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LIST PREZESA ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY I RADY NADZORCZEJ 

 

Szanowni Akcjonariusze, 

Mam zaszczyt przekazać Państwu raport roczny spółki RUNICOM S.A. za rok obrotowy zakończony 31 

grudnia 2012 roku. Serdecznie dziękuję akcjonariuszom oraz obligatariuszom za zaufanie, jakim 

Państwo nas obdarzyli, a Radzie Nadzorczej, współpracownikom oraz doradcom za pracę na rzecz 

budowy wartości RUNICOM S.A. 

Rok 2012 był dla Spółki czasem intensywnej pracy nad prowadzonymi projektami inwestycyjnymi 

oraz przeniesieniem notowań akcji spółki do obrotu regulowanego Giełdy Papierów Wartościowych 

w Warszawie S.A. 

Spółka zbudowała Radę Doradczą, która jest organem wspierającym struktury Spółki i odpowiada za 

ogólną strategię oraz wyznacza kierunki jej rozwoju. 

RUNICOM S.A. zajął miejsce w czołowej dziesiątce Giełdowych Spółek 2011 roku notowanych na 

rynku NewConnect. Powyższe wyróżnienie zostało przyznane RUNICOM S.A. w wyniku dwuetapowej 

weryfikacji. Jest to nagroda aktywnych inwestorów, którzy dostrzegli tkwiący w Spółce potencjał. 

Nominacja została potwierdzona po analizie wyników finansowych przez zespół ekspertów oraz 

analityków portalu Inwestycje.pl. 

Zachęcam Państwa do zapoznania się z załączonym sprawozdaniem finansowym oraz sprawozdaniem 

Zarządu z działalności RUNICOM S.A. w 2012 roku. 

 

Z wyrazami szacunku 

Andrzej Woźniakowski 

Prezes Zarządu  
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WYBRANE DANE FINANSOWE 

Spółka prezentuje wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje rocznego 

sprawozdania finansowego (w PLN oraz w EURO) za rok obrotowy 2012 oraz dane porównywalne za 

2011.  

 

Wybrane dane finansowe z bilansu 

Dane wyrażone w Euro zostały przeliczone według średniego kursu NBP przypadającego na 

dzień bilansowy:  

31.12.2012 r. - 1 EUR = 4,0882 zł 

31.12.2011 r. - 1 EUR = 4,4168 zł 

 

Wyszczególnienie PLN EUR 

 
Wyszczególnienie 
 

        

31.12.2012 r. 31.12.2011  r. 31.12.2012 r. 31.12.2011 r. 

 
 
Kapitał własny 6 155 803,93 8 050 957,13 1 505 749,21 1 822 803,19 

 
 
Kapitał podstawowy 2 335 137,00 2 335 137,00 571 189,52 528 694,30 

 
Należności długoterminowe 0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
Należności krótkoterminowe 1 359 232,93 359 552,30 332 477,11 81 405,61 

 
 
Inwestycje długoterminowe 59 600,00 15 000,00 14 578,54 3 396,12 

 
Inwestycje krótkoterminowe – 
aktywa finansowe 14 865 851,27 11 307 481,33 3 636 282,78 2 560 107,17 

Środki pieniężne i inne aktywa 
pieniężne 1 049 370,57 2 217 097,41 256 682,79  501 969,17 

 
Zobowiązania długoterminowe i 
rezerwy 1 418 272,00  1 367 415,00 347 163,05 309 594,05 

 
Zobowiązania krótkoterminowe 10 681 199,73  4 790 352,46 2 612 690,12 1 084 575,36 

 

 

Wybrane dane finansowe z rachunku zysków i strat 

Dane wyrażone w Euro zostały przeliczone po kursie reprezentującym  na ostatni dzień 

każdego miesiąca danego roku:  

1 EUR = 4,1401 zł dla danych z 2011 r. 

1 EUR = 4,1738 zł dla danych z 2012 r. 
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Wyszczególnienie 

 

PLN 

 

EUR 

 

 
01.01.2012-

31.12.2012 

01.01.2011-

31.12.2011 

01.01.2012-

31.12.2012 

01.01.2011-

31.12.2011 

 

Przychody netto ze sprzedaży 

       

867 800,00 584 405,10 207 916,05 141 157,24 

 

Koszty działalności operacyjnej 

        

3 475 614,2 966 680,05 832 721,79 233 491,96 

 

Amortyzacja 

        

21 675,88 0,00 5 193,32 0,00 

 

Zysk(strata) na sprzedaży 

        

   –2 607 814,20   -382 274,95   -624 805,74 -92 334,71 

 

Pozostałe przychody 

operacyjne 

        

0,00 0,01 0,00 0,00 

 

Pozostałe koszty operacyjne 

        

207,78 3 636,01 49,78 878,24 

 

Zysk (strata) na działalności 

operacyjnej 

        

-2 608 021,98 -385 910,95 -624 855,52 -93 212,95 

 

Przychody finansowe 

        

5 647 734,17 5 173 386,57 1 353 139,63 1 249 580,10 

 

Koszty finansowe 

        

5 396 623,39 1 049 042,89 1 292 976,04 253 385,88 

 

Zysk/strata brutto 

        

-2 356 911,20 3 738 432,73 -564 691,94 902 981,26 

 

Zysk/strata netto 

        

-1 895 153,20 3 022 229,73 -454 059,42 729 989,55 
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SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI    
 

Firma: RUNICOM Spółka Akcyjna 

Siedziba: Warszawa 

Adres: Al. Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa 

NIP: 7010218603 

REGON: 142215331 

KRS: 0000348017 

Faks: (+48 22) 416 28 93 

Adres poczty elektronicznej: biuro@runicom.pl 

Adres strony internetowej: www.runicom.pl 

 
DANE TELEADRESOWE SPÓŁKI: 

Na dzień 31.12.2012 r. oraz na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania: 

RUNICOM S.A. 

Al. Jana Pawła II 23 

00-854 Warszawa 

 

KRS 0000348017 

NIP 7010218603 

REGON 142215331 

 

SKŁAD ZARZĄDU: 

Na dzień 31.12.2012 r. oraz na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania:  

Prezes Zarządu – Andrzej Woźniakowski  

 

SKŁAD RADY NADZORCZEJ: 

Na dzień 31.12.2012 r.: 

 Dariusz Graff, 

 Piotr Kuba, 

mailto:biuro@runicom.pl
http://www.runicom.pl/
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 Robert Sieńkowski, 

 Janusz Bąk 

 Tomasz Sielicki 

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania: 

 Dariusz Graff, 

 Piotr Kuba, 

 Robert Sieńkowski, 

 Janusz Bąk 

 

KAPITAŁ ZAKŁADOWY : 

Na dzień 31 grudnia 2012 roku kapitał zakładowy Spółki wynosił 2.335.137,00 zł i dzielił się na: 

 7.500.000 akcji serii A imiennych uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję 

przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu, 

 1.600.000 akcji serii B zwykłych na okaziciela, 

 750.000 akcji serii C zwykłych na okaziciela, 

 483.350 akcji serii D zwykłych na okaziciela, 

 500.000 akcji serii E zwykłych na okaziciela, 

 842.335 akcji zwykłych F na okaziciela, 

o wartości nominalnej 0,20 zł każda akcja. 

 

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI: 

Przedmiotem działalności Spółki jest: 

– PKD 64.19.Z - pozostałe pośrednictwo pieniężne, 

– PKD 64.20.Z -  działalność holdingów finansowych, 

– PKD 64.91.Z -  leasing finansowy, 

– PKD 64.99.Z - pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana, 

z wyłączeniem ubezpieczeń społecznych i funduszy emerytalnych, 

– PKD 68.10.Z - kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, 

– PKD 68.20.Z - wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, 

– PKD 70.22.Z - pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej 

i zarządzania. 

RUNICOM S.A. jest funduszem typu private equity i venture capital, inwestującym przede wszystkim 

w małe i średnie spółki technologiczne oraz takie, w których zaawansowana technologia, a 

szczególnie systemy informatyczne stanowią naturalną przewagę konkurencyjną. Preferowane 

projekty to spółki we wczesnej fazie rozwoju albo stojące przed znaczącymi zmianami, 

charakteryzujące się wysokimi poziomami wzrostu, podwyższonym ryzykiem oraz wybitną 

innowacyjnością, z dodatnim wynikiem finansowym, lecz wymagające dokapitalizowania w celu 
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zapewnienia silnego, trwałego wzrostu i umocnienia pozycji rynkowej. RUNICOM S.A. angażuje się 

również w inne projekty o potencjalnie dużej stopie zwrotu z inwestycji. 

Portfel inwestycyjny jest zdywersyfikowany. RUNICOM S.A. inwestuje zarówno w spółki giełdowe, jak 

i niepubliczne znajdujące się na etapie szybkiego wzrostu i ekspansji. Zakłada również własne 

przedsięwzięcia biznesowe w oparciu o pozyskane zespoły specjalistów lub z partnerami 

prowadzącymi wcześniej z sukcesami dany rodzaj działalności. 

Spółka prowadzi również inwestycje oportunistyczne, w tym poza branżą nowych technologii, to jest 

polegające na realizacji projektów, w których pojawiają się krótkoterminowe okazje wynikające z 

zaistniałych nagłych zdarzeń biznesowych, w tym wynikające ze zdarzeń losowych i atrakcyjnie 

niskich wycen. 

RUNICOM S.A. aktywnie uczestniczy w budowaniu wartości spółek portfelowych, poprzez wsparcie 

działalności operacyjnej i zarządczej. Przedstawiciele Spółki zasiadają w radach nadzorczych i 

ewentualnie w zarządach spółek portfelowych, dając im wsparcie w procesie zarządzania oraz 

unikalny na rynku kapitałowym know-how w zakresie wdrażania programów motywacyjnych, 

poszukiwania inwestorów, partnerów strategicznych, fuzji, przejęć, emisji papierów wartościowych i 

upublicznienia walorów. 

W realizowanych projektach RUNICOM S.A., którego akcje są przedmiotem alternatywnego systemu 

obrotu (NewConnect) prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., 

wykorzystuje przewagę wynikającą z lepszego dostępu do kapitału i stosuje nowoczesne instrumenty 

finansowe. Spółka dopuszcza również inwestorów zewnętrznych do współinwestowania w spółki 

portfelowe. 

RUNICOM S.A. prowadzi stopniowy proces inwestycji i, zgodnie z najlepszymi zasadami w private 

equity i venture capital, w momencie rozpoczęcia projektu inwestycyjnego zakłada pożądany termin 

oraz model jego zakończenia, głównie poprzez: sprzedaż w transakcjach prywatnych inwestorowi 

branżowemu lub finansowemu, wykup menedżerski, fuzje i przejęcia, sprzedaż w ofercie publicznej 

lub na publicznym rynku wtórnym po wprowadzeniu do obrotu regulowanego lub alternatywnego. 

Spółka charakteryzuje się szybką reakcją na pojawiające się szanse, elastycznością w podejmowaniu 

decyzji, wysokimi kompetencjami oraz wieloletnim bogatym doświadczeniem osób zarządzających i 

nadzorujących, a także stabilnym akcjonariatem. Powyższe cechy powodują, że jako inwestor na 

rynku private equity/venture capital, jest podmiotem o unikalnych kompetencjach i gwarantującym 

optymalne warunki realizacji projektów. Dzięki temu osiąga ponadprzeciętne stopy zwrotu z 

inwestycji. 
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ZDARZENIA ISTOTNE WPŁYWAJĄCE NA DZIAŁALNOŚĆ JEDNOSTKI, JAKIE NASTĄPIŁY W ROKU 

OBROTOWYM, A TAKŻE PO JEGO ZAKOŃCZENIU DO DNIA SPORZĄDZENIA NINIEJSZEGO 

SPRAWOZDANIA: 

Istotnymi zdarzeniami mającymi wpływ na działalność Spółki były: 

1. Zmiany w kapitale zakładowym Spółki 

W dniu 2 stycznia 2012 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RUNICOM S.A. podjęło uchwałę w 
sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje nowej serii, warunkowego podwyższenia kapitału 
zakładowego z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu. 
Zgodnie z ww. uchwałą Spółka wyemitowała nie więcej niż 2.800 obligacji imiennych 
niezabezpieczonych zamiennych na akcje serii G RUNICOM S.A. o łącznej wartości nominalnej 
2.800.000,00 zł. W celu realizacji ewentualnej zamiany ww. obligacji na akcje Nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenie postanowiło o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego RUNICOM S.A. o 
kwotę nie wyższą niż 280.000,00 zł poprzez emisję nie więcej niż 1.400.000 akcji zwykłych na 
okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,20 zł każda. Cena emisyjna akcji serii G została określona na 
2,28 zł za jedną akcję. Prawo objęcia akcji mogło zostać wykonane do dnia 29 marca 2013 roku. 

W dniu 19 stycznia 2012 roku odebrane zostało postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. 
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z dnia 12.01.2012 
roku, zgodnie z którym sąd dokonał rejestracji zmian w statucie Spółki poprzez dodanie § 4a, a także 
wpisał wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w wysokości 
280.000,00 zł i wzmiankę o dacie podjęcia uchwały o emisji obligacji zamiennych i akcji wydawanych 
za te obligacje, tj. 2.01.2012 roku. 

W dniu 30 stycznia 2012 roku odbyła się oferta prywatna obligacji imiennych niezabezpieczonych 
serii A zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii G Spółki, wyemitowanych na podstawie 
uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RUNICOM S.A. z dnia 2 stycznia 2012 roku.  

W dniu 31 stycznia 2012 roku Zarząd dokonał przydziału 2.800 ww. obligacji o wartości nominalnej 
1.000,00 zł każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 2.800.000,00 zł. Obligacje były oprocentowane 
14% w skali roku, a termin zapadalności (data wykupu lub zamiany na akcje) został określony na 
dzień 6 lutego 2013 roku. 

W dniu 20 lutego 2012 roku podpisane zostały dwie umowy z potencjalnym inwestorem. Zgodnie z 
ww. umowami oraz w przypadku podjęcia w dniu 12 marca 2012 roku przez Nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenie Spółki uchwał w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje serii H oraz I, a także po 
zarejestrowaniu zmian w Statucie Spółki dotyczących warunkowego podwyższenia kapitału 
zakładowego (projekty uchwał zostały opublikowane w raporcie bieżącym nr 19/2012 z dnia 15 
lutego 2012 roku), Spółka zobowiązana będzie zaoferować inwestorowi objęcie rocznych obligacji 
zamiennych na akcje serii H oraz serii I na łączną kwotę 2.000.000,00 zł, a inwestor zobowiązany 
będzie objąć ww. obligacje. Ponadto inwestor zobowiązał się po roku w zależności od wyników 
finansowych osiągniętych przez Spółkę w 2012 roku oraz od kursu akcji Spółki zamienić ww. obligacje 
na akcje zwykłe na okaziciela serii H oraz I Spółki przy cenie konwersji 3,10 zł. Dodatkowo inwestor w 
momencie zamiany obligacji na akcje serii H zobowiązany jest podpisać umowę o ograniczeniu w 
rozporządzaniu ww. akcjami na okres 12 miesięcy od dnia ich wprowadzenia do obrotu na Giełdzie 
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

W dniu 12 marca 2012 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RUNICOM S.A. podjęło uchwałę w 
sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje nowej serii, warunkowego podwyższenia kapitału 
zakładowego z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu. 
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Zgodnie z ww. uchwałą Spółka wyemitowała nie więcej niż 1.000 obligacji imiennych 
niezabezpieczonych zamiennych na akcje serii H RUNICOM S.A. o łącznej wartości nominalnej 
1.000.000,00 zł. W celu realizacji ewentualnej zamiany ww. obligacji na akcje Nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenie postanowiło o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego RUNICOM S.A. o 
kwotę nie wyższą niż 73.548,20 zł poprzez emisję nie więcej niż 367.741 akcji zwykłych na okaziciela 
serii H o wartości nominalnej 0,20 zł każda. Cena emisyjna akcji serii H została określona na 3,10 zł za 
jedną akcję. Prawo objęcia akcji mogło zostać wykonane do dnia 30 czerwca 2013 roku. 

W dniu 12 marca 2012 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RUNICOM S.A. podjęło uchwałę w 
sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje nowej serii, warunkowego podwyższenia kapitału 
zakładowego z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu. 
Zgodnie z ww. uchwałą Spółka wyemitowała nie więcej niż 1.000 obligacji imiennych 
niezabezpieczonych zamiennych na akcje serii I RUNICOM S.A. o łącznej wartości nominalnej 
1.000.000,00 zł. W celu realizacji ewentualnej zamiany ww. obligacji na akcje Nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenie postanowiło o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego RUNICOM S.A. o 
kwotę nie wyższą niż 73.548,20 zł poprzez emisję nie więcej niż 367.741 akcji zwykłych na okaziciela 
serii I o wartości nominalnej 0,20 zł każda. Cena emisyjna akcji serii I została określona na 3,10 zł za 
jedną akcję. Prawo objęcia akcji mogło zostać wykonane do dnia 30 września 2013 roku. 

W dniu 3 kwietnia 2012 roku odebrane zostało postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy 
w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z dnia 21 marca 2012 roku, 
zgodnie z którym sąd dokonał rejestracji zmian w statucie Spółki poprzez dodanie § 4b oraz §4c, a 
także wpisał wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w wysokości 
427.096,40 zł i wzmiankę o dacie podjęcia uchwały o emisji obligacji zamiennych i akcji wydawanych 
za te obligacje, tj. 12.03.2012 roku. 

W dniach od 10 do 12 kwietnia 2012 roku odbyła się oferta prywatna obligacji imiennych 
niezabezpieczonych serii B zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii H Spółki, wyemitowanych 
na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RUNICOM S.A. z dnia 12 marca 
2012 roku. W dniu 13 kwietnia 2012 roku Zarząd dokonał przydziału 1.000 ww. obligacji o wartości 
nominalnej 1.000,00 zł każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 1.000.000,00 zł. Oprocentowane - 
14% w skali roku, a termin zapadalności (data wykupu lub zamiany na akcje) - 12 kwietnia 2013 roku. 

W dniu 5 października 2012 roku zakończona została oferta prywatna 1.000 obligacji imiennych 
niezabezpieczonych serii C zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii I Spółki o wartości 
nominalnej 1.000,00 zł każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 1.000.000,00 zł, emitowanych na 
podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RUNICOM S.A. z dnia 12 marca 
2012 roku. Obligacje są oprocentowane 14% w skali roku, a termin zapadalności (data wykupu lub 
zamiany na akcje) przypada 23 września 2013 roku. 

W dniu 27 grudnia 2012 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RUNICOM S.A. uchwałę w sprawie 
zmiany statutu spółki i uchwalenia kapitału docelowego oraz upoważnienia do dokonywania emisji 
akcji w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru. W terminie do dnia 23 grudnia 
2015 roku Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie 
wyższą niż 1.751.352,00 zł (kapitał docelowy). Uczestnik Przemysław Kołakowski reprezentujący 
akcjonariusza Marcina Kłopocińskiego oświadczył, że głosował przeciwko powyższej uchwale i zgłosił 
sprzeciw, żądając jego zaprotokołowania. 

W dniu 7 stycznia 2013 roku sąd dokonał rejestracji zmian statutu Spółki, zgodnie z uchwałą nr 3 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 grudnia 2012 roku, tj. dodanie §4d statutu. 



RUNICOM Spółka Akcyjna 

RAPORT ROCZNY 2012   11 | S t r o n a  
 

2. Zmiany w strukturze akcjonariatu 

W dniu 15 lutego 2012 roku RUNICOM S.A. otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ustawy z 
dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych 
do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie”), zgodnie z 
którym w dniu 15 lutego 2012 roku ROWING CAPITAL Ltd z siedzibą w Larnace, Cypr sprzedał, a 
P.C.H. CAPITAL (CYPRUS) Ltd z siedzibą w Larnace, Cypr kupił na podstawie umowy cywilno-prawnej 
5.629.358 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A RUNICOM S.A. oraz 687.213 akcji zwykłych na 
okaziciela RUNICOM S.A., które stanowią 54,10% w kapitale zakładowym oraz 62,30% w ogólnej 
liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu RUNICOM S.A.. 

Jednocześnie zgodnie z zawiadomieniem Pan Piotr Chmielewski kontroluje spółkę ROWING CAPITAL 
Ltd z siedzibą w Larnace, Cypr, ROWING CAPITAL Ltd posiada akcje PCH CAPITAL S.A. stanowiące 
100% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów PCH CAPITAL S.A. oraz PCH CAPITAL S.A. 
kontroluje spółkę P.C.H. CAPITAL (CYPRUS) Ltd z siedzibą w Larnace, Cypr. W związku z powyższym 
podmioty te działają w porozumieniu. 

Ponadto w związku z faktem, iż Pan Piotr Chmielewski nie pełni już funkcji zarządczych oraz 
nadzorczych w spółkach z Grupy Kapitałowej SPQR S.A., a także nie posiada pośrednio lub 
bezpośrednio kontrolnego pakietu akcji SPQR S.A. - podmioty przez niego kontrolowane nie działają 
w porozumieniu ze spółkami z Grupy Kapitałowej SPQR S.A. 

Po ww. transakcjach podmioty zawiadamiające działając w porozumieniu posiadały łącznie 6.796.928 
akcji imiennych uprzywilejowanych serii A RUNICOM S.A. oraz 725.263 akcje zwykłe na okaziciela 
RUNICOM S.A., które stanowiły 64,43% w kapitale zakładowym oraz 74,67% w ogólnej liczbie głosów 
na Walnym Zgromadzeniu RUNICOM S.A., w tym bezpośrednio akcje RUNICOM S.A. posiadały: 

 ROWING CAPITAL Ltd z siedzibą w Larnace, Cypr posiadała 1.167.570 akcji imiennych 
uprzywilejowanych serii A RUNICOM S.A. oraz 38.050 akcji zwykłych na okaziciela RUNICOM 
S.A., które stanowiły 10,33% w kapitale zakładowym oraz 12,38% w ogólnej liczbie głosów 
RUNICOM S.A., oraz 

 P.C.H. CAPITAL (CYPRUS) Ltd z siedziba w Larnace, Cypr posiadała 5.629.358 akcji imiennych 
uprzywilejowanych serii A RUNICOM S.A. oraz 687.213 akcje zwykłe na okaziciela RUNICOM 
S.A., które stanowiły 54,10% w kapitale zakładowym oraz 62,30% w ogólnej liczbie głosów na 
Walnym Zgromadzeniu RUNICOM S.A. 

W dniu 15 lutego 2012 roku RUNICOM S.A. otrzymał również zawiadomienie, zgodnie z art. 69 
ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie”), 
zgodnie z którym w związku z faktem, iż Pan Piotr Chmielewski nie pełni już funkcji zarządczych oraz 
nadzorczych w spółkach z Grupy Kapitałowej SPQR S.A., a także nie posiada pośrednio lub 
bezpośrednio kontrolnego pakietu akcji SPQR S.A. - podmioty przez niego kontrolowane nie działają 
w porozumieniu ze spółkami z Grupy Kapitałowej SPQR S.A. 

W związku z powyższym podmioty zawiadamiające przekazały informację o stanie posiadania akcji 
RUNICOM S.A. będących w posiadaniu spółek z Grupy Kapitałowej SPQR S.A. bez działania w 
porozumieniu z podmiotami kontrolowanymi przez Pana Piotra Chmielewskiego. 

SPQR S.A. kontroluje spółkę DYFFRYN HOLDINGS Ltd, NOVIAN S.A. jest podmiotem zależnym od SPQR 
S.A. oraz MONDRIAN S.A. i NOVIAN REAL ESTATE S.A. są podmiotami zależnymi od NOVIAN S.A. 

Na dzień zawiadomienia spółki z Grupy Kapitałowej SPQR S.A. posiadały łącznie 703.072 akcji 
imiennych uprzywilejowanych serii A oraz 1.550.837 akcji zwykłych na okaziciela RUNICOM S.A., 
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które stanowiły 19,30% w kapitale zakładowym oraz 15,42% w ogólnej liczbie głosów na Walnym 
Zgromadzeniu RUNICOM S.A., w tym bezpośrednio akcje RUNICOM S.A. posiadały: 

 DYFFRYN HOLDINGS LIMITED posiadała 81.912 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A 
oraz 75.837 akcji zwykłych na okaziciela, które stanowiły 1,35% w kapitale zakładowym oraz 
1,25% w ogólnej liczbie głosów, 

 MONDRIAN S.A. posiadała 1.475.000 akcji zwykłych na okaziciela RUNICOM S.A., które 
stanowiły 12,63% w kapitale zakładowym oraz 7,69% w ogólnej liczbie głosów, 

 NOVIAN REAL ESTATE S.A. posiadała 621.160 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A 
RUNICOM S.A., które stanowiły 5,32% w kapitale zakładowym oraz 6,48% w ogólnej liczbie 
głosów. 

W dniu 12 marca 2012 roku Zarząd RUNICOM S.A. otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 
ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie”), 
zgodnie z którym: 

 w dniu 12 marca 2012 roku ROWING CAPITAL Ltd z siedzibą w Larnace, Cypr sprzedał, a PCH 
CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie kupił na podstawie umowy cywilno-prawnej 1.167.570 
akcji imiennych uprzywilejowanych serii A RUNICOMS.A., które stanowią 10,00% w kapitale 
zakładowym oraz 12,18% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu RUNICOM S.A., 
oraz 

 w dniu 12 marca 2012 roku ROWING CAPITAL Ltd z siedzibą w Larnace, Cypr sprzedał, a 
P.C.H. CAPITAL (CYPRUS) LIMITED z siedzibą w Larnace, Cypr kupił na podstawie umowy 
cywilno-prawnej 30.552 akcji zwykłych na okaziciela RUNICOM S.A., które stanowią 0,26% w 
kapitale zakładowym oraz 0,16% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu 
RUNICOM S.A. 

Jednocześnie zgodnie z zawiadomieniem Pan Piotr Chmielewski kontroluje spółkę ROWING CAPITAL 
Ltd z siedzibą w Larnace, Cypr, ROWING CAPITAL Ltd posiada akcje PCH CAPITAL S.A. stanowiące 
100% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów PCH CAPITAL S.A., a także PCH CAPITAL 
S.A. kontroluje spółkę P.C.H. CAPITAL (CYPRUS) Ltd z siedzibą w Larnace, Cypr. W związku z 
powyższym podmioty te działają w porozumieniu. 

Po ww. transakcjach podmioty zawiadamiające działając w porozumieniu posiadały łącznie 6.796.928 
akcji imiennych uprzywilejowanych serii A oraz 750.665 akcji zwykłych na okaziciela RUNICOM S.A., 
które stanowiły 64,64% w kapitale zakładowym oraz 74,81% w ogólnej liczbie głosów na Walnym 
Zgromadzeniu RUNICOM S.A., w tym bezpośrednio akcje RUNICOM S.A. posiadały: 

 PCH CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie posiadała 1.167.570 akcji imiennych 
uprzywilejowanych serii A RUNICOM S.A., które stanowiły 10,00% w kapitale zakładowym 
oraz 12,18% w ogólnej liczbie głosów RUNICOM S.A., oraz 

 P.C.H. CAPITAL (CYPRUS) Ltd z siedziba w Larnace, Cypr posiadała 5.629.358 akcji imiennych 
uprzywilejowanych serii A RUNICOM S.A. oraz 750.665 akcji zwykłych na okaziciela RUNICOM 
S.A., które stanowiły 54,64% w kapitale zakładowym oraz 62,63% w ogólnej liczbie głosów na 
Walnym Zgromadzeniu RUNICOM S.A. 

W dniu 3 lipca 2012 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie Pana Tadeusza Dykiel z art. 69 i art. 69a 
ustawy o ofercie publicznej z dnia 25 czerwca 2012 roku. 

Zgodnie z ww. zawiadomieniem Pan Tadeusz Dykiel w wyniku dokonanej transakcji kupna znaczącego 
pakietu akcji spółki SPQR S.A. w dniu 21 czerwca 2012 roku stał się podmiotem dominującym nad 
tym przedsiębiorstwem oraz podmiotami od niego zależnymi. 
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W związku z faktem, iż Grupa Kapitałowa SPQR S.A. posiada znaczącą liczbę akcji RUNICOM S.A. w 
oparciu o publicznie dostępne informacje, w sposób pośredni Pan Tadeusz Dykiel przekroczył próg 
15% głosów na walnym zgromadzeniu RUNICOM S.A. 

Po zaistnieniu zdarzenia powodującego zmianę ilości posiadanych głosów na Walnym Zgromadzeniu 
Spółki, Pan Tadeusz Dykiel posiada w sposób pośredni 2.253.909 akcji Spółki (w tym 703.072 akcje 
imienne uprzywilejowane oraz 1.550.837 akcji zwykłych na okaziciela), stanowiących łącznie ok. 
19,30% udziału w kapitale zakładowym i uprawniających do 2.956.981 głosów na walnym 
zgromadzeniu, stanowiących ok. 15,42% udziału w głosach na walnym zgromadzeniu. 

W szczególności pośrednio poprzez: 

 DYFFRYN HOLDINGS LTD (podmiot zależny bezpośrednio od SPQR S.A.) – 75.837 akcji na 
okaziciela oraz 81.912 akcji imiennych uprzywilejowanych, 

 MONDRIAN S.A. (podmiot zależny bezpośrednio od NOVIAN S.A. oraz pośrednio od SPQR 
S.A.) – 1.475.000 akcji na okaziciela, 

 NOVIAN REAL ESTATE S.A. (podmiot zależny bezpośrednio od NOVIAN S.A. oraz pośrednio od 
SPQR S.A.) – 621.160 akcji imiennych uprzywilejowanych. 

Jednocześnie, zgodnie z zawiadomieniem, Pan Tadeusz Dykiel nie wyklucza zwiększenia ani 
zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu RUNICOM S.A. w przyszłości, 
a także nie występują osoby trzecie, z którymi Pan Tadeusz Dykiel zawarł umowy, przedmiotem 
których jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki. 

12 października 2012 roku Zarząd RUNICOM S.A. otrzymał od SPQR S.A. z siedzibą w Warszawie 
zawiadomienie, zgodnie z którym Zarząd SPQR S.A. w związku z: 

 informacją o dokonaniu przez Pana Tadeusza Dykla zawiadomienia z art. 69 oraz art. 69a 
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w sprawie 
przekroczenia progu głosów: raport bieżący RUNICOM S.A. EBI nr 53/2012 z dnia 3 lipca 2012 
roku, oraz 

 wydaniem 9 października 2012 r. przez Sąd Okręgowy w Warszawie w sprawie prowadzonej 
pod sygnaturą akt XX GCo 266/12 postanowienia o udzieleniu SPQR S.A. zabezpieczenia 
roszczenia poprzez zakazanie wykonywania Tadeuszowi Dykiel wszelkich praw z akcji na 
okaziciela serii A SPQR S.A. o numerach od 000.001 do 1.000.000, w tym zakazanie 
Tadeuszowi Dykiel zwoływania oraz uczestniczenia - zarówno osobiście jak i przez 
pełnomocnika - w jakichkolwiek walnych zgromadzeniach SPQR S.A., do momentu 
prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy z powództwa SPQR S.A. o ustalenie, że Tadeusz Dykiel 
nie jest akcjonariuszem SPQR S.A (przedmiotowe postanowienie jest skuteczne z chwilą jego 
wydania i nie wymaga doręczenia jakiemukolwiek podmiotowi), 

stwierdził z całą stanowczością, że zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu SPQR S.A. - wbrew swojej 
treści - wymienione zawiadomienie nie pochodzi od osoby będącej akcjonariuszem SPQR S.A. 

Zarząd SPQR S.A. poinformował, że Pan Tadeusz Dykiel - jakkolwiek kilkukrotnie informował SPQR 
S.A., że posiada znaczący pakiet jej akcji, do chwili obecnej, pomimo wezwań Zarządu, w żaden 
sposób nie wykazał swojej legitymacji materialnej jako akcjonariusz SPQR S.A. Przedłożone przez 
niego dokumenty są niewystarczające do stwierdzenia, czy osoba ta jest akcjonariuszem spółki. 
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W dniu 20 listopada 2012 roku RUNICOM S.A. otrzymał zawiadomienia dotyczące zmian w strukturze 
akcjonariatu RUNICOM S.A., zgodnie z art. 69 ustawy o ofercie: 

1. zawiadomienie od SPQR S.A., DYFFRYN HOLDINGS LTD., NOVIAN S.A., NOVIAN REAL ESTATE S.A. 
oraz MONDRIAN S.A. 

Zgodnie z zawiadomieniem: 

 SPQR S.A. z siedzibą w Warszawie zbyła w dniu 19 listopada 2012 roku w transakcjach 
sesyjnych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 18.308 akcji zwykłych na 
okaziciela RUNICOM S.A., które stanowią 0,16% w kapitale zakładowym oraz 0,10% w ogólnej 
liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu RUNICOM S.A., 

 DYFFRYN HOLDINGS Ltd. z siedzibą w Larnace zbyła w dniu 19 i 20 listopada 2012 roku w 
transakcjach sesyjnych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 83.947 akcji 
zwykłych na okaziciela RUNICOM S.A., które stanowią 0,72% w kapitale zakładowym oraz 
0,44% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu RUNICOM S.A., 

 DYFFRYN HOLDINGS Ltd. z siedzibą w Larnace zbyła w dniu 19 listopada 2012 roku na 
podstawie umowy cywilno - prawnej 81.912 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A 
RUNICOM S.A., które stanowią 0,70% w kapitale zakładowym oraz 0,85% w ogólnej liczbie 
głosów na Walnym Zgromadzeniu RUNICOM S.A., 

 NOVIAN REAL ESTATE S.A. z siedzibą w Warszawie zbyła w dniu 19 listopada 2012 roku na 
podstawie umowy cywilno - prawnej 621.160 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A 
RUNICOM S.A., które stanowią 5,32% w kapitale zakładowym oraz 6,48% w ogólnej liczbie 
głosów na Walnym Zgromadzeniu RUNICOM S.A., 

 MONDRIAN S.A. z siedzibą w Warszawie zbyła w dniu 19 listopada 2012 roku na podstawie 
umowy cywilno - prawnej 1.475.000 akcji zwykłych na okaziciela RUNICOM S.A., które 
stanowią 12,63% w kapitale zakładowym oraz 7,69% w ogólnej liczbie głosów na Walnym 
Zgromadzeniu RUNICOM S.A. 

 
Ww. podmioty są powiązane i działają w porozumieniu: 

 DYFFRYN HOLDINGS Ltd. jest podmiotem w 100% kontrolowanym przez SPQR S.A., 

 NOVIAN S.A. jest podmiotem zależnym od SPQR S.A., 

 NOVIAN REAL ESTATE S.A. oraz MONDRIAN S.A. są podmiotami w 100% zależnymi od 
NOVIAN S.A. 

Po ww. transakcjach spółki z Grupy Kapitałowej SPQR S.A. nie posiadały akcji RUNICOM S.A. 

2. zawiadomienie od Pana Piotra Chmielewskiego, ROWING CAPITAL LTD., PCH CAPITAL S.A. oraz 
P.C.H. CAPITAL (CYPRUS) LTD. 

Zgodnie z zawiadomieniem: 

 ROWING CAPITAL Ltd. nabyła w dniu 19 listopada 2012 roku w transakcjach sesyjnych w 
alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 40.100 akcji zwykłych na okaziciela 
RUNICOM S.A., które stanowią 0,34% w kapitale zakładowym oraz 0,21% w ogólnej liczbie 
głosów na Walnym Zgromadzeniu RUNICOM S.A., 

 P.C.H. CAPITAL (CYPRUS) Ltd z siedzibą w Larnace nabyła w dniu 19 listopada 2012 roku na 
podstawie umów cywilno - prawnych 703.072 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A 
RUNICOM S.A. oraz 1.475.000 akcji zwykłych na okaziciela RUNICOM S.A., które stanowią 
18,65% w kapitale zakładowym oraz 15,02% w ogólnej liczbie głosów na Walnym 
Zgromadzeniu RUNICOM S.A. 
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Ww. podmioty są powiązane i działają w porozumieniu: 

 ROWING CAPITAL Ltd. jest podmiotem w 100% kontrolowanym przez Pana Piotra 
Chmielewskiego, 

 ROWING CAPITAL Ltd. posiada 100% akcji w PCH CAPITAL S.A., 

 P.C.H. CAPITAL (CYPRUS) Ltd. Jest podmiotem kontrolowanym przez PCH CAPITAL S.A. 

Po ww. transakcjach podmioty zawiadamiające posiadały łącznie 7.500.000 akcji imiennych 
uprzywilejowanych serii A oraz 2.284.261 akcji zwykłych na okaziciela RUNICOM S.A., które stanowiły 
83,80% w kapitale zakładowym oraz 90,14% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu 
RUNICOM S.A., w tym bezpośrednio: 

 ROWING CAPITAL Ltd. posiadała 46.110 akcji zwykłych na okaziciela RUNICOM S.A., które 
stanowiły 0,39% w kapitale zakładowym oraz 0,24% w ogólnej liczbie głosów na Walnym 
Zgromadzeniu RUNICOM S.A., 

 PCH CAPITAL S.A. posiadała 1.167.570 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A RUNICOM 
S.A., które stanowiły 10,00% w kapitale zakładowym oraz 12,18% w ogólnej liczbie głosów na 
Walnym Zgromadzeniu RUNICOM S.A., 

 P.C.H. CAPITAL (CYPRUS) Ltd. posiadała 6.332.430 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A 
oraz 2.238.151 akcji zwykłych na okaziciela RUNICOM S.A., które stanowiły 73,41% w kapitale 
zakładowym oraz 77,72% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu RUNICOM S.A. 

W dniu 17 grudnia 2012 roku Zarząd RUNICOM S.A. otrzymał zawiadomienie dotyczące zmiany w 
strukturze akcjonariatu RUNICOM S.A., zgodnie z art. 69 ustawy o ofercie. 

Zgodnie z zawiadomieniem P.C.H. CAPITAL (CYPRUS) LTD z siedzibą w Larnace zbyła w dniu 17 
grudnia 2012 roku na podstawie umowy cywilno - prawnej z dnia 11 lipca 2012 roku 500.000 akcji 
zwykłych na okaziciela RUNICOM S.A., które stanowią 4,28% w kapitale zakładowym oraz 2,61% w 
ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu RUNICOM S.A. 

Podmioty zawiadamiające są powiązane i działają w porozumieniu: 

 ROWING CAPITAL LTD. jest podmiotem w 100% kontrolowanym przez Pana Piotra 
Chmielewskiego, 

 ROWING CAPITAL LTD. posiada 100% akcji w PCH CAPITAL S.A., 

 P.C.H. CAPITAL (CYPRUS) LTD. jest podmiotem kontrolowanym przez PCH CAPITAL S.A. 

Po ww. transakcji podmioty zawiadamiające posiadały łącznie 7.500.000 akcji imiennych 
uprzywilejowanych serii A oraz 1.784.261 akcji zwykłych na okaziciela RUNICOM S.A., które stanowiły 
79,52% w kapitale zakładowym oraz 87,53% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu 
RUNICOM S.A., w tym bezpośrednio: 

 ROWING CAPITAL LTD. posiadała 46.110 akcji zwykłych na okaziciela RUNICOM S.A., które 
stanowiły 0,39% w kapitale zakładowym oraz 0,24% w ogólnej liczbie głosów na Walnym 
Zgromadzeniu RUNICOM S.A., 

 PCH CAPITAL S.A. posiadała 1.167.570 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A RUNICOM 
S.A., które stanowiły 10,00% w kapitale zakładowym oraz 12,18% w ogólnej liczbie głosów na 
Walnym Zgromadzeniu RUNICOM S.A., 

 P.C.H. CAPITAL (CYPRUS) LTD. posiadała 6.332.430 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A 
oraz 1.738.151 akcji zwykłych na okaziciela RUNICOM S.A., które stanowiły 69,12% w kapitale 
zakładowym oraz 75,11% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu RUNICOM S.A. 
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Dodatkowo zgodnie z zawiadomieniem, akcje zostały nabyte od P.C.H. CAPITAL (CYPRUS) LTD. przez 
Pana Adama Łanoszkę, po cenie preferencyjnej 0,50 zł za jedną akcję. Pan Adam Łanoszka pełni 
funkcję Prezesa Zarządu podmiotu zależnego od RUNICOM S.A. tj. RUNICOM Corporate Finance Sp. z 
o. o. Sp. K. Sprzedaż akcji RUNICOM S.A. na rzecz Pana Adama Łanoszki po cenie niższej od obecnej 
ceny rynkowej ma charakter motywacyjny. Ponadto Pan Adam Łanoszka zobowiązał się przez 12 
miesięcy do niezbywania nabytych akcji RUNICOM S.A. 

3. Emisje dłużnych papierów wartościowych 

W dniu 30 stycznia 2012 roku odbyła się oferta prywatna obligacji imiennych niezabezpieczonych 
serii A zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii G Spółki, wyemitowanych na podstawie 
uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RUNICOM S.A. z dnia 2 stycznia 2012 roku.  

W dniu 31 stycznia 2012 roku Zarząd dokonał przydziału 2.800 ww. obligacji o wartości nominalnej 
1.000,00 zł każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 2.800.000,00 zł. Obligacje były oprocentowane 
14% w skali roku, a termin zapadalności (data wykupu lub zamiany na akcje) został określony na 
dzień 6 lutego 2013 roku. 

Na podstawie uchwały Zarządu z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie przedterminowego wykupu 
części obligacji serii B, w dniu 30 stycznia 2012 roku Spółka nabyła w celu umorzenia 500 obligacji 
zwykłych niezabezpieczonych serii B wyemitowanych 3 listopada 2011 roku o wartości nominalnej 
1.000,00 zł każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 500.000,00 zł. 

W dniu 6 lutego 2012 roku Zarząd RUNICOM S.A. dokonał przydziału 1.220 obligacji na okaziciela 
niezabezpieczonych serii E o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda i łącznej wartości nominalnej 
1.220.000,00 zł. Obligacje serii E zostały wyemitowane zgodnie z uchwałą Zarządu z dnia 23 stycznia 
2012 roku. Termin wykupu został określony na dzień 6 lutego 2013 roku. Oprocentowanie - 14% w 
skali roku i płatne w okresach kwartalnych. 

W dniu 15 lutego 2012 roku Zarząd RUNICOM S.A. dokonał przydziału 400 obligacji na okaziciela 
niezabezpieczonych serii F o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda i łącznej wartości nominalnej 
400.000,00 zł. Obligacje serii F zostały wyemitowane zgodnie z uchwałą Zarządu z dnia 15 lutego 
2012 roku. Termin wykupu został określony na dzień 14 lutego 2013 roku. Oprocentowanie - 14% w 
skali roku i płatne w okresach kwartalnych. 

W dniach od 10 do 12 kwietnia 2012 roku odbyła się oferta prywatna obligacji imiennych 
niezabezpieczonych serii B zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii H Spółki, wyemitowanych 
na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RUNICOM S.A. z dnia 12 marca 
2012 roku. W dniu 13 kwietnia 2012 roku Zarząd dokonał przydziału 1.000 ww. obligacji o wartości 
nominalnej 1.000,00 zł każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 1.000.000,00 zł. Oprocentowane - 
14% w skali roku, a termin zapadalności (data wykupu lub zamiany na akcje) - 12 kwietnia 2013 roku. 

W dniu 5 października 2012 roku zakończona została oferta prywatna 1.000 obligacji imiennych 
niezabezpieczonych serii C zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii I Spółki o wartości 
nominalnej 1.000,00 zł każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 1.000.000,00 zł, emitowanych na 
podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RUNICOM S.A. z dnia 12 marca 
2012 roku. Obligacje są oprocentowane 14% w skali roku, a termin zapadalności (data wykupu lub 
zamiany na akcje) przypada 23 września 2013 roku. 
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W dniu 8 października 2012 roku na podstawie uchwał Zarządu od nr 1 do 4 z dnia 5 października w 
sprawie: przedterminowego wykupu części obligacji niezabezpieczonych na okaziciela serii B, C, D i F, 
Zarząd nabył w celu umorzenia: 

 300 obligacji zwykłych niezabezpieczonych serii B wyemitowanych 3 listopada 2011 roku o 
wartości nominalnej 1.000,00 zł każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 300.000,00 zł, 

 300 obligacji zwykłych niezabezpieczonych serii C wyemitowanych 18 listopada 2011 roku o 
wartości nominalnej 1.000,00 zł każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 300.000,00 zł, 

 200 obligacji zwykłych niezabezpieczonych serii D wyemitowanych 9 grudnia 2011 roku o 
wartości nominalnej 1.000,00 zł każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 200.000,00 zł, 

 400 obligacji zwykłych niezabezpieczonych serii F wyemitowanych 15 lutego 2012 roku o 
wartości nominalnej 1.000,00 zł każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 400.000,00 zł. 

W dniu 8 października 2012 roku zakończona została oferta prywatna, a w dniu 9 października 2012 
roku dokonany został przydział 1.200 obligacji niezabezpieczonych na okaziciela serii G Spółki o 
wartości nominalnej 1.000,00 zł każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 1.200.000,00 zł, 
wyemitowanych na podstawie uchwały nr 5 Zarządu RUNICOM S.A. z dnia 5 października 2012 roku. 
Obligacje są oprocentowane 14% w skali roku, a termin zapadalności (data wykupu) przypada 7 
października 2013 roku. 

W dniu 16 listopada 2012 roku zakończona została oferta prywatna i dokonany został przydział 450 
obligacji niezabezpieczonych na okaziciela serii I Spółki o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda, tj. o 
łącznej wartości nominalnej 450.000,00 zł, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 1 Zarządu 
RUNICOM S.A. z dnia 14 listopada 2012 roku. Obligacje są oprocentowane 14% w skali roku, a termin 
zapadalności (data wykupu) przypada 15 listopada 2013 roku. 

W dniu 7 grudnia 2012 roku zakończona została oferta prywatna i dokonany został przydział 1.130 
obligacji niezabezpieczonych na okaziciela serii K Spółki o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda, tj. o 
łącznej wartości nominalnej 1.130.000,00 zł, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 1 Zarządu 
RUNICOM S.A. z dnia 3 grudnia 2012 roku. Obligacje są oprocentowane 14% w skali roku, a termin 
zapadalności (data wykupu) przypada 6 grudnia 2013 roku. 

W dniu 28 stycznia 2013 roku zakończona została oferta prywatna i dokonany został przydział 530 
obligacji niezabezpieczonych na okaziciela serii Ł Spółki o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda, tj. o 
łącznej wartości nominalnej 530.000,00 zł, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 2 Zarządu 
RUNICOM S.A. z dnia 25 stycznia 2013 roku. Obligacje są oprocentowane 14% w skali roku, a termin 
zapadalności (data wykupu) przypada 27stycznia 2014 roku. 

Ponadto 28 stycznia 2013 roku dokonano przedterminowego wykupu obligacji serii E o łącznej 
wartości 530.000,00 zł, zgodnie z uchwałą nr 1 z dnia 25 stycznia 2013 roku. 

W dniu 6 lutego 2013 roku zakończona została oferta prywatna i dokonany został przydział 1.800 
obligacji niezabezpieczonych na okaziciela serii M Spółki o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda, tj. o 
łącznej wartości nominalnej 1.800.000,00 zł, wyemitowanych na podstawie uchwał nr 1 oraz nr 2 
Zarządu RUNICOM S.A. z dnia 4 lutego 2013 roku. Obligacje są oprocentowane 14% w skali roku, a 
termin zapadalności (data wykupu) przypada na 6 maja 2013 roku. 

W dniu 20 lutego 2013 roku dokonany został przydział 1.250 obligacji niezabezpieczonych na 
okaziciela serii N Spółki o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 
1.250.000,00 zł, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 1 Zarządu RUNICOM S.A. z dnia 11 lutego 
2013 roku oraz uchwały nr 1 Zarządu RUNICOM S.A. z dnia 12 lutego 2013 roku. Obligacje są 
oprocentowane 10% w skali roku, a termin zapadalności (data wykupu) przypada na 19 lutego 2014 
roku. 
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W dniu 14 marca 2013 roku Spółka dokonała wcześniejszego wykupu 240 obligacji 
niezabezpieczonych na okaziciela serii M, o łącznej wartości 240.000,00 zł wraz z należnymi 
odsetkami. 

W dniu 17 kwietnia 2013 roku zakończona została oferta prywatna i dokonany został przydział 2.167 
obligacji niezabezpieczonych na okaziciela serii R Spółki o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda, tj. o 
łącznej wartości nominalnej 2.167.000,00zł. Obligacje są oprocentowane 14% w skali roku, a termin 
zapadalności (data wykupu) przypada na 31grudnia 2013 roku. 

Ponadto RUNICOM S.A. dokonała przedterminowego wykupu 1.000 obligacji serii M, o wartości 
nominalnej 1.000,00 zł każda, o łącznej wartości 1.000.000,00 zł. 

W dniu 19 kwietnia 2013 roku Spółka dokonała przedterminowego wykupu ostatniej części obligacji 
niezabezpieczonych na okaziciela serii M. Spółka dokonała łącznie przedterminowego wykupu 1.800 
obligacji serii M, o łącznej wartości 1.800.000,00 zł wraz z należnymi odsetkami. 

4. Inwestycje 

W wyniku umowy nabycia akcji z dnia 5 stycznia 2012 roku, RUNICOM S.A. nabyła akcje LST CAPITAL 
S.A. za łączną kwotę 144.900,00 zł. Ww. akcje stanowią 0,52% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej 
liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu LST CAPITAL S.A.  

LST CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie jest funduszem venture capital, który inwestuje w 
innowacyjne projekty technologiczne o bardzo wysokim potencjale wzrostu i trwałych przewagach 
konkurencyjnych, będące równocześnie w stosunkowo wczesnym stadium rozwoju. Akcje LST 
CAPITAL S.A. są notowane na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

W dniu 17 stycznia 2012 roku zawiązana została spółka RUNICOM Corporate Finance Sp. z o. o. z 
siedzibą w Warszawie. RUNICOM S.A. objął udziały, które stanowią 96,67% w kapitale zakładowym 
oraz w ogólnej liczbie głosów na Zgromadzeniu Wspólników tej spółki.  

W dniu 17 stycznia 2012 roku zawiązana została również spółka RUNICOM Corporate Finance Sp. z o. 
o. spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie. Komandytariuszem spółki jest RUNICOM S.A., a 
komplementariuszem RUNICOM Corporate Finance Sp. z o. o. Łączna wartość inwestycji RUNICOM 
S.A. wyniosła 59.500,00 zł. 

RUNICOM Corporate Finance zajęła się doradztwem w zakresie sposobów finansowania spółek na 
rynku kapitałowym, wspierając firmy w przekształceniach własnościowych, fuzjach i przejęciach oraz 
emisjach papierów wartościowych i ich wprowadzaniu do notowań. 

W dniu 18 stycznia 2012 roku nastąpiło przeniesienie własności 65.306 akcji zwykłych na okaziciela 
BETACOM S.A. w wyniku umowy nabycia tych akcji przez RUNICOM S.A. z dnia 18 stycznia 2012 roku 
za łączną kwotę 306.938,20 zł. Ww. akcje stanowią 3,23% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej 
liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu BETACOM S.A. 

BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie została założona w 1995 roku. Specjalizuje się w 
projektowaniu, doradztwie oraz wdrażaniu rozwiązań informatycznych i posiada ścisłą pozycję w 
gronie największych integratorów polskiego rynku. Wykorzystuje światowej klasy technologie oraz 
systemy informatyczne. Zakres funkcjonowania firmy obejmuje najważniejsze sektory gospodarki. 
Swoje usługi spółka dopasowuje do kluczowych segmentów rynku m. in.: finansowego, 
przemysłowego, telekomunikacyjnego oraz administracji publicznej. Gwarancją jakości usług są 
najwyższe certyfikacje oraz statusy partnerstwa kluczowych dostawców rozwiązań i technologii IT na 
świecie. Działalność spółki skupia się m. in.: na integracji systemów informatycznych, produkcji 
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oprogramowania na zamówienie, kompleksowej obsłudze informatycznej, oferowaniu systemów 
zarządzania wiedzą i kapitałem ludzkim, integrowaniu usług sieciowych, budowie systemów 
bezpieczeństwa i archiwizacji danych. Od 2004 roku akcje BETACOM S.A. są notowane na rynku 
regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

Zgodnie z umową z dnia 10 stycznia 2012 roku, w dniu 18 stycznia 2012 roku przeniesiona została na 
RUNICOM S.A. własność udziałów w spółce ONETREE INVESTMENTS LIMITED, z siedzibą w Nikozji, 
zarejestrowanej zgodnie z prawem cypryjskim, pod numerem HE 298759. W dniu 19 stycznia 2012 
roku powyższa spółka zmieniła nazwę na RUNICOM CAPITAL (Cyprus) Ltd, a RUNICOM S.A. wszedł do 
jej Rady Dyrektorów. 

Przedmiotem działalności RUNICOM CAPITAL (Cyprus) Ltd jest nabywanie i zbywanie udziałów w 
spółkach prawa handlowego, zgodnie ze strategią RUNICOM S.A. 

W dniu 20 stycznia 2012 roku, Spółka sprzedała na rzecz spółki kontrolowanej RUNICOM CAPITAL 
(Cyprus) Ltd z siedzibą w Nikozji, następujące aktywa: 

 65.306 akcji zwykłych na okaziciela BETACOM S.A., które stanowią 3,23% w kapitale 
zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów BETACOM S.A., oraz 

 880.000 akcji zwykłych na okaziciela LST CAPITAL S.A., które stanowią 1,99% w kapitale 
zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów LST CAPITAL S.A. 

Łączna wartość powyższych transakcji wyniosła 867.800,00 zł. 

W wyniku podpisania umów cywilno-prawnych w dniu 27 lutego 2012 roku RUNICOM S.A. nabyła 
4.866.667 akcji imiennych serii A1 FUTURIS S.A., które stanowią 2,66% w kapitale zakładowym oraz 
5,17% w ogólnej liczbie głosów za łączną cenę 219.000,00 zł, natomiast podmiot kontrolowany przez 
RUNICOM S.A. - RUNICOM CAPITAL (CYPRUS) Ltd nabyła 69.164.388 akcji zwykłych na okaziciela 
FUTURIS S.A., które stanowią 37,75% w kapitale zakładowym oraz 36,77% w ogólnej liczbie głosów za 
łączną cenę 2.720.615,00 zł. 

Działając w porozumieniu z ROWING CAPITAL LIMITED (pośrednio znaczący akcjonariusz RUNICOM 
S.A.) ww. podmioty po powyższych transakcjach posiadały łącznie 77.829.492 akcje FUTURIS S.A., 
które stanowiły 42,48% w kapitale zakładowym oraz 43,97% w ogólnej liczbie głosów. 

FUTURIS S.A. jest funduszem private equity inwestującym w udziały i akcje perspektywicznych spółek 
wyłącznie z branży TMT (Technologie, Media, Telekomunikacja). Inwestuje w małe i średnie spółki, 
zarówno prywatne jak i publiczne, znajdujące się na etapie szybkiego wzrostu i ekspansji. Minimalna 
wewnętrzna stopa zwrotu (IRR) wymagana dla każdej inwestycji to 30%. Średnia wartość inwestycji 
to od 500.000 do 5.000.000 zł. 

Dla RUNICOM S.A. zakup FUTURIS S.A. oznaczał wzrost kontroli nad spółkami portfelowymi, 
ponieważ część inwestycji RUNICOM pokrywa się z portfelem FUTURIS S.A. dotyczy to m. in. takich 
spółek jak: B3System S.A., Betacom S.A., Carrywater Group S.A., eo Networks S.A., Netwise Sp. z o.o., 
Tequila Mobile S.A. czy Technology Space S.A 

W dniu 1 marca 2012 roku RUNICOM S.A. udzielił spółce kontrolowanej RUNICOM CAPITAL (CYPRUS) 
Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr pożyczki na kwotę 2.750.000,00 zł. Oprocentowanie - 10% w skali 
roku. Termin spłaty - 31.12.2012 roku. 

W dniu 8 marca 2012 roku zawarta została umowa inwestycyjna pomiędzy spółką kontrolowaną 
przez RUNICOM S.A. - RUNICOM CAPITAL (CYPRUS) Ltd z siedzibą w Nikozji, Cypr, a 
Przedsiębiorstwem Telekomunikacyjnym Telgam Sp. z o.o. Zgodnie z podpisaną umową RUNICOM 
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CAPITAL (CYPRUS) Ltd obejmie po przekształceniu Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego Telgam Sp. 
z o.o. w spółkę akcyjną, akcje tej spółki, które zostaną wprowadzone do alternatywnego systemu 
obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

W dniu 10 kwietnia 2012 roku RUNICOM CAPITAL (CYPRUS) Ltd z siedzibą w Nikozji, Cypr (podmiot 
kontrolowany przez RUNICOM S.A.) nabył 100 udziałów w spółce TELGAM Sp. z o.o. z siedzibą w Jaśle 
o wartości nominalnej 1.000,00 zł każdy udział, które stanowią 10% w kapitale zakładowym ww. 
spółki, za łączną kwotę 140.000,00 zł. 

Telgam Sp. z o.o. to działający od 1996 r. lokalny dostawca internetu, telewizji, telefonii oraz 
rozwiązań IT. Spółka koncentruje swoją działalność na terenach południowo-wschodniej Polski 
poprzez stale rozwijane, własne sieci teleinformatyczne. Prognoza wyników finansowych na rok 2012 
r. przewiduje osiągnięcie przychodów ze sprzedaży na poziomie 2 mln zł oraz ok. 250 tys. zł zysku 
netto po inwestycjach w infrastrukturę światłowodową. 

Zgodnie z decyzją nr 90/2012 Wicedyrektora Działu Rozwoju Rynku Giełdy Papierów Wartościowych 
w Warszawie S.A. z dnia 26 czerwca 2012 roku spółka zależna od RUNICOM S.A. – RUNICOM 
CORPORATE FINANCE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa została 
wpisana na listę Autoryzowanych Doradców w alternatywnym systemie obrotu na rynku 
NewConnect. 

Ponadto zgodnie z decyzją nr 91/2012 Wicedyrektora działu Rozwoju Rynku Giełdy Papierów 
Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 26 czerwca 2012 roku RUNICOM CORPORATE FINANCE 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa wpisana została na listę 
Autoryzowanych Doradców w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst. 

W dniu 26 czerwca 2012 roku podmiot kontrolowany przez RUNICOM S.A. – RUNICOM CAPITAL 
(CYPRUS) Limited objął 110.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł 
każda i cenie emisyjnej 0,10 zł za jedną akcję spółki MGM Systems S.A. z siedzibą we Wrocławiu. 

MGM Systems S.A. działa w branży IT: 

 świadczy usługi doradcze w zakresie zarządzania finansami, logistyki, zarządzania i 
optymalizacji procesów produkcyjnych, zarządzania jakością wyrobów i usług, systemów 
zarządzania, zarządzania zasobami ludzkimi, outsourcingu BHP, prowadzenia projektów 
doskonalących, m.in. w oparciu o założenia modelu EFQM, projektów interim management, 

 oferuje rozwiązania IT z zakresu integracji systemów informatycznych, implementacji 
systemów wysokiej dostępności i wydajności, zagadnień związanych z bezpieczeństwem 
systemów IT, modelowania optymalizacji infrastruktury, monitoringu i zarządzania 
infrastrukturą IT, modernizacji, planowania oraz rozwoju platformy sprzętowo-systemowej, 

 zapewnia klientom nadzór, utrzymanie i konserwację zasobów systemowych, zarządzanie 
bezpieczeństwem systemów, monitoring zasobów IT i aktywne reagowanie na incydenty i 
problemy, kompleksowy serwis komponentów infrastruktury IT, system obsługi zgłoszeń 
serwisowych, interfejs dla klienta umożliwiający monitoring stanu zgłoszenia. 

W dniu 16 października 2012 roku podpisał z PAYMAX Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie list 
intencyjny, zawierający uzgodnienie podstawowych warunków biznesowych transakcji na cele 
późniejszej umowy inwestycyjnej. Projekt dotyczy nabycia przez RUNICOM S.A. udziałów 
stanowiących do 25% w kapitale zakładowym PAYMAX Sp. z o. o. - firmy zajmującej się rozwiązaniami 
w obszarze płatności mobilnych. Strony postanowiły, że umowa inwestycyjna zostanie podpisana do 
31 października 2012 roku. 
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W dniu 17 grudnia 2012 roku podmiot kontrolowany przez RUNICOM S.A. - RUNICOM CAPITAL 
(CYPRUS) Ltd. podpisał umowę inwestycyjną ze spółką PAYMAX Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie 
oraz osobami zarządzającymi tą spółką. W umowie określone zostały kluczowe warunki inwestycji 
RUNICOM CAPITAL (CYPRUS) Ltd. w PAYMAX Sp. z o. o., a także strategia rozwoju tej spółki i sposoby 
finansowania tego rozwoju. Strony ustaliły zasady dalszego współdziałania oraz przewidywane 
zmiany kapitału zakładowego i struktury właścicielskiej. 

Ponadto w dniu 17 grudnia 2012 roku RUNICOM CAPITAL (CYPRUS) Ltd. objęła 12 
nowowyemitowanych udziałów PAYMAX Sp. z o. o., stanowiących 10,17% w kapitale zakładowym, za 
łączną kwotę 200.000,00 zł. 

Paymax Sp. z o.o. świadczyć będzie usługi związane z akceptacją płatności przy wykorzystaniu 
istniejących urządzeń merchantów (smartfony i tablety) jako terminali płatniczych. Proponowane 
przez spółkę rozwiązanie zostanie wprowadzone na rynek w połowie przyszłego roku. Akceptacja kart 
będzie możliwa dzięki darmowej aplikacji udostępnionej przez Spółkę (do pobrania z Google Play oraz 
AppStore). Funkcjonalność aplikacji będzie rozwijana wraz ze wzrostem liczby użytkowników. 
Rozwiązanie zgodne jest z zaleceniami Visa oraz MasterCard odnośnie tzw. mPOS w zakresie 
technologii i bezpieczeństwa. Proponowane przez Spółkę rozwiązanie ze względu na niskie koszty 
daje szanse na realizację płatności przez nową grupę merchantów dla których korzystanie z 
tradycyjnych terminali płatniczych było zbyt kosztowne. 

W dniu 15 lutego 2013 roku zawarte zostały umowy, zgodnie z którymi Spółka sprzedała 290 
udziałów, o wartości nominalnej 50,00 zł każdy spółki RUNICOM Corporate Finance spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz ogół praw i obowiązków w spółce 
RUNICOM Corporate Finance spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z 
siedzibą w Warszawie, jako komandytariusz ponoszący odpowiedzialność za zobowiązania Spółki do 
kwoty 45.000,00 zł, który wniósł do ww. spółki wkłady w wysokości 45.000,00 zł. Łączna wartość 
sprzedaży z tyt. ww. umów wyniosła 59.500,00 zł. 

W dniu 28 maja 2013 roku RUNICOM S.A. sprzedała 4.866.667 akcji imiennych uprzywilejowanych 
serii A1 spółki FUTURIS S.A. o wartości nominalnej 0,01 zł każda akcja, a RUNICOM CAPITAL (CYPRUS) 
Ltd. (spółka kontrolowana przez RUNICOM S.A. sprzedała 69.164.388 akcji zwykłych na okaziciela 
spółki FUTURIS S.A. o wartości nominalnej 0,01 zł każda akcja. Ww. akcje stanowiły łącznie 40,41% w 
kapitale zakładowym oraz 41,95% w ogólnej liczbie głosów FUTURIS S.A. Łączna cena sprzedaży akcji 
wyniosła 2.220.932,00 zł. 

5. Inne istotne zdarzenia w roku 2012 oraz do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania 

W dniu 2 stycznia 2012 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RUNICOM S.A. podjęło uchwałę w 
sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie wszystkich akcji zwykłych Spółki do obrotu regulowanego 
na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

W dniu 5 stycznia 2012 roku Pan Janusz Smoczyński złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady 
Nadzorczej RUNICOM S.A. Jednocześnie na mocy posiadanych uprawnień statutowych akcjonariusz 
RUNICOM - ROWING CAPITAL Limited z siedzibą w Larnace, Cypr, powołał w skład Rady Nadzorczej 
RUNICOM S.A. z dniem 5 stycznia 2012 roku Pana Tomasza Bajtyngiera. 

W dniu 11 stycznia 2012 roku RUNICOM S.A. wypowiedział umowę zawartą 5 listopada 2009 roku 
pomiędzy RUNICOM S.A. a WDM Autoryzowany Doradca Sp. z o. o. za miesięcznym okresem 
wypowiedzenia. 

W związku z planowanym wprowadzeniem wszystkich akcji zwykłych na okaziciela Spółki notowanych 
w alternatywnym systemie obrotu NewConnect do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym 
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przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w dniu 10 lutego 2012 roku podpisana 
została umowa z „Gorazda, Świstuń, Wątroba i Wspólnicy adwokaci i radcowie prawni” sp. k . w 
Krakowie. Przedmiotem umowy jest doradztwo prawne w związku z planowanym projektem 
wprowadzenia akcji RUNICOM S.A., w tym m. in. przygotowania harmonogramu, uchwał organów 
Spółki oraz części prawnych prospektu emisyjnego. 

Zgodnie z podpisaną przez Spółkę umową oraz zgodnie z komunikatem Giełdy Papierów 
Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 20 lutego 2012 roku, Dom Maklerski BDM S.A. od dnia 21 
lutego 2012 roku pełni funkcję Animatora Rynku dla akcji RUNICOM S.A. notowanych w 
alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych 
w Warszawie S.A. 

W związku z planowanym wprowadzeniem wszystkich akcji zwykłych na okaziciela Spółki notowanych 
w alternatywnym systemie obrotu NewConnect do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym 
przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w dniu 23 lutego 2012 roku podpisana 
została umowa z Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A., który pełnić będzie funkcję 
oferującego w tym procesie. 

W dniu 12 marca 2012 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RUNCIOM S.A. podjęło uchwałę w 
sprawie zmiany statutu Spółki poprzez zmianę uprawnień osobistych do powoływania i odwoływania 
członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki. Uprawnienia osobiste zostały nadane spółce PCH 
CAPITAL S.A. do czasu posiadania co najmniej 5%  ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu 
RUNICOM S.A. 

W dniu 29 marca 2012 roku akcjonariusz RUNICOM S.A. - ROWING CAPITAL LIMITED z siedzibą w 
Larnace, Cypr, na mocy posiadanych uprawnień osobistych dokonał zmian w składzie Rady 
Nadzorczej Spółki, tj. odwołał Pana Tomasza Bajtyngiera i powołał Pana Jarosława Kowalskiego. 

W dniu 3 kwietnia 2012 roku odebrane zostało postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy 
w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z dnia 21 marca 2012 roku, 
zgodnie z którym sąd dokonał rejestracji zmian w statucie Spółki, zgodnie z uchwałami podjętymi 
przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 12 marca 2012 roku. 

W związku z planowanym wprowadzeniem wszystkich akcji zwykłych na okaziciela Spółki notowanych 
w alternatywnym systemie obrotu NewConnect do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym 
przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w dniu 3 kwietnia 2012 roku podpisana 
została umowa z MAKTE Kancelarią Audytorów i Doradców Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, która 
pełnić będzie funkcję podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych w procesie 
sporządzenia prospektu emisyjnego Spółki. 

W dniu 3 kwietnia 2012 roku akcjonariusz RUNICOM S.A. – ROWING CAPITAL LIMITED z siedzibą w 
Larnace, Cypr, na mocy posiadanych uprawnień osobistych dokonał zmian w składzie Rady 
Nadzorczej Spółki, tj. odwołał Pana Janusza Bąk i powołał Pana Romana Durkę. 

W dniu 25 kwietnia 2012 roku akcjonariusz RUNICOM S.A. – ROWING CAPITAL LIMITED z siedzibą w 
Larnace, Cypr, na mocy posiadanych uprawnień osobistych dokonał zmian w składzie Rady 
Nadzorczej Spółki, tj. odwołał Pana Marcina Gorazdę i powołał Pana Piotra Kubę. 

W dniu 30 kwietnia 2012 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie RUNICOM S.A. zatwierdziło 
sprawozdania finansowe Spółki oraz sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2011. Walne 
Zgromadzenie udzieliło absolutorium wszystkim członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania 
obowiązków w 2011 roku. Ponadto Walne Zgromadzenie postanowiło o podziale zysku netto 
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wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 r. w wysokości 
3.022.229,73 zł przeznaczyć w następujący sposób: 

 23.227,14 zł na pokrycie straty z roku obrotowego zakończonego 31 grudnia 2009 r., 

 2.999.002,59 zł na kapitał zapasowy Spółki. 

Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 kwietnia 2012 roku wyraziło zgodę na skup 
akcji własnych w celu umorzenia lub dalszej odsprzedaży. Skup może odbywać się po cenie w 
przedziale od 0,20 zł do 7,00 zł, za łączną kwotę nie większą niż 5.000.000,00 zł, w terminie do 31 
grudnia 2016 roku. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie RUNICOM S.A. w dniu 30 kwietnia 2012 roku podjęło również 
uchwałę o utworzeniu kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na nabycie akcji własnych w 
wysokości 2.000.000,00 zł. 

W związku z zarejestrowaniem zmian do Statutu Spółki, w sposób nieprawidłowy dokonane zostały 
zmiany w Radzie Nadzorczej. W związku z powyższym w dniu 11 maja 2012 roku PCH CAPITAL S.A. z 
siedzibą w Warszawie, akcjonariusz Spółki, zgodnie z posiadanymi uprawnieniami statutowymi złożył 
oświadczenie o zmianach w Radzie Nadzorczej, tj. o odwołaniu ze składu Rady Nadzorczej Pana 
Tomasza Bajtyngiera, Pana Janusza Bąka i Pana Marcina Gorazdy oraz o powołaniu do Rady 
Nadzorczej Pana Jarosława Kowalskiego, Pana Romana Durki i Pana Piotra Kuby. 

31 maja 2012 roku powołana została Rada Doradcza RUNICOM S.A., która jest organem 
wspierającym struktury Spółki i odpowiada za ogólną strategię oraz wyznacza kierunki jej rozwoju. 

W skład Rady Doradczej weszli: 

 Piotr Chmielewski, 

 Tomasz Sielicki, 

 Andrzej Dopierała, 

 Jacek Murawski, 

 Marek Kobielski, 

 Włodzimierz Głowacki. 

W dniu 4 czerwca 2012 roku do Rady Doradczej dołączyło dwóch nowych członków: 

 Ireneusz Dąbrowski, 

 Tadeusz Kubiak. 

W dniu 20 czerwca 2012 roku Pani Małgorzata Usakowska – Bilska złożyła rezygnację z pełnienia 
funkcji Prezesa Zarządu Spółki. 

Jednocześnie w dniu 20 czerwca 2012 roku Pan Roman Durka złożył rezygnację z Rady Nadzorczej 
Spółki i został powołany do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu. 

Na mocy posiadanych uprawnień statutowych, akcjonariusz RUNICOM S.A. – PCH CAPITAL S.A. w 
dniu 2 lipca 2012 roku powołała w skład Rady Nadzorczej Pana Tomasza Sielickiego. 

Od dnia 4 lipca 2012 roku siedziba Spółki mieści się pod adresem: Al. Jana Pawła II 23, 00-854 
Warszawa. 

W dniu 9 sierpnia 2012 roku Zarząd RUNICOM S.A. powołał na prokurenta spółki Panią Wiesławę 
Chmielewską. Udzielona prokura jest prokurą samoistną. 
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17 sierpnia 2012 roku Zarząd RUNICOM S.A. otrzymał informację o zajęciu przez RUNICOM S.A. 
miejsca w czołowej dziesiątce Giełdowych Spółek 2011 roku notowanych na rynku NewConnect. 
Powyższe wyróżnienie zostało przyznane RUNICOM S.A. w wyniku dwuetapowej weryfikacji. Jest to 
nagroda aktywnych inwestorów, którzy dostrzegli tkwiący w Spółce potencjał. Nominacja została 
potwierdzona po analizie wyników finansowych przez zespół ekspertów oraz analityków portalu 
Inwestycje.pl. 

W dniu 1 października PCH CAPITAL S.A. korzystając z uprawnień statutowych powołał do pełnienia 
funkcji Prezesa Zarządu Pana Roberta Sieńkowskiego. 

Jednocześnie Pan Roman Durka - dotychczasowy Prezes, złożył w dniu 1 października 2012 roku 
rezygnację z pełnienia funkcji w Zarządzie, a PCH CAPITAL S.A. korzystając z uprawnień statutowych 
powołał go do Rady Nadzorczej Spółki.  

W dniu 1 października 2012 roku rezygnację z Rady Nadzorczej złożył Pan Jarosław Kowalski. 

W dniu 18 października 2012 roku Pan Robert Sieńkowski złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa 
Zarządu, a Pan Andrzej Woźniakowski z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. 

Jednocześnie w dniu 18 października 2012 roku PCH CAPITAL S.A. na mocy uprawnień osobistych 
powołała Pana Andrzeja Woźniakowskiego do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu, a Pana Roberta 
Sieńkowskiego do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. 

W dniu 19 listopada 2012 roku Pan Roman Durka złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady 
Nadzorczej RUNICOM S.A. 

W dniu 10 grudnia 2012 roku PCH CAPITAL S.A., zgodnie z posiadanymi uprawnieniami osobistymi, 
powołała Pana Janusza Bąka do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej RUNICOM S.A. 

W dniu 9 stycznia 2012 roku za pośrednictwem Domu Maklerskiego BOŚ S.A. złożony został do 
Komisji Nadzoru Finansowego wniosek Spółki o zatwierdzenie jej prospektu emisyjnego. Rozpoczęcie 
procedury zatwierdzenia prospektu emisyjnego RUNICOM S.A. było kolejnym krokiem w drodze 
przeniesienia notowań akcji zwykłych Spółki z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 
na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

W dniu 6 lutego 2013 roku Spółka zawarła umowę pożyczki na kwotę 500.000,00 zł. Zgodnie z ww. 
umową RUNICOM S.A. zobowiązana jest do spłaty ww. pożyczki do dnia 6 maja 2013 roku. 
Oprocentowanie pożyczki wynosi 18% w skali roku. Spółka spłaciła część pożyczki w kwocie 300.000 
złotych  a spłata pozostałej kwoty, wyniku odpisania aneksu w dnia 15 maja 2013 r.,  została 
przesunięta na dzień 5 czerwca 2013 r. 

Z dniem 12 lutego 2013 roku Pan Tomasz Sielicki zrezygnował z pełnienia funkcji członka Rady 
Nadzorczej Spółki. 

W dniu 29 kwietnia 2013 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RUNICOM S.A. podjęło uchwałę w 
związku z ubieganiem się o dopuszczenie papierów wartościowych spółki do obrotu na rynku 
regulowanym, że Spółka począwszy od 1 stycznia 2013 r., będzie sporządzać jednostkowe 
sprawozdania finansowe oraz skonsolidowane sprawozdania finansowe zgodnie z MSR w rozumieniu 
art. 2 ust. 3 cyt. ustawy, tj. zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) i 
Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) oraz związanymi z nimi 
interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskie. Uczestnik Przemysław Jan 
Kołakowski reprezentujący akcjonariusza Marcina Kłopocińskiego oświadczył, że głosował przeciwko 
powyższej uchwale i zgłosił sprzeciw, żądając jego zaprotokołowania.    
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INSTRUMENTY FINANSOWE W ZAKRESIE RYZYKA ZMIANY CEN, KREDYTOWEGO, ISTOTNYCH 

PRZEPŁYWÓW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH ORAZ UTRATY PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ 

RUNICOM S.A. jest funduszem typu private equity/venture capital i nie stosuje instrumentów 

finansowych w zakresie ryzyka zmian cen, kredytowego, istotnych przepływów środków pieniężnych 

oraz utraty płynności finansowej. 

PRZEWIDYWANY ROZWÓJ JEDNOSTKI 

Zarząd Spółki w kolejnych okresach planuje kontynuację określonej w dniu 4 listopada 2011 roku 
strategii rozwoju opisanej w niniejszym raporcie. 

WAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE BADAŃ I ROZWOJU 

Spółka nie prowadzi działań w dziedzinie badań i rozwoju. 

AKTUALNA I PRZEWIDYWANA SYTUACJA FINANSOWA 

Zdaniem Zarządu Spółka jest w dobrej kondycji finansowej, a jej płynność nie jest zagrożona. Nie 

posiada kredytów a z zaciągniętej pożyczki w wysokości 500.000 złotych do spłaty pozostało 101.000 

złotych.  Znacząca wartość zobowiązań krótkoterminowych wynika z wyemitowanych przez Spółkę 

obligacji. Zarząd Spółki na bieżąco monitoruje wskaźniki płynnościowe i wskaźnik zadłużenia oraz 

podejmuje działania mające na celu utrzymanie Spółki w dobrej sytuacji finansowej. Utrzymywane są  

stałe  relacje z obligatariuszami,  dokonywana jest zmiana struktury instrumentów dłużnych, trwają 

procesy dezinwestycji najbardziej dojrzałych projektów.   

Ze względu na charakter działalności Spółka osiąga przychody finansowe ze zbycia inwestycji lub z 

aktualizacji wartości posiadanego portfela papierów wartościowych. W 2012 roku Spółka zanotowała 

stratę w wysokości - 1 895 153,20 złotych, na którą składały się koszty obsługi długu, koszty 

prowadzenia działalności oraz  przeszacowanie portfela inwestycyjnego (głównie spółek notowanych 

na GPW i NewConnect).   

NABYCIE AKCJI WŁASNYCH, A W SZCZEGÓLNOŚCI CEL ICH NABYCIA,  LICZBA I WARTOŚĆ 

NOMINALNA 

Spółka nie nabywała akcji własnych. 

POSIADANE ODDZIAŁY (ZAKŁADY) 

Spółka nie posiada oddziałów (zakładów). 

GŁÓWNE CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI 

Ryzyko odejścia kluczowych członków kierownictwa i trudności związane z pozyskaniem nowej 

wykwalifikowanej kadry zarządzającej 

Na działalność Spółki duży wpływ wywierają doświadczenie, umiejętności oraz jakość pracy Prezesa 

Zarządu oraz Rady Nadzorczej. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania w Spółce 

zatrudniona jest jedna osoba – Prezes Zarządu. Spółka korzysta ponadto z doświadczenia i wiedzy 
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członków Rady Nadzorczej oraz doradców zewnętrznych. W przypadku zaprzestania pełnienia funkcji 

przez Prezesa Zarządu, Rada Nadzorcza, która na bieżąco uczestniczy w projektach inwestycyjnych 

Emitenta, zgodnie z art. 383 k.s.h. wydeleguje swojego członka do czasowego wykonywania 

czynności Prezesa Zarządu oraz niezwłocznie podejmie działania mające na celu powołanie nowego 

Prezesa Zarządu. Emitent nie może zapewnić, że ewentualne wygaśnięcie mandatu Prezesa Zarządu 

bądź któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej nie będzie mieć negatywnych konsekwencji dla 

działalności, strategii, sytuacji finansowej i wyników operacyjnych Spółki. 

Ryzyko związane z inwestowaniem w niepubliczne papiery wartościowe 

Spółka opiera swoją działalność na lokowaniu środków w instrumenty finansowe emitowane m.in. 

przez niepubliczne przedsiębiorstwa oraz na dokonywaniu transakcji wyjścia z realizowanych 

inwestycji. W związku z brakiem istnienia platformy zorganizowanego obrotu przedmiotowymi 

papierami wartościowymi istnieje ryzyko, iż w przypadku nagłej konieczności zbycia znacznej ilości 

nabytych udziałów bądź akcji, ich wycena może znacznie odbiegać od wyceny, która mogłaby być 

osiągnięta na aktywnym rynku zorganizowanym, a także, że zbycie walorów w zakładanym terminie 

może być niemożliwe ze względu na niemożność szybkiego znalezienia inwestora. Wpływy ze 

sprzedaży udziałów lub akcji przedsiębiorstw niepublicznych mogą być niższe niż w przypadku akcji 

spółek publicznych. Spółka stara się ograniczyć ryzyko związane z inwestycjami w niepubliczne 

papiery wartościowe inwestując część środków w papiery spółek technologicznych notowanych na 

GPW lub NewConnect. 

Ryzyko konkurencji 

Runicom S.A. jest funduszem typu private equity, którego działalność polega na inwestowaniu 

posiadanych środków w akcje lub udziały spółek, reprezentujących w szczególności branże zaliczane 

do innowacyjnych, celem późniejszego wyjścia z inwestycji. Za konkurencję Spółki uznaje się zatem 

inne podmioty zajmujące się inwestycjami w tego typu przedsięwzięcia. Do spółek stanowiących 

konkurencję dla Spółki można zaliczyć wyspecjalizowane podmioty typu private equity oraz venture 

capital, jak również liczne instytucje finansowe zajmujące się lokowaniem oraz inwestowaniem 

posiadanych nadwyżek finansowych. Dodatkowo nie można wykluczyć, iż w przyszłości liczba 

potencjalnych podmiotów zainteresowanych podobną działalnością nie wzrośnie. Istnieje wobec tego 

ryzyko, że obecna, jak również przyszła konkurencja może mieć istotnie negatywny wpływ na 

kształtowanie się wyników Spółki. 

Ryzyko związane z koniunkturą na rynku kapitałowym 

Działalność Spółki jest ściśle powiązana z rynkiem kapitałowym oraz panującą na nim koniunkturą. 

Sytuacja na rynku tym wpływa zarówno na wycenę podmiotów notowanych na rynku regulowanym 

oraz alternatywnym, jak i na wartość posiadanego przez Spółkę portfela inwestycyjnego. Koniunktura 

na rynku kapitałowym ma również istotny wpływ na wartość uzyskanych przez RUNICOM S.A. 

przychodów pochodzących ze sprzedaży akcji i udziałów spółek portfelowych. Sytuacja na rynku 

kapitałowym podlega ciągłym wahaniom koniunkturalnym, w cyklu następujących po sobie 

długoterminowych faz wzrostu (hossa) oraz faz spadku (bessa). Osłabienie koniunktury na rynku 

kapitałowym może wpłynąć na pogorszenie perspektyw wyjścia Spółki z dokonanych w poprzednich 

okresach inwestycji, w szczególności poprzez obniżenie możliwej do uzyskania ceny za przeznaczone 

do sprzedaży aktywa, bądź odroczenie terminu dezinwestycji, przez co sytuacja finansowa Spółki 

może ulec pogorszeniu. Runicom S.A. nie ma wpływu na przedmiotowe ryzyko. 
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Ryzyko związane z rozwojem branż spółek portfelowych 

Realizacja przyjętej przez Emitenta strategii rozwoju polega na inwestowaniu posiadanych środków 

finansowych w akcje lub udziały podmiotów (zarówno niepublicznych, jak i posiadających status 

spółki publicznej), w szczególności reprezentujących branże innowacyjne. W związku ze specyfiką 

prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej, wyniki finansowe Spółki uzależnione są od 

wartości pozyskanych funduszy z tytułu wyjścia z dokonanych w poprzednich okresach inwestycji. 

W przypadku niekorzystnych bądź nieprzewidywalnych zmian w sektorach działalności spółek 

portfelowych, ich wyniki finansowe mogą ulec pogorszeniu. Ewentualna realizacja przedmiotowego 

scenariusza może wpłynąć na obniżenie wyceny posiadanych przez RUNICOM S.A. papierów 

wartościowych, jak również na zajmowaną przez Spółkę pozycję rynkową. W związku z powyższym 

decyzja o wyjściu z inwestycji może zostać odroczona w czasie, a ewentualne sfinalizowanie 

transakcji może skutkować pozyskaniem środków o wartości niższej niż pierwotnie zakładano. 

Emitent nie ma wpływu na przedmiotowe ryzyko. Należy zauważyć, że niezależni analitycy 

przewidują, że w najbliższym czasie spółki technologiczne, w szczególności informatyczne, powinny 

rosnąć szybciej niż inne ze względu na większe niż przed rokiem środki przeznaczone przez firmy na 

informatyzację. 

Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną Polski  

Rozwój RUNICOM S.A. jest ściśle skorelowany z ogólną sytuacją gospodarczą Polski, na terenie której 

działa Emitent i będącej jednocześnie głównym rejonem aktywności gospodarczej spółek 

portfelowych Spółki. Do głównych czynników o charakterze ogólnogospodarczym, wpływających na 

działalność Spółki oraz na jej spółki portfelowe, zaliczyć można m.in.: tempo wzrostu PKB w Polsce i 

na świecie, poziom stóp procentowych, poziom inflacji, poziom bezrobocia, poziom inwestycji 

podmiotów gospodarczych, stopień zadłużenia jednostek gospodarczych i gospodarstw domowych. 

Wpływ polityki monetarnej, jak i fiskalnej ma również istotne znaczenie na prowadzoną przez 

Emitenta działalność. Istnieje ryzyko, że spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego, spadek 

poziomu inwestycji przedsiębiorstw czy wzrost zadłużenia jednostek gospodarczych może mieć 

negatywny wpływ na działalność oraz sytuację finansową Spółki poprzez obniżenie zapotrzebowania 

na inwestycje Spółki, co w konsekwencji może przełożyć się na pogorszenie jej wyników finansowych 

oraz wyników finansowych jej spółek portfelowych. 

Ryzyko związane z interpretacją przepisów podatkowych 

RUNICOM S.A., podobnie jak wszystkie podmioty gospodarcze, jest narażony na nieprecyzyjne zapisy 

w uregulowaniach prawno-podatkowych, które mogą spowodować powstanie rozbieżności 

interpretacyjnych, w szczególności w odniesieniu do operacji związanych z podatkiem dochodowym, 

podatkiem od czynności cywilnoprawnych i podatkiem VAT w ramach prowadzonej przez Spółkę 

działalności. W związku z powyższym istnieje ryzyko, iż mimo stosowania przez Emitenta aktualnych 

standardów rachunkowości, interpretacja urzędu skarbowego odpowiedniego dla siedziby Emitenta 

może różnić się od przyjętej przez Spółkę, co w konsekwencji może wpłynąć na nałożenie na Spółkę 

kary finansowej, która może mieć istotny negatywny wpływ na wyniki finansowe Emitenta. 

INFORMACJA DOTYCZĄCA SEZONOWOŚCI LUB CYKLICZNOŚCI DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI  

W działalności Spółki nie występuje sezonowość ani cykliczność. 
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WSKAZANIE POSTĘPOWAŃ KTÓRYCH STRONĄ JEST SPÓŁKA  

W dniu 1 października 2012 roku otrzymał od swojego pełnomocnika prawnego potwierdzenie, że w 
dniu 24 września 2012 roku do Sądu Okręgowego Warszawa - Praga w Warszawie, II Wydział Cywilny, 
złożony został pozew RUNICOM S.A. przeciwko Panu Marcinowi Kłopocińskiemu o zasądzenie od 
pozwanego na rzecz RUNICOM S.A. kwoty 900.000,00 zł wraz z odsetkami z tytułu wymagalnego 
zobowiązania pozwanego wobec RUNICOM S.A. do zapłaty kary umownej zastrzeżonej w umowie z 
dnia 10 lutego 2011 roku. Wyżej wymieniona umowa dotyczyła powstrzymania się przez pozwanego 
do dnia 30 czerwca 2012 roku od dokonania jakiejkolwiek czynności prawnej wywierającej skutek o 
charakterze rozporządzającym lub obligacyjnym dotyczącej posiadanych przez pozwanego 750.000 
akcji zwykłych na okaziciela serii C RUNICOM S.A. 

30 stycznia 2013 roku Zarząd RUNICOM S.A. otrzymał odpis postanowienia wydanego przez Sąd 
Okręgowy w Warszawie Sąd Gospodarczy XX Wydział Gospodarczy wydanego w dniu 18 stycznia 
2013 roku na posiedzeniu niejawnym w sprawie z powództwa Pana Marcina Kłopocińskiego 
przeciwko RUNICOM S.A. w przedmiocie wniosku powoda z dnia 10 stycznia 2013 roku o udzielenie 
zabezpieczenia roszczenia pieniężnego. Zgodnie z ww. postanowieniem Sąd postanowił oddalić 
wniosek powoda. 

Powód wniósł o wydanie zarządzenia tymczasowego zakazującego RUNICOM S.A. podwyższenia 
kapitału zakładowego w ramach uchwalonego kapitału docelowego po cenie emisyjnej akcji niższej 
niż 2,60 zł za jedną akcję. 

W dniu 27 grudnia2012 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 3 o 
zmianie statutu spółki i uchwaleniu kapitału docelowego oraz upoważnieniu Zarządu do dokonywania 
emisji akcji w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru, po uprzedniej akceptacji 
rady nadzorczej. Pan Marcin Kłopociński brał udział w głosowaniu przez pełnomocnika, głosował 
przeciwko uchwale oraz zgłosił wobec niej sprzeciw, który został zaprotokołowany. 

Sąd rejestrowy dokonał rejestracji zmian statutu Spółki wynikających z uchwały Nadzwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia nr 3 z dnia 27 grudnia 2012 roku w dniu 7 stycznia 2013 roku. 

PROGNOZY FINANSOWE 

Emitent nie publikował prognoz finansowych na 2012 rok. 

WSKAŹNIKI FINANSOWE 

Wybrane dane finansowe jednostkowe za okres od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r. w przypadku pozycji 

z rachunku zysków i strat i na dzień 31.12.2012 r. w przypadku pozycji bilansowych (w zł) oraz dane 

porównywalne. 

  2012 2011 

Przychody ze sprzedaży 867 800,00 584 405,10 

 Zysk (strata) na działalności operacyjnej - 2 608 021,98 - 385 910,95 

 Zysk (strata) brutto - 2 356 911,20 3 738 432,73 
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 Zysk (strata) netto - 1 895 153,20 3 022 229,73 

Aktywa razem 18 316 397,66 14 208 724,59 

Zobowiązania i rezerwy 12 160 593,73 6 157 767,46 

Zobowiązania długoterminowe 60 122,00 0 

Zobowiązania krótkoterminowe 10 681 673,28 4 790 352,46 

Kapitał własny 6 155 803,93 8 050 957,13 

Kapitał zakładowy 2 335 137,00 2 335 137,00 

Liczba akcji (w szt.) 11 675 685 11 675 685 

Zysk (strata) na jedną akcję - 0,16 0,26 

Zdeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję 0 0 

Analiza rentowności została przeprowadzona na podstawie wskaźników zdefiniowanych w  

następujący sposób: 

-     Marża zysku operacyjnego  –  stosunek zysku operacyjnego do przychodów ze sprzedaży, 

-     Marża zysku netto  –  stosunek zysku netto do przychodów ze sprzedaży, 

-     Stopa zwrotu z aktywów (ROA)  –  stosunek zysku netto do aktywów 

-     Stopa zwrotu z kapitałów  własnych (ROE)  –  stosunek zysku netto do kapitałów własnych 

 

 2012 
 

2011 

Marża zysku operacyjnego - 3,005 
 

- 0,660 

Marża zysku netto - 2,184 
 

5,171 

Stopa zwrotu z aktywów (ROA) - 0,103 
 

0,213 

Stopa zwrotu z kapitałów własnych (ROE) - 0,308 
 

0,375 
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Analiza płynności została przeprowadzona na podstawie wskaźników zdefiniowanych w następujący 

sposób: 

-  Wskaźnik płynności bieżący – stosunek majątku obrotowego do wartości zobowiązań 

krótkoterminowych  

-   Wskaźnik płynności szybki – stosunek majątku obrotowego pomniejszonego o zapasy do 

wartości zobowiązań krótkoterminowych 

-     Wskaźnik rotacji należności – stosunek należności do przychodów ze sprzedaży pomnożony 

przez liczbę dni w analizowanym okresie 

 2012 2011 

Wskaźnik płynności bieżący 1,622 2,901 

Wskaźnik płynności szybki 1,622 2,901 

Wskaźnik rotacji należności  --- --- 

Analiza zadłużenia została przeprowadzona na podstawie wskaźników zdefiniowanych w następujący 

sposób: 

-     Wskaźnik zadłużenia długoterminowego – stosunek zobowiązań długoterminowych do 

sumy pasywów 

-     Wskaźnik zadłużenia ogółem – stosunek zobowiązań i rezerw na zobowiązania do sumy 

pasywów 

 2012 2011 

Wskaźnik zadłużenia długoterminowego 0,003 --- 

Wskaźnik zadłużenia ogółem  0,664 0,433 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAGADNIEŃ ŚRODOWISKA NATURALNEGO 

Nie dotyczy. 

ZATRUDNIENIE 

Na dzień 31 grudnia 2012 roku Spółka zatrudniała 1 pracownika na umowę o pracę (Prezes Zarządu).  
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INFORMACJA NA TEMAT ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI WYNAGRODZEŃ WSZYSTKICH CZŁONKÓW 

ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ 

Za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2012 roku łączna wysokość wynagrodzeń Zarządu 

wynosiła  48 259,50 złotych . W 2012 roku Rada Nadzorcza nie pobierała wynagrodzenia. 

INFORMACJA NA TEMAT WYNAGRODZENIA AUTORYZOWANEGO DORADCY OTRZYMYWANEGO 

OD EMITENTA Z TYTUŁU ŚWIADCZENIA WOBEC EMITENTA USŁUG W KAŻDYM ZAKRESIE 

W dniu 11 stycznia 2012 roku RUNICOM S.A. wypowiedziała umowę zawartą 5 listopada 2009 roku 
pomiędzy RUNICOM S.A. a WDM Autoryzowany Doradca Sp. z o. o. za miesięcznym okresem 
wypowiedzenia. 

Kwestia wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy była uregulowana w umowie i jest sprawą poufną. 

Emitent nie może publikować takich danych bez zgody Autoryzowanego Doradcy. 

 
Warszawa, 12 czerwca 2013 roku 

Andrzej Woźniakowski 

Prezes Zarządu 

OŚWIADCZENIA EMITENTA 

Zarząd RUNICOM S.A. oświadcza,  że wedle najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe i dane 

porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta, oraz że 

odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Emitenta oraz 

jego wynik finansowy, oraz że sprawozdanie z działalności Emitenta zawiera prawdziwy obraz sytuacji 

Emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.  

Ponadto Zarząd RUNICOM S.A. oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań 

finansowych, dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego, został wybrany zgodnie 

z przepisami prawa oraz, że podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujący badania tego 

sprawozdania, spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z 

właściwymi przepisami prawa krajowego. 

Warszawa, 12 czerwca 2013 roku 

Andrzej Woźniakowski 

Prezes Zarządu 
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INFORMACJE NA TEMAT STOSOWANIA PRZEZ EMITENTA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, O 

KTÓRYCH MOWA W DOKUMENCIE „DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT” 

 

LP. ZASADA 
TAK/NIE/NIE 

DOTYCZY 
KOMENTARZ 

1. 

Spółka powinna prowadzić przejrzystą i 
efektywną politykę informacyjną, 
zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych 
metod, jak  
i z użyciem nowoczesnych technologii 
oraz najnowszych narzędzi komunikacji 
zapewniających szybkość, 
bezpieczeństwo oraz szeroki i 
interaktywny dostęp do informacji. 
Spółka korzystając w jak najszerszym 
stopniu z tych metod, powinna 
zapewnić odpowiednią komunikację z 
inwestorami i analitykami, 
wykorzystując w tym celu również 
nowoczesne metody komunikacji 
internetowej, umożliwiać 
transmitowanie obrad walnego 
zgromadzenia z wykorzystaniem sieci 
Internet, rejestrować przebieg obrad i 
upubliczniać go na stronie internetowej. 

 

TAK 

 

 

Spółka nie transmituje obrad 
walnego zgromadzenia z 
wykorzystaniem sieci Internet 
oraz nie rejestruje przebiegu 
obrad. 

2. 

Spółka powinna zapewnić efektywny 
dostęp do informacji niezbędnych do 
oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz 
sposobu jej funkcjonowania. 

TAK 

 

3.  

Spółka prowadzi korporacyjną stronę 
internetową i zamieszcza na niej: 

3.1. podstawowe informacje o spółce i 
jej działalności (strona startowa), 

TAK 

 

3.2. opis działalności emitenta ze 
wskazaniem rodzaju działalności,  
z której emitent uzyskuje najwięcej 
przychodów, 

TAK 

 

3.3. opis rynku, na którym działa 
emitent, wraz z określeniem pozycji 
emitenta na tym rynku, 

TAK 

Emitent publikuje opis rynku na 
którym działa w Dokumencie 
Informacyjnym. Emitent nie 
określa swojej pozycji na tym 
rynku, gdyż informacja ta jest 
trudna do określenia dla 
Emitenta. 
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3.4. życiorysy zawodowe członków 
organów spółki, 

TAK 
 

 

3.5. powzięte przez zarząd, na 
podstawie oświadczenia członka rady 
nadzorczej, informacje o powiązaniach 
członka rady nadzorczej  
z akcjonariuszem dysponującym akcjami 
reprezentującymi nie mniej niż 5% 
ogólnej liczby głosów na walnym 
zgromadzeniu spółki, 

TAK 

 

3.6. dokumenty korporacyjne spółki, TAK  

3.7. zarys planów strategicznych spółki, TAK  

3.8. opublikowane prognozy wyników 
finansowych na bieżący rok obrotowy, 
wraz z założeniami do tych prognoz oraz 
korektami do tych prognoz (w 
przypadku gdy emitent publikuje 
prognozy), 

NIE  

3.9. strukturę akcjonariatu emitenta, ze 
wskazaniem głównych akcjonariuszy 
oraz akcji znajdujących się w wolnym 
obrocie, 

TAK 

 

3.10. dane oraz kontakt do osoby, która 
jest odpowiedzialna w spółce za relacje 
inwestorskie oraz kontakty z mediami, 

TAK 

 

3.11. (skreślony)   

3.12. opublikowane raporty bieżące i 
okresowe, 

TAK 
 

3.13. kalendarz zaplanowanych dat 
publikacji finansowych raportów 
okresowych, dat walnych zgromadzeń, a 
także spotkań z inwestorami  
i analitykami oraz konferencji 
prasowych, 

TAK 

 

3.14. informacje na temat zdarzeń 
korporacyjnych, takich jak wypłata 
dywidendy, oraz innych zdarzeń 
skutkujących nabyciem lub 
ograniczeniem praw po stronie 
akcjonariusza, z uwzględnieniem 
terminów oraz zasad przeprowadzania 
tych operacji. Informacje te powinny 

TAK 
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być zamieszczane w terminie 
umożliwiającym podjęcie przez 
inwestorów decyzji inwestycyjnych, 

3.15. (skreślony)   

3.16. pytania akcjonariuszy dotyczące 
spraw objętych porządkiem obrad, 
zadawane przed i w trakcie walnego 
zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na 
zadawane pytania, 

TAK 

 

3.17. informację na temat powodów 
odwołania walnego zgromadzenia, 
zmiany terminu lub porządku obrad 
wraz z uzasadnieniem, 

TAK 

 

3.18. informację o przerwie w obradach 
walnego zgromadzenia i powodach 
zarządzenia przerwy, 

TAK 

 

3.19. informacje na temat podmiotu, z 
którym spółka podpisała umowę o 
świadczenie usług Autoryzowanego 
Doradcy ze wskazaniem nazwy, adresu 
strony internetowej, numerów 
telefonicznych oraz adresu poczty 
elektronicznej Doradcy, 

TAK 

 

3.20. Informację na temat podmiotu, 
który pełni funkcję animatora akcji 
emitenta, 

TAK 

 

3.21. dokument informacyjny (prospekt 
emisyjny) spółki, opublikowany w ciągu 
ostatnich 12 miesięcy, 

TAK 

 

3.22. (skreślony)   

 

Informacje zawarte na stronie 
internetowej powinny być zamieszczane 
w sposób umożliwiający łatwy dostęp 
do tych informacji. Emitent powinien 
dokonywać aktualizacji informacji 
umieszczanych na stronie internetowej. 
W przypadku pojawienia się nowych, 
istotnych informacji lub wystąpienia 
istotnej zmiany informacji 

TAK 
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umieszczanych na stronie internetowej, 
aktualizacja powinna zostać 
przeprowadzona niezwłocznie. 

4. 

Spółka prowadzi korporacyjną stronę 
internetową, według wyboru emitenta, 
w języku polskim lub angielskim. 
Raporty bieżące i okresowe powinny być 
zamieszczane na stronie internetowej co 
najmniej w tym samym języku, w 
którym następuje ich publikacja zgodnie 
z przepisami obowiązującymi emitenta. 

TAK  

5.  

Spółka powinna prowadzić politykę 
informacyjną ze szczególnym 
uwzględnieniem potrzeb inwestorów 
indywidualnych. W tym celu Spółka, 
poza swoją stroną korporacyjną 
powinna wykorzystywać indywidualną 
dla danej spółki sekcję relacji 
inwestorskich znajdującą na stronie 
www.GPWInfoStrefa.pl. 

NIE 

Emitent nie wykorzystuje 
indywidualnej sekcji relacji 
inwestorskich znajdującej się na 
stronie www.GPWInfoStrefa.pl, 
gdyż sekcja relacji inwestorskich 
wraz z informacjami o Spółce 
oraz dokumentami 
korporacyjnymi znajduje się na 
stronie internetowej Spółki: 
www.runicom.pl. 

 

6. 

Emitent powinien utrzymywać bieżące 
kontakty z przedstawicielami 
Autoryzowanego Doradcy, celem 
umożliwienia mu prawidłowego 
wykonywania swoich obowiązków 
wobec emitenta. Spółka powinna 
wyznaczyć osobę odpowiedzialną za 
kontakty z Autoryzowanym Doradcą. 

NIE 

Spółka nie ma obowiązku 
posiadania Autoryzowanego 
Doradcy. 

7. 

W przypadku, gdy w spółce nastąpi 
zdarzenie, które w ocenie emitenta ma 
istotne znaczenie dla wykonywania 
przez Autoryzowanego Doradcę swoich 
obowiązków, emitent niezwłocznie 
powiadamia o tym fakcie 
Autoryzowanego Doradcę. 

NIE 

Spółka nie ma obowiązku 
posiadania Autoryzowanego 
Doradcy. 

8. 

Emitent powinien zapewnić 
Autoryzowanemu Doradcy dostęp do 
wszelkich dokumentów i informacji 
niezbędnych do wykonywania 
obowiązków Autoryzowanego Doradcy. 

NIE 

Spółka nie ma obowiązku 
posiadania Autoryzowanego 
Doradcy. 

9. 
Emitent przekazuje w raporcie 
rocznym: 

9.1. informację na temat łącznej 

TAK 
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wysokości wynagrodzeń wszystkich 
członków zarządu i rady nadzorczej, 

9.2. informację na temat 
wynagrodzenia Autoryzowanego 
Doradcy otrzymywanego od emitenta z 
tytułu świadczenia wobec emitenta 
usług w każdym zakresie. 

NIE 

Spółka nie ma obowiązku 
posiadania Autoryzowanego 
Doradcy. 

10. 

Członkowie zarządu i rady nadzorczej 
powinni uczestniczyć w obradach 
walnego zgromadzenia w składzie 
umożliwiającym udzielenie 
merytorycznej odpowiedzi na pytania 
zadawane w trakcie walnego 
zgromadzenia. 

TAK 

 

11. 

Przynajmniej 2 razy w roku emitent, 
przy współpracy Autoryzowanego 
Doradcy, powinien organizować 
publicznie dostępne spotkanie  
z inwestorami, analitykami i mediami. 

NIE 

Ze względu na fakt, iż 
przedmiotowe spotkania nie 
cieszą się zazwyczaj dużym 
zainteresowaniem akcjonariuszy, 
zaś koszty ich organizacji są 
stosunkowo wysokie, emitent nie 
planuje stosowania niniejszej 
praktyki. 

12. 

Uchwała walnego zgromadzenia w 
sprawie emisji akcji z prawem poboru 
powinna precyzować cenę emisyjną 
albo mechanizm jej ustalenia lub 
zobowiązać organ do tego 
upoważniony do ustalenia jej przed 
dniem ustalenia prawa poboru, w 
terminie umożliwiającym podjęcie 
decyzji inwestycyjnej. 

TAK 

 

13. 

Uchwały walnego zgromadzenia 
powinny zapewniać zachowanie 
niezbędnego odstępu czasowego 
pomiędzy decyzjami powodującymi 
określone zdarzenia korporacyjne a 
datami, w których ustalane są prawa 
akcjonariuszy wynikające z tych 
zdarzeń korporacyjnych. 

TAK 

 

13a. 

W przypadku otrzymania przez zarząd 
emitenta od akcjonariusza 
posiadającego co najmniej połowę 
kapitału zakładowego lub co najmniej 
połowę ogółu głosów w spółce, 
informacji o zwołaniu przez niego 
nadzwyczajnego walnego 

TAK 
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zgromadzenia w trybie określonym w 
art. 399 § 3 Kodeksu spółek 
handlowych, zarząd emitenta 
niezwłocznie dokonuje czynności, do 
których jest zobowiązany w związku z 
organizacją i przeprowadzeniem 
walnego zgromadzenia. Zasada ta ma 
zastosowanie również w przypadku 
upoważnienia przez sąd rejestrowy 
akcjonariuszy do zwołania 
nadzwyczajnego walnego 
zgromadzenia na podstawie art. 400 § 
3 Kodeksu spółek handlowych. 

14. 

Dzień ustalenia praw do dywidendy 
oraz dzień wypłaty dywidendy powinny 
być tak ustalone, aby czas przypadający 
pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, 
a w każdym przypadku nie dłuższy niż 
15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego 
okresu pomiędzy tymi terminami 
wymaga szczegółowego uzasadnienia. 

TAK 

 

15. 

Uchwała walnego zgromadzenia w 
sprawie wypłaty dywidendy 
warunkowej może zawierać tylko takie 
warunki, których ewentualne ziszczenie 
nastąpi przed dniem ustalenia prawa 
do dywidendy. 

TAK 

 

16. 

Emitent publikuje raporty miesięczne, 
w terminie 14 dni od zakończenia 
miesiąca. Raport miesięczny powinien 
zawierać co najmniej: 

 informacje na temat wystąpienia 
tendencji i zdarzeń w otoczeniu 
rynkowym emitenta, które w ocenie 
emitenta mogą mieć w przyszłości 
istotne skutki dla kondycji finansowej 
oraz wyników finansowych emitenta, 

 zestawienie wszystkich informacji 
opublikowanych przez emitenta w 
trybie raportu bieżącego w okresie 
objętym raportem, 

  informacje na temat realizacji celów 
emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w 
części, miała miejsce w okresie 
objętym raportem, 

 kalendarz inwestora, obejmujący 
wydarzenia mające mieć miejsce w 
nadchodzącym miesiącu, które 

NIE 
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dotyczą emitenta i są istotne z 
punktu widzenia interesów 
inwestorów, w szczególności daty 
publikacji raportów okresowych, 
planowanych walnych zgromadzeń, 
otwarcia subskrypcji, spotkań z 
inwestorami lub analitykami, oraz 
oczekiwany termin publikacji raportu 
analitycznego. 

16a. 

W przypadku naruszenia przez 
emitenta obowiązku informacyjnego 
określonego w Załączniku nr 3 do 
Regulaminu Alternatywnego Systemu 
Obrotu („Informacje bieżące i 
okresowe przekazywane w 
alternatywnym systemie obrotu na 
rynku NewConnect”) emitent powinien 
niezwłocznie opublikować, w trybie 
właściwym dla przekazywania 
raportów bieżących na rynku 
NewConnect, informację wyjaśniającą 
zaistniałą sytuację. 

TAK 

 

17. (skreślony)   

 


