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1 PISMO ZARZĄDU 

Szanowni Akcjonariusze, 

W 2011 r. zdecydowaliśmy się realizację istotnych zmian w strukturze Grupy Kapitałowej, co 

miało na celu  osiągnięcie większej transparentności spółki oraz zwiększenia efektywności w 

ramach świadczenia działań doradczych i działalności inwestycyjnej. W rezultacie podjętych 

decyzji działalność Novainvest S.A. została wydzielona do dwóch spółek zależnych: Global VC 

Sp. z o.o. – funduszu typu Venture Capital oraz Nova Capital Advisors Sp. z o.o. - podmiotu 

świadczącego usługi o charakterze doradczym.  

 

 

 

 

 

Taka struktura pozwoliła na skoordynowanie działań w zakresie inwestycji oraz doradztwa 

przy późniejszym wprowadzeniu podmiotów z Grupy do obrotu na rynku NewConnect, tak 

jak to miało miejsce w przypadku spółek: Open-Net S.A. oraz Optonet S.A. W rezultacie dało 

nam to kontrolę nad polityką informacyjną tych podmiotów od momentu inwestycji aż do 

momentu debiutu na rynku NewConnect, a także w późniejszej fazie ich funkcjonowania jako 

podmiotów publicznych podlegających obowiązkom informacyjnym.  

Z drugiej strony dalsza niestabilność rynków finansowych w roku 2011 wpłynęła na 

pogłębienie awersji inwestorów do ryzyka, a tym samym na pogorszenie potencjału w 

zakresie pozyskiwania kapitału. W efekcie przyłożyło się na znaczne obniżenie wartości ofert 

prywatnych realizowanych na całym rynku, co dla takich podmiotów jak Global VC Sp. z o.o. 

Novainvest S.A. 

Global VC Sp. z o.o.            
(100% udziałów w kapitale 

zakładowym)  

Nova Capital Advisors Sp. z 
o.o. (99,99% udziałów                      

w kapitale zakładowym)  
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oznaczało pogorszenie płynności posiadanych aktywów oraz ograniczenia w zakresie 

realizacji nowych projektów. 

W naszej opinii model działania przyjęty w roku 2011 nie spełnił pokładanych w nim 

oczekiwań, dlatego też w pod koniec pierwszej połowy 2012 r. zdecydowaliśmy się powrót 

do działalności skoncentrowanej na rynku IT oraz nowych innowacyjnych technologii, którą 

będziemy realizować zarówno na poziomie inwestycyjnym jak i operacyjnym. Zakładamy że 

taka zmiana przełoży się przed wszystkim na stabilność generowanego przychodu, a także 

pozwoli na zmniejszenie wpływu wahań koniunkturalnych na osiąganą rentowność. 

Szczegółową strategie w tym zakresie planujemy przedstawić w III kw. 2012 r. 

 

Tomasz Bartel   

 

Prezes Zarządu 
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2 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU 

Zarząd Novainvest S.A. („Emitent”) oświadcza, że wedle ich najlepszej wiedzy, roczne 

sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami 

obowiązującymi emitenta lub standardami uznawanymi w skali międzynarodowej, oraz że 

odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową 

emitenta oraz jego wynik finansowy, oraz że sprawozdanie z działalności emitenta zawiera 

prawdziwy obraz sytuacji emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.  

Tomasz Bartel   

 

Prezes Zarządu 

 

Zarząd Novainvest S.A. („Emitent") oświadcza, że podmiot uprawniony do badania 

sprawozdań finansowych, tj. Biurze Biegłych Rewidentów - Weryfikator Bis Biuro Biegłych 

Rewidentów z siedzibą w Warszawie, ul. Wiśniowa 40 lok.5 dokonujący badania rocznego 

sprawozdania finansowego, został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten 

oraz biegli rewidenci, dokonujący badania tego sprawozdania, spełniali warunki do 

wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o  badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami 

prawa krajowego.  

 

Tomasz Bartel   

 

Prezes Zarządu 
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Informacja o prezentacji danych    

Poniższe tabele przedstawiają wybrane dane finansowe Emitenta za lata 2011 i 2010. Dane 

te powinny być analizowane w oparciu o informacje dotyczące czynników wpływających na 

prowadzoną przez Emitenta działalność oraz w kontekście sprawozdań finansowych 

załączonych do niniejszego raportu rocznego. Dane finansowe prezentowane zgodnie z 

ustawą o rachunkowości pochodzą ze zbadanego sprawozdania finansowego.  

Kwoty prezentowane w PLN przeliczone zostały na Euro wg następujących zasad: 

- Poszczególne pozycje bilansu - przeliczone po kursie średnim Narodowego Banku Polskiego na 

dzień bilansowy, tzn. na dzień 31 grudnia 2011 r.: 1 EUR = 4,4168 zł, 31 grudnia 2010 r.: 1 EUR 

= 3,9603 zł 

- Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych -

przeliczone po kursie reprezentującym średnią arytmetyczną średnich kursów Narodowego 

Banku Polskiego na ostatni dzień każdego z miesięcy:     

      

- w okresie pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia 2011 r.: 1 EUR = 4,1401 zł 

- w okresie pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia 2010 r.: 1 EUR = 4,0044 zł 

 

Dla celów prezentacji danych w poszczególnych tabelach niniejszego raportu, niektóre dane 

mogą być zaokrąglone.  
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3 WYBRANE DANE FINANSOWE 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

(Z BILANSU) 

PLN EUR 

31.12.2010 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2011 

I. Kapitał własny 14 505 105,64 17 650 382,89 3 662 627,99 3 996 192,47 

II. Należności długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 

III. Należności krótkoterminowe 3 471 274,30 175 498,00 876 518,02 39734,20 

IV. Środki pieniężne i inne 

aktywa pieniężne 

30 669,67 49 747,33 7 744,28 11263,21 

V. Zobowiązania 

długoterminowe 

0,00 0,00 0,00 0,00 

VI. Zobowiązania 

krótkoterminowe 
687 900,76 296 337,31 173 699,15 67 093,21 

 

 

           WYSZCZEGÓLNIENIE 

(Z RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT) 

PLN EUR 

Okres od 

01.01.2010  do 

31.12.2010 

Okres od 

01.01.2011 do 

31.12.2011 

Okres od 

01.01.2010 do 

31.12.2010 

Okres od 

01.01.2011 do 

31.12.2011 

Przychody netto ze sprzedaży 164 994,27 20 466,05             41 203,24    4 943,37    

Amortyzacja 32 291,28 21 339,98   8 063,95    5 154,46    

Zysk/strata na sprzedaży -745 904,02 - 423 914,73 - 186 271,11    -  102 392,39    

Zysk/strata na działalności 

operacyjnej 

-718 469,42 -386 574,74 - 179 419,99    -  93 373,29    

Zysk/strata brutto 1 256 221,18 48 403,53           313 710,21    11 691,39    

Zysk/strata netto 1 053 142,99 34 518,00            262 996,45                8 337,48    
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4 ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2011 

 

Rachunek zysków i strat 

  01.01.2010-

31.12.2010 

 01.01.2011-

31.12.2011 

     

A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi   164 994,27  20 466,05 

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług 164 994,27 20 466,05 

B. Koszty działalności operacyjnej  910 898,29  444 380,78 

I. Amortyzacja  32 291,28  21 339,98 

II. Zużycie materiałów i energii  24 944,79  1 129,70 

III. Usługi obce  756 680,30  304 377,93 

IV. Podatki i opłaty  23 896,01  108 755,45 

V. Wynagrodzenia  57 745,14  0,00 

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 11 238,05 0,00 

VII. Pozostałe koszty rodzajowe  4 102,72  8 777,72 

VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów  0,00  0,00 

C. Zysk/strata ze sprzedaży  -745 904,02  - 423 914,73 

D. Pozostałe przychody operacyjne  88 219,20  116 713,34 

I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych  0,00  5 483,51 

I. Dotacje   87 500,00  25 500,00 
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III. Inne przychody operacyjne  719,20  85 729,83 

E. Pozostałe koszty operacyjne  60 784,60  79 373,35 

I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych  980,00  0,00 

II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych  7 770,97  0,00 

II. Inne koszty operacyjne  52 033,63  79 373,,35 

F. Zysk/strata na działalności operacyjnej  -718 469,42  -386 574,74 

G. Przychody finansowe  1 974 771,42  604 438,13 

II. Odsetki, w tym:  37 271,42  19 089,54 

     - od jednostek powiązanych  33 508,82  15 657,01 

III. Zysk ze zbycia inwestycji  1 937 500,00  585 340,84 

IV. Aktualizacja wartości inwestycji  0,00  0,00 

V. Inne  0,00  7,75 

H. Koszty finansowe  80,82  169 459,86 

I. Odsetki:  43,91  0,27 

IV. Inne  36,91  169 459,59 

I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej  1 256 221,18  48 403,53 

K. Zysk brutto  1 256 221,18  48 403,53 

L. Podatek dochodowy  203 078,19  13 885,53 

     -część bieżąca  198 088,00  13 186,32 

     - część odroczona  4 990,19  699,21 

N. Zysk/Strata netto  1 053,142,99  34 518,00 
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Bilans – aktywa 

 

   31.12.2010 31.12.2011 

AKTYWA     

A.  Aktywa trwałe   6 680 966,40 17 677 184,49 

I.  Wartości niematerialne i prawne   8 941,73 0,00 

1. Koszty zakończonych prac rozwojowych   0,00 0,00 

2. Wartość firmy   0,00 0,00 

3. Inne wartości niematerialne i prawne   8 941,73 0,00 

4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne   0,00 0,00 

II.  Rzeczowe aktywa trwałe   92 703,45 0,00 

1. Środki trwałe   92 703,45 0,00 

a) grunty ( w tym prawo Użytkowania wieczystego gruntu)   0,00 0,00 

b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   57 713,24 0,00 

c) urządzenia techniczne i maszyny   34 990,21 0,00 

d) środki transportu   0,00 0,00 

e) inne środki trwałe    0,00 0,00 

2. Środki trwałe w budowie   0,00 0,00 

3. Zaliczki na środki trwałe w budowie   0,00 0,00 

III. Należności długoterminowe   0,00 0,00 

1. Od jednostek powiązanych   0,00 0,00 
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2. Od pozostałych jednostek   0,00 0,00 

IV. Inwestycje długoterminowe   6 577 844,73 17 675 708,20 

1. Nieruchomości   0,00 0,00 

2. Wartości niematerialne i prawne   0,00 0,00 

3. Długoterminowe aktywa finansowe   6 577 844,73 17 675 708,20 

a)  w jednostkach powiązanych                                                                                                  6 577 844,73 17 675 708,20 

     - udziały i akcje   6 077 844,73 17 675 708,20 

     - inne papiery wartościowe   500 000,00 0,00 

     - udzielone pożyczki   0,00 0,00 

     - inne długoterminowe aktywa finansowe   0,00 0,00 

b) w pozostałych jednostkach   0,00 0,00 

    - udziały i akcje   0,00 0,00 

    - inne papiery wartościowe   0,00 0,00 

    - udzielone pożyczki   0,00 0,00 

    - inne długoterminowe aktywa finansowe   0,00 0,00 

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe   1 476,49 1 476,49 

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego   1 476,49 1 476,49 

2. Inne rozliczenia międzyokresowe   0,00 0,00 

B. Aktywa obrotowe   8 528 006,68 276 734,92 

I.  Zapasy   0,00 0,00 

1. Materiały   0,00 0,00 
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2. Półprodukty i produkty w toku   0,00 0,00 

3. Produkty gotowe   0,00 0,00 

4. Towary   0,00 0,00 

5. Zaliczki na dostawy   0,00 0,00 

II. Należności krótkoterminowe   3 471 274,30 175 498,00 

1. Należności w jednostkach powiązanych   2 964 366,84 0,00 

     a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:   93 930,15 0,00 

      - do 12 miesięcy   93 930,15 0,00 

      - powyżej 12 miesięcy   0,00 0,00 

     b) inne   2 870 436,69 0,00 

2. Należności od pozostałych jednostek     506 907,46 175 498,00 

    a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty:   2 382,40 35 753,25 

       spłaty do 12 miesięcy   2 382,40 35 753,25 

       powyżej 12 miesięcy   0,00 0,00 

    b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń 

społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 

   

317 255,92 

         

24 131,00 

   c) inne   187 269,14 115 613,75 

    d) dochodzone na drodze sądowej   0,00 0,00 

III. Inwestycje krótkoterminowe   5 013 657,01 98 427,38 

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe   5 013 657,01 98 427,38 

a) w jednostkach powiązanych  4 982 987,34 0,00 
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- udziały lub akcje  4 573 944,27 0,00 

- inne papiery wartościowe  0,00 0,00 

- udzielone pożyczki  379 728,00 0,00 

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe  29 315,07 0,00 

b) w pozostałych jednostkach  0,00 48 680,05 

- udziały lub akcje  0,00 0,00 

- inne papiery wartościowe  0,00 0,00 

- udzielone pożyczki  0,00 48 680,05 

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe  0,00 0,00 

c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne  30 669,67 49 747,33 

- środki pieniężne w kasie i na rachunkach   30 669,67 49 747,33 

- inne środki pieniężne  0,00 0,00 

- inne aktywa pieniężne  0,00 0,00 

2. Inne inwestycje krótkoterminowe  0,00 0,00 

IV.  Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe  43 075,37 2 809,54 

     

Aktywa razem   15 208 973,08 17 953 919,41 
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Bilans – pasywa 

   31.12.2010 31.12.2011 

PASYWA    ł 

A.  Kapitał (fundusz) własny   14 505 105,64 17 650 382,89 

I. Kapitał (fundusz) podstawowy   3 884 552,00 7 786 462,50 

II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość 

ujemna) 

  0,00 0,00 

III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)   0,00 0,00 

IV. Kapitał (fundusz) zapasowy   1 289 080,20 9 829 402,39 

V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny   8 680 196,00 0,00 

VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe   0,00 0,00 

VII. Zysk/strata z lat ubiegłych   -401 865,55 0,00 

VIII. Zysk (strata) netto   1 053 142,99 34 518,00 

IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego 

(wielkość ujemna) 

  0,00 0,00 

B.  Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania   703 867,44 303 536,52 

I. Rezerwy na zobowiązania   15 966,68 7 199,21 

1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku 

dochodowego 

  6 466,68 699,21 

2. Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne   0,00 0,00 

- długoterminowa   0,00 0,00 

- krótkoterminowa   0,00 0,00 
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3. Pozostałe rezerwy   9 500,00 6 500,00 

- długoterminowe   0,00 0,00 

- krótkoterminowe   9 500,00 6 500,00 

II. Zobowiązania długoterminowe   0,00 0,00 

1. Wobec jednostek powiązanych   0,00 0,00 

2. Wobec pozostałych jednostek   0,00 0,00 

a) kredyty i pożyczki   0,00 0,00 

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych   0,00 0,00 

c) inne zobowiązania finansowe   0,00 0,00 

d) inne   0,00 0,00 

III. Zobowiązania krótkoterminowe   687 900,76 296 337,31 

1. Wobec jednostek powiązanych   768,15 0,00 

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:   368,15 0,00 

- do 12 miesięcy   368,15 0,00 

- powyżej 12 miesięcy   0,00 0,00 

b) inne   400,00 0,00 

2. Wobec pozostałych jednostek   687 132,61 296 337,31 

a) kredyty i pożyczki   0,00 0,00 

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych   0,00 0,00 

c) inne zobowiązania finansowe   300 436,69 225 070,51 

d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:   172 148,04 56 125,92 
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    - do 12 miesięcy   172 148,04 56 125,92 

    - powyżej 12 miesięcy   0,00 0,00 

e) zaliczki otrzymane na dostawy   0,00 0,00 

f)  zobowiązania wekslowe   0,00 0,00 

g) z tyt. podatków, ceł, ubezpieczeń i innych     

     świadczeń   200 576,59 0,00 

h) z tytułu wynagrodzeń   0,00 0,00 

i) inne   13 971,29 15 140,88 

3) Fundusze specjalne   0,00 0,00 

IV. Rozliczenia międzyokresowe   0,00 0,00 

1. Ujemna wartość firmy   0,00 0,00 

2. Inne rozliczenia międzyokresowe   0,00 0,00 

- długoterminowe   0,00 0,00 

- krótkoterminowe   0,00 0,00 

Pasywa razem   15 208 973,08 17 953 919,41 
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Rachunek przepływów pieniężnych 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

Kwota w tys. zł za rok: 

2010 2011 

A. Przepływy środków z działalności operacyjnej 

  I. Zysk (strata) netto 1 053 142,99 34 518,00 

  II. Korekty razem - 2 769 969,68 34 518,00 

1. Amortyzacja 2 298 619,82 21 339,98 

2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych     - - 

3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) - 30 669,10 -19089,27 

4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej   

5. Zmiana stanu rezerw 15966,68 -8767,47 

6. Zmiana stanu zapasów   -    - 

7. Zmiana stanu należności  -3 208791,96 3 295776,30 

 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z 

wyjątkiem  pożyczek i kredytów  

84843,24 -391195,30 

  9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -17460,01 40265,83 

  10. Inne korekty 353 849,00 -639710,25 

  III. Przepływy pieniężne netto z działalności 

operacyjnej (I±II)  

-171 628,69 2 333137,82 

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 

  I. Wpływy 391 000,00 19 089,27 
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    1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz 

rzeczowych aktywów trwałych  

1 000,00 3 901 910,50 

    2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości 

niematerialne  i prawne 

  

    3. Z aktywów finansowych, w tym: 390000,00 19089,27 

         a). w jednostkach powiązanych    

b). w pozostałych jednostkach    -    - 

    - zbycie aktywów finansowych   

             - dywidendy i udziały w zyskach   

             - spłaty udzielonych pożyczek długoterminowych   

           - odsetki   

             -inne wpływy z aktywów finansowych   

4. Inne wpływy inwestycyjne   

  II. Wydatki 9 000,00 6 182 633,64 

1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz 

rzeczowych aktywów trwałych  

  

2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości 

niematerialne  i prawne 

  

    3. Na aktywa finansowane, w tym: - 6 182 633,64 

a). w jednostkach powiązanych   

         b). w pozostałych jednostkach    - 6 182 633,64 

  - nabycie aktywów finansowych  6 182 633,64 

- udzielone pożyczki długoterminowe   
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4. Inne wydatki inwestycyjne   

  III. Przepływy pieniężne neto z działalności 

inwestycyjnej (I-II) 

382 000,00 -6 163 544,37 

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 

I. Wpływy 2 225 260,00 3 747 838,73 

1. Wpływy netto z wydania  udziałów (emisji akcji) i 

innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do 

kapitału  

2 225 260,00 3 747 838,73 

2. Kredyty i pożyczki   

3. Emisja dłużnych papierów wartościowych   

4. Inne wpływy finansowe   

 II. Wydatki    - 154 080,13 

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  154 080,13 
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  III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 

(I-II) 

2 225 260,00 3 593 758,60 

D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III ± B.III ± C.III) 2 435 631,31 19 077,36 

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w 

tym 

 1179,41 

 - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic 

kursowych 

  

F. Środki pieniężne na początek okresu 22 236,86 30 669,97 

G. Środki pieniężne na koniec okresu ( F ± D), w tym 30 669,97 49 747,33 

- o ograniczonej możliwości dysponowania   

 

Zestawienie zmian w kapitale własnym 

Wyszczególnione 

Dane za rok 

2010 2011 

I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 20 049 083,69 14 505 104,64 

- korekty błędów   

I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 20 049 083,69 14 505 105,64 

1. Kapitał (fundusz) podstawowy – na początek okresu 3 000 000,00 3 884 552,00 

1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 884 552,00 3 901 910,50 

a) zwiększenia z tyt. ustanowienia nowych udziałowców / emisji akcji 884 552,00 5 005 448,00 

            b) zmniejszenie kapitału (funduszu) podstawowego – z tytułu: 0,00 1 103 537,50 

- umorzenie –sprzedaż udziałów / akcji  1 103 537,50 
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 1.3 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 3 884 552,00 7 786 462,50 

2. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy na początek 

okresu 

  

 2.1. Zwiększenie należnych wpłat na kapitał (fundusz) podst. – z tyt.:…   

 2.2. Zmniejszenie należnych wpłat na kapitał (fundusz) podst. – z tyt.:…   

2.3. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy – na koniec 

okresu 

0,00 0,00 

3. Udziały (akcje) własne na początek okresu 0,00 0,00 

 3.1. Zwiększenie – z tytułu   

 3.2. Zmniejszenie - tytułu   

3.3. Udziały / akcje własne – na koniec okresu 0,00 0,00 

4. Kapitał (fundusz) zapasowy – na początek okresu 0,00 1 289 080,20 

 4.1. Zmiana kapitału (funduszu) zapasowego  1 289 080,20 8 540 322,19 

a) zwiększenia z tytułu: 1 289 080,20 9 829 402,39 

- emisji udziałów / akcji powyżej wartości nominalnej 1 289080,20  

- z podziału zysku (ustawowo)   

- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną 

wartość) 

  

- inne  12 601 173,69 

 4.2. Zmniejszenie kapitału (funduszu) zapasowego – z tytułu: 0,00 4 060 854,50 

- pokrycia strat bilansowych   

- podwyższenie kapitału  4 053 351,50 
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- inne  7 500,00 

 4.3. Kapitał (fundusz) zapasowy – na koniec okresu 1 289 080,20  9 829 402,39 

5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny – na początek okresu 17 317 696,00 8 680 196,00 

 5.1. Zwiększenie kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny – z tytułu: -8 637 500,00 -8 680 196,00 

- aktualizacji wartości środków trwałych   

 5.2. Zmniejszenie kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny – z tytułu: 0,00 0,00 

- zbycia środków trwałych i przeniesienia na fundusz zapasowy   

- zbycia udziałów  8 637 500,00 8 680 196,00 

 5.3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny – na koniec okresu 8 680 196,00 0,00 

6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe – na początek okresu 197 500,00 0,00 

 6.1. Zwiększenie – z tytułu: -197 500,00 0,00 

- pozostałe zwiększenia   

 6.2. Zmniejszenie z tytułu: 197 500,00 0,00 

- zarejestrowanie kapitału podwyższonego w 2010 197 500,00  

- pozostałe zmniejszenia    

 6.3. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe – na koniec okresu 0,00 0,00 

7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu – przed korektą ub. 

okresu 

-466 112,31 651 277,44 

 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu -466 112,31 651 277,44 

- korekty błędów podstawowych 64 246,76  

 7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -401 865,55 651 277,44  
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a) zwiększenie (z tytułu zysku z ub.r., minus odpisy zaliczkowe) 0,00  

b) zmniejszenie (z tytułu…) 0,00 651 277,44 

- wypłaty dywidendy   

- przeksięgowanie na kapitał zapasowy  651 277,44 

- pozostałe   

7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu -401 865,55 0,00 

7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, 64 246,76 0,00 

- korekty błędów podstawowych 64 246,76  

 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0,00 0,00 

a) zwiększenie (z tytułu…)   

b) zmniejszenie (z tytułu …)   

 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu  0,00 0,00 

 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -401 865,55 0,00 

8. Wynik netto roku obrotowego (a-b-c) 1 053 142,99 34 518,00 

a) zysk netto wg RZiS 1 053 142,99 34 518,00 

b). strata netto wg RZiS ( ze znakiem minus „-„)   

c). zaliczkowe odpisy z zysku ( ze znakiem minus „-„)   

II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 14 505 105,64 17 650 382,89 

IIIa. Planowany podział zysku – poza kapitały własne (dywidenda itp.)   

III. Fundusz własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku 

(pokrycia straty) 
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5 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU 2011 

Dane Spółki 

Nazwa firmy: Novainvest S.A. 

Forma prawna: Spółka akcyjna 

Kapitał zakładowy 7 786 462,50 

Numer KRS 0000315999 

Adres: 
ul. Chałubińskiego 8,                         

00-613 Warszawa 

Telefon: +48 22 244 39 79 

Fax: +48 22 244 39 80 

E-mail: novainvest@novainvest.com.pl 

www: www.novainvest.com.pl 

NIP: 1070013379 

 

Przedmiot działalności Spółki 

Novainvest S.A. jest spółką inwestycyjno-doradczą, działającą od 2008 roku. Działalność 

inwestycyjna spółki Novainvest S.A. koncentruje się na budowaniu portfela inwestycyjnego 

składającego się z młodych i dynamicznych spółek. 

Novainvest S.A. specjalizuje się w inwestycjach w innowacyjne przedsięwzięcia na różnym 

etapie rozwoju. Charakterystyczną cechą działalności Novainvest S.A. jest wykorzystywanie 

efektu synergii pomiędzy działalnością poszczególnych firm wchodzących w skład jej portfela 
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inwestycyjnego. Uruchomienie lub zwiększenie finansowania wybranego projektu wpływa na 

wzrost sprzedaży i rentowności pozostałych spółek kontrolowanych przez Novainvest S.A. W 

ten sposób wykorzystując zależności występujące na rynku, Spółka tworzy portfel 

inwestycyjny o dużym potencjale rynkowym, którego celem jest uzyskanie ponadprzeciętnej 

stopy zwrotu z zainwestowanego kapitału. 

Przedmiotem działalności Novainvest S.A. jest pozyskiwanie kapitału oraz realizacja 

inwestycji w wyselekcjonowane podmioty niepubliczne, finansowanie ich rozwoju oraz 

wspieranie ich na różnych etapach wzrostu. Realizacja inwestycji odbywa się poprzez nabycie 

akcji i udziałów spółek niepublicznych, prowadzących działalność w obszarze 

Telekomunikacji, IT jak również w innych szybko rozwijających się gałęziach gospodarki. 

Celem dokonywanych inwestycji jest generowanie przez Novainvest S.A. w średnim i długim 

terminie zysków wynikających ze wzrostu wartości spółek portfelowych, w które spółka 

dokonuje inwestycji. 

Od początku 2011 r. działalność Novainvest S.A. realizowana jest za pośrednictwem dwóch 

wyspecjalizowanych spółek zależnych: Global VC Sp. z o.o. – fundusz typu Venture Capital 

oraz Nova Capital Advisors Sp. z o.o. - podmiot świadczący usługi o charakterze doradczym. 

Nova Capital Advisors Sp. z o.o. 

Nova Capital Advisors Sp. z o.o. oferuje m.in. usługi z zakresu 

transakcji kapitałowych, analiz, finansów, wsparcia 

prawnego, ekonomii. Jako spółka doradcza świadczy 

kompleksowe usługi głównie dla podmiotów zainteresowanych pozyskaniem różnego 

rodzaju finansowania. Specjalizuje się w przeprowadzaniu złożonych transakcji finansowych 

na rynkach kapitałowych, przekształceniach strukturalnych, wycenie przedsiębiorstw oraz 

doradztwie przy transakcjach typu M&A.  
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Global VC Sp. z o.o. 

Global VC sp. z o.o. prowadzi aktywną politykę inwestycyjną, tj. 

realizuje transakcje zakupu i sprzedaży udziałów oraz akcji w 

różnych podmiotach zarówno na rynku prywatnym, jak i w obrocie giełdowym. Oprócz 

działalności inwestycyjnej, Global VC sp. z o.o. prowadzi działalność doradczą związaną z 

rynkiem kapitałowym współpracując z krajowymi i zagranicznymi podmiotami w zakresie 

pozyskiwania kapitału oraz w procesach upubliczniania spółek. 

 

Portfel Global VC Sp. z o.o. (stan na dzień 31.12.11) 
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Historia działalności 

 

OPEN-NET S.A. - jest spółką akcyjną, która od roku 

1997 świadczy usługi teleinformatyczne. Firma jest publicznym 

operatorem telekomunikacyjnym działającym w ramach telefonii stacjonarnej oraz 

właścicielem i operatorem usługi alteo. 

 

Digate Interactive Sp. z o.o. – specjalizuje się w tworzeniu 

internetowych rozwiązań biznesowych, koncentrując się na 

procesach kreowania wizerunku, komunikacji, sprzedaży i 

budowaniu lojalności. Wykorzystuje możliwości Internetu do osiągnięcia celów biznesowych 

swoich Klientów. 

 

Nanotel S.A. - to wyspecjalizowana firma działająca w obszarze 

budownictwa dla telekomunikacji oraz systemów pomp ciepła. 

Działalność w sektorze telekomunikacyjnym obejmuje 

projektowanie sieci teleinformatycznych, projektowanie kanalizacji teletechnicznej, budowę 

kanalizacji teletechnicznej, sieci miedzianych, sieci optycznych, sieci telewizji kablowej, 

remonty i inwentaryzacje istniejącej infrastruktury.  

 

Financea Sp. z o.o. specjalizuje się w pełnej obsłudze 

produkcyjnej wszelkiego rodzaju wydarzeń promocyjnych.  

Financea Sp. z o.o.  związana jest z najlepszymi w kraju podwykonawcami z szerokiej gamy 

usług niezbędnych do wykonania największych nawet przedsięwzięć kulturalnych. Grupa 

Produkcyjna Adrenalina współpracuje na stałe tylko z profesjonalnymi firmami, które są 

gwarantem wysokiej jakości i precyzji wykonanych zadań. 
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Talars S.A. - półka powstała w 2011 roku. Jest operatorem 

finansowym, którego oferta skierowana jest do mikro, 

małych i średnich przedsiębiorstw (MSP), organizacji i stowarzyszeń oraz podmiotów z 

sektora jednostek samorządu terytorialnego (JST). Zajmuje się projektowaniem i 

realizowaniem koncepcji finansowania ruchomych środków trwałych, które dopasowane są 

do indywidualnych potrzeb Klientów. W jej ofercie są m.in. następujące produkty i usługi: 

leasing, factoring, pożyczki, ubezpieczenia oraz w najbliższym czasie optymalizacja kosztów 

energii elektrycznej i telekomunikacji.   

Matowicki, Przegaliński, Trościańczyk Kancelaria Prawna Spółka Komandytowa - początki 

kancelarii sięgają roku 2008 roku, która początkowo działała pod nazwą Kancelarii Radcy 

Prawnego Piotr Trościańczyk, w celu świadczenia obsługi prawnej przede wszystkim dla 

przedsiębiorców. W chwili obecnej kancelaria świadczy kompleksowe usługi doradztwa 

prawnego dla przedsiębiorców oraz klientów indywidualnych we wszystkich dziedzinach 

prawa gospodarczego, cywilnego oraz karnego. 

Biegli Rewidenci Stański & Zawłocki Spółka Komandytowa - jest firmą prowadzącą 

kompleksową działalność rachunkowo-księgową , działającą na rynku od 1992 roku i od tego 

czasu świadczy usługi dla podmiotów o różnym profilu działalności i formie prawnej – osoby 

fizyczne, spółki cywilne, fundacje itp. Spółka jest podmiotem uprawnionym do badania 

sprawozdań finansowych wpisanym na listę podmiotów uprawnionych do badania 

sprawozdań finansowych Uchwałą nr 94/50/95 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 7 

lutego 1995 r. pod numerem 59 
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W 2011 r. miały miejsce następujące istotne zdarzenia związane z działalnością operacyjną 

Spółki:  

• 7 listopada 2011 roku Emitent wraz z podmiotem zależnym Global VC Sp. z o.o. 

udzielił poręczenia na rzecz spółki Open-Net S.A. na łączną kwotę 2,2 mln zł (słownie: 

dwa miliony dwieście tysięcy złotych).  

 

Ww. poręczenie zostało udzielone w związku z transakcją nabycia 87,85% udziałów 

przez spółkę Open-Net S.A. w spółce SferaNet Sp. z o.o., o czym Open-Net S.A. 

informował raportem bieżącym numer 14/2011. 

 

• 12 września siedziba Emitenta została przeniesiona na adres: ul. Chałubińskiego 8, 00-

613 Warszawa. 

 

• 28 lipca 2011 roku Emitent powziął informację ze spółki portfelowej Nova Capital 

Advisors Sp. z o.o. dotyczącą zawarcia umowy między spółką Nova Capital Advisors 

Sp. z o.o. a spółką PGS Software S.A., notowaną na rynku NewConnect.  

 

• 27 lipca 2011 roku wpłynęło do Emitenta postanowienie Sądu Okręgowego w 

Warszawie XX Wydział Gospodarczy w przedmiocie wstrzymania wykonania nakazu 

zapłaty wydanego Novainvest S.A. w postępowaniu nakazowym do czasu 

prawomocnego rozpoznania sprawy. 

 

• 30 czerwca 2011 roku do Emitenta wpłynęła informacja o wszczęciu postępowania 

wobec Emitenta w celu wykonania zabezpieczenia spornej wierzytelności. Kwota 

zabezpieczenia wraz z odsetkami została ustalona na 278 220,59 zł. W odpowiedzi na 

ww. postępowanie Emitent złożył odwołanie do Sądu Gospodarczego w Warszawie. 

• 28 czerwca 2011 r. do Spółki wpłynęła umowa zbycia przez Novainvest S.A. na rzecz 

spółki portfelowej Global VC Sp. z o.o. 752 000 akcji spółki Optonet S.A. o wartości 
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nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda za łączną kwotę 727 000 zł 

(siedemset dwadzieścia siedem tysięcy złotych) oraz przedwstępna umowa sprzedaży 

przez Novainvest S.A. na rzecz Global VC Sp. z o.o. 596 000 akcji spółki OPEN-NET S.A. 

o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda za łączną kwotę 3 062 000 zł (słownie: 

trzy miliony sześćdziesiąt dwa tysiące złotych). 

 

• 27 czerwca 2011 roku wpłynęła do Spółki informacja dotycząca rezygnacji z funkcji 

Wiceprezesa Zarządu Spółki Novainvest S.A. Pana Daniela Kordela. 

 

• 16 czerwca 2011 roku Emitent powziął informację o zarejestrowaniu przekształcenia 

spółki portfelowej - Optonet sp. z o.o. w spółkę akcyjną - Optonet S.A. 

Przekształcenie nastąpiło na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Gdańsk-

Północ w Gdańsku, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. 

 

• 10 czerwca 2011 r. Emitent powziął informację o zarejestrowaniu podwyższenia 

kapitału zakładowego Spółki w wyniku emisji 6.250.000 (słownie: sześć milionów 

dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości 

nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda, objętych w ramach 

subskrypcji prywatnej (zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 KSH). 

 

• 3 czerwca 2011 r. Emitent zbył na rzecz spółki portfelowej Global VC sp. z o.o. 100 

000 (słownie: sto tysięcy) akcji na okaziciela spółki Nanotel S.A. o wartości nominalnej 

0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda za łączną kwotę 200 000 zł. 

 

• 3 czerwca Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą 

718/2011 postanowił określić dzień 8 czerwca 2011 r. jako dzień pierwszego 

notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 1.553.821 

(jednego miliona pięciuset pięćdziesięciu trzech tysięcy ośmiuset dwudziestu jeden) 
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akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki NOVAINVEST S.A. o wartości nominalnej 

0,50 zł (pięćdziesiąt groszy). 

 

• 1 czerwca 2011 roku Emitent powziął od spółki portfelowej Nova Capital Advisors sp. 

z o.o. ("NCA") informacje o dojściu do skutku realizowanej przez OPEN-NET S.A. (we 

współpracy z NCA) emisji 362.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E i 334.000 akcji 

zwykłych na okaziciela serii F. Przedmiotowa oferta realizowana była w drodze oferty 

prywatnej, zgodnie z decyzją Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki OPEN-NET 

S.A. z siedzibą w Katowicach. 

 

• 30 maja 2011 roku Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (dalej: 

KDPW) podjął uchwałę nr 468/11. Na mocy w/w uchwały (§ 40 ust. 2, 3 i 4a w 

związku z § 2 ust. 1 i 4 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych) 

Zarząd KDPW postanowił przyjąć do depozytu papierów wartościowych 1.553.821 

(jeden milion pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dwadzieścia jeden) akcji 

zwykłych na okaziciela serii E spółki Novainvest S.A. o wartości nominalnej 0,50 zł 

(pięćdziesiąt groszy) każda, oraz oznaczyć je kodem PLNOVIN00012. 

 

• 24 maja 2011 roku Emitent objął 362.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki 

OPEN-NET S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł każda oraz 234.000 akcji zwykłych na 

okaziciela serii F spółki OPEN-NET S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł każda za łączną 

kwotę 2 702 000 zł (słownie: dwa miliony siedemset dwa tysiące złotych). 

 

• 23 maja 2011 roku Emitent zbył na rzecz OPEN-NET S.A. 100% posiadanych udziałów 

w spółce portfelowej Interlandia sp. z o.o. tj. 4000 udziałów o wartości nominalnej 

500 zł każdy. Wartość transakcji sprzedaży wyniosła 2 702 000 zł (słownie: dwa 

miliony siedemset dwa tysiące złotych). 
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• 17 maja 2011 r. Emitent powziął informację ze spółki portfelowej Nova Capital 

Advisors sp. z o.o. o zawarciu umowy między spółką Nova Capital Advisors sp. z o.o. a 

spółką Optonet sp. z o.o.  

 

• 16 maja 2011 roku doszła do skutku emisja 6 250 000 akcji serii F o wartości 

nominalnej 0,50 zł każda, przeprowadzona w drodze oferty prywatnej na podstawie: 

uchwały nr 2/04/2011 z dnia 18.04.2011r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie 

Spółki "Novainvest S.A." z siedzibą w Warszawie, w sprawie udzielenia Zarządowi 

Spółki upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału 

docelowego oraz zmiany statutu Spółki. 

 

• 12 maja 2011 r. Emitent powziął informację o zarejestrowaniu podwyższenia kapitału 

zakładowego Spółki w wyniku emisji 1 553 821 (słownie: jeden milion pięćset 

pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dwadzieścia jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii 

E, o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda, objętych w 

ramach subskrypcji prywatnej (zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 KSH). 

 

• 19 kwietnia 2011 roku podpisał z udziałowcami Global VC Sp. z o.o. umowy nabycia 

100% udziałów w spółce Global VC Sp. z o.o. 

 

• 18 kwietnia 2011 r. na stanowisko wiceprezesa Zarządu Emitenta został powołany 

Pan Daniel Kordel. 

 

• 13 kwietnia 2011 roku Emitent podpisał umowę inwestycyjną z Akcjonariuszami oraz 

Zarządem spółki OPEN-NET S.A. z siedzibą w Katowicach. 

 

Przedmiotem niniejszej umowy było: 
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1) Zbycie 100% udziałów w spółce portfelowej Emitenta Interlandia Sp. z o.o. na rzecz 

OPEN-NET S.A. z siedzibą w Katowicach 

2) Objęcie przez Emitenta znaczącego pakietu akcji spółki OPEN-NET S.A. w zamian za 

zbyte udziały Interlandia Sp. z o.o. 

3) Niezwłoczne rozpoczęcie procesu związanego z przeprowadzeniem oferty 

prywatnej OPEN-NET S.A. oraz wprowadzeniem spółki na rynek NewConnect w 2011 

roku. 

 

• 31 marca 2011 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki portfelowej 

Interlandia Sp. z o.o. podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego z kwoty 

1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) do kwoty 2.000.000,00 zł (słownie: 

dwa miliony złotych) tj. o kwotę 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) w 

drodze ustanowienia 2.000 nowych udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł 

(słownie: pięćset złotych) każdy. W ramach podwyższenia kapitału zakładowego 

Interlandia Sp. z o.o. Novainvest S.A. objęła wszystkie nowoutworzone udziały, które 

w pełni pokryje wkładem pieniężnym o wartości 1.750.000,00 zł (słownie: jeden 

milion sto siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych). 

 

• 30 marca 2011 roku została zawarta umowa zbycia udziałów spółki portfelowej PT 

Croscarrier Sp. z o.o. pomiędzy Emitentem a Spółką Interlandia Sp. z o.o. Na mocy 

umowy Emitent sprzedał na rzecz spółki Interlandia Sp. z o.o. wszystkie posiadane 

udziały w spółce PT Croscarrier Sp. z o.o. tj. 1.000 (słownie: jeden tysiąc) udziałów o 

wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto) każdy, za kwotę 750.000,00 zł (słownie: 

siedemset pięćdziesiąt tysięcy) 

 

• 11 marca 2011 r. została zakończona subskrypcja akcji serii E i dokonaniu przydziału 

akcji. 

 



 

www.novainvest.com.pl               Strona 34 z 61 

RAPORT NOVAINVEST S.A. ZA 2011 ROKU 

 

• 9 marca 2011 r. Zarząd Novainvest S.A. podpisał umowę nabycia 4.985 (słownie: 

cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt pięć) udziałów o wartości nominalnej 100 zł 

(słownie: sto) każdy, o łącznej wartości nominalnej 498 500 zł stanowiących 99,7% 

udziałów w kapitale zakładowym Spółki Sontellian Capital Sp. z o.o. z siedzibą w 

Warszawie. Cena nabycia wyniosła 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych). 

 

• 14 lutego 2011 roku Zarząd Spółki powziął informację o uchwale nr 198/2011 Zarządu 

Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 14 lutego 2011 roku w 

sprawie notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect praw 

poboru akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki Novainvest S.A.  

 

• 11 lutego 2011 roku Zarząd Spółki powziął informację o uchwale nr 185/2011 Zarządu 

Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sprawie wprowadzenia do 

alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect praw poboru akcji zwykłych 

na okaziciela serii E, praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E oraz akcji zwykłych na 

okaziciela serii E spółki Novainvest S.A.  

 

• 21 stycznia 2011 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki portfelowej 

Novainvest S.A., tj. Optonet Sp. z o.o. podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału 

zakładowego z kwoty 400 000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych) do kwoty 800 

000,00 zł (słownie: osiemset tysięcy złotych) tj. o kwotę 400 000,00 zł (słownie: 

czterysta tysięcy złotych) w drodze ustanowienia 800 nowych udziałów o wartości 

nominalnej 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) każdy. W ramach podwyższenia 

Novainvest S.A. objęła 200 (słownie: dwieście) nowoutworzonych udziałów o 

wartości nominalnej 500,00 zł (słownie: pięćset złotych). Drugi inwestor branżowy 

objął 600 (słownie: sześćset) nowoutworzonych udziałów o wartości nominalnej 

500,00 zł (słownie: pięćset złotych). 
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• 13 stycznia 2011 r. Emitent zbył część posiadanych udziałów w spółce Invitum.pl Sp. z 

o.o. Po przeprowadzonych transakcjach Emitent posiadał 250 udziałów o wartości 

nominalnej 500 zł każdy w spółce Invitum.pl Sp. z o.o., stanowiących 25% w ogólnej 

liczbie udziałów oraz ogólnej liczbie głosów.  

 

• 10 stycznia 2011 r. została podjęta uchwała o Zarządu Spółki w sprawie podjęcia 

wykonania uchwały Zarządu z dnia 29 września 2010 r. w sprawie emisji Akcji Serii E 

oraz ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii E.  

 

• 8 stycznia 2011 r. Zarząd Novainvest S.A. poinformował o planach połączenia spółki 

PT Croscarrier Sp. z o.o. ze spółką Interlandia Sp. z o.o. oraz o wypowiedzeniu umowy 

inwestycyjnej z Devon Studio Sp. z o.o. w sprawie objęcia przez Devon Studio Sp. z 

o.o. udziałów w PT Croscarrier Sp. z o.o., o której informował w raportach bieżących 

nr 27/2010 z dnia 13 października 2010 r. oraz 17/2010 z dnia 1 września 2010 r.  

 

• 5 stycznia 2011 r. Spółka, w związku z podpisaną w listopadzie 2010 r. umową 

przedwstępną, nabyła 100 000 akcji spółki Nanotel S.A. stanowiących 8,33% kapitału 

zakładowego Nanotel S.A. Decyzja o zawarciu umowy została podjęta miedzy innymi 

w oparciu o zgodność profilu działalności Nanotel S.A. ze strategią Emitenta.  

 

W 2010 r. miały miejsce następujące istotne zdarzenia związane z działalnością operacyjną 

Spółki: 

• 28 grudnia 2010 r. Spółka podpisała umowę z IPO Doradztwo Strategiczne S.A., w 

której spółka IPO Doradztwo Strategicznej S.A. zobowiązała się do pełnienia 

obowiązków Autoryzowanego Doradcy Spółki na rynku NewConnect. Przedmiotem 

umowy jest również świadczenie usług w zakresie wprowadzenia akcji serii E Spółki 

do obrotu na rynku NewConnect. 
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• 21 grudnia 2010 r. Zarząd Spółki powziął informację o przekazaniu sieci 

telekomunikacyjnej spółce zależnej Interlandia Sp. z o.o., w ramach rozliczeń 

transakcji przejęcia przez Interlandia Sp. z o.o. kompletnej sieci telekomunikacyjnej w 

centralnej Polsce od osoby prywatnej. Transakcja została upubliczniona raportami 

bieżącymi nr 23/2010 z 20 września 2010 r. oraz 46/2010 z dnia 21 grudnia 2010 r. 

 

• 14 grudnia 2010 r. Spółka zawarła umowę przedwstępną sprzedaży 25% udziałów 

spółki zależnej Invitum Sp. z o.o. na rzecz Public Image Advisors S.A. Przedmiotowa 

umowa została zawarta w związku z prowadzonymi wspólnie przez Novainvest S.A. 

oraz Public Image Advisors S.A. pracami zmierzającymi do dokonania przez Invitum 

Sp. z o.o. akwizycji w obszarze prowadzonej działalności. Ponadto Invitum Sp. z o.o. 

po dokonaniu akwizycji, której dotyczą bieżące prace, będzie realizowała projekty w 

zakresie aplikacji sieciowych dla Spółki, Public Image Advisors S.A., ich klientów oraz 

partnerów. Realizacja akwizycji, której dotyczą prowadzone prace planowana jest na 

przełom 2010 i 2011 r., 

 

• 1 grudnia 2010 r. została zawarta umowa sprzedaży posiadanych udziałów w spółce 

Tele B Sp. z o.o. (2 125 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy i łącznej wartości 

nominalnej równej cenie ich nabycia przez Spółkę: 1 063 500 zł). Cena sprzedaży 

została na poziomie 3 000 000 zł. Podpisanie powyższej umowy stanowi istotny krok 

w realizacji przyjętej przez Spółkę strategii, dotyczącej wyszukiwania atrakcyjnych 

podmiotów, zwiększania ich wartości w krótkim lub średnim czasie, a następnie 

pozyskiwania inwestorów strategicznych. Transakcja została upubliczniona raportami 

bieżącymi nr 41/2010 z dnia 2 grudnia 2010 r. oraz 32/2010 z dnia 9 listopada 2010 r. 

 

• 22 listopada 2010 r. Spółka zawarła umowę przedwstępną nabycia akcji spółki 

Nanotel S.A. Nabycie akcji spółki Nanotel S.A. miało miejsce 5 stycznia 2011 r. 
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• 17 listopada 2010 r. Zarząd Novainvest S.A. podjął decyzję o przesunięciu terminów 

emisji Akcji Serii E w związku z koniecznością uzupełnienia składu osobowego Rady 

Nadzorczej Emitenta. 

 

• 21 października 2010 r. Emitent powziął informacje od spółki zależnej Interlandia Sp. 

z o.o. dotyczącej podpisania listu intencyjnego pomiędzy Interlandia Sp. z o.o. a 

SferaNet Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku Białej dotyczącego rozpoczęcia negocjacji w 

sprawie nabycia przez Intelandia Sp. z o.o. udziałów w SferaNet Sp. z o.o.  

 

• 29 września 2010 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę o emisji akcji serii E z zachowaniem 

prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. 

• 22 września 2010 r. Novainvest S.A. otrzymała zawiadomienie o objęciu przez fundusz 

private equity Astoria Capital S.A. (podmiot wchodzący w skład grupy kapitałowej 

Domu Maklerskiego WDM S.A.) pakietu 280 000 akcji Novainvest S.A., stanowiących 

3,60% ogółu akcji Emitenta i dających prawo do wykonywania 3,60% głosów na WZA.  

 

• 8 września 2010 r. Spółka nawiązała współpracę operacyjną z Unima 2000 Systemy 

Teleinformatyczne zakładającą współpracę spółek w zakresie realizacji projektów 

niskoprądowych, budowlanych, telekomunikacyjnych oraz związanych z budową sieci 

światłowodowej.  

 

• 3 sierpnia 2010 r. akcje Spółki zadebiutowały na alternatywnym systemie obrotu 

NewConnect. 

 

• 23 czerwca 2010 r. Spółka podpisała umowę, w ramach programu operacyjnego 

3.3.2, z PARP na mocy której uzyska 50% dofinansowanie kosztów poniesionych w 

związku z pozyskaniem kapitału w ramach emisji akcji serii D. 
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• W I połowie 2010 r. Spółka przeprowadziła prywatną ofertę akcji serii D, w ramach 

Spółka pozyskała 1,92 mln zł. 

 

W 2009 r. miały miejsce następujące istotne zdarzenia związane z działalnością operacyjną 

Spółki: 

• 7 października 2009 r. Novainvest S.A. podpisał umowę inwestycyjną z Panem 

Maciejem Szpunarem właścicielem spółki Optonet Sp. z o.o. na mocy której 

Novainvest S.A. objął 87,5% udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym 

Optonet Sp. z o.o. 

 

• 23 lipca 2009 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej i podjęło uchwałę w sprawie 

powołania na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Pana Tomasza Bartela. 

 

• 22 lipca 2009 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło m.in. uchwały o 

podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki oraz o zmianie Statutu Spółki, oraz o 

zmianie składu Rady Nadzorczej Spółki. 

 

• 15 maja 2009 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej, które podjęło m.in. uchwały 

w sprawie powołania na stanowisko Prezesa Zarządu Pana Andrzeja Macenowicza. 

 

• 13 lutego 2009 r. na podstawie umowy zbycia udziałów Novainvest S.A. nabyła 80 

udziałów w spółce Invitum.pl Sp. z o.o. 
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6 STRATEGIA NA ROK 2012 

W II połowie 2012 r. Zarząd Emitenta rozpoczął przygotowania do zmiany modelu 

działalności Spółki. Emitent planuje powrócić do działalności skoncentrowanej na rynku IT 

oraz nowych innowacyjnych technologii, którą będzie realizował zarówno na poziomie 

inwestycyjnym jak i operacyjnym. Szczegółowa strategia w tym zakresie zostanie 

przedstawiona w III kw. br. 

Decyzja Zarządu związana z koncentracją działalności na rynkach IT oraz sprzedażą udziałów 

w spółkach zależnych, związana była z niesatysfakcjonującymi wynikami generowanymi w 

ramach działalności inwestycyjnej. Duża niestabilność na rynkach finansowych wpłynęła na 

znaczne pogorszenie potencjału w zakresie pozyskiwania kapitału, a tym samym na 

ograniczenie możliwości wzrostu części inwestycyjnej Emitenta - Global VC Sp. z o.o., która 

generałowa największy przychód dla Spółki. 

Rozszerzony model działalności Emitenta zakłada zarówno prowadzenie działalności 

operacyjnej w obszarze IT oraz nowych technologii jak i akwizycji innowacyjnych podmiotów 

z branży. W rezultacie przełoży się to na stabilność generowanego przychodu, a tym samym 

znacznie zmniejszy wpływ niekorzystnej sytuacji gospodarczej na osiąganą rentowność.  

Finansowanie działalności na rynku IT będzie w pierwszym etapie działalności Emitenta 

realizowane z wpływów z obligacji Global VC Sp. z o.o., objętych w ramach sprzedaży 

posiadanych aktywów (RB 23/2012). 

7 AKTUALNA I PRZEWIDYWANA SYTUACJA FINANSOWA 

Na dzień 31 grudnia 2011 aktywa spółki wynosiły 17 677 184,49 zł. Spółka posiadała udziały 

w innych podmiotach o wartości 17 675 708,20 zł. Ponadto na dzień 31 grudnia 2011 r. 

Spółka posiadała należności w wysokości 175 498,00 zł oraz zobowiązania w kwocie 

296 337,31 zł  z czego  278 220,59 zł dotyczy spornej wierzytelności wynikającej ze sporu ze 

spółką TeleB Sp. z o.o. 
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Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania sytuacja finansowa Spółki nie uległa 

istotnym zmianom i w ocenie Zarządu jest ona dobra. W 2011 roku spółka prowadziła prace 

mające na celu uporządkowanie aktywów i optymalizacje struktury biznesowej grupy 

Novainvest S.A., poprzez wyodrębnienie działalności doradczej i inwestycyjnej do 

wyspecjalizowanych podmiotów zależnych. 

 

8 ZASADY SPORZĄDZENIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

 

I.  Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 

Sprawozdanie finansowe dotyczy Novainvest S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Tytusa 

Chałubińskiego 8. 

Spółka rozpoczęła działalność w 2008 r. Głównymi przedmiotem działalności Spółki jest:  

♦ FINANSOWA DZIAŁANOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM  

UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZY EMERYTALNYCH, ZA WYJĄTKIEM DZIAŁANOŚCI BANKU 

CENTRALNEGO; 

 

♦ DZIAŁALNOŚC WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I 

FUNDUSZE EMERYTALNE Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI MAKLERSKIEJ; 

 

♦ DZIAŁANOŚC ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ  RYNKU NIERUCHOMOŚCI; 

 

♦ DZIAŁANOŚC FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES);DORADZTWO ZWIĄZANE Z 

ZARZĄDZANIEM; 

 

Spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym dnia 21.10.2008r. pod 

numerem KRS 0000315999 . Spółka posiada nr NIP 1070013379 oraz nr Regon 141544908. 
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Przy sporządzaniu sprawozdania finansowego przyjęte zostały zasady rachunkowości, które 

stosowane były w sposób ciągły.  

Przy wycenie aktywów i pasywów oraz ustalaniu wyniku finansowego przyjęto, że Spółka 

będzie kontynuować działalność gospodarczą w 2012roku. 

1. Opis przyjętych zasad rachunkowości, w tym metod wyceny i sporządzania 

sprawozdania finansowego.  

(a) Przychody ze sprzedaży 

Przychodem ze sprzedaży produktów i usług,  jest kwota należna z tego tytułu od odbiorcy, 

pomniejszona o należny podatek od towarów i usług. Ujmowane w okresach, których 

dotyczą. 

(b) Koszty działalności operacyjnej 

Kosztami działalności operacyjnej są wszystkie koszty związane z podstawową działalnością 

spółki za wyjątkiem pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych oraz strat 

nadzwyczajnych. 

(c) Pozostałe przychody i koszty operacyjne 

Pozostałe przychody i koszty operacyjne są to przychody i koszty związane pośrednio  

z działalnością operacyjną jednostki. Do pozostałych przychodów operacyjnych zalicza się  

m.in. zysków ze sprzedaży majątku trwałego, równowartość rozwiązanych odpisów na 

należności wątpliwe i ryzyko gospodarcze (za wyjątkiem rezerw związanych z ryzykiem 

finansowym), otrzymane kary i odszkodowania oraz nieodpłatnie otrzymane środki trwałe.  

Do pozostałych kosztów operacyjnych zalicza się m.in. strata ze sprzedaży składników 

majątku trwałego , odpisy tworzone na należności wątpliwe i ryzyko gospodarcze (za 

wyjątkiem rezerw związanych z ryzykiem finansowym), zapłacone kary i odszkodowania oraz 

przekazane darowizny. 
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(d) Przychody i koszty finansowe 

Przychody i koszty finansowe zawierają odsetki związane z udzielonymi i wykorzystanymi 

kredytami lub pożyczkami, różnice kursowe, prowizje oraz przychody i koszty związane z 

aktualizacją wartości udziałów i innych inwestycji krótkoterminowych, w tym równowartość 

utworzonych i rozwiązanych rezerw związanych z ryzykiem finansowym, aktualizacją 

wartości inwestycji, a także odsetki od środków przechowywanych na rachunkach 

bankowych, odsetki od lokat bankowych, odsetki od nieterminowych płatności, zyski i straty 

na krótkoterminowych papierach wartościowych 

(e) Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego 

Obowiązkowymi obciążeniami wyniku finansowego jest podatek dochodowy od osób 

prawnych wykazany w rachunku zysków i strat obejmujący część bieżącą i część odroczoną. 

Wykazana w rachunku zysków i strat część odroczona stanowi różnicę pomiędzy stanem 

rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i początek okresu 

sprawozdawczego  

Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, dotyczące operacji 

rozliczanych z kapitałem (funduszem) własnym, odnosi się na kapitał (fundusz) własny. 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości przewidywanej 

w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami 

przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczania podatku 

dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia, ustalonej przy uwzględnieniu 

zasady ostrożności. 

Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości podatku 

dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich 

różnic przejściowych to jest różnic, które spowodują zwiększenia podstawy obliczenia 

podatku dochodowego w przyszłości. 
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Wysokość rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy 

uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku 

podatkowego. 

(f) Wartości niematerialne i prawne 

Wartości niematerialne i prawne stanowią nadające się do gospodarczego wykorzystania o 

przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok przeznaczone do 

używania na potrzeby Spółki. Wartości niematerialne i prawne stanowią: nabyte prawa 

majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje. 

Wartości niematerialne i prawne wyceniane są według cen nabycia lub kosztów wytworzenia 

lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny) pomniejszone o odpisy umorzeniowe. 

(g) Środki trwałe 

Środki trwałe są to rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie 

ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok. Środki trwałe, z wyjątkiem gruntów  

i środków trwałych w budowie, są wykazywane w wartości netto (pomniejszonej  

o umorzenie). Do środków trwałych są zaliczane składniki majątkowe stanowiące własność 

lub współwłasność Spółki, które są kompletne i zdatne do użytku w momencie ich przyjęcia 

do używania, przeznaczone na własne potrzeby. 

Środki trwałe o niskiej jednostkowej wartości początkowej, tj. nie przekraczającej 3.500 zł są 

jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów amortyzacji. 

Przez środki trwałe w budowie rozumie się zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w 

okresie ich budowy, montażu lub ulepszania już istniejącego środka trwałego. 

Rzeczowy majątek trwały jest wyceniany według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub 

wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny) pomniejszone o odpisy amortyzacyjne lub 

umorzeniowe a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 
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(h) Amortyzacja 

Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych 

stanowiących nabyte prawa dokonywane są na podstawie planu amortyzacji, zawierającego 

stawki i kwoty rocznych odpisów. 

Wysokość planowanych stawek amortyzacyjnych ustala Spółka, uwzględniając zużycie 

fizyczne i ekonomiczne środków trwałych oraz okres gospodarczej przydatności praw. 

 

Amortyzacja jest dokonywana metodą liniową. 

Stawki są okresowo weryfikowane, przy czym rezultaty weryfikacji skutkują począwszy od 

roku następującego po roku, w którym weryfikacje przeprowadzono. 

Spółka stosuje następujące stawki amortyzacyjne dla podstawowych grup środków trwałych: 

- urządzenia techniczne i maszyny                   25% - 30,0% 

- środki transportu        25,00% 

- pozostałe środki trwałe       17,0% - 20,0% 

Środki trwałe w budowie, grunty i dzieła sztuki nie są amortyzowane. 

Stawka amortyzacyjna dla licencji na użytkowanie programów komputerowych wynosi 50%. 

(i) Inwestycje długoterminowe 

Udziały w Spółce GLOBALVC Sp. z o.o. oraz NOVA CAPITAL ADVISORS Sp. z o.o. zostały 

wycenione w cenie nabycia. 

Spółka nie była zobowiązana do utworzenia na dzień 31.12.2011 odpisów z tytułu trwałej 

utraty wartości.  
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 (j) Należności krótkoterminowe  

Należności krótkoterminowe są to należności, których okres spłaty na dzień bilansowy jest 

krótszy niż jeden rok. 

Należności są wyceniane w kwocie wymagającej zapłaty bez odsetek. Wartość należności 

podlega okresowej aktualizacji wyceny przy uwzględnieniu prawdopodobieństwa ich zapłaty 

poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Za należności nieściągalne uznaje się sytuację, w 

której dana należność jest przeterminowania powyżej 1 roku i równocześnie dłużnik zawiesił 

działalność, ogłosił bankructwo lub został postawiony w stan likwidacji. Odpisy aktualizujące 

tworzy się również na należności zgłoszone do postępowania sądowego. Odpisy 

aktualizujące zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub finansowych 

w zależności  od rodzaju należności, której dotyczy dany odpis aktualizujący. Należności 

umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają dokonane wcześniej odpisy 

aktualizujące. W stosunku do należności umorzonych, przedawnionych lub nieściągalnych, 

dla których nie dokonano odpisów aktualizujących następuje odpis bezpośrednio w 

pozostałe koszty operacyjne. 

(k) Krótkoterminowe aktywa finansowe 

Do krótkoterminowych aktywów finansowych zaliczane są środki pieniężne. 

Środki pieniężne obejmują pieniądze na rachunkach bankowych, oraz gotówkę w kasie.  

Środki pieniężne na rachunkach bankowych lub w formie lokat pieniężnych są wykazywane z 

doliczonymi lub potrąconymi odsetkami. Odsetki te odnosi się odpowiednio na dobro 

przychodów finansowych lub w ciężar kosztów finansowych. 

(l) Rozliczenia międzyokresowe czynne  

Do czynnych rozliczeń międzyokresowych zaliczane są wydatki lub zużycie składników 

majątkowych dotyczące późniejszych okresów niż ten, w którym je poniesiono. 
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Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonuje się w wysokości prawdopodobnych 

zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy. 

(ł) Kapitały własne 

Kapitały własne ujmuje się w księgach w wartości nominalnej według ich rodzajów i  zgodnie 

z obowiązującym prawem, tj. właściwymi ustawami oraz umową Spółki. 

Kapitał własny Spółki wykazany jest w wysokości zgodnej z umową Spółki oraz wpisem do 

krajowego rejestru handlowego. 

Kapitał zapasowy obejmuje wynik finansowy z lat ubiegłych. 

(m) Rezerwy 

Rezerwy tworzy się na istniejące na dzień bilansowy zobowiązania, których kwota lub termin 

zapłaty są niepewne, a ich powstanie jest pewne lub bardzo prawdopodobne w 

szczególności na: 

- straty transakcji gospodarczych 

Rezerwy na zobowiązania zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych, 

kosztów finansowych lub strat nadzwyczajnych, zależnie od okoliczności, z którymi 

zobowiązania się wiążą. 

Niewykorzystane rezerwy, w przypadku zmniejszenia lub ustania ryzyka uzasadniającego ich 

utworzenie, zwiększają na dzień, na który okazały się zbędne, odpowiednio pozostałe 

przychody operacyjne, przychody finansowe lub zyski nadzwyczajne.  

Nie tworzy się rezerw na przyszłe koszty operacyjne. 

(n) Zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe 

Zobowiązania długoterminowe są to zobowiązania, których okres spłaty na dzień bilansowy 

jest dłuższy niż jeden rok. 
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Zobowiązania krótkoterminowe są to zobowiązania, których okres spłaty na dzień bilansowy 

jest krótszy niż jeden rok. 

Zobowiązania są wykazywane w kwocie wymagającej zapłaty. Nie nalicza się odsetek od 

przeterminowanych zobowiązań. 

9 WŁADZE FIRMY I PRACOWNICY 

 

W skład zarządu Novainvest S.A. na dzień 31 grudnia 2011 r. wchodzili: 

Imię i nazwisko Stanowisko 

Andrzej Macenowicz Prezes Zarządu 

Tomasz Bartel Wiceprezes Zarządu 

 

Andrzej Macenowicz – Prezes Zarządu, odpowiedzialny za strategię Grupy Kapitałowej 

Podczas swojej kariery zawodowej zdobył doświadczenie i wiedzę w administracji 

państwowej oraz w biznesie. Był m.in. Dyrektorem Generalnym Gabinetu Prezesa Rady 

Ministrów RP, a także Podsekretarzem Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP. 

Pracował w firmach sektora paliwowego. W latach 1998 - 2002 był Dyrektorem ds. 

Administracyjno Personalnych w spółce Naftobazy. Przez trzy lata, od 2002 r., pełnił funkcję 

Wiceprezesa Zarządu PKN Orlen S.A. Odpowiadał za nadzór właścicielski nad spółkami Grupy 

Kapitałowej PKN Orlen, systemy zarządzania oraz zasoby kadrowe. W tym okresie 

zastosowano na szeroką skalę systemy informatyczne, w tym SAP R/3, jako elementy 

wspierające zarządzanie wspomnianymi spółkami. 

Zasiadał w Radach Nadzorczych: CPN S.A., Budimex - Grupa Ferrovial, LG Petro Bank, 

Naftoport S.A, Rafineria Nafty Jedlicze S.A. oraz Inowrocławskie Kopalnie Soli Solino S.A.  
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Z Grupą Kapitałową Novainvest S.A. związany od 2008 roku. 

Tomasz Bartel – wiceprezes Zarządu, odpowiedzialny za działalność operacyjną i finanse  

Od początku swojej kariery związany z branżą nowych technologii. Pełnił funkcje mni. 

Menedżera odpowiedzialnego za sprzedaż rozwiązań IT w Regionie Europy Centralnej i 

Wschodniej, Dyrektora działu Integrated Communications Services w IBM Polska. Przez dwa 

lata był związany z giełdową spółką Multimedia Polska S.A. Jako Dyrektor Zarządzający 

odpowiadał za wprowadzenie spółki na rynek warszawski.  

Absolwent wydziałów fizyki Uniwersytetu Śląskiego oraz informatyki Politechniki 

Częstochowskiej.  

Ukończył studia podyplomowe z psychologii biznesu dla menedżerów oraz podyplomowe 

studia z zarządzania i marketingu na Akademii Leona Koźmińskiego.  

W skład Rady Nadzorczej Novainvest S.A. na dzień 31.12.2011r. wchodzili: 

Imię i nazwisko Stanowisko 

Jan Chrostowski Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Roman Żelazny Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 

Zbigniew Zygmunt Dobrosz Członek Rady Nadzorczej 

Piotr Trościańczyk Członek Rady Nadzorczej 

Marek Stachura Członek Rady Nadzorczej 
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10 AKCJONARIAT 

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% akcji wg stanu na dzień 31.12.2011 r. 

Lp. Akcjonariusz 
Ilość akcji                     

i głosów na WZA 

Udział w kapitale 

zakładowym 

Udział w 

głosach na 

WZA 

1 Tomasz Bartel 4 551 258  29,23 % 29,23 % 

2 Hanna Stachura 2 315 000 14,87 % 14,87 % 

3 Paradisus Capital LTD 900 000 5,78 % 5,78 % 

4 Tadeusz Sawicki 1 150 100 7,39 % 7,39% 

5 Andrzej Macenowicz 210 000 1,35 % 1, 35 % 

6 Pozostali 6 446 657 41,40% 41,40 % 

 Łączna liczba akcji  15 572 925 100% 100% 

 

11 CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WYNIKI W ROKU 2011, A TAKŻE WYDARZENIA 

PO DACIE BILANSU 

 

W I kw. 2011 roku Emitent prowadził działania związane z przebudową portfela 

inwestycyjnego oraz optymalizacją struktury przychodów i kosztów spółek portfelowych. 

Podjęte działania objęły m.in. sprzedaż udziałów spółki portfelowej PT Croscarrier sp. z o.o. 

na rzecz Interlandia sp. z o.o. Transakcja została zrealizowana w celu osiągnięcia możliwych 

synergii na poziomie wykorzystania bazy klientów. Emitent sprzedał na rzecz spółki 

Interlandia sp. z o.o. wszystkie posiadane udziały w spółce PT Croscarrier sp. z o.o. tj. 1.000 

udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł każdy, za kwotę 750.000,00 zł. Oprócz zmiany 

struktury portfela inwestycyjnego, dokonana transakcja przełożyła się pozytywnie na 

rachunek wyników Emitenta, na poziomie którego Emitent zanotował w I kwartale 2011 roku 
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ponad 180 tys. zysku netto w porównaniu do 233 tys. zł straty w analogicznym okresie 2010 

roku. 

 

W II kw. 2011 r. Emitent zanotował 78,4 tys. zł straty w porównaniu do 6,5 tys. zł straty w II 

kw. 2010 r. Pogorszenie wyniku finansowego w II kw. 2011 było związane z pracami 

prowadzanymi w zakresie przebudowy struktury Grupy. Zmiana modelu działania Grupy 

przyczyniła się do obniżenia kosztów działalności operacyjnej, przy jednoczesnym 

zwiększonym nadzorze nad działaniami podejmowanymi przez kluczowe podmioty zależne. 

Jednocześnie w I półroczu 2011 r. Emitent zanotował 102,55 tys. zł zysku netto w 

porównaniu do 239,57 tys. zł straty w analogicznym okresie 2010 r. Osiągnięte wyniki były 

rezultatem zawieranych transakcji inwestycyjnych.  

 

W drugiej połowie 2011 r. istotnie wzrosło znaczenie wyników generowanych przez 

podmioty zależne – Global VC Sp. z o.o. i Nova Capital Advisors Sp. z o.o. Ograniczenie 

kosztów związanych z działalnością operacyjną Novainvest S.A., optymalizacją struktury 

zarządzania Grupy i wydzielenia zadań do podmiotów zależnych było wyraźnie widoczne w 

rachunku zysku i strat przedstawionym w III kw. 2011 r., w którym to Novainvest S.A. 

zanotowała 59,73 tys. zł straty w porównaniu do 310,45 tys. zł straty w roku 2010 r.  

Jednocześnie po III kw. 2011 r. Novainvest S.A. zanotowała 42,82 tys. zł zysku netto 

(narastająco) w porównaniu do 550,03 tys. zł straty w analogicznym okresie 2010 roku.  

 

W III kw. 2011 r. Nova Capital Advisors Sp. z o.o. zanotowała 117 tys. zł przychodów oraz 

73,53  tys. zł straty netto. Jednocześnie po III kw. br. (narastająco) Nova Capital Advisors Sp. 

z o.o. zanotowała ponad 390,75 tys. zł zysku netto. Strata w III kw. 2011 r. wynikała z 

przeniesienie znacznej części kontraktów na IV kw. 2011 r. W omawianym okresie Nova 

Capital Advisors Sp. z o.o. świadczyła usługi doradcze dla spółek z Grupy Novainvest S.A., a 

także dla podmiotów z poza Grupy tj. m.in. dla spółki PGS Software S.A. w zakresie obsługi 

programu motywacyjnego oraz dla spółki Polcourt S.A. w zakresie planowanego 
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upublicznienia na GPW.  Ponadto Nova Capital Advisors Sp. z o.o. powzięła działania 

przygotowawcze do rozszerzenia oferty w zakresie świadczenia wyspecjalizowanych usług 

typu Investor Relations dla spółek działających na rynku głównym oraz alternatywnym. W 

ofercie znalazły się zarówno usługi bezpośrednio związane z działaniami Investor Relations, 

jak i szeroko pojętego PR finansowego tj. opracowanie i realizacja kompleksowych kampanii 

marketingowych wspierających oferty publiczne akcji, prowadzenie biura prasowego, 

szkolenia, akcje promocyjne związane z IPO, akcje sponsoringowe, działania PR skierowane 

do środowisk opiniotwórczych.  

 

W III kw. 2011 r. Global VC Sp. z o.o. wypracował 1,80 mln zł zysku netto w porównaniu do 

1,05 tys. zł straty r-d-r. Osiągnięty wynik był rezultatem przeszacowania udziałów w spółce 

Open-Net S.A., która we wrześniu br. zadebiutowała na rynku NewConnect.  Jednocześnie w 

okresie od stycznia 2011 r. do września 2011 r. Grupa Novainvest S.A. zanotowała ponad 

2,67 mln zł zysku netto, co było bezpośrednio związane z wyceną aktywów spółek zależnych. 

 

W IV kw. 2011 r. Novainvest S.A. zanotowała 19 tys. zł straty tj. o ponad 40 tys. mniej niż w III 

kw. 2011 r.  Ograniczenie kosztów związanych z działalnością operacyjną Novainvest S.A. to 

w znacznej mierze rezultat optymalizacji struktury zarządzania Grupy i wydzielenia zadań do 

podmiotów zależnych. 

 

W IV kw. 2011 r. Nova Capital Advisors Sp. z o.o. zanotowała 111,31 tys. zł przychodu oraz 

33,27 tys. zł straty netto. Przy czym warto tu zauważyć, że strata na wyniku netto była 

mniejsza o 40 tys. zł w porównaniu do III kw. 2011 r. W tym okresie Nova Capital Advisors Sp. 

z o.o. świadczyła usługi doradcze dla spółek z Grupy Novainvest S.A., a także dla podmiotów 

z poza Grupy tj. m.in. dla spółki PGS Software S.A. w zakresie obsługi programu 

motywacyjnego. 
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W IV kw. 2011 r. Global VC Sp. z o.o. wypracował 1,88 mln zł zysku netto w porównaniu do 

291,28 tys. zł zysku netto r-d-r. Osiągnięty wynik był rezultatem wyceny posiadanych 

aktywów na dzień 31 grudnia 2011 r., którego główne aktywo stanowił pakiet 596 000 akcji 

Open-Net S.A. stanowiących 38,85% w kapitale zakładowym i głosach na WZ Spółki. 

 

Według stanu na dzień 31.12.2011 w strukturze bilansu Emitenta zostało zaksięgowane 

296,34  tys. zł z tytułu zobowiązań krótkoterminowych z czego 278 tys. zł z tej sumy 

stanowiła sporna wierzytelność (kwota zabezpieczenia wraz z odsetkami) wynikająca ze 

sporu Emitenta z TELE B Sp. z o.o. W ocenie Zarządu Emitenta roszczenia TELE B Sp. z o.o. są 

bezzasadne i nie stanowią podstawy do wypłaty jakiejkolwiek kwoty na rzecz TELE B Sp. z 

o.o. Emitent zakłada, że docelowo rozstrzygnięcie sporu na korzyść Emitenta przełoży się na 

uwolnienie spornych środków, a tym samym na istotne zmniejszenie zobowiązań 

W dniu 27 lipca 2011 r. wpłynęło do Emitenta postanowienie Sądu Okręgowego w 

Warszawie XX Wydział Gospodarczy w przedmiocie wstrzymania wykonania nakazu zapłaty 

wydanego Novainvest S.A. w postępowaniu nakazowym do czasu prawomocnego 

rozpoznania sprawy. Wyżej wymienione postanowienie Sądu zostało wydane w odpowiedzi 

na złożone przez Emitenta odwołanie dotyczące postępowania w kwestii spornej 

wierzytelności na kwotę 278 tys. zł wynikającej ze sporu Emitenta ze spółką TeleB Sp. z o.o. 

(RB 60/2011). 

 

12 CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ ORAZ OTOCZENIEM  

EMITENTA 

Ryzyko wpływu źródeł finansowania na plany inwestycyjne i wyniki finansowe Emitenta i 

Grupy Kapitałowej 

Strategia Emitenta polega na budowie grupy kapitałowej składającej się z 

komplementarnych podmiotów działających w obszarze IT, o wysokim potencjale rozwoju 

znajdujących się na różnym etapie rozwoju. Realizacja strategii wymaga prowadzenia 
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aktywnych działań inwestycyjnych obejmujących pozyskiwanie i akwizycję podmiotów oraz 

wspomaganie ich rozwoju do momentu osiągnięcia przez nie odpowiedniego poziomu (w 

tym przekroczenia progu rentowności w przypadku przedsiębiorstw typu start-up). 

Prowadzone i planowane działania inwestycyjne wiążą się z koniecznością angażowania 

kapitałów własnych Emitenta lub środków obcych, które zostały lub zostaną pozyskane z 

rynku kapitałowego (np. w formie emisji akcji) lub w formie kapitału obcego (np. poprzez 

kredyty i pożyczki, leasing). Emitent dąży do coraz efektywniejszego wykorzystania 

potencjału spółek portfelowych i dźwigni finansowej. 

Ograniczenia w możliwości pozyskiwania kapitałów przez Emitenta na obecnym etapie 

rozwoju mogą mieć negatywny wpływ na skalę prowadzonej działalności inwestycyjnej, 

wyników spółek znajdujących się w portfelu Emitenta i pośrednio na skonsolidowany wynik 

Grupy Kapitałowej.  

Emitent ogranicza potencjalny wpływ ryzyka poprzez optymalizację procesów biznesowych 

spółek portfelowych w ramach controlingu (działania zmniejszają zapotrzebowanie na 

kapitał pracujący) oraz poprzez działania zmierzające do pozyskiwania długookresowych 

inwestorów instytucjonalnych. 

Ryzyko związane z integracją przejmowanych podmiotów 

Działalność Emitenta polega na wspomaganiu integracji przejmowanych przez spółki zależne 

podmiotów w celu budowania synergii w Grupie Kapitałowej. Inwestycje te mają na celu 

osiągnięcie korzystnych efektów, m.in. w postaci wzrostu skali działalności, siły przetargowej, 

zasięgu działania, poprawy relacji przychodowo-kosztowych. Dotychczas działania te nie 

prowadziły do niekorzystnych efektów, jednakże nie można wykluczyć w przyszłości, iż 

pojawią się trudności organizacyjne i strukturalne, wzrost kosztów ogólnego zarządu. 

Złożoność procesu integracji z przejmowanymi podmiotami może powodować pojawienie się 

również innych trudności, które w istotny sposób opóźnią wystąpienie zakładanych 

wcześniej korzyści płynących z przejęcia. Zarząd Emitenta zmierza do minimalizacji ryzyka 

związanego z przejęciami podmiotów oraz wykorzystuje własną wiedzę w celu 
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monitorowania otoczenia rynkowego. Niniejszego ryzyka nie można również wykluczyć w 

odniesieniu do integracji z przejmowanymi podmiotami przez podmioty zależne od Spółki. 

Czynnikiem zmniejszającym to ryzyko jest doświadczona i wykwalifikowana kadra 

kierownicza. 

Ryzyko związane z zachowaniem płynności finansowej Emitenta i podmiotów wchodzących 

w skład Grupy Kapitałowej 

Emitent oraz spółki zależne mogą nie być w stanie pozyskać wymaganego kapitału 

generowanego z bieżącej działalności. Mogą zatem powstać zatory płatnicze w związku z 

długim okresem spływu należności, który będzie dłuższy aniżeli okres spłaty zobowiązań. Na 

wypadek, gdyby Spółka i spółki zależne nie były w stanie osiągnąć planowanych wyników 

finansowych, zmianie będzie musiał ulec model działania m.in. w zakresie obniżenia kosztów, 

zmiany horyzontu prowadzonych inwestycji. Niniejsze ryzyko jest szczególnie istotne ze 

względu na konieczność zewnętrznego finansowania inwestycji. Dzięki efektom synergii 

w Grupie Kapitałowej łatwiej jest pozyskać finansowanie na priorytetowe działania Grupy 

Kapitałowej, niemniej jednak nie można wykluczyć, iż sytuacja zw. z problemami z płynnością 

nie wpłynie negatywnie na osiągane przez Grupę Kapitałową wyniki finansowe. 

Ryzyko związane z wahaniami kursów walutowych i zmiany stóp procentowych 

Istnieje ryzyko zmian kursów walut, stóp procentowych, które mogą wpłynąć na działalność 

poszczególnych podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej. Zmiany kursów 

walutowych mogą wpływać na działalność np. w przypadku wejścia na rynki 

międzynarodowe i rozliczania się w walutach obcych. Natomiast zmiany stóp procentowych 

mogą mieć odniesienie do konieczności pozyskania finansowania dłużnego (kredyty, 

pożyczki) w związku z dynamicznym rozwojem spółek wchodzących w skład Grupy 

Kapitałowej. 

Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną Polski 

Działalność Spółki i spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej zależy w dużej mierze od 
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sytuacji makroekonomicznej w Polsce. Pomimo pogorszenia ogólnej koniunktury 

gospodarczej sytuacja na rynku telekomunikacyjnym sprzyja inwestycjom w rozwój nowych 

technologii, w tym sieci telekomunikacyjnych. Nie można jednak całkowicie wykluczyć ryzyka 

zmiany koniunktury gospodarczej, która może przyczynić się do ograniczenia budżetów 

inwestycyjnych, co w konsekwencji może spowodować obniżenie przychodów Grupy 

Kapitałowej. 

W przypadku pogorszenia się sytuacji makroekonomicznej lub pojawienia się innych 

czynników, np. silnej konkurencji na rynku, może istnieć ryzyko, że spółki zależne będą 

musiały obniżyć ceny w celu osiągnięcia zakładanych przyrostów klientów/abonentów. 

Powyższe działania mogą niekorzystnie wpłynąć na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej. 

Ryzyko otoczenia prawnego i polityki podatkowej 

Przepisy prawa, regulujące działalność przedsiębiorców w Polsce, charakteryzują się znaczną 

niestabilnością, co rodzi różne rodzaje ryzyka dla efektów ekonomicznych osiąganych przez 

Spółkę i Grupę Kapitałową. Zmiany w obowiązujących przepisach mogą powodować w 

szczególności wzrost obciążeń publiczno-prawnych lub kosztów Spółki i Grupy Kapitałowej.  

Dodatkowo prawo telekomunikacyjne należy do jednej z najbardziej dynamicznych dziedzin 

prawa. Jego zmienność związana jest przy tym w dużej mierze z szybkim rozwojem 

technologii telekomunikacyjnych. Ewentualne zmiany prawa telekomunikacyjnego w 

przyszłości mogłyby skutkować ograniczeniem możliwości wykonywania niektórych usług 

przez podmioty z Grupy Kapitałowej albo koniecznością poniesienia znacznych nakładów 

związanych z dostosowaniem się do nowych rozwiązań. 

 

Ponadto, niestabilność systemu podatkowego spowodowana zmianami przepisów i 

niespójnymi interpretacjami prawa podatkowego, stosunkowo nowe przepisy regulujące 

zasady opodatkowania, wysoki stopień sformalizowania regulacji podatkowych, 

rygorystyczne przepisy sankcyjne wprowadzają dużą niepewność w zakresie efektów 

podatkowych podejmowanych decyzji gospodarczych. Niewłaściwe - z punktu widzenia 
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konsekwencji podatkowych, a w efekcie ostatecznych rezultatów finansowych - decyzje 

obniżają sprawność działania podmiotów gospodarczych, co może prowadzić do utraty 

konkurencyjności. 

 

Celem ograniczenia tego ryzyka Zarząd Emitenta na bieżąco monitoruje planowane zmiany 

prawa i z odpowiednim wyprzedzeniem dostosowuje strategię działania Grupy Kapitałowej 

w kontekście planowanych zmian. 

Ryzyko związane z utrzymaniem bieżącej płynności 

Obecna sytuacja na rynkach finansowych, przejawiająca się utrudnionym dostępem do 

kredytów i innych źródeł finansowania zarówno dla spółek wchodzących w skład Grupy 

Kapitałowej jak i dla jej kontrahentów, może powodować powstawanie tzw. zatorów 

płatniczych. W związku z tym, spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej narażone są na 

ryzyko związane z problemami w windykacji wierzytelności lub niewypłacalności odbiorców 

usług. W efekcie końcowym problemy z płynnością spółek portfelowych mogą przekładać się 

na wyniki Emitenta. Zarówno Emitent jak i jego spółki portfelowe prowadzą stały monitoring 

spływu należności w celu utrzymania bieżącej płynności finansowej. 

Ryzyko związane z zawieszeniem obrotu papierami wartościowymi Emitenta 

Zgodnie z § 11 Regulaminu NewConnect Organizator ASO może zawiesić obrót 

instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 3 miesiące: 

• na wniosek emitenta, 

• jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu, 

• jeżeli emitent narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie.  

W przypadkach określonych przepisami prawa Organizator Alternatywnego Systemu 

zawiesza obrót instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc.  

Zgodnie z § 16 ust. 1 Regulaminu NewConnect, Organizator ASO może zawiesić obrót 

instrumentami finansowymi Emitenta, jeżeli ten nie wykonuje obowiązków ciążących na 
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emitentach notowanych na rynku NewConnect. Obowiązki, o których mowa w przytoczonym 

przepisie to w szczególności obowiązki informacyjne. 

Ryzyko związane z wykluczeniem z obrotu na NewConnect 

Zgodnie z § 12 Regulaminu NewConnect Organizator ASO może wykluczyć instrumenty 

finansowe z obrotu: 

• na wniosek emitenta, z zastrzeżeniem możliwości uzależnienia decyzji w tym zakresie 

od spełnienia przez emitenta dodatkowych warunków, 

• jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu, 

• wskutek ogłoszenia upadłości emitenta albo w przypadku oddalenia przez sąd 

wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu braku środków w majątku emitenta na 

zaspokojenie kosztów postępowania, 

• wskutek otwarcia likwidacji emitenta. 

 

Organizator Alternatywnego Systemu wyklucza instrumenty finansowe z obrotu w 

alternatywnym systemie: 

• w przypadkach określonych przepisami prawa, 

• jeżeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona, 

• w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów, 

• po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu 

upadłości emitenta, obejmującej likwidację jego majątku, lub postanowienia o 

oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie tej upadłości z powodu braku środków w 

majątku emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania. 

Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu Organizator 

Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót tymi instrumentami finansowymi. 

Zgodnie z § 16 ust. 1 Regulaminu NewConnect, Organizator ASO może wykluczyć z obrotu 

instrumenty finansowe Emitenta, jeżeli ten nie wykonuje obowiązków ciążących na 
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emitentach notowanych na rynku NewConnect. Obowiązki, o których mowa w przytoczonym 

przepisie to w szczególności obowiązki Informacyjne. 

Ryzyko dotyczące możliwości nałożenia na Emitenta kar administracyjnych przez KNF za 

niewykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa 

Spółki notowane na rynku NewConnect mają status spółki publicznej w rozumieniu Ustawy o 

Obrocie, w związku z czym 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, Ustawy o Obrocie 

instrumentami finansowymi. Wspomniane sankcje wynikają z art. 96 - 97 Ustawy o Ofercie 

oraz z art. 169 – 176 Ustawy o Obrocie. W przypadku nałożenia takiej kary obrót 

instrumentami finansowymi Emitenta może stać się utrudniony bądź niemożliwy. 

Zarząd Emitenta oświadcza, że nieznane są mu fakty, zdarzenia oraz okoliczności, które 

mogłyby aktualnie skutkować nałożeniem na Emitenta sankcji administracyjnych, o których 

mowa powyżej. Jednakże nie można z góry wykluczyć ryzyka wystąpienia takiej sytuacji w 

przyszłości w odniesieniu do Spółki. 

Ryzyko rozwiązania umowy z Animatorem Rynku lub wykluczenia Animatora Rynku z 

działania w alternatywnym systemie 

Spółka korzysta z usług Animatora. Zgodnie z § 20 pkt 3 Regulaminu Alternatywnego 

Systemu Obrotu w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z Animatorem Rynku 

przed upływem okresu 2 lat od dnia pierwszego notowania instrumentów finansowych 

emitenta na rynku kierowanym zleceniami, a także w przypadku zawieszenia prawa do 

działania Animatora Rynku w alternatywnym systemie lub wykluczenia go z tego działania 

Organizator Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót instrumentami finansowymi 

Emitenta do czasu zawarcia i wejścia w życie nowej umowy z Animatorem Rynku. W 

uzasadnionych przypadkach Organizator Alternatywnego Systemu może postanowić 

o kontynuowaniu notowania danych instrumentów finansowych na rynku kierowanym 
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zleceniami w systemie notowań określonym przez Organizatora Alternatywnego Systemu, 

bez zawierania umowy z Animatorem Rynku. 

 

13 PROGNOZY FINANSOWE I STANOWISKO WOBEC PUBLIKOWANYCH 

PROGNOZ WYNIKÓW 

Emitent nie publikował prognoz finansowych na rok 2011. Ewentualna decyzja o publikacji 

prognoz na rok 2012 będzie zależała od stabilności sytuacji na rynkach kapitałowych oraz 

przyjętej przez Emitenta strategii.  

14 DYWIDENDA 

 

Emitent nie wypłacał dywidendy z zysków za rok 2010. Na dzień sporządzenia niniejszego 

raportu Zarząd Emitenta nie podjął jeszcze decyzji w zakresie rekomendacji dla Walnego 

Zgromadzenia dotyczącej ewentualnej wypłaty dywidendy z wypracowanego w 2011 roku zysku.  

 

15 INFORMACJA NA TEMAT STOSOWANIA PRZEZ EMITENTA ZASAD ŁADU 

KORPORACYJNEGO 

 

Emitent przykłada dużą wagę do zapewnienia wszystkim akcjonariuszom, inwestorom 

i partnerom biznesowym swobodnego dostępu do informacji o spółkach i poszanowania ich 

praw bez względu na wielkość posiadanego przez nich pakietu akcji czy wartości kontraktów.   

By dać wyraz transparentności prowadzonych działań oraz zapewnić swym inwestorom 

i akcjonariuszom dostęp do rzetelnych informacji, które w obliczu obecnej sytuacji na 

rynkach finansowych są niezbędne do podejmowania racjonalnych decyzji inwestycyjnych, 
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Novainvest S.A. przestrzega większości zasad ładu korporacyjnego zawartych w zbiorze 

„Dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect” będących załącznikiem nr 1 do 

Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 

31.10.2008r. wraz ze zmianami wynikającymi z Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy 

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

dokumentu "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect". Poniżej przedstawiona 

jest informacja o zasadach ładu korporacyjnego, których Spółka nie stosowała w 2011 roku: 

1) Zasada 1 „Spółka korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod, powinna zapewnić 

odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, umożliwiać transmitowanie obrad 

walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i 

upubliczniać go na stronie internetowej.” 

Spółka nie przewiduje transmisji obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci 

Internet ze względu na wysokie koszty i nikłe dotychczasowe zainteresowanie akcjonariuszy 

udziałem w obradach. W przyszłości w przypadku zauważalnego wzrostu takiego 

zainteresowania, spółka planuje rozpoczęcie stosowania tej zasady. 

2) Zasada 9 „Emitent przekazuje w raporcie rocznym: 

    9.1. informację na temat łącznej wysokości wynagrodzeń wszystkich członków zarządu i 

rady nadzorczej” 

Zgodnie z przyjętą polityką poufności informacji o wynagrodzeniach, Spółka nie ujawnia 

wysokości wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej. 

9.2. Informacje na temat wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy otrzymanego od 

emitenta z tytułu świadczenia wobec emitenta usług w każdym zakresie. 

 

Uregulowana w umowie kwestia wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy jest sprawą 

poufną i nie może zostać upubliczniona przez Emitenta. 
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3) Zasada 11 „Przynajmniej 2 razy w roku emitent, przy współpracy Autoryzowanego 

Doradcy, powinien organizować publicznie dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami i 

mediami.” 

Spółka prowadzi komunikację z inwestorami poprzez obszerne informacje na swojej stronie 

internetowej. Ponadto spotkanie z inwestorami organizowane są w zależności do bieżących 

potrzeb oraz wydarzeń. 

4) Zasada 16 „Emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie 14 dni od zakończenia 

miesiąca. Raport miesięczny powinien zawierać co najmniej:  

• informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, 

które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz 

wyników finansowych emitenta, 

• zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu 

bieżącego w okresie objętym raportem, 

• informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała 

miejsce w okresie objętym raportem, 

• kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym 

miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w 

szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, 

otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin 

publikacji raportu analitycznego” 

W związku ze specyfiką działalności spółki, publikacja tak częstych raportów nie ma 

uzasadnienia ze względu na małą zmienność w pracach i sytuacji spółki w poszczególnych 

miesiącach.  


