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I. WYBRANE DANE FINANSOWE

DANE BILANSOWE
Dane na dzień

31.12.2012*
(w tys. zł)

Dane na dzień
31.12.2011
(w tys. zł)

Kapitał własny 3.106 2.570

Należności długoterminowe 0 0

Należności krótkoterminowe 2.828 2.387

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1.862 956

Zobowiązania długoterminowe 0 4

Zobowiązania krótkoterminowe 2.897 2.390
* Dane wstępne
Źródło: Inwestycje.pl S.A.

DANE Z RACHUNKU 
ZYSKÓW I STRAT

Dane za okres
01.10- 31.12.2012

(w tys. zł)*

Dane za okres
01.10 - 31.12.2011

(w tys. zł)

Dane za okres
01.01 – 31.12.2012

(w tys. zł)*

Dane za okres
01.01- 31.12.2011

(w tys. zł)
Przychody netto ze 
sprzedaży

2.380 4.445 10.793 11.551

Zysk na sprzedaży -138 166 356 935
Zysk z działalności 
operacyjnej

15 141 608 816

Zysk brutto 27 140 606 780

Zysk netto 27 109 504 572

Amortyzacja 29 23 117 77

EBITDA 44 164 726 893
* Dane wstępne
Źródło: Inwestycje.pl S.A.

DODATKOWE  DANE,  JEŻELI  ICH  UWZGLĘDNIENIE  W  RAPORCIE  KWARTALNYM  JEST  KONIECZNE  DLA 
PRZEDSTAWIENIA AKTUALNEJ SYTUACJI MAJĄTKOWEJ I FINANSOWEJ EMITENTA W SPOSÓB RZETELNY I 
KOMPETENTNY

W opinii Zarządu Emitenta, rzetelne i kompletne przedstawienie aktualnej sytuacji majątkowej  i finansowej  
Spółki nie wymaga uwzględniania dodatkowych danych.
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II. INFORMACJE OGÓLNE

Firma: Inwestycje.pl

Forma prawna: Spółka Akcyjna

Siedziba: Wrocław

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

Telefon: (+48) 71 788 29 90

Faks: (+48) 71 788 29 90

Adres poczty elektronicznej: office@inwestycje.pl

Adres strony internetowej: www.spolka.inwestycje.pl

NIP: 8971694334

REGON: 932999083

KRS: 0000306232

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

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

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

Na dzień bilansowy kapitał zakładowy, liczba i wartość nominalna akcji
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 786.308,70 zł i dzieli się na 7.863.087 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł  
każda, w tym:
a) 6.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A;
b) 603.840 akcji zwykłych na okaziciela serii B;
c) 759.247 akcji zwykłych na okaziciela serii C.

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

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

Rada Nadzorcza
Imię i nazwisko Stanowisko Kadencja od

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

DANE O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO 
NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU

Akcjonariusz Liczba akcji
Udział w kapitale 

zakładowym
Liczba głosów

Udział w ogólnej 
liczbie głosów

IKENGA INVESTMENT 
CORPORATION 

LIMITED
5.440.000 69,18% 5.440.000 69,18%

Beyond Investments 
sp. z o.o.

702.362 8,93% 702.362 8,93%

Pozostali 1.720.725 21,89% 1.720.725 21,89%

Suma 7.863.087 100,00% 7.863.087 100,00%
Struktura właścicielska na dzień 14 lutego 2013 roku zgodnie z informacjami posiadanymi przez Spółkę

WSKAZANIE JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA NA OSTATNI DZIEŃ 
OKRESU OBJĘTEGO RAPORTEM KWARTALNYM

Podmioty powiązane

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

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

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

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

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

NIP: 8951821918
REGON: 933023875

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

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

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

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

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

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

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

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

Źródło: Finansosfera sp. z o.o.

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

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

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

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

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

KRS: 0000257248
Kapitał zakładowy: 3 500 000,00 zł
Udział Emitenta: 14 970 udziałów - 2,14%

Źródło: Nettle S.A.

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

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

Siedziba: Radom
Adres: ul. Słowackiego 83, 26-600 Radom

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

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

NIP: 948 256 97 94
REGON: 142555251

KRS: 0000362881
Kapitał zakładowy: 165.450 zł
Udział Emitenta: 295.000 akcji – 17,83%

Źródło: Merit Invest S.A.

MERIT  INVEST  S.A.  to  firma  doradczo-inwestycyjna,  która 
prowadzi działalność w zakresie:
 
 doradztwa dla firm z sektora MSP poszukujących środków na rozwój na rynku kapitałowym,
 inwestycji kapitałowych w spółki będące w początkowym etapie rozwoju oraz spółki notowane na 
rynkach giełdowych,
 e-projekt o tematyce inwestycyjnej współfinansowany ze środków UE w ramach programu POIG 8.1 
Innowacyjna Gospodarka.

Spółka Merit Invest S.A. w dniu 22 sierpnia 2012 r. zadebiutowała w alternatywnym systemie obrotu na 
rynku NewConnect.
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III. DZIAŁALNOŚĆ HANDLOWA

Produkty i usługi

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

Sprzedaż powierzchni reklamowych

Głównym źródłem przychodów Spółki jest sprzedaż powierzchni reklamowych należących do niej portali.  
Reklamodawcami  są  przede  wszystkim  instytucje  finansowe  oraz  przedsiębiorstwa,  których  celem  jest  
dotarcie  do klienta  biznesowego lub do  grona  inwestorów indywidualnych.  Z  uwagi  na  wysoki  stopień 
profilowania  użytkowników w ramach serwisów usługa reklamowa jest  mocno zindywidualizowana pod 
kątem klienta i jego preferencji. Sprzedaż powierzchni reklamowej odbywa się zarówno za pośrednictwem 
domów mediowych jak i sprzedaż własną. Spółka współpracuje z tematyczną internetową siecią reklamową, 
która specjalizuje się w dotarciu do grupy celowej „biznes”, która wchodzi w skład jednej z największych  
sieci reklamowych w Polsce. Niezależnie od sprzedaży reklamy za pośrednictwem sieci reklamowych, Spółka 
prowadzi intensywną współpracę z klientami bezpośrednimi. Sprzedaż bezpośrednia odbywa się poprzez  
własny dział sprzedaży reklam.
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IV. ZDARZENIA  ISTOTNIE  WPŁYWAJĄCE  NA  DZIAŁALNOŚĆ  JEDNOSTKI,  JAKIE 
NASTĄPIŁY W IV KWARTALE 2012 ROKU.

W okresie objętym raportem do znaczących zdarzeń należy zaliczyć:

 Prowadzenie działań sprzedażowych, mających na celu pozyskiwanie nowych reklamodawców.

 4 października 2012 r.  –  Zarząd Inwestycje.pl  S.A.  poinformował,  iż  w dniu 25 września 2012 r. 
Spółka  podpisała  umowę  z  Polską  Agencją  Rozwoju  Przedsiębiorczości  o  dofinansowanie  projektu 
„Wdrożenie  systemu  klasy  B2B  integrującego  zarządzanie  procesami  pomiędzy  przedsiębiorstwem 
Inwestycje.pl  Spółka  Akcyjna  i  jej  partnerami”  w  ramach  Działania  8.2.  Programu  Operacyjnego 
Innowacyjnego Gospodarka realizowanego w latach 2007-2013.

Przedmiotem dofinansowanego projektu jest  zaprojektowanie,  zakup licencji  i  wdrożenie do działalności 
Emitenta dedykowanego systemu informatycznego wspomagającego procesy biznesowe pomiędzy Spółką i 
jej  partnerami  biznesowymi.  Realizacja  przedmiotowego projektu  rozpocznie  się  1  listopada  2012  r.,  a  
planowane zakończenie jest w dniu 31 października 2014 r.

Całkowita wartość projektu wynosi 1.135.019,40 zł, z czego kwota dofinansowania wynosi 538.098,00 zł.

 26 października 2012 r.   - Zarząd Inwestycje.pl Spółka Akcyjna poinformował, że Inwestycje.pl S.A. 
po raz drugi z rzędu zostały laureatem prestiżowego konkursu Deloitte Technology Fast 50 Central Europe w  
głównej kategorii „Fast 50”. Emitent został sklasyfikowany na czwartym miejscu w całym regionie Europy 
Środkowej oraz na drugim miejscu w Polsce.

Ranking Deloitte Technology Fast 50 Central Europe obejmuje najszybciej rozwijające się przedsiębiorstwa z  
zakresu nowoczesnych i innowacyjnych technologii działające na obszarze Europy Środkowej. Inwestycje.pl  
S.A. została już po raz trzeci (drugi w kategorii „Fast 50”) wyróżniona przez specjalistów z firmy Deloitte.  
Poprzednio Emitent został sklasyfikowany na piątym miejscu w regionie Europy Środkowej.

W  opinii  Zarządu  Spółki  ponowne  wyróżnienie  i  docenienie  innowacyjności  i  postępów  w  rozwoju 
działalności  Spółki  przez  międzynarodowe  grono  specjalistów  z  firmy  Deloitte,  świadczy  o  słuszności 
przyjętej  strategii  rozwoju  działalności  oraz  o  jej  skutecznej  realizacji.  Otrzymanie  powyższej  nagrody 
istotnie zwiększy wiarygodność wśród obecnych i przyszłych kontrahentów Spółki oraz wpłynie na wzrost 
znaczenia marki Inwestycje.pl w mediach internetowych, co powinno przyczynić się do wzrostu wyników  
finansowych w przyszłości.

 3 grudnia 2012 r. - Zarząd Inwestycje.pl Spółka Akcyjna poinformował, że w dniu 20 listopada 2012 r.  
zostało wysłane do Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. z siedzibą w Poznaniu, który obecnie pełni zadania 
Animatora Rynku dla akcji  Inwestycje.pl S.A, wypowiedzenie umowy o podtrzymanie płynności na rynku  
NewConnect z zachowaniem przewidzianego w umowie trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.

Intencją  Emitenta  jest  niezwłoczne  podpisanie  umowy  o  świadczenie  usług  Animatora  Rynku  w 
Alternatywnym Systemie Obrotu z innym podmiotem posiadającym wymagane uprawnienia, w terminie 
zapewniającym ciągłość wspomagania płynności akcji Spółki. 
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 5 grudnia 2012 r. - Zarząd Inwestycje.pl Spółka Akcyjna poinformował, że Spółka ponownie została 
wyróżniona w prestiżowym rankingu Deloitte Technology Fast 500 EMEA. Emitent został sklasyfikowany na 
69 miejscu z przeciętną stopą wzrostu przychodów z działalności operacyjnej w ciągu ostatnich 5 lat na  
poziomie 1677%.

Ranking Deloitte Technology Fast 500 EMEA obejmuje najszybciej rozwijające się przedsiębiorstwa z zakresu 
nowoczesnych i innowacyjnych technologii działające na obszarze Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki. Spółka  
została  już  po  raz  drugi  z  rzędu  wyróżniona  przez  specjalistów  z  firmy  Deloitte.  Powyższy  sukces 
Inwestycje.pl S.A. jest tym bardziej okazały, że Spółka uplasowała się na drugiej pozycji wśród 21 podmiotów 
z  Polski,  które  znalazły  się  w  rankingu.  W  opinii  Zarządu  Inwestycje.pl  S.A.  powyższe  wyróżnienie  i  
docenienie  innowacyjności  i  postępów  w  rozwoju  działalności  Spółki  przez  międzynarodowe  grono 
specjalistów  z  firmy  Deloitte,  świadczy  o  przyjęciu  właściwej  strategii  rozwoju  działalności  oraz  o  jej  
skutecznej  realizacji.  Należy  zaznaczyć,  iż  przyznanie  powyższej  nagrody  w  istotnym  stopniu  zwiększy 
wiarygodność wśród obecnych i przyszłych kontrahentów Spółki oraz wpłynie na znaczny wzrost znaczenia 
marki Inwestycje.pl w mediach internetowych, co powinno przyczynić się do wzrostu wyników finansowych 
w przyszłości.

Po okresie objętym raportem do znaczących zdarzeń należy zaliczyć:

 20 stycznia 2013 r. - Zarząd Inwestycje.pl Spółka Akcyjna informuje, że w dniu 18 stycznia 2013 r.  
zgodnie z ustaleniami pomiędzy Spółką a Autoryzowanym Doradcą została rozwiązana umowa o świadczenie 
usług Autoryzowanego Doradcy Spółki przez Prometeia Capital sp. z o.o. Rozwiązanie powyższej  umowy 
skutkuje z dniem 31 stycznia 2013 r.

Jednocześnie w dniu 18 stycznia 2013 r. została zawarta umowa na podstawie której Prometeia Capital sp. z 
o.o. z dniem 1 lutego 2013 r. będzie świadczyć usługi bieżącego doradztwa dla Spółki w zakresie strategii 
rozwoju i kreacji wartości przedsiębiorstwa.

 29 stycznia 2013 r. -  Zarząd Inwestycje.pl Spółka Akcyjna w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 
27/2012  dotyczącego  wypowiedzenia  umowy  na  świadczenie  usług  Animatora  Rynku  przekazał  do 
publicznej wiadomości informację, że w dniu 29 stycznia 2013 r.  wpłynęła do siedziby Spółki  podpisana 
przez  członków  Zarządu  NWAI  Dom  Maklerski  S.A.  umowa  o  pełnienie  funkcji  Animatora  Rynku  w 
Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 
NWAI Dom Maklerski S.A. rozpocznie pełnienie funkcji Animatora Rynku dla akcji Inwestycje.pl S.A z dniem 1 
marca 2013 r.
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V. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY 
WPŁYW NA DANE FINANSOWE

W IV kwartale 2012 roku Spółka osiągnęła 2,4 mln zł przychodów ze sprzedaży. Zysk netto wyniósł natomiast 
27 tys. zł.

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

W  związku  ze  spowolnieniem  na  rynku  reklamy  internetowej,  jakie  można  zaobserwować  w  Polsce, 
wynikającym z ograniczania wydatków przez reklamodawców, również przychody Spółki z tytułu sprzedaży 
reklam są niższe od wcześniejszych oczekiwań Zarządu. Warto jednak zwrócić uwagę, iż narastająco, w ciągu 
dwunastu miesięcy roku obrotowego 2012, przychody ze sprzedaży utrzymały się na zbliżonym poziomie do 
wyników z 2011 roku, co w opinii Zarządu świadczy o skuteczności przyjętej strategii rozwoju Spółki, biorąc 
pod uwagę trudną sytuację w branży.

Zarząd Spółki spodziewa się poprawy sytuacji na rynku reklamy internetowej w nadchodzących kwartałach, 
a aktywność wewnętrznego działu sprzedaży,  jak również współpraca z podmiotami wyspecjalizowanymi 
w sprzedaży reklamy internetowej przyczynią się – w jego opinii - do utrzymania dotychczasowego poziomu 
przychodów Spółki.

Emitent nie przekazywał do publicznej wiadomości prognoz wyników finansowych na rok 2012.  W opinii 
Zarządu Spółki zrealizowane w IV kwartale 2012 r. wyniki finansowe są zadowalające, biorąc pod uwagę 
gorszą kondycję rynku reklamy internetowej w Polsce. 
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VI. INFORMACJE  ZARZĄDU  NA  TEMAT  AKTYWNOŚCI,  JAKĄ  W  DANYM  OKRESIE 
OBJĘTYM  RAPORTEM  EMITENT  PODEJMOWAŁ  NA  RZECZ  ROZWOJU  PROWADZONEJ 
DZIAŁANOŚCI

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

Spółka realizowała projekty mające na celu poszerzenie funkcjonalności serwisów i wzbogacenie jego strony 
narzędziowej. 

Ponadto Spółka koncentrowała się na bieżących działaniach operacyjnych, mających na celu pozyskiwanie 
nowych klientów i utrzymanie dotychczasowego poziomu przychodów z reklamy w trudniejszej sytuacji na 
rynku reklamy internetowej w Polsce.  Aktywność w dziedzinie sprzedaży oraz prace nad podnoszeniem 
jakości portali przełożyły się na utrzymujące się zainteresowanie ofertą reklamową Spółki.

Warto również przypomnieć o podpisanej przez Spółkę umowie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości 
(vide: raport bieżący EBI 23/2012) o dofinansowanie projektu „Wdrożenie systemu klasy B2B integrującego 
zarządzanie  procesami  pomiędzy  przedsiębiorstwem  Inwestycje.pl  Spółka  Akcyjna  i  jej  partnerami”  w 
ramach Działania 8.2. Programu Operacyjnego Innowacyjnego Gospodarka realizowanego w latach 2007-
2013.  Przedmiotem  dofinansowanego  projektu  jest  zaprojektowanie,  zakup  licencji  i  wdrożenie  do 
działalności  Emitenta  dedykowanego  systemu  informatycznego  wspomagającego  procesy  biznesowe 
pomiędzy Spółką i jej partnerami biznesowymi. Całkowita wartość projektu wynosi 1.135.019,40 zł, z czego 
kwota dofinansowania wynosi 538.098,00 zł.

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

PROGNOZY FINANSOWE

Emitent nie sporządzał prognoz finansowych za rok 2012.
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VII. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

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

_________________ _________________
Anna Sołowska-Łabaz Rafał Blum
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