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1. Informacje ogólne  

 

Firma Spółki  M10 Spółka Akcyjna  

Siedziba  
ul. Getta Żydowskiego 16,  

98-220 Zduńska Wola 

Telefon  +48 43 88 109 44  

Fax  +48 43 88 109 44 

Adres poczty elektronicznej  biuro@m10sa.pl 

Adres strony internetowej  www.m10sa.pl 

Sąd Rejestrowy  
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieście w Łodzi, XX Wydział 

Gospodarczy KRS 

KRS  0000386579 

Kapitał zakładowy  1 800 000,10 

NIP  8291732395 

 

Regon  101068296 

Zarząd  
Andrzej Endler - Prezes Zarządu  

Krzysztof Przezak - Członek Zarządu  

Rada Nadzorcza Wojciech Przyłęcki - Przewodniczący Rady Nadzorczej 
Piotr Bolmiński - Członek Rady Nadzorczej 
Maciej Hazubski - Członek Rady Nadzorczej 
Adam Osiński - Członek Rady Nadzorczej 
Artur Petkiewicz - Członek Rady Nadzorczej 

Animator Rynku  Copernicus Securities S.A. 

Autoryzowany Doradca EBC Solicitors S.A. 
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2. Dane dotyczące struktury akcjonariatu Emitenta 

 

 

Lp. 
Imię i nazwisko 

akcjonariusza 

Seria 

akcji 

Liczba akcji 

(w szt.) 

Udział w kapitale zakładowym 

(w proc.) 

Udział w głosach  

(w proc.) 

1.  IQ Partners S.A.* A, B 7.620.000 42,33 42,33 

2.  
Michelson 

Investments Ltd. 
B 4.442.297 24,68 24,68 

3.  Krzysztof Piotrzkowski A, B 1.597.926 8,88 8,88 

4.  Michał Błaszczak A,B 914.000 5,08 5,08 

5.  pozostali A, B 3.425.778 19.03 19.03 

Razem 18.000.001 100 100 

 
* spółka posiada akcje za pośrednictwem swojej spółki zależnej - InQbe sp. z o.o. (IQ Partners S.A. 
posiada 100 proc. udziałów w InQbe sp. z o.o) 
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3. Wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunku zysków i strat za II kwartał 2012 r. 

[kwoty w PLN]  

POZYCJE Za okres  

od 01.04.2012  

do 30.06.2012 

Za okres 

od 01.04.2011 

do 30.06.2011 

Za okres  

od 01.01.2012  

do 30.06.2012 

Za okres 

od 01.01.2011 

do 30.06.2011* 

Przychody netto ze 

sprzedaży 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Zysk/strata ze sprzedaży -109845,68 -130730,23 -221930,36 -130730,23 

Zysk/strata z działalności 

operacyjnej 
-109845,79 -130730,28 -222023,44 -130730,28 

Zysk/strata brutto -18834,02 -125437,39 -203224,91 -125437,39 

Zysk/strata netto -34505,02 -125437,39 -198050,91 -125437,39 

Kapitał własny 1270498,10 1674562,71 1270498,10 1674562,71 

Należności długoterminowe 1600,00 1600,00 1600,00 1600,00 

Należności 

krótkoterminowe 
93,25 1551,00 93,25 1551,00 

Środki pieniężne i inne 

aktywa pieniężne 
1207426,12 1664263,10 1207426,12 1664263,10 

Zobowiązania 

długoterminowe 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Zobowiązania 

krótkoterminowe 
14468,56 3859,3 14468,56 3859,3 

Amortyzacja 952,28 14457,97 1803,71 14457,97 

* - Spółka rozpoczęła działalność z dniem 07.03.2011 r., dlatego też dane dotyczą okresu od 
07.03.2011 do 30.06.2011 (brak jest danych za okres 01.01.2011-06.03.2011) 
 
 

4.  Komentarz Zarządu emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na 

osiągnięte wyniki finansowe 

 

W II kwartale 2012 Spółka koncentrowała swoją działalność na tworzeniu nowych automatów 

inwestycyjnych, optymalizacji i testowaniu istniejących automatów na rachunku demo oraz na 

rachunku rzeczywistym. Spółka prowadziła również działania mające na celu optymalizacje procesu  

produkcji automatów inwestycyjnych oraz rozwój infrastruktury służącej do nadzoru nad portfelem 

automatów działających na rachunku rzeczywistym. 
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W okresie sprawozdawczym dokonywane były testy automatów na rynku rzeczywistym, 

co powodowało pojawienie się przepływów gotówkowych z tym związanych. Wpływ na wynik miały 

także duże wahania kursu dolara względem złotego, ponieważ część środków jest utrzymywana 

w dolarach amerykańskich ze względu na testy automatów na rynku amerykańskim.   

 

Ze względu na nieudokumentowane ograniczenia technologiczne platformy informatycznej 

wykorzystywanej do działania automatów inwestycyjnych,  zaistniała konieczność wykonania 

modyfikacji opracowanych wcześniej systemów oraz ponownego wykonania testów i optymalizacji 

tych programów. Realizacja dodatkowych zadań, nie przewidzianych we wcześniejszym 

harmonogramie, spowodowała opóźnienia we wdrożeniu portfela automatów inwestycyjnych 

na środowisku produkcyjnym.  Wykonanie dodatkowych prac było jednak konieczne, aby zwiększyć 

niezawodność opracowanych systemów i podnieść ich skuteczność. Zaimplementowane rozwiązania 

powinny również zwiększyć stabilność systemów i pozwolić na uzyskiwanie lepszych wyników 

inwestycyjnych.  

 

 

5. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz 

 

Zarząd Emitenta w dniu 1 sierpnia 2012 r. reportem EBI nr 14/2012 opublikował korektę prognoz 

finansowych na rok 2012. Mając na uwadze powyższy raport oraz w świetle przedstawionych 

w punkcie 2 wyników Zarząd podtrzymuje prognozę finansową Spółki na rok 2012 przedstawioną w 

raporcie EBI nr 14/2012 oraz prognozę na lata następne. 

 

 

6. Informacja Zarządu Emitenta na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem 

Emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności 

poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w 

przedsiębiorstwie 

 

Podczas okresu objętego raportem Emitent prowadził działalność badawczą i rozwojową w dziedzinie 

automatów inwestycyjnych. W procesie produkcji  znajdowało się (na różnych etapach)  kilkadziesiąt 

różnych automatów inwestycyjnych. Automaty były testowane na wielu rynkach, głównie na rynkach 

instrumentów pochodnych.  
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Szczegółowe informacje na temat (1) ilości środków finansowych przeznaczonych na  testowanie 

automatów inwestycyjnych na początku i na końcu danego kwartału (Fundusz Inwestycji 

Finansowych), (2) stopie zwrotu z inwestycji własnych, uzyskanej z testowania automatów 

inwestycyjnych w danym kwartale, (3) instrumentach finansowych, w które Emitent inwestował 

w ostatnim kwartale, (4) rynkach finansowych (rynkach regulowanych i rynkach pozagiełdowych), 

na których Emitent inwestował w ostatnim kwartale, (5) ilości automatów inwestycyjnych 

na poszczególnych etapach przygotowywania i testów oraz  planowanych inwestycjach Emitenta, 

zostaną opublikowane w odrębnym raporcie bieżącym.  

 

 

 

 

 

 

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

   Andrzej Endler       Krzysztof Przezak 
   Prezes Zarządu      Członek Zarządu 
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