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INFORMACJE OGÓLNE 

Firma: MERIT INVEST 

Forma prawna Spółka Akcyjna 

Siedziba: Radom, Polska 

Adres: ul. Słowackiego 83, 26-600 Radom 

Telefon/Fax: (+48 48) 384-68-10 

E-mail: biuro@meritinvest.pl 

WWW: www.meritinvest.pl 

REGON 142555251 

NIP 9482569794 

Sąd Rejestrowy Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w  Warszawie, XIV 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

Data rejestracji 1 września 2010 r. 

Numer KRS 0000362881 

W imieniu Emitenta działa Mirosław Stępień - Prezes Zarządu 

Sposób reprezentacji Emitenta Prezes Zarządu samodzielnie, dwaj inni członkowie 

Zarządu działający łącznie lub jeden członek Zarządu 

działający łącznie wraz z prokurentem.  

 

Utworzenie i rejestracja Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym 

Emitent został utworzony i działa zgodnie z przepisami prawa polskiego. Emitent prowadzi 

działalność w oparciu o przepisy Kodeksu Spółek Handlowych. Z chwilą uzyskania statusu spółki 

publicznej Emitent będzie działał na podstawie regulacji dotyczących funkcjonowania rynku 

kapitałowego.  

 

Emitent został utworzony na podstawie Aktu Notarialnego zawiązującego spółkę z dnia 11.06.2010 

r.  (Repertorium A Nr 163/2010), który sporządziła w dniu 11 czerwca 2010 r. Iwona Kredzińska 

notariusz we Wrocławiu. Akcje serii A objęli założyciele spółki, o których mowa w paragrafie 5 

Statutu. Akcje serii A są akcjami zwykłymi na okaziciela i zostały zarejestrowane w KRS wraz z 

zarejestrowaniem spółki MERIT INVEST S.A., tj.1 września 2010 r.  

 

W dniu 27 czerwca 2011 roku  na podstawie Uchwały nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki zostały utworzone Akcje serii B w liczbie 500.000 (pięćset tysięcy) . Akcje serii B zostały 

zarejestrowane w KRS w dniu 19.08.2011r. 

 

W dniu 17 kwietnia 2012 roku ZWZ podjęło decyzję o emisji akcji serii C.  W dniu 6 czerwca 2012 

r. Zarząd Emitenta złożył oświadczenie o wysokości objętego kapitału w ramach podwyższenia 

kapitału zakładowego oraz postanowienie o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w 

Statucie. Kapitał zakładowy został podwyższony o 15.450 zł do kwoty 165.450 zł. Akcje serii C w 

liczbie 154.500 zostały zarejestrowane w KRS w dniu 26.06.2012r. 

 

mailto:biuro@meritinvest.pl
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WYBRANE  DANE  FINANSOWE 

 

Dane z bilansu 

 

Wyszczególnienie 

Stan na 30.06.2013 

(PLN) 

Stan na 30.06.2012 

(PLN) 

 

Kapitał własny 
649 728,45 520 165,00 

Kapitał zakładowy 
165 450,00 165 450,00 

Należności długoterminowe 
0,00 0,00 

Należności krótkoterminowe 
211 532,68 178 385,00 

Środki pieniężne i inne aktywa 

pieniężne 

273 981,39 620 159,03 

Zobowiązania długoterminowe 
13 111,36 27 414,63 

Zobowiązania krótkoterminowe 
325 597,87 412 737,23 

 

 
Dane z rachunku zysków i strat 
 
 
 

Wyszczególnienie 

II kwartał  

2013 

 

(PLN) 

II kwartał  

2012 

 

(PLN) 

I-II kwartał 

2013 

narastająco 

(PLN) 

I-II kwartał 

2012 

narastająco 

(PLN) 

 

Amortyzacja 
46 512,06 4 475,82 63 511,63 8 951,64 

Przychody netto ze sprzedaży 
94 700,00 108 700,00 209 400,00 408 900,00 

Zysk/strata na sprzedaży 
-88 940,74 -56 859,93 -100 089,09 -46 099,72 

Zysk/strata na działalności 

operacyjnej 

-65 015,05 -55 959,67 -67 351,61 -44 300,79 

Zysk/strata brutto 
-78 485,85 -181 710,51 64 134,13 -80 726,86 

Zysk/strata netto 
-68 080,85 -171 310,51 45 210,13 -71 819,86 
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DODATKOWE DANE, JEŻELI ICH UWZGLĘDNIENIE W RAPORCIE KWARTALNYM 

JEST KONIECZNE DLA PRZEDSTAWIENIA AKTUALNEJ SYTUACJI MAJĄTKOWEJ I 

FINANSOWEJ EMITENTA W SPOSÓB RZETELNY I KOMPETENTNY 

W opinii Zarządu Emitenta, rzetelne i kompletne przedstawienie aktualnej sytuacji majątkowej  i 

finansowej Spółki nie wymaga uwzględniania dodatkowych danych. 

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY 

WPŁYW NA DANE FINANSOWE 

 

W drugim kwartale 2013 roku Spółka osiągnęła prawie 95 tys. zł przychodów ze sprzedaży, co 

oznacza spadek o blisko 13% w stosunku do analogicznego okresu w poprzednim roku. Aktualnie 

Spółka osiąga przychody głównie z działalności doradczej, w związku z prowadzoną akcją 

promocyjną platformy e-contest.pl, emitent nie notuje przychodów z tego segmentu działalności. 

Na poziomie operacyjnym Spółka notuje w II kwartale stratę w wysokości nieco ponad 65 tys. zł. w 

porównaniu do 55 tys. zł. straty w analogicznym okresie w poprzednim roku.  

Wynik netto w II kwartale 2013 roku zamknął się stratą w wysokości 68 tys. zł, przy 171 tys. zł. 

straty w 2012 roku. Po dwóch kwartałach spółka osiągnęła zysk netto na poziomie 45 tys. zł. 

wobec blisko 72 tys. straty w roku 2012.  

 

 

INFORMACJE ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W DANYM OKRESIE 

OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ NA RZECZ ROZWOJU 

PROWADZONEJ DZIAŁANOŚCI 

 

W II kwartale br. Emitent promował platformę inwestorską www.e-contest.pl poprzez szereg 

prezentacji. Usługa jest przeznaczona dla firm i osób prywatnych poszukujących kapitału na rozwój 

oraz dla inwestorów poszukujących odpowiednich inwestycji w celu rozbudowy portfela 

inwestycyjnego. Dodatkowe możliwości dla firm i osób prywatnych to: osiągnięcie przewagi 

konkurencyjnej, zdobycie zaufania inwestorów, zaprezentowanie inwestycji jak najszerszej liczbie 

inwestorów, analizę konkurencji, otrzymanie oceny rynkowej inwestycji po jak najniższych 

kosztach i w jak najkrótszym czasie. Usługa e-contest odpowiada na potrzeby inwestorów, 

ponieważ pozwala dokładnie zapoznać się z przedsiębiorstwem i zamierzeniem inwestycyjnym, 

dotrzeć do inwestycji o niskim ryzyku, a także do firm, które rozważają wejście na rynek 

kapitałowy, zapewnia narzędzia do komunikacji z przedsiębiorstwem, ułatwia precyzyjną ocenę 

inwestycji. Osoby zalogowane mogą również korzystać z różnych form współpracy, takich jak: 

barter, zakup usługi i/lub firmy, nieruchomości. Przedsiębiorcy i inwestorzy mogą umieszczać 

prezentacje on-line zarówno projektów jak i spółek, a także uczestniczyć w wymianie poglądów na 

forach i blogach, korzystać z analiz i komentarzy eksperckich działających na e-contets.pl. 

Wspomniane działania marketingowe przyczyniły się do zwiększenia liczby zarejestrowanych 

użytkowników do ponad 600 podmiotów (stan na koniec czerwca 2013r.). Akcja promocyjna 

platformy inwestorskiej ma trwać do końca września 2013 roku. Do końca tego okresu będzie też 

trwała promocja zwalniająca wszystkich użytkowników z opłat za korzystanie z pełnej wersji 

platformy. 

 

W dniu 22 kwietnia 2013  Emitent opublikował kolejne notowanie indeksu nastroju inwestycyjnego 

firm notowanych na NewConnect INI-CON. Po 14 % spadku notowań w listopadzie 2012, tym 

razem wartość indeksu wzrosła o 2,4% do poziomu 56,1 pkt. Zwyżka indeksu nie oznacza jednak 

powrotu do poziomu optymizmu sprzed roku (63,8 pkt.). Nieznacznie zwiększył się nawet odsetek 

firm (z 33% do 35%), które nie planują w ogóle wydatków inwestycyjnych, a poziom zatrudnienia 

zamierza zwiększyć zaledwie 25% Spółek, poprzednio – było ich 39%.  

http://www.e-contest.pl/
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Czwarte badanie INI-CON zostało przeprowadzone w kwietniu br. i podobnie jak poprzednio 

zawierało 12 pytań dotyczących między innymi oceny obecnej i przyszłej sytuacji gospodarczej, 

tempa i poziomu nakładów inwestycyjnych oraz planowanego zatrudnienia.  

W dniu 25 czerwca br. miało miejsce Zwyczajne Walne Zgromadzenia, na którym zostały podjęte 

uchwały (treść uchwał znajduje się w raporcie bieżącym z dnia 25 czerwca br.) 
 

W II kwartale Emitent realizował usługi w ramach podpisanych umów doradczych. Ponadto Emitent 

prowadził rozmowy i przeprowadzał analizy firm, które zamierzają ubiegać się o pozyskanie 

finansowania poprzez rynki GPW, NewConnect i Catalyst. W ramach tych działań Emitent prowadzi 

rozmowy z funduszami poszukującym ciekawych inwestycji w segmencie MSP.  

 

PROGNOZY FINANSOWE 

 
Emitent nie publikował prognoz na rok 2013.  

 

WSKAZANIE JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ 

EMITENTA NA OSTATNI DZIEŃ OKRESU OBJĘTEGO RAPORTEM KWARTALNYM 

 
Emitent nie tworzy grupy kapitałowej 

 

WSKAZANIE PRZYCZYN NIESPORZĄDZANIA SKONSOLIDOWANYCH 

SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH 

 
Emitent nie tworzy grupy kapitałowej 

 

STRUKTURA AKCJONARIATU 

  

Liczba akcji Liczba głosów 

Udział w 

kapitale 

zakładowym  

Udział w 

głosach na 

walnym 

zgromadzeniu 

Seiont Holdings Limited  887 500 887 500 53,64% 53,64% 

Mirosław Stępień 204 540 204 540 12,36% 12,36% 

Sylwia Stępień 100 000 100 000 6,04% 6,04% 

Agata Proppe 100 000 100 000 6,04% 6,04% 

Pozostali akcjonariusze 362.700 362.700 21,92% 21,92% 

RAZEM 1 654 500 1 654 500 100,00% 100,00% 

Struktura właścicielska na dzień 14 sierpnia 2013 roku zgodnie z informacjami posiadanymi przez Spółkę 

 

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOSCI SPRAWOZDANIA 

FINANSOWEGO  

 
Zarząd MERIT INVEST S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy kwartalne sprawozdanie 

finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi w Polsce oraz 

odzwierciedla w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową MERIT INVEST 

S.A. oraz jej wynik finansowy.  

 


