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Szanowni Akcjonariusze, 

Zarząd Spółki Domenomania.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu przedstawia Państwu Raport Roczny 

zawierający podsumowanie działalności Spółki za rok 2014, który był okresem rozwoju oferty 

produktowej, bazy kapitałowej oraz stabilizacji pozycji rynkowej. 

Ubiegły rok był dla Spółki rokiem znaczącym z uwagi na kolejne pozyskane dofinansowanie projektu 

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.2. realizowanego w latach 

2007 - 2013, którego przedmiotem jest "Wdrożenie internetowej platformy B2B automatyzującej 

współpracę pomiędzy Wnioskodawcą a jego partnerami biznesowymi". Dofinansowanie projektu 

przeznaczone jest na zaprojektowanie, zakup licencji i wdrożenie do działalności Domenomania.pl 

S.A. dedykowanego systemu informatycznego wspomagającego procesy biznesowe pomiędzy Spółką 

i jej partnerami biznesowymi. Zautomatyzowanie wymiany informacji pozwoli na zwiększenie 

efektywności prowadzonych działań oraz ograniczenie kosztów operacyjnych. Całkowita wartość 

projektu wynosi 928 530,00 zł, z czego kwota dofinansowania wynosi 554 373,00 zł. 

W związku z dynamicznym rozwojem i stałym powiększaniem się zespołu specjalistów w 2014 została 

sfinalizowana operacja zmiany siedziby Spółki. Nową lokalizacją jest nowoczesny biurowiec we 

Wrocławiu zapewniający wszelkie standardy potrzebne do efektywnej i wygodnej pracy. 

W 2015 roku w dalszym ciągu będziemy koncentrować się na trwałym umacnianiu naszej pozycji i 

przewag konkurencyjnych we wszystkich segmentach działalności, przy jeszcze większej dyscyplinie 

kosztowej. Liczymy, że będzie to miało pozytywny wpływ na realizowane wyniki finansowe, a tym 

samym na wzrost wartości Spółki. 

 

Wrocław, 29 maja 2015 r 

 

 

        Prezes Zarządu      Wiceprezes Zarządu 

Mateusz Szuściak Michał Misztal 
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OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA JEDNOSTKOWEGO 

SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK 

 

Zarząd Spółki DOMENOMANIA.PL SA oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy roczne 

sprawozdanie finansowe i dane porównawcze sporządzone zostały zgodnie z przepisami 

obowiązującymi emitenta oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację 

majątkową i finansową DOMENOMANIA.PL SA oraz jej wynik finansowy, oraz że sprawozdanie z 

działalności Spółki zawiera prawdziwy obraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych zagrożeń i 

ryzyk. 

 

Wrocław, 29 maja 2015 r 

 

        Prezes Zarządu      Wiceprezes Zarządu 

Mateusz Szuściak Michał Misztal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Raport za 2014 rok 

  4 

 

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA 

JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMENOMANIA.PL SA ZA 2014 ROK 

 

Zarząd Spółki DOMENOMANIA.PL SA oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdania 

finansowego, PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Orzyckiej 6 lok. 

1B, 02-695 Warszawa, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań 

finansowych pod numerem 477 oraz zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym 

przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS: 0000034774, został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten oraz 

biegli rewidenci dokonujący badania tego sprawozdania, spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i 

niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego. 

 

Wrocław, 29 maja 2015 r 

 

        Prezes Zarządu      Wiceprezes Zarządu 

Mateusz Szuściak Michał Misztal 
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Informacje na temat stosowania DOMENOMANIA.PL SA zasad ładu korporacyjnego, o których 

mowa w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect” 

 

LP. ZASADA TAK/NIE/ 

NIE DOTYCZY 

KOMENTARZ 

1. Przejrzysta i efektywna polityka informacyjna TAK  

2. Efektywny dostęp do informacji niezbędnych dla oceny 

sytuacji i perspektyw 

TAK  

3. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i 

zamieszcza na niej: 

TAK  

 3.1. podstawowe informacje o spółce i jej działalności 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. informacje o powiązaniach członków RN z 

akcjonariuszem >5% głosów na WZ 

TAK  

 3.6. dokumenty korporacyjne spółki, TAK  

 3.7. zarys planów strategicznych spółki, TAK  

 3.8. prognozy wyników finansowych na bieżący rok 

obrotowy 

TAK W przypadku 

ogłoszenia 

prognoz 

 3.9. strukturę akcjonariatu TAK  

 3.10. dane oraz kontakt do osoby odpowiedzialnej za TAK  
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relacje 

inwestorskie 

 3.11. Skreślony -  

 3.12. opublikowane raporty bieżące i okresowe TAK  

 3.13. kalendarz publikacji dat TAK  

 3.14. informacje na temat zdarzeń korporacyjnych TAK  

 3.15. Skreślony. -  

 3.16. pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych 

porządkiem obrad WZ 

TAK  

 3.17. informacje na temat powodów odwołania, zmiany 

terminu, porządku obrad WZ 

TAK  

 3.18. informacja o przerwie w obradach WZ i powodach 

przerwy 

TAK  

 3.19. informacje na temat Autoryzowanego Doradcy TAK  

 3.20. informacje na temat Animatora akcji emitenta TAK  

 3.21. dokument informacyjny (prospekt emisyjny) TAK  

 3.22. Skreślony. -  

 3.23. Informacje zawarte w sposób umożliwiający łatwy 

dostęp do tych informacji. 

TAK  

4. Strona internetowa w języku polskim lub angielskim NIE Emitent 

prowadzi 

prace nad 

angielską 

wersją strony 

korporacyjnej 

5. Wykorzystanie sekcji relacji inwestorskich na stronie 

GPWInfoStrefa 

NIE Emitent 

prowadzi 

relacje 

inwestorskie 
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za 

pośrednictwe

m swojej 

strony oraz 

firmy 

doradczej  

6. Utrzymywanie kontaktów z przedstawicielami AD TAK  

7. Niezwłoczne informowanie AD o istotnym zdarzeniu TAK  

8. Zapewnienie dostępu AD do dokumentów i 

niezbędnych 

informacji 

TAK  

9. Emitent przekazuje w raporcie rocznym:   

 9.1. informację na temat łącznej wysokości wynagrodzeń 

wszystkich członków zarządu i rady nadzorczej, 

TAK  

 9.2. informację na temat wynagrodzenia 

Autoryzowanego Doradcy otrzymywanego od emitenta z 

tytułu świadczenia wobec emitenta usług w każdym 

zakresie. 

NIE Emitent 

zgodnie z 

umową z AD 

nie może 

publikować 

takich danych 

10. Uczestnictwo członków zarządu i rady nadzorczej w 

obradach WZ 

TAK  

11. Publicznie dostępne spotkanie z inwestorami, 

analitykami, mediami 

NIE W 

dotychczasow

ej praktyce 

Emitent nie 

organizował 

takich spotkań 

12. Informacje zawarte w uchwale w sprawie emisji akcji z 

prawem poboru 

TAK  

13. Zapewnienie odpowiedniego odstępu czasowego TAK  
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pomiędzy decyzjami 

13a. Zwołanie NWZ przez akcjonariuszy TAK  

14. Wymogi dot. dnia ustalenia praw do dywidendy i dnia 

jej wypłaty 

TAK  

15. Wymogi dot. uchwały w sprawie wypłaty dywidendy 

warunkowej 

TAK  

16. Raporty miesięczne NIE Emitent na 

bieżąco 

informuje o 

istotnych 

wydarzeniach  

16a. W przypadku naruszenia przez emitenta obowiązku 

uzasadnienie naruszenia obowiązku informacyjnego 

TAK  

17. Skreślony. -  

 


