
14/08/2013

Raport Emitenta za okres 
od  1 kwietnia do 30 czerwca 2013

Spis treści
1 Wybrane jednostkowe dane finansowe Emitenta .............................................................................2
2 Wybrane skonsolidowane dane finansowe Emitenta ........................................................................3
3 Podstawowe informacje o Spółce Emitenta .....................................................................................4
4 Struktura akcjonariatu.......................................................................................................................4
5 Komentarz dotyczący prezentacji danych finansowych....................................................................4
6 Komentarz dotyczący czynników i zdarzeń mających wpływ na osiągnięte wyniki finansowe......5
7 Zestawienie czynników i zdarzeń  według dat..................................................................................5
8 Informacje na temat aktywności podejmowanej przez Zarząd.........................................................7
9 Prognozy wyników finansowych......................................................................................................7
10 Wybrane informacje ze Spółek z grupy VENO ..............................................................................8

VENO Spółka Akcyjna, Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, REGON: 141107326, NIP: 1132693199, KRS: 0000290248 
tel.: (22) 208 78 48, fax: (22) 203 53 93, BIURO@VENO-SA.PL, WWW.VENO-SA.PL,

Kapitał zakładowy 15 335 617,85 PLN, w pełni opłacony, wpisu dokonał Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydz. Gosp. KRS  
1/11



1 Wybrane jednostkowe dane finansowe Emitenta 

Powyższe dane nie były badane przez biegłego rewidenta.
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Wybrane jednostkowe dane finansowe
Kapitał własny
Aktywa trwałe
Aktywa obrotowe
Należności długoterminowe 0 0
Należności krótkoterminowe
Środki pieniężne i aktywa pieniężne 0 51
Zobowiązania długoterminowe 35 20
Zobowiązania krótkoterminowe

stan na 
30.06.2012 w 
tys. zł

stan na 
30.06.2013 
w tyś zł

15 935 23 032
3 116 4 193

14 331 22 282

2 593 3 663

1 442 3 399

Wybrane jednostkowe dane finansowe
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 0,00 0,00
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) -181,37 -193,75 -110,69 -128,49
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) -181,37 -153,91 -110,69 -88,65
K Zysk (strata) brutto (I±J) 548,47 616,63
N Zysk (strata) netto (K-L-M) 548,47 616,63
I Amortyzacja 17,93 44,90 0,00 44,90

01.01.2012- 
30.06.2012 
narastająco

01.01.2013- 
30.06.2013 
narastająco

II kwartał 
2012

II kwartał 
2013

-8 293,17 -8 206,94
-8 293,17 -8 206,94



2 Wybrane skonsolidowane dane finansowe Emitenta 

Powyższe dane nie były badane przez biegłego rewidenta.

VENO Spółka Akcyjna, Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, REGON: 141107326, NIP: 1132693199, KRS: 0000290248 
tel.: (22) 208 78 48, fax: (22) 203 53 93, BIURO@VENO-SA.PL, WWW.VENO-SA.PL,

Kapitał zakładowy 15 335 617,85 PLN, w pełni opłacony, wpisu dokonał Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydz. Gosp. KRS  
3/11

Wybrane skonsolidowane dane finansowe
Aktywa trwałe 476 363
Aktywa obrotowe
Należności długoterminowe 3 3
Należności krótkoterminowe
Środki pieniężne i aktywa pieniężne 1 51
Zobowiązania długoterminowe 111 35
Zobowiązania krótkoterminowe
Kapitał własny

stan na 
30.06.2012 
w tys. zł

stan na 
30.06.2013 
w tyś zł

16 736 24 485

2 664 2 842

1 979 4 022
15 050 20 725

Wybrane skonsolidowane dane finansowe
Przychody netto ze sprzedaży 4 42 2 40
zysk(strata) na sprzedaży -426 -577 -300 -430
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -426 -522 -300 -375
Zysk (strata) brutto 299 423
zysk (strata)   netto 299 423
Amortyzacja 31 156 31 156

01.01.2012- 
30.06.2012 
narastająco

01.01.2013- 
30.06.2013 
narastająco

II kwartał 
2012

II kwartał 
2013

-8 667 -8 497
-8 667 -8 497



3 Podstawowe informacje o Spółce Emitenta 

Firma VENO Spółka Akcyjna

Siedziba Warszawa

Adres Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa

Ilość akcji 9.893.947

Kapitał zakładowy 15 335 617,85 PLN, w pełni opłacony

Wpis Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

KRS 290248

NIP 1132693199

Regon 141107326

    
Zarząd Spółki jest jednoosobowy. Funkcję Prezesa Zarządu pełni Pan Arkadiusz Kuich, 
obejmujący to stanowiska od dnia zawiązania spółki czyli od 6 września 2007 roku.

Rada Nadzorcza jest obecnie sześcioosobowa i w jej skład wchodzą:
 Pan Marek Tomkiewicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej
 Jacek Haft-Szatyński - Członek Rady Nadzorczej  
 Pan Piotr Jakubowski - Członek Rady Nadzorczej 
 Pan Mariusz Matusiak – Członek Rady Nadzorczej
 Wioletta Sitańska - Członek Rady Nadzorczej 
 Andrzej Wojno - Członek Rady Nadzorczej 

4 Struktura akcjonariatu
Na dzień 30/06/2013 oraz na dzień sporządzenia raportu następujący akcjonariusze posiadali 
co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu:

5 Komentarz dotyczący prezentacji danych finansowych
Zgodnie z polityką rachunkowości Emitenta, nabywane przez niego akcje i udziały wyceniane 
są według wartości godziwej, tj. w przypadku aktywów notowanych na rynkach 
zorganizowanych (np. giełda, alternatywny system obrotu, jednostki funduszu) według ich 
ceny rynkowej na koniec danego okresu sprawozdawczego, a w przypadku braku takiego rynku 
dla aktywów - według ceny nabycia pomniejszonej o ewentualne odpisy z tytułu utraty 
wartości.
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 AKCJONARIUSZ  L. AKCJI  % AKCJI  L. GŁOSÓW  % GŁOSÓW
Zen Capital ONE Sp. z o.o. S.K.A. 34,04% 34,04%
GERO S.A. 8,49% 8,49%
VENO S.A. 1,06% 1,06%
Pozostali 56,40% 56,40%
Razem 100,00% 100,00%

3 368 240 3 368 240
840 383 840 383
105 000 105 000

5 580 324 5 580 324
9 893 947 9 893 947



W przypadku aktywów notowanych na rynkach zorganizowanych, różnica z wyceny 
wykazywana jest w rachunku zysków i strat odrębnie dla aktywów, w odniesieniu do których 
bieżąca wycena rynkowa jest niższa od ceny nabycia lub ceny rynkowej na koniec 
poprzedniego okresu sprawozdawczego (koszty finansowe - aktualizacja wartości inwestycji) i 
dla aktywów, w odniesieniu do których bieżąca wycena rynkowa jest wyższa od ceny nabycia 
lub ceny rynkowej na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego (przychody finansowe - 
aktualizacja wartości inwestycji). W związku z powyższym, saldo powyższych dwóch pozycji 
rachunku zysków strat wskazuje na różnicę w wycenie rynkowej aktywów w stosunku do daty 
zakończenia poprzedniego okresu sprawozdawczego.
W pozycji przychody finansowe wykazywany jest także faktycznie zrealizowany zysk ze zbycia 
inwestycji, rozumiany jako różnica pomiędzy ceną sprzedaży a kosztem nabycia danego 
aktywa. Analogicznie, w pozycji koszty finansowe wykazywana jest również faktycznie 
zrealizowana strata ze zbycia inwestycji.

6 Komentarz dotyczący czynników i zdarzeń mających wpływ 
na osiągnięte wyniki finansowe

VENO jest Spółką, której akcje są notowane na rynku NewConnect od 7 lutego 2008 roku.
VENO inwestuje  w profesjonalnie zarządzane przedsiębiorstwa lub pomysły dające szansę na 
nieprzeciętne zwroty z inwestycji. VENO wspiera poszczególne projekty i na bieżąco doradza na 
poziomie strategicznym, jednak nie ingeruje w bieżące zarządzanie firmami. Z VENO 
współpracują podmioty i osoby, które posiadają dużą wiedzę w zakresie inwestycji, jak również 
VENO współpracuje z wieloma podmiotami inwestycyjnymi oraz inwestorami indywidualnymi, 
dzięki czemu Spółka może uczestniczyć zarówno w mniejszych, jak i większych projektach. 
Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe jest elastyczne dopasowanie poziomu inwestycji do 
potrzeb wybranego projektu. VENO inwestuje w branże i spółki charakteryzujące się wysoką 
potencjalną stopą zwrotu. Dotychczasowa strategia VENO zakładała łączne zaangażowanie 
Spółki we wspieranych projektach nie przekraczające 30 proc. udziału w kapitale akcyjnym. 
W chwili obecnej Zarząd przygotowuje nową strategię Spółki.
Przychody i zyski Emitent generuje w przypadku sprzedaży z zyskiem posiadanych aktywów, 
jednakże w drugim kwartale nie doszło do żadnych znaczących wyjść z inwestycji, co jest m.in. 
spowodowane sytuacją rynkową.

Strata jednostkowa wygenerowana na poziomie 8,2 mln zł wynika z wartości posiadanych 
certyfikatów inwestycyjnych  GO FUND 2 FIZAN, których wycena znajduje się obecnie na 
poziomie poniżej połowy ceny ich nabycia. 
Należy jednak przypomnieć, iż zgodnie z umową zawartą podczas nabywania przez VENO 
powyższych certyfikatów, Nabywcy przysługuje prawo żądania odkupu przez Zbywcę całości 
lub części Certyfikatów w przypadku gdyby w okresie do 31 grudnia 2014 r. wycena aktywów 
netto GO FUND 2 FIZAN przypadająca na Certyfikat nie przekroczyła w żadnym momencie 
jednostkowej ceny sprzedaży Certyfikatów. Żądanie odkupu powinno być złożone przez 
Nabywcę nie później niż w terminie do dnia 31 stycznia 2015 r. Zbywca zobowiązany jest do 
zawarcia umowy sprzedaży z Nabywcą w terminie 7 dni od dnia złożenia przez Nabywcę 
oświadczenia o żądaniu odkupu Certyfikatów. Cena po jakiej odkupowane będą Certyfikaty 
równa będzie cenie ich nabycia.

7 Zestawienie czynników i zdarzeń  według dat

 2013-04-10 Zarząd otrzymał z Sądu Okręgowego w Warszawie Sąd Gospodarczy XX 
Wydział Gospodarczy, pozew o stwierdzenie nieważności uchwały nr 13 Nadzwyczajnego 
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Walnego Zgromadzenia VENO S.A. z dnia 7 lutego 2013 roku. Jednocześnie sąd zobowiązał 
Spółkę VENO S.A. do złożenia odpowiedzi na pozew w terminie 14 dni. Wartość przedmiotu 
sporu określona została na kwotę 155 zł (słownie: sto pięćdziesiąt pięć złotych).

 2013-04-11  Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę w sprawie wyboru WBS Audyt 
sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 4 lok. U9B na biegłego rewidenta 
do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012.

 2013-04-23  Emitent otrzymał informację o niemożności przyjęcia zlecenia  przez 
rewidenta do spraw szczególnych.

 2013-04-25 Zarząd powziął informację o postanowieniu Sądu Rejonowego, XII Wydział 
Gospodarczy KRS, o odrzuceniu skargi akcjonariusza.

 2013-04-26 Zarząd powziął informację o postanowieniu Sądu Rejonowego, XII Wydział 
Gospodarczy KRS, o odrzuceniu skargi akcjonariusza.

 2013-05-14 Zarząd poinformował, iż otrzymał z Sądu Okręgowego w Warszawie, Sąd 
Gospodarczy XX Wydział Gospodarczy, pozew wniesiony przez akcjonariusza o stwierdzenie 
nieważności uchwały nr 13 oraz nr 14 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia VENO S.A. z 
dnia 7 lutego 2013 roku. Jednocześnie sąd zobowiązał Spółkę VENO S.A. do złożenia 
odpowiedzi na pozew w terminie 14 dni.

 2013-05-14 Zarząd poinformował, iż w dniu 29.04.2013 Sąd Okręgowy, XX Wydział 
Gospodarczy wydał postanowienie o oddaleniu wniosku akcjonariusza w przedmiocie 
zabezpieczenia powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały nr 13 oraz nr 14 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia VENO S.A. z dnia 7 lutego 2013 roku. 
Sąd Okręgowy uznał, iż roszczenie powoda nie zostało uprawdopodobnione, a także powód 
nie wykazał interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia.

 2013-05-27 Emitent nabył 14 certyfikatów GO FUND 2 FIZAN (numer RFI 670) 
zarządzanego przez GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w 
Warszawie, każdy o wartości nominalnej 100,00 PLN (słownie: sto złotych) za kwotę łączną 
700.000,00 PLN (siedemset tysięcy złotych). W związku z powyższą transakcją VENO jest 
obecnie właścicielem 300 certyfikatów GO FUND 2 FIZAN stanowiących 100% wszystkich 
certyfikatów. Zgodnie z umową Nabywcy przysługuje prawo żądania odkupu przez Zbywcę 
całości lub części Certyfikatów w przypadku gdyby w okresie do 31 grudnia 2014 r. wycena 
aktywów netto GO FUND 2 FIZAN przypadająca na Certyfikat nie przekroczyła w żadnym 
momencie jednostkowej ceny sprzedaży Certyfikatów. Żądanie odkupu powinno być 
złożone przez Nabywcę nie później niż w terminie do dnia 31 stycznia 2015 r. Zbywca 
zobowiązany jest do zawarcia umowy sprzedaży z Nabywcą w terminie 7 dni od dnia 
złożenia przez Nabywcę oświadczenia o żądaniu odkupu Certyfikatów. Cena po jakiej 
odkupowane będą Certyfikaty równa będzie cenie ich nabycia.

 2013-06-01 Zwołano na dzień 27/06/2013 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki.
 2013-06-05 Informacja o wyroku sądu przekazana ze spółki zależnej Arrinera 

Automotive: 29 maja 2013 roku Sąd Okręgowy w Warszawie, ogłosił wyrok w sprawie 
Arrinera Automotive S.A. przeciwko portalowi moto.pl (red. nacz. J. Szalkowi), na którym 
umieszczony został materiał filmowy zawierający szereg nieprawdziwych i nieścisłych 
informacji autorstwa Jacka Balkana. Sąd zobowiązał pozwanego do opublikowania 
sprostowania o treści i brzmieniu jak w pozwie oraz wniosku o sprostowanie. Wyrok jest 
nieprawomocny. 

 2013-06-07 Akcjonariusz FIN GERO S.A. S.K.A. reprezentujący, co najmniej jedną 
dwudziestą kapitału zakładowego oraz 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, 
złożył żądanie umieszczenia w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia 
zwołanego na 27/06/2013 r. w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej.

 2013-06-13 Zarząd poinformował o zakończeniu subskrypcji akcji serii K i dokonaniu 
przydziału akcji.

 2013-06-19 Zarząd Emitenta odwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 
Spółki zwołane na 27/06/2013 roku z powodu niemożności skorzystania przez 
akcjonariuszy Emitenta z przysługujących im uprawnień wynikających m.in. z § 6 ust. 11. 
załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu oraz z art. 402(3) § 1. pkt 
3) ksh. Następstwem powyższej decyzji - w celu dopełnienia wszystkich obowiązków 
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przepisowych związanych z terminami publikacji sprawozdań finansowych - będzie zwołanie 
ZWZ niezwłocznie po ukończeniu raportu rocznego i jego publikacji.

 2013-06-20 Zarząd powziął wiadomość o dokonaniu przez Sąd Rejonowy dla m.st. 
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, uaktualnienia wpisu kapitału 
zakładowego Spółki poprzez wpisanie do rejestru akcji serii K, opłaconych i wydanych w 
ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. W związku z powyższym, 
Zarząd VENO S.A. informuje, że obecnie kapitał zakładowy Emitenta wynosi 15 335 617,85 
PLN i dzieli się na 9.893.947 akcji w tym: 4.040.706 akcji serii H, 3.000.000 akcji serii I, 
1.100.000 akcji serii J oraz 1.753.241 akcji serii K. 

 2013-07-01 Przekazano jednostkowy raport VENO za 2012 rok.
 2013-07-03 Zarząd Emitenta informuje o incydentalnym naruszeniu przez Spółkę 

obowiązku informacyjnego w zakresie braku publikacji raportu za rok 2012 Grupy 
Kapitałowej VENO w dniu 30/06/2013. Powodem opóźnienia publikacji raportu rocznego 
jest przedłużenie się procedury przygotowania sprawozdania spółki zależnej oraz wynikłych 
z tego opóźnień badania sprawozdania finansowego GK VENO. Zarząd Emitenta informuje 
ponadto, iż wyciągnął już wnioski z zaistniałej sytuacji, oraz poczynił starania, aby w 
przyszłości nie pojawiło się podobne opóźnienie oraz informuje, iż raport roczny 
skonsolidowany Grupy Kapitałowej VENO opublikowany zostanie niezwłocznie po 
dostarczeniu opinii przez biegłego.

 2013-07-04 Wpłynęła do Spółki uchwała nr 751/2013 z dnia 4 lipca 2013 r. Zarządu 
Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sprawie zawieszenia na rynku 
NewConnect obrotu akcjami Emitenta w związku z nieprzekazaniem skonsolidowanego 
raportu rocznego za rok 2012. Zawieszenie obrotu akcjami spółki VENO S.A. obowiązuje w 
okresie od dnia 4 lipca 2013 r. do końca dnia obrotu następującego po dniu, w którym 
spółka ta w trybie i na warunkach obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu 
przekaże do publicznej wiadomości skonsolidowany raport roczny za rok 2012 sporządzony 
zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego 
Systemu Obrotu. W okresie zawieszenia obrotu zlecenia maklerskie na akcje spółki VENO 
S.A. mogą być przyjmowane, anulowane i modyfikowane.
 2013-08-04 Przekazano skonsolidowany raport VENO za 2012 rok.
 2013-08-04 Zwołano na dzień 30/08/2013 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. 
 2013-08-12 Zarząd opublikował wyjaśnienia dotyczące podstaw do niedokonywania 

konsolidacji trzech podmiotów należących do Grupy Kapitałowej VENO.
 2013-08-13 Zgodnie z postanowieniami uchwały Zarządu Giełdy Nr 751/2013 z dnia 

4/07/2013 roku, a także w związku z opublikowaniem przez VENO S.A. 
skonsolidowanego raportu za 2012 rok oraz raportu bieżącego nr 78/2013 z dnia 
12/07/2013 roku, począwszy od dnia 13 sierpnia 2013 roku nastąpiło wznowienie 
obrotu akcjami VENO na rynku NewConnect.

 2013-08-13 Zarząd Giełdy wydał uchwałę w sprawie upomnienia Spółki, z tego względu, 
iż  do dnia 1 lipca 2013 r. nie opublikowała, w trybie i na warunkach obowiązujących na 
rynku NewConnect, skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy 2012.

8 Informacje na temat aktywności podejmowanej przez Zarząd
Emitent działa jako fundusz typu venture. W II kwartale Zarząd realizował założoną strategię 
rozwoju, polegającą na poszukiwaniu kolejnych spółek do swojego portfolio oraz wspieraniu 
swoich kluczowych inwestycji.

9 Prognozy wyników finansowych
Emitent nie publikuje prognoz finansowych ze względu na specyfikę swojej działalności.

VENO Spółka Akcyjna, Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, REGON: 141107326, NIP: 1132693199, KRS: 0000290248 
tel.: (22) 208 78 48, fax: (22) 203 53 93, BIURO@VENO-SA.PL, WWW.VENO-SA.PL,

Kapitał zakładowy 15 335 617,85 PLN, w pełni opłacony, wpisu dokonał Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydz. Gosp. KRS  
7/11



10 Wybrane informacje ze Spółek z grupy VENO 
GO FUND 2 FIZAN 
Emitent posiada 300 certyfikatów (stanowiących 100% wszystkich certyfikatów) GO FUND 2 
FIZAN (numer RFI 670) zarządzanego przez GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z 
siedzibą w Warszawie. 
Optymalizacja inwestycji za pomocą FIZAN polega na korzyściach wynikających z faktu, że na 
mocy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych FIZAN-y zwolnione są z płacenia CIT, 
co oznacza, że nabywając certyfikaty inwestycyjne takiego funduszu, w przyszłości będzie 
trzeba zapłacić podatek dochodowy dopiero w chwili umorzenia certyfikatów. W ten sposób 
inwestor może zyskiwać na odroczeniu terminu płatności podatku dochodowego. W odróżnieniu 
od zagranicznych podmiotów używanych do optymalizacji podatkowej, aktywa funduszu 
przechowywane są przy tym przez depozytariusza, który kontroluje czy działalność funduszu 
jest zgodna z przepisami prawa i statutu oraz potwierdza poprawność wyceny aktywów 
funduszu. Dodatkowo sprawozdanie finansowe funduszu podlega półrocznemu przeglądowi 
oraz rocznemu badaniu przez niezależnego audytora.
Głównym aktywem jaki posiada GO FUND 2 FIZAN poprzez swoją spółkę zależną jest 21,49% 
akcji (w głosach 15,71%) The Farm 51 Group S.A.

Zespół The Farm 51 Group S.A. specjalizuje się w tworzeniu zaawansowanych gier akcji 3D - 
najbardziej prestiżowej i wymagającej grupy produktów pośród gier wideo. Od początków 
firmy głównym celem zespołu jest to, aby jej produkty wyróżniały się pod każdym możliwym 
względem: zaawansowaną oprawą audiowizualną, nieszablonowymi mechanizmami rozgrywki 
oraz wciągającą fabułą. The Farm 51 ma na swoim koncie szereg osiągnięć. Do tej pory studio 
zrealizowało m.in. autorskie projekty gier - m.in. "NecroVisioN" i "NecroVisioN: Lost Company", 
które spotkały się z ciepłym przyjęciem graczy i branżowych recenzentów. Studio zajmuje się 
również produkcją gier na zlecenie i podwykonawstwem. Firma brała udział przy pracach nad 
tak znanymi polskimi grami jak "Wiedźmin" i "Two Worlds II". W październiku 2012 r. na rynku 
ukazał się "Painkiller Hell & Damnation" - gra stanowiąca remake kultowego tytułu sprzed lat, 
wykonany w całości w studiu The Farm 51. Najnowsza produkcja "Deadfall Adventures" (znana 
wcześniej pod roboczym tytułem "The Adventurer"), zostanie wydana na świecie przez Nordic 
Games GmbH, a jej premiera planowana jest jeszcze w tym roku. Gra powstaje obecnie w 
wersji na komputery PC i konsolę Xbox 360. 
The Farm 51 Group S.A. notowana jest na NewConnect. 

Stratofin Limited
VENO posiada 100% w kapitale zakładowym Stratofin Limited z siedzibą na Cyprze. Inwestycja 
w Stratofin związana jest z decyzją VENO o uruchomieniu podmiotu inwestycyjnego w celu 
osiągnięcia prawnie dopuszczalnej optymalizacji podatkowej. 
W związku z nabyciem 100% certyfikatów GO FUND2 FIZAN, Stratofin jako podmiot zależny 
nabyty w celu osiągnięcia prawnie dopuszczalnej optymalizacji podatkowej stracił obecnie 
swoją rację bytu w grupie VENO, a sprzedaż tej spółki zależnej również powinna dojść do 
skutku w najbliższym czasie. 

Arrinera Automotive S.A. 
Emitent posiada 79,39% w kapitale zakładowym tej Spółki.    
VENO S.A. odeszła od wdrożenia strategii mającej na celu połączenie notowanej na 
NewConnect AbeoNet S.A. z Arrinera Automotive S.A., decydując się na powrót do koncepcji 
upublicznienia Arrinera Automotive w najbliższym możliwym terminie.

Poniżej prezentujemy wybrane wydarzenia oraz działania z II kwartału 2013 roku 
przedstawione przez Zarząd Arrinera Automotive S.A. (więcej szczegółów na 
http://arrinera.blogspot.com/ ):
1. W miesiącach kwiecień-czerwiec 2013 zakończony został proces doskonalenia jeżdżącej 
ramy supersamochodu Arrinera Hussarya. Rama składa się z ponad 200 części, starannie 
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zaprojektowanych przy użyciu oprogramowania Solid Works. Projekt ramy uwzględnia 
wymagania homologacji. Jednym z najważniejszych założeń było zapewnienie maksymalnej 
ochrony dla pasażerów, dlatego też rama posiada m.in. dwie strefy pochłaniania energii 
podczas zderzenia z boku oraz zabezpieczenia przed zderzeniami czołowymi, tylnymi i 
dachowaniem. Każdy element ramy został wycięty wiązką lasera z wysoką precyzją, z 
uwzględnieniem kąta przylegania ścianki jednego detalu do ścianki drugiego. Poszczególne 
elementy struktury nośnej składają się z profili o zróżnicowanym przekroju ze stopu S355J2H 
oraz blach o podwyższonej wytrzymałości. Technologia ta pozwala na stworzenie lekkiej i 
bardzo wytrzymałej konstrukcji, która jest wymagana przy supersamochodach. Każda z części 
ma wypalone wiązką lasera linie w dwóch osiach z dokładnością do 0,1 mm, tak, aby każdy 
detal ramy był umiejscowiony dokładnie w tym miejscu, w którym przewiduje projekt. Każda 
część posiada oznaczenia, które umożliwiają błyskawiczną identyfikację, który element 
przylega do innego. To rozwiązanie przyspiesza czas spawania ramy i eliminuje jakąkolwiek 
możliwość pomyłki.

2. Rama została sprawdzona przez Politechnikę Warszawską przy użyciu zaawansowanego 
oprogramowania i komputerów o dużych możliwościach obliczeniowych. Uczelnia była 
odpowiedzialna za jej wszechstronne testy: 

 Badania sztywności skrętnej ramy 
 Badania odkształceń ramy w punktach konstrukcyjnych pod wpływem kombinacji 

obciążeń aerodynamicznych i obciążeń statycznych
 Grawitacja + 3 koła (parkowanie na nierówności)
 Hamowanie (równomierne obciążenie wszystkich kół) z opóźnieniem 1,5g i obciążeniem 

aerodynamicznym 
 Hamowanie (równomierne obciążenie wszystkich kół) z opóźnieniem 1,5g i obciążeniem 

aerodynamicznym + przyspieszenie odśrodkowe 1,5 g (profilowany zakręt) 
 Przypadek przyspieszenia z 1,5g 
 Przypadek przyspieszenia z 1,5g + w czasie jazdy na łuku 1,5g przyspieszenie 

odśrodkowe
 Przeszkoda – przyspieszenie 2,5g w dół + obciążenia aerodynamiczne 
 Przeszkoda – przyspieszenie 2,5g w dół + obciążenia aerodynamiczne + jazda na łuku – 

1,5g odśrodkowe
 Analiza wytrzymałościowa polegająca na określeniu naprężeń w konstrukcji w 

przypadku obciążenia konstrukcji w określonych poniżej przypadkach obciążeń 
zwiększonych o współczynnik obciążeń 1,5

3. Podjęta została decyzja o użyciu w prototypie wersji produkcyjnej skrzyni biegów znakomitej 
włoskiej firmy CIMA, model T906HE, przenoszącej moment obrotowy 900 Nm, która jest 
używana w takich hiperautach jak: Pagani i Koenigsegg. Skrzynia biegów firmy Cima jest 
manualna, ale dzięki wbudowanym dodatkowym sensorom, posiada możliwość 
zautomatyzowania oraz ultraszybką zmianę biegów poprzez łopatki przy kole kierownicy.

4. Wykonano skan wnętrza prototypu supersamochodu Arrinera, który posłużył do stworzenia 
elementów wnętrza w oprogramowaniu CAD.

5. Opracowany został niewielki lifting karoserii, w szczególności przedniej części pojazdu oraz 
dyfuzora, w celu zapewnienia najoptymalniejszych właściwości aerodynamicznych 
supersamochodu Arrinera Hussarya. Wykonany został model wnętrza pojazdu w skali 1:1 z 
modeling clay’u. Model wnętrza był także przebadany i dopracowany pod względem ergonomii 
poprzez zastosowanie symulatora jazdy samochodem.

6. W kwietniu spółka gościła przedstawicieli IDIADA Applus, włączając w to szefa projektu 
elektrycznego supersamochodu Volar-e. Celem wizyty było szczegółowe zapoznanie się z firmą 
i projektem Arrinera oraz ustalenie, w jaki sposób zespół specjalistów z Applus IDIADA może 
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pomóc, m.in. w sprawach związanych z uzyskaniem homologacji. 

7. Również w kwietniu spółkę odwiedziła redakcja Autokult.pl, następnie na portalu pojawił się 
obszerny artkuł na temat projektu:
http://autokult.pl/2013/04/30/tak-powstaje-arrinera-hussarya-autokult-pl-uchyla-rabka-
tajemnicy-relacjaautokult-pl

8. 29 maja 2013 roku Sąd Okręgowy w Warszawie, ogłosił wyrok w sprawie AA przeciwko 
portalowi moto.pl (red. nacz. J. Szalkowi), na którym umieszczony został materiał filmowy 
zawierający szereg nieprawdziwych i nieścisłych informacji autorstwa Jacka Balkana ( portal 
moto.pl zaprzestał także emisji motodziennika J. Balkana z dniem 1 stycznia 2013 roku ). Sąd 
zobowiązał pozwanego do opublikowania sprostowania o treści i brzmieniu jak w pozwie oraz 
wniosku o sprostowanie.

9. W dniu 4 kwietnia 2013 roku spółka Arrinera Automotive S.A. otrzymała od Urzędu 
Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego certyfikat dotyczący znaku towarowego słowno-
graficznego 'Hussarya'.  

10. W czerwcowym wydaniu dodatku Auto Świata pt. „Sports cars” umieszczonych zostało 50 
najmocniejszych na świecie samochodów, których przyspieszenie, prędkość maksymalna i 
stosunek mocy do masy, wyróżnia je spośród tłumu i gwarantują niezapomniane przeżycia. 
Wśród tych pięćdziesięciu demonów mocy, na miejscu 27, znalazł się także supersamochód 
Arrinera Hussarya. 

11. Przedstawiony został wstępny design Arrinera Hussarya w wersji GT3, która ma powstać 
we współpracy z jedną z zagranicznych firm, która kooperuje z organizatorem europejskich 
wyścigów samochodów sportowych oraz wyścigowych GT3.

Style247.pl S.A.
Emitent posiada 52,94% w kapitale zakładowym spółki, znajdującej się obecnie na etapie 
uruchamiania portalu www.Style-247.pl, który prezentować będzie  produkty znanych marek 
ze  sklepów tradycyjnych i internetowych w oparciu o tzw. 'Discovery Shopping' (dalej DS - 
brak polskiego odpowiednika językowego). 

SCFP S.A. 
Emitent posiada 44,26% udziałów w spółce SCFP. Prowadzone obecnie negocjacje odnośnie 
sprzedaży SCFP powinny zakończyć się najpóźniej we wrześniu tego roku zawarciem umów 
sprzedaży tych aktywów.

VENTURIO S.A.
Emitent posiada 46,11% udziałów w spółce VENTURIO. Prowadzone obecnie negocjacje 
odnośnie sprzedaży Venturio powinny zakończyć się najpóźniej we wrześniu tego roku 
zawarciem umów sprzedaży tych aktywów.

AbeoNet S.A.
Emitent posiada 26,34% w kapitale zakładowym oraz w głosach. 
W dniu 2013-07-16 AbeoNet podpisała list intencyjny na podstawie którego rozpoczęto 
negocjacje umowy inwestycyjnej mającej na celu zakup przedsiębiorstwa, wydzielonej części 
przedsiębiorstwa bądź akcji, w spółce będącej w trakcie realizacji pierwszego z kilku 
opracowanych projektów jachtów motorowych. 
Stocznia budować będzie luksusowe jachty stalowe. Obecnie hala produkcyjna znajduje się pod 
Warszawą, z uwagi na rosnące zainteresowanie przygotowywanymi modelami nie wyklucza się 
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zmiany lokalizacji, która m.in. pozwoli na budowę większych niż obecnie jednostek.
W pierwszym kwartale 2014 spółka planuje prezentację flagowego modelu: będzie to 39-cio 
stopowy motorowy jacht stalowy. Będzie to jacht morski, choć uzyskane parametry pozwalają 
na swobodne użytkowanie jednostki również na śródlądziu. Rynkami sprzedaży dla tej 
jednostki mają być w pierwszej kolejności kraje Europy Zachodniej (w szczególności Niemcy, 
Holandia, Francja) oraz państwa skandynawskie. Jacht będzie luksusowo wyposażony, stąd 
klientem docelowym dla tego typu jednostek będzie tzw. klasa średnia-wyższa we wskazanych 
lokalizacjach. Cena jachtu znajdzie się w przedziale 180 - 300 tys. EUR.
W bieżącym roku spółka planuje rozpoczęcie prac nad pierwszym z zaplanowanych dwóch 
kolejnych modeli, a ich prezentacja przewidziana jest na IV kwartał 2014. 
W 2015 w ofercie spółki pojawić się mają również modele mniejsze niż 39 stóp, a krótki cykl 
ich budowy ma korzystnie wpłynąć na przyszłe wyniki spółki i stanowić odrębną gałąź 
produkcji. 
AbeoNet notowana jest na NewConnect.

BLU ONE S.A. 
Emitent posiada 4,76% udziałów w spółce BLU ONE, posiadającej 18% akcji w spółce 
Inno-Gene S.A., która zadebiutowała 8 lutego 2011 na NewConnect.
BLU ONE jest firmą inwestującą w spółki z branży nowych technologii i innowacyjnych 
pomysłów. Celem firmy jest dokonywanie inwestycji finansowych, a następnie pozostawanie w 
spółkach portfelowych w roli inwestora finansowego. Spółka stosuje typowe metody wyjścia z 
realizowanych przez siebie inwestycji, które traktuje długoterminowo, a mianowicie: wykup 
inwestorski, odsprzedaż udziałów lub akcji inwestorowi branżowemu lub upublicznienie spółki i 
sprzedaż akcji na rynku. Celem spółki jest maksymalizacja zysku na realizowanych przez siebie 
inwestycjach.

Arkadiusz Kuich
Prezes Zarządu
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