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1. TNFORMACJE ORGANTZACYJNE

Informacje podstawowe

Firma InBook Sp6tka Akcyjna

Kraj siedziby Polska

Siedziba Dqbrowa G6rnicza

Adres ul. Osiedle Robotnicze 6,

42-520 Dqbrowa G6rnicza

Telefon 032 268 64 05

Fax 032 268 64 05

E-mail inbook@inbook.pl

Strona internetowa www,inbook.com.pl

NIP 6292195774

REGON 277s0L658

KRS 0000310188

lnformacja o rejestracji

Sp6tka jest zarejestrowana w rejestrze przedsiqbiorc6w Krajowego Rejestru Sqdowego,
prowadzonym przez Sad Rejonowy Katowice Wsch6d w Katowicach, Wydzial Vlll
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego, pod numerem KRS OOOO310188, Sp6lka
zostala wpisana do rejestru przedsiqbiorc6w Krajowego Rejestru Sqdowego w dniu w dniu

5 sierpnia 2008 r.

Kapitat zakladowy

Na dzieh 31 grudnia 2OL4 r. kapital zakladowy Sp6lki wynosil 609 783 zl i sktadal siq z
6.097.830 sztuk akcji o warto6ci nominalnej 0,10 zl (dziesiei groszy) kazda.

W jego sklad wchodzily akcje nastqpujqcych serii:

l. Liczba akcji na okaziciela serii A: w tqcznej ilo6ci 3000000 sztuk
ll. Liczba akcji na okaziciela serii B: w lqcznej ilo6ci 2000000 sztuk
lll. Liczba akcji na okaziciela serii C: w lqcznej iloici 277830 sztuk
lV. Liczba akcji na okaziciela serii D: w tqcznej iloSci 160000 sztuk
V, Liczba akcji na okaziciela serii E: w lqcznej iloSci 660000 sztuk.
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Przedm iot dziata InoSci

Szczeg6lowy zakres dziatalno5ci Sp6tki okreSla 52 Statutu Sp6lki. Wiodqcym przedmiotem
dzialalno6ci sp6lki sq:

' sprzedaz detaliczna ksiqzek, multimedi6w, aftykul6w pi5mienniczych, zegark6w,
gadzet6w, sprzqtu audiowizualnego, nagrah dZwiqkowych i audiowizualnych oraz
bizuterii prowadzona przez sklepy internetowe,

' utrzymywanie serwis6w internetowych inbook.pl, casiomarket.pl, citizen24.pl,
timemaster24.pl, e-zegarki.pl, cud.pl, emaliaczaruje.pl oraz dobregarnki.pl

Wtadze Sp6lki

Wa lne Zgromadzenie Akcjona riuszy
Na dzie6 31 grudnia 20L4 r. w sktad akcjonariatu InBook S. A. wchodzili:

Lp. Akcjonariusz

ABS Investment S.A.

wraz z podmiotem zale2nym

Jakub Dqbski

lNVESTcon cROUP S.A.

Slawomir )arosz

Pozostali

Liczba akcji

1.440,000

1,406.s00

650.000

s00,000

2.101.330

% glos6w

23,6'J. %

23,07 0/o

r0,66 %

9,200/o

34,46 %

Powy2sza informacja o stanie posiadania akcji Sp6tki przez akcjonariuszy posiadajqcych

co najmniei 5o/o w og6lnej liczbie glos6w na Walnym Zgromadzeniu Sp6tki sporzqdzona

zostafa na podstawie informacji uzyskanych od akcjonariuszy w drodze realizacji przez

nich obowiQzk6w nalozonych na akcjonariuszy sp6lek publicznych, w szczeg6lno6ci na

mocy odpowiednich postanowieh: ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i

warunkach wprowadzania instrument6w finansowych do zorganizowanego systemu
obrotu oraz o sp6tkach publicznych (aft. 69 i art. 69a) i ustawy z dnia 29.07.2005 r. o
obrocie instrumentami finansowymi (art. 160 i nast.).
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Zarzqd

Zasady powolywania oraz dzialania Zarzqdu Sp6tki okreSlajq S 6,7,8 Statutu Sp6lki oraz
Kodeks Sp6lek Handlowych w zakresie nieuregulowanym przepisami Statutu Sp6tki.

Zgodnie z postanowieniami Statutu Zarzqd Sp6tki liczy od jednego do trzech czlonk6w.

Czlonk6w Zarzqdu powoluje i odwoluje Rada Nadzorcza. Powolujqc Zarzqd, Rada ustala

liczbq czlonk6w i ich funkcje. Kadencja Zarzqdu trwa trzy lata. W przypadku Zarzqdu

wieloosobowego kadencja jest wsp6lna. Czlonkowie Zarzqdu mogq byi powolywani

ponownie na dalsze kadencje,

Dzialalno5ciq Zarzqdu kieruje Prezes Zarz4du. Zasady funkcjonowania Zarzqdu Sp6tki

oraz zasady wynagradzania czlonk6w Zarzqdu okre5la Regulamin uchwalony przez Radq

Nadzorczq. Kazdy czlonek zarzqdu ma prawo do samodzielnej reprezentacji Sp6lki,

Na dzie6 31 grudnia 20L4 r. w sklad Zarz4du wchodzili:

lmiq i Nazwisko

Jakub Dqbski

Paulina Raciborska

Funkcja

Prezes Zarz4du

Wiceprezes Zarzqdu

Kadencja czlonk6w Zarzqdu uptywa po odbyciu Walnego Zgromadzenia zatwierdzajqcego

sprawozdanie finansowe za rok 2014.

Rada Nadzorcza

Zasady powolywania oraz dzialania Rady Nadzorczej Sp6lki okre5lajq SS9,10,11,12 Statutu

Sp6lki oraz Kodeks Sp6lek Handlowych w zakresie nieuregulowanym przepisami Statutu

Sp6tki.

Zgodnie z postanowieniami Statutu Rada sklada siq z 5 do 7 czlonk6w, kt6rych wybiera

Walne Zgromadzenie. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata. Czlonk6w Rady Nadzorczej

powoluje sie na okres wsp6lnej kadencji. Czlonkowie Rady Nadzorczej mogA byi
powolywani ponownie na dalsze kadencje. Czlonkowie Rady Nadzorczej wykonujq swoje

prawa i obowiqzki osobi5cie i w spos6b lqczny. Czlonkowie Rady Nadzorczej otrzymujq

wynagrodzenie ustalone na dany rok przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Posiedzenia Rady odbywajq siq w miarq potrzeb, nie rzadziej jednak ni2 3 razy w roku.

Rada jest zdolna do podejmowania uchwai, jezeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej
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potowa jej czlonk6w, a wszyscy czlonkowie zostali zaproszeni. Uchwaty zapadajE
bezwzglqdnq wiQkszo6ciq gtos6w, chyba 2e Statut albo Regulamin Rady Nadzorczej
stanowiq inaczej.

Na dzie6 3L grudnia 20L4 r. w sklad Rady Nadzorczel wchodzili:

lmiq i Nazwisko

Edward Szelqg

Przemystaw Okrajni

Katarzyna Dqbska

Maciej Dgbski

Adam Raciborski

Jacek Kowalski

Czlonek Rady Nadzorczej

Czlonek Rady N adz orczej

Czlonek Rady Nadz orczej

Czlonek Rady Nadzorczej

Cztonek Rady Nadzorczej

Czlonek Rady Nadz orczej

W dniu 23 kwietnia 2OL4 roku ZWZ powolato na czlonka Rady Nadzorczej Pana Jacka
Kowalskiego. Kadencja czlonk6w Rady Nadzorczej uplywa po odbyciu Walnego

Zgromadzenia zatwierdzajqcego sprawozdanie finansowe za rok 2014.
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2. TNFORMACJE O DZ|ATALNOSCI

Zakres dziatalno6ci Sp6tki

W okresie sprawozdawczym Sp6lka dzialala w branzy e-commerce, gl6wne 2r6dlo
przychod6w InBook S.A. stanowifa sprzedaz towar6w za po6rednictwem prowadzonych
przez Sp6lkq serwis6w internetowych. Zakres dzialania Sp6tki jest zgodny z przedmiotem
dzialalnoSci okre6lonym w statucie Sp6lki, oraz wpisem w Krajowym Rejestrze Sqdowym.

Serwisy internetowe Sp6tki

Ponizej przedstawiono przekrojowe zestawienie wybranych serwis6w internetowych:

www. in book. p I

Jeden z naszych pierwszych, typowo autorskich projekt6w. W swojej ofercie posiada jednq

z wiqkszych na rynku ksiqgarskim ilo5i pozycji i sq to nie tylko ksiqzki, lecz r6wniez plyty
z muzykq cd, filmy dvd, wydawnictwa elektroniczne typu ebook oraz czytniki do tego typu
publikacji. Oferta sklepu jest stale wzbogacana o nowe produkty. W ksiqgarni InBook,pl

opr6cz zwyklych przelew6w lub platnoSci got6wkowych mozna u2ywa( kart platniczych

oraz dokonywai szeregu ptatno6ci internetowych. Caty czas modernizujemy stronq

wizualnq serwisu, dziqki czemu zyskano mozliwo5i r6znorodnej prezentacji produkt6w

oraz kampanii produktowych (promocji). Wzbogacona zostala takze oferta zabawek, w
tym artykul6w szkolnych, gier planszowych, naczy6 oraz innych artykut6w gospodarstwa

domowego.

www.citiz en24.pl

Autoryzowany sklep zegark6w marki Citizen, kt6ra nale2y do najwiqkszych Swiatowych

producent6w zegark6w. Citizen najbardziej znany jest z narqcznych zegark6w serii Eco-

drive, zasilanymi za pomocE stonecznych ogniw. Citizen jest najbardziej innowacyjnq i

zaawansowanq technologicznie markq na Swiecie. Na co dzieh z zegarkami zakupionym
w naszym sklepie latajq piloci sluzqcy w Wojsku Polskim.

www.e-zegarki.pl

Serwis grupujqcy wszystkie marki zegark6w w jednym centralnym miejscu handlowym.

Sklep jest naszQ odpowiedziq na oczekiwania najbardziej wymagajqcych klient6w
szukajqcych niepowtarzalnych i wyjqtkowych zegark6w. Oferta opiera sie na

r6znorodnoSci. Posiadamy zegarki eleganckie znanych marek w Swiecie mody takich jak

Hugo Boss czy Tommy Hilfiger, sportowe Casio czy Polar.

Y,t
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www.casiomarket.pl
W serwisie tym, mozna dokonai zakupu wszystkich dostqpnych w naszym kraju
produkt6w marki Casio, sprzedawane tam sq m.in. zegarki, kalkulatory, instrumenty
muzyczne i palmtopy. Produkty Casio mogQ byi objqte nawet szeScioletnim okresem
gwarancyjnym, co w potqczeniu z atrakcyjnq cenq stwarza bardzo dobrq ofertq zakupu.

www.emaliaczaruje.pl
Serwis internetowy z artykutami emaliowanymi typu garnki, patelnie, czajniki itp. artykuty
gospodarstwa domowego. Naczynia emaliowane cieszq siQ nieslabnqcym
zainteresowaniem, sklep grupuje r62nych producent6w naczy6. Dziqki czemu klient moze
skorzystai z bogatej oferty produkt6w. Sklep www.emaliaczaruje.pl poszerzyl ofertq w

roku 2014 o nowe marki naczyh emaliowanych takie jak Elo czy Ambition.

www.nici.pl

Serwis internetowy z oryginalnymi zabawkami niemieckiej marki NlCl, kt6ra oferuje
wysokiej jako5ci zabawki oraz akcesoria pluszowe. Zabawki Nici to niepowtarzalne
wzornictwo oraz wykonanie, dbalo6i o kazdy szczeg6l. W ofercie sklepu znajdq Pahstwo

opr6cz zabawek pluszowych artykuty szkolne takie jak pi6rniki, notesy czy plecaki oraz
akcesoria: zegarki, termofory i inne.

www.cud. pl

Sklep posiada w sprzedazy calq gamQ prezent6w na kazdq okazjq, Serwis podzielony jest

na kilka kategorii tematycznych ulatwiajqcych grupowanie poszczeg6lnych towar6w, tak
aby ich oglqdanie i zamawianie przez uzytkownik6w byto proste i skuteczne. WSr6d

produkt6w dostqpne sq: repliki broni, porcelana, obrazy 6cienne oraz inne artykuly do
dekoracji wnqtrz,

www.dobregarnki.pl

Sklep internetowy z bogatq ofertq naczyh oraz akcesori6w kuchennych . Serwis
grupuje r62ne znane i cenione marki, takie jak: Elo, Silit, Emalia Olkusz, Berghoff,
Ambition i inne. Produkty cechuje dobra jako6i wykonania oraz modny design.

Systematycznie dodawane sa nowe marki i produkty. W ofercie sE takze ksiqzki

kulinarne, kt6re cieszq sig duzym zainteresowaniem.

il, t
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3. SYTUACJA FINANSOWA SP6I.KI. ROK 2OL4 W OCENIEZ,ARZ,ADU.

W 20L4 roku Sp6lka osiqgnqta przychody netto ze sprzedazy w wysokosci 4.226.9g2,gL21.
Byt to wynik ni2szy o 23o/o w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Mimo
spadku obrot6w na dzie6 31-L2.20L4 roku sp6lka odnotowala stratq netto w wysoko6ci
85.001,95 zl, co przy kosztach amortyzacji na poziomie 89.575,07 zl daje zysk EBITTDA
4.573,12 zl.

Bilans Sp6tki na dzieri 3L.t2.2O1,4

pasyw6w w kwocie L.430.631-,47

trzydzie6ci jeden ztotych i 771t00).

siq nastqpujaco; aktywa trwale to
warto6i 7 91,.L40,98 zl.

zamknql siq sumq bilansowq po stronie aktyw6w i

zl (milion czterysta trzydzieici tysiqcy sze5(set
Na dziefi 3L.I2.20L4 struktura aktyw6w przedstawia

kwota 639.490,49 natomiast aktywa obrotowe to

Na dzieh 3L.L2.20L4 roku stan zapas5w magazynowych w postaci towar6w handlowych w
stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego wzr6sl o 60/o w stosunku do
analogicznego okresu roku poprzedniego i wyni6sl 1.57.631,63 zf.

W strukturze nalezno5ci kr6tkoterminowych zanotowano spadek o blisko 22 o/o w stosunku
do analogicznego okresu roku poprzedniego, a ich warto5i na koniec okresu
obrachunkowego wyniosla 27.969,03 zl. Nieznacznie spadla wartoSi Srodk6w pieniqzne tj.
o L6o/o w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego i wyniosla 2L8.966,3i,21.

W roku 20L4 sp6tka dokonala transakcji zakupu akcji, co odzwierciedla wzrost
kr6tkoterminowych aktyw6w finansowych kt6rych wartoii na dzie6 bilansowy wynosila
378.850,00 zl.

YW
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Tabela. Wybrane wskaZniki finansowe

wskalnik Formula wskaZnika Zalecane 3r.r2.20r3 3r.L2.20r4

Kapital obcy /Dtugu < 233o/o 37.86% 93.77o/o
Kapitat wlasny

Og6lnego Kapital obcy /
zadtuzenia pasywa og6lem < 70o/o 27 '92% 44'08%

Zapasy + naleznoSci

<r6tkoterminowe + Srodki

pienigzne + rozliczenia

miqdzyokresowe

generujqce wplywy
Hiynnosc

got6wkowe I L.4 - 2.O L.37 L.23
Dtezaca- Zobowiqzania

kr6tkoterminowe +

rozliczenia

migdzyokresowe

generujqce wydatki

NaleznoSci

krotkoterminowe + Srodki

pieniqzne+ rozliczenia

miqdzyokresowe

generujqce wplywy
Hivnnosc

got6wkowe | 0.8 - 1.0 0.91 0.98
SZVOKA' Zobowiqzania

krotkoterminowe +

rozliczenia

migdzyokresowe

generujqce wydatki

RentownoSi Wynik na sprzeda2y I
sprzedazy przychody ze sprzeda2y max - 3'30% - 3'02%

RentownoSi
Wynik brutto isprzeoazy max - 2.5L% _2.I2%
Przychody ze sprzeda2y

brutto

RentownoSi
Wynik netto /s\rzeoazY max - 2.42% - 2.0lo/o
Przychody ze sprzeda2y

netto
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Wynik netto /
Srednia warto6i aktyw6w

og6lem

Wynik netto /
Srednia wartoii kapitatu max

wlasnego

max - 10.930/o - 5.940/

- 15.L7o/o -I0.92o/o

Obf iczenia na podstawie danych finansowych za okres od 01.01.2014 do 3L.I2.20L4

(
V
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4. KALENDARZ WYDARZCITT Z DZIALALT,TOSCI SPOI.KI W ROKU 2OL4

Wprowadzane nowych marek i dostawc6w do serwis6w internetowych.

W zwiqzku ze zmianami jakie zaszly w 20L4 roku w Emalii Olkusz S.A. tj.
zmianami organizacyjnymi i ogloszeniem upadlo5ci przez Emalia Olkusz S.A.

Sp6lka InBook S.A. otworzyla w omawianym okresie sklep internetowy pod

domenq emaliaczaruje,pl. Pierwszy tego typu sklep w Polsce skupiajqcy naczynia

emaliowane r6znych producent6w. Nowa oferta zostala takze wprowadzona do

sklep6w dobregarnki.pl oraz inbook.pl. W pierwszym kwartale 2OL4 roku Sp6tka

wprowadzita ofertq marki Ambition. Naczynia i akcesoria w przystqpnych cenach,
wykonane z materiat6w takich jak emalia, stal nierdzewna czy tez ceramika, w

szerokiej palecie kolorystycznej, Wysoka jako6( w przystqpnych cenach. Oferta
obejmuje wysublimowanE zastawq stolowq, r62nego rodzaju naczynia, sztuice,
garnki, czajniki, patelnie oraz wszelkie inne akcesoria kuchenne. Szeroki wyb6r
produkt6w sprawia, 2e ka2dy znajdzie tu co6 dla siebie. Niebanalne, zawsze
podq2ajqce za duchem czas6w wzornictwo i naprawdg du2y wyb6r to jej

najmocniejsze strony. W6r6d produkt6w mozna znale2( zar6wno linie
nowoczesne, o odwaznej stylistyce, jak i zawsze eleganckq klasykq. Oferta

Ambition to ponad 1000 produkt6w. W p62niejszym czasie asortyment naczyri

kuchennych zostal poszerzony o naczynia emaliowane marki Elo oraz male agd

marki Botii. Emaliowane garnki Elo w pastelowej kolorystyce pasujqcej do naczyh
i komplet6w Emalii Olkusz cieszq siq zainteresowaniem klient6w. Niska cena jest

takze zaletq tych produkt6w, jak i szeroki wyb6r wedlug wielko6ci i pojemnojci
garnk6w. Marka Botti natomiast to pierwsze produkty AGD w ofercie Sp6tki,

zar6wno miksery, czajniki i tostery do kuchni. Jak i suszarki, wagi i wentylatory do

domu. Produkty dobre jakoSciowo, wytwarzane w tych samych fabrykach co

wiodqcy producenci z bran2y, niebanalne wzornictwo. Czyli design, jakoSi i dobra

cena.

W potowie roku 20L4 poszerzona zostala oferta ksiggarni inbook.pl o dw6ch

duzych dostawc6w, kt6rzy majE w sumie niespetna 50 000 produkt6w. Dziqki tej
ofercie poszerzony zostal dzial zabawek oraz artykut6w papierniczych, WartoSi

sprzeda2y tego rodzaju asortymentu wzrasta z roku na rok.

W roku 20L4 Sp6lka rozpoczqla pracq nad mobilnq wersjq sklepu inbook.pl.

(,
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Wedtug najnowszych bada6 co piqty

kom6rkowego. Trend siq wzmacnia

kom6rkowych. Z tego tez powodu

oczekiwaniom klient6w. Jest to
wy6wietlacza smartfona lub tabletu
powodowai r62nice pod wzglqdem
planuje jednak stworzenia osobnej

wdrozenie calkowicie nowej szaty

desktopowych jaki i mobilnych.

Zakohczenie prac nad tym projektem

Polak Iqczy siq z sieciq za pomocq telefonu

w zwiqzku z atrakcyjnE ofertq operator6w

coraz wiqcej portali wychodzi naprzeciw

niezmiernie wazne, poniewaz wielko6i
r6zni siq od przekqtnej monitora co moze

element6w uklad6w i grafiki. Sp6tka nie

strony tylko na urzqdzenia mobilne lecz
graficznej sklepu zar6wno dla urzqdzel

planowane jest na I kwartat 2015 roku.
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5. CZYNNIKI RYZYKA

Ryzyko zwiqzane z sytuaciE makroekonomicznq polski
Dzialalno6i Sp6tki na rynku e-commerce jest bezpoSrednio zwiqzana z sitq nabywczq
konsument6w, uzaleznionq miqdzy innymi od koniunktury gospodarczej w polsce.

Najwa2niejszymi wskalnikami makroekonomicznymi majqcymi wplyw na sytuacjq
ekonomicznq Sp6tki sq: poziom wynagrodzefi, stopa bezrobocia, tempo wzrostu pKB,

stopa inflacji, polityka gospodarcza i fiskalna. Wzrost sily nabywczej konsument6w
przeklada siQ na wzrost zakup6w stanowiqcych podstawowq grupe produkt6w
sp rzed awa ny ch przez Sp6lkq.

W przypadku pogorszenia sytuacji makroekonomicznej istnieje ryzyko obni2enia
przychod6w, wynik6w finansowych i pogorszenia o96lnej sytuacji finansowej Sp6lki.
Minimalizuiqc ryzyko obnizenia PKB Sp6lka stara siq zr52nicowai ofertq, tak aby Sp6lka w
ograniczonym zakresie odczula obnizenie popytu na oferowane towary.

Ryzyko zwiqzan e z rozwojem sieci internetowej w polsce
Dzialalno5i Sp6tki w duzym stopniu uzalezniona jest od dostqpu konsument6w do
lnternetu, Poziom dostqpno6ci zale2ny jest od poziomu zamoznoSci konsument6w oraz
ofert dostawc6w Internetu. lstnieje ryzyko, 2e rozprzestrzenianie siq liczby komputer6w z

dostqpnoSciq do Internetu bqdzie ciqgle napotykai bariery. Trzeba tu wspomniei m.in. o
niedostatecznie rozwiniqtej, choi zarazem caly czas rozwijajqcej sig infrastrukturze
telekomunikacyjnej. Do innych mechanizm6w, kt6re przyhamowujq mozliwo6i szybszego

rozwoju Internetu izwiqkszajqryzyko dzialalno6ci nalezq stosunkowo duze koszty dostqpu

dla potencjalnych internaut6w - wciq2 drogie w zakupie komputery czy oprogramowanie
do ich obslugi.

Ryzy ko spadku dynamiki rozwoiu e-commerce w polsce

Prognozy rozwoju handlu prowadzonego przy uzyciu Internetu (e-commerce) zaktada jA,2e

dynamicznie bqdzie rozbudowywana konieczna infrastruktura, wprowadzane nowoczesne
rozwiqzania prawne oraz 2e dostqpno5i i powszechno6i Internetu bqdzie rosnqi w
odpowiednio szybkim tempie. lstnieje ryzyko braku realizacji tych zalo2e6, w nastqpstwie
czego istnieje ryzyko spadku dynamiki rozwoju e-commerce w Polsce, w tym dynamiki
rozwoju 5p6tki.

ft,t
Y
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Ryzyko zwiqzane z otoczeniem prawnym
Uregulowania prawne nie sq w Polsce stabilne - ulegajq czqstym zmianom. przepisy prawa
dotyczqce prowadzenia przez Sp6lkq dzialalno6ci gospodarczej, kt6re czqsto ulegajq
zmianom to przede wszystkim Kodeks sp6tek handlowych, Ustawa o rachunkowo5ci,
Ustawa o podatku dochodowym od os6b prawnych. Wymienione ustawy podlegajq
czqstym nowelizacjom lub brakuje ich jednoznacznej interpretacji, co niesie za sobq
ryzyko negatywnego wplywu na dziatalno6i i plany rozwojowe Sp6tki.

Dodatkowo, sprzeda2 przez Internet jako nowa forma dzialalno6ci wymaga wprowadzenia
odpowiednich, nowoczesnych rozwiqzah prawnych, kt5rych tempo i skuteczno(i
wprowadzania bgdq w istotny spos6b wplywai na dalszq dynamikq rozwoju rynku e-
commerce. lstnieje ryzyko braku wprowadzenia odpowiednich rozwiqzah prawnych, co

moze negatywnie wplywai na dynamikq rozwoju Sp6fki,

Zmiany przepis6w podatkowych mogq miei wplyw na dzialalnoSi Sp6lki. Wiele z obecnie

obowiqzujqcych przepis6w podatkowych nie zostalo dostatecznie dobrze sprecyzowanych,
a ponadto brak jest jednoznacznej wykladni, co moze powodowai sytuacjq odmiennej
interpretacji przez Sp6tke i ograny podatkowe. W zwiqzku z tym, zachodzi ryzyko wiqksze
niz gdyby sp6lka dzialala w krajach o stabilnym systemie podatkowym. Interpretacje
przez Sp6tkq przepis6w podatkowych mogq zostai uznane przez organy podatkowe za

niezgodne, W wypadku przyjqcia przez organy podatkowe innej interpretacji przepis6w

podatkowych niz Sp6lka wyliczajqcy zobowiqzania podatkowe, istnieje ryzyko istotnego
wplywu na dzialalno6i Sp6tki, jego sytuacjq finansowq i perspektywy rozwoju.

Ryzyko zwiqzane z dzialalnoSciq firm konkurencyjnych
Rynek e-commerce, na kt6rym dziala Sp6lka jest relatywnie nowym segmentem
gospodarki, przez co rozwija siq bardzo dynamicznie, stajqc siq rynkiem o wysokim
poziomie konkurencji, na kt6rym wystqpuje ryzyko walki konkurencyjnej miqdzy
podmiotami poprzez redukcjq mar2y, ponoszenie wiqkszych koszt6w na promocje itp.
Prowadzii to mo2e do trudno5ci w pozyskiwaniu nowych klient6w oraz spadku

efektywno6ci dzialania. W konsekwencji, walka konkurencyjna moze doprowadzii do

redukcji rentowno6ci branzy,

Sp6lka jest zdania, 2e przezwyciqzenie tego ryzyka wymaga podejmowania dzialah
majqcych na celu ciqgte zwigkszanie atrakcyjno6ci i funkcjonalno6ci Swiadczonych ustug

oraz zwigkszanie sity marki Inbook w SwiadomoSci potencjalnych i dotychczasowych
klient6w. Przede wszystkim Sp6tka nieustannie dqzy do podnoszenia jakoSci 5wiadczonych
przez siebie uslug ijak najlepszej obslugi klient6w.

lstnieje r6wniez ryzyko wej5cia na Polski rynek podmiot6w zagranicznych, posiadajqcych

znaczEce zaplecze technologiczne, kapitalowe, do5wiadczenie i wiqkszq silq przetargowE

w negocjacjach z dostawcami niz Sp6lka. Wszystkie te zdarzenia mogq w konsekwencji

wplywai na sytuacjq finansowq i perspektywy rozwoju Sp6tki.

l-4l5trona



Ryzyko zwiqzane z ochronE danych osobowych
W celu zakupu towaru klient zobowiqzany jest podai swoje dane osobowe. tstnieje ryzyko
wlamania do systemu informatycznego Sp6tki i celowego uszkodzenia, zniszczenia lub
kradzie2y danych osobowych klient6w Sp6lki. W ramach prowadzonej dzialalnoSci Sp6lki
uzytkownicy podajq swoje dane osobowe teleadresowe oraz inne informacje pozwalajqce

na okre5lenie preferencji i potrzeb klient6w zbierane w celach marketingowych. lstnieje
ryzyko dostqpu do tych danych os6b trzecich i wykorzystanie ich w innych celach (np.

niechciana reklama), co moze negatywnie wplynqi na ocenQ przez uzytkownik6w
bezpiecze6stwa handlu z Sp6tka, a za tym do utraty klient6w i pogorszenia sytuacji
finansowej Sp6tki.

Sp6lka wdrozyla i bqdzie wdrazai w przyszloSci systemy informatyczne pozwalajqce

ograniczyi ryzyko dostqpu do danych u2ytkownik6w. Ryzyko zniszczenia danych

uzytkownik6w jest minimalizowane przez realizacje polityki bezpieczehstwa danych,

okre6lajqcq zasady archiwizacji i przechowywania danych.

Ryzy ko zwiqzane z funkcjonowaniem system6w inform atycznych
Gt6wnymi Srodkami produkcji Sp6tki sE sprzqt komputerowy oraz oprogramowanie

sluzqce do przyjmowania zam6wieh i przetwarzania transakcji handlowych w procesie

logistycznym. lstnieje ryzyko nieprawidlowego funkcjonowania sprzqtu komputerowego i

oprogramowania (np. spowolnienia, zawieszenia pracy) do przetwarzania transakcji
handlowych i zarzqdzania bazami danych. lstnieje r6wnie2 ryzyko awarii, czasowego
zatrzymania pracy lub nawet zniszczenia sprzetu komputerowego Sp6tki. Wystqpienie
powy2szych zdarzefi moze spowodowai wydluzenie realizacji zam6wieri wobec klient6w,

a w nastqpstwie tego ich calkowitej rezygnacji lub w przyszloici brakiem powrotu tych

klient6w, a tym samym moze siq to odbii negatywnie na efektywnoSci finansowej Sp6lki.

W celu zapobiezenia wplywowi powy2szych ryzyk na dzialalno6( Sp6lki, prowadzone sq

dzialania majqce na celu wdrozenie szybko odnawialnej kopii bezpiecze6stwa
najwazniejszych element6w systemu, co pozwoli na szybkie wznowienie pracy systemu i

zmniejszenie ryzyka poniesienia straty finansowej. Sp6tka bqdzie prowadzii r6wniez
politykq bezpiecze6stwa opartq na zakupie najnowocze6niejszych technologii

bezpieczef stwa danych oraz rozwijania wlasnych rozwiqzah zwiqzanych z

fu nkcjonowa niem wym iany i zarzldzania da nym i oraz z ryn kiem e-com merce.
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Ryzyko zwiqzane ze wzrostem przestgpstw dokonywanych za
poSred n ictwem lnternetu
Sp6tka umozliwia swoim klientom dokonywanie platno6ci poprzez Internet bankowymi
przelewami oraz ptatno6ciami przy wykorzystaniu kart ptatniczych co mo2e powodowai
wzrost ilo6ci przestqpstw przez Internet. Jednym z rodzaj6w przestqpstw dokonywanych
za poSrednictwem Internetu jest carding, czyli nieupowaznione poslugiwanie siq danymi z

karty przy platno6ciach dokonywanych on-line zwiqzanych z tzw. kradzie2q tozsamoSci.
Banki oraz podmioty zajmujQce siQ rozliczaniem platno5ci kartami w celu zapobiezenia
przestqpstwom stosujq dodatkowq weryfikacjq danych posiadacza karty lub rachunku, w
postaci wykorzystania protokolu SSL, technologii 3D Secure i przy uzyciu tzw. token6w.
Bezpieczehstwo rozliczeh elektronicznych ma wiqc silny wplyw na sytuacjq finansowq
Sp6tki.

Sp6lka podejmuje dziatania majqce zapewni( bezpieczehstwo zawierania transakcji
poprzez wsp6lpracq zfirmq autoryzujqcq szybkie przelewy bankowe oraz karty kredytowe
eCard S.A. co w znaczEcy spos6b zmniejsza mozliwoSi dokonywania nieuprawnionych
transakcji przez Internet oraz przenosi odpowiedzialnoSi za tego typu nieprawidlowe
transakcje na bank, kt6ry wydal okre6lonq kartq ptatniczq.

Przylqczenie do sieci Internet system6w informatycznych Sp6lki stwarza r6wniez ryzyko
zwiqzane z przestqpstwami komputerowymi dokonywanymi przezsiei internetowq, takimi
jak wlamanie do systemu komputerowego, jego uszkodzenie, zablokowanie, a nawet
zniszczenie. Sp6tka w celu zminimalizowania tego ryzyka utrzymuje zesp6l pracownik6w
odpowiedzialnych za bezpieczeistwo portalu oraz stosuje systemy zabezpieczajqce, takie
jak firewall oraz procedury bezpieczehstwa.

Ryzyko zwiAzane z podwykonawcami w zakresie us+ug

ku rie rs kich
Sp6tka korzysta z uslug firm kurierskich w celu dostarczenia produkt6w do swoich
klient6w. JakoSe uslug kurierskich ma znaczEcy wplyw na postrzeganie przez klient6w
jakoSci uslug Swiadczonych przez Sp6tkq. lstnieje zatem uzale2nienie od jakoSci pracy
firm kurierskich, kt6re poprzez nieterminowq dostawg lub dostawq uszkodzonych towar6w
wplywajq na obnizenie efektywno5ci dziatah sprzeda2owych Sp6tki.

Sp6tka zmniejsza ryzyko poprzez wypracowanie optymalnych rozwiqzah logistycznych
opartych o kompleksowe uslugi, dostarczane przez takie sprawdzone podmioty jak DHL,
jednakze nie mozna wyeliminowai czynnik6w niezale2nych od Sp6tki i firm kurierskich,
wptywajqcych na terminowo6i dostaw np. utrudnienia komunikacyjne spowodowane
warunkami atmosferycznymi lub duzym natqzeniem ruchu na drogach.
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Ryzy ko zwiqzane z ograniczona dywersyfikaciq dostawc6w
Sp6lka dokonuje zakupu p62niej odsprzedawanych towar6w w hurtowniach lub u
generalnych dystrybutor6w krajowych. W niekt6rych przypadkach, gdy towar kupowany
jest bezpoirednio u dystrybutor6w krajowych nie mozna przewidzie(, czy w przyszlo6ci
dystrybutor ten nie zerwie umowy lub czy w og6le nie zaprzestanie sprowadzania
okreSlonych produkt6w do Polski. Taka sytuacja moze negatywnie wptynqi na plynno5i
handlowq Sp6lki, a zatem na wyniki finansowe, do czasu znalezienia nowej drogi dla
importu okre6lonej grupy towar6w. w przypadku, gdy dana grupa towarowa wystqpuje w
kraju u kilku r62nych dostawc6w, Sp6lka stara siq zdywersyfikowai jego dostawy poprzez
nawiqzanie wsp6lpracy lub podpisanie stosownych um6w z pafterami handlowymi
zapewniajqcymi ciqglo5i dostaw,

Ryzyko zwiqzan e z finansowaniem stan6w m agazynowych
Towary sprzedawane przez Sp6tkq sQ dostarczane z magazyn6w Sp6tki do klienta
finalnego przez firmq kurierskq. Czq5i klient6w wybierajqcych platnoSci za pobraniem
moze zrezygnowa(zzam6wionego towaru, co powoduje wzrost koszt6w magazynowych -
towar powraca na magazyn. Wzrost poziom6w magazynowych zwiqksza ryzyko
dzialalno5ci - zwigksza koszty i zapotrzebowanie na kapital obrotowy i moze przy du2ej
skali zwrot6w znaczqco wplywai na efektywno6i dzialania sp6tki,

Ryzyko zwiqzan e z nowymi produktami
Pomimo ciqgtego dostosowywania oferty Sp6tki do oczekiwah rynkowych, istnieje ryzyko
pogorszenia pozycji konkurencyjnej i w konsekwencji obnizenia rentownojci. Rynek na

kt6rym dziala Sp6lka zmusza do konsekwentnego poszerzania oferty, poprzez
udostqpnianie nowych oraz rozbudowq istniejqcych serwis6w tematycznych, zwiqkszajqc
zar6wno zakres, jaki i atrakcyjnoSi uslug kierowanych do uzytkownik6w Internetu,
dostosowujEc je do ich oczekiwari. Sp6tka zamierza nadal kontynuowai dziatania w

zakresie wsp6lpracy z podmiotami zewnqtrznymi oferujqcymi warto5ciowe trejci i

5wiadczqcymi atrakcyjne uslugi w celu optymalizacji wykorzystania zasob6w celem
zwigkszenia jakoSci i zakresu oferty portalu Inbook,pl.

Ryzyko zaprzestania Swiadczenia pracy na rzecz sp6lki przez
cz+onk6w Zarzqdu i fluktuacji kadr
Sp6lka, bqdqc sp6lkq uslugowq, swojq podstawowq warto6i opiera na jakodci zespolu
zatrudnionych pracownik6w. Fluktuacja kadr, w tym w szczeg6lno6ci odej6cie czlonk6w
Zarzqdu, jest czynnikiem, kt6ry okresowo m6gtby spowodowai wzrost koszt6w
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funkcjonowania Sp6tki, a w konsekwencji doprowadzid do pogorszenia jego wynik6w
finansowych. Aby zminimalizowai to ryzyko, Sp6lka przyjqta strategiq zarzqdzania
zasobami ludzkimi, zmierzaj4cQ do rozwoju posiadanego i przyszlego potencjalu
ludzkiego. Powyzsze dzialania zdaniem Sp6lki prowadzq do zminimalizowania ryzyka
zwiqzanego z fluktuacjq pracownik6w.

Natomiast czlonkowie Zarzqdu byli i sq powiqzani kapitalowo ze Sp6lkq w spos6b
bezpoSredni, w zwiqzku z tym ryzyko zaprzestania petnienia przez nich pracy na rzecz
Sp6lki jest ograniczone, Pan Mariusz Dqbrowski z dniem 11 maja 2OIL r. przestal petnii
funkcjq Prezesa Zarzqdu. W dalszym ciqgu pozostaje jednak znaczEcym, akcjonariuszem
Sp6lki, angazujqc siq w jej dzialalnoSi.

Ryzyko zwiAzane z mo2liwo6ciq prowadzenia dziatalnoSci
konkurencyjnej przez pracownik6w Sp6tki
Pracownicy zatrudnieni przez Sp6lke posiadajq duzq wiedzq specjalistycznq i czqsto
wieloletnie do6wiadczenie na rynku internetowym, co pozwala na systematyczne
wdrazanie nowych rozwiqza1. lstnieje ryzyko odej5cia pracownik6w uczestniczqcych w
rozwijaniu i ulepszaniu nowych produkt6w w celu zalozenia wlasnej dzialalno5ci,
konkurencyjnej wobec Sp6lki.

Czynniki ryzyka zwiqzane z akcjami

Ryzyko zwiazane z notowaniami akcji sp6tki na Newconnect
ksztaltowanie sie przyszlego kursu akcji i ptynnosci obrotu
Kurs akcji i plynno6i akcji sp6lek notowanych na NewConnect zale2y od ilo5ci oraz
wielko6ci zleceri kupna isprzedazy sktadanych przez inwestor6w. Nie ma zadnej pewnoSci

co do przyszlego ksztaltowania siq ceny akcji Sp6tki po ich wprowadzeniu do obrotu, ani
tez plynno5ci akcji Sp6tki. Nie mo2na wobec tego zapewni(,2e inwestor nabywajqcy akcje
bqdzie m6gl je zby( w dowolnym terminie po satysfakcjonujqcej cenie.

Ryzy ko zwiqzan e z zawieszeniem obrotu akcjami
Zgodnie z 5 11 Regulaminu NewConnect Organizator ASO moze zawiesii obr6t
instrumentami finansowymi na okres nie dluzszy niz 3 miesiqce:

1. na wniosek Sp6tki,

2. je2eli uzna, ze wymaga tego interes i bezpieczehstwo uczestnik6w obrotu,

3. jezeli sp6lka narusza przepisy obowiqzujqce w alternatywnym systemie.



W przypadkach okre6lonych przepisami prawa Organizator Alternatywnego Systemu
zawiesza obr6t instrumentami finansowymi na okres nie dluzszy niz miesiqc.
Zgodnie z 5 16 ust, 1 Regulaminu NewConnect, Organizator ASO moze zawiesi( obr6t
notowaniami instrumentami finansowymi Sp6tki, jezeli ten nie wykonuje obowiqzk6w
ciq2qcych na Sp6lkach notowanych na rynku NewConnect. Obowiqzki, o kt6rych mowa w
przytoczonym przepisie to w szczeg6lno5ci obowiqzki informacyjne.
Sp6tka wskazuje takze na ryzyko wynikajqce z art. 78 ust. 2-4 ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi, opisane w podpunkcie ponizej,

Nie ma podstaw do przypuszcze6, ze taka sytuacja moze zdarzy( siq w przyszlo1ci w
odniesieniu do Sp6tki, a ryzyko to dotyczy wszystkich akcji notowanych na rynku
NewConnect.

Ryzy ko zwiqzane z wykluczeniem z obrotu na Newconnect
Zgodnie z 5 L2 Regulaminu NewConnect Organizator ASO moze wykluczyi instrumenty
finansowe z obrotu:

l. na wniosek Sp6lki, zzastrze2eniem mozliwo6ci uzale2nienia decyzji w tym zakresie
od spelnienia przez Sp6lkq dodatkowych warunk6w,

2. jezeli uzna, ze wymaga tego interes i bezpieczefstwo uczestnik6w obrotu,

3. wskutek ogtoszenia upadlo5ci Sp6lki albo w przypadku oddalenia przez sqd

wniosku o ogloszenie upadloSci z powodu braku Srodk6w w majqtku Sp6tki na

zaspokojenie koszt6w postqpowania,

4. wskutek otwarcia likwidacji Sp6tki.

Organizator Alternatywnego Systemu wyklucza instrumenty finansowe z obrotu w

a lternatywnym system ie:

1. w przypadkach okreSlonych przepisami prawa,

2. jezeli zbywalno5i tych instrument6w stala siq ograniczona,

3. w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrument6w,

4. po uplywie 6 miesiqcy od dnia uprawomocnienia siq postanowienia o ogloszeniu

upadto5ci Sp6lki, obejmujqcej likwidacjq jego majqtku, lub postanowienia o

oddaleniu przez sqd wniosku o ogtoszenie tej upadlo6ci z powodu braku Srodk6w w
majqtku Sp6lki na zaspokojenie koszt6w postqpowania.

Przed podjqciem decyzji o wykluczeniu instrument6w finansowych z obrotu Organizator
Alternatywnego Systemu mo2e zawiesi obr6t tymi instrumentami finansowymi.
Zgodnie z S 16 ust. 1 Regulaminu NewConnect, Organizator ASO mo2e wykluczyi z obrotu
instrumenty finansowe Sp6tki, jezeli ten nie wykonuje obowiqzk6w ciqzqcych na Sp6tkach
notowanych na rynku NewConnect. Obowiqzki, o kt6rych mowa w przytoczonym przepisie

to w szczeg6lno5ci obowiqzki informacyjne.
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Sp6lka wskazuje, ze zgodnie z art. 78 ust. 2 do 4 ustawy o obrocie instrumentami
finansowymi, w przypadku gdy wymaga tego bezpieczeristwo obrotu w alternatywnym
systemie obrotu lub jest zagro2ony interes inwestor6w, Organizator alternatywnego
systemu obrotu, na zqdanie Komisji, wstrzymuje wprowadzenie instrument6w
finansowych do obrotu w tym alternatywnym systemie obrotu lub wstrzymuje rozpoczqcie
obrotu wskazanymi instrumentami finansowymi na okres nie dtuzszy ni2 10 dni. W
przypadku 9dy obr6t okreSlonymi instrumentami finansowymi jest dokonywany w
okolicznoSciach wskazujqcych na mozliwoi( zagro2enia prawidtowego funkcjonowania
alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczefrstwa obrotu dokonywanego w tym
alternatywnym systemie obrotu, lub naruszenia interes6w inwestor6w, na zqdanie
Komisji, Organizator alternatywnego systemu obrotu zawiesza obr6t tymi instrumentami
finansowymi na okres nie dlu2szy ni2 miesiqc. Na zqdanie Komisji, Organizator
alternatywnego systemu obrotu wyklucza z obrotu wskazane przez Komisjq instrumenty
finansowe, w przypadku gdy obr6t nimi zagra2a w spos6b istotny prawidlowemu
funkcjonowaniu alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeristwu obrotu
dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, lub powoduje naruszenie
interes6w inwestor6w.

Ryzyko zwiqzane z dokonywaniem inwestycji w Akcje sp6+ki
w przypadku nabywania Akcji sp6tki nalezy zdawai sobie sprawe, 2e ryzyko
bezpoSredniego inwestowania w akcje na rynku kapitalowym jest niepor6wnywalnie
wiqksze od ryzyka zwiqzanego z inwestycjami w papiery skarbowe czy te2 jednostki
uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych ze wzglqdu na trudnq do przewidzenia
zmienno5i kurs6w akcji zar6wno w kr6tkim jak i dlugim terminie.

Ryzyko zwiEzane z mozliwo5ciq natozenia przez KNF na sp6lkq
kar administracyjnych za nie wykonywanie lub nieprawidlowe
wykonywanie obowiqzk6w wynikaiqcych z przepis6w prawa
Sp6lki notowane na rynku NewConnect majq status sp6tki publicznej w rozumieniu
Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w zwiqzku z czym Komisja Nadzoru
Finansowego moze nalo2y1 na Sp6lkq kary administracyjne za nie wykonywanie
obowiqzk6w wynikajqcych z przepis6w prawa, a w szczeg6lnoSci obowiqzk6w
wynikajqcych z Ustawy o ofercie publicznej i Ustawy o obrocie instrumentami
finansowymi,
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6. PRZEWTDYWANY ROZWO' SPOIKI

Do najwa2nieiszych zamierzef inwestycyjnych w roku 2015 Sp6tki nalezy:

' Umacnianie wlasnej marki i budowanie silnej pozycji w5r6d ksiqgarni
internetowych 6red niej wiel ko6ci

' Wzrost przychod6w o 2Oo/o i uzyskanie dodatniego wyniku netto w 2015 roku

' Wykorzystanie du2ej liczby klient6w InBook do intensyfikacji komunikacji
marketingowej oraz wprowadzenia do sprzeda2y nowych produkt6w w swoich
sklepach internetowych

' Pozyskanie kapitalu na rozw6j w postaci emisji akcji, kierowanej do strategicznego
partnera

' Zwiqkszenie budzetu marketingowego na promociq wtasnej marki

' wprowadzenie do oferty w perspektywie L2 miesiqcy dw6ch nowych grup
asortymentowych
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