwałych     

2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i 
prawne     

3. Z aktywów finansowych, w tym     

a) w jednostkach powiązanych     

 - zbycie aktywów finansowych     

 - dywidendy i udziały w zyskach     

 - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych     

 - odsetki     

 - inne wpływy z aktywów finansowych     

b) w pozostałych jednostkach     
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 - zbycie aktywów finansowych     

 - dywidendy i udziały w zyskach     

 - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych     

 - odsetki     

 - inne wpływy z aktywów finansowych     

4. Inne wpływy inwestycyjne     

II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej 5  278  

1. Nabycie wartości niemateriałnych i prawnych oraz rzeczowych 
aktywów trwałych 5  278  

2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne     

3. Na aktywa finansowe, w tym     

a) w jednostkach powiązanych     

 - nabycie aktywów finansowych     

 - udzielone pożyczki długoterminowe     

b) w pozostałych jednostkach     

 - nabycie aktywów finansowych     

 - udzielone pożyczki długoterminowe     

4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości *     

5. Inne wydatki inwestycyjne     

III. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -5  -278  

C. CASH FLOW Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ     

I. Wpływy z tytułu działalności finansowej 0    

1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych 
instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału     

2. Kredyty i pożyczki     

3. Emisja dłużnych papierów wartościowych     

4. Inne wpływy finansowe     

II. Wydatki z tytułu działalności finansowej 0  0  

1. Nabycie udziałów (akcji) własnych     

2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli     

3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału 
zysku     

4. Spłaty kredytów i pożyczek     

5. Wykup dłużnych papierów wartościowych     

6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych     

7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego     

8. Odsetki     

9. Inne wydatki finansowe     
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III. Środki pieniężne netto z działalności finansowej 0  0  

D. ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NETTO 345  -124  

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym     

 - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych     

F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK ROKU OBROTOWEGO 
138  262  

G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU 483  138  

 - o ograniczonej możliwości dysponowania 0  0  

 

Zestawienie zmian w kapitale własnym 

Zestawienie zmian w kapitale własnym  rok 2007 rok 2006 

I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 50 50 

 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości     

 b) korekty błędów podstawowych     

I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach 50 50 

1. Kapitał podstawowy na początek okresu     

1.1. Zmiany kapitału podstawowego 0 0 

a) zwiększenie (z tytułu)     

 - wydania udziałów (emisji akcji)     

b) zmniejszenie (z tytułu)     

 - umorzenia udziałów (akcji)     

1.2. Kapitał podstawowy na koniec okresu 50 50 

2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek 
okresu 

    

2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy 0 0 

a) zwiększenie (z tytułu)     

      

b) zmniejszenie (z tytułu)     

      

2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec 
okresu 

0 0 

3. Udziały (akcje) własne na początek okresu     

3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych     

a) zwiększenie, z tytułu     

 - zakup akcji własnych w celu umorzenia     

b) zmniejszenie, z tytułu     

  umorzenie akcji własnych     

3.2. Udziały (akcje) własne na koniec okresu 0 0 
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4. Kapitał zapasowy na początek okresu 453 453 

4.1. Zmiany kapitału zapasowego 97   

a) zwiększenie (z tytułu) 97   

 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej     

 - z podziału zysku (ustawowo)     

 - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo 
minimalną wartość) 

97   

 - ..................     

 - sprzedaży przeszacowanych środków trwałych     

b) zmniejszenie (z tytułu)     

 - pokrycia straty     

 - ................     

 - utworzenia kapitału rezerwowego     

4.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 550 453 

5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek 
okresu 

    

5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny     

a) zwiększenie (z tytułu)     

 - .............     

b) zmniejszenie (z tytułu)     

 - umorzenie prawa wieczystego użytkowania 
gruntów 

    

   - odpisy aktualizujące środki trwałe     

 - zbycia środków trwałych     

5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec 
okresu 

0 0 

6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek 
okresu 

    

6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) 
rezerwowych 

    

a) zwiększenie (z tytułu)     

 - kapitał rezerwowy z tyt. umorzenia akcji 
własnych 

    

b) zmniejszenie (z tytułu)     

 akcji własnych     

6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na 
koniec okresu 

0 0 

      

8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu     

8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 2 2 
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 - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości     

 - korekty błędów podstawowych     

8.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po 
uzgodnieniu do danych porównywalnych 

2 2 

a) zwiększenie (z tytułu)     

 - podziału zysku z lat ubiegłych     

 - ........     

b) zmniejszenie (z tytułu)     

 - na kapitał zapasowy     

 - na dywidendę     

   - na pokrycie straty     

8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 2 2 

8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu     

 - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości     

 - korekty błędów podstawowych     

8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po 
uzgodnieniu do danych porównywalnych 

    

a) zwiększenie (z tytułu)     

 - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia     

 - ...............     

b) zmniejszenie (z tytułu)     

      

7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 

7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 2 2 

9. Wynik netto 119 97 

a) zysk netto 119 97 

b) strata netto     

c) odpisy z zysku     

II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 721 602 
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Wprowadzenie do sprawozdania finansowego – informacja 

Dodatkowa cz. I 

 

Dane identyfikacyjne: 
 Nazwa spółki:                             MARKETEO.COM Sp. z o. o. 
 Siedziba:                                     85 171 Bydgoszcz, ul. Wojska Polskiego 8 
 Organ rejestrowy                        Sąd Rejonowy XIII Wydział Gospodarczy w Bydgoszczy 
 Nazwa i nr w rejestrze:               0000205790 
 Czas trwania działalności:          nieograniczony 
 Okres objęty sprawozdaniem:    01 styczeń 2007 – 31 grudzień 2007 

 

Wskazania: 
 Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy złożeniu kontynuowania działalności gospodarczej 

przez Spółkę MARKETEO.COM w dającej się przewidzieć przyszłości. 
 Nie istnieją również okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności. 
 Spółka  nie posiada filii ani oddziałów na terenie kraju. 

 

Stosowane metody i zasady rachunkowości: 

 Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone z godnie z wymogami Ustawy o rachunkowości z dnia  

29.09.2004 r.  wraz z późniejszymi zmianami. 

 Spółka sporządza porównawczy RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT. 

 Zgodnie z zasadą memoriału, spółka  ujmuje w księgach rachunkowych wszystkie osiągnięte przychody 
i  Koszty związane z tymi przychodami niezależnie od terminu ich zapłaty. 

 Stosowana jest zasada współmierności przychodów i kosztów ora ostrożnej wyceny. Wynik finansowy 
Spółki za rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz 
związane z tymi przychodami koszty. 

 Stosowana zasada ostrożnej wyceny poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się po 
kosztach  rzeczywiście poniesionych na ich nabycie, uwzględnia się w wyniku finansowym bez względu 
na wysokość zmniejszenia wartości użytkowej lub handlowej aktywów. 

Wycena aktywów i pasywów 

Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w następujący sposób: 

 wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia, pomniejszonych o odpisy 
umorzeniowe oaz o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,  

 wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową w okresie przewidywanej 
ekonomicznej użyteczności których wartość przekracza 3.500 zł. 

 środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia pomniejszonej o umorzenie oraz dokonane odpisy 
aktualizujące ich wartość, 

 do środków trwałych kwalifikowane są przedmioty i rzeczy których wartość jest wyższa niż 3.500 zł a 
okres użytkowania dłuższy niż jeden rok. Umarzane są metodą liniową począwszy od miesiąca 
następnego po  miesiącu w którym nastąpiło przekazanie do użytku, 

 udziały w innych jednostkach wycenia się na dzień bilansowy według ceny nabycia pomniejszonej o 
odpisy z tyt. trwałej utraty wartości, 

 należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, 

 zobowiązania na dzień bilansowy wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, 
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 zapasy towarów wycenia się w cenie zakupu, 

 zobowiązania w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po kursie sprzedaży stosowanym w 
tym dniu przez bank, nie niższym jednak od kursu średniego ustalonego przez Prezesa NBP na ten 
dzień, 

 rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne dokonywane są w wysokości prawdopodobnych 
zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy lub wartość wykonanych na rzecz spółki, 
które na dzień bilansowy nie zostały zafakturowane, 

 czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wycenia się według cen rzeczywistych, 

 kapitały wycenia się według wartości rzeczywistych. 

Przychody  

Przychody ze sprzedaży obejmują należne lub uzyskane kwoty netto /bez VAT/ ze sprzedaży i ujmowane są  

w okresach których dotyczą. 

Koszty 

Koszty spółka prowadzi  w układzie rodzajowym z podziałem na miejsca powstawania kosztów. 

Koszty ogólne rozliczane są do wartości sprzedaży uzyskanej w danym miesiącu. 

Na wynik finansowy jednostki wpływają ponadto: 

- pozostałe przychody i koszty operacyjne spółki, 

- finansowe przychody i koszty spółki. 

Rozchód towarów dokonywany jest według zasady, pierwsze przyszło pierwsze wyszło. 

Towary wycenia się według cen zakupu. 

Opodatkowanie 

Podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych jest zysk brutto skorygowany o koszty 
nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu. 

Bieżące zobowiązanie z tyt. podatku dochodowego od osób prawnych naliczane jest zgodnie z przepisami  

podatkowymi. 
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Bilans Spółki Marketeo.com w Bydgoszczy sporządzony na dzień 31.12.2007r. w tyś. zł. 

  
Nr noty 

objaśniającej 
stan na 31.12.2007 

stan na 
31.12.2006 

I. Aktywa trwałe   74  275  

1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 22  200  

Nabyte koncesje i oprogr. Komputer.   22  200  

        

3. Rzeczowe aktywa trwałe 2 52  75  

4. Należności długoterminowe 3 0  0  

4.1. Od jednostek powiązanych       

4.2. Od pozostałych jednostek   0  0  

5. Inwestycje długoterminowe 5 0  0  

5.1. Nieruchomości   0  0  

5.2. Wartości niematerialne i prawne   0  0  

5.3. Długoterminowe aktywa finansowe   0  0  

a) w jednostkach powiązanych, w tym       

        

b) w pozostałych jednostkach       

5.4. Inne inwestycje długoterminowe   0  0  

6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 6 0  0  

6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego       

6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe       

II. Aktywa obrotowe   1 192  569  

1. Zapasy 6,7 88  17  

2. Należności krótkoterminowe 7 618  415  

2.1. Należności od jednostek powiązanych       

2.2. Należności od pozostałych jednostek   618  415  

3. Inwestycje krótkoterminowe 9 483  137  

3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe       

a) w jednostkach powiązanych       

b) w pozostałych jednostkach   25    

c) środki pieniężne i inne aktywa 
pieniężne   458  137  

3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe       
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4. Krótkoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe 10 3    

AKTYWA RAZEM   1 266  844  

        

I. Kapitał (fundusz) własny   721  602  

1. Kapitał zakładowy 12 50  50  

2. Należne wpłaty na poczet kapitału       

3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)       

4. Kapitał (fundusz) zapasowy 14 550  453  

5. Kapitał  z aktualizacji wyceny       

6. Pozostałe kapitały rezerwowe 16 0  0  

        

        

        

8. Zysk lub nie pokryta strata z lat ubiegłych 16 2  2  

        

9. Zysk (strata) netto roku obrotowego   119  97  

        

10. Odpisy z wyniku finansowego bieżącego 
roku       

II. Kapitały mniejszości *       

        

IV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania   545  242  

1. Rezerwy na zobowiązania   0  0  

1.1. Rezerwy z tytułu odroczonego 
podatku       

1.2. Rezerwy na świadczenia emerytalne       

 a) długoterminowa       

 b) krótkoterminowa       

1.3. Pozostałe rezerwy       

 a) długoterminowa       

 b) krótkoterminowa       

2. Zobowiązania długoterminowe       

2.1. Wobec jednostek powiązanych       

2.2. Wobec pozostałych jednostek       

3. Zobowiązania krótkoterminowe 20 539  242  
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3.1. Wobec jednostek powiązanych       

3.2. Wobec pozostałych jednostek   539  242  

3.3. Fundusze specjalne       

4. Rozliczenia międzyokresowe 24 6  0  

4.1. Ujemna wartość firmy       

4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe   6  0  

 a) długoterminowe       

 b) krótkoterminowe   6  0  

PASYWA RAZEM   1 266  844  

 

WĘZŁOWE WSKAŹNIKI CHARAKTERYZUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ I SYTUACJĘ JEDNOSTKI 

lp. Nazwa 
wskaźnika Wyliczenie 31.12.2006 

r. 
31.12.2007 

r. 

1 Suma bilansowa  
  

844 1.266 
  

2 Wynik 
finansowy netto 

  
97 119 

  

3 

  

Rentowność 

majątku 

Wynik finansowy netto  x 100 11,49 

  

9,39 

  suma aktywów     

4 
Rentowność 
kapitału 
własnego 

Wynik finansowy netto  x 100 
16,11 16,50 

kapitał własny 

5 Rentowność 
netto sprzedaży 

Wynik finansowy netto  x 100 
3,45 2,81 

przychody ze sprzedaży produktów i towarów 

6 
Rentowność 
brutto 
sprzedaży 

zysk ze sprzedaży       x 100 
4,20  3,69 

przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów 

7 Wskaźnik 
płynności I 

aktywa obrotowe (bez inwestycji krótkoterminowych) 
1,78 1,32 

zobowiązania krótkoterminowe 

8 Wskaźnik 
płynności II 

aktywa obrotowe (b.i.k.) - zapasy - krótk. rozlicz. 
międzyokresowe  1,71 1,15 
zobowiązania krótkoterminowe 

9 Wskaźnik 
płynności III 

inwestycje krótkoterminowe 
0,566 0,896 

zobowiązania krótkoterminowe 

10 
Szybkość 
obrotu 
należności 

należ. z tyt. dost. i usług x 365 
29 40 przychód netto ze sprzedaży produktów, mat.i tow.+ VAT 

należny 

11 Szybkość spłaty 
zobowiązań 

zobow. z tyt. dostaw i usł. x 365 
36 44  wartość sprzed. tow.i mat. + koszt wytw. sprzed. produktów + 

VAT naliczony 

12 Szybkość 
obrotu zapasów 

zapasy x 365 
3 9 wart. sprzed. towarów i mater.+ koszt wytw. sprzedanych 

produktów 
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13 
Wskaźnik 
produktywności przychody ogółem      

aktywów przeciętny stan aktywów ogółem 3,03 3,5 

14 

Pokrycie 
majątku 
trwałego 
kapitałem włas. 

kapitał własny + rezerwy  x 100 

218,9 974,3 

aktywa trwałe 

15 
Trwałość 
struktury 
finansowania 

kapitał własny + rezerwy + zobowiązania długoterminowe 
71,32 56,95 

suma pasywów 

16 Kwota zysku na 
1 akcję 

zysk netto 
    

ilość wyemitowanych akcji 

17 
Samofinansowa
nie majątku 
obrotowego 

zobowiązania bieżące  x 100 
42,53 45,72 

aktywa obrotowe 

18 Stopa 
zadłużenia 

zobowiązania wszelkie  x 100 
28,67 43,04 

wartość pasywów bilansu 

19 
Produktywność 
majątku  

trwałego zł 

sprzedaż prod., towarów i mater.   10,20 

  

57,08 

  aktywa trwałe 

20 
Wskaźnik 
unieruchomieni
a środków (%) 

  32,58 5,84 

aktywa      

21 
Wskaźnik 
dźwigni 
finansowej kapitał obcy 

0,40 0,76 

 

Informacja dodatkowa – cz. II 

 

Spółka rozpoczęła działalność 3 czerwca 2004 r. Pierwszy rok podatkowy obejmuje okres od 03.06.2004 r. do 
31.12.2004 r. Drugi rok podatkowy obejmuje okres 01.01.-31.12.2005 r. Trzeci natomiast obejmo okres 01.01.-
31.12.2006 r.  

Podstawową działalnością jest sprzedaż detaliczna: elektronicznego sprzętu instalacyjnego, urządzeń 
elektrycznych, przyrządów i urządzeń pomiarowych, pośrednictwo w zakresie ich sprzedaży poprzez Internet. 

Firma prowadzi internetowe serwisy branżowe (giełdy towarowo-sprzętowe, katalogi firm, ogólne prezentacje 
internetowe firm działających w branży danego serwisu). 

 

Kapitał podstawowy /udziałowy/ spółki wynosi 50.000 zł, wniesiony w całości gotówką. I tak:  

1. Tobolewski Dariusz               423 udziały     po 50 zł        21.150,00 zł 

2. Zawieruszyński Ryszard        388 udziałów  po 50 zł        19.400,00 zł 

3. Świtalski Maciej                       50 udziałów  po 50 zł          2.500,00 zł 

4. Kocemba Arkadiusz                 93 udziały     po 50 zł          4.650,00 zł 

5. Rutkowski Seweryn                 46 udziałów  po 50 zł           2.300,00 zł 

 

Na dzień 31.12.2007 r. spółka zatrudniała 19 osób. 
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Przychody 

Przychody osiągnięte przez jednostkę                                              4.253.621,63 

W tym: 

- przychody ze sprzedaży towarów                                2.486.154,21 

- przychody ze sprzedaży usług                                       1.738.280,76 

- pozostałe przychody operacyjne                                   22.158,72 

- przychody finansowe                                                7.027,94 

Koszty ogółem                                                                                  4.084.921,21 

Wynik finansowy brutto                                                                      168.700,35 

Podatek dochodowy                                                                           40.672,00 

Wynik finansowy netto                                                                        128.028,35  

Wynik podatkowy                                                                                214.061,24 

Różnica pomiędzy wynikiem podatkowym i finansowym           45.360,89 

Na powyższe różnice składają się następujące pozycje: 

- składki ZUS /rok 2007 – 2006/                                                3.695,32 

- niezrealizowane różnice kursowe                                           4.611,13 

- różne koszty wg zestawienia                                         24.241,06 

- koszty reprezentacji                                                            4.263,80  

- odpisy aktualizacyjne                                                           8.549,58 

Wypracowany przez spółkę zysk w kwocie 128.028,35 zł przeznacza się na wypłatę dywidendy. 

Po dniu bilansowym nie wystąpiły zdarzenia mające wpływ na zmianę bilansu i rachunku wyników. 

 

 

1A WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE 

 WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE stan na 31.12.2007 stan na 31.12.2006 

a) koszty zakończonych prac rozwojowych     

b) wartość firmy     

c) nabyte koncesje, patenty i podobne wartości, w tym: 22  200 

 - oprogramowanie komputerowe 22  200 

d) inne wartości niematerialne i prawne     

e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne     

Wartości niematerialne i prawne, razem 22  200  
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1B ZMIANY W STANIE WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (wg grup rodzajowych)1.01.-31.12.2007 roku 

  a b c d e f 

  

  

koszty 
zakończonych 

prac 
rozbojowych 

wartość 
firmy 

nabyte koncesje, patenty, 
licencje i podobne wartości, 

w tym: 
inne 

wartości 
niematerialn
e i prawne 

zaliczki 
na 

wartości 
niemateri

alne i 
prawne 

Wartości 
niemater

ialne i 
prawne, 
razem 

  oprogramowanie 
komputerowe 

a) Wartość brutto 
wartości niematerialnych 
i prawnych na początek 
okresu     415  415      415  

b) zwiększenia (z tytułu) 0  0  0  0  0  0  0  

- zakup             0  

- wykonanie na potrzeby 
własne             0  

- inne   0          0  

c) zmniejszenia 0  0  0  0  0  0  0  

 - umorzone w 100%             0  

- likwidacja             0  

d) Wartość brutto 
wartości niematerialnych 
i prawnych na koniec 
okresu 0  0  415  415  0  0  415  

e) Skumulowana 
amortyzacja na początek 
okresu     216  216      216  

f) Amortyzacja za okres (z 
tytułu) 0  0  177  177  0  0  177  

- amortyzacja   0  177  177      177  

- amortyzacja wartości 
niematerialnych i prawnych  
  sprzedanych (-)             0  

- amortyzacja wartości 
niematerialnych i prawnych  
  przekazanych aportem (-)             0  

- umorzenie 100%             0  

- likwidacja             0  

-              0  

g) Skumulowana 
amortyzacja na koniec 
okresu 0  0  393  393  0  0  393  

h) odpisy z tytułu trwałej 
utraty wartości na 
początek okresu             0  

 - zwiększenie             0  
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 - zmniejszenie             0  

i) odpisy z tytułu trwałej 
utraty wartości na koniec 
okresu 0  0  0  0  0  0  0  

j) wartość netto wartości 
niematerialnych i 
prawnych na koniec 
okresu               

WARTOŚĆ NETTO NA 
KONIEC OKRESU 0  0  22  22  0  0  22  

 

 

1B ZMIANY W STANIE WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (wg grup rodzajowych) 1.01.-
31.12.2006 roku 

  a b c d e f 

Tytuł 

koszty 
zakończo

nych 
prac 

rozbojow
ych 

wartość 
firmy 

nabyte koncesje, 
patenty, licencje i 
podobne 
wartości, w tym: 

inne 
wartośc

i 
niemat
erialne i 
prawne 

zaliczki na 
wartości 

niematerialne i 
prawne 

Wartości 
niematerialne i 
prawne, razem 

  

oprogra
mowani

e 
komput
erowe 

a) Wartość brutto 
wartości niematerialnych 
i prawnych na początek 
okresu     147  147      147  

b) zwiększenia (z tytułu) 0  0  268  268  0  0  268  

- zakup     268  268      268  

- wykonanie na potrzeby 
własne             0  

- inne             0  

c) zmniejszenia 0  0  0  0  0  0  0  

 - umorzone w 100%             0  

- likwidacja             0  

d) Wartość brutto 
wartości niematerialnych 
i prawnych na koniec 
okresu 0  0  415  415  0  0  415  

e) Skumulowana 
amortyzacja na początek 
okresu     30  30      30  

f) Amortyzacja za okres 
(z tytułu) 0  0  185  185  0  0  185  

- amortyzacja     185  185      185  
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- amortyzacja wartości 
niematerialnych i prawnych  
  sprzedanych (-)             0  

- amortyzacja wartości 
niematerialnych i prawnych  
  przekazanych aportem (-)             0  

- umorzenie 100%             0  

- likwidacja             0  

-              0  

g) Skumulowana 
amortyzacja na koniec 
okresu 0  0  215  215  0  0  215  

h) odpisy z tytułu trwałej 
utraty wartości na 
początek okresu             0  

 - zwiększenie             0  

 - zmniejszenie             0  

i) odpisy z tytułu trwałej 
utraty wartości na koniec 
okresu 0  0  0  0  0  0  0  

j) wartość netto wartości 
niematerialnych i 
prawnych na koniec 
okresu               

WARTOŚĆ NETTO NA 
KONIEC OKRESU 0  0  200  200  0  0  200  

 

 

1C WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOSCIOWA) 

 WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) 
stan na 

31.12.2007 
stan na 

31.12.2006 

a) własne 22  200 

b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej 
umowy, w tym leasingu, w tym: 0  0  

 -      

 -      

 -      

 -      

Wartości niematerialne i prawne, razem 22  200  
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2A RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE 

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE 
stan na 

31.12.2007 
stan na 

31.12.2006 

a) środki trwałe, w tym:     

 - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0  0 

 - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0  0 

 - urządzenia techniczne i maszyny 10  8 

 - środki transportu 36  60 

 - inne środki trwałe 6  7 

b) środki trwałe w budowie     

c) zaliczki na środki trwałe w budowie     

Rzeczowe aktywa trwałe, razem 52  75 
 

2B ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WD GRUP RODZAJOWYCH) 01.01.-31.12.2007 

tytuł 

grunty (w tym 
prawo 

użytkowania 
wieczystego 

gruntu) 

budynki, 
lokale i 
obiekty 

inżynierii 
lądowej i 
wodnej 

urządzenia 
techniczne i 

maszyny 

środki 
transportu 

inne środki 
trwałe 

Środki 
trwałe, 
razem 

a) Wartość brutto na 
początek okresu 0  0  11  60  8  79  

b) zwiększenia (z tytułu) 0  0  5  0  0  5  

- zakup bezpośredni           0  

- przejęcia ze środków 
trwałych w budowie   0  5  0  0  5  

  środki używane na 
podstawie umowy 
dzierżawy i leasingu           0  

c) zmniejszenia 0  0  0  0  0  0  

-  sprzedaż       0    0  

 - darowizna           0  

-  likwidacja   0        0  

d) Wartość brutto na 
koniec okresu 0  0  16  60  8  84  

e) Skumulowana 
amortyzacja na początek 
okresu 0  0  3  0  1  4  

f) Amortyzacja za okres 
(z tytułu)     3  24  1  28  

- amortyzacja za okres     3  24  1  28  

- sprzedaż        0  0  0  

  - darowizna           0  
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 likwidacja   2        2  

g) Skumulowana 
amortyzacja na koniec 
okresu 0  0  6  24  2  32  

h) odpisy z tytułu trwałej 
utraty wartości na 
początek okresu           0  

 - zwiększenie           0  

 - zmniejszenie           0  

i) odpisy z tytułu trwałej 
utraty wartości na 
koniec okresu 0  0    0  0  0  

Wartość netto środków 
trwałych na koniec 
okresu 0  0  10  36  6  52  

 

 

2B ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WD GRUP RODZAJOWYCH) 01.01.- 31.12.2006 

tytuł 

grunty (w 
tym prawo 

użytkowania 
wieczystego 

gruntu) 

budynki, 
lokale i 
obiekty 

inżynierii 
lądowej i 
wodnej 

urządzenia 
techniczne 
i maszyny 

środki 
transportu 

inne 
środki 
trwałe 

Środki trwałe, 
razem 

a) Wartość brutto na 
początek okresu   0  7  0  8  15  

b) zwiększenia (z tytułu) 0  0  4  60  0  64  

- zakup bezpośredni           0  

- przejęcia ze środków 
trwałych w budowie   0  4  60    64  

  środki używane na 
podstawie umowy dzierżawy i 
leasingu           0  

c) zmniejszenia 0  0  0  0  0  0  

-  sprzedaż       0    0  

 - darowizna           0  

-  likwidacja   0        0  

d) Wartość brutto na koniec 
okresu 0  0  11  60  8  79  

e) Skumulowana amortyzacja 
na początek okresu 0  0  1  0  0  1  

f) Amortyzacja za okres (z 
tytułu) 0  0  2  0  1  3  

- amortyzacja za okres 0  0  2  0  1  3  

- sprzedaż      0  0    0  

  - darowizna           0  
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 likwidacja   0        0  

g) Skumulowana amortyzacja 
na koniec okresu 0  0  3  0  1  4  

h) odpisy z tytułu trwałej 
utraty wartości na początek 
okresu           0  

 - zwiększenie           0  

 - zmniejszenie           0  

i) odpisy z tytułu trwałej 
utraty wartości na koniec 
okresu 0  0    0  0  0  

Wartość netto środków 
trwałych na koniec okresu 0  0  8  60  7  75  

 

 

 

2C ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) 

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) 
stan na 

31.12.2007 
stan na 

31.12.2006 

a) własne 52  75 

b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej 
umowy, w tym leasingu, w tym: 0  0  

 -      

 -      

 -      

 -      

Środki trwałe bilansowe, razem 52  75  
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ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO 

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO 
stan na 

31.12.2007 
stan na 

31.12.2006 

a) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w 
tym leasingu, w tym:     

      

 -      

 -      

 -      

b) wartość gruntów użytkowanych wieczyście     

Środki trwałe pozabilansowe, razem 0    

   

Środki trwałe w ewidencji pozabilansowej nie występują.   

Nie występują również żadne zabezpieczenia na majątku trwałym. 

Na dzień 31.12.2007 r. Spółka MARKETE.COM dzierżawi 
pomieszczenia biurowe o powierzchni    

120 m2 od właściciela budynku w Bydgoszczy, ul. Wojska Polskiego 8.    
 

 

67 ZAPASY 

Zapasy 
stan na 

31.12.2007 

stan na  

31.12.2006 

a) materiały     

 - w tym zakupione od podmiotów powiązanych     

b) półprodukty i produkty w toku     

 - w tym zakupione od podmiotów powiązanych     

c) produkty gotowe     

 - w tym zakupione od podmiotów powiązanych     

d) towary 88  17  

 - w tym zakupione od podmiotów powiązanych 0  0  

e) zaliczki na dostawy     

 - w tym dla podmiotów powiązanych     

Zapasy, razem (wartość bilansowa) 88  17  
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ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ ZAPASÓW 

Odpisy aktualizujące wartość zapasów 
stan na 

31.12.2007 
stan na 

31.12.2006 

Stan odpisów na początek okresu 0  0  

zmniejszenie odpisów w związku z rozchodem zapasów     

utworzenie nowych odpisów     

Stan odpisów na koniec okresu 0  0  

 
7A NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE 

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE stan na 31.12.2007 stan na 31.12.2006 

a) od jednostek powiązanych 0  0  

 - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0  0  

 - do 12 miesięcy     

 - powyżej 12 miesięcy     

 - inne     

b) należności od pozostałych jednostek 618  415  

 - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 558  268  

 - do 12 miesięcy 558  268  

 - powyżej 12 miesięcy     

 - z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń 
społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 17  41  

 - inne 43  106  

 - dochodzone na drodze sądowej     

Należności krótkoterminowe netto, razem 618  415  

c) odpisy aktualizujące wartość należności 18  0  

d) odsetki od należności z lat ubiegłych ewidencjonowane 
na rozliczeniach międzyokresowych przychodów     

Należności krótkoterminowe brutto, razem 636  415  
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7C ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH 

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI 
KRÓTKOTERMINOWYCH 

stan na 
31.12.2007 

stan na 
31.12.2006 

a) stan na początek okresu 0  0  

b) zwiększenia (z tytułu) 18  0  

 - odpisy aktualizujące należności z tytułu robót, dostaw       i usług 
18    

 -  dochodzone na drodze sądowej 0    

c) zmniejszenia (z tytułu) 0  0  

wykorzystanie w tym : 0  0  

  - z tytułu robót , dostaw i usług     

  - umorzenie należności sądowych     

rozwiązanie  w tym : 0  0  

  - z tytułu robót dostaw i usług     

 -  dochodzone na drodze sądowej     

Stan na koniec okresu 18  0  

 

7D NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) 

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA 
WALUTOWA) 

stan na 31.12.2007 stan na 31.12.2006 

a) w walucie polskiej 632  415  

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 4  0  

b1 jednostka/waluta w tyś / USD     

w zł     

b2 jednostka/waluta w tyś/ DEM     

w zł     

b3 jednostka/waluta w tyś /EUR 1  0  

w zł 4  0  

b4 jednostka/waluta .......... / ..............     

w zł     

b5 jednostka/waluta .......... / ..............     

w zł     

b6 jednostka/waluta .......... / ..............     

w zł     

Należność krótkoterminowe, razem 636  415  
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7E NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO 
OKRESIE SPŁATY 

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD 
DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY 

stan na 
31.12.2007 

stan na 31.12.2006 

a) do 1 miesiąca 468  205  

 - w tym od podmiotów powiązanych     

b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesiecy 68  39  

 - w tym od podmiotów powiązanych     

c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 12  24  

 - w tym od podmiotów powiązanych     

d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 10    

 - w tym od podmiotów powiązanych     

e) powyżej 1 roku 18    

 - w tym od podmiotów powiązanych     

f) należności przeterminowane     

 - w tym od podmiotów powiązanych     

Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) 576  268  

g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług 18  0  

 - w tym od podmiotów powiązanych     

h) odsetki z lat ubiegłych - przychody przyszłych okresów  0    

Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) 558  268  

 
7F NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA 
NALEŻNOŚCI NIE SPŁACONE W OKRESIE 

 NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE 
(BRUTTO) 

stan na 31.12.2007 stan na 31.12.2006 

a) do 1 miesiąca 96  25  

 - w tym od podmiotów powiązanych     

b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 68  39  

 - w tym od podmiotów powiązanych     

c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 12  24  

 - w tym od podmiotów powiązanych     

d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 10    

 - w tym od podmiotów powiązanych     

e) powyżej 1 roku 18    

 - w tym od podmiotów powiązanych     
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Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, 
razem (brutto) 204  88  

f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i 
usług, przeterminowane 18    

g)odsetki z lat ubiegłych - rozliczenia międzyokresowe 
przychodów 0  0  

 - w tym od podmiotów powiązanych     

Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, 
razem (netto) 186  88  

 
W odniesieniu do łącznej wartości należności (długo- i krótkoterminowych) należy podać kwoty należności spornych oraz  

należności przeterminowanych (z podziałem wg tytułów), w tym od których nie dokonano odpisów aktualizujących  

i nie wykazano jako "należności dochodzone na drodze sądowej.    

 Należności  przeterminowane brutto ( w tys. zł )     

     31.12.2007 31.12.2006  

          

 należności podstawowe   204  88  

 należności z postępowania układowego  0  0  

 należności po wyrokach sądowych  0  0  

 należności z tytułu odsetek   0  0  

          

      204  88  

          

          

 Należności przeterminowane netto      

          

 należności podstawowe   186  88  

 należności z postępowania układowego  0  0  

 sprawy po wyrokach sądowych  0  0  

 należności z tytułu odsetek   0  0  

          

      186  88  
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9A KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE 

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE 
stan na 

31.12.2007 
stan na 31.12.2006 

a) w jednostkach zależnych 0   

 - udziały lub akcje    

 - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w 
zyskach    

 - dłużne papiery wartościowe    

 - inne papiery wartościowe (wg rodzaju)    

 - udzielone pożyczki    

 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg 
rodzaju)    

b) w jednostkach współzależnych 0   

 - udziały lub akcje    

 - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w 
zyskach    

 - dłużne papiery wartościowe    

 - inne papiery wartościowe (wg rodzaju)    

 - udzielone pożyczki    

 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg 
rodzaju)    

c) w jednostkach stowarzyszonych 0   

 - udziały lub akcje    

 - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w 
zyskach    

 - dłużne papiery wartościowe    

 - inne papiery wartościowe (wg rodzaju)    

 - udzielone pożyczki    

 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg 
rodzaju)    

d) w znaczącym inwestorze 0   

 - udziały lub akcje    

 - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w 
zyskach    

 - dłużne papiery wartościowe    

 - inne papiery wartościowe (wg rodzaju)    

 - udzielone pożyczki    

 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg 
rodzaju)    

e) w jednostce dominującej 0   
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 - udziały lub akcje    

 - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w 
zyskach    

 - dłużne papiery wartościowe    

 - inne papiery wartościowe (wg rodzaju)    

 - udzielone pożyczki    

 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (weksle powyżej 
3 -m-cy)     

f) w pozostałych jednostkach 25  0  

 - udziały lub akcje 25    

 - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w 
zyskach     

 - dłużne papiery wartościowe     

 - inne papiery wartościowe (wg rodzaju)     

 - udzielone pożyczki     

 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg 
rodzaju)     

   weksle powyżej 3 miesięcy     

g) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 458  137  

      

 - środki pieniężne w kasie i na rachunkach 458  137  

 - inne środki pieniężne     

 - inne aktywa pieniężne     

Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 483  137  
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9E ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) 

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA 
WALUTOWA) 

stan na 
31.12.2007 

stan na 
31.12.2006 

a) w walucie polskiej 365  130  

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 93  7  

b1 jednostka/waluta tyś /USD     

w zł     

b2 jednostka/waluta tyś/EUR 26  2  

w zł 93  7  

b3 jednostka/waluta .......... / ..............     

w zł     

b4 jednostka/waluta .......... / ..............     

w zł     

b5 jednostka/waluta .......... / ..............     

w zł     

b6 jednostka/waluta .......... / ..............     

w zł     

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem 458  137  
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10 KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE 

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE 
stan na 

31.12.2007 
stan na 

31.12.2006 

a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym 3  0  

 -  koszty przygotowania nowej produkcji     

 - ubezpieczenia , prenumerata  3  0  

  - naliczenie na FŚS     

b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 0  0  

 - rozszerzenie wartości spółki   0  

 -      

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem 3  0  

 
Jeżeli łączna kwota odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości ujętych / odwróconych jest istotna należy 
ujawnić: 

A) główne składniki lub grupy składników aktywów, do których odnosiły się odpisy lub ich odwrócenie 

B) główne zdarzenia i okoliczności, które doprowadziły do dokonania lub odwrócenia odpisów 

C) dla każdej z wyodrębnionych grup składników aktywów: kwotę dokonanych odpisów aktualizujących, 

w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny lub kwotę odwrócenia odpisów aktualizujących, w tym odniesioną 

bezpośrednio na kapitał własny 

Odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości aktywów w Spółce MARKETEO.COM na dzień 31.12.2007 r. 

nie wystąpiły. 
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12. KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) 

Rodzaj udziałów  
Rodzaj  

uprzywilejowania udziałów 
Liczba 

udziałów 

Wartość 
wg 

wartości 
nominalnej 

Sposób 
pokrycia 
kapitału 

Data 
rejestracji 

Prawo do 
dywidendy 
(od daty) 

imienne co do głosu  0 0 gotówka 05.05.2004 2004.01.01 

na okaziciela brak 1 000 50 000 gotówka 05.052004 2004.01.01 

             

Liczba udziałów, razem 1 000         

Kapitał zakładowy, razem 50 000       

Wartość nominalna udziału = 50,00 zł 

        

        

Według KRS na 31.12.2007r kapitał zakładowy wynosi 50 000,00 zł. i dzieli się na 1 000  udziałów.     

Udziałowcami są:       

Topolewski Dariusz                                                     423 21150 gotówka    

Zawieruszyński Ryszard                                              388 19400 gotówka    

Kocemba Arkadiusz  93 4650 gotówka    

Świtalski Maciej  50 2500 gotówka    

Rutkowski Seweryn   46 2300 gotówka    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Strona 
119 
 

 

 
 

 

Dokument Informacyjny MARKETEO.COM S.A. 

 
14 KAPITAŁ ZAPASOWY 

KAPITAŁ ZAPASOWY stan na 31.12.2007 stan na 31.12.2006 

a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 0  0  

b) utworzony ustawowo 550  453  

c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad 
wymaganą ustawowo (minimalną) wartość     

d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników     

e) inny (wg rodzaju) 0  0  

       -  odpis z funduszu Prywatyzacji     

 - przeszacowanie środków trwałych sprzedanych i         
zlikwidowanych     

Kapitał zapasowy, razem 550  453  

 
16 POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) 

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU 
PRZEZNACZENIA) 

stan na 31.12.2007 stan na 31.12.2006 

   - Kapitał rezerwowy na wykup akcji własnych 0  0  

Zysk z lat ubiegłych 2  2  

      

Pozostałe kapitały rezerwowe, razem 2  2  
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20A ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 
stan na 

31.12.2007 
stan na 31.12.2006 

a) wobec jednostek zależnych 0  0  

 - kredyty i pożyczki, w tym     

  * długoterminowe w okresie spłaty     

 - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych     

 - z tytułu dywidend     

 - inne zobowiązania finansowe, w tym: 0  0  

 *      

 *      

 - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:     

 * do 12 miesięcy     

 * powyżej 12 miesięcy     

 - zaliczki otrzymane na dostawy     

 - zobowiązania wekslowe     

 - inne (wg rodzaju) 0  0  

 *      

 *      

b) wobec jednostek współzależnych 0  0  

 - kredyty i pożyczki, w tym     

  * długoterminowe w okresie spłaty     

 - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych     

 - z tytułu dywidend     

 - inne zobowiązania finansowe, w tym: 0  0  

 *      

 *      

 - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0  0  

 * do 12 miesięcy     
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 * powyżej 12 miesięcy     

 - zaliczki otrzymane na dostawy     

 - zobowiązania wekslowe     

 - inne (wg rodzaju) 0  0  

 *      

 *      

c) wobec jednostek stowarzyszonych 0  0  

 - kredyty i pożyczki, w tym     

  * długoterminowe w okresie spłaty     

 - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych     

 - z tytułu dywidend     

 - inne zobowiązania finansowe, w tym: 0  0  

 *      

 *      

 - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0  0  

 * do 12 miesięcy     

 * powyżej 12 miesięcy     

 - zaliczki otrzymane na dostawy     

 - zobowiązania wekslowe     

 - inne (wg rodzaju) 0  0  

 *      

 *      

d) wobec znaczącego inwestora 0  0  

 - kredyty i pożyczki, w tym     

  * długoterminowe w okresie spłaty     

 - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych     

 - z tytułu dywidend     

 - inne zobowiązania finansowe, w tym: 0  0  

 *      

 *      

 - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0  0  

 * do 12 miesięcy     

 * powyżej 12 miesięcy     

 - zaliczki otrzymane na dostawy     

 - zobowiązania wekslowe     

 - inne (wg rodzaju) 0  0  

 *      

 *      
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e) wobec jednostki dominującej 0  0  

 - kredyty i pożyczki, w tym     

  * długoterminowe w okresie spłaty     

 - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych     

 - z tytułu dywidend     

 - inne zobowiązania finansowe, w tym: 0  0  

 *      

 *      

 - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0  0  

 * do 12 miesięcy     

 * powyżej 12 miesięcy     

 - zaliczki otrzymane na dostawy     

 - zobowiązania wekslowe     

 - inne (wg rodzaju) 0  0  

 *      

 *      

f) wobec jednostek zależnych od  0  0  

 - kredyty i pożyczki, w tym     

  * długoterminowe w okresie spłaty     

 - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych     

 - z tytułu dywidend     

 - inne zobowiązania finansowe, w tym: 0  0  

 *      

 *      

 - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0  0  

 * do 12 miesięcy     

 * powyżej 12 miesięcy     

 - zaliczki otrzymane na dostawy     

 - zobowiązania wekslowe     

 - inne (wg rodzaju) 0  0  

 *      

 *      

g) wobec pozostałych jednostek 539  242  

 - kredyty i pożyczki, w tym 0  0  

  * długoterminowe w okresie spłaty     

 - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych     

 - z tytułu dywidend     

 - inne zobowiązania finansowe, w tym:     
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        opłata dodatkowa z tytułu sprzedaży mienia przez 
Skarb Państwa 0  0  

   z tytułu umowy sprzedaży mienia przez Skarb Państwa 
zobowiązania długoterminowe w okresie spłaty     

 - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 422  196  

 * do 12 miesięcy 422  196  

 * powyżej 12 miesięcy     

 - zaliczki otrzymane na dostawy     

 - zobowiązania wekslowe     

 - z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych 
świadczeń 114  43  

 - z tytułu wynagrodzeń     

 - inne pozostałe 3  3  

h) fundusze specjalne (wg tytułów) 0  0  

 -  FŚS     

Zobowiązania krótkoterminowe, razem 539  242  

 
20B ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) 

 ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) 
stan na 

31.12.2007 
stan na 31.12.2006 

a) w walucie polskiej 490  242  

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 49  0  

b1 jednostka/waluta tys /USD     

w zł     

b2 jednostka/waluta tys /DEM.     

w zł     

b3 jednostka/waluta tys /NOK      

w zł     

b4 jednostka/waluta tys /FRF     

w zł     

b5 jednostka/waluta tys /EUR  14  0  

w zł 49  0  

b6 jednostka/waluta .......... / ..............     

w zł     

Zobowiązania krótkoterminowe, razem 539  242  
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21B INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE 

 INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE stan na 31.12.2007 stan na 31.12.2006 

a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 0  0  

 - długoterminowe(wg tytułów) 0  0  

 *      

 *      

 - krótkoterminowe (wg tytułów)     

rezerwy tworzone na przyszłe zobowiązania z tytułu 
kosztów      

 *      

b) rozliczenia międzyokresowe przychodów 6  0  

 - długoterminowe(wg tytułów) 0  0  

 *      

 *      

 - krótkoterminowe (wg tytułów) 6  0  

     zafakturowane lecz nie wydane towary 6  0  

      

   koszty zastępstwa procesowego      

Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 6  0  
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24A PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE 
DZIAŁALNOŚCI) 

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA 
RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) 

stan na 31.12.2007 stan na 31.12.2006 

sprzedaż reklamy wentylacja 615  435  

 - w tym od jednostek powiązanych     

sprzedaż reklamy opakowania 195  131  

 - w tym od jednostek powiązanych     

sprzedaż reklamy drukarnie 270  191  

 - w tym od jednostek powiązanych     

sprzedaż reklamy ogrzewanie 22  44  

 - w tym od jednostek powiązanych     

sprzedaż reklamy spożywczej 44  10  

 - w tym od jednostek powiązanych     

sprzedaż reklamy tworzywa 193  183  

 - w tym od jednostek powiązanych     

sprzedaż reklamy metale  106  29  

   w tym od jednostek powiązanych     

sprzedaż reklamy pozostałych branż 293  768  

  w tym od jednostek powiązanych     

      

   w tym od jednostek powiązanych     

pozostałe     

  w tym od jednostek powiązanych     

Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 1 738  1 791  

 - w tym od jednostek powiązanych 0  0  

 
16 POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) 

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU 
PRZEZNACZENIA) 

stan na 31.12.2007 stan na 31.12.2006 

   - Kapitał rezerwowy na wykup akcji własnych 0  0  

Zysk z lat ubiegłych 2  2  

      

Pozostałe kapitały rezerwowe, razem 2  2  
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25A PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA 
RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) 

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW 
stan na 

31.12.2007 
stan na 31.12.2006 

 (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)     

 - w tym od jednostek powiązanych     

narzędzia  2 041  1 012  

 - w tym od jednostek powiązanych     

opony 426  0  

 - w tym od jednostek powiązanych     

tworzywa 17    

 - w tym od jednostek powiązanych     

*pozostałe 2  1  

 - w tym od jednostek powiązanych     

      

 - w tym od jednostek powiązanych     

      

 - w tym od jednostek powiązanych     

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 2 486  1 013  

 - w tym od jednostek powiązanych 0  0  
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26 KOSZTY WEDŁUG RODZAJU 

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU 
stan na 

31.12.2007 
stan na 

31.12.2006 

a) amortyzacja 205  135  

b) zużycie materiałów i energii 97  230  

c) usługi obce 195  265  

d) podatki i opłaty 17  15  

e) wynagrodzenia 859  738  

f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 120  116  

g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) 419  357  

 - reklama i reprezentacja     

 - targi     

 - ubezpieczenia majątkowe     

 - umowy handlowe     

 - delegacje służbowe      

h) wartość sprzedanych towarów i materiałów 2 156  830  

Koszty według rodzaju, razem 4 068  2 686  

Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych 0  0  

Wartość sprzedanych towarów i materiałów w cenach zakupu 2 156  830  

Koszty sprzedaży 243  162  

Koszty ogólnego zarządu 329  281  

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 1 340  1 413  
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27 INNE PRZYCHODY OPERACYJNE 

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE stan na 31.12.2007 
stan na 

31.12.2006 

a) rozwiązane rezerwy (z tytułu)     

 -  na należności wątpliwe     

 - na zalegające zapasy     

 -  na kasy fiskalne     

  - na świadczenia pracownicze     

 - deprecjacja -ostrożna wycena wyrobów     

  - odpisy aktualizujące środki trwałe     

b) pozostałe, w tym:     

 - uzyskane kary i grzywny     

 - dofinansowanie utrzymania obiektów socjalnych     

  - zryczałtowane wynagrodzenie płatników podatku     

 - sprzedaż praw majątkowych 0    

 - sprzedaż wierzytelności     

  - zwrot cła     

 - sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntów     

  - odpisanie zobowiązań     

 - zwrot podatku z lat ubiegłych     

 - odszkodowania z tytułu strat losowych     

  - refundacja kosztów targów      

  - prowizje handlowe     

  - odzysk z likwidacji środków trwałych 5    

 - nadwyżki inwentaryzacyjne środki trwałe     

 - otrzymane darowizny     

  - zwrot kosztów zastępstwa procesowego     

 - zwrot kosztów sądowych     

 - rozliczenie amortyzacji prawa wieczystego użytkowania gruntu     

  - pozostałe 17  3  

Inne przychody operacyjne, razem 22  3  
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28 INNE KOSZTY OPERACYJNE 

 INNE KOSZTY OPERACYJNE 
stan na 

31.12.2007 
stan na 

31.12.2006 

a) utworzone rezerwy (z tytułu) 0  0  

  - na świadczenia pracownicze     

b) pozostałe, w tym: 18  1  

 - darowizny     

 - sprzedaż wierzytelności     

 - koszty utrzymania obiektów socjalnych     

  - koszty likwidacji środków trwałych i WNiP     

 -  likwidacja środków trwałych i WNiP     

  - koszty zastępstwa procesowego     

 - zapłacone kary i grzywny     

  - odpisanie inwestycji     

 - Vat struktura od  pozostałych przych. operacyjnych     

  - Vat z lat ubiegłych     

 - koszty sądowe     

 - niedobory w magazynach     

 - złomowanie zapasów     

  - straty losowe     

 - koszty związane z likwidacją aktywów  trwałych     

  - pozostałe   1  

 -  odpisy aktualizujące należności 18    

Inne koszty operacyjne, razem 18  1  

W odniesieniu do odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych należy wykazać ich wysokość. 
Odpisy aktualizujące wykazano zgodnie z zasadami polityki rachunkowości. 
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Odpisy aktualizujące wartość aktywów niefinansowych 

    
B.O.                        

na 01.01.07 zwiększenia 
zmniejszenia B.Z.                 

na 
31.12.07 

 

wykorzystanie rozwiązanie  

I Środki trwałe            

a. Środki trwałe           #071 

II Zapasy   0,00 0,00 0,00 0,00  

1. materiały:   0,00 0,00 0,00 0,00  

a. zaleganie     0,00     #321 

b. ostrożna wycena   0,00 0,00     #321 

c. kasy fiskalne   0,00 0,00     #322 

2. produkcja w toku   0,00 0,00 0,00 0,00  

a. zaleganie     0,00      

2. wyroby gotowe   0,00 0,00 0,00 0,00  

a. zaleganie           #609-1 

b. zaleganie-wyr.     0,00     #609-2 

c. ostrożna wycena     0,00     #601-9 

3. towary 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

a. zaleganie           #340 

b. zaleganie            #339 

III Należności 0,00 18,00 0,00 0,00 18,00  

1. krótkoterminowe   18,00 0,00 0,00 18,00  

a. odpis aktualizujący   18,00     18,00  

b. odsetki     0,00     0,00  

 
ogółem: 0,00 18,00 0,00 0,00 18,00 

 

  

        

 odpisy aktualizujące należności # 761-05 18,00    

 utworzona rezerwa odsetki # 751-12     

    18,00    

        

 rozwiązanie rezerwy na należności #760-12     

 rozwiązanie rezerwy odsetki # 750-07     

    0,00    
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29B PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK 

 PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK stan na 31.12.2007 stan na 31.12.2006 

a) z tytułu udzielonych pożyczek 0  0  

 * od jednostek powiązanych, w tym 0  0  

 - od jednostek zależnych     

 - od jednostek współzależnych     

 - od jednostek stowarzyszonych     

 - od znaczącego inwestora     

 - od jednostki dominującej     

 - od jednostek zależnych od      

 * od pozostałych jednostek     

b) pozostałe odsetki 2  3  

 * od jednostek powiązanych, w tym 0  0  

 - od jednostek zależnych     

 - od jednostek współzależnych     

 - od jednostek stowarzyszonych     

 - od znaczącego inwestora     

 - od jednostki dominującej     

 - od jednostek zależnych od      

 * od pozostałych jednostek 0  0  

Przychody finansowe z tytułu odsetek, 
razem 2  3  
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29C INNE PRZYCHODY FINANSOWE 

 INNE PRZYCHODY FINANSOWE stan na 31.12.2007 
stan na 

31.12.2006 

a) nadwyżka dodatnich różnice kursowych 5  1  

 - zrealizowane 5  1  

 - niezrealizowane     

b) rozwiązanie rezerwy (z tytułu) 0  0  

 na należności odsetkowe     

 -      

b) pozostałe, w tym: 0  0  

 - umorzenie zobowiązań z tytułu naliczonych odsetek     

 - otrzymane dyskonto     

 - wynik kontraktów terminowych forward     

Inne przychody finansowe, razem 5  1  
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30B INNE KOSZTY FINANSOWE 

 INNE KOSZTY FINANSOWE stan na 31.12.2007 
stan na 

31.12.2006 

a) ujemne różnice kursowe     

 - zrealizowane     

 - niezrealizowane     

b) utworzone rezerwy (z tytułu)     

 - na należności odsetkowe     

      

b) pozostałe, w tym:     

 - umorzone należności z tytułu odsetek     

 - oprocentowanie z tytułu sprzedaży mienia przez Skarb Państwa 
    

  - płacone dyskonto     

 -  prowizje i gwarancje     

 - pozostałe, różnice kursowe  8    

Inne koszty finansowe, razem 8  0  
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34A PODATEK DOCHODOWY BIEŻACY 

PODATEK DOCHODOWY BIEŻACY 
stan na 

31.12.2007 
stan na 

31.12.2006 

1. Zysk (strata) brutto 160  124  

2. Korekty konsolidacyjne 0  0  

3. Różnice między zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania 
podatkiem dochodowym (wg tytułów)     

Otrzymane dotacje na środki trwałe doliczone do przychodów 
podatkowych     

 Przychody nie podatkowe 10    

 - rozwiązanie odpisów aktualizujących aktywa obrotowe     

 - umorzenie zobowiązań z tytułu naliczonych odsetek     

  - dyskonto weksla -  naliczenie     

 - rozliczenie dotacji     

  - odsetki od należności naliczone     

   - dodatnie różnice kursowe z lat ubiegłych niezrealizowane     

 -  odpisy aktualizujące środki trwałe     

 - zwrot kosztów zastępstwa procesowego     

 -  sprzedaż wierzytelności      

  - zapłacone składki ZUS za 2006 r. 10    

Koszty nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu 64  16  

  - niedobory     

  - odpisy aktualizujące aktywa trwałe     

  - odpisy aktualizujące aktywa obrotowe     

  - nie zapłacone składki ZUS 13    

  - umorzone należności      

  - odsetki naliczone - od nieterminowej zapłaty zobowiązań     

   - odsetki karne do budżetu     

 - złomowanie materiałów     

  - likwidacja aktywów  trwałych     
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  - nowe uruchomienia -korekta kosztów z lat ubiegłych     

   - straty losowe     

   - darowizny     

  - amortyzacja nie podatkowa     

  - pozostałe koszty nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu 24  15  

 - sprzedane należności     

  - rozliczenia międzyokresowe bierne      

  - niezrealizowane różnice kursowe - wycena 5  1  

  - zapłacone kary i grzywny     

  - Vat z lat ubiegłych     

  - prowizja od gwarancji       

  - koszty reprezentacji i reklamy 4    

   -  odpis aktualizacyjny należności 18    

 - odpisane inwestycje     

Darowizna do odliczenia od dochodu     

  Korekta podstawy - ulgi inwestycyjne ( sprzedaż środków trw.)     

      

 otrzymane dotacje na środki trwale     

4. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 214  140  

5. Podatek dochodowy według stawki  19% 40  27  

6. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku     

7. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji 
podatkowej okresu, w tym:     

 - wykazany w rachunku zysków i strat 40  27  

  w tym podatek zapłacony z lat ubiegłych     

 - dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny     

Zysk netto 119  97  
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ZAŁĄCZNIKI 
Załącznik nr 1: Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego 
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Załącznik nr 2: Aktualny Statut Emitenta 

 

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 
Firma Spółki brzmi: MARKETEO.COM spółka akcyjna. Spółka może posługiwać się skrótem firmy: 
MARKETEO.COM S.A. oraz wyróżniającym ją znakiem graficznym.  

§ 2. 
Siedzibą Spółki jest Bydgoszcz. 

§ 3 
Czas trwania Spółki jest nieograniczony. 

§ 4 
Obszarem działania Spółki jest Rzeczypospolita Polska i zagranica. 

 

II.  PRZEDSIĘBIORSTWO SPÓŁKI 

§ 5. 
Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest prowadzenie wszelkiej działalności gospodarczej, wytwórczej 
usługowej i handlowej na rachunek własny i w pośrednictwie, a w szczególności w zakresie, wskazanym na 
podstawie rozporządzenia dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (DZ. U. z 
2007 roku, Nr 251 poz. 1885): 

1. sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków – PKD 46.45.Z, 
2. sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego – PKD 46.49.Z, 
3. sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego – PKD 46.73.Z, 
4. sprzedaż hurtowa artykułów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i 

grzejnego – PKD 46.74.Z, 
5. sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych – PKD 46.75.Z, 
6. sprzedaż hurtowa obrabiarek – PKD 46.62.Z, 
7. sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i 

wodnej – PKD 46.63.Z, 
8. sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych – PKD 46.66.Z, 
9. sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego – PKD 46.52.Z, 
10. sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń – PKD 46.69.Z, 
11. sprzedaż detaliczna sprzętu audiwizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.43.Z,  
12. sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych 

sklepach – PKD 47.54.Z, 
13. sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego 

prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.59.Z, 
14. sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 

47.42.Z, 
15. sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w 

wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.41.Z, 
16. sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 

47.78.Z, 
17. sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli - PKD 

45.31.Z, 
18. sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli - PKD 

45.32.Z, 
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19. sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna 
części i akcesoriów do nich - PKD 45.40.Z, 

20. działalność związana z bazami danych – PKD 72.40.Z, 
21. sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet – PKD 47.91.Z, 
22. badanie rynku i opinii publicznej - PKD 74.20.Z, 
23. pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) – PKD 

73.12.C, 
24. demontaż wyrobów zużytych – PKD 38.31.Z, 
25. sprzedaż detaliczna artykułów używanych zgodnie z przedmiotem działalności spółki, prowadzona w 

wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.79.Z. 
§ 6 

Jeżeli podjęcie działalności w jakimkolwiek zakresie wymagać będzie koncesji lub innego zezwolenia, spółka jest 
zobowiązana uzyskać tę koncesję lub zezwolenie przed podjęciem tej działalności. Istotna zmiana przedmiotu 
działalności wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością dwóch trzecich głosów w obecności 
osób reprezentujących, co najmniej połowę kapitału zakładowego. Skuteczność tej uchwały nie jest uzależniona 
od wykupienia akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę. 

§ 7 
Spółka może powoływać oddziały i przedstawicielstwa, jak również posiadać akcje, udziały oraz inne tytuły 
uczestnictwa w innych spółkach handlowych na terenie kraju jak i za granicą. 

III. KAPITAŁY I FUNDUSZE SPÓŁKI 

§ 8 
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 615.000 (słownie: sześćset piętnaście tysięcy) złotych i dzieli się na 

6.150.000 (słownie: sześć milionów sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii A, o nr od 01 
do 6.150.000 o wartości nominalnej 0,10 złotych (słownie: dziesięć groszy) każda akcja. 

2. Kapitał zakładowy Spółki, o którym jest mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, posiada odpowiednio: 
- Pan Dariusz Topolewski – posiada 2.600.614 (słownie: dwa miliony sześćset tysięcy sześćset 
czternaście) akcji zwykłych, na okaziciela, serii A o numerach od 01 do 2.600.614 o wartości 
nominalnej 0,10 złotych (słownie: dziesięć groszy) każda akcja; 
- Pan Ryszard Zawieruszyński – posiada 2.386.901 (słownie: dwa miliony trzysta osiemdziesiąt sześć 
tysięcy dziewięćset jeden) akcji zwykłych, na okaziciela, serii A o numerach od 2.600.615 do 
4.987.516 o wartości nominalnej 0,10 złotych (słownie: dziesięć groszy) każda akcja; 
- Pan Maciej Świtalski – posiada 307.500 (słownie: trzysta siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych, na 
okaziciela, serii A o numerach od 4.987.517 do 5.295.017 o wartości nominalnej 0,10 złotych 
(słownie: dziesięć groszy) każda akcja; 
- Pan Arkadiusz Kocemba – posiada 569.988 (słownie: pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy 
dziewięćset osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych, na okaziciela, serii A o numerach od 5.295.018 do 
5.865.006 o wartości nominalnej 0,10 złotych (słownie: dziesięć groszy) każda akcja; 
- Pan Seweryn Andrzej Rutkowski – posiada 284.997 (słownie: dwieście osiemdziesiąt cztery 
dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych, na okaziciela, serii A o numerach od 5.865.007 
do 6.150.000 o wartości nominalnej 0,10 złotych (słownie: dziesięć groszy) każda akcja; 

3.   Akcje Spółki mogą być imienne i na okaziciela. 
4. Akcje wszystkich serii dają równe prawo do dywidendy. Akcje spółki na okaziciela nie podlegają zamianie na 
akcje imienne tak długo, jak akcje spółki pozostawać będą w obrocie na rynku regulowanym (rynku giełdowym).  
5. Akcje Spółki mogą być umarzane w drodze nabycia akcji własnych przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). 
6.  Warunki i sposób umorzenia akcji określa każdorazowo Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu. 

§ 9 
1. W spółce tworzy się kapitał zapasowy z odpisów z czystego zysku, do którego przelewane jest, co 

najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki wysokość kapitału zapasowego nie będzie równa, co 
najmniej 1/3 wysokości kapitału zakładowego.  

2. W spółce tworzy się również kapitał rezerwowy. Zasady gospodarowania kapitałem rezerwowym określa 
uchwałą Walne Zgromadzenie. 

§ 10 
Walne Zgromadzenie może tworzyć fundusze celowe. Zasady gospodarowania funduszami celowymi określa 
regulamin przygotowany przez Zarząd i zatwierdzony uchwałą Walnego Zgromadzenia. 
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§ 11 

1. Spółka może podwyższyć kapitał zakładowy w drodze emisji nowych akcji imiennych lub na okaziciela lub 
podwyższenia wartości nominalnej akcji już wyemitowanych. 

2. Dotychczasowi akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa objęcia akcji każdej kolejnej emisji 
proporcjonalnie do akcji dotychczas posiadanych. 

IV. ORGANY SPÓŁKI 

§ 12 

Organami Spółki są: 

a. Zarząd, 
b. Rada Nadzorcza,  
c. Walne Zgromadzenie.  

Zarząd 

§ 13 

1. Zarząd składa się z  1 (jednego) do 5 (pięciu) członków.  
2. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani uchwałą Rady Nadzorczej, która to jednemu z nich w 

drodze głosowania powierza funkcję Prezesa Zarządu. 
3. Kadencja Zarządu trwa 5 lat. 

§ 14 

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz, a także w sądzie. 
2. Zarząd obowiązany jest zarządzać majątkiem i sprawami Spółki oraz spełniać swoje obowiązki ze 

starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przestrzegać przepisów prawa, postanowień Statutu i 
uchwał pozostałych organów Spółki. Do zakresu działania Zarządu należą w szczególności: 
a. prowadzenie przedsiębiorstwa Spółki,  
b. sporządzanie sprawozdania, bilansu, rachunku zysków i strat w sposób i w terminach przewidzianych w 

obowiązujących przepisach prawnych,  
c. prowadzenie księgi protokołów Walnego Zgromadzenia, jak też księgi podejmowanych uchwał, 
d. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia oraz stosowanie się do zaleceń i uchwał Rady Nadzorczej,  
e. wszystkie sprawy nie zastrzeżone do właściwości pozostałych organów Spółki, 

3. Rada Nadzorcza może uchwalić regulamin Zarządu określający jego wewnętrzną organizację i sposób 
wykonywania czynności. 

§ 15 

1. Do składania oświadczeń woli oraz podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są dwaj członkowie 
Zarządu działający łącznie. 

2. Zarząd obowiązany jest prowadzić księgę akcji imiennych i świadectw tymczasowych, do której należy 
wpisywać imię i nazwisko (firmę) każdego Akcjonariusza, adres (siedzibę) oraz ilość i wysokość dokonanych 
wpłat, a także, na wniosek osoby uprawnionej, wpis o przeniesieniu akcji na inną osobę wraz z datą wpisu, 
oraz wszelkie zmiany w osobach Akcjonariuszy i posiadaniu akcji. 

3. Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też 
uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej albo jako członek 
organu spółki kapitałowej bądź też uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek 
organu. 

4. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Spółki nie przekraczających zakresu 
zwykłych czynności spółki. 

§ 16 

Spółka może zawierać z członkami Zarządu umowy o pracę, umowę zarządzania lub inne umowy określające 
sposób sprawowania funkcji i świadczenia usług przez członka Zarządu. Przy zawieraniu umów z członkami 
Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza. 

Rada Nadzorcza 

§ 17 
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1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków, powoływanych i odwoływanych na okres 5 lat uchwałą 
Walnego Zgromadzenia. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swojego grona Przewodniczącego. 

2. Zarówno cała Rada Nadzorcza, jak i jej poszczególni członkowie mogą być w każdej chwili odwołani przez 
Walne Zgromadzenie. 

3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez ich Przewodniczącego lub w razie jego nieobecności przez 
innego członka Rady upoważnionego do tego na piśmie przez Przewodniczącego. Przewodniczący powinien 
niezwłocznie zwołać zebranie Rady Nadzorczej w razie dostarczenia mu przez członka Rady wniosku 
uzasadniającego potrzebę zwołania takiego zebrania. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje 
Zarząd Spółki. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się, co najmniej raz na kwartał. 

4. Z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej może wystąpić Zarząd lub poszczególni członkowie 
Rady Nadzorczej. 

5. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a 
wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. 

§ 18 

1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie 
za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw 
wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. 

2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków 
bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie rady zostali 
powiadomieni o treści projektu uchwały. 

3. Podejmowanie uchwał określonych w ust. 1 i 2 nie dotyczy wyborów przewodniczącego i 
wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w 
czynnościach tych osób. 

4. Każdy z członków Rady Nadzorczej może przyprowadzać na posiedzenia Rady Nadzorczej doradcę, który ma 
prawo do udziału w dyskusji nie mając jednak prawa do udziału w głosowaniu. 

5. Członkom Rady Nadzorczej może być wypłacone wynagrodzenie ustalone uchwałą Walnego Zgromadzenia. 
Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady. 

6. Rada Nadzorcza może uchwalić swój regulamin, który powinien być następnie zatwierdzony przez Walne 
Zgromadzenie. 

7.  Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki oraz wszystkich jej oddziałów. Do 
szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy: 
a) sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Zarządu i składanie rocznych sprawozdań z 

działalności Rady Nadzorczej Walnemu Zgromadzeniu, 
b) badanie i opiniowanie sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, 

w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, 
c) opiniowanie rocznych i okresowych sprawozdań Zarządu oraz wniosków Zarządu w sprawie podziału 

zysków i ich przeznaczenia, 
d) reprezentowanie Spółki w sporach i przy zawieraniu umów pomiędzy Zarządem lub Członkiem Zarządu 

a Spółką, zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów poszczególnych członków Zarządu, 
e) opiniowanie wniosków Zarządu w przedmiocie zakładania nowych spółek, przystępowanie do spółek 

już istniejących i organizacji gospodarczych, nabywanie i sprzedaż udziałów i akcji w innych spółkach, 
f) opiniowanie okresowych planów ekonomicznych spółki, 
g) udzielenie zgody na zakładanie nowych spółek, przystępowanie do spółek już istniejących i organizacji 

gospodarczych, nabywanie i sprzedaż udziałów i akcji w innych spółkach, tworzenie i zamykanie 
oddziałów, zakładów, filii, agencji, przedsiębiorstw, 

h) zatwierdzenie planów ekonomicznych spółki oraz okresowych planów jej rozwoju,  
i) rozpatrzenie i rozstrzyganie wniosków Zarządu, 
j) nabycie, zbycie i obciążenie nieruchomości lub udziału w nieruchomości;  
k) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu,  
l) zatwierdzanie budżetu Spółki,  
m) wyznaczanie oraz zwalnianie biegłych rewidentów do corocznego badania sprawozdań finansowych 

Spółki oraz zatwierdzanie istotnej zmiany sposobu prowadzenia rachunkowości, o ile zmiana taka nie 
wynika z obowiązujących przepisów prawa;  

n) podejmowanie działalności gospodarczej w nowych gałęziach gospodarki, o ile nie wynikają one z 
zatwierdzonego rocznego planu Spółki;  
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o) zatwierdzanie umów z podmiotami związanymi własnością, małżeństwem lub pokrewieństwem z 
którymkolwiek z Akcjonariuszy lub członków Zarządu, 

p) zatwierdzenie regulaminu pracy Zarządu. 
q) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Zarządu w 

razie zawieszenia członków Zarządu czy też całego Zarządu, 
r) udzielanie zgody Zarządowi na powołanie Prokurentów, 
s) wyrażanie zgody na sprzedawanie i/lub oddawanie w leasing, zastawianie, obciążanie aktywów Spółki 

o wartości przekraczającej 10 % kapitału zakładowego Spółki, o ile nie wynikają one z zatwierdzonego 
planu rocznego Spółki bądź biznes planu obejmującego część lub całość działań Spółki,  

t) zwoływanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w czasie ustalonym w 
Statucie,  

u) zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ilekroć Rada uzna to za wskazane, a Zarząd nie 
zwoła Walnego Zgromadzenia w ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia odpowiedniego żądania Rady.  

10. W celu wypełnienia spoczywających na niej obowiązków Rada Nadzorcza może kontrolować wszelkie 
działania Spółki, żądać od Zarządu i pracowników Spółki przedstawienia sprawozdań i składania wyjaśnień, 
a także dokonywać kontroli aktywów, sprawdzać księgi i dokumenty finansowe. 

11. Członków Rady Nadzorczej wiąże zakaz konkurencji w rozumieniu §15 ust. 3 Statutu. Zgodę na zajmowanie 
się interesami konkurencyjnymi udziela Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Członkowie Zarządu, 
prokurenci, likwidatorzy, kierownik zakładu lub oddziału oraz zatrudniony w spółce główny księgowy, radca 
prawny lub adwokat nie mogą być jednocześnie członkami Rady Nadzorczej. 

§ 19 

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. 
2. W przypadku zawierania umów pomiędzy Spółką a członkami Zarządu Rada Nadzorcza może upoważnić w 

drodze uchwały jednego lub więcej członków do wykonywania takich czynności prawnych.  
3. Od momentu wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym (obrotu giełdowego), co najmniej 

jeden członek Rady Nadzorczej będzie Członkiem Niezależnym. Członek Niezależny powinien spełniać 
następujące warunki:  
1) Członek Niezależny nie może być osobą, która była członkiem Zarządu Spółki lub prokurentem Spółki w 

okresie ostatnich trzech lat obrotowych,  

2) Członek Niezależny nie może być pracownikiem kadry kierowniczej wyższego szczebla Spółki lub jednostki 
stowarzyszonej ze Spółką w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ani osobą, 
która była takim pracownikiem w ciągu ostatnich trzech lat. Przez pracownika kadry kierowniczej 
wyższego szczebla rozumie się osoby będące kierownikiem albo dyrektorem jednostek organizacyjnych 
spółki podległe służbowo bezpośrednio Zarządowi Spółki albo określonym członkom Zarządu Spółki, 

3) Członek Niezależny nie może otrzymywać od Spółki lub podmiotu stowarzyszonego ze Spółką innego 
wynagrodzenia niż z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, w tym w szczególności z tytułu udziału 
w programie opcji lub innym programie wynagradzania za wyniki,  

4) Członek Niezależny nie może być akcjonariuszem posiadającym akcje Spółki stanowiące 5% bądź więcej 
kapitału zakładowego Spółki, ani osobą powiązaną z takim akcjonariuszem lub reprezentującą takiego 
akcjonariusza, 

5) Członek Niezależny nie może być osobą, która obecnie utrzymuje lub w ciągu ostatniego roku 
utrzymywała znaczące stosunki handlowe ze Spółka lub podmiotem stowarzyszonym ze Spółką, czy to 
bezpośrednio, czy w charakterze wspólnika, akcjonariusza, członka zarządu, prokurenta lub pracownika 
kadry kierowniczej wyższego szczebla podmiotu utrzymującego takie stosunki ze Spółką lub podmiotem 
stowarzyszonym ze Spółką. Przez znaczące stosunki handlowe rozumieć należy takie, których wartość 
przekracza 5% przychodów Spółki za ostatni rok obrotowy,  

6) Członek Niezależny nie może być osobą, która jest obecnie lub w ciągu ostatnich trzech lat była 
wspólnikiem lub pracownikiem obecnego lub byłego audytora Spółki, 

7) Członek Niezależny nie może być członkiem zarządu, ani prokurentem w innej spółce, w której członek 
Zarządu lub prokurent Spółki pełni funkcję członka rady nadzorczej, 

8) Członek Niezależny nie może pełnić funkcji w Radzie Nadzorczej dłużej niż trzy kadencje,  
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9) Członek Niezależny nie może być małżonkiem, konkubentem ani członkiem bliskiej rodziny członka 
Zarządu, prokurenta lub osób, o których mowa w lit. 1)-8) powyżej. Za członka bliskiej rodziny uważa się 
krewnych i powinowatych do drugiego stopnia.  

Walne Zgromadzenie  

§ 20 

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne. 
2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy bądź na wniosek Akcjonariuszy reprezentujących 

co najmniej jedną dziesiątą część kapitału zakładowego zgłoszony na piśmie z podaniem powodów 
zwołania Zgromadzenia oraz na wniosek Rady Nadzorczej. 

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd corocznie najpóźniej do 30 czerwca 
następnego roku obrotowego. 

4. Przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia winno być: 
a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz zatwierdzenie 

sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,  
b) powzięcie uchwały o podziale zysków lub pokrycia strat, 
c) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. 

Przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mogą być też inne sprawy. 

5.  Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki. 
§ 21 

1. Na każdą akcję przypada 1 głos na Walnym Zgromadzeniu. Uchwały zapadają większością głosów 
reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu. 

2. Uchwały zwiększające świadczenia Akcjonariuszy lub uszczuplające ich prawa, wymagają zgody wszystkich 
Akcjonariuszy, których dotyczą. 

§ 22 

Następujące sprawy wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia:  

1) przyjęcie bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku z przepływów pieniężnych za rok ubiegły; 
2) udzielenie absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za wykonane przez nich obowiązki;  
3) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń Akcjonariuszy o naprawie szkody wyrządzonej przy 

zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru; 
4) wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania;  
5) zbycie przedsiębiorstwa; 
6) przeznaczenie zysku i określenie sposobu pokrycia strat; 
7) ustalanie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej; 
8) zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki; 
9) rozwiązanie, likwidacja i przekształcanie Spółki; 
10) podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego Spółki i umarzanie akcji przez Spółkę; 
11) zmiana niniejszego Statutu; 
12) sprawowanie kontroli nad działalnością Rady Nadzorczej; 
13) zatwierdzenie regulaminu pracy Rady Nadzorczej; 
14) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej. 

V. ROZWIĄZANIE I LIKWIDACJA SPÓŁKI 

§ 23 

Rozwiązanie Spółki powodują: 

a. uchwała Walnego Zgromadzenia o rozwiązaniu Spółki lub o przeniesieniu siedziby Spółki za granicę, 
zaprotokołowana pod rygorem nieważności w formie aktu notarialnego;  

b. ogłoszenie upadłości Spółki;  
c. inne przyczyny przewidziane prawem. 

§ 24 

Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji.  
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§ 25 

1. Likwidatorami są członkowie Zarządu, jeżeli uchwała w przedmiocie likwidacji nie zawiera postanowień, co 
do ustanowienia likwidatorów. 

2. Likwidatorzy mogą być odwołani na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia. 
§ 26 

1. Podział majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli nie może nastąpić przed 
upływem 1 roku od daty ostatniego ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli;  

2. Podziału majątku dokona uchwałą Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. 
 

VI. INNE POSTANOWIENIA 

§ 27 

Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, przy czym pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 
2008 roku. 

§ 28 

Ogłoszenia Spółki zamieszczane będą w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. 

§ 29 

Zarząd może decydować o publikacji niektórych ogłoszeń w wybranych dziennikach lub czasopismach.  

§ 30 

W sprawach nieuregulowanych w Statucie mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych i inne 
obowiązujące Spółkę. 

 

Zmiany w Statucie Emitenta nie uwzględnione jeszcze w KRS: 

Uchwała nr 2 

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

Spółki pod firmą: MARKETEO.COM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 28 kwietnia 2008 roku  

/w sprawie zmiany Statutu Spółki/ 

 

Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy, dokonuje zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że:  

 dotychczasowy § 8 ust.1 Umowy Spółki otrzymuje następujące brzmienie: 

„§8. ust.1 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 715.000,00 (słownie: siedemset piętnaście tysięcy) złotych i 
dzieli się na 6.150.000 (słownie: sześć milionów sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii 
A, o nr od 01 do 6.150.000 o wartości nominalnej 0,10 złotych (słownie: dziesięć groszy) każda akcja oraz 
na 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych, na okaziciela serii B, o nr od 6.150.001 do 7.150.000 
o wartości nominalnej 0,10 złotych (słownie: dziesięć groszy) każda akcja. 
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Uchwała nr 3 

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

Spółki pod firmą: MARKETEO.COM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 23 czerwca 2008 roku  

/w sprawie zmiany Statutu Spółki/ 

§ 1 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MARKETEO.COM S.A. postanawia zmienić § 8 Statutu 
Spółki nadając mu nowe następujące brzmienie:  

„§ 8 ust. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 715.000 (słownie: siedemset piętnaście tysięcy) złotych i dzieli się 
na:  

a) 6.150.000 (słownie: sześć milionów sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii A, o nr od 01 do 
6.150.000 o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy) złotych każda akcja,  

b) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych, na okaziciela serii B, o nr od 6.150.001 do 7.150.000 o 
wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy) złotych każda akcja. 

2. Kapitał zakładowy Spółki, o którym mowa w ust. 1 pkt a) został objęty przez Założycieli w następujący 
sposób:  

a) Pan Dariusz Topolewski obejmuje 2.600.614 (słownie: dwa miliony sześćset tysięcy sześćset czternaście) akcji 
zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 01 do 2.600.614 o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) 
złotych każda akcja,  

b) Pan Ryszard Zawieruszyński obejmuje 2.386.901 (słownie: dwa miliony trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy 
dziewięćset jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 2.600.615 do 4.987.516 o wartości 
nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda akcja,  

c) Pan Maciej Świtalski obejmuje 307.500 (słownie: trzysta siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela 
serii A o numerach od 4.987.517 do 5.295.017 o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda akcja,  

d) Pan Arkadiusz Kocemba obejmuje 569.988 (słownie: pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset 
osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 5.295.018 do 5.865.006 o wartości 
nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda akcja,  

e) Pan Seweryn Andrzej Rutkowski obejmuje 284.997 (słownie: dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące 
dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 5.865.007 do 6.150.000 
o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda akcja,  

3. Akcje Spółki mogą być imienne i na okaziciela.  

4. Akcje wszystkich serii dają równe prawo do dywidendy. Akcje Spółki na okaziciela nie podlegają zamianie na 
akcje imienne tak długo, jak akcje Spółki pozostawać będą w systemie alternatywnego obrotu organizowanym 
przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Rynek NewConnect”). 

5. Akcje Spółki mogą być umorzone w drodze nabycia akcji własnych przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).  

6. Warunki i sposób umorzenia akcji określa każdorazowo Walne Zgromadzenia na wniosek Zarządu.”  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od dnia rejestracji w Krajowym Rejestrze 
Sądowym.  
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Załącznik nr 3: Definicje i skróty zastosowane w Dokumencie Informacyjnym 

 
Akcje serii A 6.150.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł każda 

Akcje serii B 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł każda 

Akcjonariusz Uprawniony z Akcji MARKETEO.COM S.A. 

Alternatywny System Obrotu, ASO Alternatywny system obrotu, o którym mowa w art. 3 pkt 2) Ustawy o obrocie, 

organizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

Autoryzowany Doradca Kancelaria Radców Prawnych Leszek Czarny, Wojciech Budny i Wspólnicy Sp.K. z siedzibą 

w Warszawie 

Biegły Rewident Korpex Audytor Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy 

Dokument Informacyjny Niniejszy dokument zawierający szczegółowe informacje o sytuacji prawnej i finansowej 

Emitenta oraz o instrumentach finansowych, w tym Akcjach serii A i B oraz 

wprowadzeniem ich do obrotu w Alternatywnym Systemie 

Dz.U. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 

Emitent, MARKETEO.COM S.A., Spółka MARKETEO.COM Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy 

EUR, Euro Euro – jednostka monetarna Unii Europejskiej 

Giełda, GPW Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna 

KDPW, Krajowy Depozyt Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna w Warszawie 

Kodek cywilny, KC, k.c. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93, ze zm.) 

Kodeks spółek handlowych, KSH, k.s.h. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037, 

ze zm.) 

KNF, Komisja Komisja Nadzoru Finansowego 

KRS Krajowy Rejestr Sądowy 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, NWZ Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MARKETEO.COM Spółka Akcyjna 

NewConnect Nazwa własna Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A. 

Organizator Alternatywnego Systemu 

Obrotu (rynek NewConnect) 

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

PKB Produkt Krajowy Brutto 

PKD Polska Klasyfikacja Działalności 

PLN, zł, złoty Złoty – jednostka monetarna Rzeczypospolitej Polskiej 

Prawo Bankowe Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo Bankowe (tekst jednolity – Dz.U. z 2002 r. Nr 

72, poz. 665, ze zm.) 

Rada Nadzorcza, RN, Rada Nadzorcza 

Emitenta, Rada Nadzorcza Spółki 

Rada Nadzorcza MARKETEO.COM S.A. 

Regulamin Alternatywnego Systemu 

Obrotu rynku NewConnect, Regulamin 

ASO 

Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu, przyjęty Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu 

Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 marca 2007 r. z póź. zm. 

Statut, Statut Emitenta, Statut Spółki Statut MARKETEO.COM S.A. 

UE Unia Europejska 

UOKiK Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
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Ustawa o KRS Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (jednolity tekst Dz. 

U. z 2001 r. Nr 17 poz. 209, ze zm.) 

Ustawa o Nadzorze nad Rynkiem 

Kapitałowym 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz. U. Nr 183, 

poz. 1537) 

Ustawa o Obrocie Instrumentami 

Finansowymi 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, 

poz. 1538) 

Ustawa o Ofercie Publicznej Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 

publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539) 

Ustawa o Ochronie Konkurencji i 

Konsumentów 

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, 

poz. 331, ze zm.) 

Ustawa o Podatku Dochodowym od Osób 

Fizycznych 

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst 

jednolity – Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) 

Ustawa o Podatku Dochodowym od Osób 

Prawnych 

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst 

jednolity – Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) 

Ustawa o Podatku od Czynności 

Cywilnoprawnych 

Ustawa z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst 

jednolity – Dz. U. z 2005 r. Nr 41, poz. 399 ze zm.) 

Ustawa o Rachunkowości Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (jednolity tekst – Dz. U. z 2002 

roku Nr 76, poz. 694 ze zm.) 

Zarząd, Zarząd Emitenta, Zarząd Spółki Zarząd MARKETEO.COM S.A. 

Zarząd Giełdy Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 
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