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LIST PREZESA ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY I RADY NADZORCZEJ 

 

Szanowni Państwo, 

Niniejszym przekazuję Państwu raport roczny spółki VENTURION INVESTMENT FUND S.A. za rok 

obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku.  

Serdecznie dziękuję akcjonariuszom za zaufanie, jakim Państwo nas obdarzyli, a Radzie Nadzorczej, 

współpracownikom oraz doradcom za pracę na rzecz budowy wartości Spółki. 

Rok 2012 był dla Spółki rokiem wielu zmian. 

W czerwcu 2012 roku akcje Spółki zadebiutowały w alternatywnym systemie obrotu na rynku 

NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  

W sierpniu 2012 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwały w sprawie podwyższenia 

kapitału zakładowego oraz w sprawie zmiany nazwy Spółki i rozszerzenia jej przedmiotu działalności, 

a także nastąpiły zmiany właścicielskie, w wyniku których Spółka weszła do Grupy Kapitałowej PCH 

CAPITAL S.A. 

W konsekwencji podwyższenia kapitału zakładowego oraz nabycia 100% akcji VENTURION 

INVESTMENT FUND I S.A., Spółka zakończyła dotychczasową działalność polegającą na prowadzeniu 

portali internetowych i stała się funduszem typu private equity/venture capital. 

W grudniu 2012 roku reorganizacja Spółki została zakończona, VENTURION INVESTMENT FUND S.A. 

połączyła się z VENTURION INVESTMENT FUND I S.A. 

Zachęcam Państwa do zapoznania się z załączonym sprawozdaniem finansowym oraz sprawozdaniem 

Zarządu z działalności VENTURION INVESTMENT FUND S.A. w 2012 roku. 

 

Z wyrazami szacunku 

Łukasz Kiniewicz 

Prezes Zarządu  
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SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI    

 

PODSTAWOWE DANE: 

Pełna nazwa VENTURION INVESTMENT FUND Spółka Akcyjna 
Siedziba Warszawa 
Adres 00-854 Warszawa, Al. Jana Pawła II 23 
Telefon (22) 416 28 93 
Adres strony internetowej www.vifsa.pl 
Przedmiot działalności Inwestycje venture capital 
Forma prawna Spółka akcyjna 
Kapitał zakładowy Kapitał zakładowy wynosi 3.094.500,00 zł i dzieli się na 30.945.000 

akcji, w tym: 
 1.580.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A; 
 420.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B; 
 400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C; 
 545.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D; 
 28.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E; 

 o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja. 
Akcje serii A są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi w ten 
sposób, że na jedną akcję przypadają dwa głosy na walnym 
zgromadzeniu 

KRS Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
0000398679 

REGON 142980853 
NIP 527-266-68-91 
Czas trwania jednostki Nieograniczony 

 

SKŁAD ZARZĄDU: 

Na dzień 31 grudnia 2012 roku w skład Zarządu wchodziła Pani Magdalena Grzybowska – Prezes 

Zarządu. 

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania w skład Zarządu wchodzi Pan Łukasz Kiniewicz – 

Prezes Zarządu. 

 

SKŁAD RADY NADZORCZEJ: 

Na dzień 31 grudnia 2012 roku w skład Rady Nadzorczej wchodzili: 

 Pan Dariusz Graff, 

 Pan Wojciech Chlebowski, 

 Pan Piotr Jabłoński, 

 Pan Robert Sieńkowski, 

 Pan Tomasz Szymanowski. 
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Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania w skład Rady Nadzorczej wchodzili: 

 Pan Dariusz Graff, 

 Pan Robert Sieńkowski, 

 Pan Mateusz Niemczyk, 

 Pan Przemysław Soroka, 

 Pan Grzegorz Łapiński. 

 

KAPITAŁ ZAKŁADOWY I STRUKTURA AKCJONARIATU: 

Kapitał zakładowy wynosi 3.094.500,00 zł i dzieli się na 30.945.000 akcji, w tym: 
 1.580.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A; 
 420.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B; 
 400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C; 
 545.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D; 
 28.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E; 

 o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja. 

Akcje serii A są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi w ten sposób, że na jedną akcję przypadają 
dwa głosy na walnym zgromadzeniu. 

Zgodnie z posiadanymi przez Spółkę zawiadomieniami na podstawie ustawy o ofercie 
akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki na dzień 31 
grudnia 2012 roku oraz na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania są: 

Akcjonariusz Liczba akcji 
Udział 

w kapitale zakładowym 
(%) 

Udział w ogólnej liczbie 
głosów na WZ (%) 

Podmioty kontrolowane 
przez Pana Piotra 
Chmielewskiego: 

   

PCH Capital (Cyprus) Ltd* 25.000.000 80,79 76,86 

PCH Capital S.A* 4.942.400 15,97 20,05 

Razem podmioty 
kontrolowane przez Pana 
Piotra Chmielewskiego 

29.942.400 96,76 96,91 

Pozostali 1.002.600 3,24 3,08 

RAZEM 30.945.000 100 100 

* Zgodnie ze złożonymi w Spółce zawiadomieniami: 
- Pan Piotr Chmielewski kontroluje ROWING CAPITAL Ltd, 
- ROWING CAPITAL Ltd posiada 100% akcji PCH CAPITAL S.A., oraz 
- PCH CAPITAL S.A. kontroluje P.C.H. CAPITAL (CYPRUS) Ltd. 

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI: 

Podstawową działalność VENTURION INVESTMENT FUND S.A. stanowi nabywanie akcji, udziałów oraz 
innych papierów wartościowych emitowanych przez przedsiębiorstwa znajdujące się na wczesnym 
etapie rozwoju. Realizując projekty inwestycyjne VENTURION INVESTMENT FUND S.A. dąży do 
osiągnięcia ponadprzeciętnej stopy zwrotu. 



VENTURION INVESTMENT FUND Spółka Akcyjna 

RAPORT ROCZNY 2012   6 | S t r o n a  
 

Celem Spółki jest identyfikacja obiecujących przedsięwzięć, które dzięki zaangażowanemu kapitałowi 
oraz dodatkowemu wsparciu w postaci wiedzy i doświadczenia, mają szansę na szybki wzrost 
wartości. 

Podstawowe założenia strategii inwestycyjnej: 

 utrzymywanie wysokiej płynności kapitału – inwestycje o krótkim horyzoncie czasowym (do 5 
lat); 

 szybkie podejmowanie decyzji inwestycyjnych dzięki utrzymywaniu aktywów gotówkowych; 

 motywowanie zarządów spółek portfelowych przez wdrażanie programów motywacyjnych 
opartych o emisje instrumentów finansowych bazujących na wzroście wartości spółek 
portfelowych oraz kursów ich akcji; 

 aktywne wsparcie działalności operacyjnej i zarządczej spółek portfelowych, m.in. przez 
udział w radach nadzorczych i zarządach spółek portfelowych; 

 umożliwienie udziału inwestorom zewnętrznym współinwestowania w spółki portfelowe; 

 stosowanie różnych dróg wyjścia z inwestycji: inwestor strategiczny, fuzje, IPO, transakcje 
prywatne, wykup menadżerski; 

 realizowanie inwestycji i dezinwestycji poprzez stosowanie optymalnych rozwiązań 
podatkowych. 

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 27 lutego 2012 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie 

podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii C i D, z wyłączeniem prawa poboru 

dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki. 

Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C i D zostało zarejestrowane w dniu 19 

marca 2012 roku. 

W dniu 2 sierpnia 2012 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie 

podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję 28.000.000 akcji serii E i zmian Statutu z tym 

związanych, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, wyrażenia zgody na ubieganie 

się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku 

NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii E, 

dematerializację akcji serii E oraz udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do podjęcia czynności 

prawnych i organizacyjnych w powyższej sprawie.  

W dniu 31 sierpnia 2012 roku odbyła się oferta prywatna akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki. 

Zarząd dokonał w dniu 31 sierpnia 2012 roku przydziału 28.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii 

E o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja i cenie emisyjnej 0,10 zł za jedna akcję 2 subskrybentom. 

W dniu 24 września 2012 roku sąd rejestrowy dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego 

Emitenta w wyniku emisji akcji serii E oraz zmian Statutu Spółki. 
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W dniu 15 lutego 2013 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VENTURION INVESTMENT FUND 

S.A. podjęło uchwały o zmianie statutu spółki i uchwaleniu kapitału docelowego oraz upoważnieniu 

do dokonania emisji akcji w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru. Zgodnie z 

ww. uchwałą w terminie do dnia 31 stycznia 2016 roku Zarząd upoważniony jest do podwyższenia 

kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 2.320.875,00 zł (kapitał docelowy). 

2. Zmiany w strukturze akcjonariatu 

W dniu 3 sierpnia 2012 roku Zarząd VENTURION INVESTMENT FUND S.A. otrzymał następujące 

zawiadomienia, 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: 

1. zawiadomienie Pana Patryka Kitowskiego 

Zgodnie z zawiadomieniem, na podstawie umowy zawartej w dniu 5 lipca 2012 roku, w dniu 3 

sierpnia 2012 roku Pan Patryk Kitowski sprzedał 790.000 akcji imiennych serii A APACHE QUEST S.A., 

stanowiących 26,83% w kapitale zakładowym oraz 34,92% w ogólnej liczbie głosów Spółki. 

Przed ww. transakcjami Pan Patryk Kitowski posiadał 790.000 akcji imiennych serii A APACHE QUEST 

S.A., stanowiących 26,83% w kapitale zakładowym oraz 34,92% w ogólnej liczbie głosów Spółki. 

Po ww. transakcjach Pan Patryk Kitowski nie posiada akcji APACHE QUEST S.A. 

2. zawiadomienie Pana Sebastiana Partyki 

Zgodnie z zawiadomieniem, na podstawie umowy zawartej w dniu 5 lipca 2012 roku, w dniu 3 

sierpnia 2012 roku Pan Sebastian Partyka sprzedał 790.000 akcji imiennych serii A APACHE QUEST 

S.A., stanowiących 26,83% w kapitale zakładowym oraz 34,92% w ogólnej liczbie głosów Spółki. 

Przed ww. transakcjami Pan Sebastian Partyka posiadał 790.000 akcji imiennych serii A APACHE 

QUEST S.A., stanowiących 26,83% w kapitale zakładowym oraz 34,92% w ogólnej liczbie głosów 

Spółki. 

Po ww. transakcjach Pan Sebastian Partyka nie posiada akcji APACHE QUEST S.A. 

3. zawiadomienie Pani Aleksandry Garstki 

Zgodnie z zawiadomieniem, na podstawie umów zawartych w dniu 5 lipca 2012 roku, w dniu 3 

sierpnia 2012 roku Pani Aleksandra Garstka nabyła 1.580.000 akcji imiennych serii A APACHE QUEST 

S.A., stanowiących 53,65% w kapitale zakładowym oraz 69,83% w ogólnej liczbie głosów Spółki. 

Przed ww. transakcjami Pani Aleksandra Garstka nie posiadała akcji APACHE QUEST S.A. 

Po ww. transakcjach Pani Aleksandra Garstka posiadała 1.580.000 akcji imiennych serii A APACHE 

QUEST S.A., stanowiących 53,65% w kapitale zakładowym oraz 69,83% w ogólnej liczbie głosów 

Spółki. 
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Jednocześnie na podstawie umowy przeniesienia akcji z dnia 3 sierpnia 2012 roku Pani Aleksandra 

Garstka sprzedała 1.580.000 akcji imiennych serii A APACHE QUEST S.A., stanowiących 53,65% w 

kapitale zakładowym oraz 69,83% w ogólnej liczbie głosów Spółki. 

Przed ww. transakcją Pani Aleksandra Garstka posiadała 1.580.000 akcji imiennych serii A APACHE 

QUEST S.A., stanowiących 53,65% w kapitale zakładowym oraz 69,83% w ogólnej liczbie głosów 

Spółki. 

Po ww. transakcji Pani Aleksandra Garstka nie posiada akcji APACHE QUEST S.A. 

4. zawiadomienie PCH CAPITAL S.A. oraz ROWING CAPITAL Ltd i Pana Piotra Chmielewskiego 

Zgodnie z zawiadomieniem, na podstawie umowy przeniesienia akcji z dnia 3 sierpnia 2012 roku PCH 

CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie nabyła bezpośrednio, a pozostałe podmioty zawiadamiające 

pośrednio, 1.580.000 akcji imiennych serii A APACHE QUEST S.A., stanowiących 53,65% w kapitale 

zakładowym oraz 69,83% w ogólnej liczbie głosów Spółki. 

Przed ww. transakcją podmioty zawiadamiające nie posiadały akcji APACHE QUEST S.A. 

Po ww. transakcji PCH CAPITAL S.A. posiada bezpośrednio, a pozostałe podmioty zawiadamiające 

pośrednio, 1.580.000 akcji imiennych serii A APACHE QUEST S.A., stanowiących 53,65% w kapitale 

zakładowym oraz 69,83% w ogólnej liczbie głosów Spółki. 

Zgodnie z zawiadomieniem Pan Piotr Chmielewski kontroluje ROWING CAPITAL Ltd, natomiast 

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

W dniu 17 sierpnia 2012 roku otrzymał następujące zawiadomienia, 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: 

1. zawiadomienie Pani Aleksandry Garstki 

Zgodnie z zawiadomieniem, na podstawie umów zawartych w dniu 6 lipca 2012 roku, w dniu 16 

sierpnia 2012 roku Pani Aleksandra Garstka nabyła 300.000 akcji zwykłych na okaziciela APACHE 

QUEST S.A., stanowiących 10,19% w kapitale zakładowym oraz 6,63% w ogólnej liczbie głosów Spółki. 

Przed ww. transakcjami Pani Aleksandra Garstka nie posiadała akcji APACHE QUEST S.A. 

Po ww. transakcjach Pani Aleksandra Garstka posiadała 300.000 akcji zwykłych na okaziciela APACHE 

QUEST S.A., stanowiących 10,19% w kapitale zakładowym oraz 6,63% w ogólnej liczbie głosów Spółki. 

Jednocześnie na podstawie umowy z dnia 6 lipca 2012 roku Pani Aleksandra Garstka sprzedała 

300.000 akcji zwykłych na okaziciela APACHE QUEST S.A., stanowiących 10,19% w kapitale 

zakładowym oraz 6,63% w ogólnej liczbie głosów Spółki. Przeniesienie własności akcji nastąpiło w 

dniu 17 sierpnia 2012 roku. 

Przed ww. transakcją Pani Aleksandra Garstka posiadała 300.000 akcji zwykłych na okaziciela APACHE 

QUEST S.A., stanowiących 10,19% w kapitale zakładowym oraz 6,63% w ogólnej liczbie głosów Spółki. 
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Po ww. transakcji Pani Aleksandra Garstka nie posiada akcji APACHE QUEST S.A. 

2. zawiadomienie PCH CAPITAL S.A., ROWING CAPITAL Ltd, Pana Piotra Chmielewskiego i Pana 

Dariusza Graffa 

Zgodnie z zawiadomieniem, na podstawie umowy z dnia 6 lipca 2012 roku PCH CAPITAL S.A. z 

siedzibą w Warszawie nabyła bezpośrednio, a pozostałe podmioty zawiadamiające pośrednio, 

300.000 akcji zwykłych na okaziciela APACHE QUEST S.A., stanowiących 10,19% w kapitale 

zakładowym oraz 6,63% w ogólnej liczbie głosów Spółki. 

Przed ww. transakcją PCH CAPITAL S.A. bezpośrednio, a pozostałe podmioty zawiadamiające 

pośrednio, posiadały 1.580.000 akcji imiennych serii A APACHE QUEST S.A., stanowiących 53,65% w 

kapitale zakładowym oraz 69,83% w ogólnej liczbie głosów Spółki. 

Po ww. transakcji PCH CAPITAL S.A. bezpośrednio, a pozostałe podmioty zawiadamiające pośrednio, 

posiadają 1.580.000 akcji imiennych serii A oraz 300.000 akcji zwykłych na okaziciela APACHE QUEST 

S.A., które stanowią łącznie 63,84% w kapitale zakładowym oraz 76,46% w ogólnej liczbie głosów. 

Zgodnie z zawiadomieniem Pan Piotr Chmielewski kontroluje ROWING CAPITAL Ltd, natomiast 

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

W dniu 22 sierpnia 2012 roku otrzymał zawiadomienie od Pana Patryka Kitowskiego – Wiceprezesa 

Zarządu Spółki na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami 

finansowymi. Zgodnie z ww. zawiadomieniem Pan Patryk Kitowski nabył poza rynkiem NewConnect 

w wyniku umowy z dnia 17 sierpnia 2012 roku, 118.700 akcji zwykłych na okaziciela APACHE QUEST 

S.A. po średniej cenie 0,40 zł za jedną akcję. Ww. akcje stanowią 4,03% w kapitale zakładowym oraz 

2,62% w ogólnej liczbie głosów APACHE QUEST S.A. 

W dniu 29 sierpnia 2012 roku 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. 

Zgodnie z zawiadomieniem, na podstawie umowy z dnia 21 sierpnia 2012 roku PCH CAPITAL S.A. z 

siedzibą w Warszawie nabyła bezpośrednio, a pozostałe podmioty zawiadamiające (Pan Piotr 

Chmielewski oraz ROWING CAPITAL Ltd) pośrednio, 62.400 akcji zwykłych na okaziciela APACHE 

QUEST S.A., stanowiących 2,12% w kapitale zakładowym oraz 1,38% w ogólnej liczbie głosów Spółki. 

Przeniesienie własności akcji nastąpiło w dniu 29 sierpnia 2012 roku. 

Przed ww. transakcją PCH CAPITAL S.A. bezpośrednio, a pozostałe podmioty zawiadamiające 

pośrednio, posiadały 1.580.000 akcji imiennych serii A oraz 300.000 akcji zwykłych na okaziciela 

APACHE QUEST S.A., które stanowiły łącznie 63,84% w kapitale zakładowym oraz 76,46% w ogólnej 

liczbie głosów. 

Po ww. transakcji PCH CAPITAL S.A. bezpośrednio, a pozostałe podmioty zawiadamiające pośrednio, 

posiadają 1.580.000 akcji imiennych serii A oraz 362.400 akcji zwykłych na okaziciela APACHE QUEST 

S.A., które stanowią łącznie 65,96% w kapitale zakładowym oraz 77,84% w ogólnej liczbie głosów. 
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Zgodnie z zawiadomieniem Pan Piotr Chmielewski kontroluje ROWING CAPITAL Ltd, natomiast 

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

W dniu 6 września 2012 roku Zarząd VENTURION INVESTMENT FUND S.A. otrzymał zawiadomienie, 

na podstawie art. 69, 69a i 87 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 

publicznych od Pana Piotra Chmielewskiego, ROWING CAPITAL Ltd, PCH CAPITAL S.A. oraz P.C.H. 

CAPITAL (CYPRUS) Ltd. 

Zgodnie z zawiadomieniem, na podstawie umów z dnia 31 sierpnia 2012 roku PCH CAPITAL S.A. z 

siedzibą w Warszawie objęła 3.000.000 akcji nowej emisji zwykłych na okaziciela serii E spółki 

VENTURION INVESTMENT FUND S.A. oraz P.C.H. CAPITAL (CYPRUS) Ltd z siedzibą w Larnace objęła 

25.000.000 akcji nowej emisji zwykłych na okaziciela serii E. Pozostałe podmioty zawiadamiające 

objęły ww. akcje pośrednio. 

W dniu 31 sierpnia 2012 roku Zarząd VENTURION INVESTMENT FUND S.A. dokonał przydziału ww. 

akcji serii E. 

Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego VENTURION INVESTMENT FUND S.A. w 

drodze emisji akcji serii E objęte przez PCH CAPITAL S.A. 3.000.000 akcji, stanowić będą 9,69% w 

kapitale zakładowym oraz 9,22% w ogólnej liczbie głosów, natomiast objęte przez P.C.H. CAPITAL 

(CYPRUS) Ltd 25.000.000 akcji, stanowić będą 80,79% w kapitale zakładowym oraz 76,86% w ogólnej 

liczbie głosów. 

Przed ww. transakcjami PCH CAPITAL S.A. bezpośrednio, a pozostałe podmioty zawiadamiające 

pośrednio, posiadały 1.580.000 akcji imiennych serii A oraz 362.400 akcji zwykłych na okaziciela 

VENTURION INVESTMENT FUND S.A., które stanowiły łącznie 65,96% w kapitale zakładowym oraz 

77,84% w ogólnej liczbie głosów. 

Po ww. transakcjach oraz po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 

akcji serii E PCH CAPITAL S.A. posiadać będzie łącznie 1.580.000 akcji imiennych serii A oraz 

28.362.400 akcji zwykłych na okaziciela VENTURION INVESTMENT FUND S.A., które stanowić będą 

96,76% w kapitale zakładowym oraz 96,92% w ogólnej liczbie głosów, w tym: 

• PCH CAPITAL S.A. bezpośrednio posiadać będzie 1.580.000 akcji imiennych serii A oraz 

3.362.400 akcji zwykłych na okaziciela, które łącznie stanowić będą 15,97% w kapitale 

zakładowym oraz 20,05% w ogólnej liczbie głosów, oraz 

• PCH CAPITAL S.A. pośrednio poprzez P.C.H. CAPITAL (CYPRUS) Ltd posiadać będzie 

25.000.000 akcji zwykłych na okaziciela, które stanowić będą 80,79% w kapitale zakładowym 

oraz 76,86% w ogólnej liczbie głosów. 

Jednocześnie zgodnie z zawiadomieniem: 

• Pan Piotr Chmielewski kontroluje ROWING CAPITAL Ltd, 

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

• PCH CAPITAL S.A. kontroluje P.C.H. CAPITAL (CYPRUS) Ltd. 
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W dniu 26 września 2012 roku Zarząd VENTURION INVESTMENT FUND S.A. otrzymał zawiadomienie, 

na podstawie art. 69, 69a i 87 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 

publicznych od Pana Piotra Chmielewskiego, ROWING CAPITAL Ltd, PCH CAPITAL S.A. oraz P.C.H. 

CAPITAL (CYPRUS) Ltd. 

Zgodnie z zawiadomieniem, w związku z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego VENTURION 

INVESTMENT FUND S.A. w drodze emisji akcji serii E oraz zgodnie z zawiadomieniem z dnia 6 

września 2012 roku, a także zgodnie z umowami z dnia 31 sierpnia 2012 roku PCH CAPITAL S.A. z 

siedzibą w Warszawie objęła 3.000.000 akcji nowej emisji zwykłych na okaziciela serii E spółki 

VENTURION INVESTMENT FUND S.A. oraz P.C.H. CAPITAL (CYPRUS) Ltd z siedzibą w Larnace objęła 

25.000.000 akcji nowej emisji zwykłych na okaziciela serii E. Pozostałe podmioty zawiadamiające 

objęły ww. akcje pośrednio. 

W dniu 31 sierpnia 2012 roku Zarząd VENTURION INVESTMENT FUND S.A. dokonał przydziału ww. 

akcji serii E, natomiast w dniu 25 września 2012 roku poinformował raportem bieżącym o rejestracji 

podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E. 

W związku z powyższym objęte przez PCH CAPITAL S.A. 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E, 

stanowią 9,69% w kapitale zakładowym oraz 9,22% w ogólnej liczbie głosów, natomiast objęte przez 

P.C.H. CAPITAL (CYPRUS) Ltd 25.000.000 akcji, stanowią 80,79% w kapitale zakładowym oraz 76,86% 

w ogólnej liczbie głosów VENTURION INVESTMENT FUND S.A. 

Przed ww. transakcjami PCH CAPITAL S.A. bezpośrednio, a pozostałe podmioty zawiadamiające 

pośrednio, posiadały 1.580.000 akcji imiennych serii A oraz 362.400 akcji zwykłych na okaziciela 

VENTURION INVESTMENT FUND S.A., które stanowiły łącznie 65,96% w kapitale zakładowym oraz 

77,84% w ogólnej liczbie głosów. 

Po ww. transakcjach oraz po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 

akcji serii E PCH CAPITAL S.A. posiada łącznie 1.580.000 akcji imiennych serii A oraz 28.362.400 akcji 

zwykłych na okaziciela VENTURION INVESTMENT FUND S.A., które stanowią 96,76% w kapitale 

zakładowym oraz 96,92% w ogólnej liczbie głosów, w tym: 

• PCH CAPITAL S.A. bezpośrednio posiada 1.580.000 akcji imiennych serii A oraz 3.362.400 akcji 

zwykłych na okaziciela, które łącznie stanowią 15,97% w kapitale zakładowym oraz 20,05% w 

ogólnej liczbie głosów, oraz 

• PCH CAPITAL S.A. pośrednio poprzez P.C.H. CAPITAL (CYPRUS) Ltd posiada 25.000.000 akcji 

zwykłych na okaziciela, które stanowią 80,79% w kapitale zakładowym oraz 76,86% w ogólnej 

liczbie głosów. 

Jednocześnie, zgodnie z zawiadomieniem: 

• Pan Piotr Chmielewski kontroluje ROWING CAPITAL Ltd, 

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

• PCH CAPITAL S.A. kontroluje P.C.H. CAPITAL (CYPRUS) Ltd. 
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3. Emisje dłużnych papierów wartościowych 

Spółka nie emitowała dłużnych papierów wartościowych. 

4. Istotne umowy i inwestycje 

W dniu 13 czerwca 2012 roku Zarząd Spółki otrzymał informację od Pana Alishera Khujanazarov, 

członka Rady Nadzorczej Emitenta, o nieodpłatnym scedowaniu praw i własności do czterech 

zagranicznych domen (trzy rosyjskie i jedna uzbecka): 

 www.richmoscow.ru, 

 www.platiniumlife.ru, 

 www.vipzona.uz, 

 www.coolvip.ru. 

W opinii Zarządu pozyskanie nowych domen na dynamicznie rozwijającym się rosyjskim rynku 

internetowym stwarzało Spółce szansę na znaczące przyspieszenie tempa rozwoju.  

W dniu 13 czerwca 2012 roku Emitent podpisał z Coleos S.A. umowę dotyczącą wzajemnej 

współpracy pomiędzy serwisami internetowymi obu spółek, która polegała przede wszystkim, na 

wzajemnym przekierowywaniu ruchu. Zgodnie z postanowieniami umowy Coleos S.A. zobowiązała 

się do zamieszczania w administrowanym przez siebie systemie Coleos AdPanel skryptu 

wyświetlającego informacje z serwisów zarządzanych przez Apache Quest S.A. - głównie z Rafiner.pl . 

Coleos S.A. to jeden z dynamiczniej rozwijających się podmiotów marketingu internetowego. Już dziś 

posiada bogatą bazę klientów. Spółka należy do portfela inwestycyjnego giełdowej grupy PTI. W 

ocenie Zarządu Emitenta integracja serwisów miała wpłynąć bezpośrednio na zwiększoną ilość 

odwiedzin serwisów należących do Emitenta. 

W związku z podjęciem w dniu 2 sierpnia 2012 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 

uchwał w przedmiocie zmiany nazwy Spółki na VENTURION INVESTMENT FUND S.A. oraz rozszerzenia 

przedmiotu działalności o PKD 64.20.Z – Działalność holdingów finansowych, w dniach 9 sierpnia 

2012 roku oraz 24 sierpnia 2012 roku Spółka sprzedała: 

 zorganizowaną część przedsiębiorstwa w postaci serwisu internetowego „wyrafinowani.pl”, 

 zorganizowaną część przedsiębiorstwa w postaci serwisu internetowego „trendstyler.pl”, 

 zorganizowaną część przedsiębiorstwa w postaci serwisu internetowego „trendtube.pl”, 

 zorganizowaną część przedsiębiorstwa w postaci serwisu internetowego „alfamen.pl”, 

 zorganizowaną część przedsiębiorstwa w postaci serwisu internetowego „rafiner.pl”, 

 prawo do korzystania z domen internetowych „ticketeuro.com” oraz „top sfera.pl”. 

Tym samym Spółka zakończyła prowadzenie dotychczasowej działalności.  

W dniu 31 sierpnia 2012 roku Spółka nabyła od PCH CAPITAL S.A. oraz P.C.H. CAPITAL (Cyprus) Ltd 

10.000.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A oraz 18.000.000 akcji imiennych 

uprzywilejowanych serii B VENTURION INVESTMENT FUND I S.A. z siedzibą w Warszawie za łączną 

kwotę 2.800.000,00 zł. Nabyte akcje stanowią 100% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie 

głosów VENTURION INVESTMENT FUND I S.A. 

http://www.richmoscow.ru/
http://www.platiniumlife.ru/
http://www.vipzona.uz/
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VENTURION INVESTMENT FUND I S.A. jest funduszem typu venture capital, którego strategia 

inwestycyjna pokrywa się z nową strategią działalności APACHE QUEST S.A., opublikowaną 24 

sierpnia 2012 roku. 

W dniach 6 - 7 września 2012 roku VENTURION CAPITAL (CYPRUS) LIMITED w trybie sesyjnym 

zwykłym nabyła 800.000 akcji zwykłych na okaziciela spółki POLSKIE JADŁO S.A. za łączną cenę brutto 

(tj. z uwzględnieniem prowizji maklerskich) 376.605,29 zł. 

Nabyte akcje stanowią 1,71% udziału w kapitale zakładowym POLSKIE JADŁO S.A. i uprawniają do 

1,59% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu. 

VENTURION INVESTMENT FUND S.A. posiada 100% akcji VENTURION INVESTMENT FUND I S.A., który 

kontroluje w 100% VENTURION CAPITAL (CYPRUS) LIMITED. 

Jednocześnie VENTURION INVESTMENT FUND S.A. opublikował informację, że PCH CAPITAL S.A. 

(podmiot dominujący wobec Spółki) za pośrednictwem P.C.H. CAPITAL (CYPRUS) Ltd posiadała 

798.000 akcji zwykłych na okaziciela spółki POLSKIE JADŁO S.A., które stanowiły 1,71% w kapitale 

zakładowym oraz 1,58% w ogólnej liczbie głosów. 

Łącznie ww. podmioty posiadały 1.598.000 akcji zwykłych na okaziciela POLSKIE JADŁO S.A., które 

stanowiły 3,42% w kapitale zakładowym oraz 3,17% w ogólnej liczbie głosów. 

POLSKIE JADŁO S.A., spółka notowana na rynku regulowanym GPW, jest jednym z najbardziej 

rozpoznawalnych podmiotów operujących w sektorze usług gastronomicznych w Polsce. Działalność 

powstałej w 1996 roku spółki przez 10 lat koncentrowała się na rozwoju sieci restauracji "Chłopskie 

Jadło". Po ich sprzedaży w 2006 roku pozyskane środki zostały zainwestowane w budowę i 

zarządzanie nowymi sieciami restauracji, gościńców i pierogarni funkcjonującymi w autorskim 

modelu franczyzowo-operatorskim pod marką "Polskie Jadło". 

Drugim segmentem działalności firmy, rozwijanym od 2004 roku, jest produkcja i sprzedaż 

ekskluzywnych wyrobów kuchni polskiej sprzedawanych obecnie pod marką "Polskie Jadło". Wśród 

nich znajdują się tradycyjnie wyrabiane wędliny i wyroby wekowane takie jak polskie zupy, pasztety 

oraz inne dania gotowe. Polskie Jadło opiera swą produkcję na tradycyjnych recepturach, 

pozbawionych jakichkolwiek uszlachetniaczy i środków konserwujących. 

W dniu 5 października 2012 roku VENTURION INVESTMENT FUND S.A. poinformowała, że podmioty 

powiązane z Panem Piotrem Chmielewskim posiadają łącznie 2.094.889 akcji zwykłych na okaziciela 

POLSKIE JADŁO S.A., które stanowią 4,48% w kapitale zakładowym oraz 4,16% w ogólnej liczbie 

głosów, w tym bezpośrednio akcje posiadają: 

1. ROWING CAPITAL Ltd - 124.038 akcji, stanowiących 0,27% w kapitale zakładowym oraz 0,25% w 

ogólnej liczbie głosów, 

2. P.C.H. CAPITAL (CYPRUS) Ltd - 1.041.479 akcji, stanowiących 2,23% w kapitale zakładowym oraz 

2,07% w ogólnej liczbie głosów, oraz 
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3. VENTURION CAPITAL (CYPRUS) Ltd - 929.372 akcje, stanowiące 1,99% w kapitale zakładowym oraz 

1,85% w ogólnej liczbie głosów. 

Pomiędzy ww. podmiotami istnieją następujące powiązania: 

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

2. P.C.H. CAPITAL (CYPRUS) Ltd jest podmiotem w 100% kontrolowanym przez PCH CAPITAL S.A. - 

spółkę w 100% zależną od ROWING CAPITAL Ltd, 

3. VENTURION CAPITAL (CYPRUS) Ltd jest podmiotem w 100% kontrolowanym przez VENTURION 

INVESTMENT FUND I S.A. - spółkę w 100% zależną od VENTURION INVESTMENT FUND S.A., 

4. PCH CAPITAL S.A. bezpośrednio oraz pośrednio przez P.C.H. CAPITAL (CYPRUS) Ltd posiada łącznie 

1.580.000 akcji imiennych serii A oraz 28.362.400 akcji zwykłych na okaziciela VENTURION 

INVESTMENT FUND S.A., które stanowią 96,76% w kapitale zakładowym oraz 96,92% w ogólnej 

liczbie głosów. 

W dniu 24 października 2012 roku VENTURION CAPITAL (CYPRUS) LIMITED z siedzibą w Larnace, Cypr 

dokonał zakupu w trybie sesyjnym zwykłym 400.898 akcji POLSKIE JADŁO S.A., które stanowią 0,86% 

w kapitale zakładowym oraz 0,79% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu POLSKIE 

JADŁO S.A., w wyniku czego nastąpiło przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów na Walnym 

Zgromadzeniu POLSKIE JADŁO S.A. 

W wyniku zawarcia wyżej wymienionych transakcji VENTURION INVESTMENT FUND S.A. wraz z 

podmiotami działającymi w porozumieniu posiadały 2.545.787 akcji POLSKIE JADŁO S.A., co stanowiło 

5,45% w kapitale zakładowym oraz 5,05% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu 

POLSKIE JADŁO S.A. , w tym: 

1. ROWING CAPITAL Ltd posiadała 124.038 akcji, które stanowiły 0,27% w kapitale zakładowym oraz 

0,25% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu POLSKIE JADŁO S.A., 

2. P.C.H. CAPITAL (CYPRUS) Ltd posiadała 1.041.479 akcji, które stanowiły 2,23% w kapitale 

zakładowym oraz 2,07% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu POLSKIE JADŁO S.A., 

3. VENTURION CAPITAL (CYPRUS) Ltd posiadała 1.330.270 akcji, które stanowiły 2,85% w kapitale 

zakładowym oraz 2,64% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu POLSKIE JADŁO S.A. 

4. Magdalena Grzybowska posiadała 50.000 akcji, które stanowiły 0,11% w kapitale zakładowym oraz 

0,10% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu POLSKIE JADŁO S.A. 

Pomiędzy ww. podmiotami występowały następujące powiązania: 

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

2. ROWING CAPITAL Ltd posiada 100% akcji PCH CAPITAL S.A., 
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3. P.C.H. CAPITAL (CYPRUS) Ltd jest podmiotem w 100% kontrolowanym przez PCH CAPITAL S.A. - 

spółkę w 100% zależną od ROWING CAPITAL Ltd, 

4. PCH CAPITAL S.A. bezpośrednio oraz pośrednio przez P.C.H. CAPITAL (CYPRUS) Ltd posiada łącznie 

1.580.000 akcji imiennych serii A oraz 28.362.400 akcji zwykłych na okaziciela VENTURION 

INVESTMENT FUND S.A., które stanowią 96,76% w kapitale zakładowym oraz 96,92% w ogólnej 

liczbie głosów, 

5. VENTURION INVESTMENT FUND S.A. posiadała 100% akcji VENTURION INVESTMENT FUND I S.A., 

6. VENTURION CAPITAL (CYPRUS) Ltd była podmiotem w 100% kontrolowanym przez VENTURION 

INVESTMENT FUND I S.A., 

7. Magdalena Grzybowska pełniła funkcję prezesa zarządu VENTURION INVESTMENT FUND S.A. oraz 

VENTURION INVESTMENT FUND I S.A. 

W związku z powyższym podmioty te działały w porozumieniu. 

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

W dniu 27 lutego 2012 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie 

wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym 

Systemie Obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w 

Warszawie S.A. akcji serii B, C i D, dematerializację akcji serii B, C i D oraz udzielenia upoważnienia 

Zarządowi Spółki do podjęcia czynności prawnych i organizacyjnych w powyższej sprawie. 

W dniu 1 czerwca 2012 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął 

Uchwałę Nr 515/2012 w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku 

NewConnect następujących akcji zwykłych na okaziciela spółki APACHE QUEST S.A. (poprzednia 

nazwa Spółki) o wartości nominalnej 0,10 zł każda: 

 420.000 akcji serii B, 

 400.000 akcji serii C, 

 545.000 akcji serii D. 

W dniu 5 czerwca 2012 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął 

Uchwałę Nr 523/2012, w której określił dzień 12 czerwca 2012 roku jako dzień pierwszego notowania 

następujących akcji zwykłych na okaziciela spółki APACHE QUEST S.A. (poprzednia nazwa Spółki) o 

wartości nominalnej 0,10 zł każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. 

kodem "PLAPCQT00016": 

 420.000 akcji serii B, 

 400.000 akcji serii C, 

 545.000 akcji serii D. 

Zarząd GPW postanowił notować ww. akcje, na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań 

ciągłych pod nazwą skróconą "APACHEQ" i oznaczeniem "APQ". 
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W dniu 2 sierpnia 2012 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwały w sprawie zmiany 

Statutu Spółki, w tym m.in. zmiany nazwy na VENTURION INVESTMENT FUND S.A., rozszerzenia 

przedmiotu działalności, nadania uprawnień osobistych dla PCH CAPITAL S.A., rozszerzenia 

kompetencji Rady Nadzorczej. 

Działalność Spółki po wprowadzeniu powyższych zmian jest skoncentrowana na inwestowaniu w 

przedsiębiorstwa, które znajdują się na wczesnym etapie rozwoju (ang. early growth, develeopment 

stage, roll-out). Spółka angażować się będzie w projekty, które potrzebują finansowania działań 

związanych z budowaniem pozycji rynkowej, rozbudową zdolności produkcyjnych, rekrutacją 

pracowników, rozwojem sieci sprzedaży. Spółki portfelowe otrzymywać będą merytoryczne wsparcie 

w zakresie prowadzenia biznesu. 

Spółka będzie aktywnie uczestniczyć w budowaniu wartości spółek portfelowych, dając im wsparcie 

w procesie zarządzania oraz unikalny na rynku kapitałowym know-how w zakresie poszukiwania 

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

walorów 

W dniu 2 sierpnia 2012 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołało ze składu Rady 

Nadzorczej: 

 Pana Michała Jelińskiego, 

 Pana Alishera Khujanazarov, 

 Pana Przemysława Kalickiego, 

 Pana Jarosława Goślińskiego, 

 Panią Justynę Nieciecką, 

oraz powołało w skład Rady Nadzorczej: 

 Pana Dariusza Graffa, 

 Pana Wojciecha Chlebowskiego, 

 Pana Piotra Jabłońskiego, 

 Pana Roberta Sieńkowskiego, 

 Pana Tomasza Szymanowskiego. 

W dniu 3 sierpnia 2012 roku, Rada Nadzorcza podjęła uchwały, zgodnie z którymi dotychczasowemu 

Prezesowi Zarządu Panu Patrykowi Kitowskiemu powierzono funkcję Wiceprezesa Zarządu oraz do 

pełnienia funkcji Prezesa Zarządu powołała Panią Magdalenę Grzybowską. 

W dniu 23 sierpnia 2012 roku wpłynęła do Spółki podpisana przez obydwie strony umowa z DOMEM 

INWESTYCYJNYM TAURUS Spółką Akcyjną z siedzibą w Częstochowie o świadczenie usług 

Autoryzowanego Doradcy, zawarta w dniu 17 sierpnia 2012 roku. 

Przedmiotem ww. umowy jest świadczenie przez DOM INWESTYCYJNY TAURUS S.A. usług doradczych 

w zakresie przygotowania dokumentacji i analiz niezbędnych do wprowadzenia akcji zwykłych na 

okaziciela serii E APACHE QUEST S.A. do alternatywnego systemu obrotu NewConnect prowadzonego 

przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 
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W związku z podjęciem w dniu 2 sierpnia 2012 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 

uchwał w przedmiocie zmiany nazwy Spółki na VENTURION INVESTMENT FUND S.A. oraz rozszerzenia 

przedmiotu działalności o PKD 64.20.Z – Działalność holdingów finansowych, Zarząd Spółki podjął 

następujące działania: 

1. W dniach 9 sierpnia 2012 roku oraz 24 sierpnia 2012 roku Spółka sprzedała: 

 zorganizowaną część przedsiębiorstwa w postaci serwisu internetowego „wyrafinowani.pl”, 

 zorganizowaną część przedsiębiorstwa w postaci serwisu internetowego „trendstyler.pl”, 

 zorganizowaną część przedsiębiorstwa w postaci serwisu internetowego „trendtube.pl”, 

 zorganizowaną część przedsiębiorstwa w postaci serwisu internetowego „alfamen.pl”, 

 zorganizowaną część przedsiębiorstwa w postaci serwisu internetowego „rafiner.pl”, 

 prawo do korzystania z domen internetowych „ticketeuro.com” oraz „top sfera.pl”. 

Tym samym Spółka zakończyła prowadzenie dotychczasowej działalności.  

2. W dniu 24 sierpnia 2012 roku, Zarząd przyjął nową strategię działania: 

Zgodnie z nową strategią podstawową działalność APACHE QUEST S.A. stanowi nabywanie akcji, 

udziałów oraz innych papierów wartościowych emitowanych przez przedsiębiorstwa znajdujące się 

na wczesnym etapie rozwoju. Realizując projekty inwestycyjne APACHE QUEST S.A. dążyć będzie do 

osiągnięcia ponadprzeciętnej stopy zwrotu. 

Celem Spółki jest identyfikacja obiecujących przedsięwzięć, które dzięki zaangażowanemu kapitałowi 

oraz dodatkowemu wsparciu w postaci wiedzy i doświadczenia, mają szansę na szybki wzrost 

wartości. 

Podstawowe założenia strategii inwestycyjnej: 

 utrzymywanie wysokiej płynności kapitału – inwestycje o krótkim horyzoncie czasowym (do 5 

lat); 

 szybkie podejmowanie decyzji inwestycyjnych dzięki utrzymywaniu aktywów gotówkowych; 

 motywowanie zarządów spółek portfelowych przez wdrażanie programów motywacyjnych 

opartych o emisje instrumentów finansowych bazujących na wzroście wartości spółek 

portfelowych oraz kursów ich akcji; 

 aktywne wsparcie działalności operacyjnej i zarządczej spółek portfelowych, m.in. przez 

udział w radach nadzorczych i zarządach spółek portfelowych; 

 umożliwienie udziału inwestorom zewnętrznym współinwestowania w spółki portfelowe; 

 stosowanie różnych dróg wyjścia z inwestycji: inwestor strategiczny, fuzje, IPO, transakcje 

prywatne, wykup menadżerski; 

 realizowanie inwestycji i dezinwestycji poprzez stosowanie optymalnych rozwiązań 

podatkowych. 

W dniu 31 sierpnia 2012 roku sąd rejestrowy dokonał rejestracji zmian Statutu Spółki, zgodnie z 

uchwałami podjętymi przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 2 sierpnia 2012 roku. 
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W dniu 31 sierpnia 2012 roku sąd rejestrowy dokonał rejestracji zmiany siedziby Spółki na Al. Jana 

Pawła II 23, 00-854 Warszawa. 

W dniu 6 września 2012 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. opublikował 

komunikat, zgodnie z którym w związku ze zmianą firmy spółki APACHE QUEST S.A. (PLAPCQT00016) 

na VENTURION INVESTMENT FUND S.A., począwszy od dnia 7 września 2012 roku akcje spółki są 

notowane pod nazwą skróconą "VENTURION" i oznaczeniem "VIF". 

W dniu 14 września 2012 roku Pan Patryk Kitowski złożył rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprezesa 

Zarządu Spółki. 

W dniu 26 września 2012 roku Zarząd VENTURION INVESTMENT FUND S.A. podjął decyzję o zamiarze 

połączenia VENTURION INVESTMNET FUND S.A. ze spółką w 100% zależną VENTURION INVESTMENT 

FUND I S.A. z siedzibą w Warszawie. 

W związku z faktem, iż VENTURION INVESTMENT FUND S.A. posiadała 100% akcji w kapitale 

zakładowym VENTURION INVESTMENT FUND I S.A., spółki łączące podjęły decyzję o dokonaniu 

połączenia w celu wzmocnienia pozycji rynkowej, optymalizacji kosztów prowadzenia działalności 

gospodarczej oraz uproszczenia metod zarządzania. 

Spółki łączące podjęły decyzję o połączeniu się przez przeniesienie całego majątku spółki 

przejmowanej tj. VENTURION INVESTMENT FUND I S.A. na spółkę przejmującą tj. VENTURION 

INVESTMENT FUND S.A., przy odpowiednim zastosowaniu przepisów regulujących uproszczoną 

procedurę łączenia spółek, zgodnie z przepisem art. 516 § 6 Kodeksu Spółek Handlowych. W 

następstwie ww. połączenia spółka przejmowana zostaje rozwiązana bez przeprowadzenia likwidacji, 

a jej majątek przechodzi na spółkę przejmującą, przy czym spółka przejmująca wstępuje we wszystkie 

prawa i obowiązki spółki przejmowanej. 

W dniu 3 października 2012 roku Zarząd VENTURION INVESTMENT FUND S.A. ogłosił po raz pierwszy 

plan połączenia uzgodniony pomiędzy Zarządami VENTURION INVESTMENT FUND S.A. oraz 

VENTURION INVESTMENT FUND I S.A. w dniu 26 września 2012 roku. 

Uchwałą nr 769/12 z dnia 18 października 2012 roku Zarząd Krajowego Depozytu Papierów 

Wartościowych S.A. postanowił o zarejestrowaniu 28.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E 

VENTURION INVESTMENT FUND S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł każda i nadać im kod 

PLAPCQT00016 pod warunkiem podjęcia przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

decyzji o wyznaczeniu pierwszego notowania tych akcji w alternatywnym systemie obrotu, w którym 

notowane są dotychczasowe akcje Spółki zarejestrowane pod tym samym kodem. Ww. rejestracja 

nastąpi w terminie trzech dni od otrzymania przez KDPW dokumentów potwierdzających 

wyznaczenie dnia pierwszego notowania akcji serii E w alternatywnym systemie obrotu, jednak nie 

wcześniej niż w dniu pierwszego notowania. 

W dniu 23 października 2012 roku do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

został złożony wniosek o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect 28.000.000 akcji zwykłych 

na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł każda. 



VENTURION INVESTMENT FUND Spółka Akcyjna 

RAPORT ROCZNY 2012   19 | S t r o n a  
 

W dniu 31 października 2012 roku Zarząd VENTURION INVESTMENT FUND S.A. ogłosił po raz drugi 

plan połączenia uzgodniony pomiędzy Zarządami VENTURION INVESTMENT FUND S.A. oraz 

VENTURION INVESTMENT FUND I S.A. w dniu 26 września 2012 roku. 

W dniu 27 listopada 2012 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w 

sprawie połączenia spółki, tj. spółki VENTURION INVESTMENT FUND S.A., ze spółką VENTURION 

INVESTMENT FUND I S.A. z siedzibą w Warszawie. 

W dniu 14 grudnia 2012 roku sąd rejestrowy dokonał wpisu połączenia VENTURION INVESTMENT 

FUND S.A. z podmiotem w 100% zależnym VENTURION INVESTMENT FUND I S.A. z siedzibą w 

Warszawie, zgodnie z uchwałami podjętymi przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VENTURION 

INVESTMENT FUND S.A. w dniu 27 listopada 2012 roku. 

W dniu 21 stycznia 2013 roku Pani Magdalena Grzybowska złożyła rezygnację z pełnienia funkcji 

Prezesa Zarządu z dniem 23 stycznia 2013 roku. 

W dniu 23 stycznia 2013 roku akcjonariusz Spółki PCH CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie na mocy 

posiadanych uprawnień statutowych powołał do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu VENTURION 

INVESTMENT FUND S.A. Pana Adama Łanoszkę. 

W dniu 23 stycznia 2013 roku Pan Wojciech Chlebowski złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka 

Rady Nadzorczej VENTURION INVESTMENT FUND S.A. 

W dniu 7 lutego 2013 roku Spółka podpisała umowę o pełnienie funkcji autoryzowanego doradcy 

NewConnect z Capital Kopernik S.A. z siedzibą w Toruniu. Autoryzowany Doradca na mocy ww. 

umowy współdziała ze Spółką w wypełnianiu obowiązków informacyjnych oraz doradza w zakresie 

dotyczącym funkcjonowania instrumentów finansowych Spółki w alternatywnym systemie obrotu. 

W dniu 4 marca 2013 roku Spółka otrzymała rezygnację Pana Tomasza Szymanowskiego z pełnienia 
funkcji członka Rady Nadzorczej VENTURION INVESTMENT FUND S.A. z dnia 22 stycznia 2013 roku. 

W dniu 24 kwietnia 2013 roku PCH CAPITAL S.A. korzystając ze statutowych uprawnień osobistych 
odwołała ze składu Zarządu Pana Adama Łanoszkę oraz powołała do pełnienia funkcji Prezesa 
Zarządu Pana Łukasza Kiniewicza. 

W dniu 7 maja 2013 roku akcjonariusz spółki PCH CAPITAL S.A. powołała w skład Rady Nadzorczej 
Pana Mateusza Niemczyka oraz Pana Przemysława Sorokę. 

W dniu 7 czerwca 2013 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VENTURION INVESTMENT FUND 
S.A. podjęło uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, tj. zmiany nazwy na VENTURION S.A. oraz 
rozszerzenia uprawnień osobistych PCH CAPITAL S.A. 

W dniu 7 czerwca 2013 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołało ze składu Rady 
Nadzorczej Pana Piotra Jabłońskiego oraz powołało Pana Grzegorza Łapińskiego. 

PRZEWIDYWANY ROZWÓJ JEDNOSTKI 

Zarząd Spółki w kolejnych okresach planuje kontynuację strategii rozwoju opisanej w niniejszym 
raporcie. 



VENTURION INVESTMENT FUND Spółka Akcyjna 

RAPORT ROCZNY 2012   20 | S t r o n a  
 

Pierwotnym przedmiotem działalności Spółki było prowadzenie portali internetowych. Zgodnie z 
opisem w niniejszym raporcie w 2012 roku nastąpiły zmiany właścicielskie, zmiana nazwy, 
rozszerzenie przedmiotu działalności oraz sprzedaż aktywów związanych z dotychczasową 
działalnością. Ponadto Spółka nabyła 100% akcji spółki VENTURION INVESTMENT FUND I S.A. oraz 
dokonała połączenia z tą spółką. 

Reorganizacja Spółki została zakończona 14 grudnia 2012 roku. Oznacza to, że realizacja w pełni 
nowej strategii Spółki rozpoczęła się w 2013 roku.  

Zgodnie z analizą sporządzoną na zlecenie Spółki i opublikowaną w dniu 2 stycznia 2013 roku 
raportem bieżącym nr 1/2013, biorąc pod uwagę, że nowa strategia wpisuje się dobrze w 
formułowane w stosunku do rynku kapitałowego oczekiwania oraz uwzględniając optymistyczne 
prognozy dotyczące rynku private equity należy wskazać na dobre perspektywy dla działalności 
małego funduszu inwestycyjnego jakim jest VENTURION INVESTMENT FUND S.A. 

WAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE BADAŃ I ROZWOJU 

Spółka nie prowadzi działań w dziedzinie badań i rozwoju. 

AKTUALNA I PRZEWIDYWANA SYTUACJA FINANSOWA 

Zdaniem Zarządu Spółki jej płynność nie jest zagrożona. Spółka nie posiada kredytów ani pożyczek. 

Rok 2012 był rokiem reorganizacji Spółki, która została opisana w niniejszym raporcie i zakończona 14 

grudnia 2012 roku. W kolejnych okresach ze względu na charakter działalności Spółka osiągać będzie 

przychody finansowe ze zbycia inwestycji lub z aktualizacji wartości posiadanego portfela papierów 

wartościowych.  

W 2012 roku Spółka osiągnęła przychody netto ze sprzedaży w wysokości 119.320,00 zł oraz stratę 

netto w wysokości 1.434.118,72 zł.  

W związku z faktem, że niepokryta strata z poprzedniego roku oraz strata roku bieżącego w łącznej 

wysokości 1.959.843,88 zł przekracza sumę kapitału zapasowego oraz 1/3 kapitału zakładowego. 

Zarząd zwoła Walne Zgromadzenie Spółki w celu podjęcia uchwały co do dalszego jej istnienia. 

Biorąc jednak pod uwagę bardzo dobre perspektywy rynku kapitałowego oraz prognozy dla rynku 

private equity, a także brak zadłużenia Spółki i wartość aktywów, Zarząd będzie wnioskował do 

Walnego Zgromadzenia o podjęcie ww. uchwały.       

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). 
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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 

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 będzie się starać ograniczyć ryzyko związane z inwestycjami w 

niepubliczne papiery wartościowe inwestując część środków w papiery spółek notowanych na GPW 

lub NewConnect. 

Ryzyko konkurencji 

VENTURION INVESTMENT FUND 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 tym rynku 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 VENTURION 
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INVESTMENT FUND 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. Spółka nie ma wpływu na przedmiotowe ryzyko. 

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 Spółkę 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. 

Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną Polski  

Rozwój Spółki oraz jej spółek portfelowych jest ściśle skorelowany z ogólną sytuacją gospodarczą 

Polski, na terenie której działa Emitent i będącej jednocześnie głównym rejonem aktywności 

gospodarczej spółek portfelowych. 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 

VENTURION INVESTMENT FUND 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. 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA SEZONOWOŚCI LUB CYKLICZNOŚCI DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI  

W działalności Spółki nie występuje sezonowość ani cykliczność. 

WSKAZANIE POSTĘPOWAŃ KTÓRYCH STRONĄ JEST SPÓŁKA  

Spółka nie jest stroną postępowań sądowych. 

PROGNOZY FINANSOWE 

Zmiana przedmiotu działalności Spółki, zgodnie z uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 
dnia 2 sierpnia 2012 roku, poprzez rozszerzenie przedmiotu działalności spółki o PKD 64.20.Z – 
Działalność holdingów finansowych, była powodem odwołania w dniu 13 sierpnia 2012 roku prognoz 
finansowych na rok 2012 przekazaną do publicznej wiadomości w Dokumencie Informacyjnym Spółki 
z dnia 22 maja 2012 roku, zakładającą uzyskanie w 2012 roku następujących wyników finansowych: 

Przychody netto ze sprzedaży: 352.500,00 zł, 

Zysk netto: 10.400,00 zł. 

WYBRANE DANE 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 2012 2011 2011 

 PLN EUR PLN EUR 

Przychody ze sprzedaży 119.320,00 28.509,99 15.000,91 3.641,17 

Zysk (strata) na działalności 
operacyjnej 

-1.158.010,33 -276.691,75 -56.177,51 -13.635,98 

Zysk (strata) brutto -1.499.490,72 -358.284,13 -639.632,16 -155.258,06 

Zysk (strata) netto -1.434.118,72 -342.664,32 -525.725,16 -127.609,39 

Aktywa razem 1.578.570,93 386.128,60 2.502.340,84 566.550,63 

Zobowiązania i rezerwy na 
zobowiązania  

94.014,81 22.996,63 5.166,00 1.169,63 

Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zobowiązania krótkoterminowe 93.514,81 22.874,32 5.166,00 1.169,63 

Kapitał własny 1.484.556,12 363.131,97 2.497.174,84 565.381,01 

Kapitał podstawowy 3.094.500,00 756.934,59 3.000.000,00 679.224,78 

Liczba akcji (w szt.) 30.945.000   30.000.000   

Zysk (strata) na jedną akcje 
zwykłą 

-0,05   -0,02   

Zadeklarowana lub wypłacona 
dywidenda na jedna akcję 

0,00   0,00   
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Średni kurs 1 EUR w  NBP za rok obrotowy 2012 4,1852 zł 

Średni kurs EUR w  NBP na 31.12.2012  4,0882 zł 

Średni kurs 1 EUR w  NBP za rok obrotowy 2011 4,1198 zł 

Średni kurs EUR w  NBP na 31.12.2011 4,4168 zł 

 

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 -970,51% 
 

-374,49% 

Marża zysku netto -1.201,91% 
 

-3.504,62% 

Stopa zwrotu z aktywów (ROA) -90,85% 
 

-21,01% 

Stopa zwrotu z kapitałów własnych (ROE) -96,60% 
 

-21,05% 

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 
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 2012 2011 

Wskaźnik płynności bieżący 4,52 5.166,00 

Wskaźnik płynności szybki 4,52 5.166,00 

Wskaźnik rotacji należności  86 178 

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* 0,00 0,00 

Wskaźnik zadłużenia ogółem  0,06 0,00 

* Spółka nie posiada zobowiązań długoterminowych 

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAGADNIEŃ ŚRODOWISKA NATURALNEGO 

Nie dotyczy. 

ZATRUDNIENIE 

Na dzień 31 grudnia 2012 roku Spółka nie zatrudniała pracowników na umowę o pracę.  

INFORMACJA NA TEMAT ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI WYNAGRODZEŃ WSZYSTKICH CZŁONKÓW 

ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ 

W 2012 wynagrodzenie Zarządu i Rady Nadzorczej wyniosło 70.315,00 zł. 
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INFORMACJA NA TEMAT WYNAGRODZENIA AUTORYZOWANEGO DORADCY OTRZYMYWANEGO 

OD EMITENTA Z TYTUŁU ŚWIADCZENIA WOBEC EMITENTA USŁUG W KAŻDYM ZAKRESIE 

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

Emitent nie może publikować takich danych bez zgody Autoryzowanego Doradcy. 

 
Warszawa, 13 czerwca 2013 roku 

Łukasz Kiniewicz 

Prezes Zarządu 

OŚWIADCZENIA EMITENTA 

Zarząd VENTURION INVESTMENT FUND 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 VENTURION INVESTMENT FUND 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, 13 czerwca 2013 roku 

Łukasz Kiniewicz 

Prezes Zarządu 

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, 

 

TAK 

 

 

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

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. 

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  
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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), 

TAK Na rok 2012 i 2013 Emitent nie 
publikował prognoz finansowych. 

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 
być zamieszczane w terminie 
umożliwiającym podjęcie przez 
inwestorów decyzji inwestycyjnych, 

TAK 

 

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, 

TAK  
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zmiany terminu lub porządku obrad 
wraz z uzasadnieniem, 

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 
umieszczanych na stronie internetowej, 
aktualizacja powinna zostać 
przeprowadzona niezwłocznie. 

TAK 

 

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  
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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.vifsa.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. 

TAK 

 

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. 

TAK 

 

8. 

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

TAK 

 

9. 

Emitent przekazuje w raporcie rocznym: 

9.1. informację na temat łącznej 
wysokości wynagrodzeń wszystkich 
członków zarządu i rady nadzorczej, 

TAK 

 

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

NIE 

Kwestia wynagrodzenia 

Autoryzowanego Doradcy jest 

uregulowana w umowie i jest 

sprawą poufną. Emitent nie może 

publikować takich danych bez 

zgody Autoryzowanego Doradcy. 

10. 
Członkowie zarządu i rady nadzorczej 
powinni uczestniczyć w obradach 
walnego zgromadzenia w składzie 
umożliwiającym udzielenie 

TAK 
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merytorycznej odpowiedzi na pytania 
zadawane w trakcie walnego 
zgromadzenia. 

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 

 

13
a. 

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 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. 

TAK 
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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 
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. 

NIE 

 

 

 

16
a. 

W przypadku naruszenia przez emitenta 
obowiązku informacyjnego określonego 
w Załączniku nr 3 do Regulaminu 
Alternatywnego Systemu Obrotu 
(„Informacje bieżące i okresowe 

TAK 
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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. 

17. (skreślony)   

 


