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I. LIST OD ZARZĄDU

Szanowni Państwo,

2014 był okresem kolejnych historycznie wysokich wyników MEDIACAP SA. Całorocznie 

osiągnęliśmy 67,6 mln złotych przychodów (+94,5% r/r) co przełożyło się na 5,5 mln złotych 

wyniku EBITDA (+61,1% r/r) i 3,3 mln złotych znormalizowanego zysku netto (+46,0% r/r).*

Mając na uwadze transakcje przejęcia dokonane w ostatnim okresie warto przytoczyć 

nasze szacunki like for like (czyli odnoszące obecne wyniki grupy do porównywalnej 

struktury pro-forma za 2013), które również wskazują na silny wzrost wyników: porówny-

walne przychody wzrosły o +7,5% a EBITDA o +148,8%. Dane te potwierdzają efekty 

synergii, jakie udało się wyzwolić w przejmowanych podmiotach poprzez ich integracje 

w ramach MEDIACAP SA.

Poniżej znajdą Państwo więcej szczegółów na temat kluczowych wyników i wydarzeń 

w MEDIACAP SA w 2014:

Jednostka główna: gorszy rok, ambitne plany na 2015

Całorocznie jednostka główna przyniosła 12,4 mln złotych przychodów (-41,0% r/r) 

przy 1,0 mln złotych EBITDA (-37,2%) i 1,3 mln złotych zysku netto (+11,0%). Znacząco 

niższe przychody spółki wobec 2014 są pochodną gorszego roku pod kątem nowego 

biznesu oraz innego rozkładu zleceń  w ramach Grupy. Na wkaźniki dynamiki miał też 

wpływ efekt bazy, która w 2013  była rekordowo wysoko, również z racji dużych jednora-

zowych zleceń. Warto zwrócić uwagę na utrzymanie rentowności EBITDA, które wskazują 

na elastyczność bazy kosztowej podmiotu.

W 2015 spodziewamy się zdecydowanego wzrostu przychodów w ramach jednostki 

głównej, dzięki pozyskanym nowym zleceniom dla między innymi takich marek jak BZ 

WBK, PGE czy Związku Polskie Mięso (wygrany kontrakt o wartości 3,66 mln złotych), 

ale również dzięki znacząco poszerzonej efercie rynkowej, która sprawi, że będzie ona 

zawierać więcej długofalowych kontraktów. 
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Spółki zależne: 55,2 mln złotych przychodu i 4,5 mln złotych EBITDA

To spółki zależne były źródłem silnego wzrostu MEDIACAP SA w 2014. Łącznie przyniosły 

Grupie 55,2 mln złotych przychodu (bez wyłączeń konsolidacyjnych) (+301,6% r/r), 

4,5 mln złotych EBITDA (+144,7%) i 2,0 mln złotych kontrybucji do znormalizowanego 

zysku netto (+126,1%).

Wyniki te potwierdzają pozytywny efekt dokonanych przejęć. Pokazują, że potrafimy 

skutecznie generować korzyści skali i zwiększać nasz udział w rynku poprzez wchodzenie w 

nowe segmenty – głównie Data i Digital, które stanowiły 63% przychodów Grupy w 2014.

Strategia rozwoju: prostsza struktura, w drodze na główny parkiet 

Wzrost EBIDTA i zysku netto pozostaje naszym kluczowym priorytetem. Kluczem do nie-

go będzie uproszczenie struktury kapitałowej i organizacyjnej Grupy. W tym kontekście 

warto zauważyć, że w lutym 2015 udało nam się zwiększyć udział w spółce zależnej 

The Digitals Sp. z o.o. z 54% do 75,5% udziałów, co było pierwszą z planowanej serii 

wykupów akcjonariuszy mniejszościowych.

Źródłem wyższej rentowności będą też korzyści skali generowane przez kolejną transakcję. 

W 2015 planujemy przejąć podmiot, który zwiększy EBITDA o co najmniej 3,0 mln złotych 

i pozwoli przekroczyć Grupie 100 mln złotych przychodów. Dodatkowo w 2015 ujawnią się 

efekty jednorazowych kosztów integracji, które ponieśliśmy już w poprzedzającym roku.

Spoiwem naszej strategii pozostaje przejście MEDIACAP SA na rynek regulowany 

zaplanowane na H1 2015, co zapewni Spółce lepszą  pozycję  do dalszych przejęć 

i korzyści dla akcjonariuszy dzięki wyższej wiarygodności, lepszemu dostępowi do kapitału 

i płynności. Prospekt do Komisji Nadzoru Finansowego, uwzględniający planowaną 

emisję 1,6 miliona nowych akcji został złożony z końcem lutego. 
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Podsumowanie

2014 potwierdził skuteczność strategii, dzięki której nieprzerwanie rośniemy od 2010 

i po raz kolejny skokowo zwiększyliśmy przychody i zyski. 

 

Pozostajemy przekonani, że 2015 przyniesie kolejny przełom w skali naszych działań, 

w drodze do pozycji jedynego liczącego się polskiego konkurenta dla międzynaro- 

dowych holdingów reklamowych.

Zapraszamy do lektury pełnego raportu za 2014  i łączymy wyrazy szacunku,

Jacek Olechowski     Edyta Gurazdowska

Prezes Zarządu     Członek Zarządu

jo@mediacap.pl     eg@mediacap.pl 

  

* znormalizowany zysk netto nie uwzględnia amortyzacji wartości firmy spółek zależnych, która nie będzie naliczana 
po przejściu przez Spółkę na Międzynarodowe Standardy Rachunkowości. 
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1. DANE EWIDENCYJNE

MEDIACAP SA

Kraj siedziby: Polska

Siedziba Spółki: Warszawa

Forma prawna: Spółka akcyjna

Przepisy prawa: Prawo polskie, zgodnie z KSH

Adres siedziby: ul. Francuska 37, 03-905 Warszawa

Numery telekomunikacyjne: tel. (22) 463 99 70, fax. (22) 463 99 08

Adres e-mail: office@mediacap.pl

Strona internetowa: www.mediacap.pl

NIP: 521-27-93-367

REGON: 12976217

KRS: 302232

Oznaczenie Sądu KRS: Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS

SCHOLZ & FRIENDS WARSZAWA SP. Z O.O.

Kraj siedziby: Polska

Siedziba Spółki: Warszawa

Forma prawna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Przepisy prawa: Prawo polskie

Adres siedziby: ul. Goraszewska 23, 02-910 Warszawa

Numery telekomunikacyjne: tel. (22) 463 86 48, fax. (22) 463 86 49

Adres e-mail: biuro@scholz-and-friends.pl

Strona internetowa: www.scholz-and-friends.pl

NIP: 521-103-17-13

REGON: 11177017

KRS: 31134

Oznaczenie Sądu KRS: Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS
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IQS SP. Z O.O.

Kraj siedziby: Polska

Siedziba Spółki: Warszawa

Forma prawna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Przepisy prawa: Prawo polskie

Adres siedziby: ul. Francuska 37, 03-905 Warszawa

Numery telekomunikacyjne: tel. +48 (22) 592 63 00, fax. +48 (22) 825 48 70

Adres e-mail: kontakt@grupaiqs.pl

Strona internetowa: www.grupaiqs.pl

NIP: 526-10-05-418

REGON: 10763240

KRS: 41388 

Oznaczenie Sądu KRS: Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS

THE DIGITALS SP. Z O.O.

Kraj siedziby: Polska

Siedziba Spółki: Warszawa

Forma prawna: Społka z ograniczoną Odpowiedzialnością

Przepisy prawa: Prawo polskie

Adres siedziby: ul. Mińska 25, bud. 63, 03-808 Warszawa

Numery telekomunikacyjne: tel. +48 (22) 879 69 00

Adres e-mail: biuro@thedigitals.pl

Strona internetowa: www.thedigitals.pl

NIP: 521-34-38-349

REGON: 140767291

KRS: 280647

Oznaczenie Sądu KRS: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS
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EDGE TECHNOLOGY SP. Z O.O.

Kraj siedziby: Polska

Siedziba Spółki: Warszawa

Forma prawna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Przepisy prawa: Prawo polskie, zgodnie z KSH

Adres siedziby: ul. Lwowska 53,  35-301 Rzeszów

Adres e-mail: biuro@edgetechnology.pl

Strona internetowa: http://edgetechnology.pl/

NIP: 521-34-07-633

REGON: 140701174

KRS: 263727

Oznaczenie Sądu KRS: Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS

IQS DATA SP. Z O.O.

Kraj siedziby: Polska

Siedziba Spółki: Warszawa

Forma prawna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Przepisy prawa: Prawo polskie

Adres siedziby: ul.Francuska 37, 03-905 Warszawa

Numery telekomunikacyjne: tel. +48 (22) 889 01 69

Adres e-mail: biuro@sunmax.pl

Strona internetowa: www.sunmax.pl

NIP: 524-274-57-69

REGON: 145491103

KRS: 398619

Oznaczenie Sądu KRS: Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS
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IQS ONLINE SP. Z O.O.

Kraj siedziby: Polska

Siedziba Spółki: Warszawa

Forma prawna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Przepisy prawa: Prawo polskie

Adres siedziby: ul.Francuska 37, 03-905 Warszawa

Numery telekomunikacyjne: tel. +48 (22) 592 63 00

Adres e-mail: kontakt@grupaiqs.pl

Strona internetowa: http://www.grupaiqs.pl

NIP: 522-27-61-802

REGON: 015890150

KRS: 222507

Oznaczenie Sądu KRS: Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS

QUANT SP. Z O.O.

Kraj siedziby: Polska

Siedziba Spółki: Warszawa

Forma prawna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Przepisy prawa: Prawo polskie

Adres siedziby: ul.Francuska 37, 03-905 Warszawa

Numery telekomunikacyjne: tel. +48 (22) 592 63 00

Adres e-mail: kontakt@grupaiqs.pl

Strona internetowa: http://www.grupaiqs.pl

NIP: 526-124-42-93

REGON: 011853056

KRS: 72929

Oznaczenie Sądu KRS: Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS
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Spółka MEDIACAP SA, powstała w wyniku przekształcenia spółki EM LAB Sp. z o.o. 

wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000133305, powstałej 

zgodnie z aktem notarialnym Rep. A nr 1697/98 z 05 marca 1998. Przekształcenie nastąpiło 

zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, na podstawie uchwały Zgromadzenia 

Wspólników EM LAB Sp. z o.o. z dnia 12 lutego 2008. Data rejestracji w KRS nazwy 

MEDIACAP SA – 30 sierpnia 2010. Zgodnie ze Statutem czas trwania działalności 

Spółki jest nieograniczony. Statut MEDIACAP SA został przyjęty aktem notarialnym 

Rep. A nr 3028/2008 w dniu 12 lutego 2008. Ostatnia zmiana statutu Spółki miała 

miejsce 23 lutego 2015, Rep. A nr 2375/2015.

Spółka nie posiada oddziałów.

Spółka MEDIACAP SA jest jednostką dominującą Grupy Kapitałowej MEDIACAP SA. 

Spółka MEDIACAP SA posiada markę handlową EMLAB.
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2. WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY MEDIACAP SA

Kursy przyjęte do przeliczenia danych finansowych. 

W przypadku danych bilansowych użyto średniego kursu NBP ustalonego na ostatni dzień 

okresu, którego dotyczą prezentowane dane.

W przypadku danych pochodzących z rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów 

pieniężnych użyto kursów stanowiących średnią arytmetyczną kursów podawanych przez 

NBP na ostatni dzień miesiąca wchodzącego w skład okresu sprawozdawczego.

4,1472

średni na koniec okresu

2013 4,1974

średni w okresie

4,26232014 4,1845

PLN EUR

Wybrane dane finansowe

okres od 
01.01.2013

do 31.12.2013

okres od 
01.01.2014

do 31.12.2014

okres od 
01.01.2013

do 31.12.2013

okres od 
01.01.2014

do 31.12.2014

Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 34 743 945,67 67 579 205,86 8 277 492,18 16 149 887,89

II. Amortyzacja 100 765,83 316 686,79 24 006,73 75 680,92

III. Zysk (strata) ze sprzedaży 3 146 894,64 5 157 724,02 749 724,74 1 232 578,33

IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 338 263,98 5 222 814,31 795 317,10 1 248 133,42

V. Zysk (strata) brutto 3 231 076,99 4 444 455,92 769 780,58 1 062 123,53

VI. Zysk (strata) mniejszości 147 754,33 659 683,55 35 305,69 157 163,87

VII. Zysk (strata) netto 2 170 768,09 2 360 571,25 517 169,70 564 122,66

VIII. Należności długoterminowe 0,00 101 853,00 0,00 23 896,25

IX. Należności krótkoterminowe 10 360 688,09 17 803 435,37 2 498 236,90 4 176 955,02

X. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 5 143 415,74 3 182 600,16 1 240 214,06 746 686,10

XIII. Kapitał własny razem 4 723 657,28 15 838 697,65 1 138 999,15 3 715 997,85

XI. Zobowiązania długoterminowe 0,00 833 100,00 0,00 195 457,85

XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 7 220 509,90 11 382 271,68 1 741 056,59 2 670 452,97

XIV. Liczba akcji 11 134 880 16 127 542 11 134 880 16 127 542

XV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,19 0,15 0,05 0,03

XVI. Wartość księgowa na jedną akcję (zł / EUR) 0,42 0,98 0,10 0,23
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3. ZARZĄD SPÓŁEK GRUPY MEDIACAP

Od dnia 23 lutego 2010 Zarząd Spółki MEDIACAP SA  składa się z 2 osób:

Jacek Olechowski Prezes Zarządu 

Edyta Gurazdowska Członek Zarządu

Kompetencje i zasady pracy Zarządu MEDIACAP SA zostały określone w następujących 

dokumentach:

 • Statut Spółki MEDIACAP SA

 • Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect

 • Obowiązujące przepisy prawne

Zarząd Spółki Scholz & Friends Warszawa Sp. z o.o. w 2014 składał się z 1 osoby:

Marcin Jeziorski Prezes Zarządu

Zarząd Spółki IQS Sp. z o.o. w 2014 składał się z 1 osoby:

Alina Lempa Prezes Zarządu

Zarząd Spółki IQS Data Sp. z o.o. w 2014 składał się z 1 osoby:

Piotr Firkowski – Prezes Zarządu

Zarząd Spółki IQS Online Sp. z o.o. od 16.07.2014 do końca 2014 składał się z 

następujących osób:

Alina Lmpa – Prezes Zarządu (od dnia 16.07.2014)

Mieczysław Wójcik – Członek Zarządu (od dnia 16.07.2014)

Jan Kunkowski – Członek Zarządu (w okresie 16.07.2014 – 11.09.2014)

Zarząd Spółki Quant Sp. z o.o. w 2014 składał się z 1 osoby:

Mieczysław Wójcik – Prezes Zarządu

Zarząd Spółki The Digitals Sp. z o.o. w 2014 składał się z następujących osób:

Artur Karczykowski – Prezes Zarządu

Bartosz Aninowski – Wiceprezes Zarządu (do dnia 10.06.2014)
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Zarząd Spółki Edge Technology Sp. z o.o. w 2014 składał się z następujących osób:

Marek Żołędziowski – Prezes Zarządu (do dnia 09.05.2014)

Bartosz Aninowski – Prezes Zarządu (od dnia 09.05.2014)

4. RADA NADZORCZA SPÓŁKI MEDIACAP SA

Od dnia 20 czerwca 2013 do 20 października 2014 Rada Nadzorcza składała się z:

Hubert Janiszewski Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Filip Friedmann Członek Rady Nadzorczej 

Julian Kozankiewicz  Członek Rady Nadzorczej 

Jacek Welc Członek Rady Nadzorczej 

Marek Żołędziowski Członek Rady Nadzorczej

Od dnia 20 października 2014 Rada Nadzorcza składa się z:

Hubert Janiszewski Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Filip Friedmann Członek Rady Nadzorczej 

Julian Kozankiewicz  Członek Rady Nadzorczej 

Artur Osuchowski Członek Rady Nadzorczej 

Jacek Welc Członek Rady Nadzorczej

Kompetencje i zasady pracy Rady Nadzorczej MEDIACAP SA zostały określone 

w następujących dokumentach:

 • Statut Spółki MEDIACAP SA

 • Regulamin Rady Nadzorczej

 • Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect

 • Obowiązujące przepisy prawne
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Liczba akcji (szt.)

Udział 
w kapitale 

zakładowym (%) Liczba głosów

Udział 
w ogólnej liczbie 

głosów (%)

Seria A       10 000 000    62%        10 000 000    62%

Seria B         1 134 880    7%          1 134 880    7%

Seria C         4 992 662    31%          4 992 662    31%

SUMA       16 127 542    100%        16 127 542    100%

5. AKCJE I STRUKTURA AKCJONARIATU

a) Struktura akcyjna kapitału zakładowego 

Na dzień sporządzenia sprawozdania kapitał zakładowy MEDIACAP SA wynosił 

806 377,10 PLN i dzielił się na 16 127 542 akcje o wartości nominalnej 0,05 zł każda, w tym:

 1.  10 000 000 (dziesięć milionów) niepodzielnych akcji zwykłych na okaziciela serii 

A o kolejnych numerach 0000001 do 10 000 000 o równej wartości nominalnej 

po 5 (pięć) groszy każda;

 2.  1 134 880 (jeden milion sto trzydzieści cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt) 

niepodzielnych akcji zwykłych na okaziciela serii B o kolejnych numerach 

10 000 001 do 11 134 880 o równej wartości nominalnej po 5 (pięć) groszy każda.

 3.  4 992 662 (cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset 

sześćdziesiąt dwa) niepodzielnych akcji zwykłych na okaziciela serii C o kolejnych 

numerach 11 134 881 do 16 127 542 o równej wartości nominalnej po 5 (pięć) 

groszy każda.

Struktura kapitału zakładowego na dzień sporządzenia sprawozdania:
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b) Struktura akcjonariatu  

Na dzień 26 lutego 2015 wg informacji posiadanej przez Spółkę akcjonariat przedstawiał 

się następująco:

Spółka na dzień sporządzenia sprawozdania posiadała 144 138 własnych akcji.

Imię i nazwisko Liczba posiadanych akcji Procentowy udział Procentowy udział
(lub Nazwa) stan na dzień posiadanych akcji posiadanych akcji
 26.02.2015 w kapitale zakładowym w głosach na WZA

Posella Limited 5 950 661 36,90% 36,90%

Frinanti Limited 4 685 833 29,05% 29,05%

mWealth Management SA 814 636 5,05% 5,05%

Pozostali (poniżej 5% ogólnej
liczby głosów na WZA) 4 676 412 29,00% 29,00%

SUMA 16 127 542 100,00% 100,00%

29%

37% POSELLA LIMITED

29%

MWEALTH MANAGEMENT SA5%

FRINANTI LIMITED

POZOSTALI (POWYŻEJ 5% OGÓLNEJ

LICZBY GŁOSÓW NA WZA)
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Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% (bezpośrednio i pośrednio) ogólnej liczby 

głosów na Walnym Zgromadzeniu na dzień sporządzenia raportu rocznego (na dzień 

26 lutego 2015), oraz zmiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji Emitenta 

od dnia, na który został sporządzony raport roczny za 2014.

Imię i nazwisko
(lub Nazwa)

Liczba
posiadanych akcji stan 

na dzień 26.02.2015
Zmiany w stanie 
posiadania akcji

Liczba
posiadanych akcji 

stan na 31.12.2014

Procentowy udział 
posiadanych akcji 

w kapitale zakładowym

Procentowy udział 
posiadanych akcji 

w głosach na WZA

Osoby zarządzające

Jacek Olechowski 486 470 - 486 470    3,02% 3,02%

Edyta Gurazdowska 83 656 -   83 656 0,52% 0,52%

Osoby nadzorujące

Filip Friedmann 359 650 - 359 650    2,23% 2,23%

Hubert Janiszewski 25 000  - 25 000    0,16% 0,16%

Julian Kozankiewicz 33 698 -  33 698 0,21% 0,21%

Artur Osuchowski -  - - 0,00% 0,00%

Jacek Welc -  - - 0,00% 0,00%

Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji Spółki lub uprawnień do nich (opcji) 
przez osoby zarządzające i nadzorujące Spółkę zgodnie z posiadanymi przez Spółkę 
informacjami w okresie od dnia, na który został sporządzony raport roczny za 2014.

W tabelach pokazano także podmioty (osoby) posiadające mniej niż 5% akcji w kapitale 

zakładowym, lecz powiązane z podmiotami (osobami), które posiadają powyżej 5% akcji. 

Powiązania członków Rady Nadzorczej z akcjonariuszami dysponującymi akcjami 

reprezentującymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów:

Filip Friedmann jest właścicielem spółki Frinanti Limited

Jacek Olechowski jest właścicielem spółki Posella Limited

Imię i nazwisko
(lub Nazwa)

Liczba
posiadanych akcji 

stan na dzień 26.02.2015
Zmiany w stanie 
posiadania akcji

Liczba
posiadanych akcji 

stan na 31.12.2014

Procentowy udział 
posiadanych akcji 

w kapitale zakładowym

Procentowy udział 
posiadanych akcji 

w głosach na WZA

Posella Limited 5 950 661 - 5 950 661 36,90% 36,90%

Jacek Olechowski 486 470 - 486 470 3,02% 3,02%

Frinanti Limited 4 685 833 -    4 685 833 29,05% 29,05%

Filip Friedmann 359 650 -      359 650 2,23% 2,23%

mWealth 
Management SA 814 636 - 814 636 5,05% 5,05%
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c) Zmiany w strukturze akcjonariatu w 2014

20 luty 2014 – Zmniejszenie stanu posiadania akcji Spółki przez Członka Rady 
Nadzorczej – Marka Żołędziowskiego

Zarząd MEDIACAP SA (dalej Spółka) poinformował o zmianie stanu posiadania 
akcji Spółki. Zmiana stanu posiadania nastąpiła w związku z zarejestrowaniem przez Sąd 
Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS podwyższenia kapitału 
zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki oraz objęcia 
akcji zwykłych na okaziciela serii C przez Posella Limited oraz Frinanti Limited w drodze 
subskrypcji prywatnej.

Podwyższenie kapitału zakładowego spowodowało zmniejszenie stanu posiadania 
akcji przez Marka Żołędziowskiego. Przed zajściem wyżej wymienionego zdarzenia 
Marek Żołędziowski posiadał pośrednio 956 362 akcje, stanowiące 8,59% udziału w kapi-
tale zakładowym Spółki, dających prawo do 956 362 głosów, co stanowiło 8,59% ogólnej 
liczby głosów. Na skutek wskazanego wyżej zdarzenia Marek Żołędziowski posiada aktual-
nie pośrednio 956 362 akcje, stanowiące 5,93% udziałów w kapitale zakładowym Spółki, 
dających prawo do 956 362 głosów, co stanowi 5,93% ogólnej liczby głosów. 

20 luty 2014 – Zwiększenie stanu posiadania akcji Spółki przez Członka Rady 
Nadzorczej – Filipa Friedmanna

Zarząd MEDIACAP SA (dalej Spółka) poinformował o zmianie stanu posiadania 
akcji Spółki. Zmiana stanu posiadania nastąpiła w związku z zarejestrowaniem przez Sąd 
Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS podwyższenia kapitału 
zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki oraz objęcia 
akcji zwykłych na okaziciela serii C przez Posella Limited oraz Frinanti Limited w drodze 
subskrypcji prywatnej.

Podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie akcji zwykłych na okaziciela serii C 
przez Frinanti Limited spowodowało pośrednie nabycie akcji w Spółce przez Filipa 
Friedmanna. Przed podwyższeniem kapitału zakładowego Filip Friedmann posiadał 
bezpośrednio i pośrednio 1 142 125 akcji, stanowiących 10,26% udziału w kapitale 
zakładowym Spółki, dających prawo do 1 142 125 głosów, co stanowiło 10,26% 
ogólnej liczby głosów. Na skutek wskazanego wyżej zdarzenia Filip Friedmann posiada 
aktualnie bezpośrednio i pośrednio 5 645 310 akcji, stanowiących 35,00% udziałów 
w kapitale zakładowym Spółki, dających prawo do 5 645 310 głosów, co stanowi 35,00% 
ogólnej liczby głosów.

20 luty 2014 – Zmniejszenie stanu posiadania akcji Spółki przez Prezesa Zarządu 
– Jacka Olechowskiego

Zarząd MEDIACAP SA (dalej Spółka) poinformował o zmianie stanu posiadania 
akcji Spółki. Zmiana stanu posiadania nastąpiła w związku z zarejestrowaniem przez Sąd 
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Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS podwyższenia kapitału 
zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki oraz objęcia 
akcji zwykłych na okaziciela serii C przez Posella Limited oraz Frinanti Limited w drodze 
subskrypcji prywatnej.

Podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie akcji zwykłych na okaziciela serii C 
przez Posella Limited spowodowało pośrednie nabycie akcji w Spółce przez Jacka 
Olechowskiego oraz zmniejszenie stanu posiadania akcji. Przed dokonaniem wyżej 
wymienionych transakcji Jacek Olechowski posiadał bezpośrednio i pośrednio 5 494 980 
akcji, stanowiących 49,35% udziału w kapitale zakładowym Spółki, dających prawo do 
5 494 980 głosów, co stanowiło 49,35% ogólnej liczby głosów. Na skutek wskazanego 
wyżej zdarzenia Jacek Olechowski posiada aktualnie bezpośrednio i pośrednio 5 984 457 
akcji, stanowiących 37,11% udziałów w kapitale zakładowym Spółki, dających prawo do 
5 984 457 głosów, co stanowi 37,11% ogólnej liczby głosów.

2 marca 2014 – Zwiększenie stanu posiadania akcji Spółki przez akcjonariusza do 
poziomu 5,05%

Zarząd MEDIACAP SA (dalej Spółka) poinformował o zmianie stanu posiadania akcji 
Spółki. Zmiana stanu posiadania nastąpiła w wyniku transakcji zakupu akcji na GPW, prze-
prowadzonej w dniu 18.03.2014 r., która rozliczona została w dniu 21.03.2014 r.

Przed nabyciem akcji Spółki mWealth Management SA posiadała 798 421 akcji, 
stanowiących 4,95% udziału w kapitale zakładowym Spółki, dających prawo do 798 
421 głosów, co stanowiło 4,95% ogólnej liczby głosów. Na skutek wskazanego wyżej 
zdarzenia doszło do przekroczenia progu 5% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 
w ogólnej liczbie głosów. mWealth Management SA posiada aktualnie 814 636 akcji, 
stanowiących 5,05% udziału w kapitale zakładowym Spółki, dających prawo do 814 636 
głosów, co stanowi 5,05% ogólnej liczby głosów. 

4 marca 2014 – Zmniejszenie stanu posiadania akcji Spółki przez akcjonariusza do 
poziomu 4,78%

Zarząd MEDIACAP SA (dalej Spółka) poinformował o zmianie stanu posiadania akcji 
Spółki. Zmiana stanu posiadania nastąpiła w związku z zarejestrowaniem przez Sąd 
Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS podwyższenia kapitału 
zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki oraz objęcia 
akcji zwykłych na okaziciela serii C przez Posella Limited oraz Frinanti Limited w drodze 
subskrypcji prywatnej.

Podwyższenie kapitału zakładowego spowodowało zmniejszenie stanu posiadania 
akcji przez mWealth Management SA. Przed zajściem wyżej wymienionego zdarzenia 
mWealth Management SA posiadała 771 152 akcje, stanowiące 6,93% udziału 
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w kapitale zakładowym Spółki, dających prawo do 771 152 głosów, co stanowiło 6,93% 
ogólnej liczby głosów. Na skutek wskazanego wyżej zdarzenia mWealth Management SA 
posiada aktualnie 771 152 akcje, stanowiące 4,78% udziałów w kapitale zakładowym 
Spółki, dających prawo do 771 152 głosów, co stanowi 4,78% ogólnej liczby głosów.

18 kwietnia 2014 – Zbycie akcji Emitenta przez podmiot blisko powiązany 
z Członkiem Rady Nadzorczej na rzecz funduszu inwestycyjnego zamkniętego

Zarząd MEDIACAP SA (dalej Spółka) poinformował o transakcjach na akcjach Spółki. 
W dniu 17 kwietnia 2014 r. zawarta została umowa zbycia przez Frinanti Limited, będącej 
osobą blisko związaną z Członkiem Rady Nadzorczej w rozumieniu art. 160 ust. 2 Ustawy 
o obrocie instrumentami finansowymi, 369 606 (trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy 
sześćset sześć) akcji Spółki, za cenę 735 515,94 PLN (słownie: siedemset trzydzieści pięć 
tysięcy pięćset piętnaście złotych dziewięćdziesiąt cztery grosze), czyli po cenie 1,99 PLN 
(jeden złoty dziewięćdziesiąt dziewięć groszy) za jedną akcję. Zbycie nastąpiło na rzecz 
funduszu inwestycyjnego zamkniętego. Podpisanie umowy sprzedaży akcji nastąpiło poza 
rynkiem NewConnect w dniu 17 kwietnia 2014 roku.

Transakcje spowodowały pośrednie zbycie akcji w Spółce przez pana Filipa Friedmanna. 
Przed dokonaniem wyżej wymienionych transakcji Filip Friedmann posiadał bezpośrednio 
i pośrednio 5 645 310 akcji, stanowiących 35% udziałów w kapitale zakładowym 
Spółki, dających prawo do 5 645 310 głosów, co stanowiło 35% ogólnej liczby głosów. 
Na skutek zbycia przez Frinanti Limited przedmiotowych akcji pan Filip Friedmann 
posiada aktualnie bezpośrednio i pośrednio 5 275 704 akcji, stanowiących 32,71% udzia-
łów w kapitale zakładowym Spółki, dających prawo do 5 275 704 głosów, co stanowi 
32,71% ogólnej liczby głosów.

18 kwietnia 2014 – Zbycie akcji Emitenta przez podmiot blisko powiązany 
z Członkiem Rady Nadzorczej na rzecz funduszu inwestycyjnego zamkniętego.

Zarząd MEDIACAP SA (dalej Spółka) poinformował o podpisaniu umowy zbycia przez 
Versalin Limited, będący podmiotem blisko związanym z członkiem Rady Nadzorczej 
w rozumieniu art. 160 ust. 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, 30 394 
(trzydziestu tysięcy trzystu dziewięćdziesięciu czterech) akcji Spółki, za cenę 60 484,06 PLN 
(słownie: sześćdziesiąt tysięcy czterysta osiemdziesiąt cztery złote sześć groszy), czyli 
po cenie 1,99 PLN (jeden złoty dziewięćdziesiąt dziewięć groszy) za jedną akcję. Zbycie 
nastąpiło na rzecz funduszu inwestycyjnego zamkniętego. Podpisanie umowy sprzedaży 
akcji nastąpiło poza rynkiem NewConnect w dniu 17 kwietnia 2014 roku.
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21 maja 2014 – Zbycie akcji przez podmiot powiązany z członkiem Rady Nadzorczej

Zarząd MEDIACAP SA (dalej Spółka) poinformował o transakcjach na akcjach Spółki. 
W dniu 20 maja 2014 r. nastąpiło:

 •  zbycie na rzecz podmiotu trzeciego przez Frinanti Limited 412 869 akcji zwykłych 
na okaziciela Spółki dopuszczonych do obrotu na rynku New Connect, w drodze 
dokonania odpowiednich zapisów na rachunkach papierów wartościowych stron 
oraz dokonania właściwych rozliczeń w depozycie papierów wartościowych

 •  zbycie przez Frinanti Limited na rzecz Posella Limited 237 131 akcji zwykłych 
na okaziciela Spółki serii C mających postać dokumentu.

Ww. transakcje nastąpiły w wykonaniu umów cywilnoprawnych zawartych poza rynkiem 
NewConnect. W obu transakcjach wartość akcji Spółki ustalono na 3,20 PLN.

21 maja 2014 – Nabycie i zbycie akcji przez podmiot powiązany z Prezesem Zarządu

Zarząd MEDIACAP SA (dalej Spółka) poinformował o transakcjach na akcjach Spółki. 
W dniu 20 maja 2014 r. nastąpiło:

 •  zbycie na rzecz podmiotu trzeciego przez Posella Limited 237 131 akcji zwykłych 
na okaziciela Spółki dopuszczonych do obrotu na rynku New Connect, w drodze 
dokonania odpowiednich zapisów na rachunkach papierów wartościowych stron 
oraz dokonania właściwych rozliczeń w depozycie papierów wartościowych

 •  nabycie przez Posella Limited od spółki Frinanti Limited 237 131 akcji zwykłych 
na okaziciela Spółki serii C mających postać dokumentu.

Ww. transakcje nastąpiły w wykonaniu umów cywilnoprawnych zawartych poza rynkiem 
NewConnect. W obu transakcjach wartość akcji Spółki ustalono na 3,20 PLN.
 
31 lipca 2014 – Zbycie akcji przez Versalin Limited

Zarząd MEDIACAP SA poinformował o podpisaniu umowy zbycia przez Versalin Limited, 
osoby blisko powiązanej z Członkiem Rady Nadzorczej, 925 968 (dziewięćset dwadzieścia 
pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt osiem) akcji Spółki, za cenę 2 777 904,00 zł (słownie: 
dwa miliony siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset cztery złote), czyli 
po cenie 3 PLN (trzy złote) za jedną akcję. Podpisanie umów zbycia akcji nastąpiło poza 
rynkiem NewConnect w dniu 30 lipca 2014 roku. 
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W dniu 30 lipca 2014 r. podpisane zostały następujące umowy:
 
 •  umowa zbycia przez Versalin Limited na rzecz Posella Limited 452 674 (czte-

rystu pięćdziesięciu dwóch tysięcy sześciuset siedemdziesięciu czterech) akcji 
Spółki, za cenę 1 358 022 PLN (słownie: milion trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy 
i dwadzieścia dwa złote), czyli po cenie 3 PLN (trzy złote) za jedną akcję. Podpi-
sanie umowy nabycia nastąpiło poza rynkiem NewConnect w dniu 30 lipca 2014 
roku 

 •  umowa zbycia przez Versalin Limited na rzecz Frinanti Limited 419 779 (czte-
rystu dziewiętnastu tysięcy siedmiuset siedemdziesięciu dziewięciu) akcji Spółki, 
za cenę 1 259 337 PLN (słownie: milion dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy 
trzysta trzydzieści siedem złotych), czyli po cenie 3 PLN (trzy złote) za jedną akcję. 
Podpisanie umowy nabycia nastąpiło poza rynkiem NewConnect w dniu 30 lipca 
2014 roku

 •  umowa zbycia przez Versalin Limited na rzecz Edyty Gurazdowskiej 53 515 
(pięćdziesięciu trzech tysięcy pięciuset piętnastu) akcji Spółki, za cenę 160 545 
PLN (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy pięćset czterdzieści pięć złotych), czyli 
po cenie 3 PLN (trzy złote) za jedną akcję. Podpisanie umowy nabycia nastąpiło 
poza rynkiem NewConnect w dniu 30 lipca 2014 roku.

Transakcja spowodowała pośrednie zbycie akcji w Spółce przez Marka Żołędziowskiego. 
Przed dokonaniem wyżej wymienionych transakcji Marek Żołędziowski posiadał pośrednio 
925 968 akcji, stanowiących 5,74% udziałów w kapitale zakładowym Spółki, dających 
prawo do 925 968 głosów, co stanowiło 5,74% ogólnej liczby głosów. Na skutek zbycia 
przez Versalin Limited przedmiotowych akcji Marek Żołędziowski nie posiada aktualnie 
żadnych akcji, stanowiących jakikolwiek udział w kapitale zakładowym Spółki, dających 
prawo głosów na zgromadzeniu akcjonariuszy.

d) Struktura grupy kapitałowej

Skład Grupy kapitałowej MEDIACAP SA na dzień 31 grudnia 2014.

Lp. Nazwa firmy Udział %

1. MEDIACAP SA 100%

2. Scholz & Friends Warszawa Sp. z o.o. 75%

3. The Digitals Sp. z o.o. 54%

4. Edge Technology Sp. z o.o. (pośrednio przez The Digitals Sp. z o.o.) 54%

5. IQS Sp. z o.o. 53%

6. IQS Data Sp. z o.o. (pośrednio przez IQS Sp. z o.o.) 53%

7. IQS Online Sp. z o.o. (pośrednio przez IQS Sp. z o.o.) 53%

8. Quant Sp. z o.o. (pośrednio przez IQS Sp. z o.o.) 53%
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6. ANALIZA WYNIKÓW FINANSOWYCH GRUPY MEDIACAP SA

Wyniki finansowe Grupy MEDIACAP SA w tys. PLN

Wyniki finansowe i przychody ze sprzedaży w tys. PLN

2012 2013 2014

Przychody ze sprzedaży                27 238,49                   34 743,95                  67 579,21    

Wynik na sprzedaży                  1 911,55                     3 146,89                    5 157,72    

Wynik na działalności operacyjnej                  2 196,85                     3 338,26                    5 222,81    

EBITDA                  2 363,41                     3 439,03                    5 539,50    

Wynik finansowy brutto                  2 037,05                     3 231,08                    4 444,46    

Wynik finansowy netto                  1 661,97                     2 170,77                    2 360,57    
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Wynik finansowy skonsolidowany MEDIACAP SA na koniec 2014 wyniósł 2 360 571,25 

PLN, co stanowi wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 9%. W stosunku do 2012 wynik 

finansowy wzrósł o 42%. Zauważalne są ponad 50% wzrosty wartości wyników 

na sprzedaży, działalności operacyjnej oraz EBITDA w ujęciu skonsolidowanym na koniec  

2014, co jest konsekwencją osiągania efektu skali oraz synergii pomiędzy spółkami 

Grupy MEDIACAP SA.

a) Analiza wskaźników

Wybrane wskaźniki rentowności  Grupy MEDIACAP SA za 2014 rok i wskaźniki porówny-

walne za 2013 rok.

1. Wskaźnik rentowności sprzedaży (ROS) = Wynik netto/przychody ze sprzedaży

2.  Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) = Wynik netto/średni kapitał własny 

w okresie

3. Wskaźnik rentowności majątku (ROA) = Wynik netto/średnie aktywa ogółem w okresie

4.  Wskaźnik rentowności operacyjnej = Wynik na działalności operacyjnej/przychody 

ze sprzedaży

5. Wskaźnik rentowności EBITDA = EBITDA/przychody ze sprzedaży

W ujęciu skonsolidowanym pogorszeniu uległy wskaźniki rentowności  w związku z inną 

strukturą Grupy oraz zleceń. 

2014 2013

1. Wskaźnik rentowności sprzedaży (ROS) 3,49% 6,25%

2. Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) 22,96% 52,13%

3. Wskaźnik rentowności majątku (ROA) 8,60% 17,12%

4. Wskaźnik rentowności operacyjnej 7,73% 9,61%

5. Wskaźnik rentowności EBITDA 8,20% 9,90%
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Wybrane wskaźniki kondycji finansowej Grupy MEDIACAP SA za 2014 rok i wskaźniki 

porównywalne za 2013 rok.

1.  Wskaźnik ogólnej płynności = Aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe wobec 

jednostek powiązanych i pozostałych

2.  Wskaźnik ogólnego zadłużenia = Zobowiązania długo- i krótkoterminowe (bez fun-

duszy specjalnych)/aktywa ogółem

3. Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych = Zobowiązania ogółem/kapitał własny

4.  Wskaźnik relacji długu do EBITDA = Kredyty i pożyczki długo- i krótkoterminowe minus 

środki pieniężne w kasie i na rachunku/EBITDA 

W 2014 zauważalna jest poprawa ogólnej kondycji finansowej Grupy MEDIACAP SA 

w stosunku do analogicznego okresu w roku ubiegłym. Wskaźnik ogólnej płynności na-

dal przekracza poziom 2,0. Wskaźnik ogólnego zadłużenia uległ znacznemu obniżeniu 

z 42% do 32%. Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych wynosi 10% w 2014, co ozna-

cza, że wartość zobowiązań przewyższa o 10% wartość kapitałów własnych. Za rok 2013 

wskaźnik ten wynosi 105%. Wskaźnik relacji długu do EBITDA wynosi 0,00 za 2014 i 2013.

2014 2013

1. Wskaźnik ogólnej płynności 2,03            2,19    

2. Wskaźnik ogólnego zadłużenia 32% 42%

3. Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych 10% 105%

4. Wskaźnik relacji długu do EBITDA 0,00 0,00
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1.  Wskaźnik rotacji należności = Przeciętny stan należności z tyt. dostaw i usług w okresie* 

liczba dni/przychody ze sprzedaży

2.  Wskaźnik rotacji zobowiązań = Przeciętny stan zobowiązań z tyt. dostaw i usług 

w okresie* liczba dni/koszty działalności operacyjnej 

W ujęciu skonsolidowanym za 2014 wskaźnik szybkości obrotu należności wynosi 

55 dni. Wskaźnik szybkości obrotu zobowiązań wynosi 26 dni. Zauważalna jest poprawa 

obu wskaźników od początku roku. Rozbieżność pomiędzy wskaźnikami rotacji 

należności i zobowiązań jest typowa dla rynku, w którym działają spółki. Wynika to 

z  faktu, że odbiorcami usług są głównie duże koncerny, których praktyką jest maksy- 

malne wydłużanie terminów płatności. Dostawcami usług dla spółek Grupy 

MEDIACAP SA są natomiast w większości małe i średnie przedsiębiorstwa, których 

terminy płatności są znacznie krótsze.

rotacja należności
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b) Charakterystyka struktury aktywów i pasywów w tys. PLN

Suma bilansowa skonsolidowana Grupy MEDIACAP SA za 2014 wyniosła 37 658,76 tys. 

PLN, co oznacza 117% wzrostu w stosunku do danych za 2013, co wynika ze wzrostu kapitału 

zapasowego spowodowanego podniesieniem kapitału w jednostce głównej. W strukturze 

aktywów największą pozycję stanowią należności krótkoterminowe. Największa zmiana 

w stosunku do danych za 2013 nastąpiła w pozycji wartości niematerialnych i prawnych 

oraz wartości firmy jednostek powiązanych, co związane jest z dokonanymi transakcjami 

zakupu udziałów w spółkach zależnych. Rzeczowe aktywa trwałe wzrosły o 228%, 

co wynika ze wzrostów pozycji budynków oraz urządzeń technicznych i maszyn. W 2014 

pojawiła się pozycja należności długoterminowych, co stanowią kaucje wpłacone przez 

konsolidowane spółki na poczet zawartych umów najmu.

W strukturze pasywów największą pozycją są zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, 

które na koniec 2014 wynoszą 17 410,49 tys. PLN. Największa zmiana w dynamice pasy-

wów zaszła w pozycji rozliczeń międzyokresowych, co wynika ze środków otrzymanych 

na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych z Unii Europejskiej.

Bilans 31.12.2014 Struktura % 31.12.2013 Struktura % Dynamika r/r %

A. AKTYWA TRWAŁE 14 421,22    38,39%         1 557,96    9,00% 925,65%

I. Wartości niematerialne i prawne 2 945,40    7,84%              82,37    0,48% 3576,02%

II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych  9 259,85    24,65%            776,34    4,48% 1192,76%

III. Rzeczowe aktywa trwałe      595,10    1,58%            181,38    1,05% 328,09%

IV. Należności długoterminowe    101,85    0,27%             0,00      0,00% 0,00%

V. Inwestycje długoterminowe           0,00 0,00%           0,00 0,00% 0,00%

VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe     1 519,02    4,04%            517,88    2,99% 293,32%

B. AKTYWA OBROTOWE  23 147,54    61,61%       15 757,12    91,00% 146,90%

I. Zapasy                0,00      0,00%              11,90    0,07% 0,00%

II. Należności krótkoterminowe 17 803,44    47,39%       10 360,69    59,84% 171,84%

III. Inwestycje krótkoterminowe  4 760,52    12,67%         5 153,92    29,77% 92,37%

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe    583,59    1,55%            230,62    1,33% 253,05%

AKTYWA RAZEM 37 568,76    100,00%       17 315,08    100,00% 216,97%

     

A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY  15 838,70    42,16%         4 723,66    27,28% 335,31%

B. KAPITAŁY MNIEJSZOŚCI  4 319,57    11,50%         2 906,38    16,79% 148,62%

C.  UJEMNA WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK 
PODPORZĄDKOWANYCH           0,00            0,00%           0,00           0,00% 0,00%

D. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 17 410,49    46,34%         9 685,05    55,93% 179,77%

I. Rezerwy na zobowiązania 3 963,05    10,55%         2 183,63    12,61% 181,49%

II. Zobowiązania długoterminowe   833,10    2,22%      0,00 0,00% 0,00%

III. Zobowiązania krótkoterminowe 11 382,27    30,30%         7 220,51    41,70% 157,64%

IV. Rozliczenia międzyokresowe 1 232,07    3,28%            280,92    1,62% 438,59%

PASYWA RAZEM  37 568,76    100,00%       17 315,08    100,00% 216,97%
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c) Przepływy pieniężne

Przepływy pieniężne Grupy MEDIACAP SA za 2014 rok oraz dane porównywalne 

za 2013 rok w tys. PLN.

Dodatnie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na koniec 2014 dla danych 

skonsolidowanych Grupy MEDIACAP SA mają wartość dodatnią, która wynika przede 

wszystkim wypracowanego zysku netto skonsolidowanego na poziomie prawie 

2,4 mln PLN.

Ujemne przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej na koniec 2014 w ujęciu 

skonsolidowanym wynikały głównie z nabycia udziałów w IQS Sp. z o.o.

Dodatnie przepływy pieniężne z działalności finansowej wynikały między innymi 

z zaciągniętych kredytów oraz otrzymanego dofinansowania unijnego.

d) Struktura lokat i inwestycji kapitałowych

W 2014 roku spółki grupy MEDIACAP SA korzystały głównie z następujących lokat 

kapitałowych:

• overnight,

• lokat terminowych o długości od tygodnia do dwóch miesięcy.

Spółka IQS Sp. z o.o. dokonała inwestycji kapitałowej w postaci zakupu obligacji 

na kwotę 1 500 tys. PLN.

2014 2013

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej            2 414,61               1 718,81    

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej - 6 027,56               2 218,30    

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej            1 652,13    - 888,18    

Przepływy pieniężne netto razem - 1 960,82               3 048,92    
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7. OPIS DZIAŁALNOŚCI MEDIACAP SA

a) Historia MEDIACAP SA 

1998
Powstanie spółki EM LAB Sp. z o.o. – poprzednika prawnego Emitenta – początkowo 
zajmującej się usługami PR.

 2005

EM LAB (początkowo pod nazwą Event Lab Sp. z o.o.) jako spółka zajmująca się 
kompleksową organizacją eventów powstała w roku 2005 w następstwie przekształcenia 
spółki StarGate Sp. z o.o., należącej do Jacka Olechowskiego oraz Filipa Friedmanna. 
Dyrektorem zarządzającym spółki został Julian Kozankiewicz (na datę Prospektu Członek 
Rady Nadzorczej MEDIACAP SA).
Pierwszymi klientami spółki były między innymi takie marki jak BMW, Lotto, Jelfa czy 
Vaillant. Swój pierwszy rok na rynku eventowym spółka zakończyła z przychodami na pozio-
mie ok. 3 milionów złotych. Funkcje prezesa spółki pełnił Jacek Olechowski.

2006

Rok 2006 okazał się dla Emitenta bardzo owocny. Do grona obsługiwanych kli-
entów dołączyły m.in. marki Henkel, Toyota Motors, Brown Forman, Finlandia Vodka, 
Diageo, Moet&Chandon, Phillips i DB Kredyt. Z końcem roku wraz z poszerzeniem 
profilu działalności o usługi z zakresu ambient media i marketingu doświadczeń, spółka 
zmieniła nazwę na EM LAB Sp. z o.o. W grudniu 2006 roku doszło do rebrandingu nazwy 
z Event Lab na EM LAB – Experiential Marketing. Obroty spółki za rok 2006 wyniosły 
ok. 5 milionów złotych.

2007

Powołanie Juliana Kozankiewicza na stanowisko Prezesa Zarządu.
W roku tym spółka pozyskała kilka znaczących, długoterminowych kontraktów, które 
wprowadziły ją do grona największych tego typu firm na rynku, m.in. kontrakt na wpro-
wadzenie marki Play, organizację masowej imprezy BMW F1 Pit Lane Park czy ramową 
obsługę Nordea Bank i L’Oreal. Impreza dla BMW zgromadziła ponad 100 tys. uczestników 
w ciągu jednego weekendu natomiast projekt plaża dla Play (we współpracy ze stacją TV) 
dotarł bezpośrednio do ponad 300 tys. uczestników i jeszcze większego grona telewidzów. 
Przychody spółki wyniosły ok. 16 milionów złotych.

2008

Zmiana formy prawnej prowadzonej działalności. EM LAB SA w wyniku przekształcenia 
spółki EM LAB Sp. z o.o. w EM LAB SA a następnie debiut na rynku New Connect 
i pozyskanie w emisji prywatnej akcji serii B blisko 4,1 miliona złotych na rozwój i plano-
wane akwizycje.
Spółka w tym okresie pozyskała do grona klientów markę Bosch a jej największą realizacją 
była kolejna edycja BMW F1 Pit Lane Park, która zgromadziła ponad 160 tysięcy uczestni-
ków. Przychody spółki wyniosły ok. 18 milionów złotych.

2009

Załamanie koniunktury na rynku eventów w związku ze światowym kryzysem finansowym 
sprawiło, że według prasy branżowej rynek docelowy spółki zmalał o 50%. W efekcie przy-
chody spółki zmniejszyły się do około 11,5 miliona złotych co wymusiło jej restrukturyzację 
i opóźniło planowane przejęcia.

2010

Nabycie 75% udziałów w spółce Scholz & Friends Warszawa Sp. z o.o., co zapoczątkowało 
tworzenie  Grupy Kapitałowej na czele której ponownie stanął Jacek Olechowski, tym razem 
wraz z Edytą Gurazdowską. Konsekwencją zmiany zarządu było ogłoszenie nowej strategii 
odbudowy udziałów w rynku zarówno eventowym oraz restrukturyzacja nowej spółki 
zależnej.
Zmiana firmy Spółki z EM LAB SA na MEDIACAP SA.
Do grona ujawnionych akcjonariuszy dołączyło BRE Wealth Management S.A. (obecnie 
mWealth Management S.A.). Baza klientów wzmocniła się o takie marki jak: LG, Tchibo,  
Mercedes-Benz, Frito Lay, Nestle czy Tedx. Usługi Grupy Kapitałowej poszerzyły się 
o kompleksowe doradztwo i realizację kampanii reklamowych. Skonsolidowane obroty 
wyniosły ok. 16 milionów złotych.
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2011

Zakończenie procesów restrukturyzacyjnych spółki, które pozwoliły przywrócić zyski 
w jednostce głównej od Q1 oraz w spółce zależnej od Q4.
Do poszerzonego grona klientów firmy dołączyły takie marki jak Netia, Allegro, H&M.
Przychody po raz pierwszy w historii przekroczyły próg 20 milionów złotych.

2012

Dalszy rozwój biznesu w ramach strategii 2010-2013. Dzięki konkurencyjnej ofercie 
rynkowej Grupa Kapitałowa pozyskała kolejnych klientów (m.in. marki Hyundai, Kaufland, 
Opel, PARP) którzy pozwolili jej osiągnąć ok. 27 milionów złotych przychodu i 1,7 miliona 
złotych zysku netto.

2013

Mocny wzrost organiczny i stabilność obu spółek w grupie pozwoliły zarządowi powrócić 
do działań w zakresie przejęć. Ich konsekwencją było m.in. nabycie pakietu kontrolne-
go wiodącej spółki badawczej IQS Sp. z o.o. dzięki któremu Grupa Kapitałowa skokowo 
zwiększyła swoją bazę klientów (do ponad 100) oraz zakres świadczonych usług.
MEDIACAP SA osiągnęła w 2013 blisko 35 milionów przychodu i skonsolidowany zysk 
netto na poziomie 2,2 miliona złotych.

2014

Kolejną odsłoną realizowanej strategii przejęć było nabycie pakietu kontrolnego wiodącej 
agencji interaktywnej The Digitals Sp. z o.o., dzięki której wspólny udział usług Data 
i Digital przekroczył 50% w przychodach Grupy Kapitałowej.
Ważnymi wydarzeniami tego roku było również wydzielenie firmy Edge Technology 
Sp. z o.o. jako specjalistycznego dostawcy Custom Development oraz nabycie przez 
spółkę IQS Sp. z o.o. 100% udziałów we wiodącej interaktywnej firmie badawczej - IQS 
Online Sp. z o.o., dzięki czemu IQS stała się największą polską firmą badawczą.
Na początku 2014 zarząd przedstawił kolejny etap strategii rozwoju, który zakłada 
przekroczenie 100 milionów złotych przychodu w 2016 roku i zajęcie pozycji największej 
polskiej grupy marketingowej.
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b) Określenie segmentów i branż działalności MEDIACAP SA 

Grupa MEDIACAP SA prowadziła w 2014 działalność gospodarczą przede wszystkim 

w trzech segmentach:

 1.  Reklama tj. planowanie i realizacja wielokanałowych strategii reklamowych 

(w ramach spółki zależnej Scholz & Friends Warszawa Sp. z o.o.), kompleksowej 

realizacji imprez masowych i promocyjnych (event marketing) oraz realizacji działań 

z zakresu niestandardowej reklamy zewnętrznej (tzw. ambient media) bezpośrednio 

w ramach MEDIACAP SA. Przychody z tego typu usług stanowiły w 2014 37% 

całkowitych przychodów Grupy;

 2.  Data tj. realizacja ilościowych i jakościowych badań marketingowych (w ramach 

spółki zależnej IQS Sp. z o.o. wraz z jej spółkami zależnymi). Przychody z tego typu 

usług stanowiły w 2014 28% całkowitych przychodów Grupy; 

 3.  Digital tj. planowanie i realizacja strategii marketingu interaktywnego (w ramach 

spółki zależnej The Digitals Sp. z  o.o.) oraz projektowania i programowania 

dedykowanych rozwiązań software tzw. Custom development ( w ramach spółki 

The Digitals oraz jej spółki zależnej EDGE Technology Sp. z o.o.).  Przychody z tego 

typu usług stanowiły w 2014 35% całkowitych przychodów Grupy.

37%

35% DIGITAL

28% DATA

REKLAMA
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Grupa MEDIACAP SA obsługuje klientów zdywersyfikowanych branżowo. Udział 

przychodów w ujęciu procentowym według branż w 2014 prezentuje poniższy wykres. 

Udział % przychodów narastająco w 2014 wg branż

c) Charakterystyka rynku i perspektywy rozwoju

Grupa funkcjonuje na rynku usług marketingowych i badania rynku. 

Sytuacja rynku usług marketingowych i badania rynku, jak i bezpośrednio funkcjono-

wanie Grupy są uzależnione od otoczenia makroekonomicznego. Ponadto bezpośredni 

wpływ na realizowane przez Grupę wyniki finansowe ma sytuacja na rynku usług mar-

ketingowych i badania rynku oraz aktywność konkurentów działających na tym rynku.

Polski rynek reklamowy dzieli się na dwa kluczowe segmenty: mediowy (związany 

z handlem czasem i przestrzenią w mediach masowych) oraz contentowy (związany 

z produkcją treści reklamowych i bezpośrednim dotarciem do odbiorców). 

Jedynie mediowy segment rynku reklamowego podlega szacunkom. Zgodnie z opu-

blikowanym w grudniu 2014 r. raportem globalnej firmy mediowej ZenithOptimedia 

(dalej „ZO“) wartość polskiego rynku reklamowego w 2014 r. wyniosła 6,542 mld zł, 

co oznacza wzrost o 2,4%. Według przedstawicieli ZO, pomimo negatywnego senty-

11,7%
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mentu związanego z wydarzeniami na Ukrainie, silne fundamenty wzrostu gospodar-

czego pozwoliły rynkowi utrzymać wzrost. Eksperci ZO prognozują utrzymanie się 

dalszego wzrostu rynku, który sprawi, że w 2015 r. rynek wzrośnie o kolejne 3,1% do po-

ziomu 6,745 mld zł. W tym czasie wydatki na reklamę telewizyjną wzrosną o 3,4% (+ 3% 

w 2014) natomiast wydatki reklamowe w internecie zwiększą się o 11,8% (+12,2% 

w 2014). Według ZO napędem wzrostu reklamy online będą przede wszystkim formaty 

video i segment mobile. Wzrośnie też wartość reklamy kinowej o 1,1% (+0,6% w 2014) 

a inwestycje w reklamę radiową zwiększą się o 2,7% (+4,6% w 2014). Największe spadki 

ponownie nastąpią w reklamie prasowej. Nakłady na promocję w dziennikach zmaleją 

o 16,9% (-25% w 2013 i -19,3% w 2014), a w przypadku magazynów o 15% (-20% w 2013 

i -15,4% w 2014). Utrzyma się bardzo łagodny trend spadkowy reklamy outdoorowej 

i wyniesie -0,5% (-0,9% w 2014). 

W tym kontekście warto zauważyć, iż po transakcjach z 2013 i 2014 r. znacząco zwiększyło 

się zaangażowanie Grupy Kapitałowej na rynku reklamy internetowej, zmalała zaś 

ekspozycja na segment reklamy prasowej. Druga kluczowa uwaga to fakt, iż wydatki 

na media mierzone są według wartości cennikowej i faktyczna wielkość tego segmentu 

po uwzględnieniu rabatów jest wedle szacunków MEDIACAP SA prawdopodobnie 

od 45 do 55% niższa.

Trudno ocenić wielkość segmentu contentowego (na którym przede wszystkim działa 

Grupa), natomiast jest oczywiste, iż podlega on tej samej dynamice co segment 

mediowy.

Głównymi graczami na rynku polskim są spółki należące do sześciu wiodących holdin-

gów marketingowych (WPP plc, Publicis Groupe SA, Omnicom Group Inc, Interpublic 

Group of Companies Inc, Dentsu Aegis Network Ltd i Havas SA) których łączny udział 

w rynku MEDIACAP SA szacuje na ponad 60%. Firmy te nie publikują swoich danych 

sprzedażowych w Polsce i działają na naszym rynku w modelu zdecentralizowanym, 

za pośrednictwem kilkudziesięciu należących do nich wyspecjalizowanych agencji 

reklamowych, mediowych i firm badawczych. Z holdingami międzynarodowymi (zwa-

nymi również „sieciami”), każdego z których przychody MEDIACAP SA szacuje na 

przedział 0,3-1,5 miliarda złotych konkuruje ogromna liczbą małych niezależnych firm 

(zwanych również „niesieciowymi”). Według danych GUS na polskim rynku działa 

49 246 podmiotów zaliczanych do sektora „reklama, badanie rynku i opinii publicznej” 

w tym 861 podmiotów zatrudniających co najmniej 10 osób (dane na 31.10.2014 r.). 

Da się jednak wyróżnić grupę kilku podmiotów, których poszczególne przychody 
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MEDIACAP SA szacuje na przedział  50-100 milionów złotych i które przynajmniej 

w swoich podsegmentach rynku marketingowego stanowią zauważalną konkurencję 

dla sieci. Żadna z tych firm, w tym MEDIACAP SA nie jest jednak na tyle duża by stanowiła 

realną alternatywę całościową wobec holdingów. Równocześnie, do konkurentów Grupy 

Kapitałowej zalicza się spółki obecne na rynku regulowanym GPW w Warszawie, których 

znaczna część przychodów generowana jest z usług marketingowych. Należy jednak 

pamiętać, że żaden z tych podmiotów w swojej strategii, czy strukturze nie jest obecnie 

porównywalny w istotny sposób do MEDIACAP SA. Do tej grupy podmiotów zalicza się: 

K2 Internet SA, CAM Media SA i do niedawna SMT SA. 

Znaczące uzależnienie od kapitału ludzkiego i stosunkowo niska kapitałochłonność 

wobec powolnie rosnącego rynku (który w latach 2009-2013 zmalał) sprawiają, że utrzy-

muje się silna konkurencja rynkowa. Na rynku ścierają się dodatkowo dwa przeciwne 

trendy: większe firmy poszukują korzyści skali poprzez konsolidacje, ale równolegle 

pojawiają się małe firmy zakładane przez grupy doświadczonych byłych pracowników 

dużych firm, które starają się znaleźć dla siebie nisze rynkowe – często w obrębie 

branż i marek klientów dla których ich zespoły wcześniej pracowały. Większość tych 

podmiotów ostatecznie znika z rynku (również poprzez sprzedanie się do większych 

grup) ale w ich miejsce powstają nowe. 

d) Strategia rozwoju Spółki 

Realizowana od 2010 roku strategia rozwoju Grupy oparta jest na konsekwentnym 

poszerzaniu zakresu świadczonych usług co przełożyło się na wzrost skali przychodów  

i liczby klientów. Silny wzrost organiczny uzupełniony o cztery przejęcia w latach 

2010-2014 sprawiły, że MEDIACAP SA dołączył  do grona kilku polskich podmiotów, 

które wyróżniają się skalą na tle rynku. Na obecnym etapie MEDIACAP SA ani żaden 

z pozostałych niezależnych graczy nie stanowi jednak jeszcze konkurencji o porówny-

walnej skali czy sile negocjacyjnej wobec 6 największych graczy międzynarodowych: 

WPP, Omnicom, Publicis, Havas, IPG czy Dentsu Aegis), których łączny udział 

w polskim rynku Emitent szacuje na powyżej 60%. 

W tym kontekście kluczowym celem strategii MEDIACAP SA jest osiągnięcie pozycji 

największego niezależnego podmiotu na polskim rynku marketingu z dwu-trzykrotnym 

wzrostem udziału w rynku do 2017, poprzez:

 •  poszerzenie oferty świadczonych usług, w taki sposób by zwiększyć przychody 

z obecnej bazy klientów, których liczba już w 2014 wyniosła blisko 300;

 •  innowacje technologiczne w zakresie procesów, zarządzania kapitałem ludzkim 

oraz modeli sprzedaży, które pozwolą na zwiększenie skali biznesu bez konie-
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czności powiększania bazy kosztowej;

 •  przejęcie kolejnych podmiotów, które poszerzą zakres usług Grupy i wygenerują 

znaczące synergie przychodowe oraz zwiększą każdorazowo EBITDA Grupy 

o co najmniej 3 miliony złotych;

 •  konsolidowanie istniejących segmentów działalności Grupy, dzięki mniejszym 

przejęciom, generującym natychmiastowe korzyści skali i wzmacniającym pozycję 

rynkową spółek zależnych Emitenta. 

Osiągnięcie pozycji największego niezależnego podmiotu na polskim rynku marketingu 

sprawi, że MEDIACAP SA:

 •  stanie się  liczącym partnerem dla największych klientów rynku reklamowego 

(w tym firm o polskim rodowodzie), na podobieństwo lokalnych liderów na 

pozostałych rynkach europejskich;

 •  umocni swoją pozycję wobec dostawców, w tym wydawców i właścicieli mediów 

oraz dostawców technicznych i technologicznych;

 •  będzie jednym z największych pracodawców swojego rynku, co umożliwi mu 

realizowanie zintegrowanej długofalowej strategii zarządzania kapitałem ludzkim 

– zwiększając efektywność jego wykorzystania;

 •  będzie wiodącym konsolidatorem rynku dzięki jego lepszej znajomości i prostszej 

strukturze decyzyjnej niż u konkurentów międzynarodowych. 

W dalszej perspektywie pozycja największego polskiego gracza pozwoli też:

 •  nawiązać strategiczną współpracę z koncernami mediowymi w zakresie lepszej 

monetyzacji ich usług i wspólnej oferty dla marketerów;

 •  być kluczowym podmiotem kolejnej fali konsolidacji polskiego rynku, która według 

przewidywań Emitenta doprowadzi do wyłonienia się  2-3 połączonych graczy, 

którzy kontrolować będą ponad 60% całkowitego rynku.

 

e) Działania MEDIACAP SA w związku z sytuacją rynkową

W 2014 działania Zarządu skupiły się na następujących głównych kwestiach:

 •  Integracji spółki IQS Online Sp. z o.o. (poprzednia nazwa Interaktywny Instytut 

Badań Rynkowych Sp. z o.o.; dalej „IQS Online“) z jej spółką matką IQS Sp. z o.o. 

(dalej „IQS”) po transakcji zakupu IQS Online w Q3 2014. Dzięki transakcji 

oczekujemy, że nasze przychody w segmencie Data przekroczą 20 milionów 

złotych w 2015 co sprawi, że IQS umocni się na pozycji największego polskiego 

gracza na rynku badań  pod kątem liczby przebadanych respondentów. 

Przejęcie IQS Online wniosło do portfela usług IQS szereg nowych produktów 
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o charakterze online, które pozwolą zwiększyć sprzedaż do obecnych klientów 

IQS i zwiększyć rentowność tej współpracy. Integracja obu podmiotów skupia 

się na ujednoliceniu wewnętrznych procesów i regulacji, redukcji dublujących się 

zasobów oraz harmonizacji polityki sprzedaży. 

 •  Dalszej pracy nad średniookresową strategią The Digitals Sp. z o.o. (dalej „The Di-

gitals”), której głównym elementem było wcześniejsze wydzielenie spółki techno-

logicznej Edge Technology Sp. z o.o. (dalej „Edge”). W ramach tego procesu, pla-

nowane jest rozbudowanie struktury sprzedaży spółki, tak aby rozwinąć aktywność 

sprzedażową zarówno w ramach obecnej bazy klientów Grupy jak i poza nią.

 •  Przygotowaniach do operacyjnej integracji pomiędzy zespołem EM LAB 

(działającym w ramach jednostki głównej) a zespołem spółki zależnej The Digitals 

w celu świadczenia wspólnego portfela usług. Zbliżenie operacyjne obu podmio-

tów pozwoli na wygenerowanie istotnej przewagi konkurencyjnej dla Grupy na 

rynku Reklamy i Digital. Równocześnie przełoży się na prostszą i efektywniejszą 

finansowo strukturę organizacyjną.

 

 •  Kontynuowaniu prac nad poszerzeniem kompetencji spółki zależnej Scholz & 

Friends Warszawa Sp. z o.o. (dalej „S&F”) o usługi z zakresu Digital. Prace polegają 

na analizie rożnych ścieżek rozwoju, które pozwolą S&F już w 2015 osiągnąć 

znaczące przychody z segmentu Digital. Potencjalne scenariusze obejmują m.in. 

inwestycję w budowę nowego działu w ramach spółki, wydzielenie wyspecjalizo-

wanej spółki zależnej i/lub zakup podmiotu zależnego.

 •  Równolegle Zarząd MEDIACAP SA prowadził prace przygotowawcze, które 

pozwolą Spółce przenieść się na rynek regulowany GPW w H1 2015.

W 2014 w obszarze prowadzonej działalności zostały podjęte następujące inicjatywy 

nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie

 •  W 2014 Zarząd MEDIACAP SA realizował prace związane z podpisaną 

z Państwową Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umową na dofinansowanie 

projektu w ramach działania 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu 

typu B2B“. Tematem projektu jest wdrożenie aplikacji B2B optymalizującej 

współpracę ze zleceniodawcami i dostawcami w zakresie organizacji realizacji 

projektów event marketing oraz ambient marketing. Realizacja projektu będzie 

polegać na zakupie aplikacji B2B, która wykonana zostanie przez podmiot 

zewnętrzny, dedykowany naszym potrzebom oraz integrowanych Partnerów.
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 •  W 2014 Zarząd spółki zależnej IQS Sp. z o.o. realizował prace związane 

z podpisaną z Państwową Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umową na dofi-

nansowanie projektu w ramach działania 8.2 „Wspieranie wdrażania elektro-

nicznego biznesu typu B2B“. Tematem projektu jest wdrożenie systemu B2B 

automatyzującego procesy zarządzania projektami badawczymi realizowanym 

na rzecz zleceniodawców przy współpracy podwykonawców. Przedmiotem pro-

jektu będzie stworzenie zunifikowanego, nowoczesnego i efektywnego systemu 

B2B automatyzującego procesy biznesowe poprzez integracje tego rozwiązania 

z systemem informatycznym oraz udostępnienie panelu klienta Partnerom.

 

 •  W 2014 Zarząd spółki zależnej The Digitals Sp. z o.o. realizował prace związane 

z podpisaną z Państwową Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umową na dofi-

nansowanie projektu w ramach działania 8.2 „Wspieranie wdrażania elektro-

nicznego biznesu typu B2B“. Tematem projektu jest wdrożenie systemu B2B 

automatyzującego procesy biznesowe realizowane pomiędzy firmą The Digitals 

a zleceniodawcami i podwykonawcami. Przedmiotem projektu będzie stworzenie 

zunifikowanego, nowoczesnego i efektywnego systemu B2B automatyzującego 

procesy biznesowe poprzez integracje tego rozwiązania z naszym systemem 

informatycznym oraz udostępnienie panelu klienta Partnerom.

 

 •  W 2014 Zarząd spółki zależnej EDGE Technology Sp. z o.o. realizował prace 

związane z podpisaną umową z Państwową Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości 

na dofinansowanie projektu w ramach działania 8.2 „Wspieranie wdrażania 

elektronicznego biznesu typu B2B“. Przedmiotem projektu jest wdrożenie 

aplikacji B2B, za pośrednictwem której nastąpi reorganizacja zasadniczych 

procesów biznesowych związanych z realizacją wspólnych projektów informa- 

tycznych we współpracy z kluczowymi partnerami biznesowymi.
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f) Określenie wybranych aktywności spółek

 

Klient: Aegis Media Central Services Sp. z o.o.

Projekt: Międzynarodowa konferencja grupy mediowej Dentsu Aegis Network

 

13 i 14 lutego br. w warszawskim Concept 13  odbyła się pierwsza międzynarodowa 

konferencja grupy  mediowej Dentsu Aegis Network dla regionu Europy,  Bliskiego 

Wschodu i Afryki.

Blisko 80 uczestników z top managementu wzięło udział w konferencji, na której 

podsumowali ostatnie lata, a także wskazali kierunki i możliwości rozwoju. W specjal-

nie zaprojektowanej na to wydarzenie strefie innowacji  zaprezentowano m.in. projekt 

Isobar Explorer, instalację  Soundtrack to Your Life,  wizualizację dźwięku w projekcie 

Touch The Sound, wykorzystanie Augmented Reality w projekcie Smilling Monuments.  

Po części merytorycznej, goście zostali zaproszeni na after party do Warszawy 

Wschodniej, restauracji Mateusza Gesslera na terenie Soho Factory. Kolację, utrzymaną 

w tematyce: Art&Film night uświetnił pokaz znakomitych produkcji filmowych, a także 

występ niebagatelnej artystki, Moniki Borzym.

Agencja EM LAB odpowiadała za kompleksową organizację wydarzenia poczynając 

od samej koncepcji aż po pełną obsługę logistyczną gości przybywających do kraju.
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Klient: BBC Worldwide Limited

Projekt: Event BBC Arkadia

 

Wydarzenie zorganizowane przez BBC oraz Cyfrowy Polsat, promujące bogatą ofertę 

kanałową i programową BBC, z której można korzystać za pośrednictwem między 

innymi Cyfrowego Polsatu.

Event odbył się 30 września 2014, w centrum handlowym Arkadia i został utrzymany 

w charakterze dnia otwartego z BBC. Uczestnicy mogli lepiej poznać stację uczestnicząc 

w różnego rodzaju atrakcjach, nawiązujących do ramówki poszczególnych kanałów BBC  

(zabawy dla dzieci – Cbeebies, spotkanie z dietetykiem – BBC Lifestyle, emocjonujące  

wyścigi na konsoli – BBC Knowledge, zabawa fotomatem – BBC Entertainment).

EM  LAB był odpowiedzialny za całościową koordynację działań. 
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Klient: Dr Oetker Polska Sp. z o.o.

Projekt:   Święta pełne magii z Dr Oetker

 

W listopadzie 2014 wystartowała pierwsza z realizacji Scholz & Friends Warszawa 

Sp. z  o.o. dla marki Dr Oetker. Świąteczny film o wspólnym rodzinnym przygoto- 

wywaniu i dekorowaniu Pierniczków jest pełen emocji i ciepła – bo właśnie na rodzinne 

więzi postawił Dr Oetker. 

Motywem przewodnim scenariusza jest opowiadana dziecięcym głosem bajka, pełna 

świątecznej magii. Ciepły, pełen rodzinnych emocji obrazek wyreżyserował niemiecki 

reżyser reklamowy – Manuel Werner.

Świąteczna kampania stanowi wstęp do dalszej współpracy między Scholz & Friends 

Warszawa Sp. z o.o. a Dr Oetker.
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Klient: General Motors Poland Sp. z o.o.

Projekt:  ADAM WEDDING

 

Na początku 2014 roku ruszyła nowa kampania Opla ADAMa pod hasłem „Podróżuj 

długo i szczęśliwie“.

Agencja Scholz & Friends Warszawa Sp. z  o.o. przygotowała adaptację komunikacji 

centralnej, której osią był spot telewizyjny „Opel Wedding“. Kampania ta zmieniała 

pozycjonowanie marki z nastawionej na indywidualistów, na taką skierowaną bardziej 

do kobiet. Wprowadzała jednocześnie podstawowy model Opla ADAMa, dostępny od 

razu w salonach (do tej pory Opla ADAMa kupowało się na zamówienie z  uwagi na 

mnogość wyboru). Start kampanii odbył się w lutym.
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Klient: Google Poland Sp. z o.o.

Projekt: Google House 

 

Jeden w warszawskich sklepów na dwa dni zmienił się w Google House. Celem 

projektu było pokazanie jak kreatywnie wykorzystać produkty Google we własnym 

domu. Podkreślona została przede wszystkim kompatybilność urządzeń i to w jaki 

sposób razem ułatwiają codzienne życie w przestrzeni domowej. Zaproszeni goście 

mogli przetestować usługi Google przechadzając się po wszystkich pomieszczeniach 

zaaranżowanego domu i przekonać się jak łatwe jest korzystanie z technologii.

EM LAB odpowiedzialny był za projekt i przygotowanie przestrzeni oraz pełną obsługę 

techniczną.
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Klient:  Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp.k.

Projekt: Kampania wizerunkowo-produktowa

 

Pod koniec kwietnia wystartowała kolejna kampania przygotowana przez Agencję 

Scholz & Friends Warszawa Sp. z o.o. dla marki Kaufland.

Siedem 30-sekundowych filmów zrealizowano w formacie wizerunkowo-produktowym.

Wysoce estetyczne filmy opowiadają o tym, jak przy pomocy produktów z Kauflan-

du można wykreować wyjątkowe rodzinne chwile, które zawsze będą pełne miłości, 

poczucia bliskości i smaku. Będą jak mówi hasło marki – „W sam raz”. 

W kampanii marka Kaufland konsekwentnie postawiła na podkreślenie atrybutów 

wysokiej jakości produktów dostępnych w swoich sklepach. Jednocześnie każdy 

z przygotowanych filmów ma za zadanie emocjonalnie przybliżyć markę klientom. 

Kampanię zrealizowano w międzynarodowym składzie. Ciepłe, naturalne, rodzinne 

filmy wyszły spod ręki niemieckiego reżysera Manuela Wernera (współpracował 

z Agencją i Klientem również przy zeszłorocznej kampanii). Za apetyczne zdjęcia 

odpowiadał operator Daniel Gottschalk, a stylizacją jedzenia na światowym poziomie, 

perfekcyjnie zajęła się znana stylistka żywności Dagmar Vesely z Londynu.

Na podstawie ujęć z filmów Agencja przygotowała również materiały BTL dla wszystkich 

sklepów sieci Kaufland.
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Klient:  KIA Motors Polska Sp. z o.o.

Projekt: KIA Puchar Zakopanego

 

Cykl Pucharu Zakopanego w Narciarstwie Alpejskim – KIA była głównym partnerem 

pucharu i fundatorem głównej nagrody KIA RIO.

Cykl składał się z 4 weekendowych edycji zawodów na 4 różnych stokach narciarskich 

w Zakopanem (Harenda, Szymoszkowa, Nosal, Kasprowy). Finał rozegrał się w centrum 

Zakopanego przy Krupówkach.

Na każdej z edycji zawodów tworzyliśmy strefy wypoczynku i zabawy KIA. Strefy 

umiejscowione były na stoku. 

W strefie były konkursy z nagrodami (piłkarzyki, refleksomierz, konkurs rysunkowy dla 

najmłodszych) dodatkowo mieliśmy trenera który przeprowadzał rozgrzewki narciarskie 

i animował całą strefę. 

Przy strefie obecna była ekspozycja najnowszych modeli marki KIA gdzie handlowcy 

udzielali wszelkich informacji handlowych.

Przez wszystkie 4 edycje odwiedziło nas kilka tysięcy narciarzy.

EM LAB był odpowiedzialny za całościową koordynację działań. 
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Klient:  Meritum Bank ICB SA

Projekt: Meritum – Same Konkrety

 

Agencja Scholz & Friends Warszawa Sp. z  o.o. opracowała koncepcję strategiczno-

kreatywną kampanii, która poprzez konkretny ton narracji i wykreowaną postać, 

tworzy nowy wizerunek banku, jednocześnie wspierając sprzedaż dwóch produktów 

finansowych: Bilokaty oraz e-Kantora. Jest to pierwsza po latach kampania telewizyjna 

realizowana przez Meritum Bank. Postacią wykreowaną przez agencję jest Pan 

Konkret – mężczyzna, który nie owija w bawełnę, mówi prawdę w sposób twardy, 

prosty i bezdyskusyjny. Obecny był w szeregu działań ATL oraz w działaniach 

interaktywnych. Agencja zajęła się także przygotowaniem materiałów BTL.
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Klient: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Projekt:  TEDx Warsaw 2014

 

13 marca 2014 roku w Mulitkinie Złote Tarasy, odbyła się 5ta jubileuszowa edycja TEDx 

Warsaw pod hasłem: Embrance the Other. Jak zawsze zgromadziła na swojej scenie 

ponad 20 doskonałych prelegentów z całego świata, którzy podzielili się z uczestnikami 

ideami z szeroko rozumianych trzech sfer życia: technologii, rozrywki i designu. 

Tegoroczna edycja była wyjątkowa nie tylko ze względu na emocje towarzyszące 

uczestnikom podczas wystąpień, ale również ze względu na rekordową frekwencję, 

wynoszącą ponad 1200 osób.

TEDx Warsaw wzorowany jest na idei legendarnej konferencji TED. Jej głównym 

założeniem jest promowanie ciekawych, inspirujących i prowokujących do refleksji 

poglądów i działań.

Agencja EM LAB towarzyszy organizacji TEDx od 5 lat, wspierając wydarzenie jako 

partner wykonawczy. Odpowiada za kompleksową organizację eventu, zapewniając 

obsługę techniczną i logistyczną.
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Klient: PGE Polska Grupa Energetyczna SA

Projekt:  Kampania “Zapewniamy energię”

 

Agencja Scholz & Friends Warszawa Sp. z  o.o. odpowiedzialna była za całościowy 

koncept od strategii po komunikację, po wygranym przetargu. Agencja przygotowała  

zrealizowała kampanię wizerunkową. Kampania miała na celu budowanie świadomości 

marki, podkreślając jej ciepły  i przyjazny wizerunek. 

W ramach kampanii agencja zrealizowała 2 spoty 30‘‘: wizerunkowy oraz świąteczny, 

z emisją w kanałach ogólnych, tematycznych, kinie i VoD. Kreacje pojawiły się również 

w prasie i na nośnikach outdoorowych w całej Polsce.

Reżyserem spotów był Sebastian Pańczyk, natomiast zdjęcia wykonał Kuba Dąbrowski. 

Za produkcję odpowiedzialny był dom produkcyjny Film Produkcja, za postprodukcję 

studio Platige Image. 
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Klient: PKP Intercity SA

Projekt:  PKP Intercity na Opener Festival 2014

 

Zadaniem Agencji EM LAB było pokazanie zmian, jakie zachodzą w PKP Intercity – 

zarówno tych na poziomie obsługi jak i nowego taboru. W tym celu agencja wymyśliła, 

zaprojektowała i wyprodukowała pociąg PKP Intercity, który stanął na Opener 

Festival 2014. Podzielony na trzy strefy – chillout, premium i VIP, cieszył się ogromnym 

powodzeniem wśród uczestników Festiwalu. 

Team promocyjny zapewniał aktywacje w postaci gier wielkoformatowych, gier 

planszowych, quizów wiedzy na temat PKP Intercity. Wieczorami strefa zamieniała się 

w najlepszą imprezownię na całym Openerze.
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Klient: Polkomtel Sp. z o.o.

Projekt:  Plush na kartę

 

Z  początkiem września 2014 wystartowała nowa kampania promująca nową markę 

„Plush na kartę“ skierowana do młodych ludzi.

Agencja Scholz & Friends Warszawa Sp. z o.o. odpowiedzialna była za jej całościowy 

koncept od strategii po komunikację, po wygranym przetargu na obsługę segmentu 

prepaid Polkomtel w lipcu br.

Nowy brand ma za zadanie odpowiadać na potrzeby młodej grupy docelowej. Wszystkie 

działania spięte zostały obietnicą „Bez konsekwencji!“. To myśl, która definiuje zarówno 

przygotowanie oferty (brak konsekwencji finansowych w przypadku rozmów i SMSów) 

jak i wszelkiego rodzaju aktywności komunikacyjnych. 

Ogólnopolska kampania reklamowa „Plush na kartę” wystartowała  w pierwszym 

tygodniu września i pojawiła się w telewizji – 3 spoty (Pizza, Chałwa i Pięterko), 

internecie, kinie, prasie, na nośnikach zewnętrznych oraz materiałach POS.
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Klient:  Wirtualna Polska SA

Projekt:  Kampania „Dzieje się w Polsce”

 

Agencja Scholz & Friends Warszawa Sp. z o.o. przygotowała i zrealizowała kampanię 

wizerunkową nowej odsłony portalu Wirtualna Polska. 

Kampania zrealizowana została pod hasłem „Wszystko co ważne dzieje się w Polsce 

– Wirtualnej Polsce“. Kampania nawiązuje do najważniejszych informacji z  kraju i ze 

świata, oparta na odważnych tezach i przykuwających uwagę zdjęciach. Główne hasło 

kampanii, pokazuje, że wszystkie informacje wydarzenia dzieją się i są publikowane 

w Polsce – Wirtualnej Polsce i właśnie na tym portalu znajdziesz wszystko na czym 

Ci zależy, a więc dostęp do najświeższych informacji.

W ramach kampanii Agencja zrealizowała 2 spoty teaserowe, spot 30“, outdoor, layouty 

prasowe oraz 15“ spoty radiowe.

Zdjecia do spotu zrealizowane zostały z Kubą Dąbrowskim, polskim znanym i doceniamy 

fotografem. Za produkcję odpowiedzialny był dom produkcyjny Summer Production.
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Klient:  Vectra Media Sp. z o.o.

Projekt:   Vectra – Prosty wybór

 

Agencja Scholz & Friends Warszawa Sp. z  o.o. przygotowała koncepcję nowego 

pozycjonowania marki, platformę komunikacji oraz branding. To pierwsza tak poważna 

zmiana od czasu wprowadzenia marki na rynek. Vectra chce uchodzić za operatora 

nowoczesnego i przyjaznego jednocześnie. Dlatego nową myśl przewodnią marki 

„Prosty Wybór” charakteryzuje uproszczona oferta dająca abonentom możliwość 

łatwej konfiguracji usług elektronicznych dla domu TV-Internet-Telefon. 

Zadbaliśmy o zachowanie elementów charakterystycznych dla Vectry kolorystyki oraz 

muzyki. 

Kampania obejmuje spoty 30 sek. w największych stacjach telewizyjnych, outdoor, 

internet (przygotowywany przez The Digitals Sp. z o.o. ) oraz materiały BTL. Reżyserem 

spotu wprowadzającego jest Bartek Ignaciuk.
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Klient:  Żywiec sprzedaż i dystrybucja Sp. z o.o. 

Projekt:  Akcja na RIO

 

Agencja The Digitals Sp. z o.o. była odpowiedzialna za realizację projektu „Akcja na 

RIO“ dla Warki. Pierwotnie projekt uruchomiono w formie teaserowej. Internet huczał 

od informacji, że trzeba pocieszyć Brazylijki gdyż Polacy nie przyjeżdżają na Mundial. 

Szybko jednak okazało się, że Polacy mogą pojechać do RIO za sprawą Warki i kon-

kursu, który prowadzi. Konkurs polegał na zebraniu ekipy kumpli, wyborze akcji, które 

ekipa chce rozkręcić w Brazylii i przekonaniu Jury, że to właśnie dana ekipa zasługuje na 

wyjazd. Następnie za sprawą głosów i rozmów z Jury wytypowane zostały ekipy, które 

pojechały na epicką wyprawę do Brazylii. Agencja odpowiadała za realizację teasera, 

konkursu na microsite, kampanię w sieci oraz komunikację i kampanię na Facebooku.
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g) Zasoby ludzkie 

Na koniec 2014 roku w grupie MEDIACAP SA zatrudnione były 103 osoby.

h) Społeczna odpowiedzialność biznesu

W MEDIACAP SA mocno wierzymy w to, że na przedsiębiorcach spoczywa istotna 

odpowiedzialność za pomyślność naszego świata. Dlatego spółka od wielu lat angażuje 

się w szereg inicjatyw o charakterze pro publico bono. Wspieramy między innymi: 

Międzynarodowy Dzień Godności: światową inicjatywę na rzecz uczenia dzieci posza- 

nowania godności człowieka pod patronatem JW Księcia Haakona, następcy tronu 

Królestwa Norwegii. Dzięki naszej pomocy już kilka tysięcy uczniów w Polsce uczestniczyło 

w tzw. Lekcjach Godności. Od 2014 projekt ten prowadzony jest przez dedykowaną 

osobę w ramach Grupy, dzięki czemu udało nam się m.in po raz pierwszy przeprowadzić 

ilościowe badania wśród gimnazjalistów, które pomogą uwrażliwić liderów opinii na ten 

problem oraz skuteczniej planować działania w ramach projektu.

Więcej informacji dostępnych jest na www.dziengodnosci.pl

Stypendium z Wyboru: polski program, który pozwala młodym ludziom uzyskać dofinan- 

sowanie na realizację swoich planów rozwoju osobistego. Jesteśmy jego partnerem 

od pierwszej edycji a nasz Zarząd był również zaangażowany w powiązane wydarzenie 

Absolvent Talent Days, które wspiera dostęp studentów do rynku pracy.

Więcej na www.stypendiumzwyboru.pl

01.01.2013
- 31.12.2013

01.01.2014
- 31.12.2014

Pracownicy produkcyjni 26 38

Pracownicy nieprodukcyjni 44 65

Razem 70 103
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Program Kariera: projekt realizowany pod egidą Polskiej Rady Biznesu. Jest jednym 

z najbardziej jakościowych programów stażowych w Polsce. Co roku w szeregach spółek 

MEDIACAP SA wspieramy rozwój zawodowy co najmniej jednego stażysty. W przebieg 

stażu jest bezpośrednio zaangażowany Prezes Zarządu spółki, podobnie jak w warsztaty 

edukacyjne dla laureatów programu.

Więcej na www.programkariera.pl 

Mentors 4 Starters: program mentoringowy pod egidą stworzyszenia Global Shapers, 

zainicjowanego przez World Economic Forum z Davos. Wyjątkowy program w ramach 

którego młodzi profesjonaliści mają okazję wymienić doświadczenia i skorzystać z mento-

ringu doświadczonych liderów biznesu. MEDIACAP SA wspiera finansowo i organizacyj-

nie to przedsięwzięcie a prezes zarządu spółki był mentorem w ramach pierwszej edycji 

programu.

Więcej na: www.mentors4starters.pl
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i) Nagrody

Scholz & Friends Warszawa Sp. z o.o.

W raporcie Specjalnym Agencje Reklamowe i Domy Mediowe przeprowadzonym przez 

Media & Marketing Polska (MMP), wydanym w maju 2014, agencja Scholz & Friends 

Warszawa otrzymała wyróżnienie, jako jedna z  najlepiej ocenianych w badaniu. 

We wszystkich 17 pytaniach ogólnych znalazła się w pierwszej piątce i aż w 10 przypadkach 

uzyskała najwyższe noty ze wszystkich agencji sieciowych. 

W grudniu 2014 roku w dodatku specjalnym Panorama Reklamy, wydanym przez 

miesięcznik Press, Scholz and Friends Warszawa Sp. z o.o. została oceniona jako firma, 

która osiągnęła nadprzeciętne wyniki i została wyróżniona jako Powrót Roku. Agencja 

otrzymała maksymalna ocenę 5 punktów.

Brązowe Effie   Agencja otrzymala brązowe Effie z kampanie dla Getin Leasing pod 

hasłem „Jutro będzie futro”.

Srebrny KTR   Agencja otrzymała srebny KRT za kampanie dla VECTRA SA 

i pakiet telewizyjny „Sport na ostro”.

The Digitals Sp. z o.o.

Raport – Agencje Interaktywne, przeprowadzanym rokrocznie przez Interaktywnie.com, 

klasyfikuje The Digitals Sp. z  o.o. na 3 miejscu pod względem wyników finansowych 

agencji za rok 2014. Do stworzenia zestawień zebrano wyniki ponad 30 firm z  branży 

za ostatnie 2 lata działalności. 

Brązowy KTR  Agencja otrzymala w kategorii media interaktywne – reklama w mediach 

społecznościowych brąz za kampanię dla Warki „Ekipa w komplecie“. 

Srebro Social Media Convent 2014 roku  Agencja otrzymala Srebro za „Ekipę w kom-

plecie” na Case Study Festival podczas 

Social Media Convent 2014 roku

MEDIACAP SA

W 2014 roku Spółka otrzymała wyróżnienie za najlepsze sprawozdanie z działalności 

zarządu za rok 2013 w konkursie „The Best Annual Report 2013“ dla spółek rynku 

New Connect. Wydarzenie organizowane jest rokrocznie przez Instytut Rachunkowości 

i Podatków.
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j) Główni konkurenci MEDIACAP SA

Międzynarodowi konkurenci MEDIACAP SA

Główni konkurenci Mocne strony

WPP plc WPP plc („WPP”) jest międzynarodową grupą 
marketingową z siedzibą w Londynie. Jest największą 
światową firmą reklamową według przychodów (ponad 
11 miliardów GBP w 2013) i posiada biura na terenie 110 
państw. Należy do niej szereg wiodących marek rynku mar-
ketingowego, miedzy innymi: GroupM, MEC, Mindshare, 
Maxus, Millward Brown, Grey, Burson-Marsteller, 
Hill & Knowlton, JWT, Ogilvy Group, TNS, Young 
& Rubicam czy Cohn & Wolfe. WPP jest notowana na 
London Stock Exchange i jest częścią FTSE 100 Index. 
Jest również notowana na rynku NASDAQ. 
Według szacunków Spółki grupa jest największym gra-
czem na polskim rynku zarówno w segmencie mediowym 
jak i contentowym. Dla MEDIACAP stanowi konkurencję 
we wszystkich trzech segmentach: Reklama, Data i Digital 
a zarazem jest partnerem w ramach Scholz & Friends 
Warszawa Sp. z o.o., w której pośrednio posiada 25%. 
Spółka jest aktywnym graczem w zakresie przejęć. 
W ostatnich latach przejęła takie polskie marki jak: Lemon 
Sky, SMG/KRC, OBOP, Heureka Group.  

Publicis Groupe SA Publicis Groupe („Publicis”) jest międzynarodową 
grupą marketingową z siedzibą w Paryżu. Stanowi jedną 
z największych grup reklamowych świata z przychodami 
na poziomie ponad 6,6 milarda EUR w 2013 i obecnością 
na terenie 105 państw. Należy do niej szereg wiodących 
marek rynku marketingowego, między innymi: Publicis 
Worldwide, Saatchi & Saatchi, Leo Burnett, ZenithOpti-
media, StarcomMediavest Group, MSLGROUP. Publicis 
jest notowana na rynku Euronext. 
Według szacunków Spółki grupa jest drugim naj-
większym graczem na polskim rynku marketingowym. 
Dla MEDIACAP stanowi konkurencję w segmentach Re-
klama i Digital. Spółka jest aktywnym graczem w zakresie 
przejęć. W ostatnich latach przejęła m.in. takie marki jak 
Interactive Solutions czy Ciszewski PR. 

Omnicom Group, Inc Omnicom Group, Inc. („Omnicom”) jest amerykańskim 
holdingiem marketingowym z siedzibą w Nowym Jorku. 
Grupa działa w ponad 100 krajach, a jej przychody 
w 2013 roku wyniosły 14,6 miliarda USD. Należą do niej ta-
kie marki jak: BBDO, DDB Worldwide, TBWA Worldwide 
i Omnicom Media Group. Jest notowana na New York 
Stock Exchange i stanowi część indeksu S&P 500. 
W Polsce należy według szacunków Spółki do grona 
trzech największych graczy rynkowych i jest kluczowym 
konkurentem MEDIACAP w segmentach Reklama 
i Digital. 
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Główni konkurenci Mocne strony

Interpublic Group of Companies, Inc Interpublic Group of Companies, Inc („IPG”) jest 
amerykańskim holdingiem marketingowym z siedzibą 
w Nowym Jorku. Grupa działa w ponad 100 krajach a jej 
przychody w 2013 roku wyniosły 7,1 miliarda USD. Należą 
do niej takie marki jak: FCB (Foote, Cone & Belding), 
Initiative, Jack Morton Worldwide, Lowe and Partners, 
McCann i  Weber Shandwick. Jest notowana na New York 
Stock Exchange. 
W Polsce należy według szacunków Spółki do grona 
sześciu największych graczy rynkowych i jest kluczowym 
konkurentem MEDIACAP w segmentach Reklama i Digi-
tal. Grupa nie dokonała znaczących przejęć w ostatnich 
latach na polskim rynku.

Dentsu Aegis Network Ltd. Wiodący międzynarodowy holding reklamowy, należący 
w całości do światowego potentata mediowego Dentsu. 
Spółki grupy działają w 110 krajach i przyniosły w 2013 
roku łącznie 1,1 miliarda GBP przychodów. Do jego ma-
rek należą między innymi takie firmy jak: Carat, Dentsu 
Media, iProspect, Isobar, Posterscope czy Vizeum. 
W Polsce należy według szacunków Spółki do grona 
sześciu największych graczy rynkowych i jest kluczowym 
konkurentem MEDIACAP w segmencie Digital. Grupa 
przejęła w ostatnim czasie publicznie notowaną polską 
spółkę Socializer SA.

Havas SA Międzynarodowy holding reklamowy z siedzibą w Paryżu. 
Spółki grupy działają w ponad 100 krajach i wygenerowały 
w 2013 roku 1,8 miliarda EUR. Do jego marek należą takie 
firmy jak: Havas, Havas Media, Arnold Worldwide, Havas 
Sports & Entertainement czy Arena Media. Spółka jest 
notowana na rynku Euronext.
W Polsce należy według szacunków Spółki do grona 
sześciu największych graczy rynkowych i jest kluczowym 
konkurentem MEDIACAP w segmentach Reklama i Di-
gital. Grupa nie dokonała znaczących przejęć w Polsce 
w ostatnich latach. 

Równocześnie, do konkurentów Grupy Kapitałowej MEDIACAP SA zalicza się spółki 

obecne na rynku regulowanym GPW w Warszawie, których znaczna część przychodów 

generowana jest z usług marketingowych. Należy jednak pamiętać, że żaden z tych 

podmiotów w swojej strategii, czy strukturze nie jest obecnie porównywalny w istotny 

sposób do Grupy Kapitałowej MEDIACAP SA. Do tej grupy podmiotów zalicza się: K2 

Internet SA, CAM Media SA i do niedawna SMT SA.
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Główni konkurenci Mocne strony

K2 Internet SA Notowana na GPW grupa świadcząca usługi z zakresu 
technologii, reklamy i marketingu online (w tym zakupu 
czasu i przestrzeni w mediach). 
Spółka jest konkurentem MEDIACAP w segmentach 
Digital i Reklama. Znaczącą część jej przychodów (które 
łącznie wyniosły 59,6 miliona złotych w 2013) pochodzi 
jednak z działalności niezwiązanej z rynkiem marketin-
gowym.   

CAM Media SA Notowana na GPW grupa świadcząca usługi z zakresu 
reklamy i niestandardowej reklamy zewnętrznej. 
Spółka jest konkurentem MEDIACAP w segmencie 
Reklama. Znacząca część jej przychodów (które łącznie 
wyniosły 41,4 miliona  złotych w 2013) pochodzi jednak 
z segmentu mediowego co sprawia, że nie jest traktowa-
na przez Emitenta jako istotny konkurent.

SMT SA Notowana na GPW grupa świadcząca usługi z zakresu 
technologii i marketingu online (w tym zakupu czasu 
i przestrzeni w mediach). 
Spółka jest konkurentem MEDIACAP w segmencie 
Reklama i Digital, ale w związku z tym, iż dominująca 
część jej przychodów (które łącznie wyniosły 196,5 mi-
liona złotych w 2013) pochodzi z usług niezwiązanych 
z rynkiem marketingowym nie jest traktowana przez 
Emitenta jako istotny konkurent.

Internet Media Services SA Notowana na GPW spółka świadcząca usługi z zakresu 
marketing sensorycznego czyli takiego, który w miejs-
cach sprzedaży oddziałuje na zmysły: węch, wzrok i słuch. 
Choć spółka działa w segmencie pokrewnym do Emiten-
ta to charakter świadczonych przez nie usługi (skierowana 
do działów sprzedaży bardziej niż marketingu) sprawia, 
że nie jest istotnym konkurentem MEDIACAP pomimo 
przychodów na poziomie 32,7 miliona złotych w 2013.

Krajowi konkurenci MEDIACAP SA notowani na rynku regulowanym (GPW w Warszawie) 
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8. ISTOTNE WYDARZENIA

a) Wydarzenia wpływające na działalność w 2014

 

14 stycznia 2014 – Otrzymanie certyfikatu PKJPA przez IQS Sp. z o.o.

30 stycznia 2014 – Zawarcie umów objęcia akcji serii C oraz zawarcie umów sprzedaży 

udziałów The Digitals Sp. z o.o.

5 lutego 2014 – Zmiana adresu Spółki MEDIACAP SA ul. Francuską 37, 03-905 Warszawa

13 lutego 2014 – Zmiana Animatora Rynku na NWAI Dom Maklerski SA z siedzibą 

w Warszawie przy ul. Nowy Świat 64, 00-357 Warszawa

20 lutego 2014 – Rejestracja w KRS zmian w Statucie Spółki MEDIACAP SA

18 marca 2014 – Zawarcie z Autoryzowanym Doradcą 4DF Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością i Wspólnicy Spółka komandytowa z siedzibą w Łodzi umowy 

o doradztwo w zakresie wprowadzenia akcji serii C do ASO na rynku NewConnect

maj 2014 – Scholz & Friends Warszawa Sp. z o.o. uzyskała wyróżnienie najlepiej ocenianej 

agencji reklamowej roku wg miesięcznika „Media & Marketing Polska”

15 maja 2014 – Podpisanie Term Sheet dotyczącego nabycia 100% udziałów spółki 

prowadzącej działalność w segmencie Data

10 czerwca 2014 – Zwiększenie udziału MEDIACAP SA w The Digitals Sp. z o.o. 

z 51% do 54%

26 czerwca 2014 – 600.000 PLN zwrotu dopłat od spółki zależnej

14 lipca 2014 – Nabycie przez IQS Sp. z o.o. (spółka zależna od MEDIACAP SA) 100% 

udziałów spółki IQS Online Sp. z o.o.

25 lipca 2014 – Zawarcie ramowej umowy z PKO BP na realizację eventów

20 sierpnia 2014 – Rejestracja 4.992.662  akcji serii C przez Krajowy Depozyt Papierów 

Wartościowych S.A.
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17 października 2014 – MEDIACAP SA otrzymała wyróżnienie za najlepsze sprawozdanie 

z działalności zarządu za rok 2013 w konkursie „The Best Annual Report 2013” dla spółek 

z rynku New Connect, organizowanym przez Instytut Rachunkowości i Podatków

20 października 2014 – Zmiana składu Rady Nadzorczej MEDIACAP SA Marek 

Żołędziowski zrezygnował z członkostwa w Radzie Nadzorczej. Artur Osuchowski został 

powołany na nowego członka Rady Nadzorczej MEDIACAP SA

02 grudnia 2014 – Potwierdzenie realizacji kampanii promocyjno-informacyjnej dotyczącej 

świeżej, schłodzonej lub mrożonej wołowiny i przetworów spożywczych wytworzonych na 

bazie tych produktów pt. „Zasmakuj w Europie” na rynku Turcji” za ponad 870 tys. EUR

b) Wydarzenia wpływające na działalność po 31.12.2014 

02 lutego 2015 – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

20 lutego 2015 – Rejestracja w KRS zmian w Statucie Spółki MEDIACAP SA



63 MEDIACAP SA

RAPORT 2014

Lp. Dobra praktyka

OŚWIADCZENIE
O STOSOWANIU

DOBREJ PRAKTYKI
TAK / NIE / NIE DOTYCZY KOMENTARZ 

1

Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, 
zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych 
technologii oraz najnowszych narzędzi komunikacji zapewniających szybkość, 

bezpieczeństwo oraz szeroki i interaktywny dostęp do informacji. Spółka, 
korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod, powinna zapewnić 

odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, wykorzystując w tym 
celu również nowoczesne metody komunikacji internetowej, umożliwiać 

transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, 
rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na stronie internetowej. TAK

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: TAK

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

3.4 życiorysy zawodowe członków organów spółki, TAK

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 oraz korektami do tych prognoz (w przypadku 

gdy emitent publikuje prognozy), NIE

W związku z sytuacją na 
rynku reklamowym Spółka 

podjęła decyzję o niepubli-
kowaniu 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

3.11 opublikowane raporty bieżące i okresowe, TAK

3.12

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

konferencji prasowych, TAK

3.13

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

3.14

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

pytania, TAK

9.  RAPORT W PRZEDMIOCIE PRZESTRZEGANIA PRZEZ SPÓŁKĘ ZASAD 

ZAWARTYCH W DOKUMENCIE „DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH 

NA NEWCONNECT“
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OŚWIADCZENIE
O STOSOWANIU

DOBREJ PRAKTYKI
TAK / NIE / NIE DOTYCZY KOMENTARZ 

3.15
informację na temat powodów odwołania walnego zgromadzenia, zmiany 

terminu lub porządku obrad wraz z uzasadnieniem, TAK

3.17
informację o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i powodach 

zarządzenia przerwy, TAK

3.18

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, w przypadku ponownego zawarcia przez spółkę 

umowy o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy

TAK – w zakresie wprowa-
dzenia akcji serii C do ASO 

na rynku NewConnect

3.19 informację na temat podmiotu, który pełni funkcję animatora akcji emitenta, TAK

3.20
dokument informacyjny (prospekt emisyjny) spółki, opublikowany w ciągu 

ostatnich 12 miesięcy, TAK

3.21

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

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. TAK

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 – w zakresie wprowa-
dzenia akcji serii C do ASO 

na rynku NewConnect

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 – w zakresie wprowa-
dzenia akcji serii C do ASO 

na rynku NewConnect

8

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

Autoryzowanego Doradcy.

TAK – w zakresie wprowa-
dzenia akcji serii C do ASO 

na rynku NewConnect

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. TAK

Spółka nie miała podpisanej 
umowy z Autoryzowanym 

Doradcą

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  
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OŚWIADCZENIE
O STOSOWANIU

DOBREJ PRAKTYKI
TAK / NIE / NIE DOTYCZY KOMENTARZ 

11

Przynajmniej 2 razy w roku emitent, przy współpracy Autoryzowanego Doradcy, 
powinien organizować publicznie dostępne spotkanie z inwestorami, 

analitykami i mediami. Nie dotyczy

Spółka nie miała podpisanej 
umowy z Autoryzowanym 

Doradcą w tym zakresie

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,
- kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadcho- 
 dzącym 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. TAK

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
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CZYNNIKI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA

Ryzyko związane z niepowodzeniem strategii

Strategia Grupy Kapitałowej Emitenta koncentruje się na trzech obszarach: rozwój 

organiczny, poszerzenie działalności o nowe obszary (inwestycje) i zwiększenie skali 

działalności, akwizycje innych podmiotów. Ze względu na cele strategiczne Grupa 

Kapitałowa Emitenta identyfikuje następujące czynniki ryzyka:

Istnieje ryzyko, że w kolejnych latach Grupa Kapitałowa Emitenta może nie być 

w stanie pozyskać takiej ilości kontraktów, która gwarantowałaby jej poziom przychodów 

umożliwiający kontynuację dynamicznego rozwoju organicznego, co może negatywnie 

wpłynąć na wyniki finansowe i sytuację ekonomiczną Grupy Kapitałowej. Ryzyko to jest 

związane również z niskimi barierami wejścia i atrakcyjnością rynku usług marketingowych, 

który przyciąga potencjalnych konkurentów. Duży wpływ na ten aspekt będzie miała 

również koniunktura gospodarcza w kraju. 

Rozpoczęcie oferowania i świadczenia nowych typów usług, nawet jeśli ich specyfika jest 

zbliżona do specyfiki usług aktualnie świadczonych przez Grupę Kapitałową, wiąże się 

z ryzykiem, iż obecne doświadczenie Grupy Kapitałowej okaże się niewystarczające dla 

należytego wykonywania usług w nowych obszarach działalności. Ewentualne problemy 

z należytym wykonywaniem usług dotyczących planowanych nowych obszarów działalności 

Grupy Kapitałowej mogłyby zaszkodzić rynkowemu wizerunkowi Grupy Kapitałowej oraz 

narazić ją na koszty związane z odszkodowaniami płaconymi na rzecz odbiorców, a tym 

samym negatywnie wpłynąć na rentowność Grupy Kapitałowej. Istnieje także ryzyko, iż 

działalność w nowych obszarach może okazać się mniej rentowna, niż dotychczasowa 

działalność Grupy Kapitałowej, zwłaszcza przy mniejszej (początkowo) skali działalności 

w nowych obszarach. 

Nabywanie udziałów lub akcji innych podmiotów wiąże się z ryzykiem, iż rzeczywista 

sytuacja finansowa oraz perspektywy rozwojowe tych podmiotów mogą się okazać 

istotnie gorsze, niż to wynikało z ich oceny dokonanej przed akwizycją. Istnieje ryzyko, iż 

okres czasu potrzebny do restrukturyzacji przejmowanego podmiotu i uzyskania synergii 

w związku z jego działalnością w ramach Grupy Kapitałowej może się okazać znacznie 

dłuższy, niż planowany, co może ograniczyć korzyści wynikające z akwizycji. Może się 

również okazać, iż ostateczne koszty, poniesione przez Grupę Kapitałową w związku 

z dokonywanymi akwizycjami, okażą się wyższe od wcześniej planowanych. Pojawienie się 

takich sytuacji może w przyszłości wywrzeć negatywny wpływ na wyniki finansowe Spółki.

10.  OPIS PODSTAWOWYCH ZAGROŻEŃ I RYZYK
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Emitent nie może jednak zapewnić, iż strategia oparta została o pełną i trafną analizę 

obecnych i przyszłych tendencji wpływających na działalność i wyniki jego Grupy 

Kapitałowej. Nie można także wykluczyć, iż działania podjęte przez Grupę Kapitałową 

okażą się niewystarczające lub błędne z punktu widzenia realizacji obranych celów 

strategicznych. Błędna ocena perspektyw rynkowych i wszelkie nietrafne decyzje mogą 

mieć istotny negatywny wpływ na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta. 

 

Ryzyko związane z prognozami i planowaniem

Ryzyko związane z prognozami i planowaniem niesie ze sobą niebezpieczeństwo, że 

prognozy stanowiące podstawę podjęcia decyzji o rozpoczęciu planowanych przez Spółkę 

inwestycji nie sprawdzą się wskutek zmian zachodzących w otoczeniu ekonomicznym, 

prawnym lub społecznym. Prognozy dotyczące wyników finansowych czy planowanych 

inwestycji mogą okazać się chybione, mimo przyjęcia słusznych założeń w procesie 

prognozowania. 

Ryzyko związane z kompetencjami i utratą kluczowych pracowników oraz roszczeniami 

pracowników

Branża usług marketingowych charakteryzuje się zmiennością oczekiwań klientów, silnym 

postępem technologicznym w zakresie przetwarzania danych, powstawaniem coraz to 

nowych kanałów dystrybucji informacji, co może spowodować, iż potrzebne będą nowe 

kompetencje, które obecni pracownicy będą musieli nabyć. W związku z tym istnieje 

ryzyko czy pracownicy będą w stanie dostrzec potrzebę pozyskania nowych kompetencji 

(w porównaniu z konkurencją na rynku) oraz czy pracownicy będą w stanie nabyć nowe 

umiejętności i wykorzystać je w optymalny sposób. 

Sukces w branżach w których działa Emitent jest uzależniony przede wszystkim od 

wiedzy, know-how, kreatywności, zaangażowania oraz kompetencji pracowników. Im 

firma ma większy potencjał w zakresie zasobów ludzkich, tym silniejsza jest jej pozycja 

konkurencyjna na rynku. Utrata kluczowych pracowników może skutkować pogorszeniem 

się kondycji finansowej, poprzez np. utratę znaczącego klienta bezpośrednio powiązanego 

z danym pracownikiem. Istnieje zatem ryzyko prowadzenia przez pracowników Spółki 

działalności konkurencyjnej wobec działalności Spółki w sposób bezpośredni (poprzez 

prowadzenie konkurencyjnej firmy) bądź pośredni (poprzez świadczenie pracy lub usług 

na rzecz podmiotów konkurencyjnych wobec Grupy Kapitałowej Emitenta). W celu 

zminimalizowania ryzyka utraty kluczowych pracowników Emitent stara się stworzyć 

atrakcyjne i stabilne warunki pracy oraz podpisuje z pracownikami umowy o zakazie 

konkurencji.
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Istnieje także ryzyko roszczeń ze strony pracowników wynikających ze stosunku pracy. 

Ryzyko to nie jest znaczące, gdyż Grupa Kapitałowa Emitenta ze względu na specyfikę 

branż zatrudnia stosunkowo niewielu pracowników. Większość czynności jest realizowana 

na podstawie umów cywilnoprawnych przez zewnętrznych wykonawców. Nie można 

jednak wykluczyć, iż pracownicy lub podwykonawcy skierują swoje roszczenia wobec  

Grupy Kapitałowej Emitenta. 

Ryzyko związane ze znaczeniem dostawców dla jakości usług świadczonych przez Grupę 

Kapitałową 

W swojej działalności Grupa Kapitałowa Emitenta w bardzo szerokim stopniu korzysta 

z usług świadczonych przez dostawców zewnętrznych oraz podwykonawców. W związku 

z tym działalność Spółki narażona jest na ryzyko związane z terminowością oraz jakością 

usług świadczonych przez te podmioty. Ewentualne niewywiązanie lub nienależyte 

wywiązanie się dostawców z umów zawartych z Grupą Kapitałową mogłoby uniemożliwić 

lub znacząco utrudnić Grupie Kapitałowej należyte wywiązanie się z umów zawartych 

przez Grupę Kapitałową z jej odbiorcami. Sytuacja taka mogłaby zaszkodzić rynkowemu 

wizerunkowi Grupy Kapitałowej oraz narazić ją na koszty związane z odszkodowaniami 

płaconymi na rzecz odbiorców, a tym samym negatywnie wpłynąć na sytuację finansową 

Grupy Kapitałowej.

Ryzyko kar umownych związanych z realizacją umów 

Istnieje ryzyko, iż zawierane przez Grupę Kapitałową Emitenta umowy na świadczenie 

usług zostaną nieterminowo lub nieprawidłowo wykonane i w związku klienci Grupy 

Kapitałowa Emitenta mogą żądać zapłaty kar umownych przewidzianych w umowach. 

Dotyczy w szczególności umów zawieranych w ramach zamówień publicznych czy też 

umów na podstawie, których jest rezerwowany czas „reklamowy” w mediach bądź 

organizowany znaczący event.  

Ryzyko związane z udziałem kosztów usług obcych w strukturze kosztów operacyjnych 

Grupy Kapitałowej

W swojej działalności Grupa Kapitałowa Emitenta w bardzo szerokim stopniu korzysta 

z usług świadczonych przez dostawców zewnętrznych oraz podwykonawców. Skutkiem 

tego jest bardzo wysoki i rosnący udział kosztów usług obcych w strukturze kosztów 

operacyjnych Grupy Kapitałowej. Tak istotny udział usług obcych w strukturze kosztów 

sprawia, iż działalność Grupy Kapitałowej narażona jest na ryzyko związane z możliwym 

znaczącym wzrostem cen usług świadczonych przez dostawców Grupy Kapitałowej. 

Sytuacja taka mogłaby znacząco zwiększyć koszty funkcjonowania Grupy Kapitałowej, 

a tym samym negatywnie wpłynąć na jej wyniki finansowe. W obecnej sytuacji rynkowej 



69 MEDIACAP SA 

RAPORT 2014

wydaje się, że to ryzyko uległo znaczącemu zmniejszeniu. Z drugiej jednak strony duży 

udział usług obcych pozwala na szybkie i elastycznie dostosowanie kosztów działalności 

do popytu na usługi świadczone przez Grupę Kapitałową. 

Ryzyko związane z utratą informacji poufnych znajdujących się w posiadaniu Grupy 

Kapitałowej Emitenta oraz naruszenia przepisów prawa

Warunki oraz informacje dotyczące działalności Grupy Kapitałowej Emitenta mają 

decydujący wpływ na jego pozycję konkurencyjną. Ewentualne ujawnienie informacji 

dotyczących aktualnych warunków handlowych oraz bazy obecnych i potencjalnych 

klientów, stanowiących tajemnicę Grupy Kapitałowej  Emitenta, może doprowadzić do 

pogorszenia pozycji konkurencyjnej oraz skutkować niezrealizowaniem planowanego 

tempa rozwoju działalności. 

Ponadto Grupa Kapitałowa Emitenta w zakresie prowadzonej działalności w branży 

marketingowej ma dostęp do informacji poufnych dotyczących tajemnicy handlowej 

przedsiębiorstw będących klientami Grupy oraz ma dostęp do danych osobowych 

ich pracowników, kontrahentów. Ewentualne ujawnienie informacji poufnych może 

spowodować utratę reputacji na rynku, naruszenie praw autorskich lub dóbr osobistych 

i w konsekwencji wystąpienie roszczeń odszkodowawczych ze strony klientów. W wypadku 

naruszenia zasad ochrony i przetwarzania danych osobowych, Grupa Kapitałowa Emitenta 

lub jej pracownicy mogą podlegać sankcjom wynikających z przepisów ustawy o ochronie 

danych osobowych lub innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego. 

Istnieje również ryzyko naruszenia zabezpieczeń systemów informatycznych Grupy 

Kapitałowej Emitenta, celowego uszkodzenia, zniszczenia lub kradzieży informacji 

poufnych lub danych osobowych klientów Grupy Kapitałowej Emitenta lub ich utraty 

w inny nieprzewidziany sposób. Może to skutkować dostępem do tych danych osób 

trzecich i wykorzystania ich w bezprawnych celach, co może negatywnie wpłynąć 

na ocenę wiarygodności Grupy Kapitałowej Emitenta i w konsekwencji spowodować 

utratę potencjalnych klientów oraz pogorszenie sytuacji finansowej Emitenta. W celu 

ograniczenia powyższych ryzyk w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych 

Grupa Kapitałowa Emitenta wdrożyła i wykorzystuje adekwatne środki techniczne 

i organizacyjne zapewniające ochronę danych przed ich nieuprawnionym lub niewła-

ściwym przetwarzaniem.

Pracownicy Grupy Kapitałowej Emitenta zobowiązani są znać i przestrzegać wdrożone 

w Spółce procedury postępowania i obowiązujące ich przepisy prawa, w szczególności 

prawa autorskiego oraz przepisów o zakazie nieuczciwej konkurencji. Nie można jednak 
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wykluczyć, że w toku bieżącej działalności mogą ujawnić się błędy i pomyłki, które 

w zależności od ich skali mogą mieć wpływ na wizerunek i renomę Grupy Kapitałowej, 

jej sytuację ekonomiczną i bieżące wyniki finansowe. W szczególności może to dotyczyć 

naruszenia praw autorskich, dóbr osobistych bądź przepisów o zakazie nieuczciwej 

konkurencji, co może skutkować przejściową lub trwałą utratą klientów oraz ewentualnymi 

roszczeniami odszkodowawczymi ze strony klientów.  

Ryzyko związane z ograniczonym dostępem do finansowania działalności Grupy 

Kapitałowej Emitenta

Grupa Kapitałowa Emitenta prowadzi działalność w zakresie usług i w związku z tym posiada 

aktywa trwałe oraz aktywa obrotowe o stosunkowo nieznacznej wartości w stosunku do skali 

prowadzonej działalności (mierzonej przychodami ze sprzedaży). Niska wartość majątku 

trwałego i obrotowego Grupy Kapitałowej wiąże się z ryzykiem dostępu do finansowania 

ze względu na ograniczoną zdolność zabezpieczenia długu na składnikach majątku Grupy 

Kapitałowej. Może to także wpłynąć na ograniczenie  dokonywania kolejnych akwizycji, 

które mogą wymagać pozyskania istotnego poziomu finansowania zewnętrznego. Istniej 

bowiem ryzyko niepozyskania finansowania zewnętrznego bądź pozyskania finansowania 

na gorszych warunkach, co może uniemożliwić dokonanie akwizycji bądź zmniejszy 

rentowność działalności Grupy Kapitałowej.

Ryzyko związane z wykorzystywanymi przez Grupę Kapitałową Emitenta technologiami

Grupa Kapitałowa Emitenta świadczy usługi z zakresu: mediów, marketingu, reklamy 

online, usług IT oraz badań rynku i opinii publicznej. Świadczenie tych usług związane 

jest z koniecznością wykorzystywania wielu narzędzi, urządzeń technicznych oraz 

oprogramowania. W związku z tym działalność Grupy Kapitałowej narażona jest na 

ryzyko związane z możliwymi, lecz nieprzewidywalnymi usterkami w funkcjonowaniu 

tych urządzeń lub oprogramowania. W tym zakresie istniejące ryzyko można podzielić 

na dwie grupy. Po pierwsze należy mieć na uwadze ryzyko awarii urządzeń na których 

zapisywane i przechowywane są dane służące do prowadzenia działalności gospodarczej. 

Po drugie istnieje ryzyko zaistnienia awarii sprzętu lub oprogramowania uniemożliwiającej 

przeprowadzenie określonych zaplanowanych wydarzeń. W pierwszym przypadku Grupa 

Kapitałowa Emitenta podejmuje działania mające na celu zminimalizowanie skutków 

awarii nośników danych poprzez sporządzanie regularnie kopii bezpieczeństwa. W drugim 

przypadku jeżeli awaria uniemożliwia przeprowadzenie określonego wydarzenia należy 

mieć na uwadze powstanie ewentualnych roszczeń odszkodowawczych kontrahenta 

oraz wystąpienie po stronie Grupa Kapitałowa Emitenta szkody w zakresie utraconych 

korzyści. Ryzyko związane z odpowiedzialnością odszkodowawczą wobec kontrahenta jest 

zmniejszane poprzez wykupienie odpowiedniej polisy ubezpieczeniowej. 
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Ryzyko związane z dotacjami 

Emitent zawarł w listopadzie 2013 r. umowę na dofinansowanie projektu w ramach 

działania 8.2 "Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B" w kwocie 

733.250,00 zł. Spółka zależna The Digitals Sp. z o.o. w październiku 2013 podpisała 

umowę na dofinansowanie projektu w ramach działania 8.2 "Wspieranie wdrażania 

elektronicznego biznesu typu B2B" w kwocie 543.340,00 zł oraz spółka zależna 

IQS Sp. z o.o. w listopadzie 2013  podpisała umowę na dofinansowanie projektu 

w ramach działania 8.2 "Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B" 

w kwocie 660.982,00 zł. Spółka zależna EDGE Technology Sp. z o.o. w czerwcu 2014 

podpisała umowę na dofinansowanie projektu w ramach działania 8.2 „Wspieranie 

wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B” w kwocie 418.247,20 zł.

W związku z tym istnieje ryzyko związane z prawidłowym wykonaniem umowy 

o dofinansowanie lub rozliczeniem uzyskanej dotacji. W przypadku zaistnienia 

nieprawidłowości Emitent lub spółka zależna może zostać zobowiązana do zwrotu części 

lub całości uzyskaniem dotacji i pokrycia dodatkowych kosztów z tym związanych. Ponadto 

nieprawidłowe wykorzystanie dotacji może skutkować utratą możliwości pozyskania 

w przyszłości kolejnych dotacji.

CZYNNIKI ZWIĄZANE Z OTOCZENIEM, W JAKIM GRUPA KAPITAŁOWA EMITENTA 

PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ

 

Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną w Polsce i z koniunkturą na rynku usług 

marketingowych

Jednym z największych zagrożeń działalności w sektorze usług marketingowych (mimo 

dynamicznego rozwoju tego rynku w Polsce) jest jego duża wrażliwość na wahania 

koniunktury gospodarczej. W sytuacji znaczącego spowolnienia wzrostu gospodarczego 

wydatki przedsiębiorstw na cele marketingowe ulegają zmniejszeniu, co może pociągnąć 

za sobą negatywne skutki dla wyników finansowych Spółki. W ostatnich latach szczególnie 

rok 2009 był trudny dla branży marketingowej – na przykład wydatki klientów w segmencie 

usług eventowych spadły w tym czasie według szacunków nawet o połowę. Jednakże od 

2010 występuje tendencja wzrostowa na tym rynku. Czynniki te wywierają tym samym 

istotny wpływ na sytuację ekonomiczną Grupy Kapitałowej. Ewentualne znaczące 

pogorszenie się sytuacji makroekonomicznej w Polsce mogłoby wywrzeć negatywny 

wpływ na wyniki  Grupy Kapitałowej.
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Ryzyko związane z przyszłym rozwojem poszczególnych segmentów rynku usług 

marketingowych

Rynek usług marketingowych składa się z różnych segmentów. Emitent działa m.in. 

w obszarze marketingu eventowego, ambient mediów, reklamy zintergrowanej oraz 

badań marketingowych jednocześnie rozwijając działalność w obszarze data oraz 

digital/IT. Zgodnie z przeprowadzonymi badaniami oraz analizami obecnych tendencji 

na światowym rynku digital jest jednym z najszybciej rozwijających się obszarów rynku 

marketingowego. Jednak nie jest wykluczone, iż w przyszłości preferencje klientów mogą 

ulec zmianie, skutkiem czego może być przesunięcie popytu na usługi marketingowe 

z tych segmentów w kierunku innych rodzajów działań marketingowych. Zaistnienie takiej 

sytuacji mogłoby spowodować ograniczenie perspektyw rozwojowych  Grupy Kapitałowej, 

a tym samym negatywnie wpłynąć na jej sytuację finansową.

Ryzyko związane z konkurencją

W branży Grupy Kapitałowej ryzyko związane z pojawieniem się nowej konkurencji jest 

duże, głównie z powodu atrakcyjności rynku usług marketingowych (dynamiczny wzrost) 

w Polsce oraz relatywnie niskich barier wejścia (w rozumieniu niezbędnych do ponie-

sienia nakładów inwestycyjnych na majątek trwały i obrotowy) na ten rynek. Ewentualne 

pojawienie się nowych znaczących konkurentów może w przyszłości wywierać negatywny 

wpływ na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej.

 

Ryzyko związane z silną pozycją odbiorców

Wśród kluczowych Klientów Grupy Kapitałowej znajdują się podmioty, których skala 

działalności znacząco przekracza skalę działalności Grupy Kapitałowej. Znaczenie tych 

odbiorców oraz ich udział w strukturze przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej jest 

znacząco większy niż znaczenie Grupy Kapitałowej oraz jej udział w strukturze dostaw 

tychże odbiorców. W związku z tym Grupa Kapitałowa  narażona jest na ryzyko związane 

z nierówną pozycją negocjacyjną Spółki w stosunku do pozycji negocjacyjnej niektórych 

jej odbiorców. Może to znacząco utrudnić proces negocjowania oraz zawierania nowych 

kontraktów lub wpłynąć negatywnie na ceny usług świadczonych przez Grupę Kapitałową, 

a tym samym negatywnie wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej.

 

Ryzyko związane z możliwością pojawienia się nieprawdziwych informacji dotyczących 

Grupy Kapitałowej Emitenta lub jej działalności.

Na wysoce konkurencyjnym rynku, jakim jest rynek usług marketingowych, istnieje ryzyko 

wykorzystywania przez niektórych konkurentów Grupy Kapitałowej (lub inne podmioty 

zmierzające do osłabienia pozycji konkurencyjnej Grupy Kapitałowej) nieprawdziwych 

informacji o  Grupie Kapitałowej, jej działalności lub osobach powiązanych z Grupą 

Kapitałową, w celu wywarcia negatywnego wpływu na rynkowy wizerunek Grupy 
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Kapitałowej. Ewentualne rozpowszechnianie nieprawdziwych i negatywnych informacji 

dotyczących Grupy Kapitałowej może wywierać przejściowy, lecz niekorzystny wpływ 

na jej renomę i pozycję negocjacyjną, a tym samym negatywnie wpływać na sytuację 

finansową Grupy Kapitałowej. Informacje takie mogą wywierać również niekorzystny 

wpływ na kształtowanie się kursu akcji Grupy Kapitałowej, jeśli nie miałyby one istotnego 

wpływu na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej.

 

Ryzyko związane z otoczeniem prawnym

Przepisy prawa, które regulują działalność gospodarczą w Polsce, charakteryzują się 

znaczną niestabilnością. W szczególności dotyczy to przepisów prawa dotyczących 

działalności medialnej, prasowej, reklamowej czy lobbingowej, które podlegają częstym 

nowelizacjom. Wysoka niestabilność dotyczy również regulacji podatkowych oraz 

prawa pracy. Zmiany w obowiązujących przepisach mogą powodować wzrost obciążeń 

publicznoprawnych lub wzrost kosztów działalności Spółki, a tym samym mogą wywierać 

negatywny wpływ na jej wyniki finansowe. Zmniejszenie tego ryzyka Emitent stara się 

minimalizować poprzez bieżące monitorowanie zmian przepisów oraz korzystanie 

z profesjonalnych doradców podatkowych i prawnych.

Ryzyko związane z prawami autorskimi

Emitent w ramach prowadzonej działalności świadczy usługi w ramach, których 

zobowiązany jest często do przeniesienia praw autorskich lub udzielenia licencji do 

przekazywanych utworów na inne podmioty.  W związku z tym istnieje ryzyko, że spółki 

Grupy Kapitałowej Emitenta mogą stać się stroną postępowania o naruszenie praw 

autorskich. W celu zmniejszenia takiego ryzyka Emitent korzysta z porad doradców 

prawnych, posiadających znaczne doświadczenie w zakresie praw autorskich.  

Ryzyko zmian stóp procentowych

Spółka korzysta z kredytów i pożyczek w finansowaniu swojej działalności, których 

oprocentowanie kalkulowane jest w oparciu o bazowe zmienne stopy procentowe 

(WIBOR). Pociąga to za sobą konieczność ponoszenia kosztów obsługi zadłużenia z tego 

tytułu (w tym w szczególności kosztów odsetek). W związku z tym wzrost poziomu 

rynkowych stóp procentowych w Polsce (WIBOR) może spowodować wzrost 

oprocentowania kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Spółkę.
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CZYNNIKI ZWIĄZANE Z RYNKIEM KAPITAŁOWYM ORAZ INWESTOWANIEM 

W INSTRUMENTY FINANSOWE

Ryzyko kształtowania się kursu akcji oraz płynności obrotu w przyszłości

Nie można przewidzieć, czy akcje Emitenta będą przedmiotem aktywnego obrotu po 

ich wprowadzeniu do Alternatywnego Systemu Obrotu. NewConnect to specyficzna 

platforma obrotu przeznaczona głównie dla małych i średnich spółek, których działalności 

towarzyszy wyższe ryzyko inwestycyjne. Istnieje ryzyko, że akcje, będąc notowanymi na 

tym rynku, mogą być narażone na niskie zainteresowanie inwestorów, co przełoży się 

na niskie obroty. W rezultacie sprzedaż dużej ilości akcji w krótkim okresie czasu może 

być utrudniona.  

Cena akcji może wahać się ze względu na np.: ogólne perspektywy gospodarcze, 

warunki rozwoju Grupy Kapitałowej Emitenta, działalność konkurentów. Warunki rynkowe 

mogą mieć wpływ na cenę akcji bez względu na wyniki operacyjne Spółki lub ogólną 

rentowność w sektorze działalności Grupy Kapitałowej Emitenta. W związku z tym cena 

rynkowa akcji może nie odzwierciedlać wartości majątku Grupy Kapitałowej Emitenta oraz 

przyszłych wyników, a cena, po której inwestorzy mogą dokonywać transakcji na akcjach 

może być kształtowana pod wpływem wielu czynników, spośród których tylko niektóre 

mogą odnosić się do Grupy Kapitałowej Emitenta, podczas gdy inne mogą być poza jej 

kontrolą. Cena rynkowa akcji może spaść ze względu na sprzedaż dużej liczby tych akcji 

na rynku lub w wyniku przypuszczenia, że taka sprzedaż może nastąpić. Taka sprzedaż 

może także utrudnić Grupy Kapitałowej Emitenta oferowanie papierów wartościowych 

w przyszłości po cenie oczekiwanej przez Zarząd Emitenta.

Ryzyko związane z rozwodnieniem akcji 

Zgodnie z § 5a Statutu Spółki warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 

124.816,55 zł (sto dwadzieścia cztery tysiące osiemset szesnaście złotych pięćdziesiąt pięć 

groszy) i dzieli się na nie więcej niż: 2.496.331 (dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt 

sześć tysięcy trzysta trzydzieści jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości 

nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda.

Celem warunkowego kapitału, o którym mowa w § 5a ust. 1 powyżej, jest przyznanie 

prawa do objęcia akcji serii D posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych 

przez Spółkę na podstawie uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 

27 stycznia 2014 r. Uprawnionymi do objęcia akcji serii D będą posiadacze warrantów 

subskrypcyjnych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. Prawo objęcia akcji serii D 

może być wykonane do dnia 31 grudnia 2016 roku.



75 MEDIACAP SA 

RAPORT 2014

Nie można zatem wykluczyć, iż w przyszłości nastąpi podwyższenie kapitału w granicach 

kapitału warunkowego. W związku z powyższym inwestor powinien liczyć się z możliwością 

zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki oraz liczby wyemitowanych akcji, co 

skutkować będzie rozwodnieniem posiadanego przez niego udziału w Spółce.

Ryzyko związane z zawieszeniem notowań instrumentów finansowych emitenta 

w alternatywnym systemie obrotu

Zgodnie z § 11 ust. 1 Regulaminu ASO, GPW, jako Organizator Alternatywnego Systemu 

Obrotu, może zawiesić obrót instrumentami finansowymi Emitenta na okres nie dłuższy 

niż trzy miesiące, z zastrzeżeniem § 12 ust. 3 i § 17c ust. 5. 

1) na wniosek Emitenta, 

2) jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu. 

Na podstawie § 11 ust. 2 Organizator Alternatywnego Systemu w przypadkach 

określonych przepisami prawa zawiesza obrót instrumentami finansowymi Emitenta na 

okres nie dłuższy niż miesiąc. 

Na podstawie § 12 ust. 3 Regulaminu ASO, 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 Regulaminu ASO. 

Zgodnie z § 17c ust. 1 Regulaminu ASO, jeżeli Emitent nie przestrzega zasad lub 

przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu lub nie wykonuje lub nienale-

życie wykonuje obowiązki określone w rozdziale V Regulaminu ASO, w szczególności 

obowiązki określone w § 15a, § 15b, § 17 – 17b, 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. 

Zgodnie z § 17c ust. 2 Organizator Alternatywnego Systemu podejmując decyzję 

o nałożeniu kary upomnienia lub kary pieniężnej może wyznaczyć Emitentowi termin 

na zaniechanie dotychczasowych naruszeń lub podjęcie działań mających na celu 

zapobieżenie takim naruszeniom w przyszłości, w szczególności może zobowiązać 

Emitenta do publikowania określonych dokumentów lub informacji w trybie i na warunkach 

obowiązujących w alter-natywnym systemie obrotu. 
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Zgodnie z § 17c ust. 3, w przypadku, gdy Emitent nie wykonuje nałożonej na niego kary 

lub pomimo jej nałożenia nadal nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w 

alternatywnym systemie obrotu lub nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki 

określone w Rozdziale V Regulaminu ASO, lub też nie wykonuje obowiązków nałożonych 

na niego na podstawie ust. 2, Organizator Alternatywnego Systemu może:

1) nałożyć na Emitenta karę pieniężną, przy czym kara ta łącznie z karą pieniężną nałożoną 

na podstawie ust. 1 pkt. 2) nie może przekraczać 50.000 zł, 

2) zawiesić obrót instrumentami finansowymi Emitenta w alternatywnym systemie obrotu, 

3) wykluczyć instrumenty finansowe Emitenta z obrotu w alternatywnym systemie obrotu. 

Do terminu zawieszenia, o którym mowa w ust. 3 pkt. 2) nie stosuje się postanowienia 

§ 11 ust. 1. 

W przypadku, gdy decyzja o zawieszeniu instrumentów finansowych emitenta jest 

wydawana jako sankcja za niewykonywanie przez emitenta obowiązków określonych 

w Regulaminie ASO, okres zawieszenia obrotu może trwać dłużej niż 3 miesiące.

Zgodnie z § 18 ust. 7 Regulaminu ASO, w przypadku:

1) rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z Autoryzowanym Doradcą przed upływem okresu 

wskazanego w ust. 3, z wyłączeniem rozwiązania umowy na podstawie zwolnienia, 

o którym mowa w ust. 4,

2) zawieszenia prawa do działania Autoryzowanego Doradcy w alternatywnym systemie,

3) skreślenia Autoryzowanego Doradcy z listy, o której mowa w ust. 1

– Organizator Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót instrumentami finansowymi 

emitenta, dla którego podmiot ten wykonuje obowiązki Autoryzowanego Doradcy, jeżeli 

uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub interes jego uczestników.

Zgodnie z § 20 ust. 5 Regulaminu ASO, z zastrzeżeniem § 9 ust. 2b, w przypadku 

rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z Animatorem Rynku, a także w przypadku zawieszenia 

prawa do wykonywania zadań Animatora Rynku w alternatywnym systemie Organizator 

Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót instrumentami finansowymi emitenta do 

czasu zawarcia i wejścia w życie nowej umowy z Animatorem Rynku. 

Ponadto 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 
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lub bezpieczeństwa obrotu dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, lub 

naruszenia interesów inwestorów, na żądanie Komisji, Organizator ASO zawiesza obrót 

tymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc.

Ryzyko związane z wykluczeniem instrumentów finansowych emitenta z obrotu 

w alternatywnym systemie obrotu

Zgodnie z § 12 ust. 1 Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu 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.

Organizator Alternatywnego Systemu wyklucza instrumenty finansowe z obrotu 

w alternatywnym systemie:

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 § 17c ust. 1 Regulaminu ASO, jeżeli Emitent nie przestrzega zasad lub przepisów 

obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu lub nie wykonuje lub nienależycie 

wykonuje obowiązki określone w rozdziale V Regulaminu ASO, w szczególności obowiązki 

określone w § 15a, § 15b, § 17 – 17b, 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. 
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Zgodnie z § 17c ust. 2 Organizator Alternatywnego Systemu podejmując decyzję 

o nałożeniu kary upomnienia lub kary pieniężnej może wyznaczyć Emitentowi termin 

na zaniechanie dotychczasowych naruszeń lub podjęcie działań mających na celu 

zapobieżenie takim naruszeniom w przyszłości, w szczególności może zobowiązać  

Emitenta do publikowania określonych dokumentów lub informacji w trybie 

i na warunkach obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu. 

Zgodnie z § 17c ust. 3, w przypadku, gdy Emitent nie wykonuje nałożonej na niego kary 

lub pomimo jej nałożenia nadal nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w 

alternatywnym systemie obrotu lub nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki 

określone w Rozdziale V Regulaminu ASO, lub też nie wykonuje obowiązków nałożonych 

na niego na podstawie ust. 2, Organizator Alternatywnego Systemu może:

1) nałożyć na Emitenta karę pieniężną, przy czym kara ta łącznie z karą pieniężną nałożoną 

na podstawie ust. 1 pkt. 2) nie może przekraczać 50.000 zł, 

2) zawiesić obrót instrumentami finansowymi Emitenta w alternatywnym systemie obrotu, 

3) wykluczyć instrumenty finansowe Emitenta z obrotu w alternatywnym systemie obrotu. 

Zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi na żądanie Komisji, 

organizator ASO 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.

Zgodnie z § 13 Regulaminu ASO informacje o zawieszeniu obrotu lub wykluczeniu 

instrumentów finansowych z obrotu publikowane są niezwłocznie na stronie internetowej 

Organizatora Alternatywnego Systemu. 

Ryzyko dotyczące możliwości nałożenia na emitenta kar administracyjnych przez Komisję 

Nadzoru Finansowego za niewykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa

Spółki notowane na rynku NewConnect są spółkami publicznymi. Komisja Nadzoru 

Finansowego może nałożyć na spółkę publiczną kary administracyjne, w tym kary 

pieniężne, za niewykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w szcze-

gólności obowiązków wynikających z Ustawy o Ofercie publicznej i Ustawy o Obrocie 

instrumentami finansowymi. 
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Na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy o ofercie, emitent jest zobowiązany w terminie 

14 dni od wprowadzenia instrumentu finansowych do obrotu w ASO, do przekazania 

zawiadomienia do Komisji o wprowadzeniu instrumentów finansowych celem dokonania 

wpisu do ewidencji, o której mowa w art. 10 ust. 1 ustawy o ofercie. W przypadku, gdy 

Emitent nie wykonuje albo wykonuje nienależycie wskazany obowiązek, Komisja może 

nałożyć karę pieniężną do wysokości 100.000 PLN. 

W przypadku, gdy Emitent nie będzie wykonywał lub będzie wykonywał nienależycie 

obowiązki, wskazane w art. 96 Ustawy o Ofercie Publicznej, Komisja Nadzoru Finansowego 

może wydać decyzję o wykluczeniu, na czas określony lub bezterminowo, akcji 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. 

Ponadto, zgodnie z postanowieniami art. 176a ustawy o obrocie, w przypadku, gdy 

Emitent nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki wynikające z art. 5 ustawy 

o obrocie, Komisja może nałożyć karę pieniężną do wysokości 1.000.000 PLN.

Nałożenie kar na Emitenta może spowodować utratę zaufania inwestorów do Emitenta. 

Emitent oświadcza, że zamierza przeciwdziałać takim sytuacjom i będzie starał się 

wywiązywać z wszystkich obowiązków wynikających z w/w ustaw. 
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