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RUNICOM S.A. 

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY 

ZA OKRES OD 1 KWIETNIA DO 30 CZERWCA 2013 ROKU 

 

 

 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE 

 

a. DANE JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ 

Pełna nazwa RUNICOM Spółka Akcyjna 
Siedziba Warszawa 
Adres 00-854 Warszawa, Al. Jana Pawła II 23 
Telefon (22) 402 06 22 
Adres strony internetowej www.runicom.pl 
Przedmiot działalności Fundusz typu private equity 
Forma prawna Spółka akcyjna 
Kapitał zakładowy Kapitał zakładowy (podstawowy) Emitenta wynosi 2.335.137,00 zł 

i dzieli się na 11.675.685 akcji o wartości nominalnej 0,20 zł każda, 
w tym: 
1. 7.500.000 akcji serii A imiennych uprzywilejowanych co do 

głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypadają dwa głosy, 
2. 1.600.000 akcji serii B zwykłych na okaziciela,  
3. 750.000 akcji serii C zwykłych na okaziciela, 
4. 483.350 akcji serii D zwykłych na okaziciela, 
5. 500.000 akcji serii E zwykłych na okaziciela, 
6. 842.335 akcji serii F zwykłych na okaziciela. 

KRS Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie – XII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 
0000348017 

REGON 142215331 
NIP 7010218603 
Czas trwania jednostki Nieograniczony 
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b. ORGANY JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ 

ZARZĄD: 

Na dzieo 1 kwietnia 2013 roku, 30 czerwca 2013 roku oraz na dzieo sporządzenia niniejszego raportu 

w skład Zarządu wchodził Pan Andrzej Woźniakowski – Prezes Zarządu. 

RADA NADZORCZA: 

Na dzieo 1 kwietnia 2013 roku w skład Rady Nadzorczej wchodzili: 

 Pan Dariusz Graff – Przewodniczący Rady Nadzorczej, 

 Pan Piotr Kuba - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, 

 Pan Robert Sieokowski, 

 Pan Janusz Bąk. 

W dniu 24 czerwca 2013 roku PCH CAPITAL S.A. na mocy przysługujących jej uprawnieo osobistych 

powołała do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Zbigniewa Woźniakowskiego. 

Na dzieo 30 czerwca 2013 roku oraz na dzieo sporządzenia niniejszego raportu w skład Rady 

Nadzorczej wchodzili: 

 Pan Dariusz Graff – Przewodniczący Rady Nadzorczej, 

 Pan Piotr Kuba - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, 

 Pan Robert Sieokowski, 

 Pan Janusz Bąk, 

 Pan Zbigniew Woźniakowski. 
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c. STRUKTURA AKCJONARIATU JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ 

Zgodnie z zawiadomieniami otrzymanymi przez RUNICOM S.A. na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 
lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005 Nr 184 poz. 1539, z późn. 
zm.) struktura akcjonariatu na dzieo sporządzenia niniejszego raportu przedstawia się następująco: 

akcjonariusz  liczba akcji  
udział w kapitale 

zakładowym  liczba głosów  
udział w ogólnej 

liczbie głosów 

podmioty kontrolowane 
przez Pana Piotra 
Chmielewskiego 

    ROWING CAPITAL Ltd. z 
siedzibą w Larnace, Cypr 46.110 0,39% 46.110 0,24% 
PCH CAPITAL S.A. z siedzibą 
w Warszawie bezpośrednio:              1.167.570     10,00%              2.335.140     12,18% 
PCH CAPITAL S.A. z siedzibą 
w Warszawie, pośrednio 
przez: 

    P.C.H. CAPITAL (CYPRUS) Ltd 
z siedzibą w Larnace Cypr              8.070.581     69,12% 14.403.011 75,11% 

RAZEM podmioty 
kontrolowane przez Pana 
Piotra Chmielewskiego: 9.284.261 79,52% 16.784.261 87,53% 

Pozostali akcjonariusze 
(poniżej 5%) 2.391.424 20,48% 2.391.424 12,47% 

RAZEM - Cały akcjonariat:           11.675.685     100,00%           19.175.685     100,00% 

 

2. WYBRANESKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE ZA II KWARTAŁ 2013 ROKU 

Wyszczególnienie 30.06.2013 31.03.2013 30.06.2012 31.03.2013 

I. Kapitał własny -343 525,01 5 451 797,38 7 241 821,16 8 057 940,22 

II. Należności długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 

III. 
Należności 
krótkoterminowe 

2 669 022,99 1 857 953,73 5 394 931,74 4 912 156,11 

IV. 
Środki pieniężne i inne 
aktywa pieniężne 

17 424,53 161 590,68 1 966 850,03 2 025 087,96 

V. 
Zobowiązania 
długoterminowe 

52 444,38 42 895,47 73 552,52 80 875,05 

VI. 
Zobowiązania 
krótkoterminowe 

9 818 058,19 10 239 256,68 10 079 227,41 8 907 779,03 

 

 

Wyszczególnienie 
01.04.2013-
30.06.2013 

01.01.2013-
30.06.2013 

01.04.2012-
30.06.2012 

01.01.2012-
30.06.2012 

I. 
Przychody netto ze 
sprzedaży 

2 812 667,09 3 286 356,31 0,00 867 800,00 

II. Zysk/strata na sprzedaży -1 408 549,26 -1 891 296,47 555 392,14 882 657,34 

III. 
Zysk/strata na działalności 
operacyjnej 

-1 406 703,99 -1 889 451,20 555 392,14 882 658,77 

IV. Zysk/strata brutto -1 382 345,76 -2 953 903,25 779 093,06 674 622,97 

V. Zysk/strata netto -1 299 812,65 -3 635 502,11 816 119,06 809 328,97 

VI. Amortyzacja 9 633,72 14 450,58 0,00 0,00 
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3. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEO, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA 

OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE 

a. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI i SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ 

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 

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 zdarzeo biznesowych, w tym wynikające ze zdarzeo 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 lub 

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, przejęd, 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 zakooczenia, 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, w szczególności na rynku nowych technologii (IT, media, telekomunikacja), a także 

stabilnym akcjonariatem. Powyższe cechy powodują, że jako inwestor na rynku 

privateequity/venture capital, jest podmiotem o unikalnych kompetencjach i gwarantującym 
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optymalne warunki realizacji projektów. Dzięki temu osiąga ponadprzeciętne stopy zwrotu z 

inwestycji. 

Spółka realizuje ww. strategię inwestycyjną bezpośrednio oraz poprzez podmiot w 100% 

kontrolowany: RUNICOM CAPITAL (CYPRUS) Ltd. 

RUNICOM S.A. bezpośrednio lub poprzez RUNICOM CAPITAL (CYPRUS) Ltd posiada w swoim portfelu 

inwestycyjnym akcje/udziały następujących spółek: 

 Tequila Mobile S.A. - dostawca unikalnych usług opartych na wykorzystaniu gier mobilnych jako 

skutecznego narzędzia domonetyzacji społeczności internetowych. Firma realizuje usługi w 

oparciu o własną infrastrukturę, technologię, kontent mobilny oraz bezpośredni billing w ponad 

50 krajach na świecie. Klientami korzystającymi z usług firmy są czołowe światowe sieci 

społecznościowe, portale internetowe i mobilne, jak również wybrani operatorzy telefonii 

komórkowej. Spółka znalazła się w rankingu Fast 50 wg FORBES. RUNICOM S.A. posiada 9,33% w 

kapitale zakładowym Tequila Mobile S.A. 

 Technology Space S.A.została założona w kwietniu 2010 roku przez RUNICOM S.A. Spółka 

specjalizuje się w dostarczaniu produktów oraz kompleksowych rozwiązao informatycznych dla 

klientów z różnych segmentów rynku. Wiedza biznesowa oraz wieloletnie doświadczenie 

branżowe kadry menedżerskiej jest gwarancją dynamicznego rozwoju spółki. Spółka jako 

pierwsza i jedyna w Polsce jest rekomendowanym przez firmę Symantec partnerem w zakresie 

realizacji najbardziej zaawansowanych technologicznie projektów na terenie całej Europy. 

Planowane jest wprowadzenie akcji spółki do alternatywnego systemu obrotu na rynku 

NewConnect. Udział w kapitale zakładowym: 48%. 

 eo Networks S.A. - firma programistyczna (software house), koncentrująca się na projektowaniu i 

budowaniu rozwiązao informatycznych dla przedsiębiorstw z sektorów bankowo-finansowego, 

mediowego i telekomunikacyjnego. Według magazynu Forbes jest to jedna z 50 najszybciej 

rozwijających się spółek technologicznych w regionie. Akcje spółki są przedmiotem 

alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect prowadzonego przez Giełdę Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A. Planowane jest przeniesienie notowao do obrotu 

regulowanego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Udział RUNICOM S.A. w 

kapitale zakładowym tej spółki wynosi 6,21%. 

 M4B S.A. - firma technologiczna, specjalizująca się w projektowaniu i budowaniu rozwiązao 

mobilnych dla biznesu. Bazując na technologiach wielu uznanych na świecie dostawców (jak m.in. 

Microsoft, Java, Nokia, Symbian, Sybase LG, Samsung,) spółka z sukcesem dostarcza swoje 

produkty do największych odbiorców branży teleinformatycznej (operatorzy telekomunikacyjni, 

firmy IT). Akcje spółkisą przedmiotem alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect. 

Udział RUNICOM S.A. w jej kapitale zakładowym wynosi 10,90%. 

 NetTeam Solutions Sp. z o.o. - firma dostarczająca elastyczne rozwiązania IT dostosowane do 

potrzeb klientów. Firma specjalizuje się w budowaniu dedykowanych rozwiązao zgodnie z 

wymaganiami klientów, integracji z innymi systemami klienta, a także zapewnia wdrażanie 

rozwiązao opartych na produktach własnych z linii NetTeam. Zespół managerów, analityków i 

programistów NetTeam ma ponad 10-letnie doświadczenie w tworzeniu rozwiązao IT. Po 

przekształceniu spółki w spółkę akcyjną planowane jest wprowadzenie jej walorów do 

alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect. Udział RUNICOM S.A. w kapitale 

zakładowym tej spółki wynosi 7,50%. 
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 OUTPOST24 Poland Sp. z o.o. – spółkaoferująca unikalne na rynku oprogramowanie do 

zarządzania bezpieczeostwem i podatnościami w środowiskach informatycznych średnich i 

dużych firm oraz przedsiębiorstw. Spółka zajmuje się również budowaniem usług wokół nowych 

na rynku technologii automatycznego zarządzania podatnościami (Vulnerability Management), 

będących w kręgu ścisłego zainteresowania przedsiębiorstw, zwłaszcza w świetle coraz częściej 

występujących cyber-przestępstw. Po przekształceniu spółki w spółkę akcyjną planowane jest 

wprowadzenie jej walorów do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect. RUNICOM 

S.A. posiada 30% w kapitale zakładowym spółki. 

 SCO-PAK S.A. - spółka skupiająca się na produkcji tektury, opakowao, tektury w technologii 

plastra miodu oraz kątownika z papieru. Spółka działa na rynku od 1997 roku, sama określa swoje 

zdolności produkcyjne jako plasujące ją w grupie średnich producentów tektury falistej i 

opakowao. Akcje spółki są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A. Udział RUNICOM S.A. w kapitale zakładowym równy jest 

1,53%. 

 Carrywater S.A. – spółka doradcza, dostarczająca kompleksowych rozwiązao dla biznesu, a także 

specjalista w zakresie optymalizacji procesów biznesowych oraz wdrażania nowych produktów  

i rozwiązao IT. W ciągu 15 lat działalności stała się największą w Polsce firmą specjalizującą się w 

zarządzaniu projektami oraz w budowaniu w organizacjach kultury zarządzania przez projekty. 

Siłą Carrywater S.A. jest zespół składający się z doświadczonych i skutecznych w działaniu 

menedżerów projektów oraz analityków, zorientowanych na osiągnięcie wymiernego rezultatu. 

Runicom S.A. współpracuje z CarrywaterGroup S.A., wspólnie rozwijając program Idea 

Generation, w ramach którego konsultanci Carrywater opracowują nowe pomysły biznesowe. 

Udział Emitenta w kapitale zakładowym wynosi 4,54%. 

 Wisdio S.A. –spółka tworząca nowatorską platformę multimedialnąwisdio.com, rozwijająca 

jednocześnie globalny serwis Wisdio.com, który ułatwia wyszukiwanie odpowiedzi na 

specjalistyczne pytania dzięki pomocy sieci ekspertów i użytkowników portalu. Projekt 

Wisdioznalazł się m.in. w ścisłym finale tegorocznej edycji konkursu Startup Fest, 

organizowanego przez portal Gazeta.pl. Startup Fest co roku nagradza najlepsze pomysły 

biznesowe w branży internetowej. RUNICOM S.A. posiada udział w kapitale zakładowymWisidio 

S.A.równy 5,22%. 

 BETACOM S.A.– specjalizuje się w projektowaniu, doradztwie oraz wdrażaniu innowacyjnych 

rozwiązao informatycznych. BETACOM S.A. funkcjonuje w kluczowych segmentach rynku takich 

jak finansowy, czy telekomunikacyjny. Usługi oferowane przez spółkę to m.in. integracja 

systemów informatycznych czy kompleksowa obsługa informatyczna, Ponadto spółka świadczy 

usługi z zakresu Business Intelligence oraz produkcji oprogramowania szkoleniowego. Akcje 

spółki są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w 

Warszawie S.A. RUNICOM S.A. posiada pośrednio 1,55% w kapitale zakładowym. 

 NetwiseS.A. to najlepszy w Polsce partner Microsoft specjalizujący się we wdrożeniach systemów 

klasy CRM i rozwiązao biznesowych opartych o koncepcję xRM. Spółkę w 2008 r. utworzyli 

Tomasz Luchowski i Jakub Skałbania, absolwenci University of Oxford z doświadczeniem w 

międzynarodowych wdrożeniach systemów CRM (poprzednio w UBS i Citi oraz Microsoft). Spółka 

od momentu powstania koncentruje się na strategii xRM i konsultingu w zakresie aplikacji 

biznesowych opartych o technologie Microsoft. Po sukcesach na polskim rynku spółka rozpoczęła 

projekty również poza granicami kraju, w tym w Anglii, Danii i Holandii. Spółka została 

wyróżniona przez Forbes i Deloitte w rankingu Fast50 jako lider „Wschodzące Gwiazdy”. Udział w 
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kapitale zakładowym: 28,95%.Akcje spółki są przedmiotem alternatywnego systemu obrotu na 

rynku NewConnect.  

 MGM Systems S.A. – spółka działająca w branży IT, świadcząca usługi doradcze w zakresie m. in. 

zarządzania finansami, logistyki, zarządzania i optymalizacją procesów produkcyjnych, 

zarządzania jakością wyrobów i usług. Ponadto spółka oferuje rozwiązania IT z zakresu integracji 

systemów informatycznych, implementacji systemów wysokiej dostępności i wydajności, 

zagadnieo związanych z bezpieczeostwem systemów IT, modelowania optymalizacji 

infrastruktury, monitoringu i zarządzania infrastrukturą IT, oraz zapewnia klientom nadzór, 

utrzymanie i konserwację zasobów systemowych. RUNICOM S.A. objęła pośrednio, poprzez 

spółkę zależną, 110.000 akcji opisywanego podmiotu stanowiących 3.90% w kapitale 

zakładowym spółki. Akcje spółki są przedmiotem alternatywnego systemu obrotu na rynku 

NewConnect. 

 TelgamS.A. -Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne Telgam S.A. jest lokalnym dostawcą internetu, 

telewizji, telefonii i rozwiązao IT. Działa poprzez własne sieci teleinformatyczne. Stale rozwija sied 

światłowodów i radiolinii w celu świadczenia nowych usług i zwiększenia zasięgu działania o 

kolejne gminy.Oferta spółki skierowana jest do odbiorców indywidualnych i przedsiębiorstw. 

Obejmuje: internet, telewizje, łącza cyfrowe, światłowody, telefonie IP, strony www, hosting, 

zarządzanie i budowę sieci komputerowych, alarmowych oraz usługi doradcze w tym zakresie. 

Podmiot zależny od RUNICOM S.A. nabył 100 udziałów wymienionej spółki co stanowi 10% w 

kapitale zakładowym. Akcje spółki są przedmiotem alternatywnego systemu obrotu na rynku 

NewConnect. Obecnie RUNICOM S.A. posiada pośrednio pakiet akcji Spółki stanowiący 9,56% 

udziału w kapitale zakładowym spółki. 

 Paymax Sp. z o. o.świadczy usługi związane z akceptacją płatności przy wykorzystaniu 

istniejących urządzeo akceptantów tzw. Merchantów (smatrfony i tablety) jako terminali 

płatniczych. Spółka oferuje darmową aplikację na smartfony z systemem operacyjnym Android, 

iOS oraz WIN. Wraz z telefonami dostarczany będzie przez Paymax Sp. z o.o. darmowy czytnik 

kart płatniczych. Rozwiązanie zgodne jest z zaleceniami Visa oraz MasterCard odnośnie tzw. 

mPOS w zakresie technologii i bezpieczeostwa. RUNICOM S.A. posiada pośrednio 10,17% udziału 

w kapitale zakładowym spółki. 

 

b. CZYNNIKI I ZDARZENIA, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA WYNIKI FINANSOWE 

W OKRESIE OD 1 KWIETNIA DO 30 CZERWCA 2013 ROKU ORAZ PO ZAKOOCZENIU II 

KWARTAŁU 2013 ROKU 

Grupa Kapitałowa RUNICOM S.A. w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2013 roku zanotowała stratę 

netto w wysokości 1 299 812,65zł.  

Głównymi czynnikami mającymi wpływ na ww. wyniki finansowe miały aktualizacja wartości 

inwestycji, koszty związane z pozyskaniem i obsługą finansowania Spółki w postaci dłużnych 

instrumentów finansowych oraz istotna strata poniesiona przez spółkę Technology Space S.A. Gorsze 

od zakładanych wyniki finansowe spółki portfelowej  są efektem   przesunięciem fakturowania kilku 

projektów z drugiego na trzeci kwartał 2013 roku. Należy oczekiwad, że spółka Technology Space S.A. 

znacząco poprawi swoje wyniki w najbliższym okresie i zakooczy rok z dużym zyskiem co istotnie 

wpłynie na wyniki Grupy Kapitałowej RUNICOM S.A. zarówno w trzecim jak i czwartym kwartale 2013 

roku. 
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W II kwartale 2013 roku Zarząd Emitenta prowadził aktywne działania mające na celu nadzór nad 

spółkami portfelowymi, wsparcie w procesach przebiegających w projektach inwestycyjnych, a także 

pozyskanie nowych inwestycji i źródeł ich finansowania.Zarząd prowadził również prace związane z 

procesemdezinwestycji swoich najbardziej dojrzałych projektów inwestycyjnych, a także nad 

restrukturyzacją zadłużenia (wydłużenie zapadalności obligacji oraz zmniejszenie kosztów 

odsetkowych). 

1. Zmiany w kapitale zakładowym Spółki 

W II kwartale 2013 roku oraz od dnia jego zakooczenia do dnia sporządzenia niniejszego raportu nie 

nastąpiły zmiany w kapitale zakładowym Spółki. 

Na dzieo 29 kwietnia 2013 roku Zarząd zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, którego 

przedmiotem miało byd m.in. podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany statutu spółki, kapitału 

docelowego oraz upoważnienia do dokonywania emisji akcji w ramach kapitału docelowego z 

zachowaniem prawa poboru oraz uchylenia uchwały nr 3 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia 

RUNICOM S.A. z dnia 27 grudnia 2012 roku. Powyższa uchwała nie została przez Nadzwyczajne Walne 

Zgromadzenie powzięta. 

Na dzieo 29 sierpnia 2013 roku Zarząd zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, którego 

przedmiotem ma byd m. in. podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu Spółki,w sprawie wyrażenia 

zgody na nieodpłatne nabycie przez spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia,w sprawie umorzenia 

nabytych nieodpłatnie przez Spółkę akcji własnych,w sprawie obniżenia kapitału zakładowego 

Spółki,w sprawie połączenia akcji Spółki poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji przy 

jednoczesnym zmniejszeniu ogólnej liczby akcji bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki 

oraz w sprawie zmian statutu Spółki,w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze 

emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C z wyłączeniem prawa poboru lub z zachowaniem prawa 

poboru, wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii C i wprowadzenie akcji serii C do 

alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A. oraz w sprawie zmiany statutu Spółki. 

2. Emisje obligacji 

W dniu 12 kwietnia 2013 roku RUNICOM S.A. dokonała przedterminowego wykupu 39 obligacji serii 

M o łącznej wartości nominalnej 39.000,00 zł. 

W dniu 17 kwietnia 2013 roku zakooczona 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. 

W dniu 17 kwietnia 2013 roku 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 17 kwietnia 2013 roku RUNICOM S.A. dokonała wykupu 1.000 obligacji zamiennych serii B 

zamiennych na akcje serii H o łącznej wartości 1.000.000,00 zł. 
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W dniu 19 kwietnia 2013 roku Spółka dokonała przedterminowego wykupu ostatniej części obligacji 

niezabezpieczonych na okaziciela serii M, tj. 291 obligacji o łącznej wartości 291.000,00 zł. Tym 

samym Spółka dokonała łącznie przedterminowego wykupu 1.800 obligacji serii M, o łącznej wartości 

1.800.000,00 zł wraz z należnymi odsetkami. 

W dniu 29 maja 2013 roku Spółka dokonała przedterminowego wykupu 167 obligacji serii R o łącznej 

wartości nominalnej 167.000,00 zł 

W dniu 2 sierpnia 2013 roku Spółka dokonała przedterminowego wykupu 477 obligacji serii R o 

łącznej wartości nominalnej 477.000,00 zł. 

W dniu 12 sierpnia 2013 roku Spółka dokonała przedterminowego wykupu 198 obligacji serii R o 

łącznej wartości nominalnej 198.000,00 zł. 

W dniu 12 sierpnia 2013 roku zakooczona została oferta prywatna i dokonany został przydział 415 

obligacji niezabezpieczonych na okaziciela serii S Spółki o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda, tj. o 

łącznej wartości nominalnej 415.000,00zł. Obligacje są oprocentowane 10% w skali roku, a termin 

zapadalności (data wykupu) przypada na 11 sierpnia 2015 roku. 

3. Inwestycje 

W II kwartale 2013 roku Zarząd Emitenta prowadził aktywne działania mające na celu nadzór nad 

spółkami portfelowymi, wsparcie w procesach przebiegających w projektach inwestycyjnych, a także 

pozyskanie nowych inwestycji i źródeł ich finansowania. Zarząd przystąpił do procesu dezinwestycji 

swoich najbardziej dojrzałych projektów inwestycyjnych. 

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. 

4. Inne zdarzenia 

W dniu 29 kwietnia 2013 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę, zgodnie z którą 

w związku z ubieganiem się o dopuszczenie papierów wartościowych spółki do obrotu na rynku 

regulowanym Spółka począwszy od 1 stycznia 2013 r., będzie sporządzad 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 rozporządzeo Komisji Europejskiej. 

W dniu 29 czerwca 2013 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwały w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdao finansowych Spółki oraz skonsolidowane sprawozdania finansowe, w 

sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej, w sprawie 

pokrycia straty netto za 2012 rok oraz w sprawie skwitowania członków Zarządu i Rady Nadzorczej. 
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c. INFORMACJE ZARZĄDU EMITENTA NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE 

OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ W OBSZARZE ROZWOJU 

PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZEZ DZIAŁANIA 

NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAO INNOWACYJNYCH 

W PRZEDSIĘBIORSTWIE 

Działalnośd Emitenta jako funduszu private equity i venture capital związana jest z prowadzoną 

działalnością inwestycyjną. RUNICOM S.A. inwestuje głównie w spółki technologiczne z obszaru 

nowych technologii. Zdecydowana większośd z nich należy do spółek oferujących najnowocześniejsze 

technologie oraz innowacyjne rozwiązania. 

d. STANOWISKO ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI REALIZACJI PUBLIKOWANYCH PROGNOZ 

WYNIKÓW FINANSOWYCH NA DANY ROK OBROTOWY 

RUNICOM S.A. nie publikował skonsolidowanych prognoz finansowych na 2013 rok. 

4. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU 

Warszawa, dnia 14 sierpnia 2013 roku 

Zarząd RUNICOM S.A. oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy, wybrane 

skonsolidowaneinformacje finansowe oraz dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z 

przepisamiobowiązującymi Emitenta oraz, że raport kwartalny z działalności zawiera prawdziwy 

obraz rozwoju i osiągnięd oraz sytuacji grupy kapitałowej. 

Andrzej Woźniakowski 

Prezes Zarządu 


