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Warszawa,  12/06/2014

Pismo Prezesa Zarządu

Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy,

VENO S.A. zadebiutowała na NewConnect w dniu 7 lutego 2008 roku jako 35 spółka notowana na tym rynku. 

VENO jest funduszem kapitałowym, który jako inwestor krótko- lub średnioterminowy nastawia się na inwestycje w 
produkty i usługi charakteryzujące się potencjałem rozwoju na rynku globalnym. VENO wspiera projekty na etapie 
zalążkowym (seed) lub w fazie rozruchu (start-up). Planowaną drogą wyjść z inwestycji jest upublicznienie spółki 
portfelowej lub jej sprzedaż inwestorowi branżowemu. Nie jest wykluczone późniejsze pozostawanie w spółce jako 
akcjonariusz mniejszościowy, po pozyskaniu dla niej kolejnego inwestora. Już po dokonaniu inwestycji VENO doradza 
swoim spółkom portfelowym na poziomie strategicznym, a jedynie w wyjątkowych sytuacjach ingeruje w ich bieżące 
zarządzanie. 

Wraz z debiutem swojej spółki zależnej na GXG Markets w Londynie w czerwcu 2014 r., VENO uruchomiła także nowy 
zakres swoich działań oferowany podmiotom poszukującym kapitału w Europie Zachodniej: doradztwo VENO polega na
pełnym zakresie obsługi związanym z upublicznieniem akcji na GXG Markets. Jedną z dróg do pozyskania finansowania
może być bowiem debiut w Londynie, a następnie pozyskanie inwestorów zagranicznych zainteresowanych wsparciem 
spółki, której akcje są już notowane na rynku europejskim.

Główne cele strategiczne VENO na najbliższe lata to dywersyfikacja inwestycji, wypracowanie zwrotu z 
zainwestowanego kapitału powyżej 25% średniorocznie oraz wzrost wartości Spółki.

Odnośnie obszaru zainteresowania inwestycyjnego VENO, są to charakteryzujące się wysoką stopą zwrotu spółki w 
takich sektorach jak IT (w tym gry komputerowe), produkcja (np. motoryzacja i jachty motorowe) oraz usługi (m.in. 
finansowe). Ponieważ znalezienie wspólnej drogi rozwoju dla światów nauki i biznesu jest niezwykle korzystne dla 
obydwu stron,  duży nacisk kładziony jest także na wyszukiwanie projektów związanych z komercjalizacją patentów i 
innowacją produktową lub procesową. Idealne przykłady współpracy biznesu i nauki znaleźć można właśnie wśród 
spółek z Grupy VENO: Arrinera Automotive S.A. blisko kooperuje z Politechniką Warszawską, natomiast The Farm 51 
Group S.A. z Instytutem Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk  oraz Polsko-Japońską Wyższą 
Szkołą Technik Komputerowych w Warszawie. Wykorzystanie doświadczeń zdobytych w tym zakresie będzie 
procentować w przyszłości w kolejnych projektach.

W związku z faktem, iż od 2014 roku spółki komandytowo-akcyjne stały się podatnikami podatku dochodowego od 
osób prawnych, Zarząd VENO – już po dniu bilansowym - postanowił odejść od koncepcji realizacji swoich inwestycji za
pośrednictwem „GO FUND 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych”, w którym posiada 100% 
certyfikatów. W grupie VENO dalej będą występować spółki komandytowo-akcyjne, jednakże będą one zależne 
bezpośrednio od VENO. Podkreślić należy, iż FUND1 VENO Spółka Akcyjna SKA oraz FUND2 VENO Spółka Akcyjna SKA 
które VENO kontroluje, pierwszy rok obrotowy zamykają w dniu 31/12/2014, w związku z czym do końca tego roku 
podlegają jeszcze pod wcześniej obowiązujące przepisy i nie są podatnikiem podatku dochodowego.

Zapraszam do zapoznania się z zawartymi w niniejszym raporcie szczegółowymi informacjami dotyczącymi roku 2013 
obejmującymi Sprawozdanie Zarządu (Załącznik 1), Sprawozdanie finansowe (Załącznik 2), Opinię i Raport Biegłego 
Rewidenta (Załącznik 3) oraz Oświadczenie o stosowaniu dobrych praktyk Spółek notowanych na NewConnect 
(Załącznik 4). 

Z poważaniem, 

Arkadiusz Kuich 
Prezes Zarządu 
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Wybrane jednostkowe dane finansowe Emitenta

Wybrane jednostkowe dane z bilansu Spółki

Wybrane jednostkowe dane z rachunku zysków i strat Spółki

Na dzień 31 grudnia 2012 r. średni kurs wynosił 4,0882.
Na dzień 31 grudnia 2013 r. średni kurs wynosił 4,1472.

Spółka wygenerowała stratę netto na poziomie 11.889.244,71  zł, która jest w głównym stopniu 
konsekwencją wyceny aktywów finansowych w wartości godziwej. 

Ponadto dokonano odpisy aktualizacyjne wybranych aktywów zgodnie z przepisami prawa.
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Pozycja
Przychody netto ze sprzedaży 0,00 0,00 0,00 0,00
Zysk/Strata ze sprzedaży
Zysk/Strata z działalności operacyjnej
Zysk/Strata brutto
Zysk/Strata netto

Na dzień 
31/12/2013 

(PLN)

Na dzień 
31/12/2012 

(PLN)

Na dzień 
31/12/2013 

(EUR)

Na dzień 
31/12/2012 

(EUR)

-355 569,81 -504 776,09 -86 974,66 -123 471,48
-2 474 773,41 -455 772,50 -605 345,48 -111 484,88

-11 818 077,71 -684 456,22 -2 890 777,78 -167 422,39
-11 889 244,71 -688 802,22 -2 908 185,68 -168 485,45

Pozycja
Aktywa trwałe
Aktywa obrotowe
Inwestycje krótkoterminowe
Należności krótkoterminowe
Środki pieniężne na koniec okresu 784,48
Zobowiązania długoterminowe
Kapitał własny na koniec okresu

Na dzień 
31/12/2013 

(PLN)

Na dzień 
31/12/2012 

(PLN)

Na dzień 
31/12/2013 

(EUR)

Na dzień 
31/12/2012 

(EUR)

94 191,98 4 237 689,88 23 039,96 1 036 566,19
24 660 292,03 13 984 174,27 6 032 065,95 3 420 618,92
10 848 935,87 11 533 511,60 2 653 719,45 2 821 171,08
13 811 356,16 2 450 512,10 3 378 346,50 599 411,01

3 207,13 75 665,41 18 508,25
1 853 152,47 19 536,31 453 293,01 4 778,71

22 153 160,11 16 388 800,27 5 418 805,37 4 008 805,90



Oświadczenia Zarządu 

Oświadczam, iż wedle mojej najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie fi-
nansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami
obowiązującymi Spółkę lub standardami uznawanymi w skali międzyna-
rodowej, oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny 
sytuację majątkową i finansową emitenta oraz jego wynik finansowy, 
oraz że sprawozdanie z działalności emitenta zawiera prawdziwy obraz 
sytuacji emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.

Oświadczam, iż podmiot uprawniony do badania sprawozdań finanso-
wych, dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego, został 
wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten oraz biegli re-
widenci, dokonujący badania tego sprawozdania, spełniali warunki do 
wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwy-
mi przepisami prawa krajowego.

Arkadiusz Kuich

Prezes Zarządu
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  Sprawozdanie Zarządu z działalności 
za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013
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 1.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

Nominał 1,55 PLN

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

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

 1.2.Rada Nadzorcza
Na dzień sporządzenia niniejszego Sprawozdania w skład Rady Nadzorczej wchodzą 
następujące osoby:

 Marek Tomkiewicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej
 Jacek Haft-Szatyński - Członek Rady Nadzorczej  
 Piotr Jakubowski - Członek Rady Nadzorczej 
 Mariusz Matusiak – Członek Rady Nadzorczej
 Wioletta Sitańska - Członek Rady Nadzorczej 
 Andrzej Wojno - Członek Rady Nadzorczej 

W 2013 roku w skład Rady Nadzorczej ponadto wchodziły następujące osoby:
 Maciej Hajduk - Członek Rady Nadzorczej
 Piotr Gniadek - Członek Rady Nadzorczej

 1.3.Struktura akcjonariatu
Na dzień 31/12/2013 następujący akcjonariusze posiadali co najmniej 5% głosów na walnym 
zgromadzeniu:

* FIN GERO S.A. SKA wraz z komplementariuszem GERO S.A. oraz Piotrem Gniadkiem

W dniu 04/04/2014 VENO zbyła 105 000 akcji własnych, w związku z czym na dzień publikacji raportu nie 
posiadała akcji własnych.
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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%
FIN GERO S.A. SKA * 16,08% 16,08%
Krzysztof Piróg 5,01% 5,01%
VENO S.A. 1,06% 1,06%
Pozostali 43,81% 43,81%
Razem 100,00% 100,00%

3 368 240 3 368 240
1 590 647 1 590 647

495 987 495 987
105 000 105 000

4 334 073 4 334 073
9 893 947 9 893 947



Na dzień sporządzenia niniejszego Sprawozdania następujący akcjonariusze posiadali co 
najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu:

* FIN GERO S.A. SKA wraz z komplementariuszem GERO S.A. oraz Piotrem Gniadkiem

 1.4.Przedmiot działalności
70 działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z Zarządzaniem
64.20.Z działalność holdingów finansowych
66.19.Z pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i 
funduszów emerytalnych
29.10.B produkcja samochodów osobowych

 1.5.Sprawozdanie z działalności jednostki w roku obrotowym 2013 
Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku Zarząd jest 
zobowiązany zapewnić sporządzenie rocznego sprawozdania z działalności jednostki w roku 
obrotowym obejmującego istotne informacje o stanie majątkowym i sytuacji finansowej, w tym
ocenę uzyskiwanych efektów oraz wskazanie czynników ryzyka i opis zagrożeń. 

Sprawozdanie z działalności jednostki obejmuje następujące części: 
 Zdarzenia istotnie wpływające na działalność jednostki, jakie nastąpiły w roku 

obrotowym, a także po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego

 Przewidywany rozwój jednostki
 Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju
 Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa 
 Akcje własne 
 Oddziały (zakłady) jednostki 
 Instrumenty finansowe

…………………
Prezes Zarządu  
Arkadiusz Kuich
 
Warszawa, dnia 04/06/2014 roku
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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%
FIN GERO 14,93% 14,93%
Krzysztof Piróg 5,01% 5,01%
Pozostali 46,02% 46,02%
Razem 100,00% 100,00%

3 368 240 3 368 240
1 476 931 1 476 931

495 987 495 987
4 552 789 4 552 789
9 893 947 9 893 947



 2.Zdarzenia istotnie wpływające na działalność jednostki, jakie
nastąpiły w roku obrotowym, a także po jego zakończeniu, 
do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego.

Spółka  kontynuowała  realizację  dotychczasowej  strategii,  co  oznacza  przede  wszystkim
prowadzenie prac mających na celu pozyskanie kolejnych spółek portfelowych i sprzedaż  z
zyskiem dotychczasowych spółek z portfolio. 

W październiku 2013 r. została ogłoszona nowa strategia w oparciu o przejęty 'GO FUND2
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych'. 
Jednakże już po dniu bilansowym - w związku z faktem, iż od 2014 roku spółki komandytowo-
akcyjne stały się od 2014 roku podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych - Zarząd
VENO postanowił odejść od koncepcji realizacji swoich inwestycji za pośrednictwem „GO FUND
2 FIZAN”. W grupie VENO dalej będą występować spółki komandytowo-akcyjne, jednakże będą
one zależne bezpośrednio od VENO. Podkreślić należy, iż FUND1 VENO Spółka Akcyjna SKA
oraz  FUND2  VENO  Spółka  Akcyjna  SKA  które  VENO  kontroluje,  pierwszy  rok  obrotowy
zamykają  31/12/2014,  w  związku  z  czym  do  końca  2014  roku  podlegają  pod  wcześniej
obowiązujące przepisy i nie są podatnikiem podatku dochodowego.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy Spółki odbyło się dnia 30/08/2013 r. 
Na ZWZ wszyscy członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej otrzymali absolutorium.

W ciągu roku od publikacji  poprzedniego raportu – uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia
29/05/2014 r.  - Emitent przeprowadził  emisję  akcji  serii  L,  w ramach której wyemitowane
będzie nie więcej niż 1.413.421 akcji, w efekcie czego kapitał Spółki zostanie podniesiony o
kwotę nie większą niż 2.190.802,55 PLN.

Opis działań Spółki w roku 2013 opisuje poniższe zestawienie:

1) 2013-01-17 Zarząd powziął informację, że uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia Spółki z dnia 7 listopada 2012 roku w sprawie podwyższenia kapitału 
zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych 
akcjonariuszy) oraz w sprawie zmiany statutu (raport bieżący EBI nr 68/2012) nie 
została powzięta skutecznie ze względu na brak wymaganej przepisami kodeksu spółek 
handlowych liczby głosów "za" przy głosowaniu nad przyjęciem tejże uchwały. Mając na 
uwadze treść raportów bieżących EBI dotyczących wykonania przedmiotowej uchwały, w
tym również treść raportu bieżącego EBI nr 3/2013, dotyczącego przedłużenia terminu 
wykonywania prawa poboru akcji serii K, Zarząd VENO S.A. informuje, że podjął decyzję
o natychmiastowym zaprzestaniu prowadzenia działań związanych z emisją akcji serii K.
Tym samym Zarząd VENO S.A. nie dokonał przydziału akcji serii K oraz nie podejmował 
jakichkolwiek innych działań mających na celu rejestrację akcji serii K w oparciu o treść 
uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 listopada 2012 
roku.

2) 2013-01-17 Zarząd mając na uwadze treść raportu EBI 5/2013 dotyczącego 
zaprzestania prowadzenia działań związanych z emisją akcji serii K, w dniu 16 stycznia 
2013 roku złożył do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek 
o wycofanie wniosku o wprowadzenie akcji serii J, akcji serii K, praw do akcji serii K 
oraz praw poboru akcji serii K Spółki do alternatywnego systemu obrotu.

3) 2013-01-17 do Spółki wpłynęła umowa podpisana w dniu 16/01/2013 roku dotycząca 
nabycia aktywów o znacznej wartości. Przedmiotem umowy było nabycie przez Emitenta
160 (sto sześćdziesiąt) Certyfikatów GO FUND 2 FIZAN, numer RFI 670, każdy o 
wartości nominalnej 100,00 zł. (słownie: sto złotych) za kwotę łączną 3.880.022,00 PLN
(trzy miliony osiemset osiemdziesiąt tysięcy dwadzieścia dwa złote). Głównym aktywem
jaki posiada GO FUND 2 FIZAN poprzez swoją spółkę zależną jest 29,47% akcji The 
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Farm 51 Group S.A.
4) 2013-02-08 podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, 

odwołane zostały następujące osoby z Rady Nadzorczej: Jacek Haft-Szatyński, Mariusz 
Matusiak, Piotr Jakubowski i Maciej Hajduk. Jednocześnie Spółka podczas tego samego 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, na stanowiska członków Rady 
Nadzorczej powołane zostały następujące osoby: Jacek Haft-Szatyński, Mariusz 
Matusiak, Piotr Jakubowski, Andrzej Wojno, Wioletta Sitańska, Marek Tomkiewicz i Piotr 
Gniadek.

5) 2013-02-09 Zarząd przekazał treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 07/02/2013 r.

6) 2013-02-12 W wyniku podpisanych w dniu 11/02/2013 r. umów, Emitent nabył 286 
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 14.300.000,00 PLN (czternaście 
milionów trzysta tysięcy złotych). Głównym aktywem jaki posiada GO FUND 2 FIZAN 
poprzez swoją spółkę zależną jest 29,47% akcji The Farm 51 Group S.A.

7) 2013-02-12 W wyniku podpisanych w dniu 11/02/2013 r. aneksów do umów objęcia 
akcji, akcjonariusze uzupełnili wkłady za akcje serii I do poziomu ceny emisyjnej równej
5,00 PLN (pięć złotych) zgodnie z uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki z dnia 8 lutego 2012 roku. Uzupełnienie wkładów jest efektem negocjacji 
wynikłych z faktu, iż Komisja Nadzoru Finansowego skierowała do Spółki pismo, w 
którym podważyła ważność uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Spółki z dnia 7 listopada 2012 zmieniającej cenę emisyjną, na podstawie której między 
innymi zmieniony został zapis upoważniający Zarząd Spółki do ustalenia ceny emisyjnej
akcji serii I w ten sposób, że zamiast upoważnienia dla Zarządu Spółki do ustalenia 
ceny minimalnej na poziomie nie niższym niż 5,00 zł za każdą akcję serii I Zarząd 
Spółki został upoważniony do ustalenia ceny emisyjnej na poziomie nie niższym niż 
1,55 zł za każdą akcję serii I. W wykonaniu praw z warrantów subskrypcyjnych serii A 
na dzień dzisiejszy opłaconych i wydanych osobom uprawnionym zostało 3.000.000 
akcji serii I za kwotę 15.000.000,00 PLN (piętnaście milionów złotych) w cenie 
emisyjnej 5,00 PLN (pięć złotych). Wszystkie akcje zostały objęte i opłacone, a 
następnie wydane osobom uprawnionym.

8) 2013-03-01 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy 
KRS, dokonał uaktualnienia wpisu kapitału zakładowego Spółki poprzez wpisanie do 
rejestru akcji serii J, opłaconych i wydanych w ramach warunkowego podwyższenia 
kapitału zakładowego.

9) 2013-03-07 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy 
KRS, dokonał uaktualnienia wpisu kapitału zakładowego Spółki poprzez wpisanie do 
rejestru akcji serii I, opłaconych i wydanych w ramach warunkowego podwyższenia 
kapitału zakładowego. Od tego dnia kapitał zakładowy Emitenta wynosi 12.618.094,30 
PLN i dzieli się na 8.140.706 akcji w tym: 4.040.706 akcji serii H, 3.000.000 akcji serii I
oraz 1.100.000 akcji serii J.

10) 2013-03-12 Zarząd VENO S.A. powziął informację o postanowieniu Prokuratury 
Rejonowej z Warszawy o odmowie wszczęcia postępowania odnośnie trzech czynów 
wskazanych w zawiadomieniu.

11) 2013-03-27 Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. podjął w dniu 26
marca 2013 r. uchwałę o rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 
8.140.706 (osiem milionów sto czterdzieści tysięcy siedemset sześć) jednostkowych 
praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii K.

12) 2013-03-28 Pan Piotr Gniadek złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady 
Nadzorczej.

13) 2013-03-29  Zarząd złożył ofertę objęcia nie więcej niż 2.035.176 (dwa miliony 
trzydzieści pięć tysięcy sto siedemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii K o 
wartości nominalnej 1,55 zł (jeden złoty i pięćdziesiąt pięć groszy) każda, na zasadach 
subskrypcji zamkniętej.
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14) 2013-03-29 Wpłynęła do Spółki umowa zlecenia sprzedaży na podstawie której VENO 
zbyła 600 tys. akcji, reprezentujących 50% kapitału zakładowego i 50% głosów na 
walnym zgromadzeniu AbeoNet S.A. do spółki Fin Gero S.A. SKA w 100% zależnej od 
FIZAN GO2 FUND, w którym VENO posiada ponad 95% certyfikatów. W zamian za 
zbycie 600 tys. akcji AbeoNet S.A. VENO S.A. otrzyma cenę w wysokości 600 tys. zł. 

15) 2013-04-10 Zarząd otrzymał z Sądu Okręgowego w Warszawie Sąd Gospodarczy XX 
Wydział Gospodarczy, pozew o stwierdzenie nieważności uchwały nr 13 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. 
Wartość przedmiotu sporu określona została na kwotę 155 zł (słownie: sto pięćdziesiąt 
pięć złotych).

16) 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.

17) 2013-04-23  Emitent otrzymał informację o niemożności przyjęcia zlecenia  przez 
rewidenta do spraw szczególnych.

18) 2013-04-25 Zarząd powziął informację o postanowieniu Sądu Rejonowego, XII Wydział 
Gospodarczy KRS, o odrzuceniu skargi akcjonariusza.

19) 2013-04-26 Zarząd powziął informację o postanowieniu Sądu Rejonowego, XII Wydział 
Gospodarczy KRS, o odrzuceniu skargi akcjonariusza.

20) 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.

21) 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.

22) 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.

23) 2013-06-01 Zwołano na dzień 27/06/2013 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki.
24) 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. 

25) 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 
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zgromadzeniu, złożył żądanie umieszczenia w porządku obrad najbliższego Walnego 
Zgromadzenia zwołanego na 27/06/2013 r. w sprawie określenia liczby członków Rady 
Nadzorczej.

26) 2013-06-13 Zarząd poinformował o zakończeniu subskrypcji akcji serii K i dokonaniu 
przydziału akcji.

27) 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 przepisowych związanych z terminami publikacji sprawozdań finansowych -
będzie zwołanie ZWZ niezwłocznie po ukończeniu raportu rocznego i jego publikacji.

28) 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. 

29) 2013-07-01 Spółka opublikowała jednostkowy raport VENO za 2012 rok.
30) 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.

31) 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.

32) 2013-08-04 Przekazano skonsolidowany raport VENO za 2012 rok.
33) 2013-08-04 Zwołano na dzień 30/08/2013 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.
34) 2013-08-12 Zarząd opublikował wyjaśnienia dotyczące podstaw do niedokonywania 

konsolidacji trzech podmiotów należących do Grupy Kapitałowej VENO.
35) 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.

36) 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.

37) 2013-08-15 Emitent opublikował raport za II kwartał 2013 roku
38) 2013-08-21 Spółka podpisała aneks do umowy o pełnienie funkcji autoryzowanego 

doradcy NewConnect z ABISTEMA Kancelaria Doradcza sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.
Na mocy ww. aneksu do umowy zawartej w dniu 22 maja 2013 roku ABISTEMA 
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Kancelaria Doradcza sp. z o.o. będzie świadczyła na rzecz VENO S.A. usługi 
Autoryzowanego Doradcy związane z ubieganiem się o wprowadzenie do obrotu akcji 
serii I i J oraz zgodnie z podpisanym aneksem akcji serii K Emitenta do Alternatywnego 
Systemu Obrotu.

39) 2013-08-30 Przekazano treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 30/08/2013 r.

40) 2013-09-11 Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę w sprawie ponownego powołania
Pana Arkadiusza Kuicha do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu na pięcioletnią kadencję.

41) 2013-09-12 W wyniku wpłat gotówkowych do spółki zależnej Arrinera Automotive S.A. 
w wysokości 1.703.238,05 zł, w związku z wykonaniem praw z warrantów subskryp-
cyjnych serii A i B, VENO objęła 25 akcji serii C1 za kwotę 20,00 zł oraz 3.784.929 akcji
serii C2 za kwotę 1.703.218,05 spółki Arrinera Automotive. W związku z powyższym 
VENO posiada obecnie w Arrinera Automotive pakiet akcji w wysokości 79,91 %.

42) 2013-09-30 Emitent nabył wierzytelność o wartości 3.760.030,00 zł od swojej spółki 
zależnej Stratofin Ltd. z siedzibą na Cyprze za cenę 3.760.030,00 zł. Zgodnie z umową 
cena nabycia wierzytelności zostanie przez VENO uiszczona do 31/12/2013 r.

43) 2013-09-30 Emitent dokonał sprzedaży poniższych instrumentów rynku niepublicznego:
Style247.pl S.A., Venturio S.A., SCFP S.A. oraz Stratofin Ltd. 

44) 2013-10-08 Przekazano informację o zatwierdzeniu wniosku VENO o dofinansowanie 
projektu "Wdrożenie innowacyjnego systemu automatyzującego procesy biznesowe 
zachodzące pomiędzy VENO Spółka Akcyjna a Partnerami.", złożony w ramach 
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.2. "Wspieranie wdrażania
elektronicznego biznesu typu B2B".

45) 09.10.2013 VENO zaprezentowała zmodyfikowaną strategię rozwoju
46) 25.10.2013 Emitent dokonał sprzedaży całego pakietu akcji i warrantów Arrinera 

Automotive S.A. do spółki zależnej: FUND1 VENO Spółka Akcyjna Spółka 
Komandytowo-Akcyjna. Cena sprzedaży wyniosła 5.235.000,00 zł.

47) 29.10.2013 W dniu 28 października 2013 r. otrzymał informację, że Zarząd Krajowego 
Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie ("KDPW") podjął uchwałę nr 
805/13 z dnia 28 października 2013 r. w sprawie rejestracji 1.753.241 (jeden milion 
siedemset pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście czterdzieści jeden) akcji zwykłych na 
okaziciela serii K Spółki VENO S.A. o wartości nominalnej 1,55 zł (jeden złoty i 
pięćdziesiąt pięć groszy) każda i oznaczeniu ich kodem PLVENO000016, pod warunkiem 
podjęcia przez spółkę organizującą alternatywny system obrotu decyzji o wyznaczeniu 
pierwszego dnia notowania akcji serii K w alternatywnym systemie obrotu na rynku 
NewConnect.

48) 31.10.2013 Został złożony do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 
wniosek o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako 
alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 
instrumentów finansowych Emitenta tj. 1. 753.241 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt 
trzy tysiące dwieście czterdzieści jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości 
nominalnej 1,55 zł każda.

49) 2013-12-18 Spółka zależna 'FUND1 VENO Spółka Akcyjna SKA' zawiązała oraz opłaciła 
w dniu 17/12/2013 kapitał założycielski w wysokości 50.000,00 GBP w spółce 'Arrinera 
Automotive Holding PLC' z siedzibą w Londynie. Celem powstania spółki brytyjskiej jest 
strategia rozwoju i promowania supersamochodu Arrinera Hussarya na rynkach 
zagranicznych oraz plany pozyskania zagranicznego finansowania.

Istotne zdarzenia po dniu bilansowym

1) 2014-01-21 Emitent otrzymał z Sądu Okręgowego w Warszawie, XX Wydział 
Gospodarczy, pozew wniesiony przez akcjonariusza Spółki - Waldemara Sobańskiego - o
stwierdzenie nieważności uchwał nr 6 oraz nr 12 Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia VENO S.A. z dnia 27 lutego 2013 roku. Wartość przedmiotu sporu 
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określona została na kwotę 199.610,60 zł.
2) 2014-01-27 Mając na uwadze wniesienie powództwa o stwierdzenie nieważności uchwał

NWZ z dnia 27 lutego 2013 roku, Emitent złożył do Zarządu Giełdy Papierów 
Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o wycofanie wniosku o wprowadzenie akcji 
serii K Spółki do alternatywnego systemu obrotu.

3) 2014-02-20 W związku z wykonaniem praw z warrantów subskrypcyjnych serii B spółki 
Arrinera Automotive S.A., kapitał zakładowy został podniesiony o kwotę 592.165,00 
PLN, przy nominale 5,00 zł z kwoty 2.907.835,00 PLN do kwoty 3.500.000,00 PLN przy 
700.000 wszystkich akcji. Cena emisyjna 118.433 akcji wyniosła 22,50 zł za jedną 
akcję. W wyniku transakcji związanych z akcjami Arrinera Automotive SA, FUND1 VENO
Spółka Akcyjna SKA - podmiot zależny od VENO - posiadał w sumie 491.800 akcji 
dających w sumie 70,26 % w kapitale zakładowym i głosach. Jednocześnie Zarząd 
VENO podał, iż w wyniku podniesienia kapitału w Arrinera Automotive Holding PLC z 
siedzibą w Londynie oraz wymiany akcji Arrinera Automotive S.A. na akcje Arrinera 
Automotive Holding PLC, FUND1 VENO Spółka Akcyjna SKA posiada 73,84% akcji i 
głosów w kapitale zakładowym Arrinera Automotive Holding PLC.

4) 2014-03-14 W nawiązaniu do raportu EBI nr 44/2013 z dnia 10 kwietnia 2013 roku 
Zarząd VENO S.A. podał, iż Sąd Okręgowy w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy, 
oddalił powództwo wniesione przez niejakiego Michała Lachowicza o stwierdzenie 
nieważności uchwały nr 13 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia VENO S.A. z dnia 
7 lutego 2013 roku.

5) 2014-04-04 Emitent zbył akcje własne w ramach i na zasadach przewidzianych 
regulaminem. Przed dokonaniem transakcji uzyskano pozytywną opinię Rady 
Nadzorczej w tym zakresie, co zostało ujęte w stosownej uchwale. Na dzień 4/4/2014 
roku Emitent posiadał łącznie 105.000 (sto pięć tysięcy) sztuk akcji własnych. Akcje te 
stanowiły 1,06 % w kapitale zakładowym Spółki oraz głosach. Ilość sprzedanych akcji w
transakcji poza rynkiem NewConnect w oparciu o umowę cywilno-prawną wyniosła 
105.000 sztuk w cenie 1,00 zł (słownie: jeden złoty) za jedną akcję. Po dokonaniu ww. 
transakcji Emitent nie posiada akcji własnych.

6) 2014-05-01 Emitent otrzymał żądanie od akcjonariusza Krzysztofa Piróga, jako 
akcjonariusza reprezentującego 5,01% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, 
dotyczące zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia w 
porządku obrad m.in. umieszczenia w porządku obrad tego Zgromadzenia kwestii 
podjęcia uchwały w przedmiocie emisji 1.413.421 (jeden milion czterysta trzynaście 
tysięcy czterysta dwadzieścia jeden) akcji w cenie 1,55 zł (jeden złoty pięćdziesiąt pięć 
groszy) za 1 akcję, z prawem poboru siedem do jednego, uprawniającym do objęcia 
jednej akcji nowej emisji za siedem akcji.

7) 2014-05-29 Odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, podczas którego 
akcjonariusze przegłosowali emisję akcji serii L, w ramach której wyemitowane będzie 
nie więcej niż 1.413.421 akcji, w efekcie czego kapitał Spółki zostanie podniesiony o 
kwotę nie większą niż 2.190.802,55 PLN.
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 3. Przewidywany rozwój jednostki.
Dywersyfikacja inwestycji, wypracowanie zwrotu z zainwestowanego kapitału powyżej 25% 
średniorocznie oraz wzrost wartości Spółki to główne cele strategiczne VENO na najbliższe lata.

Spółka w dalszym ciągu będzie poszukiwać projektów inwestycyjnych charakteryzujących się 
wysoką stopą zwrotu w takich sektorach jak IT (w tym gry komputerowe), produkcja (np. 
motoryzacja i jachty motorowe) oraz usługi (m.in. finansowe). 

Duży nacisk w rozwoju projektów kładziony jest także na wyszukiwanie projektów związanych 
z komercjalizacją patentów i innowacją produktową lub procesową, ponieważ znalezienie 
wspólnej drogi rozwoju dla światów nauki i biznesu jest niezwykle korzystne dla obydwu stron. 
Idealne przykłady współpracy biznesu i nauki znaleźć już można wśród spółek z Grupy VENO: 
Arrinera Automotive S.A. blisko kooperuje z Politechniką Warszawską, natomiast The Farm 51 
Group S.A. z Instytutem Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk oraz 
Polsko-Japońską Wyższą Szkołą Technik Komputerowych w Warszawie. Wykorzystanie 
doświadczeń zdobytych w tym zakresie będzie procentować w przyszłości w kolejnych 
projektach.

Nowym zakresem działań VENO będzie także oferowanie doradztwa podmiotom poszukującym 
kapitału w Europie Zachodniej polegającego na pełnym zakresie obsługi związanym z 
upublicznieniem akcji na GXG Markets. Jedną z dróg do pozyskania finansowania jest bowiem 
debiut w Londynie, a następnie pozyskanie inwestorów zagranicznych zainteresowanych 
wsparciem spółki, której akcje są już notowane na rynku europejskim.

 4.Czynniki ryzyka

 . .11Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi 
działalność

Ryzyko związane z koniunkturą gospodarczą w Polsce

Na  sytuację  finansową  oraz  szeroko  pojętą  działalność  Emitenta  i  spółek  z  jego  portfela
inwestycyjnego mają wpływ między innymi czynniki makroekonomiczne, do których zaliczyć
można:  wzrost  produktu  krajowego  brutto,  inflację,  ogólną  kondycję  gospodarki,  zmiany
legislacyjne.  Pozytywne  tendencje  wzrostowe  w  polskiej  gospodarce  zostały  zakłócone,  a
tempo wzrostu produktu krajowego brutto uległo obniżeniu. Wobec tego, niekorzystne zmiany
wskaźników makroekonomicznych mogą wpłynąć na pogorszenie sytuacji finansowej Emitenta i
spółek z jego portfela inwestycyjnego.

Ryzyko związane z polityką gospodarczą w Polsce

Realizacja  przez  Emitenta  celów  strategicznych  jest  uwarunkowana  czynnikami
makroekonomicznymi,  niezależnymi  od  działań  Emitenta,  w  tym  m.in.  polityką  rządu  i
decyzjami podejmowanymi przez Narodowy Bank Polski oraz Radę Polityki Pieniężnej, które
wpływają na poziom inflacji, wielkość deficytu budżetowego i zadłużenia zagranicznego, stopę
bezrobocia,  strukturę  dochodów  ludności  itd.  Niekorzystne  zmiany  w  otoczeniu
makroekonomicznym  mogą  w  istotny  sposób  negatywnie  wpłynąć  na  działalność  i  wyniki
ekonomiczne osiągane przez  Emitenta lub jego spółki  portfelowe. Celem ograniczenia tego
ryzyka  Zarząd  Emitenta  na  bieżąco  monitoruje  zmiany  w  opisanym  wyżej  obszarze,  z
odpowiednim wyprzedzeniem dostosowując strategię Emitenta do występujących zmian.
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Ryzyko związane z sytuacją na rynkach finansowych

Istnieje  ryzyko  pogłębienia  lub  przedłużenia  się  kryzysu  panującego  obecnie  na  rynkach
finansowych.  Skutkiem tego kryzysu jest ograniczenie możliwości  pozyskiwania kapitału na
inwestycje,  a  w  efekcie  ograniczenie  wydatków  inwestycyjnych,  jak  również  powstawanie
zatorów  płatniczych,  ograniczenie  konsumpcji  indywidualnej  oraz  wzrost  kosztu  pieniądza.
Długotrwałe ograniczenie wydatków inwestycyjnych może mieć negatywny wpływ na wyniki
finansowe Emitenta  lub spółek  portfelowych Emitenta.  Celem ograniczenia przedmiotowego
ryzyka Emitent podejmuje działania mające zminimalizować wpływ tego czynnika ryzyka.

Ryzyko związane z koniunkturą na rynku giełdowym

Na  działalność  Emitenta  istotny  wpływ  ma  koniunktura  na  rynkach  kapitałowych,  w  tym
szczególnie na polskim rynku giełdowym, która jest zmienna i  podlega charakterystycznym
cyklom hossa-bessa, trwającym zwykle od kilku miesięcy do kilku lat. Długotrwała bessa może
powodować gorszą wycenę spółek portfelowych Emitenta, a tym samym również Emitenta,
oraz  utrudnić  lub  wydłużyć  proces  wyjść  kapitałowych  z  inwestycji  dokonywanych  przez
Emitenta. W takiej sytuacji Emitent może mieć również problemy z pozyskaniem środków na
zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Emitenta lub spółek portfelowych Emitenta.

Ryzyko zmian przepisów prawnych lub ich interpretacji

Biorąc  pod  uwagę,  że  specyfiką  polskiego  systemu  prawnego  jest  znaczna  i  trudna  do
przewidzenia zmienność, a także często niska jakość prac legislacyjnych, istotnym ryzykiem
dla dynamiki i rozwoju działalności Emitenta mogą być zmiany przepisów lub ich interpretacji,
w  szczególności  w  zakresie  prawa  handlowego,  podatkowego  oraz  związanego  z  rynkami
finansowymi.  Skutkiem wyżej  wymienionych,  niekorzystnych  zmian  może  być  ograniczenie
dynamiki działań oraz pogorszenie się kondycji  finansowej Emitenta, a tym samym spadek
wartości  aktywów  Emitenta.  Celem  ograniczenia  tego  ryzyka  Zarząd  Emitenta  na  bieżąco
monitoruje zmiany kluczowych przepisów prawnych i sposobu ich interpretacji, starając się z
odpowiednim wyprzedzeniem dostosowywać strategię Emitenta do występujących zmian.

Ryzyko niekorzystnych zmian przepisów podatkowych

Niestabilność  i  nieprzejrzystość  polskiego  systemu  podatkowego,  spowodowana  zmianami
przepisów  i  niespójnymi  interpretacjami  prawa  podatkowego,  stosunkowo  nowe  przepisy
regulujące zasady opodatkowania, wysoki stopień sformalizowania regulacji podatkowych oraz
rygorystyczne  przepisy  sankcyjne  mogą  powodować  niepewność  w  zakresie  ostatecznych
efektów podatkowych podejmowanych przez Emitenta decyzji biznesowych. Dodatkowo istnieje
ryzyko zmian przepisów podatkowych, które mogą spowodować wzrost efektywnych obciążeń
fiskalnych  i  w  rezultacie  wpłynąć  na  pogorszenie  wyników  finansowych  Emitenta.  Zarząd
Emitenta na bieżąco monitoruje  zmiany kluczowych z punktu widzenia Emitenta przepisów
podatkowych i sposobu ich interpretacji, starając się 
z odpowiednim wyprzedzeniem dostosowywać strategię Emitenta do występujących zmian.

Ryzyko wystąpienia nieprzewidywalnych zdarzeń

W przypadku zajścia nieprzewidywalnych zdarzeń, takich jak np. wojny, ataki terrorystyczne
lub nadzwyczajne działanie sił przyrody, może dojść do niekorzystnych zmian 
w koniunkturze gospodarczej, co może negatywnie wpłynąć na działalność Emitenta.

 . .12Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta 
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Ryzyka związane z sankcjami administracyjnymi nakładanymi przez KNF w związku z
przeprowadzeniem  transakcji  akcjami  Emitenta  w  okresie  zamkniętym  oraz
niewykonaniem obowiązku nałożonego art. 70 pkt 2 ustawy o ofercie.  

Emitent  nabywał  akcje  własne  w dniach od 28.05.2013 r.  do  13.06.2013 roku,  regularnie
informując  raportami  EBI  o  dokonanych skupach akcji  własnych tj.  w okresie  zamkniętym
przed  publikacja  raportu  rocznego.  W  chwili  uświadomienia  sobie  popełnionego  błędu
natychmiast  zaprzestano  dokonywania  transakcji  na  akcjach własnych Spółki  VENO.  W tej
sprawie  Spółka  złożyła  pismo  do  KNF  w  dniu  27.06.2013  r.  Przedmiotowe  transakcje
dokonywane były  w ramach prowadzonego programu skupu akcji  własnych  VENO S.A.  na
zasadach określonych w Regulaminie  nabywania  akcji  własnych opublikowanym w dniu  27
listopada 2012 roku. Transakcje dokonywane w wyżej wskazanych terminach stanowiły jedynie
realizację  programu  skupu  akcji  własnych  na  określone  w  Regulaminie  cele.  Emitent  nie
otrzymał z KNF żadnych pism wskazujących na dalsze prowadzenie tej sprawy.

Ponadto Emitent przed walnymi zgromadzeniami nie przesyłał listy akcjonariuszy uprawnionych
do udziału w walnym zgromadzeniu, nie realizując obowiązku, nałożonego dyspozycją art. 70
pkt 2 ustawy o ofercie. Spółka pismem z dnia 11 grudnia 2013 r. zgłosiła uchybienie do Komisji
Nadzoru Finansowego.   

W przypadku gdy Emitent nie wykonuje lub wykonuje nienależycie obowiązki wskazane w art.
96 Ustawy o ofercie publicznej, Komisja Nadzoru Finansowego może:
- wydać decyzję o wykluczeniu, na czas określony lub bezterminowo, papierów wartościowych
z obrotu w Alternatywnym systemie obrotu, albo
- nałożyć, biorąc pod uwagę w szczególności sytuację finansową podmiotu, na który kara jest
nakładana, karę pieniężną do wysokości 1.000.000 zł, albo
- zastosować obie sankcje łącznie.

Ryzyko  odpowiedzialności  cywilnej  Spółki  związane  z  ewentualnymi  roszczeniami
akcjonariuszy oraz osób trzecich. 
 
W związku z  przyjętą przez Spółkę formułę komentarza zamieszczonego na oficjalnym blogu,
który  został  zatytułowany  „Szopka  ponoworoczna  (…)”  Emitent  identyfikuje  ryzyko
odpowiedzialności cywilnej Spółki związane z ewentualnymi roszczeniami akcjonariuszy oraz
osób trzecich.  Na blogu nie ma jednakże ani słowa o konkretnych akcjonariuszach VENO.
Pomimo upływu blisko 9 miesięcy od wspomnianego WZ, nie wpłynęły do Spółki żadne pozwy o
ochronę dóbr osobistych.   

Ryzyko niepowodzenia strategii działalności Emitenta

Emitent narażony jest na typowe dla każdego przedsiębiorcy ryzyko związane z nietrafnością
przyjętych  założeń  strategicznych  dotyczących  m.in.  usług  i  produktów oferowanych  przez
spółki portfelowe Emitenta albo kluczowych założeń polityki inwestycyjnej Emitenta. Powyższe
wpływa  także  na  ryzyko  niezrealizowania  możliwych  do  osiągnięcia  przychodów i  wyników
finansowych. Celem ograniczenia tego ryzyka Zarząd Emitenta na bieżąco monitoruje sytuację
na rynku,  starając się z  odpowiednim wyprzedzeniem dostosowywać strategię Emitenta do
występujących zmian.

Ryzyko inwestycyjne

Inwestorzy  nabywający  Akcje  Emitenta  muszą  być  świadomi  tego,  że  przyszłe  wyniki
finansowe Emitenta uzależnione będą od decyzji  inwestycyjnych związanych z nabywaniem
akcji, udziałów spółek prowadzących działalność na rynku usług, dystrybucji i produkcji - 
w  tym produkcji  samochodów.  Błędne  decyzje  inwestycyjne,  spadek  wartości  nabywanych
przedsiębiorstw,  trudności  finansowe  podmiotów,  w  które  inwestuje  Emitent,  będą  miały
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negatywny wpływ na jego wynik finansowy.

Nie  można  wykluczyć,  że  sytuacja  finansowa bądź  prawna  podmiotów,  w  których  Emitent
nabędzie udziały / akcje odbiegać będzie od tej, jaka stanowiła podstawę decyzji inwestycyjnej
Emitenta.  Dotyczy  to  zwłaszcza  spółek  osobowych  oraz  spółek  z  ograniczoną
odpowiedzialnością, których sprawozdania finansowe nie były przedmiotem badania biegłego
rewidenta. Emitent zamierza jednak minimalizować ryzyko wystąpienia takich sytuacji poprzez
poddanie spółek w których zaangażowanie finansowe rozważa, badaniom biegłych rewidentów,
doradców podatkowych i doradców prawnych (due diligence).

Nie ma gwarancji, że założone przez Emitenta w toku procesu inwestycyjnego cele dotyczące
rozwoju nabywanych przedsiębiorstw oraz wzrostu ich wartości zostaną osiągnięte. Zwłaszcza
w odniesieniu  do  spółek  rozpoczynających działalność  brak  jest  pewności  co  do  wysokości
przyszłych przychodów, ich rentowności oraz ewentualnej konieczności ich dokapitalizowania.
Tym samym Emitent nie ma pewności, że zainwestowane środki przyniosą oczekiwany wzrost
wyniku finansowego.

- Inwestowanie w papiery udziałowe nieznajdujące się w obrocie na rynku zorganizowanym
wiąże się także z ryzykiem braku możliwości szybkiego ich zbycia (wyjścia z inwestycji   ) 
z uwagi na niewielką płynność takich papierów.

Ryzyko wyceny

Działalność inwestycyjna (w szczególności polegająca na nabywaniu udziałów/akcji w innych
podmiotach), wiąże się z tym, że wycena Emitenta oraz jego wartość będą zależeć wprost od
wyceny i  wartości  nabytych udziałów /  akcji,  które  to  z  kolei  mogą zależeć od czynników
niezależnych  od  Emitenta.  Poziom  wyceny  i  wartości  Emitenta  może  zatem  być  w  wielu
przypadkach niezależny od jego działań i może negatywnie odbiegać od oczekiwań Emitenta i
jego akcjonariuszy.

Ryzyko związane z długofalowością planowanych inwestycji

Inwestorzy  nabywający  Akcje  Emitenta  muszą liczyć  się  z  tym,  że  inwestycje  przez  niego
dokonywane będą inwestycjami średnioterminowymi, tj. takimi, które przyniosą spodziewaną
stopę zwrotu w okresie nie krótszym niż dwa, trzy lata. Zyski Spółki mają pochodzić przede
wszystkim z dywidendy wypracowanej przez spółki z portfela inwestycyjnego Emitenta (które
dzięki  finansowanym przez Spółkę inwestycjom mają systematycznie poprawiać swój wynik
finansowy), a także z możliwości sprzedaży z zyskiem posiadanych pakietów akcji w spółkach z
portfela inwestycyjnego (wyjścia kapitałowe).

Mając na uwadze opisany wyżej sposób realizacji zysku Emitent zakłada więc, że osiągane
przez niego zyski będą przeznaczone na dalszą rozbudowę portfela inwestycyjnego, a także na
wsparcie bieżących inwestycji.

Ryzyko skutków awarii maszyn i urządzeń, zniszczenia lub utraty m  ajątku

Poważna awaria, istotne zniszczenie, utrata części lub całości rzeczowego majątku trwałego
posiadanego przez którąś ze spółek z portfela  inwestycyjnego Emitenta może spowodować
czasowe wstrzymanie produkcji lub sprzedaży. W tym przypadku poszczególne spółki mogą
mieć trudności z terminową realizacją umów, co z kolei może pociągać za sobą konieczność
płacenia kar umownych lub spowodować utratę klientów na rzecz konkurencji. Taka sytuacja
spowoduje  nie  tylko  obniżenie  jakości  obsługi  klientów,  ale  także  pogorszenie  wyników
finansowych  tychże  spółek,  a  co  za  tym  idzie  także  pogorszenie  wyników  finansowych
Emitenta.
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Ryzyko związane z utratą wykwalifikowanych pracowników

Działalność produkcyjna w niektórych spółkach z portfela inwestycyjnego Emitenta wymaga
zatrudniania doświadczonych pracowników, a przede wszystkim: inżynierów i  projektantów,
którzy  posiadają  dostateczne  doświadczenie  w  wykonywanej  pracy.  Odejście  najbardziej
doświadczonych  pracowników  może  w  istotny  sposób  ograniczyć  zdolności  produkcyjne  i
doprowadzić do opóźnień w realizacji zobowiązań. Spółki z portfela inwestycyjnego Emitenta
starają się zapobiegać wystąpieniu powyższego ryzyka poprzez szkolenia jak największej liczby
nowych pracowników i  ich doskonalenie zawodowe, a także proponowanie dotychczasowym
pracownikom elastycznych warunków zatrudnienia i rynkowych wynagrodzeń.

Ryzyko naruszenia praw własności intelektualnej osób trzecich

Działalność spółek z portfela inwestycyjnego Emitenta, zwłaszcza ta polegająca na produkcji
supersamochodu  Arrinera,  może  powodować  kierowanie  wobec  tych  spółek  zarzutów
naruszenia cudzych praw na dobrach niematerialnych. Dotyczy to przede wszystkim praw z
rejestracji  wzorów przemysłowych  (zarówno  krajowych,  jak  i  wspólnotowych),  jak  również
praw  autorskich  przynależnych  projektantom  (designerom)  karoserii,  bądź  też  jej  części
(spoilerów,  zderzaków,  etc.).  Naruszenie  tych  praw może  prowadzić  do  podnoszenia  przez
wspomniane osoby roszczeń o zaniechanie naruszenia, a także o naprawienie szkody powstałej
w  jego  wyniku.  Dochodzenie  tych  roszczeń  może  doprowadzić  do  wszczęcia  procesów
sądowych  w  Polsce  i  poza  jej  granicami,  których  rozstrzygnięcie  jest  niemożliwe  do
przewidzenia,  a  które  prowadzić  mogą do orzeczenia  wobec konkretnych spółek z portfela
inwestycyjnego  Emitenta  zakazu  produkcji  (dystrybucji)  określonych  części,  a  także  do
obowiązku naprawienia wyrządzonej osobom trzecim szkody.

Ryzyko  realizacji  roszczeń  spółek  z  portfela  inwestycyjnego  z  tytułu  sprzedaży
towarów przez Internet (w tym za granicę)

Niektóre  spółki  z  portfela  inwestycyjnego  Emitenta  mogą  oferować  swoje  towary  i  usługi
między innymi przez Internet. Oznacza to, że nie mają one większego wpływu na określenie
kręgu osób korzystających z ich usług (brak osobistego kontaktu z klientem).  Z uwagi  na
anonimowość transakcji dokonywanych na rynku e-commerce przedsiębiorstwa działające w tej
branży narażone są w większym stopniu na ryzyko niewykonania przez klientów zobowiązań
płatniczych.  Dochodzenie  roszczeń  przez  spółki  z  portfela  inwestycyjnego  Emitenta  wobec
klientów jest dodatkowo utrudnione w przypadku odbiorców mających miejsce zamieszkania
poza terytorium Polski. Oznacza to bowiem zwykle konieczność zapewnienia sobie w innych
krajach  reprezentacji  procesowej  w  postępowaniach  sądowych  wszczynanych  wobec
nierzetelnych klientów. W wielu przypadkach może to oznaczać nieopłacalność dochodzenia
roszczeń o niewielkiej jednostkowej wartości.

Ryzyko  związane  z  czynnościami  prawnymi  dokonywanymi  w  ramach  spółek  z
portfela inwestycyjnego Emitenta

W  ocenie  Emitenta  transakcje  zawierane  między  Emitentem  a  spółkami  z  portfela
inwestycyjnego Emitenta, były i  są dokonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami i  na
warunkach rynkowych. Nie można jednak wykluczyć, iż w jednostkowych przypadkach sposób
zawarcia transakcji odbiegać będzie od warunków rynkowych, co w efekcie może prowadzić do
braku pełnego odzwierciedlenia efektywności działań gospodarczych niektórych podmiotów z
portfela inwestycyjnego.

Organy podatkowe mogą także poddawać relacje pomiędzy spółkami portfelowymi Emitenta
szczególnie wnikliwemu badaniu pod kątem wymiaru podatku dochodowego od osób prawnych.
Nie można zatem wykluczyć odmiennej oceny podatkowych skutków transakcji z podmiotami
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powiązanymi przez organy podatkowe i co za tym idzie, ustalenia przez nie dochodu Emitenta
lub jego spółek portfelowych na innym poziomie i naliczenia w związku z tym dodatkowych
podatków i opłat sankcyjnych.

W stosunkach między podmiotami z portfela inwestycyjnego Emitenta często stosowane są
weksle, które są emitowane w celu pozyskania środków finansowych na dalszy rozwój. Spółka
będąca emitentem weksla w zamian za jego wystawienie otrzymuje od wierzyciela wekslowego
środki na realizację określonej inwestycji. Z wykorzystaniem weksli wiąże się określone ryzyko.
Z uwagi na charakter zobowiązania wekslowego obowiązek zapłaty odrywa się od konkretnej
przyczyny prawnej zaciągnięcia zobowiązania do świadczenia, pozbawiając wystawcę weksla
możliwości podnoszenia zarzutów z tego stosunku prawnego. Emitent nie wyklucza dalszego
obrotu wekslami jako instrumentem płatniczym z podmiotami trzecimi, co powoduje ryzyko
związane  z  bezwarunkowym obowiązkiem  zapłaty  sumy  wekslowej  w  dacie  wymagalności
weksla, niezależnie od stosunków prawnych pomiędzy wystawcą a uprawnionym i może stać
się podmiotem odpowiedzialnym za ich zapłatę. Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu
informacyjnego Emitent nie jest dłużnikiem wekslowym żadnego podmiotu.

Ryzyko wahań kursów walutowych

Dystrybucja produktów niektórych spółek z portfela inwestycyjnego (np. produkcja i sprzedaż
supersamochodów pod marką Arrinera przez Arrinera Automotive S.A.) jest ukierunkowana
przede wszystkim na klientów z terenu Europy Zachodniej, a docelowo także z całego świata.
Tym samym płatności dokonywane przez nabywców części produktów będą w przeważającej
mierze dokonywane w walutach obcych, przede wszystkim w euro i dolarach amerykańskich.
Natomiast  należności  za  części  dostarczane  przez  dostawców  do  spółek  z  portfela
inwestycyjnego oraz koszty ich działalności są regulowane w przeważającej części w złotych
polskich. Gwałtowne zmiany kursów walut może wpłynąć negatywnie na rentowność, a tym
samym na płynność spółek z portfela inwestycyjnego Emitenta.

Ryzyko konkurencji

Emitent prowadzi działalność inwestycyjną polegającą na nabywaniu udziałów bądź akcji  w
spółkach  działających  na  różnych  rynkach,  w  tym  motoryzacyjnym,  a  także  w  spółkach
wykorzystujących  Internet  do  sprzedaży  swoich  produktów  lub  usług.  W  opinii  Emitenta
konkurencję  dla  jego  działalności  mogą  stanowić  działania  podejmowane  przez  fundusze
oferujące  finansowanie  typu  venture  capital,  mezzanine  lub  private  equity.  Należy  jednak
zwrócić  uwagę  na  cechy  odróżniające  działalność  Emitenta  od  typowej  działalności
inwestycyjnej prowadzonej przez wspomniane fundusze. Pomimo tych cech nie można jednak
wykluczyć, że podmiot poszukujący środków na dalszy rozwój zdecyduje się na finansowanie
oferowane przez inne działające na rynku fundusze. Niemniej jednak, Emitent przewiduje, że
istotnym czynnikiem zwiększającym jego konkurencyjność wobec wspomnianych funduszy jest
świadczenie  na  rzecz  finansowanych  podmiotów  kompleksowej  pomocy  i  wsparcia,  w
szczególności z zakresu branży motoryzacyjnej i internetowej, co powinno zachęcić podmioty o
podobnym profilu działalności, poszukujących finansowania, do wyboru oferty Emitenta.

Ryzyko zmienności wyników finansowych Emitenta

Działalność  Emitenta  wiąże  się  z  inwestycjami  w udziały/akcje,  obligacje  lub  inne  papiery
wartościowe spółek. W związku z tym okresowe wyniki finansowe Emitenta uzależnione są w
głównej mierze od wycen posiadanych w portfelu spółek. Wyceny te zależą przede wszystkim
od  kursów  notowań  instrumentów  finansowych  spółek  portfelowych  (w  przypadku  spółek
notowanych na GPW) lub w przypadku spółek niepublicznych od prognoz wyników finansowych
i perspektyw rozwoju ich działalności. Duża zmienność powyższych parametrów oraz ryzyko
błędnych  prognoz  powodują,  iż  w  różnych  okresach  wycena  poszczególnych  spółek
portfelowych może istotnie się  zmieniać,  co w efekcie  ma przełożenie na okresowe wyniki
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finansowe Emitenta.  W związku z tym inwestorzy powinni  być świadomi możliwych wahań
wyników  finansowych  Spółki  w  przyszłości.  Na  zmienność  wyników  finansowych  znaczący
wpływ  ma  także  efektywność  zakończonych  projektów  inwestycyjnych,  co  w  sposób
bezpośredni przekłada się na sytuację finansową Emitenta.
Emitent  minimalizuje  to  ryzyko  dzięki  prowadzeniu  szczegółowych  analiz  potencjalnych
projektów  inwestycyjnych  oraz  dokłada  wszelkiej  staranności,  aby  w  sposób  ostrożny  i
przemyślany dobierać spółki do swojego portfela. Spółka także stara się uwzględniać w swojej
strategii alternatywne sposoby zakończenia projektów inwestycyjnych, aby zmaksymalizować
efektywność tego procesu.

Ryzyko konkurencji na rynku inwestycji kapitałowych

Emitent prowadzi działalność polegającą na inwestowaniu posiadanych środków finansowych w
akcje  lub  udziały  podmiotów z  różnych  branż,  w szczególności  działających  w branżach  o
dużym potencjale wzrostu, celem późniejszego wyjścia z inwestycji z założonym zyskiem ze
zrealizowanych transakcji. Za konkurencję Emitenta uznaje się zatem inne podmioty zajmujące
się  inwestycjami  w  tego  typu  przedsięwzięcia.  Do  spółek  stanowiących  konkurencję  dla
Emitenta można zaliczyć wyspecjalizowane podmioty typu private equity oraz venture capital,
jak  również  liczne  instytucje  finansowe  zajmujące  się  lokowaniem  oraz  inwestowaniem
posiadanych  nadwyżek  finansowych.  Istnieje  ryzyko,  że  spółki  będące  przedmiotem
zainteresowania inwestycyjnego Emitenta zostaną dokapitalizowane przez inne podmioty, przez
co  inwestycja  w  nie  może  być  utrudniona.  Istnieje  również  ryzyko,  iż  konkurencja  może
dokonywać inwestycji w podmioty będące przedmiotem zainteresowania Emitenta przy wyższej
wycenie niż ta, którą oferuje Emitent. W związku z tym Emitent chcąc dokonać inwestycji w
dany podmiot, będzie zmuszony uwzględnić jego wyższą wycenę, co może spowodować niższą
opłacalność  i  wyższe  ryzyko  inwestycji  niż  pierwotnie  zakładano.  Dodatkowo  nie  można
wykluczyć,  iż  w  przyszłości,  w  związku  z  rozwojem  polskiego  rynku  kapitałowego,  liczba
potencjalnych podmiotów zainteresowanych prowadzeniem podobnej działalności nie wzrośnie.
Istnieje wobec tego ryzyko, że obecna jak również przyszła konkurencja może mieć istotny
wpływ na kształtowanie się wyników finansowych Emitenta.

Ryzyko związane z rozwojem branż spółek portfelowych

Realizacja  przyjętej  przez  Spółkę  strategii  rozwoju  polega  na  inwestowaniu  posiadanych
środków  finansowych  w  akcje  lub  udziały  podmiotów  działających  w  branżach  o  dużym
potencjale  wzrostu.  W  związku  ze  specyfiką  prowadzonej  przez  Spółkę  działalności
gospodarczej,  wyniki  finansowe  Spółki  uzależnione  są  od  wartości  spółek  portfelowych  w
momencie wyjścia z dokonanych w poprzednich okresach inwestycji. W przypadku nietrafnych
oszacowań  co  do  perspektyw  wzrostu  poszczególnych  branż,  pogorszenia  lub  załamania
koniunktury, pojawienia się silnej konkurencji w branżach w których działają spółki portfelowe
Emitenta, ich wyniki finansowe mogą ulec pogorszeniu. Ewentualna realizacja przedmiotowego
scenariusza może wpłynąć na obniżenie wyceny posiadanych przez Emitenta walorów. Spółka
stara  się  minimalizować  powyższe  ryzyko  poprzez  bieżące  śledzenie  i  analizę  sytuacji  w
poszczególnych branżach.
Ryzyko dostępności atrakcyjnych projektów inwestycyjnych
Istotnym czynnikiem wpływającym na możliwości rozwoju Emitenta jest istnienie dostatecznej
liczby  atrakcyjnych  projektów  inwestycyjnych.  Ważnym  czynnikiem  rozwoju  Emitenta  jest
także  posiadanie  dostępu  do  informacji  o  atrakcyjnych  projektach.  Do  pozyskiwania  takiej
wiedzy Emitent wykorzystuje przede wszystkim posiadane kontakty rynkowe. W przypadku,
gdy  oferta  atrakcyjnych  projektów  inwestycyjnych  lub  dostęp  Emitenta  do  wiedzy  o  nich
zmniejszy się, wyniki jego grupy kapitałowej mogą ulec pogorszeniu. Celem ograniczenia tego
ryzyka  do  pozyskiwania  odpowiednich  projektów  inwestycyjnych  Emitent  wykorzystuje
dotychczasowe relacje z przedsiębiorcami, innymi funduszami venture capital oraz instytucjami
naukowymi i finansowymi.
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 . .13Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym

Ryzyko wahań cen Akcji oraz niedostatecznej płynności Akcji     

Ceny papierów wartościowych notowanych w Alternatywnym systemie obrotu mogą podlegać
znaczącym wahaniom, w zależności od kształtowania się relacji podaży i popytu. Relacje te
zależą od wielu złożonych czynników, w tym w szczególności od niemożliwych do przewidzenia
decyzji  inwestycyjnych  podejmowanych  przez  poszczególnych  inwestorów.  Wiele  czynników
wpływających na ceny papierów wartościowych notowanych w Alternatywnym systemie obrotu
jest niezależnych od sytuacji i działań Emitenta. Przewidzenie kierunku wahań cen papierów
wartościowych notowanych w Alternatywnym systemie obrotu, tak w krótkim, jak i w długim
terminie,  jest  przy  tym  bardzo  trudne.  Jednocześnie  papiery  wartościowe  notowane  w
Alternatywnym systemie  obrotu  cechują  się  mniejsza  płynnością  w  stosunku  do  papierów
wartościowych notowanych na rynku regulowanym.

W związku z powyższym istnieje ryzyko, że posiadacz Akcji Emitenta nie będzie mógł sprzedać
ich w wybranych przez siebie terminie lub ilości albo po oczekiwanej przez siebie cenie. W
skrajnym przypadku  istnieje  ryzyko  poniesienia  strat  na  skutek  sprzedaży  Akcji  po  cenie
niższej  od  ceny  ich  nabycia.  Podobnie  istnieje  ryzyko,  że  osoba  zainteresowana  nabyciem
papierów wartościowych Emitenta w ramach transakcji zawartej w Alternatywnym systemie
obrotu może nie mieć możliwości zakupu tych papierów w wybranych przez siebie terminie lub
ilości albo po oczekiwanej przez siebie cenie.

Należy podkreślić, iż ryzyko inwestowania w papiery wartościowe notowane w Alternatywnym
systemie  obrotu  jest  znacznie  większe  od  ryzyka  związanego  z  inwestycjami  na  rynku
regulowanym,  w  papiery  skarbowe  czy  też  w  jednostki  uczestnictwa  w  funduszach
inwestycyjnych stabilnego wzrostu lub zrównoważonych.

Ryzyko związane z wydaniem decyzji o zawieszeniu lub o wykluczeniu Akcji Emitenta
z obrotu w Alternatywnym systemie obrotu

Zgodnie z §11 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, jego organizator może zawiesić
obrót instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 3 miesiące:
- na wniosek emitenta;
- jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub interes jego uczestników.

Zgodnie  z  §11  ust.  2  w  przypadkach  określonych  przepisami  prawa  Organizator
Alternatywnego Systemu zawiesza obrót instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż
miesiąc.

Zgodnie z §12 ust.  1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu,  jego organizator może
wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu:
1) na wniosek emitenta, z zastrzeżeniem możliwości uzależnienia decyzji w tym zakresie od
spełnienia przez emitenta dodatkowych warunków;
2) jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu;
3) wskutek ogłoszenia upadłości emitenta albo w przypadku oddalenia przez sąd wniosku o
ogłoszenie upadłości z powodu braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów
postępowania;
4) wskutek otwarcia likwidacji emitenta,
5) wskutek podjęcia  decyzji  o  połączeniu  emitenta  z  innym podmiotem, jego  podziale  lub
przekształceniu,  przy czym wykluczenie  instrumentów finansowych z obrotu może nastąpić
odpowiednio nie wcześniej niż z dniem połączenia, dniem podziału (wydzielenia) albo z dniem
przekształcenia.
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Zgodnie z §12 ust. 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, jego organizator wyklucza
instrumenty finansowe z obrotu:
1) w przypadkach określonych przepisami prawa;
2) jeżeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona;
3) w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów;
4) po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości
emitenta,  obejmującej  likwidację  jego  majątku,  lub  postanowienia  o  oddaleniu  przez  sąd
wniosku  o  ogłoszenie  tej  upadłości  z  powodu  braku  środków  w  majątku  emitenta  na
zaspokojenie kosztów postępowania.

Zgodnie z §12 ust. 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, przed podjęciem decyzji o
wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu Organizator Alternatywnego Systemu może
zawiesić obrót tymi instrumentami finansowymi. Do terminu zawieszenia w tym przypadku nie
stosuje się postanowienia §11 ust. 1 (zawieszenie obrotu może trwać dłużej niż 3 miesiące).

Zgodnie z §17c Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, jeżeli emitent nie przestrzega
zasad lub przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu lub nie wykonuje lub
nienależycie  wykonuje  obowiązki  istniejące  w alternatywnym systemie  obrotu,  Organizator
Alternatywnego Systemu może, w zależności od stopnia i zakresu powstałego naruszenia lub
uchybienia:
1) upomnieć emitenta,;
2) nałożyć na emitenta karę pieniężną w wysokości do 50.000 zł;
3) zawiesić obrót instrumentami finansowymi emitenta w alternatywnym systemie;
4) wykluczyć instrumenty finansowe emitenta z obrotu w alternatywnym systemie.

Organizator Alternatywnego Systemu może postanowić o nałożeniu kary pieniężnej łącznie 
z karą zawieszenia obrotu albo karą wykluczenia z obrotu.

Zgodnie  z  §17d  Regulaminu  Alternatywnego  Systemu  Obrotu,  Organizator  Alternatywnego
Systemu  może  opublikować  na  swojej  stronie  internetowej  informację  o  stwierdzeniu
naruszenia przez  emitenta  zasad lub przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie
obrotu,  niewykonywania  lub  nienależytego  wykonywania  przez  emitenta  obowiązków lub o
nałożeniu  kary  na  emitenta.  W  informacji  tej  Organizator  Alternatywnego  Systemu  może
wskazać nazwę podmiotu pełniącego w stosunku do tego emitenta obowiązki Autoryzowanego
Doradcy.

Zgodnie z art. 78 ust. 2 Ustawy o obrocie w przypadku, gdy wymaga tego bezpieczeństwo
obrotu w alternatywnym systemie obrotu lub jest zagrożony interes inwestorów, Giełda jako
organizator alternatywnego systemu obrotu,  na żądanie Komisji,  wstrzymuje wprowadzenie
instrumentów finansowych do obrotu w tym alternatywnym systemie obrotu lub wstrzymuje
rozpoczęcie obrotu wskazanymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 10 dni.

Zgodnie z art. 78 ust. 3 Ustawy o obrocie w przypadku gdy obrót określonymi instrumentami
finansowymi  jest  dokonywany  w  okolicznościach  wskazujących  na  możliwość  zagrożenia
prawidłowego  funkcjonowania  alternatywnego  systemu  obrotu  lub  bezpieczeństwa  obrotu
dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, lub naruszenia interesów inwestorów,
na żądanie Komisji, Giełda jako organizator alternatywnego systemu obrotu zawiesza obrót
tymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc.

Zgodnie  z  art.  78  ust.  4  Ustawy  o  obrocie  na  żądanie  Komisji,  Giełda  jako  organizator
alternatywnego  systemu  obrotu  wyklucza  z  obrotu  wskazane  przez  Komisję  instrumenty
finansowe,  w  przypadku  gdy  obrót  nimi  zagraża  w  sposób  istotny  prawidłowemu
funkcjonowaniu alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwu obrotu dokonywanego w
tym alternatywnym systemie obrotu, lub powoduje naruszenie interesów inwestorów.
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Informacje o zawieszeniu lub wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu publikowane są
niezwłocznie na stronie internetowej Organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu.

Zawieszenie notowań Akcji na Giełdzie lub ich wykluczenie może mieć negatywny wpływ na
płynność Akcji w obrocie wtórnym oraz ich wartość rynkową, a w szczególności może utrudnić
akcjonariuszom ich zbywanie. Ryzyko powyższe dotyczy Akcji wszystkich spółek notowanych
na Giełdzie.

Ryzyka związane z sankcjami administracyjnymi nakładanymi przez KNF

W przypadku gdy Emitent nie wykonuje lub wykonuje nienależycie obowiązki wskazane w art.
96 Ustawy o ofercie publicznej, Komisja może:

 wydać  decyzję  o  wykluczeniu,  na  czas  określony  lub  bezterminowo,  papierów
wartościowych z obrotu w Alternatywnym systemie obrotu, albo

 nałożyć, biorąc pod uwagę w szczególności sytuację finansową podmiotu, na który kara
jest nakładana, karę pieniężną do wysokości 1.000.000 zł, albo

 zastosować obie sankcje łącznie.

 5.Wybrane informacje ze Spółek z grupy VENO 
Grupa Kapitałowa Emitenta znacznie ewoluowała na przestrzeni ostatniego roku. 

Ze względu na fakt,  iż spółki FUND1 VENO Spółka Akcyjna SKA oraz FUND2 VENO Spółka
Akcyjna  SKA  były  przeznaczone  do  sprzedaży  i  były  aktywami  krótkoterminowymi  nie
podlegały konsolidacji.  W ramach realizowanej  w 2013 r.  strategii  rozwoju VENO docelowo
planowała sprzedać obydwa w/w podmioty do GO FUND 2 FIZAN, ze względu na możliwość
optymalizacji  podatkowej:  wszystkie  dochody  spółki  komandytowo  –  akcyjnej  pozostawały
nieopodatkowane, natomiast spółka komandytowo-akcyjna jako podmiot nie płaciła podatku
dochodowego.  

Zgodnie  z  przepisami  obowiązującymi  emitentów  rynku  NewConnect,  emitent  będący
jednostką  dominującą  obowiązany  jest  do  sporządzenia  i  przekazywania  skonsolidowanych
raportów kwartalnych, jednak konsolidacja może nie obejmować jednostki zależnej spełniającej
warunek z art. 57 pkt 1 Ustawy o rachunkowości, który stanowi, iż 'konsolidacją nie obejmuje
się jednostki zależnej, jeżeli udziały tej jednostki zostały nabyte, zakupione lub pozyskane w
innej formie, z wyłącznym ich przeznaczeniem do późniejszej odprzedaży w terminie jednego
roku od dnia ich nabycia, zakupu lub pozyskania w innej formie. 

Szczegółowe zaangażowanie  kapitałowej  spółek  zależnych i  powiązanych  w poszczególnych
jednostkach wykazane jest poniżej w opisie poszczególnych Spółek. 

W związku  z  faktem,  iż  od  2014  roku  spółki  komandytowo-akcyjne  stały  się  podatnikami
podatku dochodowego od osób prawnych, Zarząd VENO – już po dniu bilansowym - postanowił
odejść  od  koncepcji  realizacji  swoich  inwestycji  za  pośrednictwem  „GO  FUND  2  Fundusz
Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych”.

Podkreślić należy, iż zarówno FUND1 VENO Spółka Akcyjna SKA, jak i FUND2 VENO Spółka
Akcyjna SKA, kończą swój pierwszy rok obrachunkowy w dniu 31.12.2014, w związku z czym
w roku 2014 nie będą jeszcze podlegały obowiązkowi płacenia CIT.

Działania  Emitenta  są  nakierowane na  kontrolę  posiadanych  aktywów na każdym szczeblu
zarządzania i zależności. W spółkach komandytowo – akcyjnych to Emitent jest  uprawnionym
do reprezentowania i prowadzenia spraw spółki komplementariuszem.
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Emitent  opracował  procedurę informatyzacji  przebiegu informacji  pomiędzy spółkami  grupy
kapitałowej  VENO  zapewniającą  odpowiedni  sposób  i  realizację  obowiązku  informacyjnego
przez  VENO.  W  jej  wyniku  Emitent  wdraża  obecnie  system  informatyczny  w  oparciu  o
pozyskane  dofinansowanie  projektu "Wdrożenie innowacyjnego systemu automatyzującego
procesy biznesowe zachodzące pomiędzy VENO Spółka Akcyjna a Partnerami.",   w ramach
Programu  Operacyjnego  Innowacyjna  Gospodarka  Działanie  8.2.  "Wspieranie  wdrażania
elektronicznego biznesu typu B2B". (raport bieżący nr 87/2013)
System ma na celu usprawnienie komunikacji między spółkami z grupy  VENO.
Do czasu wdrożenia opracowywania wskazanego systemu, planowanego na 31.12.2014 Spółka
opracowała  procedury,  zawierające  m.in  katalog  zdarzeń,  o  których  spółki  zależne  są
zobowiązane niezwłocznie informować Spółkę VENO S.A., celem realizacji przez nią obowiązku
informacyjnego. 

W dniu bilansowym oraz na dzień publikacji  niniejszego raportu  w skład  grupy
kapitałowej VENO wchodzą:
W poniższym schemacie uwzględnione są podmioty w których spółka nadrzędna posiada co
najmniej 10% w kapitale.

 5.1.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 polegała na korzyściach wynikających z faktu, że
na mocy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych FIZAN-y zwolnione były do końca
2013 r. z płacenia podatku CIT, co oznaczało, że nabywając certyfikaty inwestycyjne funduszu,
w  przyszłości  konieczność  zapłaty  podatku  dochodowego  wystąpiłaby  dopiero  w  chwili
umorzenia certyfikatów. W ten sposób inwestor mógł 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, jakie posiada GO FUND 2 FIZAN jest 100 % akcji i głosów w FIN GERO
S.A. SKA. oraz 21,63% akcji i głosów w GERO S.A.

 5.2.FIN GERO Spółka Akcyjna S.K.A. z siedzibą w Warszawie
Forma prawna: spółka akcyjna
Siedziba: Kielecka 41A lok. 2, 02-530 Warszawa
KRS: 0000387513

Komplementariusz: Gero S.A z siedzibą w Warszawie
KRS: 0000359183
Przedmiot działalności: działalność inwestycyjna  
Struktura akcjonariatu: GO FUND2 FIZ AN zarządzany przez GO TFI SA – 100 proc. w 

kapitale zakładowym spółki oraz 100 proc. w głosach na walnym 
zgromadzeniu spółki

Spółka jest podmiotem inwestycyjnym specjalizującym się w inwestycjach w przedsięwzięcia
we wczesnej fazie rozwoju (seed, start-up).
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 5.3.GERO  Spółka Akcyjna
Forma prawna: spółka akcyjna
Siedziba: Kielecka 41A lok. 2, 02-530 Warszawa
KRS: 0000359183
Przedmiot działalności: działalność inwestycyjna  
Struktura akcjonariatu: GO FUND2 FIZAN zarządzany przez GO TFI SA posiada 220.000 

akcji dających 21,53 proc. w  kapitale zakładowym oraz głosach na
walnym zgromadzeniu tej spółki

GERO S.A.  jest  podmiotem inwestycyjnym.  Jest  komplementariuszem w FIN  GERO spółka
akcyjna S.K.A. Posiada również 325.000 akcji serii K Emitenta, dających 3,28 % w kapitale
zakładowym Spółki oraz 3,28 % w głosach na Walnym zgromadzeniu. 

 5.4.FUND1 VENO Spółka Akcyjna SKA
Forma prawna: spółka komandytowa - akcyjna
Siedziba: ul. Kielecka  41A, lok. 2, 02-530 Warszawa
KRS: 0000477736
Przedmiot działalności: działalność inwestycyjna  
Udział Emitenta w kapitale zakładowym: 499 akcji  

Emitent  jest  komplementariuszem,  a  wraz  z  podmiotem  powiązanym  FIN  GERO  SA  SKA
posiada 500 akcji Spółki, co stanowi 100 % kapitału zakładowego Spółki.  

W dniu 25 października 2013 r. FUND1 VENO Spółka akcyjna Spółka Komandytowo – Akcyjna
nabyła za kwotę 5.235.000 zł od VENO S.A. cały pakiet 464.742 akcji i 161.745 warrantów
Arrinera Automotive S.A., co stanowi 79,91 % w kapitale zakładowym oraz 79,91 % w głosach
na walnym zgromadzeniu wskazanej Spółki, o czym Emitent poinformował raportem bieżącym
nr 89/2013 z dnia 26 października 2013 r.  Transakcja ta  realizowała strategię VENO S.A.
opublikowaną raportem EBI nr 88/2013 z dnia 9 października 2013 r. polegającą na tym, że
optymalną  i  preferowaną  strukturą  w  grupie  VENO jest  posiadanie  spółek  komandytowo–
akcyjnych zależnych od FIZAN, w którym VENO ma 100 % certyfikatów, ale zarządzanych i
kontrolowanych przez VENO, bowiem zyski FIZAN są zwolnione z podatku dochodowego.    

W lutym 2014 r. w wyniku podniesienia kapitału w Arrinera Automotive Holding PLC z siedzibą
w Londynie oraz wymiany akcji Arrinera Automotive S.A. na akcje Arrinera Automotive Holding
PLC, FUND1 VENO Spółka Akcyjna SKA posiada 69,81% akcji i głosów w kapitale zakładowym
Arrinera Automotive Holding PLC.

 5.5.Arrinera Automotive Holding PLC
Forma prawna: public limited company
Siedziba: 27 Old Gloucester Street, London WC1N 3AX
Company Registration Number 08783213
Przedmiot działalności: działalność inwestycyjna  

Udział spółki zależnej od Emitenta FUND1 VENO Spółka Akcyjna SKA w kapitale zakładowym i
głosach Arrinera Automotive Holding PLC: 69,81 % 
 
Ponieważ  Arrinera  Automotive  planuje  sprzedaż  swoich  produktów  w  głównym stopniu  za
granicą, w Wielkiej Brytanii zawiązana została spółka pod firmą 'Arrinera Automotive Holding
PLC'.  Założycielem spółki  jest  FUND1 VENO Spółka  Akcyjna  SKA.  Celem powstania  spółki
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brytyjskiej  jest  strategia  rozwoju  i  promowania  supersamochodu  Arrinera  na  rynkach
zagranicznych  oraz  plany  pozyskania  zagranicznego  finansowania.   Jej  kapitał  wynosi
485.510,00 GBP. Posiada ona 95,15% akcji i głosów w Arrinera Automotive S.A.

W dniu 06-06-2014  Arrinera Automotive Holding PLC zadebiutowała na giełdzie GXG Markets
w Londynie.

 5.6.Arrinera Automotive spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
Forma prawna: spółka akcyjna
Siedziba: ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa
KRS: 0000302462
Przedmiot działalności: produkcja i sprzedaż samochodów z segmentu „supercars”

Udział spółki  Arrinera Automotive Holding PLC (zależnej od FUND1 VENO Spółka Akcyjna SKA,
która jest zależna od Emitenta) wynosi  666.034 akcji dających 95,15% % (dziewięćdziesiąt
pięć i 15/100 procent) w kapitale i głosach Arrinera Automotive S.A.

Najbardziej  znanym  projektem  Emitenta  jest  Arrinera  Automotive  S.A.,  która  realizuje
perspektywiczny  projekt  biznesowy,  jakim  jest  projektowanie  i  w  przyszłości  produkcja
pierwszego polskiego supersamochodu Arrinera Hussarya. Spółka współpracuje obecnie m.in. z
Politechniką  Warszawską,  która  koordynuje  badania  nad  aerodynamiką  pojazdu  oraz
elementami  konstrukcyjnymi  takimi  jak  rama.  Arrinera  Automotive  zawiązała  również
konsorcjum będące platformą badawczą dla innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjnych.

Emitent był jedynym założycielem Arrinera Automotive S.A. posiadając początkowo 100 proc.
akcji w kapitale zakładowym spółki i tyle samo głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.

Spółka  zakończyła  prace  nad  ramą  supersamochodu  Arrinera  Hussarya,  włączając  w  to
aranżację zabudowy podzespołów silnika, zespołu napędowego, układu jezdnego i sterowania.
Na początku października 2013 r. odbyły się kilkudniowe jazdy testowe ramy na lotnisku w
Ułężu. Brał w nich udział znany brytyjski konstruktor Lee Noble, który jest także członkiem
rady  nadzorczej  Arrinera  Automotive.  Trwają  także  finalne  prace  przy  nadwoziu  i  wnętrzu
supersamochodu. 

Po dniu bilansowym w spółce zrealizowano m.in. następujące prace:
 Dokończenie prac projektowych na udoskonaloną wersja ramy i przygotowanie plików

do cięcia elementów ramy za pomocą lasera.
 Dopracowanie poszczególnych paneli nadwozia i przygotowanie plików do frezowania.
 Przygotowanie plików CAD kabiny pasażerskiej do frezowania przy pomocy obrabiarek

CNC.
 Rozmowy w Szwajcarii z organizatorem Geneva Motor Show i zarezerwowanie miejsca

wystawowego na przyszły rok.
 Rozmowy w Londynie z inwestorami z kilku krajów.
 Rozmowy  z  dostawcą  elektroniki  do  zaawansowanego  systemu  zarządzania

poszczególnymi funkcjami w samochodzie.
 Zaprezentowanie ostatecznej stylistyki supersamochodu Arrinera Hussarya.

 5.7.FUND2 VENO Spółka Akcyjna SKA
Forma prawna: spółka komandytowa - akcyjna
Siedziba: ul. Kielecka, nr 41a, lok. 2, 02-530 Warszawa
KRS: 0000477736
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Przedmiot działalności: działalność inwestycyjna  
Udział Emitenta w kapitale zakładowym: 499 akcji  

Emitent  jest  komplementariuszem,  a  wraz  z  podmiotem  powiązanym  FIN  GERO  SA  SKA
posiada 500 akcji Spółki, co stanowi 100 % kapitału zakładowego Spółki.  

FUND2 VENO jest akcjonariuszem w wymienionych niżej spółkach The Farm 51 Group S.A.
oraz Copernicus Yachts Group S.A.

 5.8.The Farm 51 Group S.A.
Forma prawna: spółka akcyjna
Siedziba: ul. Gruszczyńskiego 2, 44-100 Gliwice
KRS: 0000383606
Przedmiot działalności: branża gier komputerowych

Udział Emitenta wraz z podmiotem zależnym wynosi 552.380 akcji reprezentujących  14,69 %
w kapitale zakładowym i 10,74%  (dziesięć procent i 74/100) głosów oraz 944.444 warrantów
subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji w cenie 8,00 zł za jedną akcję.
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 Group S.A. 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 Group S.A. 

Najnowsza produkcja "Deadfall Adventures", została wydana na świecie przez Nordic Games
GmbH, a światowa premiera gry na komputery PC oraz konsolę XBOX odbyła się w listopadzie
2013 roku. Obecnie trwają prace końcowe nad wersją na PlayStation3, która do sprzedaży trafi
w 2014 roku.
Gra Deadfall Adventures, wydana przez Spółkę 15 listopada 2013 r. to dynamiczna gry akcji z
elementami eksploracji spod znaku, która została ciepło przyjęta przez konsumentów. 

W dniu 08/01/2014 r. The Farm 51 Group oficjalnie zapowiedziała swój nowy projekt: grę Get
Even. Informacji prasowej towarzyszył trailer, prezentujący potencjał graficzny i technologiczny
produkcji. Grafika Get Even opiera się na skanach 3D rzeczywistych miejsc i postaci, dlatego
lokacje pokazane w trailerze nie tylko wyglądają realistycznie, ale po prostu istnieją realnie.
Kampania  informacyjna  miała  w  założeniu  dotrzeć  przede  wszystkim  do  mediów  i
profesjonalistów  branżowych.  Po  kilku  godzinach  od  wysłania  informacji  okazało  się,  że
rzeczywistość przerosła oczekiwania twórców gry. Zapowiedź 'Get Even' to prawdopodobnie
jeden z najbardziej spektakularnych sukcesów polskiej branży gier w ostatnich miesiącach.
Trailer umieszczony na  kanale YouTube w ciągu kilku dni obejrzało ponad 700 000 osób. Trailer
i informacje o grze zostały umieszczone w tzw. „top stories” (główne newsy) największych
światowych portali  o grach: IGN, Gamespot, Eurogamer, PC Gamer, Kotaku, Joystiq, Game
Trailers, Game Informer. Pełna lista to kilkaset artykułów i newsów na całym świecie. 

The  Farm  51  Group  współtworzy  konsorcjum  z  Polsko-Japońską  Wyższą  Szkołą  Technik
Komputerowych w Warszawie oraz Instytutem Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej
Akademii Nauk, którego celem jest realizacja projektu związanego z animacją mimiki twarzy
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przy  użyciu  najnowszych  technik  akwizycji  ruchu  (motion  capture)  i  tworzeniem
trójwymiarowych skanów postaci w ramach Programu „INNOTECH” o wartości blisko 2,5 mln zł
z czego do The Farm 51 Group S.A. trafić ma blisko 0,8 mln zł.

Ponadto  Spółka  podjęła  współpracę  z  Ośrodkiem  Badawczo  -  Rozwojowym  Urządzeń
Mechanicznych "OBRUM" sp. z o. o, (dalej "OBRUM") wchodzącym w skład Polskiego Holdingu
Obronnego,  w  zakresie  realizacji  zleceń  związanych  z  działalnością  podstawową  Polskiego
Holdingu  Obronnego.   Przedmiotem  współpracy  jest  tworzenie  symulatorów  pola  walki,
uzbrojenia  oraz  maszyn  bojowych  przy  użyciu  najnowszych  technologii  informatycznych
wykorzystywanych przez  branżę gier  oraz  przemysł  obronny.  Równocześnie  prowadzone są
prace nad projektami z kilku dziedzin, których pierwsze rezultaty zostały zaprezentowane i
entuzjastycznie  przyjęte  w  dniu  02.09.2013  na  Międzynarodowym  Salonie  Przemysłu
Obronnego  w  Kielcach.   Zarząd  The  Farm 51 Group  S.A.  szacuje,  że  wartość  kontraktów
realizowanych dla OBRUM w 2013 r. wyniesie ponad 10 proc. przychodów netto ze sprzedaży
produktów w 2013 r. Ponadto Zarząd The Farm 51 Group S.A. ocenia, że współpraca ta będzie
intensyfikowana w kolejnych latach, zdecydowanie pozytywnie wpływając na rozwój tej spółki.

The Farm 51 Group S.A. notowana jest na NewConnect.

 5.9.Copernicus Yachts Group spółka akcyjna (dawniej AbeoNet spółka 
akcyjna) z siedzibą w Warszawie

Forma prawna: spółka akcyjna
Siedziba: ul. Ząbkowska 22/24/26 lok. 36, 03-735 Warszawa 
KRS: 0000378711
Przedmiot działalności: w trakcie zmiany na marketing i sprzedaż 

jachtów motorowych
Udział Emitenta w kapitale zakładowym: 1.916.377 akcji dających 59,89%  akcji i głosów.

Łącznie Emitent wraz z podmiotem zależnym posiada 2.516.377 akcji dających 78,64 % w
kapitale zakładowym i głosach.

Zarząd Copernicus Yachts Group S.A. realizując przyjęte założenia co do kierunków rozwoju 
Spółki i tworzonej grupy kapitałowej oraz kontynuując działania rozpoczęte po włączeniu w 
skład grupy Copernicus Yachts S.A. poniżej prezentuje istotne elementy strategii mające wpływ
na dalszy rozwój Emitenta.
Przemysł jachtowy jest ważnym segment polskiej gospodarki. Tworzy go ponad 900 
przedsiębiorstw zatrudniających razem ponad 13 tys. osób, wg szacunków Polskiej Izby 
Przemysłu Jachtowego i Sportów Wodnych, roczne zdolności produkcyjne w naszym kraju to 
ponad 22 000 jednostek jachtowych – zarówno żaglowych jak i motorowych. Ponad 90% 
finalnych produktów trafia na eksport. Polski przemysł jachtowy od wielu lat buduje coraz 
mocniejszą pozycję na europejskim i światowym rynku jachtów, a za główne regiony wzrostu w
najbliższych latach uważa się Europę oraz rejon Azji i Pacyfiku. Polska produkcja jachtowa jest 
rozpoznawalna i coraz bardziej ceniona wśród konsumentów europejskich. 

Zarząd Copernicus Yachts Group S.A. definiując udział i rolę Emitenta w tym segmencie rynku 
przyjął następujące kierunki działań i organizacji grupy kapitałowej:
Copernicus Yachts Group S.A. jako podmiot dominujący będzie zarządzał spółkami z grupy i 
kontrolował ich działalność. Emitent kontynuując swoją dotychczasową działalność będzie także
realizował strategie marketingowe oraz PR'owe spółek i marek będących w grupie.
Spółka córka Copernicus Yachts S.A. jest spółką produkcyjną – stocznią jachtową. Obecnie  
jest ona na etapie budowy swojej jednostki flagowej, jachtu motorowego Copernicus 39. Jest 
to luksusowy, 12-metrowy, stalowy jacht motorowy. Jego zewnętrzna stylistyka 
nawiązuje do łodzi z segmentu „working boats”, reprezentowanych przez kutry czy traulery, 
choć faktycznie jest bardzo ekskluzywnym wyprawowym sedanem. Do jego powstania użyto 
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nowoczesnych technologii, wysokiej klasy materiałów i rozwiązań cenionych na rynku jachtów.

Ponadto w okresie najbliższych 12 miesięcy Zarząd Copernicus Yachts Group S.A. planuje 
utworzenie bądź przejęcie dwóch podmiotów rozszerzających grupę kapitałową i 
poszerzających zakres rynku docelowego o elementy wyposażenia jachtów. W tym celu w 
minionym kwartale prowadzone były prace związane z przygotowaniem strategii rozwoju tych 
podmiotów oraz prowadzone były rozmowy z potencjalnymi inwestorami.

Spółka Copernicus Yachts Group S.A. notowana jest na NewConnect.

 6.Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju
Emitent  wdraża  obecnie  system  informatyczny  w  oparciu  o  pozyskane   dofinansowanie
projektu "Wdrożenie innowacyjnego systemu automatyzującego procesy biznesowe zachodzące
pomiędzy  VENO  Spółka  Akcyjna  a  Partnerami.",   w  ramach  Programu  Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.2. "Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu
B2B". (raport bieżący nr 87/2013).
System ma na celu usprawnienie komunikacji między spółkami z grupy  VENO.

 7.Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa 
Zgodnie z wymogami art. 52 ust.2 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. 
z 2002r. nr 76, poz. 694 z późn. zm), Zarząd przedstawia sprawozdanie finansowe za okres od 
01.01.2013 do 31.12.2013, na które składa się: 
1.  wprowadzenie do sprawozdania finansowego; 
2.  bilans sporządzony na dzień 31.12.2013, który po stronie aktywów i pasywów 
wykazuje sumę 24.754.484,01 zł; 
3.  rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 wykazujący stratę 
11.889.244,71 zł; 
4.  zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013
wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 5.764.359,84 zł; 
5.  rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 wykazujący 
zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 72.458,28 zł; 
6.  dodatkowe informacje i objaśnienia. 
Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z przedstawionymi zasadami ustawy 
o rachunkowości oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową, finansową oraz 
wynik finansowy Spółki.

 8. Akcje własne 
W dniu 2012-02-08 odbyło się NWZA Emitenta podczas którego uchwalono skup do 20 proc. 
akcji własnych za maksymalnie 2,5 mln zł przy cenie maksymalnej na poziomie 4,65 zł. 

W dniu 2012-12-03 Spółka podała do publicznej wiadomości Regulamin nabywania akcji 
własnych przez Emitenta, zatwierdzony uchwałą Zarządu VENO S.A. z dnia 26/11/2012 roku. 
Termin rozpoczęcia nabywania akcji własnych nastąpił w dniu 27 listopada 2012 roku.

W roku 2012 i 2013 Emitent nabył w sumie 105 000 akcji własnych stanowiących 1,06 % 
kapitału zakładowego Spółki i ogólnej liczby głosów oraz dających prawo do 105 000 głosów na 
walnym zgromadzeniu Spółki.

W dniu 04/04/2014 Emitent zbył wszystkie akcje własne.
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 9. Oddziały (zakłady) jednostki 
Spółka nie posiada oddziałów samodzielnie sporządzających sprawozdanie finansowe. 

 10. Instrumenty finansowe
Spółka w 2013 roku częściowo finansowała swoją działalność wykorzystując kapitał zewnętrzny
pod postacią obligacji serii A, B, C, D, E, F, G i H, oprocentowanych według stopy stałej 
obejmującej marżę. Dzięki temu Emitent nie jest narażony na ryzyko zmiany stopy 
procentowej zależnej np. od WIBOR.
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12/06/2014

OŚWIADCZENIE  SPÓŁKI  VENO S.A.

w zakresie stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect

PKT DOBRA PRAKTYKA

OŚWIADCZENIE
O ZAMIARZE

STOSOWANIA
TAK / NIE

UZASADNIENIE SPÓŁKI
ZAMIARU NIESTOSOWANIA

1 Spółka powinna prowadzić  przejrzystą i efektywną politykę informacyjną,  zarówno z
wykorzystaniem  tradycyjnych  metod,  jak  i  z  użyciem  nowoczesnych  technologii,
zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz szeroki dostęp do informacji. Spółka
korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod, powinna zapewnić odpowiednią
komunikację  z inwestorami  i  analitykami,  umożliwiać  transmitowanie  obrad walnego
zgromadzenia  z  wykorzystaniem  sieci  Internet,  rejestrować  przebieg  obrad  i
upubliczniać go na stronie internetowej.

TAK,
z wyłączeniem 

transmisji obrad 
walnego 

zgromadzenia 
przez Internet,  

 rejestracji video 
przebiegu obrad 

oraz 
upublicznianiem 

takiej video 
rejestracji 

Wszystkie istotne informacje dotyczące 
zwołania i przebiegu walnego 

zgromadzenia są publikowane przez 
Emitenta w formie raportów bieżących 

oraz umieszczane na  stronie 
internetowej, zatem akcjonariusze nie 
biorący udziału osobiście w walnym 

zgromadzeniu oraz inni zainteresowani 
inwestorzy mają możliwość 

zapoznania się ze sprawami poruszanymi 
na walnym zgromadzeniu. 

Koszty związane z infrastrukturą techniczną 
umożliwiającą transmisję obrad walnego 

zgromadzenia przez Internet Emitent 
uznaje za niewspółmierne do ewentualnych 

korzyści z tego wynikających. 

2 Spółka  powinna  zapewnić  efektywny  dostęp  do  informacji  niezbędnych  do  oceny
sytuacji i perspektyw spółki oraz sposobu jej funkcjonowania.

TAK

3 Spółka prowadzi 
korporacyjną stronę 
internetową i 
zamieszcza na niej:

3.1 podstawowe informacje o spółce i jej działalności 
(strona startowa),

TAK

3.2 opis działalności emitenta ze wskazaniem rodzaju
działalności,  z  której  emitent  uzyskuje  najwięcej
przychodów,

TAK

3.3 opis  rynku,  na  którym  działa  emitent,  wraz  z
określeniem pozycji emitenta na tym rynku,

TAK, 
z wyłączeniem 

określenia pozycji 
emitenta na rynku 

Z uwagi na specyfikę działalności Emitenta 
i brak źródeł statystycznych dotyczących 

segmentu rynku, na którym działa, 
wiarygodne oszacowanie jego pozycji na 

rynku nie jest możliwe. 
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3.4 życiorysy zawodowe członków organów spółki, TAK, 
z wyłączeniem

życiorysów
członków Rady

Nadzorczej

Informacje te nie były publikowane na stronie
internetowej Spółki, gdyż nie wszyscy

członkowie organów spółki przekazali takie 
informacje. 

3.5 powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia
członka  rady  nadzorczej,  informacje  o
powiązaniach  członka  rady  nadzorczej  z
akcjonariuszem  dysponującym  akcjami
reprezentującymi  nie  mniej  niż  5% ogólnej  liczby
głosów na walnym zgromadzeniu spółki,

TAK

3.6 dokumenty korporacyjne spółki, TAK

3.7 zarys planów strategicznych spółki, TAK

3.8 opublikowane  prognozy  wyników  finansowych  na
bieżący rok obrotowy, wraz z założeniami do tych
prognoz (w przypadku gdy emitent takie publikuje),

NIE
Z uwagi na specyfikę działalności Emitenta,

Spółka nie publikuje prognoz 

3.9 strukturę  akcjonariatu  emitenta,  ze  wskazaniem
głównych akcjonariuszy oraz akcji znajdujących się
w wolnym obrocie,

TAK

3.10 dane  oraz  kontakt  do  osoby,  która  jest
odpowiedzialna  w  spółce  za  relacje  inwestorskie
oraz kontakty z mediami,

TAK,
z wyłączeniem
podania osoby

Osoba taka nie była wskazana bezpośrednio
na stronie www, gdyż za relacje inwestorskie
oraz kontakty z mediami odpowiedzialny był 

Prezes Zarządu dostępny po ogólnym
numerem telefonu

3.12 opublikowane raporty bieżące i okresowe, TAK

3.13 kalendarz  zaplanowanych  dat  publikacji
finansowych  raportów  okresowych,  dat  walnych
zgromadzeń,  a  także  spotkań  z  inwestorami  i
analitykami oraz konferencji prasowych,

TAK,
z wyłączeniem dat

spotkań z
inwestorami i
analitykami

Informacja o zwoływanych WZA wynikała
z publikowanych przez Spółkę, w tym

system ESPI, EBI oraz na stronie
internetowej spółki, 

raportów bieżących. Przedstawiciele
spółki udzielali wszelkich informacji

natomiast nie był ustalony kalendarz
konferencji prasowych czy 

spotkań z analitykami, inwestorami.
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3.14 informacje  na  temat  zdarzeń  korporacyjnych,
takich jak wypłata dywidendy, oraz innych zdarzeń
skutkujących nabyciem lub ograniczeniem praw po
stronie akcjonariusza, z uwzględnieniem terminów
oraz  zasad  przeprowadzania  tych  operacji.
Informacje  te  powinny  być  zamieszczane  w
terminie umożliwiającym podjęcie przez inwestorów
decyzji inwestycyjnych,

TAK

3.16 pytania  akcjonariuszy  dotyczące  spraw  objętych
porządkiem  obrad,  zadawane  przed  i  w  trakcie
walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na
zadawane pytania,

TAK

3.17 informację na temat powodów odwołania walnego
zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad
wraz z uzasadnieniem,

TAK

3.18 informację  o  przerwie  w  obradach  walnego
zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy,

TAK

3.19 informacje  na  temat  podmiotu,  z  którym  spółka
podpisała  umowę  o  świadczenie  usług
Autoryzowanego Doradcy ze wskazaniem nazwy,
adresu  strony  internetowej,  numerów
telefonicznych  oraz  adresu  poczty  elektronicznej
Doradcy,

TAK

3.20 Informację na temat podmiotu, który pełni funkcję
animatora akcji emitenta,

TAK

3.21 dokument informacyjny (prospekt emisyjny) spółki,
opublikowany w ciągu ostatnich 12 miesięcy,

TAK

Informacje  zawarte  na  stronie  internetowej  powinny  być  zamieszczane  w  sposób
umożliwiający  łatwy  dostęp  do  tych  informacji.  Emitent  powinien  dokonywać
aktualizacji informacji umieszczanych na stronie internetowej. W przypadku pojawienia
się  nowych,  istotnych  informacji  lub  wystąpienia  istotnej  zmiany  informacji

TAK
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umieszczanych na stronie internetowej, aktualizacja powinna zostać przeprowadzona
niezwłocznie.

4 Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową, według wyboru emitenta, w języku
polskim lub angielskim.  Raporty bieżące i  okresowe powinny być  zamieszczane na
stronie internetowej co najmniej w tym samym języku, w którym następuje ich publikacja
zgodnie z przepisami obowiązującymi emitenta.

TAK

5 Spółka  powinna  prowadzić  politykę  informacyjną  ze  szczególnym  uwzględnieniem
potrzeb  inwestorów  indywidualnych.  W  tym  celu  Spółka,  poza  swoją  stroną
korporacyjną  powinna  wykorzystywać  indywidualną  dla  danej  spółki  sekcję  relacji
inwestorskich znajdującą na stronie www.GPWInfoStrefa.pl.

Nie

6 Emitent powinien utrzymywać bieżące kontakty z przedstawicielami Autoryzowanego
Doradcy,  celem  umożliwienia  mu  prawidłowego  wykonywania  swoich  obowiązków
wobec  emitenta.  Spółka  powinna  wyznaczyć  osobę  odpowiedzialną  za  kontakty  z
Autoryzowanym Doradcą.

TAK

7 W przypadku,  gdy w spółce nastąpi zdarzenie,  które w ocenie emitenta ma istotne
znaczenie  dla  wykonywania  przez  Autoryzowanego  Doradcę  swoich  obowiązków,
emitent niezwłocznie powiadamia o tym fakcie Autoryzowanego Doradcę.

TAK

8 Emitent  powinien  zapewnić  Autoryzowanemu  Doradcy  dostęp  do  wszelkich
dokumentów i informacji niezbędnych do wykonywania obowiązków Autoryzowanego
Doradcy.

TAK

9 Emitent  przekazuje  w
raporcie rocznym:

9.1 informację na temat łącznej wysokości wynagrodzeń
wszystkich członków zarządu i rady nadzorczej,

TAK

9.2 informację na temat wynagrodzenia Autoryzowanego
Doradcy  otrzymywanego  od  emitenta  z  tytułu
świadczenia  wobec  emitenta  usług  w  każdym
zakresie.

Nie

10 Członkowie  zarządu  i  rady  nadzorczej  powinni  uczestniczyć  w  obradach  walnego
zgromadzenia  w  składzie  umożliwiającym  udzielenie  merytorycznej  odpowiedzi  na
pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia.

TAK

11 Przynajmniej  2  razy  w  roku  emitent,  przy  współpracy  Autoryzowanego  Doradcy,
powinien  organizować  publicznie  dostępne  spotkanie  z  inwestorami,  analitykami  i
mediami.

Nie Spółka na bieżąco odpowiada na pytania
inwestorów, mediów i analityków za
pośrednictwem Internetu, rozmów

telefonicznych, czy 
wcześniej ustalonych, indywidualnych spotkań.
W chwili obecnej nie ma natomiast ustalonego

kalendarza konferencji prasowych czy 
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spotkań z analitykami lub inwestorami.

12 Uchwała  walnego  zgromadzenia  w  sprawie  emisji  akcji  z  prawem  poboru  powinna
precyzować cenę emisyjną albo mechanizm jej ustalenia lub zobowiązać organ do tego
upoważniony  do  ustalenia  jej  przed  dniem  ustalenia  prawa  poboru,  w  terminie
umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej.

TAK

13 Uchwały  walnego  zgromadzenia  powinny  zapewniać  zachowanie  niezbędnego
odstępu  czasowego  pomiędzy  decyzjami  powodującymi  określone  zdarzenia
korporacyjne a datami, w których ustalane są prawa akcjonariuszy wynikające z tych
zdarzeń korporacyjnych.

TAK

13a W przypadku otrzymania przez zarząd emitenta od akcjonariusza posiadającego co
najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce,
informacji  o  zwołaniu  przez niego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia  w trybie
określonym w art. 399 § 3 Kodeksu spółek handlowych, zarząd emitenta niezwłocznie
dokonuje  czynności,  do  których  jest  zobowiązany  w  związku  z  organizacją  
i przeprowadzeniem walnego zgromadzenia. Zasada ta ma zastosowanie również w
przypadku  upoważnienia  przez  sąd  rejestrowy  akcjonariuszy  
do  zwołania  nadzwyczajnego  walnego  zgromadzenia  na  podstawie  
art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych.

TAK

14 Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy powinny być tak
ustalone, aby czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a w każdym
przypadku nie  dłuższy niż  15 dni  roboczych.  Ustalenie  dłuższego okresu  pomiędzy
tymi terminami wymaga szczegółowego uzasadnienia.

TAK

15 Uchwała  walnego  zgromadzenia  w  sprawie  wypłaty  dywidendy  warunkowej  może
zawierać  tylko  takie  warunki,  których  ewentualne  ziszczenie  nastąpi  przed  dniem
ustalenia prawa do dywidendy.

TAK

16 Emitent  publikuje  raporty  miesięczne,  w  terminie  14  dni  od  zakończenia  miesiąca.
Raport miesięczny powinien zawierać co najmniej:
• informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym
emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji
finansowej oraz wyników finansowych emitenta,
• zestawienie  wszystkich  informacji  opublikowanych  przez emitenta w trybie
raportu bieżącego w okresie objętym raportem,
• informacje na temat realizacji celów emisji,  jeżeli  taka realizacja, choćby w
części, miała miejsce w okresie objętym raportem,

Nie W opinii Emitenta, w okresach 
miesięcznych wystarczające jest należyte 
wypełnianie obowiązków informacyjnych z 

wykorzystaniem stron internetowych 
(korporacyjnych spółki, rynku 

NewConnect, GPW). Spółka zobowiązała się
do publikowania wybranych 

kwartalnych danych finansowych i tę 
praktykę zamierza kontynuować w 

przyszłości. 
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• kalendarz  inwestora,  obejmujący  wydarzenia  mające  mieć  miejsce  w
nadchodzącym  miesiącu,  które  dotyczą  emitenta  i  są  istotne  z  punktu  widzenia
interesów  inwestorów,  w  szczególności  daty  publikacji  raportów  okresowych,
planowanych walnych zgromadzeń,  otwarcia subskrypcji,  spotkań z inwestorami lub
analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

16a W przypadku naruszenia przez emitenta obowiązku informacyjnego określonego w 
Załączniku Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu („Informacje bieżące i
okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”) 
emitent powinien niezwłocznie opublikować, w trybie właściwym dla przekazywania 
raportów bieżących na rynku NewConnect, informację wyjaśniającą zaistniałą sytuację.

TAK

Prezes Zarządu

Arkadiusz Kuich
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