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1. Wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunku zysków i strat 

[ tys. zł netto] na 30.09.2013 na 30.09.2012 na 30.06.2013 na 30.06.2012 

a) kapitał własny 2 783,67 2 966,17 3 135,43 3 252,67 

b) należności 
długoterminowe 

0,00 0,00 0,00 0,00 

c) należności 
krótkoterminowe 

192,87 84,61 177,31 14,84 

d) zapasy 12,91 115,38 229,57 170,59 

e) środki pieniężne i 
inne aktywa 
pieniężne1 

573,76 283,63 579,13 385,13 

f) zobowiązania 
długoterminowe 

48,94 51,06 55,09 1 119,50 

g) zobowiązania 
krótkoterminowe 

1 705,80 1 249,99 1 658,17 1 063,25 

[ tys. zł netto] 

za okres 
1.07.2013-
30.09.2013 

(III kw.2013) 

za okres 
1.07.2012-
30.09.2012 

(III kw.2012) 

za okres 
1.01.2012-
30.09.2013 

(I-III kw.2013) 

za okres 
1.01.2012-
30.09.2012 

(I-III kw.2012) 

h) amortyzacja 22,24 27,24 66,25 73,72 

i) przychody netto 
ze sprzedaży 

2 956,43 2 747,37 8 851,26 7 290,13 

j) zysk/strata na 
sprzedaży 

-237,62 -179,57 -425,70 -342,42 

k) zysk/strata na 
działalności 
operacyjnej 

-337,14 -280,76 -717,36 -636,42 

l) EBITDA2 -215,38 -152,33 -359,46 -262,38 

m) zysk/strata 
brutto 

-351,76 -282,64 -739,55 -650,42 

n) zysk/strata netto -351,76 -282,64 -739,55 -650,42 

                                                           
1
 Pozycja Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne uwzględnia, oprócz wartości posiadanych środków 

pieniężnych i innych aktywów pieniężnych, także wartość środków pieniężnych w drodze za towary 
sprzedane i opłacone w raportowanym okresie, lecz jeszcze nie zaksięgowane z powodu opóźnienia 
w wyniku ich transportu oraz księgowania. 

 
2
 Wynik EBITDA uwzględnia, oprócz wartości pozycji "amortyzacja" wchodzącej w skład kosztów 

działalności operacyjnej, także odpisy amortyzacyjne od wartości firmy wynoszące kwartalnie 99,50 
tys. PLN i zaliczone do pozostałych kosztów operacyjnych. 
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2. Komentarz Zarządu Emitenta na temat czynników i zdarzeń, 
które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe 

III kwartał 2013 był bardzo dobrym miesiącem dla działalności operacyjnej MOMO SA. pomimo 

znacznej zmienności wartości głównych determinant cenowych (zmienność pomiędzy wartościami 

maksimum i minimum kwartalnego USD/PLN oraz baryłki ropy Brent wyniosła odpowiednio 9,82% i 

12,84%) oraz paliw oferowanych przez polskich hurtowników. 

Dzięki konsekwentnej realizacji sprawdzonych już działań operacyjnych MOMO S.A. odnotowało 2 

najlepsze wyniki / wskaźniki sprzedażowe w swojej historii uzyskując w III kwartale 2013 roku 

3 645 597,41 PLN przychodów brutto (+7,14% w porównaniu do II kwartału 2013), 658 926,37 litrów 

wolumenu sprzedaży (+3,55% w porównaniu do II kwartału 2013) oraz 481 klientów dziennie (+2,92% 

w porównaniu do II kwartału 2013). 

Daje to podstawę do stwierdzenia, że Emitent znajduje się na ścieżce wzrostów sprzedaży, co jest 

charakterystyczne dla polskiego rynku paliwowego, i spodziewa się rekordowych wyników w 

czwartym kwartale tego roku. 

Tradycyjnie, w kolejnych punktach niniejszego raportu, zostanie przedstawione kształtowanie się 

wartości głównych determinant cenowych (baryłka ropy Brent i kurs USD/PLN) w raportowanym 

okresie i ich wpływ na ceny oferowanych w Polsce produktów paliwowych. 

Baryłka ropy Brent 

Jak już zostało wielokrotnie przedstawione przez Emitenta w publikowanych raportach bieżących i 

okresowych, wydaje się, że czasy ujemnej korelacji głównych determinant cenowych minęły. Obecnie 

zauważalna jest dodatnia korelacja zmienności analizowanych zmiennych. Obserwując kształtowanie 

się wykresów w sierpniu 2013 roku można zauważyć, że zmiany wyceny baryłki ropy Brent 

następowały zwykle z ok. 2-3 dniowym opóźnieniem wobec zmian kursu USD/PLN. 

Pomijając gwałtowny wzrost w pierwszym tygodniu III kwartału 2013 (+4,81% w porównaniu do 1 

dnia analizowanego okresu będącego jednocześnie minimum kwartalnym) wycena baryłki ropy Brent 

kształtowała się spokojniej niż dolara. Podobnie jak w przypadku amerykańskiej waluty, lipcowy 

wzrost był kontynuacją trendu zapoczątkowanego już 23 czerwca 2013 roku. Zbliżając się do poziomu 

108,00 USD, „czarne złoto” natrafiło na linię oporu, która na kolejny tydzień zmieniła nachylenie 

prostej trendu wzrostowego. 12 lipca 2013 roku surowiec osiągnął poziom 109,07 PLN, by już 
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następnego dnia spaść z powrotem w okolice 108,00 PLN. Kolejna nieudana próba trwałego 

sforsowania linii oporu 109,00 PLN miała miejsce w dniach 16-23 lipca 2013. Tym razem „klęska” była 

jeszcze dotkliwsza, gdyż baryłka ropy Brent zmuszona została wycofać się w okolice 107,00 USD. 

Kolejny miesiąc III kwartału 2013 „czarne złoto” rozpoczęło kończąc lipcowy trend wzrostowy na 

poziomie 109,40 USD, by podążyć ku 108,22 USD w następnym dniu. Już 11 sierpnia 2013 surowiec 

osiągnął wartość 106,46 USD, rozpoczynając 5-dniowy trend wzrostowy zakończony 16 sierpnia linią 

oporu 110,62 USD. W kolejnym tygodniu baryłka ropy Brent podążała w korytarzu 109,63 – 110,62 

USD. 26 sierpnia surowiec rozpoczął 2-dniowy rajd ku maksimum kwartalnemu na poziomie 116, 19 

USD osiągniętym 28 sierpnia 2013. Na przełomie 2 i 3 miesiąca III kwartału baryłka ropy Brent 

podążała trendem spadkowym ku wartości 112,35 USD. Wrzesień 2013 surowiec rozpoczął 

analogicznie do amerykańskiej waluty, zwiększając w zaledwie 6 dni swoją wartość do poziomu 

115,89 USD. Kolejne 11 sesji to okres gwałtownych spadków, który na zaledwie 3 dni (10-13.09.2013) 

zdołała powstrzymać linia podparcia 111,49 USD. Ostatecznie do 17 września 2013 „płynne złoto” 

osłabiło swoją wartość do 107,75 USD. Podobnie jak w przypadku dolara, tak niska wycena spotkała 

się z natychmiastową reakcją „byków”, którzy przywrócili wycenę surowca powyżej 110,00 USD. 

Zabieg ten okazał się jednak krótkotrwały i finalnie od 22 do 30 września wartość baryłki ropy Brent 

podążała w korytarzu 108,00-109,00 USD zaledwie raz, 26 września 2013, przekraczając razem z 

amerykańską walutą wcześniej obrany korytarz. Ostatecznie baryłka ropy Brent zakończyła III kwartał 

2013 wyceną 108,27 USD czyli poziomem 5,15% wyższym w porównaniu do 1 lipca 2013. 

Jednak dopiero porównanie zmian pomiędzy minimum i maksimum miesięcznym na poziomie 

12,84% pokazuje skalę zmienności wartości baryłki ropy Brent w analizowanym okresie. 

Kurs USD/PLN 

W pierwszych dniach III kwartału 2013 amerykańska waluta poszybowała w górę ku kwartalnemu 

maksimum (3,3809 PLN – 9 lipca 2013; +2,10% w porównaniu do 1 dnia analizowanego okresu). Była 

to kontynuacja zapoczątkowanego jeszcze w drugiej połowie czerwca trendu wzrostowego. Na 

szczęście dla rodzimych kierowców ta sytuacja nie utrzymała się długo i już od 10 lipca byliśmy 

świadkami gwałtownych spadków wyceny amerykańskiej waluty (-5,97% w porównaniu do 

maksimum kwartalnego). Podążając w dół chwilową, 3-dniową (16-18 lipca 2013) nadzieję dla Byków 

dała linia podparcia 3,2360 PLN. Jednak wkrótce dolar powrócił na drogę spadków. 4 tydzień III 

kwartału to okres przeplatających się krótkich, 1-2 dniowych wzrostów i spadków. 2 miesiąc 

analizowanego okresu amerykańska waluta rozpoczęła od krótkotrwałego wzrostu do wartości 
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3,2236 PLN (1 sierpnia 2013), po czym podążyła tygodniowym, gwałtownym trendem malejącym. 

Opisane spadki na 2 dni powstrzymała linia podparcia 3,1862 PLN, lecz w kolejnych dniach wycena 

dolara obniżyła się do wartości 3,1338 PLN (8 sierpnia 2013) będącego linią odbicia. Od tego 

momentu mogło się wydawać, że osłabienie amerykańskiej waluty miało jedynie incydentalny 

charakter, gdyż dolar w równie szybkim tempie, co wcześniej tracił, teraz odzyskiwał wartość. 

Ochłodzenie oczekiwań przyszło 19 sierpnia 2013, gdy dalszy wzrost dolara powstrzymała linia oporu 

3,1873 PLN. Od tego momentu amerykańska waluta podążała w szerokim korytarzu rozpiętym na 3,5 

figury tzn. 3,1528 – 3,1873 PLN, aż do 28 sierpnia 2013, kiedy udało się jej przebić opisywaną 

wcześniej linię oporu. Zapoczątkowany 23 sierpnia 2013 trend wzrostowy trwał przez kolejny tydzień, 

zakończony poziomem 3,2338 PLN (29 sierpnia 2013). Analogicznie jak w sierpniu amerykańska 

waluta rozpoczęła wrzesień „wysoko”, by przez resztę miesiąca tracić swoją wartość. W przeciągu 5 

dni dolar osiągnął poziom 3,2808 PLN, czyli najwyższy poziom od 15 lipca 2013 (3,2823 PLN). Przez 

kolejne prawie 2 tygodnie kurs USD/PLN niemal nieustannie spadał „forsując” kolejne napotkane linie 

podparcia 3,2485 PLN (6-8.09.2013); 3,1650 PLN (11-13.09.2013) oraz 3,1469 PLN (15-17.09.2013). 

Kres gwałtownego trendu spadkowego nadszedł dopiero 18 września 2013, gdy amerykańska waluta 

osiągnęła minimum kwartalne 3,0787 PLN. W ostatnich tygodniach analizowanego okresu nie 

odnotowano już równie „spektakularnych” zmian kursu USD/PLN. Minimum kwartalne stało się 

jednocześnie punktem odbicia ku wartościom powyżej 3,1200 PLN, skąd jedynie 26 września 2013 

amerykańska waluta przekroczyła na jeden dzień poziom 3,1300 PLN (3,1362 PLN). Ostatecznie dolar 

zakończył wrzesień 2013 poziomem 3,1238 PLN czyli poziomem -5,67% niższym w porównaniu do 1 

dnia analizowanego okresu. 

Jednak dopiero porównanie zmian pomiędzy minimum i maksimum miesięcznym na poziomie 9,82% 

pokazuje skalę zmienności wartości dolara w analizowanym okresie. 

Ceny hurtowe na polskim rynku 

-5,67% spadek kursu USD/PLN oraz 5,15% wzrost wartości baryłki ropy Brent czyni odpowiedź na 

pytanie, jak w tym okresie kształtowały się ceny hurtowe, bardzo ciekawą. Zgodnie z trendami 

głównych determinant cenowych niemal codziennie prezentowane cenniki polskich hurtowników 

wskazywały w pierwszej połowie lipca coraz wyższą wartość. W efekcie zmian na globalnych rynkach 

do 13 lipca ceny PB95, PB98 i ON do 13 lipca 2013 wzrosły aż o odpowiednio +5,53%,+5,31% oraz 

+2,22%, by w drugiej połowie miesiąca delikatnie tracić na wartości. Zmiany wartości w sierpniu 

2013, zarówno kursu USD/PLN jak i baryłki ropy Brent, miały największy wpływ na ceny PB98 i ON, 

które wzrosły odpowiednio o 5,07% i 3,60% w porównaniu do 1 dnia raportowanego okresu. 
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Odwrócenie trendu wzrostowego nastąpiło dopiero we wrześniu 2013. Przez większość 3 miesiąca III 

kwartału 2013 hurtowe ceny najpopularniejszych paliw płynnych spadały, by nieco odrobić na 

wartości w ostatnich dniach września 2013. 

Jak już wielokrotnie wskazano we wcześniejszych raportach miesięcznych jak i kwartalnych, wzrost 

cen „w hurcie” przekłada się z pewnym opóźnieniem na zawartość oferowanych produktów na 

pylonach stacji paliw. Dzieje się tak dlatego, iż detaliści łagodzą efekt podwyżek kosztem uzyskiwanej 

marży, nadając wzrostowi bardziej łagodny przebieg. Analogicznie wygląda sytuacja w przypadku 

gwałtownych spadków cen paliw. Takie zachowanie w dłuższej pespektywie pozwala detalistom na 

realizację zakładanej marży i z nim mieliśmy do czynienia w analizowanym okresie. W drugiej połowie 

lipca ceny hurtowe paliw malały, natomiast detaliczne wciąż rosły neutralizując w ten sposób wpływ 

na marżę detaliczną wcześniejszych podwyżek. 

Ostatecznie 30 września 2013 benzyny PB95 i PB98 kosztowały „w hurcie” o odpowiednio -2,17% i 

0,96% mniej niż pierwszego analizowanego okresu, co jest całkowicie zbieżne ze zmianami głównych 

determinant cenowych. Wartość oleju napędowego u polskich hurtowników również spadła o -

0,95%. 

Zdarzenia istotne z punktu widzenia obrotu akcjami Emitenta 

W III kwartale 2013 roku Emitent kontynuował działania w celu pozyskania nieruchomości i 

niezbędnych uzgodnień / zezwoleń na rozpoczęcie prac nad budową kolejnych punktów 

sprzedażowych na terenie województwa mazowieckiego. 

Efektem tych działań było zawarcie 20 września 2013 umowy dzierżawy gruntu pod budowę stacji 

paliw MOMO w miejscowości Natolin w gminie Grodzisk Mazowiecki przy drodze numer 579. 

Planowana stacja zlokalizowana będzie w bezpośrednim sąsiedztwie węzła autostrady A1. Otwarcie 

stacji planowane jest w 2014 roku. O postępie prac związanych z Automatyczną Stacją Paliw MOMO 

w Natolinie Spółka będzie informowała w kolejnych raportach bieżących.  

Ponadto 3 października 2013 Zarząd MOMO SA. poinformował o zwołaniu na dzień 30 października 

2013 roku w siedzibie Spółki przy ul. Mokotowskiej 4/6 w Warszawie o godz. 11:00, Nadzwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki. Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia strony MOMO 

S.A. (www.momo.com.pl) oraz zachęcamy do zapoznania się z: 

 Zawiadomieniem o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOMO 

SA, 

http://www.momo.com.pl/
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 Porządkiem obrad, 

 Projektami uchwał, 

 Procedurą dotyczącą udziału w NWZA MOMO. 

Jednocześnie Zarząd MOMO SA. poinformował, iż w dniu ogłoszenia zwołania Nadzwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ogólna liczba akcji Spółki wynosiła 26 000 000 akcji, które 

uprawniają do 26 000 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu. 

Pod koniec III kwartału 2013 roku kierowcy lokalni Grodziska Mazowieckiego mogli usłyszeć 

reklamowe spoty radiowe informujące o rozpoczęciu przez Emitenta procesu inwestycyjnego 

związanego z budową kolejnej Automatycznej Stacji MOMO w miejscowości Natolin (gmina Grodzisk 

Mazowiecki) przy drodze numer 579, co obok publikowanych raportów bieżących potwierdza stan 

zaawansowania prac nad rozbudową sieci Emitenta. 

O podpisanych umowach oraz uzyskanych uzgodnieniach / zezwoleniach, a także postępach prac 

inwestycyjnych Emitent będzie informował niezwłocznie w swoich Raportach Bieżących. 

Rozpoczynając od Raportu miesięcznego za sierpień 2013 Emitent, obok dobrze już znanych kategorii 

sprzedażowych, prezentuje w publikowanych raportach miesięcznych również wybrane dane 

finansowe tj. wartości: 

 Amortyzacji, 

 Przychodów netto ze sprzedaży, 

 Zysku / straty na sprzedaży, 

 Zysku / straty na działalności operacyjnej, 

 EBITDA, 

 Zysku / straty brutto. 

Za zwiększeniem zakresu publikowanych, nieobligatoryjnych danych w raporcie miesięcznym 

przemawia chęć poinformowania interesariuszy o rentowności idei biznesowej MOMO S.A. w postaci 

automatycznej stacji paliw. Przedstawienie wyników finansowych stacji oddzielnie od wyników całej 

Spółki pokazuje, że multiplikacja punktów sprzedażowych MOMO jest zasadna ekonomicznie. 

Głównym generatorem dotychczasowych ujemnych wyników Emitenta, prezentowanych w raportach 

kwartalnych i rocznych, są koszty funkcjonowania Centrali Spółki oraz działań inwestycyjnych w celu 

uzyskania niezbędnych zezwoleń na rozpoczęcie budowy. 
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3. Informacja Zarządu Emitenta na temat aktywności, jaką w 
okresie objętym raportem Emitent podejmował w obszarze 
rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez 
działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań 
innowacyjnych w przedsiębiorstwie 

Działalność operacyjna 

III kwartał 2013 roku był bardzo korzystnym okresem dla MOMO S.A.. Po „żółtej kartce” jaką Emitent 

otrzymał pod koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego (czerwiec 2013) od swoich klientów w 

postaci spadku miesięcznych wyników sprzedażowych (-6,10% przychodów brutto ze sprzedaży; -

8,90% wolumenu sprzedaży w stosunku do lipca 2013), Spółka skupiła się na poprawieniu przede 

wszystkim wolumenu sprzedaży. Jednym z kluczowych narzędzi okazało się korzystne plasowanie 

oferty MOMO na tle otoczenia konkurencyjnego Grodziska Mazowieckiego oraz dynamiczne 

reagowanie zarówno na zmiany cenników przez pozostałych detalistów na obszarze działania jak i 

zmiany sytuacji globalnej. W pierwszych dwóch miesiącach III kwartału, pomimo drożejącego paliwa, 

udało się zrealizować zakładany cel głównie dzięki niewrażliwości kierowców na cenę w okresie 

wakacyjnym w związku z odbywanymi wyjazdami urlopowymi. We wrześniu 2013 do stosowanej 

polityki zakupowo-sprzedażowej Emitent dodał również działania mające na celu konsekwentnie 

budowanego wizerunku MOMO SA. jako firmy cechującej się wysoką jakością oferowanych 

produktów. MOMO SA. od samego początku swojej działalności operacyjnej ustanowiło wysokie 

kryteria odbioru i realizuje rygorystyczny system kontroli w celu zaoferowania lokalnym kierowcom 

paliw najwyższej jakości. Efektywność procedur zarządzania jakością Spółki potwierdzają wyniki analiz 

Państwowej Inspekcji Handlowej jak również stale rosnące grono lojalnych klientów Automatycznej 

Stacji Paliw MOMO w Grodzisku Mazowieckim. 

Opisane działania jak również wykorzystywanie szans związanych ze zmiennością hurtowych cen 

paliw umożliwiły uzyskanie przez Automatyczną Stację Paliw w Grodzisku Mazowieckim II 

najwyższego poziomu publikowanych wyników / wskaźników sprzedażowych, tj. 

 Przychodów brutto ze sprzedaży: 

 +7,14% w porównaniu do II kwartału 2013, z 3 404 419,15 PLN do 3 647 597,41 PLN, 

 +7,94% w porównaniu do III kwartału 2012, z 3 379 289,79 PLN do 3 647 597,41 PLN, 

 Wolumenu sprzedaży: 

 +3,55% w porównaniu do II kwartału 2013, z 636 343,71 do 658 926,37 litrów, 
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 +9,66% w porównaniu do III kwartału 2012 z 600 882,95 do 658 926,37 litrów, 

 Średniej ilość klientów: 

 +2,92% w porównaniu do II kwartału 2013, z 467 do 481 klientów, 

 +9,57% w porównaniu do III kwartału 2012, z439 do 481 klientów. 

Pomimo bardzo wysokich wyników / wskaźników sprzedażowych, w III kwartale 2013 roku MOMO 

SA. osiągnęło wyższą niż w analogicznym okresie 2012 roku stratę na sprzedaży, wartość EBITDA jak i 

stratę netto, które wyniosły odpowiednio -237,62 tys. PLN; -215,38 tys. PLN; -351,76 tys. PLN. 

Miesiące wakacyjne, głównie w związku z wyjazdami lokalnych klientów na urlopy, są okresem 

malejących marż. W tym czasie Emitent nie ograniczył sprzedaży, a nawet ją zintensyfikował w celu 

rozbudowy bazy klientów, co powinno zaowocować zwiększoną sprzedażą w IV kwartale 2013 roku i 

lepszymi wynikami ekonomicznymi całkowicie rekompensującymi odnotowane obecnie straty. 

Uzyskane w III kwartale 2013 wyniki sprzedażowe dają podstawę do stwierdzenia, że Emitent 

znajduje się na ścieżce wzrostów sprzedaży, co jest charakterystyczne dla polskiego rynku 

paliwowego, i spodziewa się rekordowych wyników w czwartym kwartale tego roku. 



Raport kwartalny MOMO SA. za III kwartał 2013         

11 

 

 



Raport kwartalny MOMO SA. za III kwartał 2013         

12 

 



Raport kwartalny MOMO SA. za III kwartał 2013   

13 

Zgodnie z zapowiedzią w raporcie kwartalnym za 1Q2012 MOMO SA. kontynuuje analizę wyników 

sprzedażowych kwartał do kwartału zeszłego roku. 

Poniższa tabela przedstawia porównanie II kwartału 2013 do II kwartału 2012 średniego tankowania, 

średniej ilości klientów dziennie oraz struktury sprzedaży MOMO SA. 

Wynik/ wskaźnik 3Q2012 3Q2013 Zmiana 

Średnie tankowanie (w litrach) 14,87 14,88 0,07% 

Średnia ilość klientów dziennie 439 481 9,57% 

Struktura sprzedaży paliw (w %)    

PB 95 54,96% 53,26% -1,70 p.p. 

PB 98 3,38% 5,36% 1,98 p.p. 

ON 41,66% 41,38% -0,28 p.p. 

Analizując strukturę sprzedaży można zauważyć -2,05 p.p. spadek udziału PB95 w porównaniu do 

ubiegłego okresu oraz jednocześnie -1,70 p.p. spadek tej wartości wobec III kwartału 2012. Opisana 

zmiana w obu przypadkach miała znaczący wpływ na PB98, którego udział w stosunku do II kwartału 

2013 roku wzrósł o 1,32 p.p. oraz o 1,98 p.p. wobec analogicznego okresu roku ubiegłego. Warty 

odnotowania jest także 0,74 p.p. wzrost udziału ON, lecz jednocześnie niewielki -0,28 p.p. spadek 

udziału porównania do III kwartału 2012. 

4. Stanowisko Zarządu odnośnie prezentacji prognozy danych 
finansowych 2013 rok. 

W związku z dużą zmiennością cen paliw na polskim rynku oraz przedłużającym się procesem 

pozyskiwania nieruchomości gruntowych pod budowę kolejnych Automatycznych Stacji Paliw 

MOMO, Emitent nie planuje publikacji prognoz wyników na 2013 rok. 

http://www.momo.com.pl/index/report/20120511_141308_0000030516
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5. Wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej 
Emitenta na ostatni dzień okresu objętego raportem kwartalnym. 

Nie dotyczy. MOMO SA. nie tworzy grupy kapitałowej, dlatego też nie ma możliwości sporządzenia 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 

6. Struktura akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy 
posiadających, na dzień sporządzenia raportu, co najmniej 5% 
głosów na walnym zgromadzeniu. 

Struktura 
akcjonariatu 

Liczba akcji Udział w kapitale Liczba głosów Udział na WZA 

Jacek Malec 20 049 950 77,12% 20 049 950 77,12% 

GT Trading Polska 
Sp. z o.o. 

2 000 000 7,69% 2 000 000 7,69% 

Pozostali inwestorzy 3 950 050 15,19% 3 950 050 15,19% 
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w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Wysokość Kapitału Zakładowego  

5 200 000,00 złotych. Kapitał wniesiony w całości i opłacony. 
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