
Warszawa, 18 sierpnia 2012

Pismo Prezesa Zarządu 
Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy,

VENO S.A. zadebiutowała na NewConnect w dniu 7 lutego 2008 roku jako 35 spółka.

VENO to Spółka prowadząca inwestycje typu private equity ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji 
venture capital. VENO zainteresowana jest szczególnie inwestycjami, które może wspierać na etapie 
zalążkowym (seed) lub rozruchu (start-up) charakteryzującymi się wysokim potencjałem wzrostu. 
Standardową strategią wyjścia z inwestycji jakie stosuje VENO jest upublicznienie Spółki na rynku 
kapitałowym, ale również sprzedaż posiadanych akcji inwestorowi branżowemu.

VENO inwestuje  w profesjonalnie zarządzane przedsiębiorstwa lub pomysły dające szansę na 
nieprzeciętne zwroty z inwestycji. Strategia VENO zakłada łączne zaangażowanie Spółki we wspieranych 
projektach nie przekraczające 30 proc. udziału w kapitale akcyjnym. Docelowo zatem w spółkach z 
obecnego portfolio planowane jest zejście z pakietami do powyższego poziomu. VENO wspiera 
poszczególne projekty i na bieżąco doradza na poziomie strategicznym, jednak nie ingeruje w bieżące 
zarządzanie firmami. Z VENO współpracują podmioty i osoby, które posiadają dużą wiedzę w zakresie 
inwestycji, jak również VENO współpracuje z wieloma podmiotami inwestycyjnymi oraz inwestorami 
indywidualnymi, dzięki czemu Spółka może uczestniczyć zarówno w mniejszych, jak i większych 
projektach. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe jest elastyczne dopasowanie poziomu inwestycji do 
potrzeb wybranego projektu. VENO inwestuje w branże i spółki charakteryzujące się wysoką potencjalną 
stopą zwrotu. Szczególnie zainteresowani jesteśmy inwestycjami w innowacyjne przedsiębiorstwa z takich 
sektorów jak ochrona środowiska, ekologia, IT, motoryzacja, handel internetowy i biotechnologia, 
jednakże nie stronimy od atrakcyjnych projektów także z innych branż. 

Flagowym projektem i spółką w której Emitent wciąż posiada znaczący (71,88%) udział w kapitale jest 
Arrinera Automotive S.A. W roku 2011 spółka ta kontynuowała przygotowania do produkcję 
supersamochodu. Na rok 2011 planowany był debiut Arrinera Automotive na NewConnect, jednakże ze 
względu na trwające od maja 2012 roku konsultacje z Działem Emitentów GPW, zarząd Arrinera 
Automotive S.A. zrezygnował z dalszych rozmów i w dniu 2012-05-22 złożył do Zarządu Giełdy Papierów 
Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o wycofanie wniosku o dopuszczenie akcji do obrotu na 
NewConnect. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania, Zarząd wstrzymał koncepcję połączenia 
AbeoNet S.A. i Arrinera Automotive S.A. Na skutek analizy związanej z rozwojem projektu 
supersamochodu Arrinera oraz konsultacjami z akcjonariuszami VENO i Arrinera Automotive, Zarząd 
VENO uznał, iż z punktu widzenia akcjonariuszy najlepszym obecnie rozwiązaniem będzie ponowne 
złożenie Dokumentu Informacyjnego Arrinera Automotive na GPW w stosownym czasie.

Zapraszam do zapoznania się z zawartymi w niniejszym raporcie szczegółowymi informacjami 
dotyczącymi Grupy Kapitałowej w roku 2011. 

Z poważaniem, 

Arkadiusz Kuich 
Prezes Zarządu 

VENO Spółka Akcyjna, ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, REGON: 141107326, NIP: 1132693199, KRS: 0000290248 
tel.: (22) 332 59 29, fax: (22) 203 53 93, BIURO@VENO-SA.PL, WWW.VENO-SA.PL,

Kapitał zakładowy 6.263.094,30 PLN, w pełni opłacony, wpisu dokonał Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydz. Gosp. KRS       1/4



Wybrane skonsolidowane dane finansowe Emitenta

Kursy euro zastosowane w przeliczeniu wybranych danych finansowych:
- pozycje bilansu przeliczonego wg średniego kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na 

dzień 31/12/2011: 1 EUR = 4,4168 PLN, na dzień 31/12/2010: 1 EUR = 3,9603 PLN, 
- pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono wg 

średniego kursu będącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP i 
obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca kalendarzowego w analizowanym 
okresie na rok 2011: 1 EUR = 4,1401 PLN, na rok 2010: 1 EUR = 4,0044 PLN, 
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AKTYWA 31.12.2010 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2011
zł EUR zł EUR

A. AKTYWA TRWAŁE 596 506 2234,16
I. Wartości niematerialne i prawne 0 0,00 16 68,48
II. Rzeczowe aktywa trwałe 592 484 2137,23
III. Należności długoterminowe 3 13,47 3 15,02
IV. Inwestycje długoterminowe 0 0,00 0 0,00
V. Długoterminowe rozliczenie międzyokresowe 0 0,00 3 13,43
B. AKTYWA OBROTOWE 68941,61
I. Zapasy ogółem 7 26,53 177 780,94
II. Należności krótkoterminowe 10519,46
III. Inwestycje krótkoterminowe 46763,24
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 687 10877,96
AKTYWA OGÓŁEM 71175,77

2 359,35

2 345,88

5 377 21 295,43 15 609

3 092 12 246,06 2 382
1 592 6 303,00 10 588

2 719,84 2 463
5 973 23 654,78 16 115

PASYWA 31.12.2010 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2011
zł EUR zł EUR

A. Kapitał własny ogółem 63025,46
Kapitał (fundusz) podstawowy 27662,83
Kapitał zapasowy 51043,69
Zysk (strata) z lat ubiegłych -17266,98
Wynik finansowy roku obrotowego 359 1585,90
B. Kapitał mniejszości 103 407,76 380 1679,72
C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 6470,60
II. Zobowiązania długoterminowe 290 111 491,29
III. Zobowiązania krótkoterminowe 5690,65
IV. Rozliczenia  międzyokresowe  91 358,77 0 0,00
PASYWA OGÓŁEM 71175,77

4 123 16 327,69 14 269
3 132 12 401,87 6 263
5 815 23 028,68 11 557

-2 525 -9 998,55 -3 909
-2 299 -9 104,30

1 747 6 919,33 1 465
1 147,08

1 124 4 450,04 1 288

5 973 23 654,78 16 115



Grupa Kapitałowa wygenerowała zysk netto na poziomie 359 tys. zł, 

W związku ze zmianą udziału procentowego jednostki dominującej w jednostce zależnej w wyniku 
wydania akcji nowej emisji, powstałą z tego tytułu różnicę zalicza się w całości do przychodów lub 
kosztów finansowych zgodnie z art. 60 ust 4. Ustawy rachunkowości.

W związku z powyższym zmiana udziału kapitału mniejszości – związana z emisją akcji - w 2011 
roku spowodowała, że w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowych wystąpił „dodatkowy” 
przychód finansowy w kwocie 964 814,35 zł. 
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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 31.12.2010 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2011
 zł EUR  zł EUR

Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi 71 282,88 6 23,70
Koszty działalności operacyjnej
Zysk/strata na sprzedaży
Pozostałe przychody operacyjne 4 16,65
Pozostałe koszty operacyjne -326 -21 -86,33
Zysk/strata na działalności operacyjnej -108 -448,46
Przychody finansowe
Koszty finansowe
Zysk/strata brutto na działalności gospodarczej 275
Zysk/strata brutto 275

-387 0,00
Podatek dochodowy 178 713,21 -164 -677,30
Zyski (straty) mniejszości -73 -290,40 79 328,46
Zysk/strata netto 359

-1 603 -6 418,95 -1 202 -4 977,98
-1 532 -6 136,07 -1 197 -4 954,28

1 109 4 592,15
-1 305,21

-1 854 -7 424,62
1 090 4 366,19 1 472 6 093,08

-1 399 -5 600,58 -1 088 -4 506,18
-2 162 -8 659,01 1 138,44
-2 162 -8 659,01 1 138,44

Zysk(strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych 
wycenianych metodą praw własności -1 550,28

-2 299 -9 205,68 1 487,27



Oświadczenia Zarządu 

Oświadczam, iż wedle mojej najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie fi-
nansowe Grupy Kapitałowej i dane porównywalne sporządzone zostały 
zgodnie z przepisami obowiązującymi Spółkę lub standardami uznawany-
mi w skali międzynarodowej, oraz że odzwierciedlają w sposób prawdzi-
wy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Grupy Kapitałowej 
oraz jej wynik finansowy, oraz że sprawozdanie z działalności Grupy Ka-
pitałowej zawiera prawdziwy obraz sytuacji emitenta, w tym opis podsta-
wowych zagrożeń i ryzyk.

Oświadczam, iż podmiot uprawniony do badania sprawozdań finanso-
wych, dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego, został 
wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten oraz biegli re-
widenci, dokonujący badania tego sprawozdania, spełniali warunki do 
wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwy-
mi przepisami prawa krajowego.

Arkadiusz Kuich
Prezes Zarządu
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  Sprawozdanie Zarządu z działalności 
Grupy Kapitałowej

za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011
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Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2011 
 
Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku Zarząd jest 
zobowiązany zapewnić sporządzenie rocznego sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w 
roku obrotowym obejmującego istotne informacje o stanie majątkowym i sytuacji finansowej, 
w tym ocenę uzyskiwanych efektów oraz wskazanie czynników ryzyka i opis zagrożeń. 
 
 
Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej obejmuje następujące części: 

1. Podstawowe informacje o Spółce Emitenta 
2. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność Grupy Kapitałowej, jakie nastąpiły w roku 

obrotowym, a także po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego 

3. Przewidywany rozwój Grupy Kapitałowej
4. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju    
5. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa   
6. Akcje własne   
7. Oddziały (zakłady) Grupy Kapitałowej
8. Instrumenty finansowe

…………………
Prezes Zarządu  
Arkadiusz Kuich 

Warszawa, dnia 14 sierpnia 2012 roku
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1.Podstawowe informacje o Spółce Emitenta 

Firma VENO Spółka Akcyjna

Siedziba Warszawa

Adres ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

Kapitał zakładowy 6.263.094,30 PLN, w pełni opłacony

Wpis Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

KRS 290248

NIP 1132693199

Regon 141107326
    
Zarząd Spółki jest jednoosobowy. Funkcję Prezesa Zarządu pełni Pan Arkadiusz Kuich, 
obejmujący to stanowiska od dnia zawiązania spółki czyli od 6 września 2007 roku.

W skład  Rady Nadzorczej wchodzą następujące osoby:
− Pan Jacek Haft-Szatyński  – Przewodniczący Rady Nadzorczej
− Pan Tomasz Swadkowski – Członek Rady Nadzorczej
− Pan Piotr Jakubowski - Członek Rady Nadzorczej 
− Pan Mariusz Matusiak – Członek Rady Nadzorczej
− Pan Maciej Hajduk - Członek Rady Nadzorczej

W roku 2011 nie było zmian w składzie Zarządu ani Rady Nadzorczej.

2. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność Grupy 
Kapitałowej, jakie nastąpiły w roku obrotowym, a także po 
jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego.

Emitent  kontynuuje  realizację  dotychczasowej  strategii,  co  oznacza  przede  wszystkim 
prowadzenie prac mających na celu pozyskanie kolejnych spółek portfelowych, a następnie ich 
sprzedaż  z zyskiem. 

Opis działań Spółki w roku 2011 opisuje poniższe zestawienie:
1) Spółka kontynuowała realizację dotychczasowej strategii, co oznaczało przede 

wszystkim prowadzenie prac mających na celu pozyskanie kolejnych spółek 
portfelowych i sprzedaż dotychczasowych z zyskiem. 

2) Dnia 2011-01-05  zarząd VENO S.A. poinformował, że otrzymał podpisaną umowę 
dotyczącą zakupu od Carbon Invest S.A. wszystkich wierzytelności należnych Carbon 
Invest S.A. wobec Arrinera Automotive S.A. W szczególności umowa objęła 
wierzytelności należne Carbon Invest S.A. z tytułu umowy sprzedaży składników 
majątkowych zawartej w dniu 31 grudnia 2009 r. pomiędzy Arrinera Automotive S.A a 
Carbon Invest S.A. (obecnie Carbon Invest S.A.). Łączna wartość sprzedanych 
wierzytelności wynosiła 496.538 zł. zaś cena ich nabycia 440.000 zł. 

3) Dnia 2011-01-05 wygasła podpisana na 3 miesiące umowa wyłączności w zakresie 
znaczącej inwestycji przez podmiot z Chin w spółkę Arrinera Automotive S.A. o której 
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Spółka informowała w RB 56/2010. Strony nie zawarły porozumienia dotyczącego 
powyższej inwestycji.

4) W dniu 2011-01-14 VENO sprzedała 4 tys. posiadanych akcji w spółce ABACAB NT 
(obecnie BLU ONE S.A.). Spółka zrealizowała na tej transakcji zysk w wysokości 62,5 
proc. w przeciągu 9 miesięcy. VENO S.A. pozostaje nadal akcjonariuszem BLU ONE i 
posiada w tej spółce 16 tys. akcji, które zostały zakupione w kwietniu 2010 roku po 
jednostkowej cenie 25 zł, a sprzedane w cenie 40 zł za jeden walor.

5) Dnia 2011-02-11 Emitent poinformował, iż zrealizował warunkową umowę zbycia akcji 
Spółki Motoricus S.A. Po ziszczeniu się warunków przewidzianych w umowie, VENO S.A. 
dokonała sprzedaży 400.000 (czterysta tysięcy) akcji tej spółki po cenie 1,00 PLN 
(jeden złoty) za akcję. Cena nabycia akcji wynosiła 0,50 PLN, co oznacza zysk z 
inwestycji w wysokości 100%.

6) Dnia 2011-03-08 otrzymał od spółki zależnej Arrinera Automotive informację na temat 
wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego akcji B1, B2 i B3, na podstawie uchwał 
podjętych na NWZ Arrinera Automotive S.A. opisanych w raporcie bieżącym 54/2010 w 
dniu 2010-09-22. Po tej transakcji VENO spadło z udziałami do 88,79% akcji i głosów w 
kapitale zakładowym Arrinera Automotive  

7) Dnia 2011-05-05 został podpisany u notariusza protokół Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki zależnej Arrinera Automotive S.A. zostały m.in. 
podjęte następujące uchwały:
1. Zmieniono nazwę spółki na Arrinera Automotive S.A.
2. Uchwalono zgodę na emisję przez Spółkę:
a) 5.000.000 (pięć milionów) warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do 
objęcia akcji na okaziciela serii C1 o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda 
z wyłączeniem prawa poboru,
b) 15.000.000 (piętnaście milionów) warrantów subskrypcyjnych serii B uprawniających 
do objęcia akcji na okaziciela serii C2 o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) 
każda z wyłączeniem prawa poboru,
Uprawnionym do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A jest VENO S.A. z siedzibą 
w Warszawie. Uprawnionymi do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii B są 
Członkowie Zarządu Spółki Arrinera Automotive S.A., to jest osoby kluczowe z punktu 
widzenia realizacji strategicznych celów Spółki, a tym samym osoby mające decydujący 
wpływ na wyniki finansowe i wartość rynkową Spółki.
Warranty subskrypcyjne serii A będą obejmowane przez VENO S.A. w zamian za cenę 
emisyjną w wysokości 16 gr (szesnaście groszy) za każdy poszczególny warrant 
subskrypcyjny serii A. Warranty subskrypcyjne serii B będą obejmowane nieodpłatnie.
Walne Zgromadzenie upoważniło i zobowiązało Zarząd Spółki do określenia w drodze 
uchwały ceny emisyjnej akcji serii C1 i C2, przy czym cena emisyjna akcji serii C1 
będzie równa średniej cenie rynkowej akcji z 7 dni sesyjnych na NewConnect liczonych 
wstecz od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd, pomniejszonej o 25 proc. (dwadzieścia 
pięć procent), jednak nie będzie niższa niż 80 gr (osiemdziesiąt groszy) za jedną akcję, 
a cena emisyjna akcji serii C2 będzie nie niższa niż 40 gr (czterdzieści groszy) za jedną 
akcję.
3. Powołano na członka Rady Nadzorczej Brytyjczyka Lee Noble.

8) W dniu 2011-05-18 Zarząd VENO poinformował o zbyciu na podstawie stosownych 
umów, akcji spółki Arrinera Automotive S.A. W związku z powyższymi transakcjami:
1. Łukasz Tomkiewicz - prezes Arrinera Automotive S.A. - objął 1.740.000 akcji 
stanowiących 7,5% głosów i akcji. 
2. Lee Noble Designs Ltd. objęła 1.160.000 akcji stanowiących 5% głosów i akcji. Akcje 
nabyte przez w/w osoby są objęte dwuletnim zakazem sprzedaży.
W wyniku powyższej transakcji VENO posiada 17.700.000 akcji stanowiących 76,29% w 
akcjonariacie Arrinera Automotive S.A. Zbycie akcji nastąpiło w ramach realizacji 
strategicznych celów spółki VA i jest elementem budowy struktury motywacyjnej dla 
kluczowych osób VA z punktu widzenia prowadzenia projektu budowy samochodu 
sportowego z segmentu 'supercars'. 

VENO Spółka Akcyjna, ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, REGON: 141107326, NIP: 1132693199, KRS: 0000290248 
tel.: (22) 332 59 29, fax: (22) 203 53 93, BIURO@VENO-SA.PL, WWW.VENO-SA.PL,

Kapitał zakładowy 6.263.094,30 PLN, w pełni opłacony, wpisu dokonał Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydz. Gosp. KRS    4/14



Lee Noble to brytyjski przedsiębiorca, projektant i inżynier motoryzacyjny. Został 
okrzyknięty najbardziej płodnym brytyjskim producentem samochodów o jakim 
słyszano. W ciągu trzech dekad wyprodukował ponad 2000 samochodów według 
własnych projektów. Lee Noble zdobył renomę takimi samochodami jak Ultima, M12, 
M15, M600: te modele pojawiły się m. in. w programie Top Gear gdzie zebrały bardzo 
dobre oceny. Z kolei supersamochód Noble M600 prasa  pozycjonuje w ścisłej czołówce 
aut swojej klasy pomiędzy modelami  samochodów takich firm jak McLaren czy też 
Ferrari. 
Opis sylwetki Lee Noble znaleźć można na stronie Emitenta pod adresem 
http://www.veno-sa.pl/pl/aktualnosci/97-
lee_noble_czlonkiem_rady_nadzorczej_spolki_arrinera_automotive_sa  .

9) W dniu 2011-06-09 odbyła się prezentacja prototypu samochodu 'Arrinera'.
10)Dnia 2011-06-10 KRS dokonał wpisu dotyczącego zmiany nazwy spółki Veno 

Automotive S.A. na Arrinera Automotive S.A.
11) W dniu 2011-06-22 odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy VENO 

S.A. Zgromadzenie:
- zatwierdziło sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej VENO 
S.A. w roku 2010
- udzieliło absolutorium Zarządowi oraz Radzie Nadzorczej
- zdecydowało o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki z zachowaniem prawa 
poboru dotychczasowych akcjonariuszy z kwoty 3.131.547,15 zł do kwoty nie wyższej 
niż 6.263.094,30 zł  przy czym za każdą jedną akcję Spółki posiadaną na koniec dnia 
prawa poboru akcjonariuszowi przysługiwać będzie 1 (jedno) prawo poboru. Dzień 
Prawa Poboru ustalono się na 19 sierpnia 2011 r. 
- podjęło uchwałę o scaleniu akcji zmieniając wartość nominalną akcji Spółki na 1,55 zł 
(jeden złotych pięćdziesiąt pięć groszy) w miejsce dotychczasowej wartości nominalnej 
akcji wynoszącej 0,01 zł (jeden grosz).

12)Dnia 2011-07-15 Arrinera Automotive S.A. poinformowała o podpisaniu ważnej przez 4 
miesiące umowie na wyłączność negocjacji dotyczących przejęcia istotnej części 
udziałów w spółce Fenix Automotive Ltd kontrolowanej przez Lee Noble, realizującej 
projekt budowy samochodu sportowego 'Fenix'. 

13)2011-09-26: W efekcie umowy inwestycyjnej o której informowano w raporcie 
bieżącym nr 7/2011 z dnia 2011-04-28, podpisano umowy nabycia 81.750 akcji spółki 
abeoNET S.A. zajmującej się ochroną reputacji w sieci Internet. W kapitale zakładowym 
tej spółki VENO S.A. posiada obecnie 6,81%, oraz w głosach 5,11%. Średnia cena 
nabycia 1 akcji wyniosła 2,50 PLN.

14)2011-10-12: Zarząd Arrinera Automotive S.A. poinformował, iż podpisał list intencyjny 
na wyłączność z polskim podwykonawcą, który przeprowadzi dokładną kalkulację 
kosztów produkcji oraz uruchomienia produkcji seryjnej supersamochodu Arrinera. W 
przypadku ustalenia satysfakcjonujących obydwie strony warunków współpracy, 
zostanie następnie podpisana kompleksowa umowa obejmująca produkcję samochodów 
przez tę samą firmę. W dniu 2011-11-20 została dostarczona do Arrinera Automotive 
wstępna wycena dotycząca kosztów produkcji.

15)2011-11-07: Zarząd VENO otrzymał ze spółki zależnej Arrinera Automotive informację o 
podpisaniu umowy inwestycyjnej dotyczącej objęcia udziałów poprzez podwyższenie 
kapitału w spółce Fenix Automotive Ltd kontrolowanej przez Lee Noble, realizującej 
projekt budowy samochodu sportowego 'Fenix'. Umowa przewiduje objęcie 50% 
udziałów w Fenix Automotive Ltd za całkowitą kwotę 380.000,00 GBP płatną w 14 
transzach: pierwsza transza 100.000,00 GBP płatna do 06/01/2012, transze od drugiej 
do trzynastej płatne po 15.000,00 GBP każdego miesiąca począwszy najpóźniej od 
06/03/2012 (w sumie 180.000,00 GBP), ostatnia transza płatna w ciągu 2 miesięcy od 
otrzymania przez samochód 'Fenix' homologacji 'Individual Vehicle Approval'. Ze 
względu na równocześnie prowadzone prace przez Lee Noble nad supersamochodem 
'Arrinera' traktowane jako priorytetowe, data do jakiej ma być ukończona prototyp 
samochodu 'Fenix' została ustalona na 01/05/2013. Na dzień publikacji niniejszego 
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raportu inwestycja nie została dokonana z powodu braku debiutu Arrinera Automotive 
S.A. na NewConnect, natomiast terminy płatności i warunki inwestycji są 
renegocjowane. 

16)2011-12-14: Emitent przejął pełną kontrolę nad Stratofin Limited posiadając tym 
samym 100 proc. udziałów w kapitale zakładowym tej cypryjskiej spółki. Inwestycja w 
Stratofin związana jest z decyzją VENO o uruchomieniu podmiotu inwestycyjnego (w 
ramach realizacji strategii rozwoju o której Emitent informował raportem bieżącym nr 
45/2011 w dniu 4 listopada 2011 roku, przedstawiając strategię rozwoju oraz cele 
inwestycyjne Emitenta po zamknięciu emisji akcji serii G) w celu osiągnięcia prawnie 
dopuszczalnej optymalizacji podatkowej.

17)2011-12-17: Emitent nabył akcje w trzech spółkach akcyjnych:
- 794.000 akcji serii B spółki SCFP S.A. Cena nabycia 1 akcji wyniosła 1 zł, wartość 
nominalna 1 akcji wyniosła 10 gr. VENO S.A. posiada obecnie w kapitale zakładowym 
tej spółki 44,26 % oraz w głosach 44,26 %. SCFP S.A. to firma powstała w celu 
tworzenia wspólnych przedsięwzięć realizujących projekty aplikacji mobilnych oraz 
zapewnienia wsparcia technologicznego, prawnego i organizacyjnego przez zespół 
profesjonalnych i doświadczonych specjalistów. 
- 740.000 akcji serii B spółki VENTURIO S.A. Cena nabycia 1 akcji wyniosła 1 zł, 
wartość nominalna 1 akcji wyniosła 10 gr. VENO S.A. posiada obecnie w kapitale 
zakładowym tej spółki 42,53% oraz w głosach 42,53%. Firma VENTURIO powstała w 
celu uruchomienia portalu analitycznego, który będzie monitorował trendy klientów, 
ceny, sprzedawców itp. w serwisach aukcyjnych typu Allegro i Ebay.
- 700.000 akcji serii C spółki STYLE COMM S.A. Cena nabycia 1 akcji wyniosła 1 zł, 
wartość nominalna 1 akcji wyniosła 10 gr. VENO S.A. posiada obecnie w kapitale 
zakładowym tej spółki 52,94% oraz w głosach 52,94%. Firma jest obecnie na etapie 
uruchamiania portalu www.Style247.pl, który prezentować będzie produkty znanych 
marek ze sklepów tradycyjnych i internetowych w oparciu o tzw. 'Discovery Shopping' 
(dalej DS - brak polskiego odpowiednika językowego). Idea DS polega na odtworzeniu 
w Internecie doświadczeń dokonywania zakupów w realnych sklepach, kiedy to wybór 
dokonywany jest na podstawie odnajdowania i oglądania podobnych, bądź powiązanych 
ze sobą produktów według gustu użytkownika.
Nabycie było wynikiem umów inwestycyjnych zawartych w pierwszej połowie tego roku 
o których komunikowano w raportach bieżących EBI nr 7/2011 i 38/2011. Docelowo 
Zarząd VENO planuje obniżyć poziom udziałów w każdej ze spółek do maksimum 30% 
w kapitale zakładowym - zgodnie ze swoją strategią inwestycyjną.

18)2012-04-24 po raz czwarty od maja 2011 roku Autoryzowany Doradca złożył na GPW w 
imieniu Arrinera Automotive S.A. zaktualizowany Dokument Informacyjny wraz z 
protokołem zmian do wcześniejszej wersji oraz danymi finansowymi zbadanymi przez 
biegłego rewidenta.

19)2012-05-18 w związku z opublikowaniem na portalu moto.pl oraz 
facebook.com/motodziennik fałszywych i nierzetelnych informacji wprowadzających w 
błąd w zakresie faktów dotyczących Emitenta oraz jego spółki zależnej Arrinera 
Automotive S.A. mającymi znamiona 1) manipulacji kursem Emitenta po wznowieniu 
notowań w dniu 21/05/2011 oraz 2) utrudnienia lub uniemożliwienia debiutu spółki 
Arrinera Automotive S.A. na NewConnect, Zarząd VENO S.A. złożył wniosek o wszczęcie 
postępowania przeciwko autorom w/w publikacji do Komisji Nadzoru Finansowego.

20)2012-05-21 podpisano umowę nabycia papierów wartościowych na mocy której Emitent 
nabył 50% akcji w kapitale zakładowym i 62,5% w głosach spółki AbeoNet S.A. 
notowanej na NewConnect. W wyniku tej umowy VENO S.A. posiada 62,61% akcji w 
kapitale zakładowym i 71,96% w głosach spółki AbeoNet S.A. W zamian za nabycie 
600.000 (sześciuset tysięcy) Akcji, Emitent zobowiązał się wnieść cenę wynoszącą 
200.000 zł (dwieście tysięcy złotych). Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania, 
Zarząd wstrzymał koncepcję połączenia AbeoNet S.A. i Arrinera Automotive S.A. Na 
skutek analizy związanej z rozwojem projektu supersamochodu Arrinera oraz 
konsultacjami z akcjonariuszami VENO i Arrinera Automotive, Zarząd VENO uznał, iż z 
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punktu widzenia akcjonariuszy najlepszym obecnie rozwiązaniem będzie ponowne 
złożenie Dokumentu Informacyjnego Arrinera Automotive na GPW w stosownym czasie.

21)2012-05-22 ze względu na trwające od 12 miesięcy konsultacje z Działem Emitentów 
GPW, zarząd Arrinera Automotive S.A. złożył do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych 
w Warszawie S.A. wniosek o wycofanie wniosku 

22)2012-06-04 w związku z zaprezentowaniem w dniu 16/05/2012 w audycji radiowej 
radia Tok FM oraz w sieci na stronie internetowej radia Tok FM fałszywych i 
nierzetelnych informacji wprowadzających w błąd w zakresie faktów dotyczących 
Emitenta oraz jego spółki zależnej Arrinera Automotive S.A. mającymi znamiona 1) 
manipulacji kursem Emitenta po wznowieniu notowań w dniu 21/05/2011 oraz 2) 
utrudnienia lub uniemożliwienia debiutu spółki Arrinera Automotive S.A. na 
NewConnect, Zarząd VENO S.A. złożył wniosek o wszczęcie postępowania przeciwko 
autorom w/w publikacji do Komisji Nadzoru Finansowego.

23)2012-08-03 Arrinera Automotive S.A. zaprezentowała nazwę pierwszego modelu 
Arrinery, która brzmi 'Hussarya' oraz przedstawiła unowocześnioną stylistykę nadwozia 
wersji produkcyjnej supersamochodu Arrinera Hussarya. Zaprezentowana stylistyka jest 
wynikiem konsekwentnie prowadzonych prac od 2008 roku zmierzających do 
stworzeniem polskiego supersamochodu Arrinera Hussarya. Arrinera Hussarya nie 
zmieniła najważniejszych wymiarów bazowych w stosunku do prototypu 
przedstawionego w 2011 roku, a przyjęta stylistyka spowodowała efekt optycznej 
lekkości, korespondując z aktualnymi trendami na świecie.

3. Przewidywany rozwój Grupy Kapitałowej.
Emitent jest spółką, której akcje są notowane na rynku NewConnect od 7 lutego 2008 roku.
Emitent prowadzi inwestycje typu private equity ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji 
venture capital. VENO zainteresowana jest szczególnie inwestycjami, które może wspierać na 
etapie zalążkowym (seed) lub rozruchu (start-up) charakteryzującymi się wysokim 
potencjałem wzrostu. Standardową strategią wyjścia z inwestycji jakie stosuje VENO jest 
upublicznienie Spółki na rynku kapitałowym, ale również sprzedaż posiadanych akcji 
inwestorowi branżowemu.

Emitent inwestuje w branże i spółki charakteryzujące się wysoką potencjalną stopą zwrotu. 
Szczególnie zainteresowani jesteśmy inwestycjami w innowacyjne przedsiębiorstwa z takich 
sektorów jak ochrona środowiska, ekologia, IT, motoryzacja, handel internetowy i 
biotechnologia. 

Emitent inwestuje  w profesjonalnie zarządzane przedsiębiorstwa lub pomysły rozwijane przez 
fachowców z danej branży. Strategia VENO zakłada, łączne zaangażowanie Spółki we 
wspieranych projektach nie przekracza 30 proc. udziału w kapitale akcyjnym. VENO wspiera 
poszczególne projekty i na bieżąco doradza na poziomie strategicznym, jednak nie ingeruje w 
bieżące zarządzanie firmami.

Do portfolio VENO  należą zarówno spółki oferujące produkty (Arrinera Automotive), jak i 
usługi  (Style247.pl). W latach wcześniejszych Spółka zamknęła z sukcesem inwestycje w 
innowacyjne projekty takie jak Venture Capital Poland czy Carbon Invest.

Z VENO współpracują podmioty i osoby które posiadają dużą wiedzę w zakresie private equity i 
venture capital. Na tej bazie VENO uzyskał możliwość inwestycji w fundusze specjalizujące się 
w wybranych branżach, np. BLU ONE w biotechnologii.

Emitent na stałe współpracuje z grupą inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych, dzięki 
czemu może wspierać wybrane oferty emisji papierów wartościowych. Lista partnerów 
finansowych jest stale poszerzana, co pozwala na komfort współpracy z wieloma inwestorami i 
w wybranych przypadkach umożliwia wsparcie przez nich poszczególnych projektów. Dzięki 
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takiemu rozwiązaniu możliwe jest elastyczne dopasowanie poziomu inwestycji do potrzeb 
wybranego projektu.

Podstawową ideą stojącą za nową emisją było jeszcze bardziej intensywne wyszukiwanie i 
wprowadzanie spółek ze swojego portfolio na NewConnect i zarabianie na wzroście ich 
wartości. Kierunki działalności Emitenta w ramach rozwoju Grupy Kapitałowej to:

1. Aktywne poszukiwanie polskich i zagranicznych podmiotów, zachęcając je do debiutu na 
rynku NewConnect – co umożliwi VENO potencjalne wyjście z inwestycji. W tym celu 
Spółka rozpoczęła współpracę z zagranicznymi doradcami inwestycyjnymi oraz kilkoma 
polskimi i zagranicznymi sieciami tzw. „aniołów biznesu”,  jako, że podmioty te są 
zazwyczaj inwestorami w fazie zasiewu, jednakże po pewnym czasie potrzebna jest 
druga faza finansowania już na etapie działającego przedsiębiorstwa. To jest właśnie 
faza w której działalność Emitent może być najbardziej efektywna. Taka droga 
współpracy jest bardzo bezpieczna gdyż bazuje na wiedzy inwestorów, którzy 
zainwestowali własne środki oraz zweryfikowali bardzo dokładnie swoją inwestycję.

2. Drugim kierunkiem pozyskiwania inwestycji do portfolio VENO jest współpraca z 
polskimi inkubatorami. Z natury swojej działalności one również inwestują na etapie 
zasiewu nowych przedsiębiorstw. Mają w tym bardzo duże kompetencje, wydatnie 
wspierają wybrane przez siebie projekty – również w zarządzaniu – i często posiadają 
ciekawe projekty, z których muszą jednak częściowo lub całkowicie wyjść w z góry 
określonym horyzoncie czasowym.

3. Trzecim kierunkiem na który mają być przeznaczone fundusze z nowej emisji jest 
komercjalizacja badań naukowych: opatentowanych oraz – zwykle z braku środków 
finansowych u wynalazcy - czekających na zgłoszenie do Urzędu Patentowego. 

Zgodnie ze swoimi wcześniejszymi planami, Zarząd VENO zawarł w pierwszym półroczu 2011 
roku 6 umów obejmujących inwestycje w projekty, które jako spółki akcyjne mają w planach 
debiut na NewConnect. Spółki te reprezentują branże pośrednictwa leasingowego, produkcji 
gier, informatyczną oraz e-biznes. 

Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi działalność
Ryzyko związane z koniunkturą gospodarczą w Polsce
Na sytuację finansową oraz szeroko pojętą działalność Emitenta i spółek z jego portfolio 
inwestycyjnego mają wpływ między innymi czynniki makroekonomiczne, do których zaliczyć 
można: wzrost produktu krajowego brutto, inflację, ogólną kondycję gospodarki, zmiany 
legislacyjne. Pozytywne tendencje wzrostowe w polskiej gospodarce zostały zakłócone, a 
tempo wzrostu produktu krajowego brutto uległo obniżeniu. Wobec tego, niekorzystne zmiany 
wskaźników makroekonomicznych mogą wpłynąć na pogorszenie sytuacji finansowej Emitenta i 
spółek z jego portfolio inwestycyjnego.

Ryzyko zmian przepisów prawnych lub ich interpretacji
Biorąc pod uwagę, że specyfiką polskiego systemu prawnego jest znaczna i trudna do 
przewidzenia zmienność, a także często niska jakość prac legislacyjnych, istotnym ryzykiem 
dla dynamiki i rozwoju działalności Emitenta mogą być zmiany przepisów lub ich interpretacji, 
w szczególności w zakresie prawa handlowego, podatkowego oraz związanego z rynkami 
finansowymi. Skutkiem wyżej wymienionych, niekorzystnych zmian może być ograniczenie 
dynamiki działań oraz pogorszenie się kondycji finansowej Emitenta, a tym samym spadek 
wartości aktywów Emitenta. Celem ograniczenia tego ryzyka Zarząd Emitenta na bieżąco 
monitoruje zmiany kluczowych przepisów prawnych i sposobu ich interpretacji, starając się z 
odpowiednim wyprzedzeniem dostosowywać strategię Emitenta do występujących zmian.

Ryzyko niekorzystnych zmian przepisów podatkowych
Niestabilność i nieprzejrzystość polskiego systemu podatkowego, spowodowana zmianami 
przepisów i niespójnymi interpretacjami prawa podatkowego, stosunkowo nowe przepisy 
regulujące zasady opodatkowania, wysoki stopień sformalizowania regulacji podatkowych oraz 
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rygorystyczne przepisy sankcyjne mogą powodować niepewność w zakresie ostatecznych 
efektów podatkowych podejmowanych przez Emitenta decyzji biznesowych. Dodatkowo istnieje 
ryzyko zmian przepisów podatkowych, które mogą spowodować wzrost efektywnych obciążeń 
fiskalnych i w rezultacie wpłynąć na pogorszenie wyników finansowych Emitenta. Zarząd 
Emitenta na bieżąco monitoruje zmiany kluczowych z punktu widzenia Emitenta przepisów 
podatkowych i sposobu ich interpretacji, starając się z odpowiednim wyprzedzeniem 
dostosowywać strategię Emitenta do występujących zmian.

Ryzyko wahań kursów walutowych
Dystrybucja produktów niektórych spółek z portfolio inwestycyjnego (np. produkcja i sprzedaż 
supersamochodów  pod marką Arrinera przez Arrinera Automotive S.A.) jest ukierunkowana 
przede wszystkim na klientów z terenu Europy Zachodniej, a docelowo także z całego świata. 
Tym samym płatności dokonywane przez nabywców części produktów będą w przeważającej 
mierze dokonywane w walutach obcych, przede wszystkim w euro i dolarach  amerykańskich. 
Natomiast należności za części dostarczane przez dostawców do spółek z portfolio 
inwestycyjnego oraz koszty ich działalności są regulowane w przeważającej części w złotych 
polskich. Gwałtowne zmiany kursów tych walut w stosunku do polskiego złotego może wpłynąć 
negatywnie na rentowność, a tym samym na płynność spółek z portfolio inwestycyjnego 
Emitenta. 

Ryzyko konkurencji
Emitent prowadzi działalność inwestycyjną polegającą na nabywaniu udziałów bądź Akcji w 
spółkach działających na różnych rynkach, w tym motoryzacyjnym, a także w spółkach 
wykorzystujących Internet do sprzedaży swoich produktów lub usług. W opinii Emitenta 
konkurencję dla jego działalności mogą stanowić działania podejmowane przez fundusze 
oferujące finansowanie typu venture capital, mezzanine czy private equity. Należy jednak 
zwrócić uwagę na cechy odróżniające działalność Emitenta od typowej działalności 
inwestycyjnej, prowadzonej przez wspomniane fundusze. Pomimo tych cech nie można 
wykluczyć, że podmiot poszukujący środków na dalszy rozwój zdecyduje się na finansowanie 
oferowane przez inne działające na rynku fundusze np.  typu venture capital, a nie 
te realizowane przez Emitenta. Niemniej jednak, Emitent przewiduje, że istotnym czynnikiem 
zwiększającym jego konkurencyjność wobec wspomnianych funduszy jest świadczenie na rzecz 
finansowanych podmiotów kompleksowej pomocy i wsparcia, w szczególności z zakresu branży 
motoryzacyjnej i internetowej, co powinno zachęcić podmioty o podobnym profilu działalności, 
poszukujących finansowania, do wyboru oferty Emitenta.

Ryzyko wystąpienia nieprzewidywalnych zdarzeń
W przypadku zajścia nieprzewidywalnych zdarzeń, takich jak np. wojny, ataki terrorystyczne 
lub nadzwyczajne działanie sił przyrody, może dojść do niekorzystnych zmian w koniunkturze 
gospodarczej, co może negatywnie wpłynąć na działalność Emitenta.

Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta

Ryzyko związane z czynnościami prawnymi dokonywanymi w ramach spółek z portfolio 
inwestycyjnego Emitenta
W ocenie Emitenta transakcje zawierane między Emitentem a spółkami z portfolio 
inwestycyjnego Emitenta, były dokonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami i na 
warunkach rynkowych. Nie można jednak wykluczyć, iż w jednostkowych przypadkach sposób 
zawarcia transakcji odbiegać będzie od warunków rynkowych, co w efekcie może prowadzić do 
braku pełnego odzwierciedlenia efektywności działań gospodarczych niektórych podmiotów z 
portfolio inwestycyjnego. 

Organy podatkowe mogą także poddawać relacje pomiędzy podmiotami tworzącymi grupę 
kapitałową (na dzień sporządzenia dokumentu informacyjnego w skład grupy kapitałowej 
Emitenta wchodzi spółka Arrinera Automotive S.A.) szczególnie wnikliwemu badaniu pod kątem 
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wymiaru podatku dochodowego od osób prawnych. Nie można zatem wykluczyć odmiennej 
oceny transakcji z podmiotami powiązanymi przez organy podatkowe i co za tym idzie, 
ustalenia przez nie dochodu Emitenta na innym poziomie.

W stosunkach między podmiotami z portfolio inwestycyjnego Emitenta często stosowane są 
weksle, które są emitowane w celu pozyskania środków finansowych na dalszy rozwój. Spółka 
będąca emitentem weksla w zamian za jego wystawienie otrzymuje od wierzyciela wekslowego 
(głównie spółki z portfolio inwestycyjnego Emitenta) środki na realizację określonej inwestycji. 
Z wykorzystaniem weksli wiąże się określone ryzyko. Z uwagi na charakter zobowiązania 
wekslowego obowiązek zapłaty odrywa się od konkretnej przyczyny prawnej zaciągnięcia 
zobowiązania do świadczenia pozbawiając wystawcę weksla możliwości podnoszenia zarzutów z 
tego stosunku prawnego. Emitent nie wyklucza dalszego obrotu wekslami jako instrumentem 
płatniczym z podmiotami trzecimi., co powoduje ryzyko związane z bezwarunkowym 
obowiązkiem zapłaty sumy wekslowej w dacie wymagalności weksla, niezależnie od stosunków 
prawnych pomiędzy wystawcą a uprawnionym i może stać się podmiotem odpowiedzialnym za 
ich zapłatę. Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego Emitent nie jest 
dłużnikiem wekslowym żadnego podmiotu. 

Ryzyko inwestycyjne 
Inwestorzy nabywający Akcje Emitenta muszą być świadomi tego, że przyszłe wyniki 
finansowe Emitenta uzależnione będą od decyzji inwestycyjnych związanych z nabywaniem 
Akcji, udziałów spółek prowadzących działalność na rynku usług, dystrybucji i produkcji - w 
tym produkcji samochodów. Błędne decyzje inwestycyjne, spadek wartości nabywanych 
przedsiębiorstw, trudności finansowe podmiotów, w które inwestuje Emitent będą miały 
negatywny wpływ na jego wynik finansowy.

Nie można wykluczyć, że sytuacja finansowa bądź prawna podmiotów, w których Emitent 
nabędzie udziały odbiegać będzie od tej, jaka stanowiła podstawę decyzji inwestycyjnej 
Emitenta. Dotyczy to zwłaszcza spółek osobowych oraz spółek z ograniczoną 
odpowiedzialnością, których sprawozdania finansowe nie były przedmiotem badania biegłego 
rewidenta. Emitent zamierza jednak minimalizować ryzyko wystąpienia takich sytuacji poprzez 
poddanie spółek w których zaangażowanie finansowe rozważa, badaniom biegłych rewidentów, 
doradców podatkowych i doradców prawnych (due diligence). 

Nie ma gwarancji, że założone przez Emitenta w toku procesu inwestycyjnego cele dotyczące 
rozwoju nabywanych przedsiębiorstw oraz wzrostu ich wartości zostaną osiągnięte. Zwłaszcza 
w odniesieniu do spółek rozpoczynających działalność brak jest pewności co do wysokości 
przyszłych przychodów, ich rentowności oraz ewentualnej konieczności ich dokapitalizowania. 
Tym samym Emitent nie ma pewności, że zainwestowane środki przyniosą oczekiwany wzrost 
wyniku finansowego. 
Inwestowanie w papiery udziałowe nie dopuszczone do obrotu na rynku zorganizowanym wiąże 
się także z ryzykiem braku możliwości szybkiego ich zbycia (wyjścia z inwestycji), z uwagi na 
niewielką płynność takich papierów. 

Ryzyko wyceny
Działalność inwestycyjna (w szczególności polegająca na nabywaniu udziałów/Akcji w innych 
podmiotach), wiąże się z tym, że wycena Emitenta oraz jego wartość będą zależeć wprost od 
wyceny i wartości nabytych udziałów (Akcji), które to z kolei mogą zależeć od czynników 
niezależnych od Emitenta. Poziom wyceny i wartości Emitenta może zatem być w wielu 
przypadkach niezależny od jego działań i może negatywnie odbiegać od oczekiwań Emitenta i 
jego akcjonariuszy.

Ryzyko związane z długofalowością planowanych inwestycji
Inwestorzy nabywający Akcje Emitenta muszą liczyć się z tym, że inwestycje przez niego 
dokonywane będą inwestycjami średnioterminowymi, tj. takimi, które przyniosą spodziewaną 
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stopę zwrotu w okresie nie krótszym niż dwa, trzy lata. Zyski Spółki mają pochodzić przede 
wszystkim z dywidendy wypracowanej przez spółki z portfolio inwestycyjnego Emitenta (które 
dzięki finansowanym przez Spółkę inwestycjom mają systematycznie poprawiać swój wynik 
finansowy), a także z możliwości sprzedaży z zyskiem posiadanych pakietów Akcji w spółkach z 
portfolio inwestycyjnego.

Mając na uwadze opisany wyżej sposób realizacji zysku Emitent zakłada więc, że osiągane 
przez niego zyski będą  przeznaczone na dalszą rozbudowę portfolio inwestycyjnego, a także 
na wsparcie bieżących inwestycji. 

Ryzyko skutków awarii maszyn i urządzeń, zniszczenia lub utraty majątku  
Poważna awaria, istotne zniszczenie, utrata części lub całości rzeczowego majątku trwałego 
posiadanego przez którąś ze spółek z portfolio inwestycyjnego Emitenta może spowodować 
czasowe wstrzymanie produkcji lub sprzedaży. W tym przypadku poszczególne spółki mogą 
mieć trudności z terminową realizacją umów, co z kolei może pociągać za sobą konieczność 
płacenia kar umownych lub utraty klienta na rzecz konkurencji. Taka sytuacja spowoduje 
nie tylko obniżenie jakości obsługi klientów, ale także pogorszenie wyników finansowych tychże 
spółek, a co za tym idzie także możliwość pogorszenia wyników finansowych Emitenta.

Ryzyko związane z utratą wykwalifikowanych pracowników
Działalność produkcyjna w niektórych spółkach z portfolio inwestycyjnego Emitenta wymaga 
zatrudniania doświadczonych pracowników, a przede wszystkim: inżynierów i projektantów, 
którzy posiadają dostateczne doświadczenie w wykonywanej pracy. Odejście najbardziej 
doświadczonych pracowników może w istotny sposób ograniczyć zdolności produkcyjne i 
doprowadzić do opóźnień w realizacji zobowiązań. Spółki z portfolio inwestycyjnego Emitenta 
starają się zapobiegać wystąpieniu powyższego ryzyka poprzez szkolenia jak największej liczby 
nowych pracowników i ich doskonalenie zawodowe, a także proponowanie dotychczasowym 
pracownikom elastycznych warunków zatrudnienia i rynkowych wynagrodzeń.
Ryzyko naruszenia praw własności intelektualnej osób trzecich 
Działalność spółek z portfolio inwestycyjnego Emitenta, zwłaszcza ta polegająca na produkcji 
‘supersamochodu’ może powodować kierowanie wobec tych spółek zarzutów naruszenia 
cudzych praw na dobrach niematerialnych. Dotyczy to przede wszystkim praw z rejestracji 
wzorów przemysłowych (zarówno krajowych, jak i wspólnotowych), jak również praw 
autorskich przynależnych projektantom (designerom) karoserii, bądź też jej części (spoilerów, 
zderzaków, etc.). Naruszenie tych praw może prowadzić do podnoszenia przez wspomniane 
osoby roszczeń o zaniechanie naruszenia, a także o naprawienie szkody powstałej w jego 
wyniku. Dochodzenie tych roszczeń może doprowadzić do wszczęcia procesów sądowych w 
Polsce i poza jej granicami, których rozstrzygnięcie jest niemożliwe do przewidzenia, a które 
prowadzić mogą do orzeczenia wobec konkretnych spółek z portfolio inwestycyjnego Emitenta 
zakazu produkcji (dystrybucji) określonych części, a także do obowiązku naprawienia 
wyrządzonej osobom trzecim szkody.

Ryzyko realizacji roszczeń spółek z portfolio inwestycyjnego z tytułu sprzedaży towarów przez 
Internet (w tym za granicę)
Niektóre spółki z portfolio inwestycyjnego Emitenta mogą oferować swoje towary i usługi 
między innymi przez Internet. Oznacza to, że nie mają one większego wpływu na określenie 
kręgu osób korzystających z ich usług (brak osobistego kontaktu z klientem). Z uwagi na 
anonimowość transakcji dokonywanych na rynku e-commerce przedsiębiorstwa działające w tej 
branży narażone są w większym stopniu na ryzyko niewykonania przez klientów zobowiązań 
płatniczych. Dochodzenie roszczeń przez spółki z portfolio inwestycyjnego Emitenta wobec 
klientów jest dodatkowo utrudnione w przypadku odbiorców mających miejsce zamieszkania 
poza terytorium Rzeczypospolitej. Oznacza to bowiem zwykle konieczność zapewnienia sobie w 
innych krajach reprezentacji procesowej w postępowaniach sądowych wszczynanych wobec 
nierzetelnych klientów. W wielu przypadkach może to oznaczać nieopłacalność dochodzenia 
roszczeń o niewielkiej wartości. 
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4.Wybrane informacje ze Spółek z Grupy Kapitałowej VENO 

Skład Grupy Kapitałowej VENO S.A. na dzień 31/12/2012

Nazwa Jednostki Udział w kapitale
Arrinera Automotive S.A. 71,81%

Stratofin Limited * 100,00%

Style247.pl S.A.* 52,94%

SCFP S.A.* 44,26%

VENTURIO S.A.* 42,53%

abeoNET S.A.* 6,81%

BLU ONE S.A.* 4,76%

* zgodnie z polityką VENO S.A. aktywa te sklasyfikowane są jako przeznaczone do obrotu i nie podlegają konsolidacji

Stratofin Limited
VENO posiada 100% w kapitale zakładowym Stratofin Limited z siedzibą na Cyprze. Inwestycja 
w Stratofin związana jest z decyzją VENO o uruchomieniu podmiotu inwestycyjnego w celu 
osiągnięcia prawnie dopuszczalnej optymalizacji podatkowej.

Arrinera Automotive S.A. 
Emitent posiada 71,88% w kapitale zakładowym tej Spółki.    
9 czerwca 2011 roku odbyła się długo oczekiwana prezentacja dla inwestorów i akcjonariuszy 
prototypu samochodu Arrinera – pierwszego polskiego supersamochodu. Spółka współpracuje z 
Lee Noble, co  przyczyni się do powstania perfekcyjnego produktu finalnego. 
W roku 2011 spółka ta kontynuowała przygotowania do produkcję  supersamochodu.
Na rok 2011 planowany był debiut Arrinera Automotive na NewConnect, jednakże ze względu 
na trwające od maja 2012 roku konsultacje z Działem Emitentów GPW, zarząd Arrinera 
Automotive S.A. zrezygnował z dalszych rozmów i w dniu 2012-05-22 złożył do Zarządu Giełdy 
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o wycofanie wniosku o dopuszczenie akcji 
do obrotu na NewConnect.  publikacji do Komisji Nadzoru Finansowego.
2012-08-03 Arrinera Automotive S.A. zaprezentowała nazwę pierwszego modelu Arrinery, 
która brzmi 'Hussarya' oraz przedstawiła unowocześnioną stylistykę nadwozia wersji 
produkcyjnej supersamochodu Arrinera Hussarya. Zaprezentowana stylistyka jest wynikiem 
konsekwentnie prowadzonych prac od 2008 roku zmierzających do stworzeniem polskiego 
supersamochodu Arrinera Hussarya. Arrinera Hussarya nie zmieniła najważniejszych wymiarów 
bazowych w stosunku do prototypu przedstawionego w 2011 roku, a przyjęta stylistyka 
spowodowała efekt optycznej lekkości, korespondując z aktualnymi trendami na świecie.

abeoNET S.A.
Emitent na dzień sporządzenia niniejszego raportu posiada 62,61% w kapitale zakładowym 
oraz w głosach 71,96%. 
abeoNET zadebiutowała z sukcesem na NewConnect w dniu 14.09.2011. 
Zarząd VENO S.A. wstrzymał koncepcję połączenia AbeoNet S.A. i Arrinera Automotive S.A. Na 
skutek analizy związanej z rozwojem projektu supersamochodu Arrinera oraz konsultacjami z 
akcjonariuszami VENO i Arrinera Automotive, Zarząd VENO uznał, iż z punktu widzenia 
akcjonariuszy najlepszym obecnie rozwiązaniem będzie ponowne złożenie Dokumentu 
Informacyjnego Arrinera Automotive na GPW w stosownym czasie.
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Style247.pl S.A.
Emitent posiada 52,94% w kapitale zakładowym spółki, znajdującej się obecnie na etapie 
uruchamiania portalu www.Style247.pl, który prezentować będzie  produkty znanych marek ze 
sklepów tradycyjnych i internetowych w oparciu o tzw. 'Discovery Shopping' (dalej DS - brak 
polskiego odpowiednika językowego). Idea DS polega na odtworzeniu w Internecie 
doświadczeń dokonywania zakupów w realnych sklepach, kiedy to wybór dokonywany jest na 
podstawie odnajdowania i oglądania podobnych bądź powiązanych ze sobą produktów według 
gustu użytkownika. W tradycyjnej porównywarce cen prezentowane są ceny identycznych 
produktów. Natomiast Style247.pl nie skupia się na najniższej cenie, lecz na pomocy 
użytkownikowi w odnalezieniu produktów według własnych preferencji, kiedy to cena jest 
drugorzędna. Aby osiągnąć taki efekt, Style247.pl oferuje wyszukiwanie według określonych 
stylów, wzorów, kolorów czy marek, prezentując podobne lub komplementarne produkty w 
sposób wizualny. Spółka planuje debiut na NewConnect w 2012 roku.

SCFP S.A. 
Emitent posiada 44,26% udziałów w spółce SCFP. Jest to firma powstała w celu tworzenia 
wspólnych przedsięwzięć realizujących projekty aplikacji mobilnych oraz zapewnienia wsparcia 
technologicznego, prawnego i organizacyjnego przez zespół profesjonalnych i doświadczonych 
specjalistów. Spółka planuje debiut na NewConnect w 2012 roku.

VENTURIO S.A.
Emitent posiada 42,53% udziałów w spółce VENTURIO. Firma VENTURIO powstała w celu 
uruchomienia portalu analitycznego, który będzie monitorował trendy klientów, ceny, 
sprzedawców itp. w serwisach aukcyjnych typu Allegro i Ebay. Spółka jest właścicielem serwisu 
stateo.pl. VENO S.A. posiada obecnie w kapitale zakładowym tej spółki 42,53%

BLU ONE S.A. 
Emitent posiada 4,76% udziałów w spółce BLU ONE, posiadającej 18% akcji w spółce 
Inno-Gene S.A., która zadebiutowała 8 lutego 2011 na NewConnect.
BLU ONE jest firmą inwestującą w spółki z branży nowych technologii i innowacyjnych 
pomysłów. Celem firmy jest dokonywanie inwestycji finansowych, a następnie pozostawanie w 
spółkach portfelowych w roli inwestora finansowego. Spółka stosuje typowe metody wyjścia z 
realizowanych przez siebie inwestycji, które traktuje długoterminowo, a mianowicie: wykup 
inwestorski, odsprzedaż udziałów lub akcji inwestorowi branżowemu lub upublicznienie spółki i 
sprzedaż akcji na rynku. Celem spółki jest maksymalizacja zysku na realizowanych przez siebie 
inwestycjach.

5.Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju
Spółka nie prowadzi działalności w zakresie badań i rozwoju.

6.Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa 
Zgodnie z wymogami art. 52 ust.2 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. 
z 2002r. nr 76, poz. 694 z późn. zm), Zarząd przedstawia skonsolidowane sprawozdanie 
finansowe za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011, na które składa się: 
1. wprowadzenie;
2. skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej VENO S.A. sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 
roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 16.114.782,53 zł;
3. skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej VENO S.A. za rok obrotowy 
obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujący zysk 
netto w kwocie 359.061,53 zł;
4. skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy obejmujący okres od 
dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, wykazujące wzrost kapitału własnego o 
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kwotę 10.146.641,51 zł;
5. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej VENO S.A. za rok 
obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku 
wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto o kwotę 136.599,71 zł;
6. informacja dodatkowa.
Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z przedstawionymi zasadami ustawy 
o rachunkowości oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową, finansową oraz 
wynik finansowy Spółki.

7. Akcje własne 
Spółka nie nabywała w roku 2011 i nie posiada udziałów własnych. 
Jednakże w dniu 2012-02-08 odbyło się NWZA Emitenta podczas którego uchwalono skup do 20 
proc. akcji własnych za maksymalnie 2,5 mln zł przy cenie maksymalnej na poziomie 4,65 zł. Do 
dnia dzisiejszego nie została jeszcze podjęta decyzja o uruchomieniu programu skupu akcji 
własnych. Dostępne przykłady z rynku NewConnect nie zawsze przekonują o zasadności takiej 
decyzji. Jednakże Zarząd obserwuje na bieżąco zmiany kursu akcji Spółki i nie jest wykluczone, 
że decyzja taka zostanie podjęta. 

8. Oddziały (zakłady) Grupy Kapitałowej
Spółka nie posiada oddziałów samodzielnie sporządzających sprawozdanie finansowe.  

9. Instrumenty finansowe
Spółka nie stosowała w 2011 roku roku instrumentów finansowych. 
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