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1. Wybrane jednostkowe dane finansowe Emitenta 

Powyższe dane nie były badane przez biegłego rewidenta.
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Wybrane jednostkowe dane finansowe

Kapitał własny
Należności długoterminowe 0 0
Należności krótkoterminowe
Środki pieniężne i aktywa pieniężne
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe

stan na 
31.12.2011 

stan na 
31.12.2012 

15 386 933 16 638 072

2 754 948 1 800 087
491 629 75 765
34 813 34 813

990 354 961 439

Wybrane jednostkowe dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 0 0
Amortyzacja
Zysk (strata) ze sprzedaży
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
Przychody finansowe
Koszty finansowe
Zysk (strata) brutto
Zysk (strata) netto

01.01.2011- 
31.12.2011 

narastająco

01.01.2012- 
31.12.2012 

narastająco
IV kwartał 

2011
IV kwartał 

2012
132 000 132 000
90 542 71 718 36 753 17 930

-630 760 -437 875 -369 306 -176 420
-380 140 -437 874 -118 687 -176 420
506 903 869 755 -286 840 76 012

1 072 285 880 418 931 552 739 685
-945 522 -448 536 -1 337 079 -840 094
-781 261 -448 536 -1 172 818 -840 094



2. Wybrane skonsolidowane dane finansowe Emitenta 

Powyższe dane nie były badane przez biegłego rewidenta.
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Kapitał własny
Należności długoterminowe
Należności krótkoterminowe
Środki pieniężne i aktywa pieniężne
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe

Wybrane skonsolidowane dane 
finansowe

stan na 
31.12.2011 

stan na 
31.12.2012 

14 269 784 14 366 630
3 400 3 400

2 381 694 1 635 586
504 326 246 569
111 232 111 232

1 288 409 1 993 522

Amortyzacja
Przychody netto ze sprzedaży
zysk(strata) na sprzedaży
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
Przychody finansowe
Koszty finansowe
Zysk (strata) brutto
zysk (strata)   netto
Zysk (strata) brutto
zysk (strata)   netto

Wybrane skonsolidowane dane 
finansowe

01.01.2011- 
31.12.2011 

narastająco

01.01.2012- 
31.12.2012 

narastająco
IV kwartał 

2011
IV kwartał 

2012
140 156 122 132 62 324 30 533

5 725 7 000 3 225 1 500
-1 202 382 -1 199 442 -315 094 -553 104

-108 321 -1 199 439 -89 565 -553 104
1 471 723 869 756 965 127 76 012
1 088 598 885 055 185 442 739 761

274 804 -1 214 739 690 119 -1 216 853
438 399 -1 214 739 853 007 -1 216 853
359 062 -1 214 739 774 377 -1 216 853
359 062 -1 214 739 773 670 -1 216 853



3. Podstawowe informacje o Spółce Emitenta 
Na skutek emisji warrantów subskrypcyjnych serii A i B oraz akcji serii I oraz J, na dzień 
publikacji raportu ilość akcji Emitenta wynosi 8.140.706.

Firma VENO Spółka Akcyjna

Siedziba Warszawa

Adres Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa

Ilość akcji 8.140.706

Kapitał zakładowy 12.618.094,30 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.

Rada Nadzorcza jest obecnie siedmioosobowa i w jej skład wchodzą:
 Pan Marek Tomkiewicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej
 Jacek Haft-Szatyński - Członek Rady Nadzorczej  
 Pan Piotr Jakubowski - Członek Rady Nadzorczej 
 Pan Mariusz Matusiak – Członek Rady Nadzorczej
 Wioletta Sitańska - Członek Rady Nadzorczej 
 Piotr Gniadek - Członek Rady Nadzorczej 
 Andrzej Wojno - Członek Rady Nadzorczej 

4. Struktura akcjonariatu
Na dzień 31/12/2013 następujący akcjonariusze posiadali co najmniej 5% głosów na walnym 
zgromadzeniu:

Na dzień sporządzenia raportu co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu posiadali: 

VENO Spółka Akcyjna, Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, REGON: 141107326, NIP: 1132693199, KRS: 0000290248 
tel.: (22) 208 78 48, fax: (22) 203 53 93, BIURO@VENO-SA.PL, WWW.VENO-SA.PL,

Kapitał zakładowy 12.618.094,30 PLN, w pełni opłacony, wpisu dokonał Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydz. Gosp. KRS  

 AKCJONARIUSZ  L. AKCJI  % AKCJI  L. GŁOSÓW  % GŁOSÓW
 Zen Capital ONE Sp. z o.o. S.K.A. 2 660 240  32,68 2 660 240 32,68
 GERO S.A. 794 960  9,77 794 960 9,77
 Porozumienie akcjonariuszy VENO SA 707 540  8,69 707 540 8,69
VENO Spółka Akcyjna 6 100  0,07 6 100 0,07
 Pozostali 48,79 48,79

 AKCJONARIUSZ  L. AKCJI  % AKCJI  L. GŁOSÓW  % GŁOSÓW
GERO S.A. 260000 5,06% 260000 5,06%
Waldemar Sobański 290545 5,65% 290545 5,65%
Robert Potoczak 283655 5,52% 283655 5,52%
VENO Spółka Akcyjna 6100 0,12% 6100 0,12%
Pozostali 89,17% 89,17%



5. Komentarz dotyczący prezentacji danych finansowych
Zgodnie z polityką rachunkowości Emitenta, nabywane przez niego akcje i udziały wyceniane 
są według wartości godziwej, tj. w przypadku aktywów notowanych na rynkach 
zorganizowanych (np. giełda, alternatywny system obrotu) według ich ceny rynkowej na koniec 
danego okresu sprawozdawczego, a w przypadku braku takiego rynku dla aktywów - według 
ceny nabycia pomniejszonej o ewentualne odpisy z tytułu utraty wartości.

W przypadku aktywów notowanych na rynkach zorganizowanych, różnica z wyceny 
wykazywana jest w rachunku zysków i strat odrębnie dla aktywów, w odniesieniu do których 
bieżąca wycena rynkowa jest niższa od ceny nabycia lub ceny rynkowej na koniec 
poprzedniego okresu sprawozdawczego (koszty finansowe - aktualizacja wartości inwestycji) i 
dla aktywów, w odniesieniu do których bieżąca wycena rynkowa jest wyższa od ceny nabycia 
lub ceny rynkowej na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego (przychody finansowe - 
aktualizacja wartości inwestycji). W związku z powyższym, saldo powyższych dwóch pozycji 
rachunku zysków strat wskazuje na różnicę w wycenie rynkowej aktywów w stosunku do daty 
zakończenia poprzedniego okresu sprawozdawczego.
W pozycji przychody finansowe wykazywany jest także faktycznie zrealizowany zysk ze zbycia 
inwestycji, rozumiany jako różnica pomiędzy ceną sprzedaży a kosztem nabycia danego 
aktywa. Analogicznie, w pozycji koszty finansowe wykazywana jest również faktycznie 
zrealizowana strata ze zbycia inwestycji.

6. Komentarz dotyczący czynników i zdarzeń mających wpływ na 
osiągnięte wyniki finansowe

VENO jest Spółką, której akcje są notowane na rynku NewConnect od 7 lutego 2008 roku.
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. 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. 

Zestawienie czynników i zdarzeń  według dat:
 2012-10-04 Arrinera Automotive S.A. podpisała z Politechniką Warszawską umowę 

Konsorcjum naukowego o nazwie "Inicjatywa transferu techniki lotniczej do przemysłu 
motoryzacyjnego ITTLePM". Szacowana wartość projektów badawczych wynosi 5.000.000 
zł. Kwota przewidziana na sfinansowanie prac dla Arrinera Automotive wynosi 50% 
powyższej kwoty. Umowa przewiduje 3-letnią współpracę przy programie badawczym 
organizowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Celem kooperacji jest 
stworzenie platformy badawczej na bazie supersamochodu Arrinera dla innowacyjnych 
rozwiązań konstrukcyjnych proponowanych przez uczelnię oraz wieloletniego programu 
badawczego. 

 2012-10-12 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 
07/11/2012 roku

 2012-10-18 oraz 2012-10-22 W wykonaniu praw z warrantów subskrypcyjnych serii B  
opłaconych i wydanych osobom uprawnionym zostało 1.100.000 akcji serii J. Wszystkie 
akcje zostały objęte i opłacone, a następnie wydane osobom uprawnionym. Cena emisyjna 
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akcji serii J wynosiła 1,55 PLN za każdą akcję. Ilość akcji Emitenta wynosiła 5.140.706, 
nominał 1,55 PLN, natomiast kapitał podstawowy wynosi 7.968.094,30 PLN.

 2012-10-23 Emitent nabył 12.526.189 warrantów subskrypcyjnych serii B (dalej 
zwanych "Warrantami"), wyemitowanych przez spółkę pod firmą Arrinera Automotive S.A. 
Oferta nabycia powyższych warrantów w cenie 2 gr za jeden warrant zostanie skierowana 
do 99 akcjonariuszy, którzy objęli i opłacili co najmniej 21.001 (dwadzieścia jeden tysięcy i 
jedna) akcji serii G VENO S.A., przy czym za każde objęte i opłacone 25 akcji VENO S.A. 
serii G przysługuje prawo do nabycia 1 warrantu subskrypcyjnego serii B. Zarząd VENO 
S.A. przypomina, iż każdy 1 warrant subskrypcyjny serii B uprawnia do objęcia 1 akcji 
Arrinera Automotive S.A. serii C2 w cenie 45 groszy za jedną akcję.

 2012-10-25 Między Emitentem a EBC Solicitors S.A. podpisana została umowa o 
wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii J na rynek NewConnect

 2012-11-08 Opublikowano treść uchwał podjętych przez NWZA VENO S.A. w dniu 
07/11/2012 r. oraz odpowiedzi na pytania zadane w trybie art. 428 par. 5 KSH zadane 
podczas NWZ Spółki 

 2012-11-08 Opublikowano ogłoszenie o poborze akcji serii K
 2012-11-09 Opublikowano tekst jednolity ogłoszenia o poborze akcji serii K po korekcie
 oficjalne potwierdzenie, że znak towarowy ”Arrinera” został zarejestrowany w Rosji w 

klasach 12, 25, 28, 35, 37, 41. Poniżej skan pierwszej strony certyfikatu o numerze 
470955.

 2012-11-26 W nawiązaniu do w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2012 z dnia 
2012-02-08 oraz Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą 
VENO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 8 lutego 2012 roku w przedmiocie 
nabycia akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne 
Zgromadzenie, podaje do publicznej wiadomości Regulamin nabywania akcji własnych 
przez Emitenta, zatwierdzony uchwałą Zarządu VENO S.A. z dnia 26/11/2012 roku. Termin 
rozpoczęcia nabywania akcji własnych nastąpił w dniu 27 listopada 2012 roku.

 2012-12-01 Zarząd podjął uchwałę, w której postanowił o zmianie adresu Spółki na 
Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa

 2012-12-15 Zarząd poinformował, iż w ciągu ostatniego roku, tj. od wpłynięcia w dniu 
15/12/2011 gotówki z KDPW w ramach emisji akcji serii G, Emitent przekazał do spółki 
zależnej Arrinera Automotive S.A. kwotę w wysokości 1.088.500,00 PLN jako warunkowe 
podwyższenie kapitału zakładowego na objęcie akcji serii C1 w cenie 0,80 zł (osiemdziesiąt 
groszy) za sztukę w ramach wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych serii A. Cena 
emisyjna warrantów subskrypcyjnych serii A wynosiła 16 gr (szesnaście groszy) za każdy 
poszczególny warrant. 

 2013-01-17 Zarząd powziął informację, że uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia Spółki z dnia 7 listopada 2012 roku w sprawie podwyższenia kapitału 
zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych 
akcjonariuszy) oraz w sprawie zmiany statutu (raport bieżący EBI nr 68/2012) nie została 
powzięta skutecznie ze względu na brak wymaganej przepisami kodeksu spółek 
handlowych liczby głosów "za" przy głosowaniu nad przyjęciem tejże uchwały. Mając na 
uwadze treść raportów bieżących EBI dotyczących wykonania przedmiotowej uchwały, w 
tym również treść raportu bieżącego EBI nr 3/2013, dotyczącego przedłużenia terminu 
wykonywania prawa poboru akcji serii K, Zarząd VENO S.A. informuje, że podjął decyzję o 
natychmiastowym zaprzestaniu prowadzenia działań związanych z emisją akcji serii K. Tym 
samym Zarząd VENO S.A. nie dokonał przydziału akcji serii K oraz nie podejmował 
jakichkolwiek innych działań mających na celu rejestrację akcji serii K w oparciu o treść 
uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 listopada 2012 roku.

 2013-01-17 Zarząd mając na uwadze treść raportu EBI 5/2013 dotyczącego 
zaprzestania prowadzenia działań związanych z emisją akcji serii K, w dniu 16 stycznia 
2013 roku złożył do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o 
wycofanie wniosku o wprowadzenie akcji serii J, akcji serii K, praw do akcji serii K oraz 
praw poboru akcji serii K Spółki do alternatywnego systemu obrotu.

 2013-01-17 do Spółki wpłynęła umowa podpisana w dniu 16/01/2013 roku dotycząca 
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nabycia aktywów o znacznej wartości. Przedmiotem umowy było nabycie przez Emitenta 
160 (sto sześćdziesiąt) Certyfikatów GO FUND 2 FIZAN, numer RFI 670, każdy o wartości 
nominalnej 100,00 zł. (słownie: sto złotych) za kwotę łączną 3.880.022,00 PLN (trzy 
miliony osiemset osiemdziesiąt tysięcy dwadzieścia dwa złote). Głównym aktywem jaki 
posiada GO FUND 2 FIZAN poprzez swoją spółkę zależną jest 29,47% akcji The Farm 51 
Group S.A.

 2013-02-08 podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, 
odwołane zostały następujące osoby z Rady Nadzorczej: Jacek Haft-Szatyński, Mariusz 
Matusiak, Piotr Jakubowski i Maciej Hajduk. Jednocześnie Spółka informuje, że podczas 
tego samego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy, na stanowiska 
członków Rady Nadzorczej powołane zostały następujące osoby: Jacek Haft-Szatyński, 
Mariusz Matusiak, Piotr Jakubowski, Andrzej Wojno, Wioletta Sitańska, Marek Tomkiewicz i 
Piotr Gniadek.

 2013-02-09 Zarząd przekazał treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 07/02/2013 r.

 2013-02-12 W wyniku podpisanych w dniu 11/02/2013 r. umów, Emitent nabył 286 
certyfikatów GO FUND 2 FIZAN (numer RFI 670) zarządzanego przez GO Towarzystwo 
Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, każdy o wartości nominalnej 100,00 
PLN (słownie: sto złotych) za kwotę łączną 14.300.000,00 PLN (czternaście milionów 
trzysta tysięcy złotych). Głównym aktywem jaki posiada GO FUND 2 FIZAN poprzez swoją 
spółkę zależną jest 29,47% akcji The Farm 51 Group S.A.

 2013-02-12 W wyniku podpisanych w dniu 11/02/2013 r. aneksów do umów objęcia 
akcji, akcjonariusze uzupełnili wkłady za akcje serii I do poziomu ceny emisyjnej równej 
5,00 PLN (pięć złotych) zgodnie z uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Spółki z dnia 8 lutego 2012 roku. Uzupełnienie wkładów jest efektem negocjacji wynikłych 
z faktu, iż Komisja Nadzoru Finansowego skierowała do Spółki pismo, w którym podważyła 
ważność uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 listopada 
2012 zmieniającej cenę emisyjną, na podstawie której między innymi zmieniony został 
zapis upoważniający Zarząd Spółki do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii I w ten sposób, 
że zamiast upoważnienia dla Zarządu Spółki do ustalenia ceny minimalnej na poziomie nie 
niższym niż 5,00 zł za każdą akcję serii I Zarząd Spółki został upoważniony do ustalenia 
ceny emisyjnej na poziomie nie niższym niż 1,55 zł za każdą akcję serii I. W wykonaniu 
praw z warrantów subskrypcyjnych serii A na dzień dzisiejszy opłaconych i wydanych 
osobom uprawnionym zostało 3.000.000 akcji serii I za kwotę 15.000.000,00 PLN 
(piętnaście milionów złotych) w cenie emisyjnej 5,00 PLN (pięć złotych). Wszystkie akcje 
zostały objęte i opłacone, a następnie wydane osobom uprawnionym.

6.  Informacje na temat aktywności w obszarze rozwoju prowadzonej 
działalności skierowanych na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych 
w przedsiębiorstwie.

Emitent nie miał aktywności w powyższym obszarze.

7. Prognozy wyników finansowych
Emitent nie publikuje prognoz finansowych ze względu na specyfikę swojej działalności.
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8. Wybrane informacje ze Spółek z grupy VENO 
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. Spółka odnotowała pierwsze 
transakcje kapitałowe na których osiągnęła zysk.

Arrinera Automotive S.A. 
Emitent posiada 79,17% w kapitale zakładowym tej Spółki.    

Poniżej prezentujemy wybrane wydarzenia oraz działania z 2012 roku:

Z dumą możemy oznajmić, że już na obecnym etapie supersamochód Arrinera cieszy się 
bardzo dużym zainteresowaniem, o czym świadczy ilość zapytań napływająca z całego świata. 
Pod względem innowacyjności oraz możliwości promocji Polski na świecie firma Arrinera 
porównywana jest m.in. z grafenem (wg. portalu Tomasza Lisa NaTemat.pl: 
http://natemat.pl/23541,dzieci-i-grafen-to-nasze-bogactwo-na-czym-jeszcze-polska-moze-
budowac-swoja-potege).

1. Bardzo cenne, a zarazem godne uwagi, było nawiązanie współpracy z Politechniką 
Warszawską reprezentowaną przez prof. nzw. dr hab. inż. Janusza Piechnę oraz dr inż. Rafała 
Dalewskiego z Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa - Instytutu Techniki Lotniczej i 
Mechaniki Stosowanej, Zakładu Aerodynamiki. Panowie zaszczycili nas swoją partycypacją w 
projekcie supersamochodu Arrinera pod kątem realizacji badań nad aerodynamiką pojazdu. Na 
podstawie przekazanego modelu 3D CAD przebadane zostały właściwości aerodynamiczne 
bryły nadwozia pojazdu. Wyniki badań przeprowadzonych przez Politechnikę Warszawską były 
bardzo zadowalające, niemniej jednak dokonano udoskonaleń w geometrii, w rezultacie 
zatwierdzona została linia nadwozia. Szczegóły badań aerodynamicznych umieszczaliśmy na 
naszym blogu, poniżej znajduje się linki do właściwych podstron: 

http://arrinera.blogspot.com/2012/11/badania-aerodynamiczne-arrinery.html 
http://arrinera.blogspot.com/2012/08/badania-aerodynamiczne-arrinery.html

2. W ramach współpracy z ww uczelnią zawiązane zostało konsorcjum pod nazwą „Inicjatywa 
transferu techniki lotniczej do przemysłu motoryzacyjnego ITTLePM”, będące platformą 
badawczą (na bazie supersamochodu Arrinera) dla innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjnych 
proponowanych przez uczelnię oraz dla wieloletniego programu badawczego. Umowa została 
podpisana pomiędzy Arrinera Automotive S.A., Politechniką Warszawską oraz firmą SymKom - 
dystrybutorem zaawansowanego oprogramowania, firmą posiadającą prawie dwudziestoletnie 
doświadczenie w dziedzinie symulacji przepływów, oferującą najnowsze technologie z dziedziny 
CAE i CAD, ukierunkowanej na obliczeniową mechanikę płynów CFD oraz analizy strukturalne.  

Umowa przewiduje 3-letnią współpracę przy programie badawczym organizowanym przez 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.  

Poniżej trzy podstawowe cele do osiągnięcia w fazie badawczej: 

  I. Opracowanie na drodze numerycznej i doświadczalnej (badania tunelowe) charakterystyk 
aerodynamicznych dodatkowych elementów aerodynamicznych modyfikujących charakterystyki 
mechaniczne pojazdu. Badania będą dotyczyły dodatkowych płatów, spoilerów i kanałów, 
stałych i o zmiennej geometrii, generujących na drodze przepływowej siły dociskające 
nadwozie pojazdu do drogi. Charakterystyczną cechą proponowanych rozwiązań jest 
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wytwarzanie aerodynamicznej siły dociskającej pojazd do drogi bez zwiększania masy pojazdu. 
Badany będzie system, w którym można wyróżnić dwa główne elementy. System quasi-
stacjonarny dopasowujący charakterystyki aerodynamiczne pojazdu do zmieniających się 
stosunkowo wolno warunków zewnętrznych (łuki drogi, wzniesienia, ograniczenia prędkości) 
oraz system dynamiczny, w którym układ regulacyjny zmienia ustawienie elementów 
aerodynamicznych w taki sposób by wytwarzać siły kompensujące zaburzenia ruchu pojazdu 
wywołane czynnikami zewnętrznymi (nierównościami drogi, podmuchami wiatru, itp.).  

II. Opracowanie koncepcji, wykonanie obliczeń numerycznych, wykonanie elementów i badania 
wytrzymałościowe kompozytowej ramy pojazdu (obecnie tego typu rozwiązanie stosowane jest 
w najdroższych supersamochodach takich jak np.: Bugatti Veyron, Koenigsegg Agera, 
Lamborghini Aventador) będącej elementem lżejszym, sztywniejszym i bezpieczniejszym 
podczas zderzeń od stosowanych obecnie ram stalowych.  

III. Opracowanie i wykonanie systemu monitoringu i diagnostyki stanu technicznego 
elementów opracowanego systemu. Praca polegać będzie na zdefiniowaniu wielkości fizycznych 
opisujących krytyczny stan elementów pojazdu, doborze czujników rejestrujących te wielkości i 
oszacowaniu niebezpiecznych ich wartości. Opracowany system będzie zintegrowany z 
systemem aktywnego tłumienia drgań. Zarówno wielkość luzów w układzie zawieszenia 
pojazdu i jego ruchomych elementów aerodynamicznych, jak i detekcja rozwoju uszkodzeń 
kompozytu (z którego wykonana będzie rama i nadwozie) powstających na skutek zmęczenia 
materiału. 

3. Zaprojektowana została przestrzenna rama 3D dla wersji produkcyjnej supersamochodu 
Arrinera Hussarya. 

4. Zakupione zostały główne podzespoły (w tym silnik koncernu GM), które będą użyte w 
jeżdżącej ramie supersamochodu Arrinera Hussarya.  

5. Wyfrezowany został model w wersji produkcyjnej supersamochodu w skali 1:4 w modeling 
clayu w celu oceny w rzeczywistości bryły nadwozia zaprojektowanej w 3D i naniesienia 
poprawek. Zaprojektowana również została kabina supersamochodu Arrinera Hussarya w skali 
1:1, zgodnie z dokumentacją techniczną. 

6. Dokonaliśmy również usprawnień ergonomicznych we wnętrzu modelu w skali 1:4 oraz w 
kabinie wykonanej w skali 1:1, a także udoskonaliliśmy wnętrze auta. 

7. Kolejnym ciekawym wydarzeniem jest otrzymanie przez spółkę zaproszenia do współpracy 
od firmy kooperującej z organizatorem europejskich wyścigów samochodów sportowych oraz 
wyścigowych GT3. Na poczet współpracy został podpisany list intencyjny i umowa o 
zachowaniu poufności. Firma zagraniczna zaproponowała stworzenie na własny koszt Arrinery, 
która będzie brała udział w zawodach GT3. Po stronie Arrinera Automotive S.A. należeć będzie 
dostarczenie jedynie ramy pojazdu, wnętrza i paneli nadwozia. Jesteśmy w stałym kontakcie z 
ww firmą i regularnie konsultujemy z nią wszystkie techniczne szczegóły. Mamy nadzieję, że w 
niedalekiej przyszłości zobaczymy supersamochód Hussarya w wyścigu GT3. 

Zachęcamy do zapoznania się z koncepcja wyglądu Arrinery w wersji GT3,: 
http://arrinera.blogspot.com/2012/11/czy-tak-bedzie-wygladac-arrinera.html 

8. W 2012 roku upubliczniony został wygląd wersji produkcyjnej Arrinera Hussarya. Na 
początku pokazaliśmy szkice obrazujące etapy powstawania finałowego desingu, następnie 
teasery a na końcu rendery. Nowy wygląd auta spotkał się z dużym uznaniem na całym 
świecie, o czym świadczą emaile i telefony od osób zainteresowanych kupnem auta czy też 
samym projektem. Byli nawet klienci chętni od razu na wpłacenie zaliczki. 
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Rendery powstały na podstawie inżynierskich prac wykonanych przy użyciu oprogramowania 
CAD, dzięki czemu rendery uwzględniają i przedstawiają supersamochód, który spełnia szereg 
wymogów związanych z homologacją. Rendery są efektem kilkuletniego programu rozwoju 
supersamochodu Arrinera oraz 14-MIESIĘCZNEJ PRACY zespołu specjalistów przy opracowaniu 
stylistyki, wraz z uwzględnieniem wyników badań aerodynamicznych, przeprowadzonym przez 
Politechnikę Warszawską (wydział MEiL). W tym czasie zostały opracowane i umiejscowione 
wewnątrz wszystkie najważniejsze podzespoły i elementy pojazdu, oraz dopracowana 
ergonomia kabiny przy użyciu m.in. 95-centylowego fantoma, kabiny w skali 1:1 i prototypu. 
Ciekawostką jest fakt, iż design nadwozia został już w 80% opracowany do końca grudnia 
2011 roku, natomiast dopracowanie pozostałych 20% zajęło 7 miesięcy. Wszystkie detale 
Arrinery zostały zaprojektowane z uwzględnieniem wymogów homologacji małoseryjnej. Dzięki 
temu będzie możliwość skrócenia czasu otrzymania niezbędnych certyfikatów i uruchomienia 
produkcji seryjnej. 

Poniżej znajdują się linki do pokazywanych wcześniej szkiców, renderów oraz teaserów: 
http://arrinera.blogspot.com/2012/07/produkcyjna-wersja-arrinery.html
http://arrinera.blogspot.com/2012/07/teasery-produkcyjnej-wersji.html 
http://arrinera.blogspot.com/2012/08/arrinera-hussarya-ujawnienie-wersji.html 

9. W ubiegłym roku zdecydowaliśmy się na stworzenie limitowanej edycji Arrinera Hussarya, 
który trafi do 33 wybranych klientów na świecie. Ta unikatowa edycja auta będzie się 
charakteryzowała odmienioną stylistyką nadwozia, unikalnymi elementami wnętrza oraz 
specjalnym kolorem lakieru. Klienci limitowanej edycji otrzymają również ekskluzywny zegarek 
Hussarya. 

10. Producentem lakieru do standardowej i limitowanej serii 33 będzie koncern PPG, wspólnie z 
którym stworzono propozycję 3 unikalnych kolorów (półmat) dedykowanych serii 33. W ofercie 
jest przewidziane także umieszczenie specjalnych lakierów ceramicznych, które charakteryzują 
się kilkukrotnie większą odpornością na zarysowania względem tradycyjnych lakierów. 

11. Spółka podpisała z firmą Powertrain Integration LLC (przedstawicielem GM) umowę o 
zachowaniu poufności zobowiązującą strony umowy do nie przekazywania informacji 
technicznych do osób trzecich i otrzymała szczegółową ofertę na silniki LS9 wraz z plikami CAD 
oraz wiele innych dodatkowych technicznych informacji. 

12. Nawiązaliśmy współpracę z Applus IDIADA Group w kwestii pozyskania homologacji 
małoseryjnej. Planujemy, iż testy supersamochodu Arrinera Hussarya odbędą się na torze w 
Hiszpanii. 

13. Projekt cieszy się niesłabnąca popularnością na co rok 2012 przyniósł konkretne dowody. 
Otrzymaliśmy mnóstwo zapytań o osób zainteresowanych kupnem auta oraz firm wyrażających 
chęć dystrybucji samochodu na rynkach wszystkich kontynentów na świecie. Zapraszano nas 
do uczestnictwa w najbardziej prestiżowych wydarzeniach motoryzacyjnych m.in. Goodwood 
Festival of Speed, Parade des Pilotes (huczne wydarzenie poprzedzające słynny coroczny 
wyścig Le Mans24), Top Marques Monaco 2013. Informacje nt. projektu pojawiły się z znanym 
brytyjskim dzienniku The Sunday Times, francuskiej telewizji France 2 (odpowiednik polskiej 
telewizji TVP 2), TVN Fakty, natemat.pl. Otrzymaliśmy nawet zapytanie od producenta Top 
Gear o możliwości nakręcenia materiału o supersamochodzie Arrinera w związku 
przygotowaniem do realizacji nowej serii programu.

14. Został zarejestrowany znak słowno-graficzny „Hussarya” w Urzędzie do Spraw 
Harmonizacji Rynku Wewnętrznego mieszczącego się w Alicante (Hiszpania).

15. W Polsce i na świecie zostało zarejestrowanych ponad 100 domen internetowych 
związanych z wyrazem "Arrinera" i „Hussarya”. 

VENO Spółka Akcyjna, Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, REGON: 141107326, NIP: 1132693199, KRS: 0000290248 
tel.: (22) 208 78 48, fax: (22) 203 53 93, BIURO@VENO-SA.PL, WWW.VENO-SA.PL,

Kapitał zakładowy 12.618.094,30 PLN, w pełni opłacony, wpisu dokonał Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydz. Gosp. KRS  



16. Spółka zgłosiła wnioski patentowe: bryłę nadwozia produkcyjnej wersji supersamochodu 
Arrinera Hussarya oraz znak słowno-graficzny Hussarya. 

17. Odbył się proces modelowania wnętrza poprzez wykonanie skanowania projektu wnętrza 
modelu supersamochodu Arrinera przez firmę zewnętrzną. Model podlega ciągłej modernizacji 
poprzez wprowadzanie na bieżąco zmian do oprogramowania CAD. 

18. Zostały podjęte działania prawne w sprawie publikacji fałszywych informacji odnośnie 
projektu supersamochodu Arrinera i spółki Arrinera Automotive S.A. opublikowanych przez 
Jacka Balkana. Reprezentująca Spółkę kancelaria opracowała w sumie cztery pozwy w 
powyższej sprawie. Zostały one wszystkie złożone w Sądzie i są już ustalone daty pierwszych 
rozpraw.

GO FUND 2 FIZAN 
Emitent posiada 286 certyfikatów GO FUND 2 FIZAN (numer RFI 670) zarządzanego przez GO 
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, 
Głównym aktywem jaki posiada GO FUND 2 FIZAN poprzez swoją spółkę zależną jest 29,47% 
akcji The Farm 51 Group S.A.

Zespół The Farm 51 Group S.A. specjalizuje się w tworzeniu zaawansowanych gier akcji 3D - 
najbardziej prestiżowej i wymagającej grupy produktów pośród gier wideo. Od początków 
firmy głównym celem zespołu jest to, aby jej produkty wyróżniały się pod każdym możliwym 
względem: zaawansowaną oprawą audiowizualną, nieszablonowymi mechanizmami rozgrywki 
oraz wciągającą fabułą. The Farm 51 ma na swoim koncie szereg osiągnięć. Do tej pory studio 
zrealizowało m.in. autorskie projekty gier - m.in. "NecroVisioN" i "NecroVisioN: Lost Company", 
które spotkały się z ciepłym przyjęciem graczy i branżowych recenzentów. Studio zajmuje się 
również produkcją gier na zlecenie i podwykonawstwem. Firma brała udział przy pracach nad 
tak znanymi polskimi grami jak "Wiedźmin" i "Two Worlds II". W październiku 2012 r. na rynku 
ukazał się "Painkiller Hell & Damnation" - gra stanowiąca remake kultowego tytułu sprzed lat, 
wykonany w całości w studiu The Farm 51. Najnowsza produkcja "Deadfall Adventures" (znana 
wcześniej pod roboczym tytułem "The Adventurer"), zostanie wydana na świecie przez Nordic 
Games GmbH, co zostało potwierdzone w umowie podpisanej 16 stycznia 2013 roku. Gra ta 
powstaje obecnie w wersji na komputery PC i konsolę Xbox 360. The Farm 51 Group S.A. 
notowana jest od blisko roku na NewConnect.

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). 

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. SCFP przygotowała trzy aplikacje mobilne, które w niedługim czasie powinny być 
udostępnione do użytku publicznego.

VENTURIO S.A.
Emitent posiada 46,11% udziałów w spółce VENTURIO. Firma VENTURIO powstała w celu 
uruchomienia portalu analitycznego serwisów aukcyjnych. VENTURIO zakończyło negocjacje 
dotyczące przejęcia serwisu analitycznego, które jednak nie zakończyły podpisaniem umowy. 
Obecnie spółka przygotowuje wniosek do urzędu patentowego w USA, opisującego rewolucyjną 
metodę obsługę mikropłatności za pośrednictwem telefonów komórkowych. Spółka otrzymała 
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dofinansowanie w wysokości 40 tys. zł na zgłoszenie patentowe.

abeoNET S.A.
Emitent posiada 72% w kapitale zakładowym oraz w głosach. 

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.

Arkadiusz Kuich
Prezes Zarządu
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	6. Komentarz dotyczący czynników i zdarzeń mających wpływ na osiągnięte wyniki finansowe

