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FUTURIS S.A. 

JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY 

ZA OKRES OD 1 KWIETNIA DO 30 CZERWCA 2012 ROKU 

 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE 

 

a. DANE JEDNOSTKI 

Pełna nazwa FUTURIS Spółka Akcyjna 

Siedziba Warszawa 

Adres 00-854 Warszawa, Al. Jana Pawła II 23 

Telefon (22) 402 06 22 

Adres strony internetowej www.futurissa.pl 

Przedmiot działalności Fundusz typu private equity 

Forma prawna Spółka akcyjna 

Kapitał zakładowy Kapitał zakładowy FUTURIS S.A. wynosi 1.832.215,37 zł i dzieli się 
na 183.221.537 akcji o wartości nominalnej 0,01 zł każda, w tym: 
a. 4.866.667 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A1, 
b. 1.800.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A2, 
c. 3.333.333 akcji zwykłych na okaziciela serii B, 
d. 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, 
e. 5.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D, 
f. 1.100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E, 
g. 165.621.537 akcji zwykłych na okaziciela serii F. 
Ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu FUTURIS S.A. 
wynosi 188.088.204. 

KRS Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000349562 

REGON 021129430 

NIP 8951965592 

Czas trwania jednostki Nieograniczony 
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b. ORGANY JEDNOSTKI 

ZARZĄD: 

Na dzień 31 marca 2012 roku w skład Zarządu wchodziła Pani Małgorzata Usakowska - Bilska – Prezes 

Zarządu.  

Na dzień 30 czerwca 2012 roku oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu w skład Zarządu 

wchodzi Pan Roman Durka. 

W dniu 20 czerwca 2012 roku Pani Małgorzata Usakowska – Bilska złożyła rezygnację z pełnienia 

funkcji Prezesa Zarządu RUNICOM S.A. 

Jednocześnie w dniu 20 czerwca 2012 roku do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu powołany został 

Pana Roman Durka. 

W dniu 22 czerwca 2012 roku Zarząd powołał Pana Dariusza Graffa na prokurenta Spółki. 

RADA NADZORCZA: 

Na dzień 31 marca oraz 30 czerwca 2012 roku, a także na dzień sporządzenia niniejszego raportu w 

skład Rady Nadzorczej wchodzili: 

 Pan Marcin Gorazda, 

 Pani Wiesława Chmielewska, 

 Rafał Jagniewski, 

 Wojciech Woziwodzki, 

 Adam Parafiniuk. 
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c. STRUKTURA AKCJONARIATU JEDNOSTKI 

Zgodnie z zawiadomieniami otrzymanymi przez FUTURIS S.A. na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 
lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005 Nr 184 poz. 1539, z późn. 
zm.) struktura akcjonariatu na dzień sporządzenia niniejszego raportu przedstawia się następująco: 

akcjonariusz  liczba akcji  
udział w kapitale 

zakładowym  liczba głosów  
udział w ogólnej 

liczbie głosów 

podmioty kontrolowane przez 
Pana Piotra Chmielewskiego 
(pośrednio poprzez ROWING 
CAPITAL Ltd, PCH CAPITAL S.A. i 
P.C.H. CAPITAL (Cyprus) LTD): 

    ROWING CAPITAL Ltd  z siedzibą 
w Larnace Cypr 5 682 478 3,10% 5 682 478 3,02% 
RUNICOM S.A. z siedzibą w 
Warszawie bezpośrednio:              4 866 667 2,66%              9 733 334 5,17% 
RUNICOM S.A. z siedzibą w 
Warszawie, pośrednio przez: 

    RUNICOM CAPITAL (CYPRUS) Ltd 
z siedzibą w Larnace Cypr              69 164 388 37,75%           69 164 388 36,77% 

RAZEM podmioty kontrolowane 
przez Pana Piotra 
Chmielewskiego: 79 713 533 43,51% 84 580 200 44,97% 

WILLAMETTE ENTERPRISES Ltd 
 

11 232 183 6,13% 11 232 183 5,97% 

Pozostali akcjonariusze (poniżej 
5%) 
 

92 275 821 50,36% 92 275 821 49,06% 

RAZEM - Cały akcjonariat: 
 

183 221 537 100,00% 188 088 204 100,00% 

 

2. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE ZA II KWARTAŁ 2012 ROKU 

Wyszczególnienie 30.06.2012 30.03.2012 30.06.2011 31.03.2011 

I. Kapitał własny 16 007 156,84 16 473 827,03 1 225 960,62 1 174 128,51 

II. Należności długoterminowe 0,00 
 

0,00 0,00 

III. 
Należności 
krótkoterminowe 

82 366,98 87 111,28 231 575,03 193 722,14 

IV. 
Środki pieniężne i inne 
aktywa pieniężne 

537 400,07 1 435 748,34 52 034,61 357 021,36 

V. 
Zobowiązania 
długoterminowe 

0,00 
 

0,00 0,00 

VI. 
Zobowiązania 
krótkoterminowe 

1 361 177,08 1 709 961,42 185 555,91 39 332,02 
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Wyszczególnienie 
01.04.2012-
30.04.2012 

01.04.2011-
30.04.2011 

01.01.2012-
30.06.2012 

01.01.2011-
30.06.2011 

I. 
Przychody netto ze 
sprzedaży 

0,00 118 404,99 0 118 768,29 

II. Zysk/strata na sprzedaży -397 706,93 41 614,77 -677 316,02 -87 686,00 

III. 
Zysk/strata na działalności 
operacyjnej 

-397 706,93 39 275,79 -677 316,02 -90 025,02 

IV. Zysk/strata brutto -470 738,19 40 832,11 -940 792,06 -91 269,15 

V. Zysk/strata netto -466 670,19 40 832,11 -935 850,46 -91 269,15 

VI. Amortyzacja 0,00 3 000,00 0,00 6 000,00 

 

3. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA 

OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE 

W II kwartale 2012 roku Spółka nie dokonała sprzedaży aktywów finansowych, a jej działalność 

koncentrowała się na działaniach mających na celu nadzór nad spółkami portfelowymi, wsparcie w 

procesach przebiegających w projektach inwestycyjnych, a także pozyskanie nowych inwestycji i 

źródeł ich finansowania.  

Na wynik finansowy w II kwartale 2012 roku istotny wpływ miały koszty związane z wyemitowanymi 
dłużnymi papierami wartościowymi.  

a. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI 

FUTURIS S.A. jest funduszem typu private equity/venture capital. Inwestuje w małe i średnie spółki, 

zarówno prywatne jak i publiczne wyłącznie z branży TMT (Technologie, Media, Telekomunikacja) 

charakteryzujące się wysokim poziomem wzrostu i ekspansji. 

Transakcje w których FUTURIS S.A. bierze udział to m.in. kapitał na rozwój, konsolidacje, wykupy 

menedżerskie, wykupy lewarowane. Preferuje udziały w spółkach portfelowych zapewniające 

kontrolę. W wybranych sytuacjach akceptuje udziały mniejszościowe. 

Aktywne wsparcie podmiotów z portfela inwestycyjnego FUTURIS S.A. poprzez udział władz Emitenta 

w ich działalności operacyjnej, w tym pełnienie funkcji zarządczych i nadzorczych. 

FUTURIS S.A. kładzie nacisk na motywację zarządów spółek portfelowych. Dzięki aktywnemu 

podejściu do zarządzania jest zaangażowany w tworzenie wartości spółek, dając im wsparcie w 

procesie zarządzania oraz unikalny na rynku kapitałowym know-how w zakresie poszukiwania 

inwestorów, partnerów strategicznych, fuzji, przejęć, emisji papierów wartościowych i upublicznienia 

walorów. 

Spółka realizuje ww. strategię inwestycyjną bezpośrednio oraz poprzez podmioty w 100% 

kontrolowane: FUTURIS Capital (Cyprus) Ltd, ITVENT S.A. oraz NOVIAN TMT S.A. 

Zarząd Spółki FUTURIS S.A. skorzystał z przysługującego mu prawa odejścia od konsolidacji na 

podstawie art. 56 ust. 1 ustawy o rachunkowości z dnia z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 

152 poz. 1223 z późn. zm.) i zrezygnował z konsolidacji sprawozdań finansowych.  
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b. CZYNNIKI I ZDARZENIA, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA WYNIKI FINANSOWE 

W OKRESIE OD 1 KWIETNIA DO 30 CZERWCA 2012 ROKU ORAZ PO ZAKOŃCZENIU II 

KWARTAŁU 2012 ROKU 

W II kwartale 2012 roku Zarząd Emitenta prowadził działania mające na celu nadzór nad spółkami 

portfelowymi, wsparcie w procesach przebiegających w projektach inwestycyjnych, a także 

pozyskanie nowych inwestycji i źródeł ich finansowania.  

1. Zmiany w kapitale zakładowym Spółki 

W II kwartale 2012 roku oraz po jego zakończeniu do dnia sporządzenia niniejszego raportu nie 

nastąpiły żadne zmiany w kapitale zakładowym Spółki. 

2. Emisje obligacji 

W dniu 12 kwietnia 2012 roku Zarząd dokonał przydziału 500 obligacji na okaziciela 

niezabezpieczonych serii B o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda i łącznej wartości nominalnej 

500.000,00 zł. Obligacje serii B zostały wyemitowane zgodnie z uchwałą Zarządu z dnia 27 marca 

2012 roku. Subskrypcja prywatna odbyła się w dniach od 28 marca do 11 kwietnia 2012 roku. Termin 

wykupu został określony na dzień 11 kwietnia 2013 roku. Oprocentowanie wynosi 14% w skali roku i 

płatne będzie w okresach kwartalnych. 

W dniu 21 czerwca 2012 roku Zarząd dokonał przydziału 300 obligacji na okaziciela 

niezabezpieczonych serii C o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda i łącznej wartości nominalnej 

300.000,00 zł. Obligacje serii C zostały wyemitowane zgodnie z uchwałą Zarządu z dnia 1 czerwca 

2012 roku. Subskrypcja odbyła się w dniach od 11 do 20 czerwca 2012 roku. Termin wykupu został 

określony na dzień 20 czerwca 2013 roku. Oprocentowanie wynosi 14% w skali roku i płatne będzie w 

okresach kwartalnych. 

Zgodnie z uchwałą Zarządu nr 1 z dnia 22 czerwca 2012 roku Zarząd FUTURIS S.A. postanowił o 

przedterminowym wykupie obligacji niezabezpieczonych na okaziciela oznaczonych serią A, w liczbie 

890 sztuk, o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda, na łączną kwotę 890.000,00 zł, wyemitowanych 

zgodnie z uchwałą Zarządu FUTURIS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 6 marca 2012 roku w sprawie: 

emisji obligacji serii A. 

Zgodnie z uchwałą Zarządu nr 2 z dnia 22 czerwca 2012 roku Zarząd postanowił o przedterminowym 

wykupie obligacji niezabezpieczonych na okaziciela oznaczonych serią B, w liczbie 300 sztuk, o 

wartości nominalnej 1.000,00 zł każda, na łączną kwotę 300.000,00 zł, wyemitowanych zgodnie z 

uchwałą Zarządu FUTURIS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie: emisji 

obligacji serii B. 

3. Inwestycje 

W II kwartale 2012 roku Zarząd Emitenta prowadził działania mające na celu nadzór nad spółkami 

portfelowymi, wsparcie w procesach przebiegających w projektach inwestycyjnych, a także 

pozyskanie nowych inwestycji i źródeł ich finansowania.  
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4. Inne zdarzenia 

W dniu 20 kwietnia 2012 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FUTURIS S.A. podjęło uchwały w 

sprawie zmian statutu Spółki, m. in. zmiana siedziby Spółki na Warszawę, zmiana uprawnień 

osobistych do powoływania odwoływania członków Zarządu i Rady Nadzorczej. Zmiany te zostały 

zarejestrowane przez sąd rejestrowy w dniu 9 maja 2012 roku. 

W związku z rejestracją ww. zmian Statutu, Spółka zmieniła adres na ul. Domaniewską 37 

02-672 Warszawa. 

W dniu 20 czerwca 2012 roku Pani Małgorzata Usakowska - Bilska złożyła rezygnację z pełnienia 

funkcji Prezesa Zarządu Spółki. 

Jednocześnie w dniu 20 czerwca 2012 roku do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu powołany został Pan 

Roman Durka. 

W dniu 22 czerwca 2012 roku Zarząd powołał Pana Dariusza Graffa na prokurenta Spółki. 

W dniu 30 czerwca 2012 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwały w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdań finansowych Spółki oraz z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony 

31 grudnia 2011 roku, a także w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady 

Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2011 roku. 

Od dnia 4 lipca 2012 roku siedziba Spółki mieści się pod adresem: Al. Jana Pawła II 23 

00-854 Warszawa. 

c. INFORMACJE 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 

Działalność Emitenta jako funduszu private equity i venture capital związana jest z prowadzoną 

działalnością inwestycyjną. FUTURIS S.A. inwestuje głównie w spółki technologiczne z obszaru 

nowych technologii. Zdecydowana większość z nich należy do spółek oferujących najnowocześniejsze 

technologie oraz innowacyjne rozwiązania. 

B3System S.A. 

 

B3 SYSTEM S.A. działa na polskim rynku informatycznym od ponad 10 lat. Jej głównym zadaniem jest 

kompleksowa obsługa w dziedzinie szeroko rozumianego bezpieczeństwa informatycznego. Oferta 

firmy obejmuje rozwiązania z zakresu ochrony stacji roboczych i serwerów, ochrony styku z 

Internetem, bezpieczeństwa sieci jak i ochrony informacji. Spółka jest notowana na rynku 

regulowanym GPW. 
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BETACOM S.A. 

 

Firma Betacom S.A. została założona w 1995 roku. W ciągu kilkunastoletniej działalności na rynku, 

specjalizując się w projektowaniu, doradztwie oraz wdrażaniu rozwiązań informatycznych spółka 

uzyskała wysoką pozycję w gronie największych integratorów na polskim rynku. Spółka realizuje 

usługi dla instytucji oraz przedsiębiorstw z kluczowych segmentów rynku, m.in.: finansowego, 

przemysłowego, telekomunikacyjnego oraz administracji publicznej. Akcje Betacom S.A. są notowane 

na rynku regulowanym GPW.  

CARRYWATER GROUP S.A. 

 

Carrywater Group S.A. to największa w Polsce firma specjalizująca się w zarządzaniu projektami i 

wdrażaniu w organizacjach kultury zarządzania przez projekty. Carrywater dysponuje zespołem 

ponad 50 Project Managerów i ekspertów oraz partnerów zewnętrznych. 

Carrywater Group S.A. to doświadczony doradca i dostawca kompleksowych rozwiązań dla biznesu, 

specjalista w zakresie optymalizacji procesów biznesowych oraz wdrażania nowych produktów i 

rozwiązań IT. W ciągu 15 lat działalności spółka stała się największą w Polsce firmą specjalizującą się 

w zarządzaniu projektami oraz w budowaniu w organizacjach kultury zarządzania przez projekty. 

Niewątpliwą siłą spółki jest zespół składający się z doświadczonych i skutecznych w działaniu 

menedżerów projektów oraz analityków, zorientowanych na osiągnięcie wymiernego rezultatu. 

DOBRA NASZA S.A. 

 

Dobra Nasza S.A. jest agencją reklamową typu full service. Spółka działa w obszarze tworzenia i 

realizacji kampanii reklamowych, organizacji imprez społecznych, produkcji filmów reklamowych, 

sesji fotograficznych, castingów czy szeroko pojętym nadzorem nad postprodukcją. Dobra Nasza S.A. 

świadczy również usługi pośrednictwa w zakupie mediów (TV, radio, prasa, outdoor, internet) oraz 

doradztwo strategiczne w doborze mediów i optymalizację kosztów dotarcia do grupy docelowej. 

Akcje spółki są przedmiotem alternatywnego systemu obrotu NewConnect. 

EO NETWORKS S.A. 

 

Spółka z branży IT, która specjalizuje się w zastosowaniach zaawansowanych technologii 

internetowych na rynku korporacyjnym, oferuje usługi w zakresie planowania strategicznego, 

budowania aplikacji i systemów, narzędzi komunikacyjnych, architektury informacji oraz zarządzania 
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treścią, budowy intranetów, ekstranetów oraz pełnej ekspertyzy dotyczącej wyboru rozwiązań 

sprzętowych, sieciowych oraz oprogramowania. EO Networks S.A. świadczy usługi  dla 

przedsiębiorstw z sektorów finansowego, technologicznego, mediów oraz telekomunikacyjnego. W 

dorocznym rankingu przygotowanym przez firmę Deloitte Eo Networks S.A. wyróżniona została 

wśród innowacyjnych firm europejskich o najwyższej dynamice przychodów. Z wynikiem 319% 

wzrostu przychodów w latach 2006-2010, firma programistyczna Eo Networks S.A. uplasowała się na 

39. miejscu wśród najszybciej rozwijających się spółek technologicznych w Europie Środkowej. W 

dniu 25 kwietnia 2012 roku spółka wprowadziła swoje walory do notowań na rynku NewConnect 

Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Debiut akcji EO Networks S.A. był jednym z 

najbardziej udanych tegorocznych debiutów na alternatywnym rynku. Akcje podrożały o 67,11% w 

stosunku do ostatniej ceny emisyjnej. Spółka planuje przeniesienie notowań na rynek regulowany 

GPW. 

GRUPA IT Sp. z o. o. 

 

Grupa IT Sp. z o. o. jest firmą o profilu informatycznym, rozwijającą nową e-usługę pod postacią 

innowacyjnej platformy aukcyjnej (Geloo.pl). Grupa IT dzięki otrzymanemu dofinansowaniu ze 

środków unijnych, zbudowała ww. platformę aukcyjną, wykorzystującą innowacyjną technologię 

i oferującą nowatorskie rozwiązania dla użytkowników. Model biznesowy prowadzonego serwisu 

Geloo.pl zakłada uzyskiwanie przychodów w zamian za udostępnianie zainteresowanym 

użytkownikom informacji o aktualnej cenie przedmiotów wystawianych na aukcjach przez 

współpracujące z serwisem, wyselekcjonowane firmy sprzedające. Zachętą i przewagą modelu 

biznesowego w stosunku do konkurentów jest wbudowany mechanizm obniżania ceny, zależny od 

stopnia zainteresowania daną aukcją przez użytkowników.  

M4B S.A. 

 

Spółka M4B S.A. istnieje od 2005 roku i jest firmą technologiczną, specjalizującą się w projektowaniu i 

budowaniu rozwiązań mobilnych dla biznesu. Bazując na technologiach wielu uznanych na świecie 

dostawców (jak m.in. Microsoft, Java, Nokia, Symbian, Sybase LG, Samsung) spółka z sukcesem 

dostarcza swoje produkty do największych odbiorców branży teleinformatycznej (operatorzy 

telekomunikacyjni, firmy IT). RUNICOM S.A. posiada 720.345 akcji spółki M4B S.A. Spółka jest 

notowana w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A. 

MC COMP S.A. 

 

Mc Comp S.A. jest wiodącym w kraju producentem rozwiązań informatycznych, oferującą 

kompleksowe rozwiązania ICT, w szczególności oprogramowanie, dla sektora przedsiębiorstw 
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obsługujących rynek detaliczny. Obecnie są to obiekty hotelowe, restauracyjne i rekreacyjno-

sportowe, stacje paliw oraz centrale zarządzające sieciami stacji paliw, a w przyszłości także obiekty 

sanatoryjne, centra konferencyjne i sieci sklepów. Spółka działa na polskim rynku od ponad 20 lat. Z 

produktów spółki skorzystało już blisko 2,5 tysiąca firm. 

NETMEDIA S.A. 

 

Netmedia S.A. działa w segmencie nowych technologii, specjalizuje się w e-commerce i nowatorskich 

systemach informatycznych. Podstawą działań jest Internet. Działania Grupy skoncentrowane są na 

rynku usług turystycznych. Spółka angażuje się również w inne wzrostowe rynki takie jak: 

nieruchomości, inwestycje alternatywne, usługi lokalizacyjne i usługi finansowe.  

NETTEAM SOLUTIONS Sp. z o. o. 

 

NetTeam Solutions Sp. z o. o. to firma dostarczająca elastyczne rozwiązania IT dostosowane do 

potrzeb klientów. Rozwiązania budowane są z myślą o firmach ceniących sobie łatwo dostępną 

informację biznesową, a jednocześnie wymagających automatyzacji typowych procesów. Firma 

specjalizuje się w budowaniu dedykowanych rozwiązań zgodnie z wymaganiami klientów, integracji z 

innymi systemami klienta, a także zapewnia wdrażanie rozwiązań opartych na produktach własnych z 

linii NetTeam. Zespół managerów, analityków i programistów NetTeam ma ponad 10-letnie 

doświadczenie w tworzeniu rozwiązań IT. Spółka powstała w kwietniu 2011 roku poprzez wydzielenie 

zorganizowanego przedsiębiorstwa z Carrywater Consulting Sp. z o. o.  

NETWISE S.A. 

 

Netwise S.A. jest liderem wdrożeń platform biznesowych opartych o Microsoft Dynamics CRM w 

Polsce (1. miejsce w Rankingu Partnerów Microsoft, 1. miejsce na liście partnerów Dynamics CRM w 

branżowym magazynie Computerworld). Spółka zdobyła wiele nagród za jakość wdrożeń i za pozycję 

na rynku w Polsce, m.in. tytuł Partner of the Year w roku 2010 i 2011 czy kompetencję GOLD – 

Customer Relationship Management w nowym programie partnerskim Microsoft Partner Network. 

Po sukcesach na polskim rynku spółka rozpoczęła projekty również poza granicami kraju, w tym w 

Anglii, Danii i Holandii. W lipcu 2011 Microsoft ogłosił w Los Angeles, że Netwise został jednym z 

trzech finalistów tytułu Reseller of the Year – Microsoft Dynamics CRM na Europę Środkową i 

Wschodnią, spośród ponad 7000 firm. Od początku działalności spółka co roku dynamicznie zwiększa 

wyniki finansowe. Netwise rozpoczęła proces wprowadzenia akcji do alternatywnego systemu obrotu 

na NewConnect.  
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TECHNOLOGY SPACE S.A. 

 

Spółka założona w kwietniu 2010 roku przez Runicom S.A. Specjalizuje się w dostarczaniu produktów 

oraz kompleksowych rozwiązań informatycznych dla klientów z różnych segmentów rynku. Wiedza 

biznesowa oraz wieloletnie doświadczenie branżowe kadry menedżerskiej jest gwarancją 

dynamicznego rozwoju spółki. Spółka jako pierwsza i jedyna w Polsce jest rekomendowanym przez 

firmę Symantec partnerem w zakresie realizacji najbardziej zaawansowanych technologicznie 

projektów na terenie całej Europy. W 2012 roku planowane jest wprowadzenie akcji spółki do 

alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect. 

TEQUILA MOBILE S.A. 

 

Tequila Mobile S.A. jest dostawcą unikalnych usług opartych na wykorzystaniu gier mobilnych jako 

skutecznego narzędzia do monetyzacji społeczności internetowych. Firma realizuje usługi w oparciu o 

własną infrastrukturę, technologię, kontent mobilny oraz bezpośredni billing w ponad 50 krajach na 

świecie. Klientami korzystającymi z usług firmy są czołowe światowe sieci społecznościowe, portale 

internetowe i mobilne, jak również wybrani operatorzy telefonii komórkowej. Tequila Mobile S.A. 

jest również uznanym na świecie producentem gier i aplikacji przeznaczonych na urządzenia mobilne, 

m.in. Java J2ME, BlackBerry, Android, iPhone czy Windows Mobile. Produkty Tequila Mobile są z 

powodzeniem dystrybuowane przez ponad 150 operatorów na świecie m.in. Vodafone, Orange, 

T-Mobile, Telefonica O2, AT&T czy Sprint Nextel, a także bezpośrednio przez producentów 

telefonów, telewizje, prasę oraz portale internetowe. Przychody firmy w ponad 90% pochodzą ze 

sprzedaży zagranicznej. Spółka znalazła się w gronie laureatów XII edycji Rankingu Deloitte 

Technology Fast 50 Central Europe 2011. Tequila Mobile S.A., oferująca aplikacje mobilne, zajęła 

trzecie miejsce w rankingu „Rising Stars”, obejmującym najbardziej dynamiczne młode spółki w 

regionie. W badanym przez jury okresie, tj. w latach 2008 – 2010, Tequila Mobile S.A. zanotowała 

wzrost przychodów na poziomie 938%. W lipcu br. liczba unikalnych użytkowników platformy Tequila 

Planet, poprzez którą Tequila Mobile S.A. oferuje gry i aplikacje na urządzenia mobilne, przekroczyła 

14 milionów. Tequila Mobile planuje kontynuację dynamicznego przyrostu liczby użytkowników i skali 

działalności, osiągając próg 30 mln użytkowników własnych gier oraz gier innych deweloperów 

umieszczających swoje produkty na platformie Tequila Planet. Przy zakładanej dynamice wzrostu, rok 

2013 może przynieść jej 100 mln graczy, czyniąc z Tequila Planet jedną z kilku liczących się globalnych 

platform mobilnej rozrywki. 

WISDIO S.A. 
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Spółka Wisdio S.A. powstała w 2011 r. i rozwija globalny serwis Wisdio.com, który ułatwia 

wyszukiwanie odpowiedzi na specjalistyczne pytania dzięki pomocy sieci ekspertów i użytkowników 

portalu. Projekt Wisdio odniósł już pierwsze znaczące sukcesy. Znalazł się m.in. w ścisłym finale 

tegorocznej edycji konkursu Startup Fest, organizowanego przez portal Gazeta.pl. Startup Fest co 

roku nagradza najlepsze pomysły biznesowe w branży internetowej.  

d. STANOWISKO ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI REALIZACJI PUBLIKOWANYCH PROGNOZ 

WYNIKÓW FINANSOWYCH NA DANY ROK OBROTOWY 

FUTURIS S.A. nie publikował prognoz finansowych na 2012 rok. 

4. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU 

Warszawa, dnia 14 sierpnia 2012 roku 

Zarząd FUTURIS S.A. oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy, wybrane informacje finansowe 

oraz dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta oraz, 

że raport kwartalny z działalności zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki. 

Roman Durka 

Prezes Zarządu 


