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oSwrauczENrA aArtZ4DU

Zarzqd Sp6lki oSwiadcza,:Ze wedle jego najlepszej wrcdzy, roczne sprawozdanie finansowe
i dane por6wnywalne sporz;4dzone zostaly zgodnie zprzepisami obowi4zuj4cymi emitenta lub
standardami uznawanymi w skali migdzynarodowej, oraz Ze odzwierciedlaj4 w spos6b
prawdziwy, netelny i jasny sytuacjg maj4tkow4 i finansow4 emitenta oraz jego wynik
finansowy, oraz 2e sprawozdanie z dzialalnoSci emitenta zawiera prawdziwy ohaz sytuacji
emitenta, w tym opis podstrrwowych zagroheniryzyk.

Zarzqd Sp6lki olwiadcza, Ze podmiot uprawniony do badania sprawozdari finansowych,
dokonuj4cy badania rocjznego sprawozdania finansowego, zostal wybrany zgodnie
z ptzepisami prawa oraz :2e podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonuj4cy badania tego
sprawozdania, spelniali warunki do Wrazenia bezstronnej i niezalehnej opinii o badaniu,
zgodnie z wlaSciwymi prze;pisami prawa krajowego.

Karolina Siudyla-Koc, Prezes Zaruqdu
Urszula Niewirowi cz, Czlonek Zr azadu

WPROWADZENIE

Rok obrotov,y 2013 sp6lka magnifiCo S.A. (dalej: Sp6lka, Emitent lub magnifiCo ) zamkngla
nastgpuj4cymi wynikami:

* bilans sporz4dzony na dziert 31 grudnia 2013 roku, kt6ry po stronie aktyw6w i pasyw6w
wykazal sumg 2 143 300,33 zL;

- rachunek zysk6w i striat wykazuj4cy stratg netto w kwocie: - 363 568,81 zl;

- rachunek przeplyw6w pienigZnych wykazuj4cy zmniejszenie Srodk6w pienigznych w kwocie
231905,50 zl.,

- zestawienie zmian w kapitale wlasnym wykazuj4ce zmniejszenie stanu kapitalu wlasnego
363 568,8lw kwocie,zl.

1. INFORMACJE OGOLNE

1.1 Podstawowe informa,cje

Pelnanazwa nnagnifiCo Sp6lka Akcyjna

Siedziba uLl. Wroclawska 10G lok.32,01-493 Warszawa

P o d stawowa dziatalno 3 6 Wedlug Polskiej Klasyfikacji Dzialalno{ci (PKD 2007) - doradztwo w
z,akre s i e prowadzen i a dzialalno (;c i go sp odar czej i zar zydzan ia (PKD
74.14.4\

Kapital zal<ladowy trLapital zakladowy na dzieh 31.f2.20I3 r. wynosil 379 459,30 zl i
dlzielil sig na 3 194 593 aLcji zrvyklych na okaziciela. lv tym:
Il 2.561.320 akcji zwyl<tych na okaziciela serii A o warto$ci nominalnej

magnifiCo S.A., ul. Wroclawska I0gl32,0l-493 Warszawa
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0,10 zl ka2da;

2'l 853.773 akcji zwyklych na okaziciela serii B o wartoSci nominalnei
A.l0 zlka2da:
31379.500 akcji zwyklych na okaziciela serii c o wartosci nominalnei
A.l0 ztkaLda.

Czas trwania l,Tieoznaczony

S4d Rejestrowy Sl4d Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydzial Krajowego Rejestru
Sl4dowego - numer KRS 0000357969

1,2 P rzedmiot dzialalnoSci Emitenta

Podstawow4 dzia\alno!;(, Emitenta stanowi Swiadczenie uslug Public Relations oraz towarzysz1cych
uslug marketingowych. Rol4limitenta jest pomoc klientowi w sformulowaniu tresci i takim wyborze
formy przekazu informacji, bybyla ona mo2liwie najskuteczniejsza i najbardziej efekrywna w danej
sytuacji. Z tego powodu Emitent oferuje nadz6r nad caloSci4 procesu komunikacji, pocz4wszy od
pr4rgotowania strategii dzialam, po ich realizacjg i oceng efekrywnoSci. Proces komunikowania sig
z otoczeniem zewngtrznym obejmuje r6Zne elementy, a gl6wnie z nich to: relacje zmediami (media
relations), Internet (Internet PIt), media spolecznoSciowe (social media), wydarzenia specjalne special
events), sponsoring, relacje inwestorskie (investor relations) oraz d.oradztwo strategic zne w zakresie
komunikacj i z otoczeniem rynJkowym.

Emitent posiada bogate do6wiadczenie w budowaniu pozytywnego wizerunku firm, instlztucji
publicznych, organizacji non-profit, os6b publicznych oraz wydarzef . Renoma sp6lki opiera sig na
lojalnych wsp6lpracownikach. o bardzo wysokich kwalifikacjach i wieloletnim doswiadczeniu.
Emitent posiada szczeg6lne kompetencje w zakresie: relacji z mediami, organizacji dedykowanych
imprez, zarz4dzania kryzysou,ego oraz tworzenia strategii komunikacyjnych dla firm i produkt6w.
Emitent posiada bardzo dobr4 historig wsp6lpracy w zakresie obslugi podmiot6w z branhy
teleinformatycznej,frnansowej, zdrowiai urody, handlowej, najnowszych technologii.

1.3 Sklad osobowy organ6w Emitenta

Na dzief 3lgrudnia 2013 r. w r;klad organ6w wchodzity nastgpuj4ce osoby:

a/ Sklad Zarz4dt magnifiCo S.A.:

Karolina Siudyla - Koc Prezes Zaruadu

Urszula Niewirowicz Czlonek Zarz4du

Sklad osobowy zarzqdt nie uklgl zmianie na dzienpublikacji niniejszego rapoftu.

magnifiCo S.A., ul. Wroclawska l0gl32,0l-493 Warszawa
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b/ Rada Nadzorcza masnifiCo S.A.:

Emitent rwolal w dniu 07 stycznia 2013 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w celu zmian i
uzupelnienia skladu Rady. W dniu 04.02.2013 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Sp6lki powolalo dw6ch Czlonk6w Rady Nadzorczej magnifiCo S.A. -Pani4 Katarzyng Chechlirisk4

orazPanatr-ukasza Mosiewicza oraz odwolalo Czlonka Rady Nadzorczej,Pani4El2bietg Dobrowolsk4
(RB nr 4/2013).

W dniu 27 czerwca 2013 roku odbylo siE Zv,yczajne Walne Zgromadzenie Akcjonarius4, Sp6lki.

Przedmiotem obrad bylo pocljgcie:

. uchwaly w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Sp6lki za rok obrotowy 2012;

ouchwaly w sprawie z:atwierdzenie sprawozdania Zarzydu z dzialalnoSci magnifiCo S.A. za

okres od dnia 1 stycznia2}l2 roku do dnia 3l grudnia 2012 roku;

. uchwaly w sprawie pokrycia straty za20l2 rok;

o uchwaty w sprawie udlzielenia absolutorium Czlonkom Zarzqdt;

o uchwaly w sprawie udLzielenia absolutorium Czlonkom Rady Nadzorczej;

o uchwaly w sprawie pc,wolania czlonk6w Rady Nadzorczej nowej kadencji.

Ww. Zv,ryczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy Emitenta udzielilo absolutorium Zarz1dowi i
Radzie Nadzorczej sp6lki zarok2012 oraz powolalo czlonk6w Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.

Na mocy uchwaly podjgtej przez ZWA sklad Rady Nadzorczej od dnia 27 czerwca 2013 r. jest

nastgpuj4cy:

1. Aneta Antoniewicz - Przewodnicz4cy Rady Nadzorczej

2. Katarzyna Chechliriska - Cztonek Rady Nadzorczej

3.tr tkasz Mosiewicz - Czlonek Rady Nadzorczej

4.Halina Siudyla - Czlonek Rady Nadzorczej

5. Waclaw Siudyta - Czlonek Rady Nadzorczej

W dniu 28 czerwca 2073 r. Rada Nadzorcza nowej kadencji powolatra Zarz4d w dotychczasowym

skladzie na now4 kadencjg (RlB 11/2013 ,1212013).

Sklad Rady Nadzorczej na dzieh publikacji niniejszego raportu jest nastgpuj4cy:

1. Aneta Antoniewicz - Przewodnicz4cy Rady Nadzorczej

2.Katarzyna Chechliriska - Czlonek Rady Nadzorczej

3.N.ukasz Mosiewicz - Czlonek Rady Nadzorczej

4.Halina Siudyla - Czlonek Rady Nadzorczej

5. Waclaw Siudytra - Czlonek lRady Nadzorczej

magnifiCo S.A., ul. Wroclawska l0gl32,0l-493 Warszawa
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1.4 Status sprflki publicznej

W dniu 6 wrzelnia 2010 r. magnifiCo S.A. zadebiutowala na rynku NewConnect. W okresie od 6
wrzeSnia 2010 r. do 8 paLdziernika 2010 r. notowane na rynku NewConnect byty prawa do akcji
zwyktych serii C magnifiCo Ii.A. Od dnia 11 paldziernika 2010 r. w obrocie znafiuj4 sig akcje serii
A,BiC.

1.5 Struktura akcjonariatu Emitenta

Ponihszatabela przedstawia slilad akcjonariatu magnifiCo S.A. na dzief. sporzqdzeniai przekazania
niniejszego raportu

2, ISTOTNE ZDARZENIA WPI,YWAJACE NA DZIAI,ALNOSC EMITENTA

2.1 lstotne zdarzenia wplywajqce na dzialalno5d jednostki, kt6re wystqpily w zor3 r.

Miniony rok uplynqtr pod z:nakiem rozbudowy biznesu i intensywnych dziataf zwi4zanych z

pozyskiwaniem zlecef i kontynuacj4 prowadzonych kampanii. Wypracowano przychody w kwocie

1955 007,18 PLN zl, zanotowano niewielk4 stratg ze sprzeda\ w wys. 53 tyS zl netto, co w
por6wnaniu do ubieglego roku stanowi vr,yraLnq poprawg. Emitent skupil sig na poprawie

efektywnoSci prowadzonej clziatralno5ci, jak r6wnie2 na zmniejszaniu wysokolci zobowiqzan

kr6tkoterminowych oraz poprawie Sci4galnoSci nalezno6ci kr6tkoterminowych. Efekty tych dziatai sq

widoczne w zaprezentowanych danych, nast4pila poprawa tych parametr6w.

W dniu bilansowym pozostale koszty operacyjne wynosz4 300.004,05 PLN. Jest to spowodowane

dokonaniem odpis6w al<ttalizacyjnych dotycz4cychnalehnoSci od klient6w za uslugi zrealizowanew

20Il oraz 2012 roku. Nale2noSci te s4 przeterminowane i, jak wynika z sytuacji biea1cej tych firm,

niemo2liwe do odzyskania. Ztrz4d sp6lki podjal decyzjg o dokonaniu odpis6w aktualizacyjnych tych

nale2no6ci, wskutek czego rac hunkowo zwiqkszyla sig strata za rok 20 13 .

Lp. Dane akcionariusza Liczba akcji

(w szt.)

Udzial w kapitale

zakladowym (w

proc.)

Udziat w glosach

(w proc.)

I Karolina Siudyla-Koc 1.935.242 5 1,00 51,00

2. Celetis Holdinss Ltd. 626.078 16,50 16,50

J. Pozostali 1 
^aa ^-aLZJJ.Z t J 32,50 32,50

Razem 3.794.593 100 100

magnifiCo S.A., ul. Wroclawska l0gl32,0l-493 Warszawa
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Emitent realizowal dzialania PR dotyczqce statych klient6w, wynikaj4ce z um6w,

tj. dzialania promocyjne dla np. Corning Cable Systems Polska Sp. z o.o., Sony Computer

Entertainment Polska Sp. z o.o., AVON Cosmetics Polska, MeAmoore, ASUS Polska, Time For

Wax, LOTOS, oraz Kazar. Zrealizowano dzialania PR dla licz4cego sig w branzy podmiotu - Rochstar

Events Byl to ciekawy iwu2tty wizerunkowo projekt. Prowadzono szereg kampanii, w tym dzialania

PR dotycz4ce nowych produkt6w klient6w, organizq4c konkursy oraz eventy promocyjne, w tym np.

dziatania PR dotycz4ce Orange Warsaw Festival.

Watto podkre$li6 zwigkszenie doSwiadczenia Sp6lki w zakresie kampanii spolecznych - w I kwartale

minionego roku Emitent zredlizowal kampanig informacyjn4 dla IOM Migdzynarodowej Organizacji

ds. Migracji ,,Pomoc w dobrowolnym powrocie i reintegracji", a w II kwartale rozpoczgto kolejny

etap kampanii spolecznych dla marki AVON w ramach projekt6w ,,AVON kontra przemoc" oraz

,,AVON kontra rak piersi".

Sp6tka lwiadczyla uslugi w z:akresie tak specyficznego PR jak dzialania z afistami - np. z artyst4

malarzem Dominikiem Jasifrskim, jak r6wnieZ prowadzila dzialania PR dla firmy Wesari zajmuj4cej

sig promocj4 kierowcy rajdowego Martina Kaczmarskiego.

Rok 2013 Zarzyd ocenia pozytywnie. Sp6lka umocnila swoj4 pozycjE w braniry, jej uslugi s4

rekomendowane kolejnym podmiotom a portfel zleceh na rok 2014 stopniowo ulega zapelnienint.

2.2 Najwa2niejsze wydarzeniao kt6re wyst4pity po dniu bilansowym.

Sp6tka nie zanotowala istotnych vydnzeh po dniu bilansowym.

3. PRZEWIDYWANY ROZWoJ EMITENTA.

Sp6lka sukcesyrvnie realizuje cele zalohone w dokumencie informacyjnym:
. wzmocnienia zespolu konsultant6w - Sp6lka stale poszerza grono konsultant6w, w oparciu o

r62ne formy wsp6lpracy. Obecnym pracownikom daje szanse rozwoju, oferuj4c mo2liwoSd

udzialu w szkoleniach jgzykowych i tematycznych. Chgtnie teL przyjmuje sta4rst6w,lctorzy
chc4 poszerza6 swoj4 wiedzg z zal<resu PR oraz zdobywac do5wiadczenie pod okiem
pracownik6w Sp6lki.

o koncentracji dzialah na wybranych branzach - obecnie w portfolio Sp6lki dominui4 klienci z

sektora ,,Zdrowie i Uroda". Sp6lka jednak podtrzymuje decyzje o zaniechaniu koncentracji
dziaLafi na specyficznych rynkach i nadal angahuje swoje Srodki w poszerzenie oferty
marketingowej. Na bieh1co koncentruje sig na polepszaniu oferty i jako6ci uslug. Bierze
r6wniez udziaL w prz:etargach na obslugg PR, chc4c poszerzyd portfolio klient6w i zakres

dziaLania.

. poszerzenie oferty uslug PR - W roku 2013 Sp6lka przedstawila kolejnym potencjalnym
klientom komplekso,we oferty 360' polegaj4ce na pol4czeniu i synergii pomigdzy

magnifiCo S.A., ul. Wroclawska l0gl32,0l-493 Warszawa
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poszczeg6lnymi $wiadczonymi przez Sp6lkg uslugami z zal<resu PR, Reklamy, BTL oraz
Event6w. W opinii Zarzydu takie rozwi4zaniaprzynosz4 wigcej korzy6ci dla klient6w, maj4
charakter pr4rszloSciowy i ciesz4 sig zainteresowaniem klient6w.

4. WAZNIEJSZE OSIAGNT4CIA W DZIEDZINIE BADAN r ROZWOJU.
Sp6lka nie prowadzilaprac badawc4'ch ani rozwojowych w 2013 r.

magnifiCo S.A., ul. Wroclawska l0gl32,0l-493 Warszawa
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5.ISTOTNE INFORMACJE O STANIE MAJATKOWYM ORAZ AKTUALNEJ
I PRZEWIDYWANEJ SYTUACJI FINANSOWEJ EMITENTA.

5.1 Analiza sytuacji maj4tkowej oraz aktualnej i przewidywanej sytuacji finansowej

wra,zz ocenQ uzyskanych efektrfw

W tabelach poniZej przedstawiono analizq wynik6w osi4gnigtych przez magnifiCo S.A. za 2012 i
2013 r.

Tabela. Rachunek zysk6w i strat magnifiCo S.A. za20l2 r. i2013 r.

RAclrt,NEK zYsr6w r srnar
r.0r.2013-
31.12.2013

1.01.2012-
31.12.2012

A. Prrychody ze sprzedoiy produkl6w, lowqr6w i mofedol6w, w tym I 955 007,18 4275 620.08

Paychody netio ze sprzedo2y produkt6w r 955 007,18 4 275 620,08

il. Pzychody netto ze sprzedo2y towqr6w i mqteriotow 0 0

B. Koszty dziololnoSci operocyjnej 2 008165.42 4 982 953.81

Amortyzqcjq 56 364,36 33 139,69

lutycie moieriot6w i energii I I B 865,55 124 722,04

ilt. Usiugi obce 1 52s 177,62 4 080 134,50

Podotki i optoty I r 145,98 27 931,29

Wynogrodzenio 244 973,58 599 882,27

Ubezpieczenio spoieczne i inne Swiodczenio 29 208,s6 70 588,43

VII. Pozostole koszty rodzojowe 22142,27 46 555,59

vilt. WortoS6 spzedonych towor6w i moteriot6w 0 0

c. Zysk (sfroto) ze spzedoiy (A-B) -53 158.24 -707 333,73
D, Pozoslqle prrychody operocyjne 4,30 r8 036,51

Tysk ze zbycio niefinonsowych oktyw6w trwotych 0 0

tl Dotocje 0 0

ilt. Inne przychody operocyjne 4,30 rB 036,51

E. Pozoslqle koszfy operocyjne 300 004.05 25 246.79

Stroio ze zbycio niefinonsowych oktyw6w twotych 0 0

Aktuo lizocjo worlo5ci o ktWv6w niefinonsowych 0 0

ilt. Inne koszty operocyjne 300 004,05 25 246,79

F. Zysk (shoto) z dziqlolnoSci operocyjnej (C+D-E) -353',r57.99 -7't4 544,O'l

G. Prrychody finonsowe 't5 814,24 18273.99

Dywidendy i udzioty w zyskoch 0 0

tl Odsetki 1 5 814.24 18 273,99

ilt. 7y sk ze zbycio inwestycji 0

Aktuo lizocjo wqrtoSci inwestycji 0

Inne 0 0

H. Koszty finonsowe 26 225.06 7^t46,85

magnifiCo S.A., ul. Wroclawska I0gl32,0l-493 Warszawa
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Odsetki 16 237,97 7146,85

tl Stroto ze zbycio inwestycji 0 0

ilt. Aktuolizocjo wortoSci inwestycji 0 0

lnne 9 987,09 0

t. Zysk (stroto)brutlo z dziqlolnoSci gospodorczej (F+G-H) -363 568.8',| -703 4'.t6,87
J. Wynik zdorzefi nodzwyczojnych (J.l-J.il) 0 0

I Zyski nodzwyczojne 0 0

il. Stroty nodzwyczojne 0 0

K. Zysk (shofo) brutto (l+/-J) -363 568.81 -703 416,87
t. Podqfek dochodowy 0 0

M. Pozosfole obowiqzkowe zmniejszenio rysku (zwigkszenio sfroty) 0 0

N. Zysk (shoto) netlo (K-t-M) -363 568.8r -703 416.87

W 2013 r. nast4pilo polepszenie wynik6w wypracowanych przez magnifiCo S.A. w por6wnaniu do
analo gicznego okresu roku poprze dzaj 4ce go.

W dniu bilansowym pozostale koszty operacyjne wynosz4 300.004,05 PLN. Jest to spowodowane
dokonaniem odpis6w aktualizacyjnych dotycz4cych naleino6ci od klient6w z^ uslugi
zrealizowane w 2011 oraz 2012 roku. Naleinosci te s4 przeterminowane io jak wynika z sytuacji
biei4cej tych firm, niemo2liwe do odryskania. Zarz4d sp6lki podj4l decyzjg o dokonaniu
odpis6w aktualizaryjnych tych naleinoScio wskutek czego rachunkowo zrvigksryIa sig strata za
rok 2013.

Rok 2013 Zarzqd ocenia poztrtywnie. Sp6lka umocnila swoj4 pozycjQ w branLy, jej uslugi s4
rekomendowane kolejnym podmiotom a portfel zleeert na rok 2014 stopniowo ulega zapelnieniu.

magnifiCo S.A., ul. Wroclawska I0gl32,0I-493 Warszawa
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BITANS-AIOYWA 31.12.20'.t3 3:1.'t2.2412

A. AKTYWA TRWAIE 66 497.45 122 861,8'.1

WqrioSci niemqteriolne i orowne 0 U

Rzeczowe oktywo trwote 66 497,45 122 861,Bl

ill Nole2no5ci dtugoierminowe 0 0

Inwestycje diugolerminowe 0 0

Dtu goterminowe rozliczenio migdzyokresowe 0 0

B. AKTYWA OBROTOWE 2 076 802.88 2 739 997 .45

Zoposy 0 0

Nole2noSci krotkoterminowe | 563 829,07 2 000 972,69

ilt. lnwestycje kr6tkoterminowe 476 468,38 708 373,88

Kroikoterminowe rozliczenio miedzvokresowe 36 505,43 30 650.88

AKIYWA RAZEM 2 143 300.33 2 862 859,26

BILANS - PASYWA

A, KAPTTAT,Y (FUNDUSZ) WIASNY 986 34s,27 I 349 9',t4,08

Kopitot (fundusz) podstowowy 379 459,30 379 459,30

tl Nole2ne wptoty no kopitoi podstowowy

(wielko56 ujemno) 0 0

ilt.

Udzioty (okcje) w.tosne (wielko36 ujemno) 0 0

Kopitol (fundusz) zoposowy I 681 723,37 I 6Bt 723,37

Kopitot (fundusz) z oktuolizocji wyceny 0 0

Pozostote kopitoiy (fundusze) rezerwowe 0 0

vil. Zysk (stroto) z lot ubiegtych -71 1268,59 -7 851,72

vilt. Zysk (stroio) netto -363 s6B,Br -703 416,87

tx. Odpisy z zysku netto w ciqgu roku obroiowego
(wielkoS6 ujemno) 0 0

B.

zoBowlAzANtA I REZERWY NA ZOBOWTAZANTA r 156 955.06 1 512 945.18

l. Rezewy no zobowiqzonio 0 0

Zobowiqzonio diugoterminowe 0 0

il1. Zobowiqzonio k16tkoterminowe I 156 9s5,06 | 512945,18

Rozliczenio miedzvokresowe 0 0

PASYWA RAZEM 2 143 300.33 2 862 859.26

magnifiCo S.A., ul. Wroclawska l0gl32,0l-493 Warszawa
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6.INFORMACJA O NABYCIU AKCJI WI,ASNYCH
W okresie, zaktory sporz4dzone jest niniejsze sprawozdanie, Sp6lka nie nabyla akcji wlasnych.

7. INFORMACJA O POSIADANYCH PRZNZBMITENTA ODDZIAI,ACH
(zAKN,ADACH)

Sp6tka nie posiada oddzial6w ani zahadow.

8. INFORMACJA O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH
W roku 2013 Sp6lka nie korzystala z instrument6w finansowych w zakresie zmian cen, kredytowego,
zal*6ceh przeplyw6w Srodk6w pienig2nych.

9. INFORMACJA O STOSOWANIU ZASAD I,ADU KORPORACYJNEGO

MAGNIFICO S.A. stosuje zasady Dobrych Praktyk Sp6lek notowanych na rynku
Newconnect zgodnie z raportem biez}cym opublikowanym przez Emitenta.

Informacje w przedmiocie przestrzeganiaprzez sp6lkg zasad zawartychw ZaLqczniku Nr 1 do
Uchwaly Nr 79512008 Zarzqdu Gieldy z dnra3l paldziernika 2008 r. ,,Dobre praktyki sp6lek
notowanych na NewConnect", zmienionych Uchwal4 Nr 29312010 Zarzqdu Gietdy Papier6w
WartoSciowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany dokumentu

,,Dobre Praktyki Sp6lek Notowanych na NewConnect" w 2012 r.

9.1. Raport ze stosowania zasad ladu korporacyjnego w Sp6lce w roku 2013.

Zasada WviaSnienie
1. Sp6lka powinna prow adzi6 przejrzy st4 i

efektywn4 politykg informacyj nq zar6wno z
wykorzystaniem tradycyjnych metod , jak i z
uZyciem nowoczesnych technologii oraz
naj nowszy ch narzgdzi komunikacj i
zap ewntaj qcych s zybko S 6, b ezp i e c zenstw o or az
szeroki i interaktywny dostgp do informacji.
Sp6lka. korzystaiacy w iak naiszerszvm stooniu

TAK,
czgSciowo

Wszystkie istotne
informacje dotycz1ce
zwoNania i przebiegu
Walnego Zgromadzenia
Emitent publikuje w formie
raport6w biezqcy ch oraz
umieszczana swojej stronie
internetowei - zatem

magnifiCo S.A., ul. Wroclawska l0gl32,0I-493 Warszawa
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z ty ch metod, powinna zapewni(, o dpowiedni4
komunikacjg z inwestorami i analitykami,
wykorzystuj4c w tym celu
r6wnie2 nowoczesne metody komunikacj i
internetowej, umoZliwiaj 4c transmitowanie
obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem
sieci Internet, rejestrowac przebieg obrad i
upublicznia6 go na stronie internetowej.

akcj onarius ze nie bior4cy
udzialu osobiScie w
walnym zgr omadzeniu or az
inni zainteresowani
inwestorzy maj 4 mo2liwoSd
zapoznutia sig ze sprawami
poruszanymi na walnym
zgromadzeniu. Obecnie
koszty zwr1zane z
infrastruktu r q te c}nicznq
umozliwiaj 4c4 transmisj E

obrad walnego
zgromadzeniaprzez
Internet Emitent uznaje za
niewsp6lmieme do
ewentualny ch kor zy Sci z
tego wynikaj4cych.

) Sp6lka powinna zapetvnil efektywny dostgp do
informacji niezbgdnych do oceny sltuacji i
perspektyw sp6lki oraz sposobu jej
funkcionowania.

TAK

3. Sp6lka prowadzi korporacyjn4 strong
internetow a i zamieszcza na niei :

TAK

3.1 podstawowe informacje o sp6lce i jej
dziaLalno lci ( strona startowa).

TAK

3.2 opis dzialalnoSci emitenta ze wskazaniem
rodzajudziaLalno{ci,zl<torcjemitentuzyskuje
najwigcej przychod6w,

NIE Na stronie internetowej Emitenta
nie jest zamreszczona wprost ta
informacja, jednakze wynika ona
z publikowanych przez Sp6lkg,
takle na wlasnej stronie
internetowej, raport6w
okresowych.

3.3 opis rynku, na kt6rym dziala emitent, wraz z
okreSleniem pozyqi emitenta na tym rynku,

NIE O ile Emitent bgdzie mogLbez
wprowadzenia w bl4d okreSlid
swoj4 pozycjg na rynku zasadata
nrezwNocznre znaldzie
zastosowanie.

3.4 Zyciorysy zawodowe czlonk6w organ6w sp6lki, TAK
3.5 powzigte przez zarzqd, na podstawie

oSwiadczenia czlonka r ady nadzorczej,
informacj e o powi4zaniach czlonk a rcdy
nadzorczej z akq onariuszem dysponuj 4cym
akcjami reprezentuj4cymi nie mniej ni? 5o/o

og6lnej liczby glos6w na walnym zgromadzeniu
sp6lki,

TAK

3.6 dokumenty korporacyi ne sp6lki. TAK

magnifiCo S.A., ul. Wroclawska l0gl32,0l-493 Warszawa
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3.7 zarys plan6w strategic zny ch sp6lki NIE Na stronie internetowej
Emitenta nie jest zarnieszczona
wprost ta informacj a, jednak2e
wynika ona z publikowanych
przez Sp6lkg, tak2e na wlasnej
stronie internetowej, raport6w
okresowych.

3.8 opublikowane prognozy wynik6w finansowych
nabiel1cy rok obrotowy , wraz z zaNoLeniami do
tych prognoz oraz korektami do tych prognoz (w
przypadku gdy emitent publikuje prognozy)

TAK Emitent nie publikuje prognoz,
w 2013 r. r6wnie2 ich nie
wskazywal. W przypadku ich
publikacji zasada bEdzie
przestrzegana.

3.9 Strukturg akcj onariatu emitenta, ze wskazaniem
gl6wnych akcj o narius zy or az akcj i znq duj 4cych
sig w wolnym obrocie,

TAK

3.10 Dane oraz kontakt z do osoby, kt6ra jest
odpowiedzialna w sp6lce

TAK

3.11 (skreSlony)

3.12 Opublikowane raporty biez4ce i okresowe TAK

3.13 Kalendarz zaplanow anych dat publikacj i
finansowych raport6w okresowych, dat walnych
zgromadzeh, atakhe spotkari z inwestorami i
analitykami oraz konferenci i prasowvch

TAK

3.14 Informacj e na temat zdaruen korporacyjnych,
takich jak wyplata dywidendy, oraz innych
zdarzeh skutkuj4cych nabyciem lub
ogranrczeniem praw po stronie akcjonariusza, z
uwzglgdnieniem termi n6w oraz zasad
przeprowad zanra ty ch operacj i. Informacj e te
powinny by6 zamieszczone w terminie
umoZliwiaj 4cym podj g cie przez inwestor6w
decyzii inwestycyi nych,

TAK

3.15 (skreSlony)

3.16 Pytania dotyczqce spraw objgtych porz4dkiem
obrad, zadawane przed i w trakcie walnego
zgromadzenia, wt az z odpowied ziamt na
zadawanepfiania,

TAK O umieszczeniu poszczeg6lnych
kwestii w protokoiach Walnego
Z gr omadzenia decyduj e ich
wybrany przez Walne
Przewodni czqcy, kieruj 4c sig
przepisami prawa oraz
uzas adni ony mi z4daniarni
akcionariuszv.

3.17 Informacjg na temat powod6w odwolania
walnego zgromadzenia, zmiany terminu lub
porz4dku obrad wtaz z uzasadnieniem,

TAK

magnifiCo S.A., ul. Wroclawska l0gl32,0l-493 Warszawa
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3.18 Informacjg o przerwie w obradach walnego
zgromadzenia i powodach zarzqdzenia przerwy

TAK W 2013 r. nie bylo takiego
wydarzenia.

3.19 Informacje na temat podmiotu, zl<torym sp6tka
podpisala umowg o Swiadczenie uslug
Autoryzowanego Doradcy ze wskazaniem
nazry, adresu strony internetowej, numer6w
te lefoni czn y ch or az adre su p o czty e I ektroni c znej
Doradcy

NIE Sp6lka nie podpisala takiej
umowy w2013.

3.20 Informacjg na temat podmiotu, kt6ry pelni
funkcjg animatora akc,ji emitenta,

TAK

3.21 Dokument informacyj ny (prospekt emisyjny)
sp6lki, opublikowany w ci4gu ostatnich 12
miesiecv

TAK

3.22 (skreSlony)

3.23 Informacje zawarte na stronie internetowej
powinny byi zamieszczane w spos6b
umoZliwiaj Ecy latv,ry dostgp do tych informacji.
Emitent powinien dokonywad aktualizacji
informacj i umieszczanych na stronie
internetowej ,W przypadku pojawienia sig
nowych, istotnych informacji lub wyst4pienia
istotnej zmiany informacj i umieszczanych na
stro ni e i nternetow ej, aktualizacj a p o wi nn a zo stat
przeprowad zona niezwlo czni e.

TAK

4 Sp6lka prowadzi korporacyjna strong
intemetow4, wedlug wyboru emitenta, w jgzyku
polskim lub angielskim. Raporly biezqce i
okresowe powinny byi zamieszazane na stronie
internetowej co najmniej w tym samym jgzyku,
w kt6rym nastgpuje ich publikacjazgodnie z
przepisami obowi4zul 4cymi emitenta.

TAK

f, Sp6tka powinna prowadzil politykg
informacyj nq ze szczeg6lnym uwzglgdnieniem
potrzeb inwestor6w indywidualnych. W tym celu
sp6lka, poza swoj4 stron4 korporacyjn4 powinna
wykorzystywad indywidualn4 dla danej sp6lki
sekcjg relacji inwestorskich znajduj4c4 sig na
stronie www. GPWInfo Strefa. ol

TAK

6 Emitent powinien utrzymywac biel4ce kontakty
z przedstawicielami Autoryzowanego Doradcy,
celem umoZliwienia mu prawidlowego
wykonywania swoich obowi4zk6w wobec
emitenta. Sp6tka powinna wyznaczy| osobg
odpowiedz ialn4 za kontakt z Autoryzowanym
Doradca

Emitent nie posiada
Autoryzowanego Doradcy.
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W przypadku, gdy w sp6lce nast4pi zdarzeme,
kt6re w ocenie
emitenta ma istotne znaczenie dla wykonywania
przez Autoryzowanego Doradcg swoich
obowi4zk6w, emitent niezwlocznie powiadomi o
tym fakcie Autoryzowanego Doradcq.

Emitent nie posiada
Autoryzowanego Doradcy.

8 Emitent powinien zapewnil Autoryzowanemu
Doradcy dostgp do wszelkich dokument6w i
informacj i niezbgdnych do wykonywania
obowi4zk6w Autoryzowanego Doradcy.

Emitent nie posiada
Autoryzowanego Doradcy.

9 Emitent przekazuje w raporcie rocznym..

9.1 Informacje na temat Nqcznej wysokoSci
wynagrodzeri wszystkich
czlonk6w zarz4du i rady nadzorczei,

TAK

9.2 Informacjg na temat wynagrodzenia
Autoryzowanego Doradcy
otrzymywanego od emitenta z\rfifiu Swiadczenia
wobec emitenta uslug w kazdym zakresie

Emitent nie posiada
Autoryzowanego Doradcy.

10 Czlonkowie zarzqdu i rady nadzorczej powinni
uczestniczy6 w
obradach walnego zgromadzenia w skladzie
umoZliwiaj Qcym udzielenie merytorycznej
odpowiedzi na py'tania zadawane w trakcie
walnego zgromadzenia

TAK

t1 Przynajmniej 2 razy w roku emitent, przy
wsp6lpracy Autoryzowanego Doradcy, powinien
organrzowa6 publicznie dostgpne spotkanie z
inwestorami, analitykami i mediami

NIE Sp6lka nie wykluc za zmiuty
swoj ego stanowiska odnoSnie
stosowania tej zasady w
przy szlo(ci. Emitent mohe
organizowa6 spotkania z
inwestorami, analitykami i
mediami tak czgsto, jak bgdzie
to
moZliwe i niezbgdne dla
prawidlowe go funkcj onowania
Sp61ki.

L2 Uchwala walnego zgromadzenia w sprawie
emisji akqi z prawem poboru powinna
precyzowal ceng emisyjnq albo mechanizm jej
ustalenia lub zobowiqza(, organ do tego
upowazniony do ustaleniajej przed dniem
ustalenia prawa poboru, w terminie
umoZliwiai acym po di qci e decy zii inwestycyi nei .

TAK

13 Uchwala walnego zgromadzenia powinna
zapewnii zachowanie niezbednego odstepu

TAK
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czasowego pomigdzy decy zjamr powoduj 4cymi
okreSlone zdarzeniakorporacyjne a datami, w
kt6rych ustalane sE prawa akcjonariuszy
wynikaj4ce z tych zdarzeh korporacyinych.

13a W przypadku otrzymanraprzez zarz4d emitenta
od akcjonariusza posiadaj4cego co najmniej
polowg kapitalu zal<Ladowego lub co
najmniej polowg og6lu glos6w w sp6lce,
informacji o zwolaniu przezniego
nadzvy czajnego walne go zgromadzenra w trybie
okreSlonym w art. 399 $ 3 Kodeksu sp6lek
handlowych, zarzqd emitenta niezwNocznie
dokonuje czynnoSci, do kt6rych j est
zobowiqzany w zwiqzku z or ganizacjq i
przeprowadzeniem walnego zgromadzenia.
Zasadatama zastosowanie r6wnieZ w przypadku
upowaznie nia pr zez s4 rej estrowy akcj onariuszy
do zwolani a nadzry czaj ne go
walnego zgromadzenia na podstawie art. 400 g 3
Kodeksu sp6lek
handlowych.

TAK W 2013 r. nie byto takiego
wydarzema.

t4 Dzieh ustalenia praw do dywidendy oraz dzien
wyplaty dywidendy powinny by6 tak ustalone,
aby czas przypadaj1cy pomigdzy nimi byl
moZliwie najkr6tszy, aw kahdymprzypadku nie
dLuZszy ni|15 dni roboczych. Ustalenie
dluZszego okresu pomigdzy tymi terminami
wymaga szczeg6towego uzasadnienia.

TAK W 2013 r. nie byto takiego
wydarzenia.

15 Uchwala walnego zgromadzenia w sprawie
dywidendy warunkowej moZe zawierai tylko
takie warunki, kt6rych ewentualne ziszczenie
nast4pi przed dniem ustalenia prawa do
dvwidendv.

TAK W 2013 r. nie bylo takiego
wydarzenia.

t6 Emitent publikuje raporty miesigczne, w terminie
14 dni odzakofrczenia
miesi4ca. Raport miesi gczny powinien zawier ad
co najmniej:
. informacje na temat wyst4pienia tendencji i
zdarzenw otoczeniu
rynkowym emitenta, kt6re w ocenie emitenta
mogq miei w przysztroSci
istotne skutki dla kondycji finansowej oraz
wynik6w finansowych
emitenta,
. zestawienie wszystkich informacj i
opublikowanych przez emitenta
w trybie raportu bieh1cego w okresie obigtym

NIE W opinii Zarzqdu Sp6lka
publikuje obecnie wszelkie
istotne informacje dla
inwestor6w za poSrednictwem
gieldowych system6w
informacyjnych oraz
korporacyjnej strony
internetowej, a naleLyte
wykonywanie obowi4zk6w
informacyjnych (publikacja
informacji na stronach
internetowych Sp6lki, raporty
EBI i ESPI) jest obecnie
wystarczuace do miesieczneso
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raponem,
. informacje na temat realizacji cel6w emisji,
jezeli takarcalizaqa,
chodby w czgsci, mraLamiejsce w okresie
objgtym raportem, . kalendarz inwestora,
obejmuj 4cy wy darzeniamaj 4ce miei miej sce
w nadchodzqcym miesi4cu, ktore dotyczq
emitenta i s4 istotne z
punktu widzenia interes6w inwestor6w, w
szcze g6lnoSci daty publikacj i
raport6w okresowych, planowanych walnych
zgtomadzen,
otwarcia subskrypcji, spotkaf z inwestorami lub
analitykami, oraz
oczekiwany termin publikacj i raportu
analitycznego.

informowania o dziaLaniach
Sp6lki. W ocenie Zarzydu
ogranraza ryzyko zwiqzane z nte
stosowaniem tej zasady ladu
korporacyjnego w przyszlofici i
jest to wystarczajqcy spos6b
zapewmerua
dostgpu do

efektywnego
informacji

potrzebnych do oceny sytuacji
Sp6tki oraz jej funkcjonowania,
bez koniecznoSci dublowania
informacji poprzez
przekazywanie ich w raportach
miesigcznych.

W przypadku naruszenia przez emitenta
obowi4zku informacyj nego okreSlonego w
ZaLqcznikunr 3 do Regulaminu Alternatywnego
Systemu Obrotu (,,Informacj ebiehqce i okresowe
przekazywane w alternatywnym systemie obrotu
na rynku NewConnect") emitent powinien
niezv,ilocznie opublikowad, w trybie wlaSciwym
dlaprzekazywania
raport6w bielqcych na rynku NewConnect,
informacj g wyj aSniai a c q zaistniala s{uaci 9.

TAK

(skreSlony)

W ocenie Emitenta powyhsze nie ograniczaj4 dostgpu inwestor6w do nalelytej i rzetelnej
informacji na temat Emitenta, a w celu zmniejszenraryzykawynikaj4cego zniezastosowania
zasad ladu korporacyjnego Emitent posiada procedury monitoringu, przygotowania i
publikacji raport6w btehqcych i okresowych oraz komunikacji Emitenta z rynkiem
kapitalowym, ze szczeg6lnym uwzglgdnieniem zasad okreslonych w Dobrych Praktykach
Sp6tek notowanych na NewConnect.

Zasadanr 3.2.

,,Opis dzialalnoSci emitenta ze wskazaniem rodzaju dzialalnoici, z kt1rej emitent uzyskuje najwigcej
przychodfw. "
Na stronie internetowej Sp6lki nie jest zamieszczona informacj a o dziaLalnolci, z kt6rej Emitent
uzyskuje najwigkszy przych6d, jednakze informacja ta poSrednio wynika z publikowanych przez
Sp6lkg, takhe za pomoc4 strony internetowej, raport6w okresowych.

Zasadz nr 3.7.

,, Zarys planfw strategicznych sp6lki. "
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Na stronie internetowej Emitenta nie jest zamieszczona wprost informacja o planach strategicznych,
j ednakZe taka informacj a poSrednio j est przekazyw ana za pomocqraport6w okresowych.

Zasada nr 11

,,Przynajmniei 2 razy w roku emitent, (przy wspdlpracy Autoryzowanego Doradcy), powinien
organizowat publicznie dostgpne spotkanie z inwestorami, analitykami i mediami."
Sp6lka w 2013 r. nie zorganizowala wskazanej w powy2szej zasadzie liczby spotkari z inwestorami,

analitykami i mediami gl6wnie z uwagi na trudno5ci organizacyjne, a takze koszty takich spotkafr
Zarzqd Sp6lki zamierza organizowa6 otwarte spotkania z inwestorami, analitykami przedstawicielami
medi6w stosownie do potrzeb i zainteresowania takimi spotkaniami ze strony inwestor6w, analityk6w
b4dZ medi6w.Emietnt zawsze zapraszarynek na swoje Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Zasada nr 16.

,,Emitent publikuje raporty miesigczne, w terminie 14 dni od zakoriczenia miesiqca (...) "
W ocenie Zarz4du zakres informacji zamieszczanych w raportach miesigcznych, Sp6lka przekaztje do
publicznej wiadomoSci w sprawozdaniach okresowych. Jest to w ocenie Zarzydt wystarczaj4cy
spos6b zapewnienia efektywnego dostgpu do informacji potrzebnych do oceny sy.tuacji Sp6lki oraz jej
funkcjonowania, bez konieczno3ci dublowania informacji poprzez przekazywanie ich w raportach
miesigcznych.

10. WSKAZANIE CZYNNIKOW RYZYKA I OPIS ZAGROZEN.
Ponizej przedstawione sA informacje na temat c4ynnik6w powoduj4cych ryzyko dla nabl.wcy
instrument6w finansowych, a w szczeg6lnoSci czynnik6w zwi4zanych z sytuacj4 gospodarcz4,
maj4tkow4 i finansow4 Emitenta, atakhe czynniki zwiqzane bezpoSrednio z otoczeniem.
Ponilszy spis nie ma charakteru zamknigtego, obejmuj4c najwa2niejsze czynniki, kt6re wedtug
najlepszej wiedzy Emitenta naleLry uwzglgdnid przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnej. Opisane

ryzyka,wrazz pozostalymi czynnikami, kt6re zewzglEdunaznacznie mniejsze prawdopodobieristwo
otaz zNo2ono1d dzialalnoSci gospodarczej Emitenta nie zostaly w niniejszym dokumencie opisane,
mogQ w skrajnych sytuacjach skutkowad niezrealizowaniem zalozonych przez Inwestora cel6w
inwesfycyjnych.

10.1 Czynniki ryzykazwiqzane z dzialalnoSci4 Emitenta.

Ryryko rwi4zane z procesem pozyskiwania nowych kontrakt6w
Istnieje ryzyko, 2e w kolejnych latach Emitent moze nie by6 w stanie pozyskad takiej iloSci
kontrakt6w, kt6ra gwarantowalaby mu poziom przychod6w umo2liwiaj4cy kontynuacjg
dynamicznego rozwoju, co moZe negatywnie wptyn46 na dzialalnoS6, wyniki, sltuacjg finansow4,
atak1e perspektywy rozwoju Emitenta. Ryzyko to jest zwiqzane r6wnieZ z niskimi barierami wejScia
na rynku uslug marketingowych. Du|y wptyw na ewentualne ziszczenie sig opisyrvanego ryzyka
bgdzie miala r6wnieZ koniunktura gospodarcza w Polsce w kolejnych latach. W celu ograniczenia tego

ryzyka Zarzyd Emitenta na biezqco stara sig dostosowywa6 ofertg Emitenta do zmieniaj4cych sig
wymagari klient6w.

Ryzyko zw i4zane z atr zt4 kluczowych p racownik6w
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Sukces w btaniry uslug marketingowych jest w cluzym stopniu uzalehniony od wiedzy, know-how,
krea8wnoSci, zaangu2owania oraz kompetencji pracownik6w. Istnieje przy tym prosta zale1noS1
pomigdzy potencjalem firmy w zakresie zasob6w ludzkich, a jej pozycj4 konkurencyjn4 na rynku.
Utrata kluczowych pracownik6w moze skutkowa6 pogorszeniem sig kondycji finansowej Emitenta,
poprzez np. utratg klienta bezpo$rednio powi4zanego z danym pracownikiem. W celu
ptzeciwdzialania opisanemu ry4rku Emitent stosuje dlugofalow4 politykg zatrudnienia oraz system
motywacyjny. Ponadto czlonek Zarz4du Emitenta - Pani Karolina Siudyla-Koc - jest najwigkszym
akcjonariuszem Emitenta, co ograniczaryzyko odej5cia zZarzqduEmitenta lub zaprzestania pracy na
tzeezEmitenta.

Ryryko zwi4zane z moiliwoSci4 prowadzenia przez pracownik6w Emitenta dzialalnoSci
konkurencyjnej wobec dzialalno5ci Emitenta
W pr4ypadku dzialalnoSci Emitenta, mo2liwoS6 prowadzeni a przez pracownik6w Emitenta
dzialalnodci konkurencyjnej wobec Emitenta jest ryzykiem o istotnym znaczeniu, ze wzglgdu na
warto5i know-how oraz doSwiadczenie, kt6re wykorzystane przez konkurencjg mogloby miei
niekorzystny wptyw na dzialalnoSd Emitenta. Ryzyko to jest ograniczone poprzez podpisywanie z
pracownikami um6w o zakazie konkurencji albo dol4czania stosownych klauzul o zakaziekonkurencji
do um6w o praca lub um6w cywilnoprawnych.

10,2 crynniki ryzyka zv,iqzane z otoczeniem, w jakim prowadzi dzialalnosd

Ryryko rwi4zane z konkurencj4
W branZy Emitenta ryzyko zwi4zane z pojawieniem sig nowej konkurencji jest duze, glownie z
powodu atrakcyjno5ci rynku uslug marketingowych (dynamiczny wzrost) w Polsce oraz relatywnie
niskich barier wej5cia (w rozumieniu niezbgdnych do poniesienia naklad6w inwestycyjnych na
maj4tek trwaly i obrotowy) na ten rynek. Ewentualne pojawienie sig nowych znaczqcychkonkurent6w
mo2e w przyszloSci wlrvierai negatywny wptyw na wyniki finansowe Emitenta. Emitent stara sig
ograniczad to ryzyko, od lat Swiadcz1c uslugi na najwy2szym poziomie, oraz kreuj4c markg
magnifiCo, pod kt6r4 Emitent Swiadczy swoje uslugi.

Ryryko zwi4zane z siln4 pozycj4 klient6w
WSr6d kluczowych klient6w Emitenta znajdujq sig podmioty, kt6rych skala dzialalnoSci znaczqao
ptzewyLsza skalg dzialalnoSci Emitenta. Znaczenie tych klient6w oraz ich udzial w strukturze
przychod6w Emitenta jest znacz4co wigkszy ni| znaczenie Emitenta oraz jego udziat w strukturze
dostaw tychhe klient6w. W rwiqzku ztym, Emitent nara2ony jest na ryzryko zwi4zane z nier6wn4
pozyciq negocjacyjn4 Emitenta wobec niekt6rych klient6w. Ewentualne pr6by wykorzystania
w przyszloSci silnej pozycji negocjacyjnej przez niekt6rych klient6w Emitenta mog1 znaczqco
utrudni6 proces negocjowania oraz zawierania nowych kontrakt6w lub wptyn46 negatywnie na Geny
uslug Swiadczonych przez Emitenta. Przejawem wykorzystania silnej po4rcji negocjacyjnej przez
niekt6rych klient6w Emitenta moZe by6 tak2e celowe opohnianie przez klient6w platnoSci narzecz
Emitenta' Takie zachowania klient6w mog4 miei negatywny wptyw na przyszle wyniki finansowe
Emitenta. Emitent stara sig ograniczyd opisane ryzyko poprzez dywersyfikacjg portfela klient6w.
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Ryryko rwiqzane z moiliwoSci4 pojawienia sig nieprawdziwych informacji dotycz4cych
Emitenta lub jego dzialalnoSci
Na wysoce konkurencyjnym rynku, jakim jest rynek uslug marketingowych, istnieje ryzyko
wykorzystywania przez niekt6rych konkurent6w Emitenta (lub inne podmioty zmierzaj4ce do
oslabienia porycji konkurencyjnej Emitenta) nieprawdziwych informacji o Emitencie, j"go
dzialalnoSci lub osobach powi4zanych z Emitentem, w celu wywarcia negatywnego wplyrvu na
pozrycig i wizerunek rynkowy Emitenta. Ewentualne rozpowszechnianie nieprawdziwych
i negatywnych informacji dotyczqcych Emitenta, moae wywierai przej6ciowy, lecz niekorzystny
wptyw na jego pozryci7 negocjacyjn4, a Wm samym negatywnie wplywa6 na sytuacjg finansow4
Emitenta. Informacje takie mog4 wl.wiera6 r6wnie2 niekorzystny wplyw na ksztaltowanie sig kursu
akcji Emitenta, nawet jeSli nie mialyby one istotnego wpf.wu na wyniki finansowe Emitenta. Emitent
w uzasadnionych przypadkach wykorzysta drogg prawn4 w celu obrony swojego wizerunku, jednak2e
nie ma mo2liwo5ci ograniczenia lub wyeliminowania takiego ryzyka.

11.. INFORMACJA NA TEMAT WYNAGRODZEN CZI,ONK6W ONCANOW
SPOI,KI ORAZ AUTORYZOWANEGO DORADCY.

ll.l N'qczna wartoS6 wynagrodzenia wszystkich czlonk6w Zarzqdu i Rady Nadzorczej Emitenta
zawiera tabela:

11.2 Emitent nie posiada Autoryzowanego Doradcy.
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