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List Prezesa 

 

Szanowni Akcjonariusze, 

W imieniu WEEDO Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, przedstawiam 

Państwu raport okresowy podsumowujący rok 2012. 

W roku 2012 Spółka odnotowała ujemny wynik finansowy w wysokości 

-654.198,57zł. Strata spowodowana jest przede wszystkim niedostateczną 

sprzedażą urządzeń Gimmick i Mobile Holder oraz nieefektywnym procesem 

zarządzania zespołem IT. W związku z powyższym w Spółce w czerwcu 2013 

roku rozpoczęto proces restrukturyzacji: Pan Mirosław Fabryczny został 

odwołany z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu. Po powołaniu nowego Zarządu 

dokonano zmian w kadrze pracowniczej w celu udoskonalenia procesu realizacji 

projektów IT. Uruchomiono proces optymalizacji kosztów stałych. Spółka 

prowadzi rozmowy z potencjalnymi kontrahentami w celu realizacji 

atrakcyjnych projektów z branży IT. 

Zarząd ma nadzieje, iż podjęte działania przyniosą spodziewane rezultaty i 

pozwolą w niedługim czasie osiągnąć dodatnie wyniki finansowe. 

 

Z poważaniem, 

Patryk Cebula 

Prezes Zarządu WEEDO S.A. 
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Oświadczenie dotyczące wyboru podmiotu uprawnionego do badania 

sprawozdania Rocznego   

Niniejszym oświadczam, 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.   

 

Patryk Cebula   

Prezes Zarządu   

  

Oświadczenie dotyczące rzetelności sprawozdania finansowego   

Niniejszym Oświadczam, że według naszej najlepszej wiedzy, roczne 

sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z 

przepisami obowiązującymi naszą Spółkę, 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.   

 

Patryk Cebula 

Prezes Zarządu 


















































































