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Zarząd Nemex S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o Załącznik Nr 3 do 

Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane 

w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”, przekazuje niniejszym do 

publicznej wiadomości raport okresowy za IV kwartał 2012 roku. 
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1. Podstawowe informacje o Spółce 
 

Dane Emitenta 

Firma:  Nemex S.A. 

Kraj:  Polska 

Siedziba:  Warszawa 

Adres:  05-077 Warszawa, ul. Cienista 34 

Telefon:  +48 22 250 20 11 

Poczta e-mail:  biuro@nemex.pl 

Strona www:  www.nemex.pl 

Numer KRS:  0000367556 

Oznaczenie Sądu:  Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział KRS 

REGON:  140845016 

NIP:  952-20-11-467 

 

Zarząd 

Grzegorz Pilich – Prezes Zarządu 

 

Kapitał zakładowy 

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1 863 000,00 zł i dzieli się na: 

 5 300 000 (słownie: pięć milionów trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, 

o wartości nominalnej 0,10 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 530 000,00 zł 

(słownie: pięćset trzydzieści tysięcy złotych); 

 1 015 000 (słownie: jeden milion piętnaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii 

B, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 101 500,00 zł 

(słownie: sto jeden tysięcy pięćset złotych); 
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 3 315 000 (słownie: trzy miliony trzysta piętnaście tysięcy) akcji zwykłych na 

okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 

331 500,00 zł (słownie: trzysta trzydzieści jeden tysięcy pięćset złotych); 

 4 000 000 (słownie: cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości 

nominalnej 0,10 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 400 000,00 zł (słownie: 

czterysta tysięcy złotych); 

 5 000 000 (słownie: pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości 

nominalnej 0,10 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 500 000,00 zł (słownie: 

pięćset tysięcy złotych); 

 

Skład Akcjonariatu 

Akcjonariat spółki Nemex S.A. uwzględniający akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% 

głosów na Walnym Zgromadzeniu na dzień sporządzenia raportu kwartalnego, tj. 14 lutego 

2013 roku, zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu przedstawia się następująco: 

Lp Akcjonariusz Liczba akcji 
Udział w kapitale 
zakładowym (%) 

Liczba 
głosów 

Udział w ogólnej 
liczbie głosów 

na WZA (%) 

1. Grzegorz Pilich 4 458 951 23,93% 4 458 951 23,93% 

2. 
AGAPE GROUP 

Sp. z o.o. 
2 681 000 14,39% 2 681 000 14,39% 

3. 
Agnieszka 

Wieczorek - Pilich 
1 550 000 8,32% 1 550 000 8,32% 

4. Intersell Sp. z o.o. 1 500 000 8,05% 1 500 000 8,05% 

5. Jerzy Kula 1 170 880 6,28% 1 170 880 6,28% 

6. Pozostali  39,03%  39,03% 

 Łącznie 18 630 000 100,00% 18 630 000 100,00% 
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2. Wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej 
 

Emitent wskazuje, że w dniu 2 października 2012 roku powołana została spółka Intersell Sp. z 

o.o., w której spółka Nemex S.A. objęła 100% udziałów dających prawo do 100% głosów na 

Zgromadzeniu Wspólników. Udziały zostały objęte po wartości nominalnej, a kapitał 

zakładowy tej spółki na koniec IV kwartału 2012 roku wynosił 5.000 złotych. Na dzień 

sporządzenia niniejszego raportu Nemex S.A. nadal pozostaje jedynym właścicielem spółki 

Intersell Sp. z o.o. w organizacji. 

Główną działalnością spółki Intersell Sp z o.o. jest prowadzenie sklepów internetowych, 

które zostały stworzone przez Emitenta. Pozwoliło to na uporządkowanie prowadzonej przez 

Emitenta działalności. Od dnia 8 listopada 2012 roku spółka zależna prowadzi sprzedaż 

towarów Sklepu Alergika prowadzonego pod adresem alergia.med.pl. 

Zarząd wskazuje, że niniejszy raport zawiera jedynie jednostkowe dane finansowe Nemex 

S.A., ponieważ okres, w którym spółka Intersell Sp. z o.o. w organizacji prowadziła 

działalność był zbyt krótki, żeby jej wyniki za IV kwartał 2012 roku były istotne dla Nemex 

S.A. Dlatego Zarząd postanowił o niekonsolidowaniu wyników finansowych na podstawie art. 

58 Ustawy o rachunkowości (Dz.U. z 2009 nr 152 poz. 1223 z późn. zm.). 

3. Wybrane dane finansowe 

Poniżej zaprezentowane zostały wybrane dane finansowe z Rachunku Zysków i Strat oraz 

Bilansu Emitenta na koniec IV kwartału 2012 roku. 

Tabela 1. Wybrane pozycje z RZiS 

 
IV kwartał IV kwartał Narastająco Narastająco 

2012 2011 
01.01. – 

31.12.2012 
01.01. – 

31.12.2011 

Przychody netto ze 
sprzedaży i zrównane z 

nimi 
657 851,54 833 441,18 2 550 768,56 1 330 835,88 

- w tym towary 138 357,86 614 516,39 721 391,21 985 840,05 
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Zysk/strata na 
sprzedaży 

10 176,04 -153 782,34 -624 389,73 -718 785,89 

Zysk/strata na 
działalności 
operacyjnej 

10 426,04 -152 751,49 -624 395,03 -720 953,78 

Zysk/strata na 
działalności 

gospodarczej 
10 411,76 -156 051,65 -625 072,74 -734 469,86 

Zysk/strata brutto 10 411,76 -156 051,65 -625 072,74 -734 469,86 

Zysk/strata netto 10 411,76 -156 051,65 -625 072,74 -734 469,86 

Amortyzacja 1 786,78 3 320,28 8 146,10 24 172,14 

 

Tabela 2. Wybrane pozycje z Bilansu 

 Stan na 31.12.2012 Stan na 31.12.2011 

Rzeczowe aktywa trwałe 2 977,82 10 124,92 

Należności długoterminowo 0,00 0,00 

Aktywa obrotowe 1 878 137,78 1 107 298,52 

Należności 
krótkoterminowe 

946 704,51 142 754,80 

Kapitał własny 1 259 857,8 663 430,54 

Zobowiązania 
długoterminowe 

0,00 0,00 

- w tym kredyty i pożyczki 0,00 0,00 

Zobowiązania 
krótkoterminowe 

623 685,83 458 910,93 

- w tym kredyty i pożyczki 31 255,13 45 376,91 
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4. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały 

wpływ na osiągnięte wyniki finansowe 

Zarząd spółki Nemex S.A. pragnie przede wszystkim zauważyć, że w czwartym kwartale 2012 

roku utrzymana została wysoka liczba transakcji w Sklepie Alergika, dzięki czemu wartość 

osiągniętych przychodów również pozostała na wysokim poziomie. Wprawdzie wynik 

657 851,54 złotych w porównaniu do wyniku za analogiczny okres ubiegłego roku jest 

słabszy, jednak należy podkreślić, że w połowie IV kwartału 2012 roku Nemex S.A. przekazała 

prowadzenie sprzedaży w Sklepie Alergika do swojej spółki zależnej. Dlatego znacznie lepiej 

wzrost poziomu sprzedaży oddają szacunkowe dane skumulowane za cały 2012 rok. 

Przychody w tym okresie wyniosły 2 550 768,56 złotych, a więc były aż o 91,67% wyższe niż 

w ubiegłym roku.  

Ponadto Zarząd Nemex S.A. w dalszym ciągu prowadził działania ukierunkowane na 

ograniczanie kosztów prowadzonej działalności, dzięki czemu zdecydowanej poprawie uległ 

także końcowy wynik finansowy netto. Po raz pierwszy od kilku kwartałów Emitent osiągnął 

dodatni wynik na poziomie 10 411,76 złotych, co pozwoliło na polepszenie szacunkowego 

wyniku za cały rok w stosunku do roku 2011. 

5. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości realizacji 

publikowanych prognoz finansowych na dany rok obrotowy 

Zarząd Emitenta w dniu 14 maja 2012 roku, raportem bieżącym nr 34/2012, odwołał 

prognozy finansowe na rok 2012 zaprezentowane w raporcie bieżącym nr 33/2011 z dnia 14 

listopada 2011 roku. Od tego czasu Zarząd nie opublikował nowych prognoz. 

6. Informacje Zarządu na temat aktywności, jaką w okresie 

objętym raportem Emitent podejmował w obszarze rozwoju 

prowadzonej działalności 

Czwarty kwartał 2012 roku przyniósł w spółce Nemex S.A. przede wszystkim zmiany 

organizacyjne. W dniu 2 października 2012 roku powołana została spółka zależna – Intersell 

Sp. z o.o. – która miała przejąć od Emitenta prowadzenie sklepów, które zostały już przez 
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Nemex S.A. rozwinięte. Działając zgodnie z tą strategią w dniu 7 listopada 2012 roku Emitent 

dokonał sprzedaży części domen (m.in. alergia.med.pl oraz sklepalergika.pl) związanych ze 

Sklepem Alergika do swojej spółki zależnej. Praktycznie od tego momentu to Intersell Sp. z 

o.o. w organizacji prowadziła sprzedaż produktów dla osób posiadających różnego rodzaju 

alergie za pośrednictwem sklepu www.alergia.med.pl. 

W IV kwartale nastąpiło również zakończenie prac nad wprowadzeniem nowej odsłony 

graficznej Sklepu Alergika. Emitent informował o tych pracach w poprzednich raportach 

kwartalnych. Dokonane zmiany pozwolą w ocenie Zarządu ułatwić nawigację użytkowników 

po Sklepie, a także zwiększą prawdopodobieństwo dokonywania przez nich zakupów dzięki 

polepszonej prezentacji oferowanych produktów. 

W ostatnim miesiącu grudnia 2012 roku Spółka złożyła wniosek o wprowadzenie do obrotu 

na rynku NewConnect akcji serii C i D. Zgodnie z uchwałą Zarządu Giełdy z dnia 11 grudnia 

2012 roku zostały one dopuszczone do obrotu, a od dnia 20 grudnia znajdują się już w 

obrocie. 

Należy także wskazać, że pod koniec grudnia 2012 roku Zarząd Nemex S.A., pragnąc 

rozszerzyć zakres działalności Emitenta o nowe, perspektywiczne branże, rozpoczął rozmowy 

z potencjalnym inwestorem zewnętrznym. W ich wyniku na dzień 25 lutego 2013 roku 

zostało zwołane Walne Zgromadzenie, na którym akcjonariusze będą głosowali nad 

uchwałami m.in. w zakresie podwyższenia kapitału zakładowego Nemex S.A., a także 

poszerzenia zakresu działalności Spółki. Zarząd pragnie podkreślić, że prowadzone działania 

mają na celu dalszą poprawę wyników finansowych Emitenta, a w związku z tym zwiększenie 

wartości Nemex S.A. dla akcjonariuszy. 

7. Oświadczenie Zarządu 
 

Zarząd NEMEX S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, wybrane informacje 

finansowe i dane  porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi 

Emitenta oraz że kwartalne sprawozdanie z działalności Emitenta zawiera prawdziwy obraz 

sytuacji Emitenta oraz jego osiągnięć i rozwoju. 

http://www.alergia.med.pl/

