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SPRAWOZDANIE ZARZADA ZA ROK 2014

OSWIADCZENIA ZAYI,4DU

Zarzqd Sp6lki oSwiadcza, 2e wedle jego najlepsz{ wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe
i dane por6wnywalne sporz4dzone zostaly zgodnie zprzepisarcri obowiqzuj4cymi emitenta lub
standardami uznawanymi w skali migdzynarodowq, oraz 2e odzwterciedlaj4 w spos6b
prawdziwy, rzetelny i jasny sy'tuacjg maj4tkow4 i finansow4 emitenta oraz jego wynik
finansowy, oraz 2e sprawozdanie z dziaNalnoSci emitenta zawiera prawdziwy obraz sytuacji
emitenta, w tym opis podstawowych zagrohehiryz:,yk.

Zarzqd Sp6lki oSwiadcza, 2e podmiot uprawniony do badania sprawozdaf finansowych,
dokonuj4cy badania rooznego sprawozdania finansowego, zostal wybrany zgodnie
z przepisami prawa oraz 2e podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonuj4cy badania tego
sprawozdania, spelniali warunki do wyrazenia bezstronnej i niezalelnej opinii o badaniu,
zgodnie z wlaSciwymi przepisami prawa krajoweg<1.

Karolina Siudyla-Koc, Prezes Zarzqdu
Urszula Niewirowi cz. Czlonek Zauadu

WPROWADZENIE

Rok obrotov'ry 2014 sp6lka magnifiCo S.A. (dalej: Ilp6lka, Emitent lub magnifiCo )
nastgpuj 4cymi wynikami :

- bilans sporz4dzony na dziefi 31 grudnia 2012[ roku, kt6ry po stronie aktyw6w i
v,rykazal sumg 1.440.896,95 z-1.;

- rachunek zysk6w i strat wykazuj4cy stratg netto w kwocie: 230.336,01 zl;

- rachunek przeplyw6w pienigZnych wykazuj4clyr nvigkszenie Srodk6w pienigZnych

269.4I0,36 zl.,

- zestawienie zmian w kapitale

w kwocie 230.336.01zl.

1. INF'ORMACJE OGoLNE

1,.1, Podstawowe informacje

wlasnym wykazujqce zmniejszenie stanu kapitalu

zamknEla

pasyw6w

w kwocie

wlasnego

N{

Pelnanarwa magnifiCo Sp6lka Akcyjna

Siedziba ul. Wroclawska 10G lok.'.12.01-493 Warszawa

Podstawowa dzialalnosc Wedtug Polskiej Klasyfikacji DziatralnoSci - pozostala dzialalnoid

uslugowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, w tym gl6wnie Swiadczenie

usfu g Public Relations omz tow arzysz4cych uslug marketingowych

(PKD 96.09.2)

Kapital zakladowy Kapital zal<ladov,ry na dzieh 31.12.2013 r. wynosil 379 459,30 zt i
dzielit sig na 3 794 593 akcji zwyklych na okaziciela, w tym:

magnifiCo S.A., ul. Wroclawska l0g/32,01-493 Warszawa
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1.2 Przedmiot dzialalnoSci Emitenta

Podstawow4 dzialalnoi;6 Emitenta stanowi Swiadczenie uslug Public Relations oraz towarzyszqcych
uslug marketingowych. Rol4 Emitenta jest pomoc klientowi w sformulowaniu treSci i takim wyborze
formy przekazu informacji, by byla ona mo2liwie najskuteczniejsza i najbardziej efekrywna w danej
sytuacji. Z tego powodu Emitent oferuje nadz6r nad calo6ci? procesu komunikacji, pocz4wszy od
przygotowania strategii dzialah, po ich realizacjq i oceng efektywno6ci. Proces komunikowania sig
z otoczeniem zewngtrznym obejmuje r6Zne elementy, a gl6wnie z nich to: relacje z mediami (media
relations), Internet (Internet PR), media spoleczno6ciowe (social media), v,ydarzenia specjalne special
events), sponsoring, relacje inwestorskie (investor relations) onz doradztwo strategiczne w zakresie
komunikacj i z otoczeniem rynkowym.

Emitent posiada bogate doSwiadczenie w budowaniu pozltywnego wizerunku firm, instytucji
publicznych, organizacji non-profit, os6b publicznych orazwydaruef. Renoma sp6lki opiera sig na
lojalnych wsp6lpracownikach o bardzo wysokich kwalifikacjach i wieloletnim doSwiadczeniu.
Emitent posiada szczeg6lne kompetencje w zakresie: relacji z mediami, organizacji dedykowanych
imprez, zarz4dzania kryzysowego oraz tworzenia strategii komunikacyjnych dla firm i produkt6w.
Emitent posiada bardzo dobr4 historig wsp6lpracy w zakresie obslugi podmiot6w z braniry
teleinformatycznej, finansowej, zdrowia i urody, handlowej, najnows4zch technologii.

1.3 Sklad osobowy organ6w Emitenta

Na dzief 3lgrudnia 2014 r. w sklad organ6w wchodzily nastgpuj4ce osoby:

a/ Sklad Zarzqdu magnifiCo S.A.:

Karolina Siudyla - Koc Prezes Zaruydu

Urszula Niewirowicz Czlonek Zarzqdu

Sklad osobov,y Zarz4dtt nie ulegl zmianie na dziei publikacji niniejszego raportu.

ll 2.56r.320 akcji zwyktych na okaziciela serii A o wartoscl nomin.alnej
0,10 zlkaLda;
21 853.773 akcji zwyklych na okaziciela serii B o warto$ci nominalnei
0,10 zlkaLda;
31 379.500 akcji zwyktych na okaziciela serii c o wartosci nominalnei
0,10 zlku2da.

Czastrwania Nieoznaczony

S4d Rejestrowy S4d Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydzial Krajowego Rejestru
S4dowego - numer KRS 00003 57969

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

Na mocy uchwaly podjgtej przez ZWA sklad Rady Nadzorczej od dnia 27 czerwca 2013 r. iest
nastgpuj4cy:

1 . Aneta Antoniewic z - Przewodniczqcy Rady Nadzorczej

2.Katnzyna Chechlifiska - Czlonek Rady Nadzorczej

3.N,tkasz Mosiewicz - Czlonek Rady Nadzorczej

4. Halina Siudyla - Czlonek Rady Nadzorczej

5. Waclaw Siudyla - Czlonek Rady Nadzorczej

W dniu 28 czerwca2013 r. Rada Nadzorcza nowej kadencji powolala Zarzqd w dotychczasowym

skladzie na nowQ kadencjg (RB 11/2013 ,l}l20t3\.

Sktad Rady Nadzorczej na dziehpublikacji niniejszego raportu jest nastgpuj4cy:

I . Aneta Antoniewic z - Przewodniczqcy Rady Nadzorczej

2.Katarzyna Chechliriska - Czlonek Rady Nadzorczej

3. tr ukasz Mosiewicz - Czlonek Rady Nadzorczej

4.Halina Siudyla - Czlonek Rady Nadzorczej

5. Waclaw Siudyla - Czlonek Rady Nadzorczej

1.4 Status sp6lki publicznej

W dniu 6 wrzeSnia 2010 r. magnifiCo S.A. zadebiutowala na rynku NewConnect. W okresie od 6
wrzeSnia 2010 r. do 8 paldziernika 2010 r. notowane na rynku NewConnect byty prawa do akcji
nvyktych serii C magnifiCo S.A. Od dnia 1I paldzienlka 2010 r. w obrocie znajduj4 sig akcje serii
A.BiC.

1.5 Struktura akcjonariatu Emitenta

Poniisza tabela przedstawia sklad akcjonariatu magnifiCo S.A. na dziert sporz1dzeniaiprzekazania
niniejszego raporlu

Lp. Dane akcjonariusza Liczba akcji

(w szt.)

Udzial w kapitale

zakladowym (w

proc.)

Udziat w gtrosach

(w proc.)

I Karolina Siudyla-Koc r.935.242 51,00 51,00

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

magnifiCo S.A., ul. Wroclawska I0gl32,0I-493 Warszawa
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2. ISTOTNE ZDARZI]NIA WPI,YWAJACE NA DZIAI,AI,NOSC EMITENTA
2'1 lstotne zdarzenia wptywa.jqce na dziararnojd jednostki, kt6re wystqpi ry w zot4 r.

Miniony rok uplyn4l pod znakiem rozbudowy biznesu i intensywny ch dziaNah mviqzanych z
pozyskiwaniem zleceri i kontynuacj4 prowadzonych kampanii. Wypracowano przychody w kwocie
3'069'978,45 PLN zl, zanotowano stratg w wys. 230.336,01 zlnetto. Emitent skupil sig na poprawie
efektlwnosci prowadzonej dzialalnosci, jak r6wnie| na zmniejszaniu wysokosci zobowiqzah
kr6tkoterminowych oraz poprawie sci4galnosci naleznosci kr6tkoterminowych. Efekty tych dziahrt s4
widoczne w zaprezentowanych danych, nastqprtapoprawa tych parametr6w.

w dniu bilansowym pozostale koszty operacyjne wynosz4 256 g7g,5l pLN. Jest to spowodowane
dokonaniem odpis6w akttalizacyjnych dotycz 4cych naleLno6ci od klient6w za uslugi zrealizowane w
latach201l,2012 i2013. Nale2noSci te s4 przeterminowane i, jak wynika z sytuacji bieL4cej tych
firm, niemozliwe do odzyskania. Zarz|d, sp6lki podj4l decyzjE o dokonaniu odpis6w aktualizacyjnych
tych naleznosci, wskutek czego rachunkowo zvvigkszylasig strata zarck20r4.

Emitent tealizowal dzialania PR dotyczqce stalych klient6w, wynikaj4ce z um6w,
t1' dzialania promocyjne dla np. Corning Cable Systems Polska Sp. z o.o., ASUS polska, Time For
Wax, LoToS oraz Kazar' Ztealizowano dzialaniaPR dla licz1cego sig w bran4, podmiotu - Rochstar
TV' Byl to ciekawy iwu2ny wizerunkowo projekt. Prowadzono szereg kampanii, w tym dzialania pR
dotycz4ce nowych produkt6w klient6w, organizqqckonkursy oraz eventypromocyjne.

Rok 2014 zarzTd ocenia po4{.rvnie. Sp6lka umocnila swoi4 pozycig w braniry,jej usfugi s4
rekomendowane kolejnym podmiotom a portfel zlecenna rok 2015 stopniowo ulega zapelnieniu.

2.2 Najwa2niejsze wydarzenia, kt6re wyst4pity po dniu bilansowym.

Sp6lka nie zanotowala istotnych wdarzefipo dniu bilansowym.

3. PRZEWIDYWANY ROZWoJ EMITENTA.

sp6lka sukcesywnie realizuje cele zalo,one w dokumencie informacyjnym:

magnifiCo S.A., ul. Wroclawska l0gl32,0l-493 Warszawa /N
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wzmocnienia zespolu konsultant6w - Sp6lka stale poszerza grono konsultant6w, w oparciu o
r62ne formy wsp6lpracy. Obecnym pracownikom daje szanse rozwoju, oferuj4c moZliwoS6
udziafu w szkoleniach jg4zkowych i tematycznych. Chgtnie te?przyjmuje staZyst6w,kt6tzy
chc4 poszena| swojq wiedzg z zakresu PR oraz zdobywal doSwiadczenie pod okiem
pracownik6w Sp6lki.

koncentracji dziatart na wybranych branZach - Sp6lka podtrzymuje decyzje o zaniechaniu
koncentracji dziatuh na specyficznych rynkach i nadal angahtje swoje Srodki w poszerzenie
ofeffy marketingowej. Na bie24co koncentruje sig na polepszaniu oferty i jako6ci ustrug.

Bierze r6wnie2 tdziat w przetargach na obsfugg PR, chc4c poszerzyc portfolio klient6w i
zakres dzialania.
poszerzenie oferty uslug PR - W roku 2014 Sp6lka przedstawila kolejnym potencjalnym
klientom kompleksowe oferty 360o polegaj4ce na pol4czeniu i synergii pomigd4r
poszczeg6lnymi Swiadczonymi przez Sp6lkg uslugami z zal<resl PR, Reklamy,BTL oraz
Event6w. W opinii Zarz4du takie rozvvi4zania przynosz4 wigcej korzySci dla klient6w, majq
charakter przyszLoiciowy i ciesz4 sig zainteresowaniem klient6w.

4. WAZNTEJSZE OSTAGNI4CIA W DZTEDZINIE BADAN r ROZWOJU.
Sp6lka nie prowadzrtaprac badawc4'ch ani rozwojowych w 2014 r.

magnifiCo S.A., ul. Wroclawska I0gl32,0l-493 Warszawa
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5. ISTOTNE INFORMACJE O STANIB MAJATKOWYM ORAZ AKTUALNEJ
I PRZEWIDYWANEJ SYTUACJI FINANSOWEJ EMITENTA.

5.1 Analiza sytuacii majQtkowej oraz aktualnej i przewidywanej sytuacji finansowej

wraz z ocen4 uzyskanych efekt6w

W tabelach poniZej przedstawiono analizg wynik6w osi4gnigtych przez magnifiCo S.A. za 2013 i
2014 r.

Tabela. Rachunek zysk6w i strat magnifiCo S.A. 2a2013 r. i2014 r.

RACHUNEK ZYSK6W I STRAT
r.41.2014-
3't.12.2014

r.01.2013-
31.12.2013

A. Prrychody ze sprzedoiy produkf6w, lowor6w i moleriol6w, w tym 3 069 978,45 I 955 007.18

Przychody netlo ze sprzedozy produktow 3 069 978,45 I 955 007.r8

lt. Przychody netto ze sprzedozy towor6w i moteriotow 0 0

B. Koszty dziololnoSci operocyjnej 3 053 1 53,83 2 008"t65,42

t. Amortyzocjo 52 299,65 56 364,36

il. Zu2ycie moterioi6w i enr;rgii 779 125,97 I lB 865,55

ilt. Usfugi obce 1 643 159,07 1 525 177.62

Podolki ioptoty I5 0 t4,36 I r 145.98

Wynqgrodzenio 486 995,27 244 973,58

Ubezpieczenio spoieczne i inne Swiodczenio 37 774,93 29 208,56

Pozostote koszty rodzojowe 38 784,58 22142,27

vilt. WortoSd sprzedonych towqr6w i moteriot6w 0

c. Zysk (sftofo) ze spzedoiv (A-B) 16 824.62 -53 158.24
D. Pozoslole prrychody operocyjne 3,21 4,30

Zysk ze zbycio niefinonsowych qkiyw6w irwotych 0 0

Dotocje 0 0

ilt. Inne przychody operocyjne 0 4,30

E. Pozoslole koszly operocyjne 256 979.51 300 004.05

Stroto ze zbycio niefinonsowych oktywow trwotych 0 0

Aktuo lizocjo worto6ci o ktyw6w nief inonsowych 0 0

ilt. lnne kosziy operocyjne 256 979,s] 300 004,05

F. Zysk (sfroto) z dziololnoSci operocyjnej (C+D-E) -240 151.68 -353 157.99
G. Prrychody finonsowe 20 925,28 t5 814,24

I Dywidendy i udzioiy w zyskoch 0 0

Odsetki B 562,93 15 814,24

ilt. Tysk ze zbycio inweslycji 0

Akluolizocjo wortoici inwestycji 0 0

Inne 12362,35 0

H. Koszly finonsowe l1 109,61 26 225.46

magnifiCo S.A., ul. Wroclawska I0gl32,0I-493 Warszawa
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Odsetki il 109,61 | 6 237 ,97

il Strofq ze zbycio inwesiyc. 0 0

1il. Aktuo lizocjo wortoSci inwestycji 0 n

Inne 0 I 987,09

t. Zysk (strofo)brutlo z dziqlolno5ci gospodorczej (F+c-H) -230 336.0r -363 568.8r
J. Wynik zdorzef nodzwyczojnych (J.l-J.ll) 0 0

t. Zyski nodzwyczojne 0 U

tl Stroty nodzwyczojne 0 n

K. Zysk (sfroto) brutto (l+/-J) -230 336.01 -363 568,81
t. Podqtek dochodowy 0 0

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

N. Zysk (stroto) netto (K-[-M) -230 336,0r -363 568,8r

W dniu bilansowym pozostale koszty operacyjne wynosz4 256.979,51PLN. Jest to spowodowane
dokonaniem odpis6w aktualizacyjnych dotyczqcych naleinoSci od klient6w za uslugi
zrealizowane w latach 2011, 2012 i 2013. NaleinoSci te s4 przeterminowane i, jak wynika z
sytuacji bieZ4cej tych firm, niemoiliwe do odryskania.Zarz4d sp6lki podj4l decyzjg o dokonaniu
odpis6w aktualizacyjnych tych nale2noSci, wskutek czego rachunkowo zrvigksryla sig strata za
rok 2014.

Zarz4d przewiduje poprawg kondycji finansowej sp6lki w kolejnym roku dzialalnoSci w wyniku
duirych zam6wieri.poszerzenia portfolio klient6w i zdobycia

)i

;
t,

(

magnifiCo S.A., ul. Wroclawska l0gl32,0I-493 Warszawa
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A. AKTYWA TRWATE r7 887.80 66 4?7,45

L Worto5ci niemoieriqlne i prowne 0 0

tl Rzeczowe oktywo trwole 17 887,BO 66 497,45

ilt. Nole2noSci dtu goterminowe 0 0
tv. Inwestycje dlugoterminowe 0 0

Diu goterminowe rozliczeniq miqdzyokresowe 0

B. AKTYWA OBROTOWE r 423 009,15 2076802,8
Zoposy 7 723,58 0

tl Nole2no5ci kr6tkoterminowe 65r 605,54 1563829,07

ill Inwestycje kr6tkoterminowe 745 878,74 476 468,38

tv. Kr6tkoterminowe rozliczenio migdzyokresowe 17 801,29 36 505,43

AKTYWA RAZEM r 440 896.95 2 143 300,33

BII.ANS - PASYWA

A. KAP|IAIY (FUNDUSZ) WTASNY 756 009,25 ?8645,27
Kopitol (fundusz) podstowowy 379 459,30 379 459,30

il. Nole2ne wptoiy no kopitot podstowowy

(Welko36 ujemno) 0

ilt.

Udzioly (qkcje) wtosne (wielko56 ujemno) 0 0

Kopitot (fundusz) zoposowy | 681723,37 1 681723,37

Kopitot (fundusz) z oktuolizocji wyceny U 0

vt.

Pozostole kopitoly (fundusze) rezerwowe 0 0

vil. Zysk (stroto) z lot ubiegiych 1 074 837,40 -711268,59

vilt. Zysk (stroto) netto -230 336.0',| -363 568,8r

tx. Odpisy z zysku netto w ciqgu roku obrotowego
(wielko36 ujemno) 0 0

B.

zoBowrAzANtA I REZERWY NA ZOBOWTAZANTA 68r'.887,69 r 156 955,06

Rezerwy no zobowiqzonio 0

il. Zobowiqzonio dtu goierminowe 0 0

ilt, Zobowiozo niq kr6tkoterminowe 684 887,69 I 156 955,06

tv. Rozliczeniq migdzyokresowe 0

PASYWA RAZEM 1 440 896,95 2 l/B 300,33

magnifiCo S.A., ul. Wroclawska l0gl32,0l-493 Warszawa 0(q^



ffiax

SPRAWOZDANTE Z ARZ4}DA Z A ROK 20r 4

6. INf,'ORMACJA O NABYCIU AKCJI WI,ASNYCH
W okresie, zal<t6ry sporz4dzone jest niniejsze sprawozdanie, Sp6lka nie nabyla akcji wlasnych.

7. INFORMACJA O POSIADANYCH PRZEZ EMITENTA ODDZIAT,ACH
(zAKt ADACH)

Sp6tka nie posiada oddzial6w ani zaklad6w.

8. INF'ORMACJA O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH
W roku 2014 Sp6lka nie korzystala z instrument6w finansowych w zakresie ztnian cen, kredytowego,
zal<N6cei przeplyw6w Srodk6w pieniginych.

9. INFORMACJA O STOSOWANIU ZASAD I,ADU KORPORACYJNEGO

MAGNIX'ICO S.A. stosuje zasady Dobrych Praktyk Sp6lek notowanych na rynku
NewConnect zgodnie z rapoftem bieZqcym opublikowanym przez Emitenta.

Informacje w przedmiocie przestrzegania przez sp6lkg zasad zawartychw ZaL4czniku Nr 1 do
Uchwaly Nr 79512008 Zarzqdv Gieldy z dnia3l puldziernika 2008 r. ,,Dobre praktyki sp6lek
notowanych na NewConnect", zmienionych Uchwal4 Nr 29312010 Zarzqdu Gieldy Papier6w
WartoSciowych w Warszawie S.A. z dnia 3l marca 2010 r. w sprawie zmiany dokumentu

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

9.1. Raport ze stosowania zasad tradu korporacyjnego w Sp6lce w roku 20t4.

Sp6lka powinna prowadzid przejrzy stq t
efekty,vn4 politykg informacyj nq zar6wno z
wykorzystaniem tradycyjnych metod , jaki z
uZyciem nowoczesnych technolo gii oruz
naj nowszy ch nar zgdzi komunikacj i
zapev,rniajqcychszybkoSl,bezpieczef stwooraz
szeroki i interaktyumy dostgp do informacji.

TAKo
czgSciowo

Wszystkie istotne
informacje dotyczqce
zwoLaniai przebiegu
Walnego Zgromadzenia
Emitent publikuje w formie
raport6w bie?qcy ch oraz
urnieszcza na swoj ej stronie
internetowei - zatem

{
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z Iych metod, powinna zapewnil odpowiedni4
komunikacj g z inwestorami i analitykami,
wykorzystuj4c w tym celu
r6wnieZ nowoczesne metody komunikacj i
internetowej, umoZliwiaj 4c transmitowanie
obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem
sieci Internet, rejestrowac przebiegobrad i
upubliczniai go na stronie internetowej.

akcj onarius ze nie bior4cy
udzialu osobiScie w
walnym zgr omadzeniu or az
inni zainteresowani
inwestorzy maj4 moZliwoS6
zapoztania sig ze sprawami
poruszanymi na walnym
zgromadzeniu. Obecnie
koszty zwiqzane z
infrastruktur q te chnic zn4
umoZliwiaj 4c4 transmi sj g

obrad walnego
zgtomadzeniaprzez
Intemet Emitent uznaie za
niewsp6lmieme do
ewentualnych korzySci z
tego wynikaj4cych.

2. Sp6lka powinna zapewnil efektywny dostgp do
informacji niezbgdnych do oceny sytuacji i
perspektyw sp6lki oraz sposobu jej
funkcionowania.

TAK

3. Sp6lka prowadzi korporacyjn4 strong
internetow4 i zarneszcza na niei:

TAK

3.1 podstawowe informacje o sp6tce i jej
dzialalno iici ( strona startowa) 

"

TAK

3.2 opis dzialalnoSci emitenta ze wskazaniem
rodzaju dzialalnoSci, z l<t6rej emitent uzyskuje
najwigcej przychod6w,

NIE Na stronie internetowej Emitenta
nie jest zarieszczona wprost ta
informacja, jednakae wynika ona
z publikowanych przez Sp6lkg,
takhe na wlasnej stronie
intemetowej, raport6w
okresowvch.

3.3 opis rynku, na kt6rym <lziala emitent, wtaz z
okreSleniem pozyqi emitenta na tym rynku,

NIE O ile Emitent bgdzie mogtbez
wprowadzenia w bl4d okreSlid
swoj4 pozycjg na rynku zasadata
niezwlocznie znajdzie
zastosowanie.

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

o Swi adc zen ia czLonka r ady nadzor czej,
informacj e o powiqzaniach czlonk a rady
nadzor czej z akcj onariuszem dysponuj 4cym
akcjami reprezentuj4cymi nie mniej niL 5%o

og6lnej liczby glos6w na walnym zgromadzeniu
sp6lki,

TAK

3.6 dokumenty korporacyine sp6lki, TAK

d
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3.7 zary s plan6w strate gic zny ch sp 6 lki NIE Na stronie intemetowej
Emitenta nie jest zamieszczona
wprost ta informacj a, jednakze
wynika ona z publikowanych
przez Sp6lkg, takze na wlasnej
stronie internetowej, raport6w
okresowych.

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

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

3.9 Strukturg akcj onariatu emitenta, ze wskazaniem
gl6wnych akcj onariu szy or az akcji znaj duj4cych
sig w wolnym obrocie,

TAK

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

TAK

3.11 (skreSlony)

3.12 Opublikowane raporty bielqce i okresowe TAK

3.13 KaIendaru zaplanow anych dat publikacj i
finansowych raport6w okresowych, dat walnych
zgromadzen, atakhe spotkari z inwestorami i
analitykami orcz konferenci i prasowych

TAK

3.14 Informacj e na temat zdarzen korporacyj nych,
takich jak wyplata dywidendy, oraz innych
zdarzen skutkuj4cych nabyciem lub
ograniczeniem praw po stronie akcjonariusza, z
uwzglgdnieniem termin6w oraz zasad
przeprowad zania ty ch operacj i. Informacj e te
powinny byi zamieszczone w terminie
umozliwiaj Qcym podj gcie przez inwestor6w
decy zti inwestycy j nych,

TAK

3.1s (skreSlony)

3.16 Pytania dotyczqce spraw objgtych porz4dkiem
obrad, zadawane przed i w trakcie walnego
zgr omadzenia, wr az z odpowied ziami na
zadawane pytania,

TAK O umieszczeniu poszczeg6lnych
kwestii w protokolach Walnego
Zgromadzenia decyduj e ich
wybrany przez Walne
Przewodni czqcy, kieruj 4c sig
przepisami prawaoraz
uzas adni onym i z4daniani
akcjonariuszy.

3.17 Informacj g na temat po wod6w odwolania
walnego zgtomadzenta, zmiarry terminu lub
porzqdku obrad wraz z uzasadnieniem,

TAK

magnifiCo S.A., ul. Wroclawska 109132,01-493 Warszawa pv
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3.18 Informacjg o przerwie w obradach walnego
zgr omadzenia i powod ach zarzqdzenia przerwy

TAK W 2014 r. nie bylo takiego
wydarzenia.

3.19 Informacje na temat podmiotu, z kt6rym sp6lka
podpisala umowg o Swiadczenie uslug
Autoryzowane go Doradcy ze w skazaniem
nazry, adresu strony intemetowej, numer6w
telefoniczny ch oruz adresu poczty elektronicznej
Doradcy

NIE Sp6tka nie podpisala takiej
umowy w 2014.

3.20 Informacjg na temat podmiotu, kt6ry pelni
funkcjg animatora akcii emitenta,

TAK

3.2r Dokument informacyjny (prospekt emisyjny)
sp6lki, opublikowany w ci4gu ostatnich 12
miesiecv

TAK

3.22 (skreSlony)

3.23 Informacje zawarte na stronie internetowej
powinny by6 zamieszczane w spos6b
umozliwiaj qcy tatv,ry dostgp do tych informacji.
Emitent p owini en dokonywa6 ak<tualizacj i
informacj i umieszczanych na stronie
internetowej. W przypadku pojawienia sig
nowych, istotnych informacji lub wyst4pienia
istotnej zmiany informacji vmreszczanych na
stronie internetowej , aktualizacja powinna zostac
przepro wa dzona niezwlo cznie .

TAK

4 Sp6lka prowadzi korporacyjna strong
internetow4, wedlug wyboru emitenta, wjgzyku
polskim lub angielskim. Raporty biez4ce r
okresowe powinny by6 zamieszczane na stronie
internetowej co najmniej w tym samym jgzyku,
w kt6rym nastgpuje ich publikacj azgodnie z
przepisami obowi4zui 4cymi emitenta.

TAK

5 Sp6lka powirura prowadzii politykg
informacyj nE ze szczeg6lnym uwzglgdnieniem
potrzeb inwestor6w indywidualnych. W tym celu
sp6lka, poza swoj4 stron4 korporacyjn4 powinna
wykorzystywai indywidualn4 dla danej sp6lki
sekcjE relacji inwestorskich znajduj4c4 sig na
stronie www. GPWInfo Strefa.pl

TAK

6 Emitent powinien trtrzymywa(, bie2qce kontakty
z przedstawicielami Autoryzowanego Doradcy,
celem umoZliwienia mu prawidlowego
wykonywania swoich obowi4zk6w wobec
emitenta. Sp6lka powinna wyznaczyd osobg
odpowiedz ialnq za kontakt z Autoryzowanym
Doradc4

Emitent nie posiada
Autoryzowanego Doradcy.

d
h-
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7 W przypadku, gdy w sp6lce nast4pi zdarrenre,
kt6re w ocenie
emitenta ma istotne znaczenie dla wykonywania
przez Autoryzowanego Doradcg swoich
obowiEzk6w, emitent niezwlocznie powiadomi o
tym fakcie Autoryzowanego Doradcg.

Emitent nie posiada
Autoryzowanego Doradcy.

8 Emitent powinien zapewnic Autoryzowanemu
Doradcy dostgp do wszelkich dokument6w i
informacji niezbgdnych do wykonywania
obowigzk6w Autoryzowanego Doradcy.

Emitent nie posiada
Autoryzowanego Doradcy.

9 Emitent przekazuje w raporcie rocznyrn:

9.1 Informacje na temat lqcznej wysokoSci
wynagrodzef wszystkich
czlonk6w zarzqdu i rady nadzor czej,

TAK

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

Emitent nie posiada
Autoryzowanego Doradcy.

10 Czlonkowie zarzqdu i rady nadzorczej powinni
uczestniczy6 w
obradach walnego zgromadzenia w skladzie
umoZliwiaj 4cym udzielenie merytorycznej
odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie
walnego zgromadzenia

TAK

11 Przynajmniej 2 rczy w roku emitent, przy
wsp6lpracy Autoryzowanego Doradcy, powinien
organizowa6 publicznie dostgpne spotkanie z
inwestorami, analitykami i mediami

NIE Sp6lka nie wykluc za zmiany
swoj ego stanowiska odnoSnie
stosowania tej zasady w
przy szlo{ci. Emitent mohe
or ganizowai spotkania z
inwestorami, analitykami i
mediami tak czgsto, jak bgdzie
to
mozliwe i niezbgdne dla
prawidlowego funkcj onowania
Sp6lki.

L2 Uchwala walnego zgromadzenia w sprawie
emisji akcji z prawem poboru powinna
precyzowad ceng emisyjn4 albo mechanizm jej
ustalenia lub zobowiqzat organ do tego
upowaZniony do ustaleniajej przed dniem
ustalenia prawa poboru, w terminie
qqo:iliwiaj 4cym podj gcie decyz j i inwestycyi nei

TAK

13 Uchwatra walnego zgromadzenia powinna
zapewnic zachow anie niezbgdne go odstepu

TAK

magnifiCo S.A., ul. Wroclawska l0gl32,0l-493 Warszawa
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czasowego pomigdzy decy zj ami powoduj 4cymi
okreSlone zdarzeniakorporacyjne a datami, w
kt6rych ustalane s4 prawa akcjonariuszy
wynikaj4ce z tych zdarzeh korporacyinych.

l3a W przypadku otrzyman ia przez zarzqd emitenta
od akcjonariusza posiadaj4cego co najmniej
polowg kapitalu zal<lad.owego lub co
najmniej polowg og6lu glos6w w sp6lce,
informacji o zwolaniu Frzezniego
nadzv'ryczajnegowalnegozgromadzeniawtrybie
okreSlonym w art.399 $ 3 Kodeksu sp6lek
handlowych, zarzqd emitenta niezwlocznie
dokonuje czynnoSci, do kt6rych jest
zobowiqzany w zwi1zku z or ganizacj1 i
przeprowadzeniem walnego zgromadzenia.
Zasadatama zastosowanie r6wnie2 w przypadku
upowaZnie nia pr zez s4 rej estrowy akcj onariuszy
do zwolani a nadzwy czaj nego
walnego zgromadzenia na podstawie art. 400 $ 3
Kodeksu sp6lek
handlowych.

TAK W 2014 r. nie byto takiego
wydarzenia.

I4 Dzieh ustalenia praw do dywidendy oraz dzieh
wyptaty dywidendy powinny byd tak ustalone,
aby czasprzypadaj1cy pomigdzy nimi byl
moZliwie najkr6tszy, a w kaZdym przypadku nie
dNulszy ni?15 dni roboczych. Ustalenie
dluhszego okresu pomiqdzy tymi terminami
wymaga szczeg6towego uzasadnienia.

TAK W 2014 r. nie bylo takiego
.uq:udarzenia.

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

TAK W 20T4 r. nie bylo takiego
wydarzenia.

L6 Emitent publikuje raporty miesigczne, w terminie
14 dni odzakonczenia
mie si4ca. Raport miesi gczny powinien zawier ad
co najmniej:
. informacje na temat wyst4pienia tendencji i
zdanehw otoczeniu
rynkowym emitenta, kt6re w ocenie emitenta
mog4 mie6 w przysztofici
istotne skutki dla kondycji finansowej oraz
wynik6w finansowych
emitenta,
. zestawienie wszystkich informacj i
opublikowanych przez emitenta
w trybie raportu bie24cego w okresie obietym

NIE W opinii Zarzqdu Sp6trka
publikuje obecnie wszelkie
istotne informacje dla
inwestor6w za poSrednictwem
gietdowych system6w
informacyjnych oraz
korporacyjnej strony
internetowej, a nalelyte
wykonywanie obowiqzk6w
informacyjnych (publikacja
informacji na stronach
intemetowych Sp6lki, raporty
EBI i ESPD jest obecnie
v,tystarczaj4ce do miesiqcznego

magnifiCo S.A., ul. Wroclawska I0gl32,0I-493 Warszawa
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raportem,
. informacje na temat rcalizacji cel6w emisji,
jezelitakarcalizaqa,
choiby w czgsci, miil.a.miejsce w okresie
objgtym raportem, . kalendarz inwestora,
obejmuj 4cy wy darzenia maj 4ce miei miej sce
w nadchod zqcym miesi4cu, kt6r e doty czq
emitenta i s4 istotne z
punktu widzenia interes6w inwestor6w, w
szcze golnoSci daty publikacj i
raport6w okresowych, planowanych walnych
zgtomadzen,
otwarcia subskrypcji, spotkari z inwestorami lub
analitykami, oraz
oczekiwany termin publikacji raportu
analitycznego.

informowania o dzialaniach
Sp6lki. W ocenie Zarzydu
ogr anicza ryzyko zwiqzane z nie
stosowaniem tej zasady Ladu
korporacyjnego w przyszlofici i
jest to v,rystarczaj4cy spos6b
zapewnrenra
dostgpu do

efektywnego
informacji

potrzebnych do oceny sytuacji
Sp6lki onz jej funkcjonowania,
bez koniecznoSci dublowania
informacji poprzez
przekazywanie ich w raportach
miesigcznych.

W przypadku naruszenia przez emitenta
obowi4zku informacyjnego okreslonego w
Zalqcznikunr 3 do Regulaminu Altematywnego
Systemu Obrotu (,,Informacj ebiehqce i okresowe
przekazywane w altematywnym systemie obrotu
na rynku NewConnect") emitent powinien
niezv,rlo c zni e opub I ikowa6, w trybi e wl aSciwym
dlaprzekazywania
raport6w bielqcych na rynku NewConnect,
informacj g wyi aSniai 4 c4 zaistniala sytuaci e.

TAK

(skreSlony)

W ocenie Emitenta powyhsze nie ograniczalq dostgpu inwestor6w do naleaytej i rzetelnej
informacji na temat Emitenta, a w celu zmniejszenia ryzyka wynikaj4ce go z niezastosowania
zasad ladu korporacyjnego Emitent posiada procedury monitoringu, przygotowania i
publikacji raporl6w biez1cych i okresowych oraz komunikacji Emitenta z rynkiem
kapitalowym, ze szczeg6lnym uwzglgdnieniem zasad okreSlonych w Dobrych Praktykach
Sp6lek notowanych na NewConnect.

Zasadanr 3.2.

,,Opis dzialalno{ci emitenta ze wskazaniem rodzaju dzialalnofici, z ktfirej emitent uzyskuje najwigcej
przychoddw. "
Na stronie internetowej Sp6tki nie jest zamieszczona informacj a o dzialalnofici, z kt6rej Emitent
uzyskuje najwigkszy przychod, jednakZe informacja ta po$rednio wynika z publikowanych przez
Sp6lkg, takLe za pomoc4 strony internetowej, raport6w okresowych.

Zasadanr 3.7.

,, Zarys plan6w strategicznych sp6lki. "

magnifiCo S.A., ul. Wroclawska I0g132,01-493 Warszawa #.
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Na stronie internetowej Emitenta nie jest zamieszczona wprost informacja o planach strategicznych,
jednakze taka informacja poSrednio jest przekazywana za pomocqraport6w okresowych.

Zasada nr 11

,,Przynaimniei 2 razy w roku emitent, (przy wspfilpracy Autoryzowanego Doradcy), powinien
organizowat publicznie dostgpne spotkanie z inwestorami, analitykami i mediami.',
Sp6tka w 2014 r. nie zorganizowalawskazanej w powyZszej zasadzie liczby spotkari z inwestorami,

analitykami i mediami gl6wnie z uwagi na trudnoSci organizacyjne, a takie koszty takich spotkari
Zatzqd Sp6tki zamierza organizowai otwarte spotkania z inwestorami, analitykami przedstawicielami
medi6w stosownie do potrzeb i zainteresowania takimi spotkaniami ze strony inwestor6w, analityk6w
b4d'medi6w. Emietnt zawsze zapraszarynek na swoje Waln e Zgromadzenia Akcjonarius4z.

Zasada nr 16.

,,Emitent publikuje raporty rniesigczne, w terminie 14 dni od zakoriczenia miesiqca (...),,
W ocenie Zan4du zakres infbrmacji zamieszczanych w raportach miesigcznych, Sp6lka przekazuje do
publicznej wiadomoSci w sprawozdaniach okresowych. Jest to w ocenie Zarz4du wystarczajqcy
spos6b zapewnienia efektywnego dostgpu do informacji potrzebnych do oceny sytuacji Sp6lki oraz jej
funkcjonowania, bez konieczno6ci dublowania informacj i poprzez przekazywanie ich w raportach
miesigcznych.

10. WSKAZANIE CZYNNIKOW RYZYKA I OPIS ZAGROZEN.
Poni2ej przedstawione s4 informacje na temat czynnik6w powodui4cych ry4rko dla nabywcy
instrument6w finansowych, a w szczeg6lno6ci c4rnnik6w zwiqzanych z sytuacj4 gospodarczq,
maj4tkow4 i finansow4 Emitenta, atak2e czynniki zwiqzane bezposrednio z otoczeniem.
Poni2szy spis nie ma charakteru zamknigtego, obejmuj4c najwazniejs ze czynniki. kt6re wedlug
najlepszej wiedzy Emitenta naleLry uwzglgdni6 przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnej. Opisane
ryzyka, wraz z pozostalymi czynnikami, kt6re ze wzglgdu na znacznie mniejsze prawdopodobieristwo
oraz zlo2ono36 dzialalnoSci gospodarczej Emitenta nie zostaly w niniejszym dokumencie opisane,
mog4 w skrajnych sytuacjach skutkowa6 niezrealizowaniem zaloLonych przez Inwestora cel6w
inwestycyjnych.

10.1 Czynniki ryzyk^ rwipzane z dzialalno5ci4 Emitenta.

Ryryko ztni4zanez procesem poryskiwania nowych kontrakt6w
Istnieje ryzyko, 2e w kolejnych latach Emitent moze nie by6 w stanie pozyska6 takiej ilosci
kontrakt6w, kt6ra gwarantowalaby mu poziom przychod6w umozliwiaj4cy kontynuacjg
dynamicznego rozrvo.iu, co tnoZe negatywnie wptyn4i na dzialalno56, wyniki, sytuacjg finansow4,
atakLe perspektywy rozwoju Emitenta. Ryzyko to jest zwi4zane r6wnie2 z niskimi barierami wejScia
na rynku uslug marketingowych. Durry wptyw na ewentualne ziszczenie sig opisywanego ryzyka
bgdzie miala r6wniez koniunktura gospodarcza w Polsce w kolejnych latach. W celu ograniczenia tego
ryzyka Zatzqd Emitenta na biez4co stara sig dostosowywa6 ofertg Emitenta do zmieniaj4cych sig
wymagaf, klient6w.

Ryryko mfi4zane z atrat4 kluczowych pracownik6w

magnifiCo S.A., ul. Wroclawska l0gl32,0I-493 Warszawa
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Sukces w branfi uslug marketingowych jest w du4,m stopniu uzalehniony od wiedzy, know-how,
kreatywnosci, zaanga2owania oraz kompetencji pracownik6w. Istnieje przy Wm prosta zale1noS'
pomigdzy potencjalem finriy w zakresie zasob6w ludzkich, a jej pozycj4 konkuren cyjn4 na rynku.Uttata kluczowych pracownik6w moze skutkowai pogorszeniem sig kondycji finansowej Emitenta,
poprzez np' utratg klienta bezpoSrednio powiqzanego z danym pracownikiem. w celu
przeciwdzialania opisanemu ry4rku Emitent stosuje dlugofalow4 politykg zatrudnienia oraz system
motywacyjny' Ponadto czlonek zarz4du Emitenta - Fani Karolina Siudyla-Koc - jest najwigkszym
akcjonariuszem Emitenta, co ograni cza ryzyko odejscia z zarz4duEmitenta htb zaprzestania pracy na
rzeczEmitenta.

Ryryko rwi4zane z moiliwo6ci4 prowadzenia przez pracownik6w Emitenta dzialalnoSci
konkurencyjnej wobec dzialalnoSci Emitenta
w pr4ypadku dzialalno6ci Emitenta, mo2liwoS6 prowadzeni a przez pracownik6w Emitenta
dzialalnosci konkurencyjnej wobec Emitenta jest ryzykiem o istotnym znaczeniu, ze wzglgdu na
wartosd know-how oraz do5wiadczenie, kt6re wykorzystane przez konkurencjg mogloby mie6
niekorzystny wptyw na dzialalnoS6 Emitenta. Ryzyko to jest ograniczone poprzez podpisywanie z
pracownikami um6w o zakazie konkurencii albo dol4czania stosownych klauzul o zakaziekonkurencji
do um6w o praca lub um6w cywilnoprawnych.

10.2 Czynniki ryzykazwi4zane z otoczeniemo w jakim prowadzi dzialalnoSd

Ryryko rwiqzane z konkurencj4
W btaniry Emitenta ryzyko zwi}zane z pojawieniem sig nowej konkurencji jest du2e, gj6wnie z
powodu atrakcyjno6ci rynku uslug marketingowych (dynamiczny wzrost) w polsce oraz relaryrvnie
niskich barier wejScia (w rozumieniu niezbgdnych do poniesienia naklad6w inwestycyjnych na
maj4tek trwaLy i obrotowy) na ten rynek. Ewentualne pojawienie sig nowych znacz4cychkonkurent6w
moze w przyszlo6ci wywiera6 negatyrvny wptyw na wyniki finansowe Emitenta. Emitent stara sig
ograniczac to ryzyko, od lat Swiadcz4c uslugi na najwyzszym poziomie, oraz kreuj4c markg
magnifiCo, pod kt6r4 Emitent Swiadczy swoje uslugi.

Ryryko zwi4zane z siln4 pozycjA klient6w
WSr6d kluczowych klient6w Emitenta zna$uj4 sig podmioty, kt6rych skala dzialalnogci znacz4co
przewyisza skalg dzialalnofci Emitenta. Znaczenie tych klient6w oraz ich udziat w strukturze
pr4zchod6w Emitenta jest znacz4co wigkszy ni| znaczenie Emitenta oraz jego udzial w strukturze
dostaw tychae klient6w. W zwiqzku ztym, Emitent naraLonyjest na ryzryko rwiqzane z nier6wn4
pozryci4 negocjacyjn4 Emitenta wobec niekt6rych klient6w. Ewentualne pr6by wykorzystania
w przyszlosci silnej pozycji negocjacyjnej przez niekt6rych klient6w Emitenta mog4 znaczqco
utrudnid proces negocjowania oraz zawierania nowych kontrakt6w lub wplyn46 negatywnie na ceny
uslug swiadczonych przez Emitenta. Przejawem wykorzystania silnej pozycji negocjacyj nej przez
niekt6rych klient6w Emitenta mo2e by6 takze celowe op62nianie przez klient6w platno6ci na rzecz
Emitenta. Takie zachowania klient6w mog4 mie6 negatywny wplyw na przyszle wyniki finansowe
Emitenta. Emitent stara sig ograniczyd opisane ryzyko poprzezdywersyfikacjg portfela klient6w.
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Ryryko nni4zane z moiliwo5ci4 pojawienia sig nieprawdzirvych informacji dotycz4cych
Emitenta lub jego dzialalnoSci
Na wysoce konkurencyjnym r5mku, jakim jest rynek uslrug marketingowych, istnieje ryzyko
wykorzystywania ptzez niekt6rych konkurent6w Emitenta (lub inne podmioty zmieruajqce do
oslabienia pozycji konkurencyjnej Emitenta) nieprawdziwych informacji o Emitencie, jego
dziatralnoSci lub osobach powi4zanych z Emitentem, w celu wywarcia negatywnego wplywu na
pozryciQ i wizerunek rynkowy Emitenta. Ewentualne rozpowszechnianie nieprawdziwych
i negatywnych informacji dotyczqcych Emitentao moze wywierad przejsciowy, lecz niekorzystny
wptyrv na jego pozyciQ negocjacyjn4, a Wm samym negatywnie wptywai na sytuacjg finansow4
Emitenta' Informacje takie mog4 wywiera6 r6wnieL niekorzystny wptlw na ksztaltowanie sig kursu
akcji Emitenta, nawet jeSli nie mialyby one istotnego wplywu na wyniki finansowe Emitenta. Emitent
w uzasadnionych ptzypadkach wykorzysta drogg prawn4 w celu obrony swojego wizerunku, jednakze
nie ma mo2liwosci ograniczenia lub wyeliminowania takiego ryzyka.

11. INF'ORMACJA NA TEMAT WYNAGRODZEN CZI,ONK6W ONCANOW
SPOI,KI ORAZ AUTORYZOWANEGO DORADCY.

ll.l T.Tczna warto66 wynagrodzenia wszystkich czlonk6w Zarzydu i Rady Nadzorczej Emitenta
zawiera tabela:

11.2 Emitent nie posiada Autoryzowanego Doradcy.
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