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I. WYBRANE DANE FINANSOWE 

DANE BILANSOWE 
Dane na dzień

30.06.2012*
(w tys. zł)

Dane na dzień
30.06.2011
(w tys. zł)

Kapitał własny 2.966   2.294

Należności długoterminowe  0 0

Należności krótkoterminowe                                     2.206 1.487

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne     1.827 726

Zobowiązania długoterminowe 0 4

Zobowiązania krótkoterminowe                                     2.365 896
* Dane wstępne
Źródło: Inwestycje.pl S.A. 

DANE Z RACHUNKU 
ZYSKÓW I STRAT

Dane za okres 
01.04- 30.06.2012

(w tys. zł)*

Dane za okres 
01.04 - 30.06.2011

(w tys. zł)

Dane za okres 
01.01 - 30.06.2012

(w tys. zł)*

Dane za okres 
01.01- 30.06.2011

(w tys. zł)
Przychody netto ze 
sprzedaży

2.679 2.800 5.435 4.774

Zysk na sprzedaży 110 235 405 393
Zysk z działalności 
operacyjnej

137 257 442 414

Zysk brutto 187 249 445 395

Zysk netto 159 192 365 310

Amortyzacja 29 18 60 33

EBITDA 166 275 502 447
* Dane wstępne
Źródło: Inwestycje.pl S.A.
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II. INFORMACJE OGÓLNE

Firma: Inwestycje.pl

Forma prawna: Spółka Akcyjna

Siedziba: Wrocław

Adres: ul. Nabycińska 19/413, 50-986 Wrocław

Telefon: (+48) 71 788 29 90

Faks: (+48) 71 788 29 90

Adres poczty elektronicznej: office@inwestycje.pl

Adres strony internetowej: www.spolka.inwestycje.pl

NIP: 8971694334

REGON: 932999083

KRS: 0000306232

Utworzenie i rejestracja Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym
W  dniu  17  maja  2004  roku  została  zarejestrowana  spółka  Financial  Management  Group  Spółka  z  
ograniczoną odpowiedzialnością (później E–FINANCIAL Sp. z o.o.) przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu.
Na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników z dnia 28 stycznia 2005 roku dokonana została zmiana nazwy 
spółki z Financial Management Group Sp. z o.o. na E–FINANCIAL Sp. z o.o. Rejestracja powyższej zmiany  
miała miejsce w dniu 11 marca 2005 roku.

W związku z uchwałą Zgromadzenia Wspólników z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie przekształcenia formy 
prawnej spółki, w dniu 16 maja 2008 r. nastąpiła rejestracja przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej  
we Wrocławiu,  VI  Wydział  Gospodarczy Krajowego Rejestru  Sądowego zmiany formy prawnej  spółki  E–
FINANCIAL S.A. jako spółki akcyjnej. Spółka została wpisana do rejestru pod numerem 0000306232.
W dniu 7 stycznia 2010 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w przedmiocie zmiany  
firmy z  E–FINANCIAL S.A.  na  Inwestycje.pl  S.A.  Przedmiotowa zmiana została  zarejestrowana przez  Sąd 
Rejestrowy w dniu 25 lutego 2010 r.

Czas trwania Spółki
Czas trwania Inwestycje.pl S.A. jest nieograniczony.

Na dzień bilansowy kapitał zakładowy, liczba i wartość nominalna akcji
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 786.308,70 zł i dzieli się na 7.863.087 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł  
każda, w tym:

a) 6.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A;
b) 603.840 akcji zwykłych na okaziciela serii B;
c) 759.247 akcji zwykłych na okaziciela serii C.

Organy Spółki
Na dzień sporządzenia niniejszego raportu kwartalnego skład organów Spółki przedstawia się następująco.
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Zarząd
Imię i nazwisko Stanowisko Kadencja od

Anna Sołowska-Łabaz Prezes Zarządu 1 lipca 2012
Rafał Blum Członek Zarządu 30 czerwca 2011

W dniu  6  czerwca  2012  r.  Pan  Grzegorz  Czapla  złożył  Radzie  Nadzorczej  rezygnację  z  pełnienia  funkcji  
Prezesa Zarządu Spółki. Rezygnacja skutkowała z dniem 1 lipca 2012 r. Powodem złożenia rezygnacji było 
umożliwienie  Walnemu Zgromadzeniu  Spółki  podjęcia uchwały  powołania z dniem 1 lipca  2012 r.  Pana 
Grzegorza Czaplę na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

W dniu 18 czerwca 2012 r. w związku z rezygnacją Pana Grzegorza Czapli z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu,  
Rada Nadzorcza Spółki na mocy podjętej uchwały powołała z dniem 1 lipca 2012 r. Panią Annę Sołowską-
Łabaz na stanowisko Prezesa Zarządu Inwestycje.pl S.A. na wspólną kadencję.
 
Pani  Anna  Sołowska-Łabaz  jest  absolwentką  Uniwersytetu  Wrocławskiego  oraz  studentką  studiów 
podyplomowych  Marketingu  Internetowego w  Szkole  Głównej  Handlowej  w  Warszawie.  Doświadczenie 
zdobywała na stanowiskach Managera PR i Marketingu oraz Dyrektora Marketingu i Rozwoju Biznesu. Ze 
spółką Inwestycje.pl S.A. związana jest od 2007 roku, wcześniej na stanowisku Dyrektora Operacyjnego. Do 
jej  głównych obowiązków należy budowa strony przychodowej Spółki  (pozyskiwanie reklamodawców), a 
także ocena i rozwój nowych możliwości marketingowych, budowanie świadomości marki, opracowywanie 
strategii  marketingowej  firmy  oraz  planów sprzedaży.  Poza  tym  Pani  Anna  Sołowska-Łabaz  zajmuje  się  
monitorowaniem i analizą wyników sprzedaży, aktywnie współpracując przy tym z innymi działami firmy.

Rada Nadzorcza
Imię i nazwisko Stanowisko Kadencja od

Grzegorz Czapla Przewodniczący Rady Nadzorczej 17 lipca 2012
Sławomir Decewicz Członek Rady Nadzorczej 7 stycznia 2010
Dariusz Ilski Członek Rady Nadzorczej 30 czerwca 2011
Piotr Smagała Członek Rady Nadzorczej 4 stycznia 2012
Andrzej Wytyczak-Partyka Członek Rady Nadzorczej 17 lipca 2012

W  dniu  17  lipca  2012  r.  Zwyczajne  Walne  Zgromadzenie  Spółki  na  mocy  podjętych  uchwał  dokonało 
następujących zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki:

Odwołano  z  dniem  17  lipca  2012  r.  z  funkcji  Przewodniczącego  Rady  Nadzorczej  Pana  Lecha  
Dworaczyńskiego. Powodem odwołania było umożliwienie podjęcia uchwały o powołaniu z dniem 17 lipca 
2012 r.  na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej  Pana Grzegorza Czapli,  pełniącego dotychczas 
funkcję Prezesa Zarządu Spółki.
 
Ponadto odwołano z dniem 17 lipca 2012 r. Pana Łukasza Feldmana ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej.  
W  miejsce  Pana  Łukasza  Feldmana  na  stanowisko  Członka  Rady  Nadzorczej  powołano  Pana  Andrzeja 
Wytyczaka-Partykę.
 
Pan  Andrzej  Wytyczak-Partyka  ukończył  z  wyróżnieniem  studia  w  zakresie  informatyki  na  Politechnice 
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Wrocławskiej, gdzie aktualnie kończy pracę doktorską. Od ponad 10 lat zajmuje się zawodowo rozwojem 
serwisów internetowych,  bazami  danych,  metodami  zapewniania  wysokiej  niezawodności  i  dostępności  
usług  internetowych.  Kierował  projektami o ogólnopolskim zasięgu,  które od wielu lat  zajmują  wysokie  
pozycje w rankingach popularności polskiego internetu.

Dane o strukturze akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej  5% 
głosów na walnym zgromadzeniu

Akcjonariusz Liczba akcji
Udział w kapitale 

zakładowym
Liczba głosów

Udział w ogólnej 
liczbie głosów

IKENGA INVESTMENT 
CORPORATION LIMITED

5.440.000 69,18% 5.440.000 69,18%

Grzegorz Czapla 745.052 9,48% 745.052 9,56%

Pozostali 1.678.035 21,34% 1.678.035 21,34%

Suma 7.863.087 100,00% 7.863.087 100,00%
Struktura właścicielska na dzień 30 czerwca 2012 roku zgodnie z informacjami posiadanymi przez Spółkę

Podmioty powiązane

Na dzień sporządzenia raportu kwartalnego Spółka posiada cztery podmioty powiązane, którymi są: 
− Ubezpieczeniaonline.pl sp. z o.o. 
− Finansosfera sp. z o.o.
− Nettle S.A.
− Merit Invest S.A.

Emitent  nie  sporządza  skonsolidowanych  sprawozdań  finansowych  na  podstawie  wyłączenia  obowiązku 
objęcia jednostek zależnych konsolidacją zgodnie z art. 58 ust. 1 Ustawy o Rachunkowości. Prezentowane  
dane  finansowe  zgodnie  z  przyjętą  polityką  rachunkowości  rzetelnie  i  jasno  przedstawiają  sytuacją  
majątkową i finansową oraz wynik finansowy Emitenta.
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Firma: Ubezpieczeniaonline.pl
Forma prawna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Siedziba: Wrocław
Adres: ul. Sycowska 44, 51-319 Wrocław

Telefon: (+48) 71 320 71 77
Faks: (+48) 71 320 71 78

Adres poczty elektronicznej: office@ubezpieczeniaonline.pl
Adres strony internetowej: www.ubezpieczeniaonline.pl

NIP: 8951821918
REGON: 933023875

KRS: 0000216153
Kapitał zakładowy: 900.000,00 zł – 1800 udziałów o wartości 500,00 zł każdy
Udział Emitenta: 196 udziałów – 10,89%

Źródło: Ubezpieczeniaonline.pl sp. z o.o.

Firma Ubezpieczenia online.pl  sp.  z  o.o.  istnieje od 2004 roku, jednakże do 
2006  r.  miała  zupełnie  inny  profil  -  prowadziła  szkolenia  pod  nazwą  K&L 
Consulting.  W  2006  roku  zmieniła  profil  i  stała  się  multiagencją 
ubezpieczeniową.  Od  tego  czasu  pracuje  nad  wdrożeniem  systemu 
umożliwiającego sprzedaż ubezpieczeń przez Internet.

Firma Ubezpieczenia online.pl Sp. z o.o. po raz pierwszy połączyła w swoich portalach trzy najważniejsze  
elementy związane z rynkiem ubezpieczeń: część informacyjną – przeznaczoną zarówno dla klientów, jak i 
dla osób z branży; część sprzedażową oraz część dedykowaną ludziom z branży ubezpieczeń gdzie znaleźć  
można liczne narzędzia, informacje z rynku, porady, wywiady, etc.
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Firma: Finansosfera sp. z o.o.
Forma prawna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Siedziba: Wrocław
Adres: ul. Trawowa 63/7, 54-614 Wrocław 

Telefon: 78 400 70 80
Adres poczty elektronicznej: rafal.tomkowicz@finansosfera.pl
Adres strony internetowej: www.finansosfera.pl

NIP: 894-297-35-92
REGON: 020983381

KRS: 0000329468
Kapitał zakładowy: 5 000,00 zł
Udział Emitenta: 25 udziałów – 25%

Źródło: Finansosfera sp. z o.o.

Finansosfera sp. z o.o. jest właścicielem grupy serwisów o tematyce 
finansowej,  z  portalem  www.finansosfera.pl  na  czele. 
Finansosfera.pl  to  niezależna  porównywarka  usług  finansowych, 
której głównym zadaniem jest dostarczanie rzetelnej informacji na 
temat  produktów  bankowych  dostępnych  na  polskim  rynku  finansowym.  Serwis  generuje  dużą  liczbę 
raportów i rankingów, które mają pomóc użytkownikom w dokonaniu właściwego wyboru poszukiwanych 
usług, jak również opiera ocenę produktów na podstawie niezależnych opinii wystawianych przez samych 
Internautów.  Na  portalu  można  również  skorzystać  z  bezpłatnych  porad  ekspertów,  dotyczących 
najkorzystniejszych  rozwiązań  w  sferze  doboru  odpowiednich  opcji  kredytowania  nieruchomości,  bądź 
budowaniu portfela dobrych oszczędności.
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Firma: Nettle S.A.
Forma prawna: Spółka Akcyjna 

Siedziba: Wrocław
Adres: ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław 

Telefon: +48 71 76 98 412 lub 180
Faks: +48 71 733 68 99

Adres poczty elektronicznej: biuro@nettle.pl
Adres strony internetowej: www.nettle.pl

NIP: 899-25-69-522 
REGON: 020303914

KRS: 0000257248 
Kapitał zakładowy: 1 158 000,00 zł
Udział Emitenta: 116 udziałów - 5,00%

Źródło: Nettle sp. z o.o.

NETTLE – firma będąca pionierem zarządzania należnościami w Polsce, 
od  wielu  lat  obsługująca  średnie  i  duże  przedsiębiorstwa  oraz 
międzynarodowe  korporacje.  Specjalizuje  się  w  pełnym  outsourcingu  kompleksowego  zarządzania 
należnościami, oferując swoje usługi firmom działającym na rynku B2B. Wykorzystuje unikatowy w branży 
model współpracy, który uwzględnia wagę relacji biznesowych pomiędzy obsługiwanym przedsiębiorstwem, 
a jego kontrahentami. 

Wychodząc  naprzeciw oczekiwaniom firm z  sektora  MSP (Małych  i  Średnich  Przedsiębiorstw),  na  bazie 
zdobytego  doświadczenia  stworzyła  i  wprowadziła  na  rynek  unikatowe  narzędzie  do  zarządzania 
należnościami, jakim jest system netlink24. Dzięki niemu nawet mikroprzedsiębiorstwa mogą samodzielnie 
zarządzać należnościami, poprawiając swoją płynność finansową i skutecznie ograniczając ryzyko pojawienia 
się zatorów płatniczych.

     9



Firma: MERIT INVEST S.A.
Forma prawna: Spółka Akcyjna 

Siedziba: Radom
Adres: ul. Toruńska 12, 26-600 Radom

Telefon: +48 (48) 384 68 10
Faks: +48 (48) 384 68 10

Adres poczty elektronicznej: biuro@meritinvest.pl
Adres strony internetowej: www.meritinvest.pl

NIP: 948 256 97 94
REGON: 142555251

KRS: 0000362881
Kapitał zakładowy: 150.000 zł
Udział Emitenta: 295.000 akcji – 19,67% 

Źródło: Merit Invest S.A.

MERIT  INVEST  S.A.  to  firma  doradczo-inwestycyjna,  która  prowadzi 
działalność w zakresie:
 

• doradztwa dla firm z sektora MSP poszukujących środków na rozwój na rynku kapitałowym,
• inwestycji kapitałowych w spółki będące w początkowym etapie rozwoju oraz spółki notowane na 

rynkach giełdowych,
• e-projekt o tematyce inwestycyjnej współfinansowany ze środków UE w ramach programu POIG 8.1 

Innowacyjna Gospodarka.
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III. DZIAŁALNOŚĆ HANDLOWA

Produkty i usługi

Spółka  zajmuje  się  przede  wszystkim sprzedażą  powierzchni  reklamowej  w należącej  do  niej  serwisach  
internetowych. Dochody z tej działalności stanowią ok. 94% ogółu dochodów Spółki. Pozostałe 6% stanowią 
przychody z tytułu promocji i reklamy produktów finansowych oraz usług informatycznych.

Sprzedaż powierzchni reklamowych

Głównym źródłem przychodów Spółki jest sprzedaż powierzchni reklamowych należących do niej portali.  
Reklamodawcami  są  przede  wszystkim  instytucje  finansowe  oraz  przedsiębiorstwa,  których  celem  jest  
dotarcie  do  klienta  biznesowego lub  do grona inwestorów indywidualnych.  Z  uwagi  na  wysoki  stopień 
profilowania  użytkowników w ramach serwisów usługa reklamowa jest  mocno zindywidualizowana pod 
kątem klienta i jego preferencji. Sprzedaż powierzchni reklamowej odbywa się zarówno za pośrednictwem 
domów mediowych jak i sprzedaż własną. Spółka współpracuje z tematyczną internetową siecią reklamową,  
która specjalizuje się w dotarciu do grupy celowej „biznes”, która wchodzi w skład jednej z największych  
sieci reklamowych w Polsce. Niezależnie od sprzedaży reklamy za pośrednictwem sieci reklamowych, Spółka 
prowadzi intensywną współpracę z klientami bezpośrednimi. Sprzedaż bezpośrednia odbywa się poprzez  
własny dział sprzedaży reklam.

     11



IV. ZDARZENIA ISTOTNIE WPŁYWAJĄCE NA DZIAŁALNOŚĆ JEDNOSTKI, JAKIE NASTĄPIŁY 
W II KWARTALE 2012 ROKU.

W okresie objętym raportem do znaczących zdarzeń należy zaliczyć:

• 1  czerwca  2012  r.  -  Zarząd  poinformował  o  planowanych  zmianach  w organach  zarządczych  i 
nadzorujących Emitenta.

Zmiany w organach zarządczych i nadzorujących Emitenta związane są z podjęciem decyzji o aktualizacji  
dotychczas realizowanej strategii rozwoju Emitenta. Uwzględniając stabilną i ugruntowaną pozycję Spółki na  
rynku  biznesowych  mediów  internetowych,  a  także  korzystną  sytuacją  w  branży  internetowej,  
zaktualizowana strategia rozwoju zakładać będzie równoległe do dotychczasowej działalności, rozwój Grupy 
Inwestycje.pl poprzez wyszukiwanie i przejęcia atrakcyjnych i perspektywicznych projektów internetowych.  
Z uwagi na bogate doświadczenie pełniącego dotychczas funkcję Prezesa Zarządu Inwestycje.pl S.A. Pana 
Grzegorz Czapli w zakresie rozwijania przedsięwzięć internetowych, będzie on z pozycji Przewodniczącego 
Rady Nadzorczej kierował i nadzorował działania ukierunkowane na wzrost zewnętrzny Spółki doradzając 
przy  transakcjach kapitałowych i  wyszukiwaniu nowych projektów. Działalność operacyjna Spółki  będzie  
wciąż realizowana w niezmienionym charakterze pod kierownictwem Pani Anny Sołowskiej-Łabaz.

Przedstawione zmiany mają na celu wykorzystanie pozycji rynkowej Spółki oraz aktualnych uwarunkowań 
panujących na rynku przedsięwzięć internetowych, w celu maksymalizacji wartości dla akcjonariuszy Spółki.

• 1 czerwca 2012 r.  -  Zarząd Inwestycje.pl  Spółka  Akcyjna zwołał  Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
Akcjonariuszy na dzień 29 czerwca 2012 roku.

• 6 czerwca 2012 r. -  Pan Grzegorz Czapla złożył  Radzie Nadzorczej  rezygnację z pełnienia funkcji 
Prezesa Zarządu Spółki. Rezygnacja skutkuje z dniem 1 lipca 2012 r.

Powodem  złożenia  rezygnacji  było  umożliwienie  Walnemu  Zgromadzeniu  Spółki  podjęcia  uchwały 
powołania z dniem 1 lipca 2012 r. Pana Grzegorza Czaplę na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

• 18 czerwca 2012 r. - Zarząd Spółki Inwestycje.pl S.A. poinformował, że w związku z rezygnacją Pana 
Grzegorza  Czapli  z  pełnienia  funkcji  Prezesa  Zarządu,  Rada  Nadzorcza  Spółki  na  mocy  podjętej  
uchwały  powołuje  z  dniem  1  lipca  2012  r.  Panią  Annę  Sołowską-Łabaz  na  stanowisko  Prezesa  
Zarządu Inwestycje.pl S.A. na wspólną kadencję.

• 19 czerwca 2012 r. - w związku z zaistnieniem zdarzeń niezależnych od Spółki jak również z uwagi na 
dobro i  interes akcjonariuszy Zarząd Inwestycje.pl Spółka Akcyjna postanowił o odwołaniu obrad  
Zwyczajnego  Walnego  Zgromadzenia.  Jednocześnie  Zarząd  Spółki  poinformował,  że  podejmie 
niezwłoczne  kroki  mające  na  celu  zwołanie  obrad  Zwyczajnego  Walnego Zgromadzenia  o  czym 
poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.

• 20 czerwca 2012 r. - Zarząd Inwestycje.pl Spółka Akcyjna zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
Akcjonariuszy na dzień 17 lipca 2012 roku.
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• Prowadzenie działań sprzedażowych, mających na celu pozyskiwanie nowych reklamodawców.

Po okresie objętym raportem do znaczących zdarzeń należy zaliczyć:

• 17 lipca 2012 r. – odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.

• 18 lipca 2012 r.  - Zarząd Spółki Inwestycje.pl S.A. poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
Spółki w dniu 17 lipca 2012 r. na mocy podjętych uchwał dokonało następujących zmian w składzie 
Rady Nadzorczej Spółki:

Odwołano z dniem 17 lipca 2012 r. funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Lecha Dworaczyńskiego, 
Powodem  odwołania  było  umożliwienie  podjęcia  uchwały  o  powołaniu  z  dniem  17  lipca  2012  r.  na  
stanowisko  Przewodniczącego  Rady  Nadzorczej  Pana  Grzegorza  Czapli,  pełniącego  dotychczas  funkcję  
Prezesa Zarządu Spółki.
 
Ponadto z dniem 17 lipca 2012 r. odwołano Pana Łukasza Feldmana ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej.  
W  miejsce  Pana  Łukasza  Feldmana  na  stanowisko  Członka  Rady  Nadzorczej  powołano  Pana  Andrzeja 
Wytyczaka-Partykę.

• 19 lipca 2012 r.  - Zarząd Inwestycje.pl S.A. poinformował, że w dniu 17 lipca 2012 roku Emitent 
złożył  oświadczenie o przystąpieniu do spółki  FINAD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1  
Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą we Wrocławiu w charakterze akcjonariusza. Emitent objął  
500  akcji  o  wartości  nominalnej  100,00  zł  każda,  stanowiących  100% w kapitale  zakładowym i  
uprawniających do 100% głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki.

Powyższa  transakcja  została  dokonana  w  związku  z  aktualizacją  strategii  rozwoju  działalności  Spółki 
Inwestycje.pl,  o  której  Emitent  informował  raportem  8/2012.  Powyższe  działania  mają  na  celu 
wyodrębnienie działalności podstawowej portali  od działań związanych z rozwojem zewnętrznym Spółki. 
Tym  samym  Emitent  stanie  się  spółką  holdingową,  która  kumulować  będzie  wartość  dla  akcjonariuszy 
generowaną przez poszczególne podmioty zależne od Emitenta.
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V. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW 
NA DANE FINANSOWE

W II kwartale 2012 roku Spółka osiągnęła 2,7 mln zł przychodów ze sprzedaży. Zysk netto wyniósł natomiast  
159 tys. zł. 

W okresie objętym raportem Spółka skupiła się na działaniach sprzedażowych, mających na celu zwiększenie 
przychodów z reklamy, jak również na pozyskiwaniu nowych partnerów do współpracy w ramach pasażu  
finansowego.  Ponadto  prowadzone  były  również  działania  mające  na  celu  poszerzanie  oferty  
i funkcjonalności serwisów od strony narzędziowej oraz rozbudowa bazy mailingowej  Grupy Inwestycje.pl.

W związku z faktem, iż dla rynku reklamy internetowej początek roku (szczególnie I kwartał) jest okresem 
mniejszej aktywności reklamodawców, liczba pozyskanych zleceń na kampanie była w tym okresie niższa niż 
w pozostałych kwartałach, co z kolei przełożyło się na mniejsze przychody z kampanii realizowanych w II  
kwartale.  Warto  jednak  zwrócić  uwagę,  iż  narastająco,  w  ciągu  pierwszych  sześciu  miesięcy  roku 
obrotowego 2012, przychody ze sprzedaży były wyższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego o  
14%, co w opinii Zarządu świadczy o skuteczności przyjętej strategii rozwoju Spółki.

Tendencja  wzrostowa  na  rynku  reklamy  internetowej  wciąż  się  utrzymuje.  Według  badania  IAB  AdEx 
przeprowadzonego przez PwC, wydatki  ogółem na reklamę w polskim internecie w 2011 roku wyniosły 
1,948 miliarda złotych (jest to wzrost o ponad 20% w porównaniu z rokiem wcześniejszym).

Zarząd  spodziewa  się  dalszego  umacniania  pozytywnych  trendów,  a  aktywność  wewnętrznego  działu 
sprzedaży,  jak również współpraca z podmiotami wyspecjalizowanymi w sprzedaży reklamy internetowej 
przyczynią  się  –  w  jego  opinii  -  do  wzrostu  poziomu  przychodów  Spółki  w  kolejnych  kwartałach,  
przyczyniając się do maksymalizacji jej wartości dla akcjonariuszy.

Emitent  nie  przekazywał  do  publicznej  wiadomości  prognoz  wyników  finansowych  na  rok  2012. 
Zrealizowane w II kwartale 2012 roku wyniki finansowe odpowiadają oczekiwaniom Zarządu Spółki.
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VI. INFORMACJE ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W DANYM OKRESIE OBJĘTYM 
RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ NA RZECZ ROZWOJU PROWADZONEJ 
DZIAŁANOŚCI

W II kwartale 2012 roku Spółka skupiła się na bieżącej działalności sprzedażowej i udoskonalaniu swojej  
oferty produktowej.

Spółka realizowała projekty mające na celu poszerzenie funkcjonalności serwisów i wzbogacenie jego strony  
narzędziowej.  W  okresie  objętym  niniejszym  raportem  trwały  intensywne  prace  programistyczne  oraz 
graficzne nad nową wersją platformy investing.pl, która zostanie zaprezentowana użytkownikom w ciągu 
najbliższych kilku tygodni. Nowa wersja serwisu będzie bardziej użyteczna, wzbogacona o szereg nowych 
funkcjonalności, a layout będzie spójny z nową wersją flagowego portalu Grupy – Inwestycje.pl, co powinno  
przyczynić się do umocnienia i zwiększenia rozpoznawalności marki Emitenta.

Ponadto Spółka koncentrowała się na bieżących działaniach operacyjnych, mających na celu pozyskiwanie 
nowych klientów i maksymalizację przychodów z reklamy. Aktywność w dziedzinie sprzedaży, coraz wyższa  
jakość portali oraz utrzymujące się pozytywne tendencje na rynku reklamy internetowej przełożyły się na 
utrzymujące się zainteresowanie ofertą Spółki oraz zadowalające wyniki finansowe.

W nadchodzących miesiącach Spółka będzie dalej konsekwentnie realizować postawione cele strategiczne, a 
wszystkie działania podejmowane przez Zarząd będą miały na celu maksymalizację wartości Spółki.
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VII. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Zarząd Inwestycje.pl S.A. oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy wybrane informacje finansowe i dane 
porównywalne Inwestycje.pl S.A. sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi w Spółce, oraz 
że  informacje  zawarte  w  raporcie  kwartalnym  przedstawiają  prawdziwy  obraz  sytuacji  majątkowo-
finansowej Inwestycje.pl S.A.

_________________ _________________
Anna Sołowska-Łabaz Rafał Blum
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