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1. List Prezesa Zarzqdu.

Szanowni Pahstwo,

Serdecznie zachqcam do zapoznania siq z raportem rocznym InBook S.A. za rok
2014, zawierajqcym raport i opinie Bieglego Rewidenta, sprawozdanie finansowe oraz
sprawozdanie Zarz4du, w kt6rym opisane sq wszystkie istotne zdarzenia majqce znaczenie
dla dziatalno6ci Sp6lki.

W ubiegtym roku 2014 wiqkszo6i dzialah Sp6tki zostala podyktowana zmianami w
Emali Olkusz S.A. W zwiqzku z ogloszeniem jej upadloSci Sp6tka lnBook S.A. otworzyta nowy
serwis www'emaliaczaruje, kt6ry jest dedykowany jak sama nazwa wskazuje naczyniom
emaliowanym. Oferta jest do5( zr62nicowana, zawiera towary kilku producent6w tak aby
sprostai oczekiwaniom najbardziej wymagajqcych klient6w.

W ciqgu roku Zarzqd kontynuowal systematyczne poszerzanie oferty innych
serwis6w poczEwszy od ksiqgarni inbook.pl gdzie przybylo 50 tysiqcy produkt6w po
dobregarnki.pl, kt6re wzbogacily ofertq o nowe marki. Bezustannie wprowadzano takze
innowacyjne rozwiqzania w obrqbie funkcjonalnoSci serwis6w internetowych oraz
program6w sluzqcych do obstugi klienta, dziqki tym zmianom Sp6tka mogla ograniczyi
zasoby ludzkie i zmniejszyc ilo6( pomylek. W drugiej polowie roku 2014 rozpoczqly siq
prace nad stworzeniem mobilnej wersji sklepu inbook.pl, co w przyszloici w ocenie Zarzadu
przelo2y siq na wigkszq liczbq zam6wieri.

w 20L4 roku Sp6lka osiqgnqla przychody ze sprzeda2y przychody netto ze sprzeda2y
w wysokoSci 4.226.982,8L zl, byty one ni2sze o 23o/o w stosunku do analogicznego okresu
roku poprzedniego - gt6wnie ze wzglqdu na zmiany zachodzqce w Emalii Olkusz S.A. Mimo
znacznego spadku obrot6w na dzie6 3L.I2.2OI4 roku Sp6lka odnotowala stratq netto w
wysokoSci 85.001,95 zl przy kosztach amortyzacji na poziomie 89.575,07 zl. W zwiqzku z
powyzszym wysoko6i zysku EBITDA wyniosla 4.573,L22i.

Ze wzglqdu na zmiennq sytuacjq ekonomicznq Sp6tka nie zamierza podawai
prognoz finansowych na rok 2015.

Dziqkujq za okazywane dotychczas Pa6stwa zaufanie i zapraszam do lektury
niniejszego rapoftu, kt6ry stanowi podsumowanie roku 2014 w naszej sp6lce.

Z wyrazami szacunru
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2. Wybrane dane finansowe za 201.4 rok,

Aktywa razem L.203.249,64

867.312,03

0

35.657,94

260.991,03

0

32L.387,6L

1.430.631.47

779.502,23

0

27.969,o3

219.966,31

0

630.672.24

Kapital wlasny

Nale2noSci
dlugoterminowe

Nale2noSci
kr6tkoterminowe

I Inne

Zobowiqzania
kr6tkoterminowe

sprzedaiy

ZyslVstrata ze sprzeda2y

Zysklstrata z dzialalnoici
operacyjnej

Amoftyzacja

Przychody netto ze

L75.L23,29

5.44r.950,52

-L79.707,99

-L33.947,9L

-136.566,31

89.575,07

4.226.992,9L

-1,27.927.53

-L25.449,99

-89.480,95

-85.001,95

Zysklstrata brutto

-r.31.575,31



3. OSwiadczenie Zarzqdu
finansowego.

InBook S.A. w sprawie rzetelnoSci sprawozdania

OSwiadczenie Zarzadu

Zarzqd InBook S.A. (,,Emitent,') o6wiadcza, 2e wedle ich najlepszej wiedzy, roczne
sprawozdanie finansowe i dane por6wnywalne zostaly sporzqdzone zgodnte z przepisami
obowiqzujqcymi Emitenta lub standardami uznawanymi w skali miqdzynarodowej, oraz 2e
odzwierciedlajq w spos6b prawdziwy, rzetelny i jasny sytuacjq majqtkowq i finansowq
emitenta oraz jego wynik finansowy, oraz 2e sprawozdanie z dzialalnojci emitenta zawiera
prawdziwy obraz sytuacji emitenta, w tym opis podstawowych zagro2efi i ryzyk.

Prezes Zarzqdu Wiceprezes Zarzqdu

WICEPREZES ZARZADU
InBook S.A.

?qotin ct Zac;ba[cL-
Paulirra Raciborska

Jakub



4. OSwiadczenie Zarz1du InBook S.A.
badania sprawozdania finansowego.

w sprawie podmiotu dokonujqcego

OSwiadczenie Zarzadu

zarz4d InBook s.A' (,,Emitent") o6wiadcza,2e podmiot uprawniony do badania sprawozdari
finansowych, tj. Audit Tax Consulting Sp. z o.o. z siedzibq w Krakowie, os. Zlotego Wieku g9,
wpisany przez Krajowq Radq Biegtych Rewident6w na listq podmiot6w uprawnionych do
badania sprawozdaf finansowych pod numerem 3816, dokonujqcy badania rocznego
sprawozdania finansowego, zostal wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz 2e podmiot
ten oraz biegli rewidenci, dokonujqcy badania tego sprawozdania, spelniali warunki do
wyra2enia bezstronnej i niezale2nej opinii o badaniu, zgodnie z wla6ciwymi przepisami
prawa krajowego.



5. Sprawozdanie finansowe za 2014 rok.
Patrz: zalqcznik nr I - ,,sprawozdanie finansowe rnBook s.A. za okres
od L stycznia do 31 grudnia 2OL4 roku,,.

6. sprawozdanie zarzqdu z dziararnofci InBook s.A.
Patrz: Zalqcznik nr 2 - ,,Sprawozd anie Zarzqdu z dzialalnosci InBook S.A. za okres
od L stycznia do 31 grudnia 2014 roku".

7 ' opinia biegtego rewidenta z badania sprawozdania finansowego
obejmuiqcego okres od dnia t.o1.2ot4r. do dnia 3t.t2.2ot4r.
Patrz: Zalqcznik Nr 3 - ,,opinia i raport biegtego rewidenta z badania sprawozdania
finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2oL4 roku,'.

8. Raport bieglego rewidenta z badania sprawozdania finansowego
obejmuiqcego okres od dnia l.ot.2ot4r. do dnia 3t,t2.2ot4r.
Patrz: Zalqcznik Nr 4 - ,,opinia i raport bieglego rewidenta z badania sprawozdania
finansowego za okres od L stycznia do 31 grudnia 2oL4 roku,,.

9. f nformacja o lqcznej wysokoSci wynagrodzef Czlonkriw Zarz4du i Rady
Nadzorczej InBook S.A. w 2O1.4 n
Lqczna kwota wynagrodze6 Czlonk6w zarzqdu w 2OL4r. wyniosla brutto L4L.6OOzl,
natomiast Rady Nadzorczej 90021.



LO. O6wiadczenie Zarzqdu INBOOK S.A..przestrzegania. przez spritkq zasad zawartych wPraktyki Sp6lek Notowanych na NewConnect,,.
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w przedmiocie
zbiorze ,,Dobre

KOMENTARZ
TAK / NIE /

NIE DOTYCZY

TAKz wylqczeniem Wszystkie istotnepowinna
przejrzy stq i efektywn q
politykq
informacyj nq, zar6wno z
wykorzystaniem
tradycyjnych metod, jak i z
uzyciem nowoczesnych
technologii oraz
najnowszych narzgdzi
komunikacji zapewniajEcych
szybko6i, bezpieczehstwo
oraz szeroki i interaktywny
dostqp do
informacji. Sp6tka,
korzystajqc w jak
najszerszym stopniu z
tych metod, powinna
zapewnii odpowiedniq
komunikacjq z
inwestorami i analitykami,
wykorzystujEc w tym celu
rowntez
nowoczesne metody
kom u n i kacj i i nternetowej,
umozliwiai
transmitowanie obrad
walnego zgromadzenia z
wykorzystaniem
sieci Internet, rejestrowai
przebieg obrad i

upubliczniai go na stronie
internetowej.

, 2 , Spolta powinna zapevvni
efektywny dostqp do
informacji
niezbqdnych do oceny
sytuacji i perspektyw sp6lki
oraz sposobu
jej funkcjonowania.

Sp6li<a prow;A;
korporacyjnq stronq i

internetowq i zamieszcza na j

transmisji obrad
walnego
zgromadzenia przez
Internet, rejestracji
video przebiegu obrad
oraz upublicznieniem
takiej rejestracji.

informacje dotyczqce
zwotania i przebiegu
walnego zgromadzenia
byly publikowane przez
Sp6lkq w formie raport6w
bie2qcych oraz
umteszczane na stronie
www - zatem
akcjonariusze nie biorqcy
udziatu osobi6cie w
walnym zgromadzeniu
oraz inni zainteresowani
inwestorzy mieli
mozliwoSi zapoznania siq
ze sprawami poruszanymi
na walnym zgromadzeniu.
Koszty zwiqzane z
i nfrastru kturq tech n icznq
umozliwiajqcq transmisjq
obrad walnego
zgromadzenia przez
Internet Sp6tka uznaje za
niewsp6lmierne do
ewentualnych z korzySci z
tego wynikajqcych.
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, (strona
i

i

- '-:noscr emrtenta -l

i i ze wsKazaniem rodzaju : i

dzialalno5ci, z kt6rej emitent
: ) uzyskuje najwiqcej ,

i-**; [rZY.cIq qw. ;

1 emitent, wrazz okreSleniem : i

i pozycji emitenta na tym , i

- ._ rylKs'-3.4 ZvciorviiifwoAowe ^TAK **** '***-**-*r

podstawie oiwiadczenia
czlonka rady nadzorczej,
informacje o powiqzaniach
czlonka rady nadzo rczej z
akcjonariuszem
dysponujqcym akcjami
reprezentujqcymi nie mniej
ni2 5% og6lnej liczby gtos6w
na walnym zgromadzeniu
sp6tki,

'.'rporacyjne - TAK*---*-*I *

--^ !tt Ii sP6lki, I plan6w strategicznych i
t Sp6lki ,q ,ariesrciune * l

raporcie rocznym. i

i ,y,I?f-qy-li,".,fJi?:;% 
" 

,.'" iffiT,ff:'J8r'f""='o;--lbiezqcy rok I rinahio*vZn-. \,v
obrotowy, wraz z i przypadku podjqcia
zalozeniami do tych prognoz , , deiyzji o puOtiljcji
oraz korektami I prognoz Emitent
do tych prognoz (w 

i opu-blituje je na swojej
przypadku gdy emitent , I stronie intdrnetoweJ,yr 4Jr yquNu vuy Et | ilLEt tL
publikuje prognozy),

emitenta, ze wskazaniem i

gt6wnych
akcjonariu szy oraz akcji
znajdujqcych siq w wolnym 

:

sp6lce za relacje
inwestorskie oraz kontakty z
mediami.

r l(skre6lony),--:-:

_t



i spotkai z i

i inwestorami i analitykami

'r -;- ----.---*
nre przewiduje 

i

kazdorazowo
i umieszczania na swojej 

1

I stronie internetowei i-"'----'-J
zaplanowanych dat
spotkaf z inwestorami i

analitykami oraz dat
konferencji prasowych. Na
biezqco podaje jednak do
wiadomo5ci publicznej
wszelkie niezbgdne dla
inwestor6w informacje w
formie raport6w
biezqcych oraz
okresowych. Jednoczednie

oraz konferencji prasowych,

powod6w odwolania
walnego
zgromadzenia, zmiany
terminu lub porzqdku obrad
wraz z
uzasadnieniem,

i : r lStan tei I.:
'1

!-f-:-l. !-..f i

' f\uf p.ur cf LyJr ryLrf , takich jak , i zdarzenia ij wyptata dywidendy, oraz
i nnych zdarzeh skutkujqcych
nabyciem lub ograniczeniem
praw po stronie
akcjonariusza, z
uwzglgdnieniem termin6w
oraz zasad przeprowadza nia
tych operacji. Informacje te
powinny byi zamieszczane
w terminie umozliwiajEcym
podjqcie przez i nwestor6w
decyzji inwestycyj nych,

3.16 i pytania akcjonarluszv ;'dotyczqce spraw objqtych 
:

porzqdkiem
obrad, zadawane przed i w i

trakcie walnego
zgromadzenia, wraz z '

odpowiedziami na zadawane i

pytania,

na temat NIE DOTYCZY kie

Sp6lka nie wyklucza
zmiany swojego

zdarzenia

i

inforrnacje o przerw6w-* i-*NrE*Dorrczy -..-'* 'Nc *yrrqpi+tEkle---lobradachwalnego i rzdarzenia'' i

zgromadzenia i powodach
zarzqdzenia przerwy,

mai



noeCnie pncipEan"f 
_'

umowy na Swiadczenie
uslug Autoryzowanego
Doradcy.Autoryzowanego Doradcy ze

wskazaniem nazwy, adresu
strony internetowej,
nume16w
tef efonicznych oraz adresu
poczty elektronicznej
Doradcy,
w przypadku ponownego
zawarcia przez sp6tkq
umowy o Swiadczenie uslug
Autoryzowanego Doradcy

1 podmiotu, kt6ry pelni
funkcjq animatora
akcji emitenta,

1i
; g2I Idokumint inrormltvlnv - -

(prospekt emisyjny) sp6lki,
opublikowany w ciqgu

2 miesiecv,
\,. ------

I stronie internetowe
j powinny byi

zamieszczane w spos6b
umozliwiajqcy latwy dostqp
do tych informacji, Emitent
powinien dokonywai
aktualizacji informacji
umieszczanych na stronie
internetowej. W przypadku
pojawienia siq nowych,
istotnych informacji lub
wystqpienia istotnej zmiany
informacji umieszczanych
na stronie
internetowej, a ktua lizacja
powinna zostai
przeprowadzona
niezwlocznie.

i KorporacyjnE srronQ
j internetowq, wedlug
i wrrhnrrr arnifonf: rarwyboru emitenta, w jgzyku

polskim lub angielskim.
Raporty
bie2qce i okresowe powinny
byi zamieszczane na stronie
internetowej co najmniej w
tym samym jqzyku, w
kt6rym
nastqpuje ich publikacja

't 
zgoglnie z przgglgqU1f _ i,
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i __ v,r rYcvJL{rJ | | l 
;iemitenta.ril

szczegotnym
uwzglqdnieniem potrzeb
inwestor6w indywidualnych.
W tym celu sp6lka, poza
swojq stronq
korporacyjnq powinna
wykorzystywai
indywidualnq dla danej
sp6lki sekcjq relacji
inwestorskich znajdujEcq na
stronie
www. GPWI nfoStrefa. pl.

Nlltr nnrvrNIE DOTYCZY
utrzymywai biezqce
kontakty z
przedstawicielami
Autoryzowa nego Doradcy,
celem
umozliwienia mu
prawidlowego wykonywa n ia
swoich
obowiqzk6w wobec
emitenta. Sp6tka powinna
wyznaczy( osobq
odpowiedzialnq za kontakty

nastqpi zdarzenie, kt6re w
ocenie
emitenta ma istotne
znaczenie dla wykonywania
pfzez
Autoryzowa nego Doradcg
swoich obowiqzk6w, emitent
niezwlocznie powiadamia o
tym fakcie Autoryzowanego
Doradcq.

i', I

I

Autoryzowanemu
dostqp
do wszelkich dokument6w i

informacji niezbqdnych do
wykonywa nia obowiqzk6w
Autoryzowa nego Doradcy.

Emitent przekazuje w

lnrnim-ac;4 na temat iaaznAf
wysoko5ci wynagrodzei

zapewnii
Doradcy

NIE DOTYCZY

raporcie rocznym:



NIE DOTYCZY

Autoryzowa nego Doradcy
otrzymywanego od emitenta
z tytulu Swiadczenia wobec
emitenta uslug w kazdym

lo i Czlonkowie zarzqdu i rady TAa-*
nadzorczej powinni
uczestniczyi w obradach
walnego zgromadzenia w
skladzie umozliwiajAcym
udzielen ie merytorycznej
odpowiedzi na pytania
zadawane w trakcie

madzenia.
=**-*---;-.-2 razy w roKu NIE DOTYCZY

emitent, przy wsp6lpracy
Autoryzowa nego Doradcy,
powinien organizowai
publicznie
dostqpne spotkanie z
inwestorami, analitykami i

mediami.

nie organizuje publicznych
spotkah z inwestorami ,

analitykami imediami,
Jednocze6nie Sp6lka nie
wyklucza zmiany swojego
stanowiska odno6nie tej
zasady w przyszloSci, w
zakresie niezbqdnym dla

TAK

i prawidlowego jej

-;l$Klorgsgue_

TAK

*12
-4 Uchwala walnego

zgromadzenia w sprawie
emisji akcji z prawem
poboru powinna precyzowai
cenq emisyjnq albo
mechanizm jej ustalenia lub
zobowiqzai organ do tego
upowazniony do ustalenia
jej przed dniem ustalenia
prawa poboru, w terminie
umozliwiajqcym podjqcie
decyzji i nwestycyjnej.

zgromadzenia powinny
zapewniaC zachowanie
niezbqdnego odstqpu
czasowego pomigdzy
decyzjami powodujqcymi
okre6lone zdarzenia
korporacyjne a datami, w
kt6rych ustalane sE prawa
akcjonariuszy wynika jqce z
tych zdarzeh
korporacyjnych.

i 13a jWprzypa
przez zarzqd emitenta od
akcjonariusza posiadajqcego
co najmniej potowq kapitalu
zakladowego lub co

i_*- * j*leJry1-ejpotowq og6lu



slos6w w ap6ite;'in
o zwolaniu przez niego
nadzwy czaj ne go wa I nego
zgromadzenia w trybie
okre5lonym w art. 399 S 3
Kodeksu sp6lek handlowych,
zarz4d emitenta
niezwlocznie dokonuje
czynno6ci, do kt6rych jest
zobowiqzany w zwiqzku z
organizacjq i

przeprowadzeniem walnego
zgromadzenia. Zasada
ta ma zastosowanie r6wniez
w przypadku upowaznienia
przez
sqd rejestrowy
akcjonariuszy do zwolania
nadzwyczajnego
walnego zgromadzenia na
podstawie art. 400 5 3
Kodeksu
sp6lek handlowych.

L4 Dzie

wyplaty
dywidendy powinny byi tak
ustalone, aby czas
przypadajqcy
pomiqdzy nimi byl mozliwie
najkr6tszy, a w kazdym
przypadku nie dluzszy ni2J'5
dni roboczych. Ustalenie
dluzszego okresu pomiqdzy
tymi terminami wymaga
szczeg6lowego
uzasadnienia.

-",,waJa watnego
zgromadzenia w sprawie
wyptaty dywidendy
warunkowej moze zawierai
tylko takie warunki, kt6rych
ewentuaf ne ziszczenie
nastqpi przed dniem
ustalenia prawa do
dywidendy,

16 i Emitent publikuje raporty
miesiqczne, w terminie L4
dni od
zako6czenia miesiqca.
Raport miesiqczny powinien
zawierai co
najmniej:
-informacje na temat
wystqpienia tendencji i

'--t--'

jl

NIE DOTYCZY

I
J

I

I
I

Sp6*E puollt<u1e 7tp-orty -
kwartalne.



dla
kondycji finansowej oraz
wynik6w finansowych
emitenta,
-zestawien ie wszystkich
i nformacji opu bl ikowanych
przez emitenta w trybie
rapoftu biezqcego w okresie
objqtym raportem
- infbimac.;e na temat
realizacji cel6w emisji, jezeli
taka realizacja, choiby w
czq6ci, miala miejsce w
okresie objqtym raportem,
- kalendarz inwestora,
obejmujqcy wydarzenia
majqce
mie( miejsce w
nadchodzqcym miesiqcu,
kt6re dotyczq emitenta i sq
istotne z punktu widzenia
interes6w inwestor6w, w
szczeg6lnoSci daty
publikacji raport6w
okresowych, planowanych
walnych zgromadze1,
otwarcia subskrypcji,
spotkah z inwestorami lub
analitykami, oraz
oczekiwany termin
publikacji raportu
analitycznego.

i- 16a-iW pzypaE[u na;uszeil;--
przez emitenta obowiqzku
informacyjnego okre6lonego
w Zalqczniku Nr 3 do
Regulaminu
Alternatywnego System u
Obrotu (,, Informacje biezqce
I

okresowe przekazywa ne w
a lternatywnym systemie
obrotu na rynku
NewConnect") emitent
powinien niezwlocznie
opublikowai, w trybie
wlaSciwym dla
przekazywan ia ra port6w
biezqcych na rynku
NewConnect, informacjq
wyja6niajqcq
zaistnialq sytuacjq.

TAV -*"--+IAN

wtcEPRrzES ZARZADU

Paulirra Raciborska


