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1. TNFORMACJE ORGANTZACYJNE

Informacje podstawowe

InBook Sp6lka Akcyjna

Polska

Sied;ziba j oqoro*. G6rnicza

Fax

ul, Osiedle Robotnicze 6,

42-520 Dqbrowa G6rnicza

032 268 64 05

032 268 64 05

Kraj siedziby

E-meril inbook@in book, pl

NP

Strona internetowa www. inbook.com.pl

6292195114

277s0I658REGON

KRS 0000310188

Informacja o rejestracji

Sp6tka jest zarejestrowana w rejestrze przedsigbiorc6w Krajowego Rejestru Sqdowego,

prowadzonym przez Sad Rejonowy Katowice Wsch6d w Katowicach, Wydzial Vlll

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego, pod numerem KRS 0000310188, 5ip6tka

zostala wpisana do rejestru przedsiqbiorc6w Krajowego Rejestru Sqdowego w dniu lry dniu

5 sieronia 2008 r,

Kapitat zaktadowy

W dniu 15 czerwca 2OI5 Zarzqd powziql uchwalq w sprawie podwyzszenia karpitatu

zakladowego Sp6lki w ramach kapitatu docelowego. Zarzqd Sp6tki wylqczyl w calo6ci

prawo poboru akcji serii F przyslugujqce dotychczasowym akcjonariuszom. Wytqr:zenie

prawa poboru wynika z potrzeby efektywniejszego pozyskania 6rodk6w niezbqdnych do

kontynuowania realizowanych przez sp6lkq plan6w,

2f5f')i\t:i



W dniu 4 listopada 2015 roku postanowieniem Sqdu Rejonowego Katowice-Wsch6d w

Katowicach, Vlll Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego wpisano nowA

wysoko6i kapitalu zakladowego Sp6lki,

Na dziefi 31 grudnia 20L5 r. kapital zaktadowy Sp6tki wynosil 619.783 zl i skladal siq z

6.797.830 sztuk akcji o warto6ci nominalnej 0,I0 zl (dziesiei groszyl kazda.

W jego sklad wchodzity akcje nastqpujqcych serii:

l, Liczba akcji na okaziciela serii A: w lqcznej ilo6ci 3,000,000 sztuk

ll. Liczba akcji na okaziciela serii B: w lqcznej ilodci 2.000.000 sztuk

lll, Liczba akcji na okaziciela serii C: w lqcznej ilosci277.830 sztuk

lV, Liczba akcji na okaziciela serii D: w lqcznej ilo6ci 160,000 sztuk

V. Liczba akcji na okaziciela serii E: w tqcznej iloici 660.000 sztuk

Vl. Liczba akcji na okaziciela serii F: w lqcznej ilodci 700.000 sztuk

Na dzieh 31.12.2015 r. Sp6tka posiadata akcje wlasne w ilo6ci 13.500 sztuk

o warto6ci 8,908,75 zl

Przed m iot dziala I no6ci

Szczeg6lowy zakres dziatalno6ci Sp6lki okre6la 52 Statutu Sp6tki, Wiodqcymi

przedmiotami dziatalno6ci sp6tki sq:

. sprzedaz detaliczna ksiqzek, multimedi6w, artykut6w pi6mienniczych, zegark6w,

gadzetdw, sprzqtu audiowizualnego, nagrafi dlwigkowych i audiowizualnyclh oraz

bi2ute ri i prowa dzon a przez sklepy i nternetowe,

. utrzymywanie serwis6w internetowych inbook.pl, e-zegarki,pl, casiomarket,pl,

timemaster24,pl, cud,pl, emaliaczaruje.pl oraz dobregernki,pl
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Wladze Sp6tki

Walne Zgromadzenie Akcjona riuszy
Na dzie6 31 grudnia 2or5 r. w skfad akcjonariatu InBook s. A, wchodzili:

Lp. Akcjonariusz

1 ABS Investment S,A,

Jakub Dqbski

INC S.A.

Beskidzkie Biuro
Consultingowe S.A.

Pozosta I i

Liczba akcji

1.451.000

1,406.5 00

648.221

349.000

2,943.r03

o/" gIos6w

2r,35 %

20,69%

9,54 %

5,13 %

43,29%

3

4

5

Powy2sza informacja o stanie posiadania akcji Sp6tki przez akcjonariuszy posiadajilcych
co najmniei 5% w og6lnej liczbie gios6w na Walnym Zgromadzeniu Sp6tki sporzEozona
zostala na podstawie informacji uzyskanych od akcjonariuszy w drodze realizacji przez
nich obowiqzk6w natozonych na akcjonariuszy sp6fek publicznych, w szczeg6lno6ci na
mocy odpowiednich postanowieri: ustawy z dnia 29.07,2005 r. o ofercie publiczlnej i

warunkach wprowadzania instrumentdw finansowych do zorganizowanego sysremu
obrotu oraz o sp6lkach publicznych (art, 69 i art. 69a) i ustawy z dnia 29,01.2005 r. o
obrocie instrumentami finansowymi (art. 160 inast,),

Zarzqd

Zasady powolywania oraz dzialania Zarzqdu Sp6lki okrellajq S 6,7,8 Statutu Sp6lki oraz
Kodeks Sp6lek Handlowych w zakresie nieuregulowanym przepisami Statutu Sp6lki.
Zgodnie z postanowieniami Statutu Zarzqd Sp6tki liczy od jednego do trzech czlonk6w,
Czlonk6w Zarzqdu powoluje i odwoluje Rada Nadzorcza. Powotujqc Zarzqd, Rada ustala
liczbg cztonk6w i ich funkcje. Kadencia Zarzqdu trwa trzy lata. W przypadku Zarzqdu
wieloosobowego kadencja jest wsp6lna. Czlonkowie ZarzqrJu mogq byi powolywani
ponownie na dalsze kadencje.

Dzialalnodciq Zarzqdu kieruje Prezes Zarzqdu. Tasady funkcjonowania Zarzqdu Sp6tki
oraz zasady wynagradzania cztonkow Zarzqdu okre6la Regulamin uchwalony przez tladq
Nadzorczq. Ka2dy czlonek zarzqdu ma prawo do samodzielnej reprezentacji Sp6t<r.
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W dniu 5 maja 2015 roku Rada Nadzorcza podjgla uchwalq o powolaniu Zarzqdu Sp6tki na

nowq kadencjq. Zarzqd Sp6tki informuje, ze dotychczasowe mandaty czlonk6w Zizrzqdu

wygasly z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzajqcego sprawozdanie finanso-

we za 2014 rok obrotowy. Zgodnie z uchwalq Rady Nadzorczej,ZarzAd Sp6lki zostal powo-

tany w jednoosobowym skladzie:

lmig i Nazwisko

Jakub Dqbski

Zarzqd pelniqcy swoje obowiqzki

pujEcvch os6b:

lmiq i Nazwisko

Jakub Dqbski

Paulirra Raciborska

Funkcja

Prezes Zarzqdu

w okresie 01.01.2015 - 04.05.2015 sktadal sie z naste-

Funkcja

Prezes Zarzqdu

Wiceprezes Zarzqdu

Rada Nadzorcza

Zasady powotywania oraz dziatania Rady Nadzorczej Sp6tki okre6lajq 559,10,11,12 Statutu

Sp6tki oraz Kodeks Sp6tek Handlowych w zakresie nieuregulowanym przeprsami Statutu

Spoiki.

Zgodnie z postanowieniami Statutu Rada sklada siq z 5 do 7 cz{onk6w, kt6rych wybiera

Walne Zgromadzenie. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3lata. Czionk6w Rady Nadzorczej

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

prawa i obowiqzki osobiScie 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 rzadziei jednak ni2 3 razy w roku,

Rada jest zdolna do podejmowania uchwat, jezeli na posiedzeniu jest obecna co na.imniej

polowa jej czlonk6w, a wszyscy czlonkowie zostali zaproszeni. Uchwaty zapladajq

bezwzglqdnq wiqkszo6ciq gios6w, chyba ze Statut albo Regulamin Rady Nadzorczej

stanowiq inaczej.
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W dniu 5 maja 2OI5 roku Zwyczalne Walne Zgromadzenie Sp6fki w zyriqzku
z zakohczeniem kadencji Rady Nadzorczej, powolalo nowq Radg Nadzorczq Sp(itki na

trzyletniq kadencjq w skfadzie:

lmig i Nazwisko

Mich;ri Damek

Micharl Wiqzik

Katarzyna Dqbska

Dorota Saczyriska - Wiodarczyk

Jacek Kowalski

Funkcja

Czlonek Rady Nadzorczej

Czlonek Rady Nadzorczej

Czlonek Rady Nadzc'rczej

Czlonek Rady Nadzc'rczej

Czlonek Rady Nadzorczej

Funkcja

Czlonek Rady Nadzorczej

Czlonek Rady Nadzorczej

Cztonek Rady Nadzorczej

Czlonek Rady Nadzorczej

Cztonek Rady Nadzorczej

Czlonek Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza pelniqca swoje obowiqzki w okresie 01.01.2015 - 04,05.2015 skladata sig

z nastqpujqcych os6b:

lmig i Nazwisko

Adam Raciborski

Przemyslaw Okrajni

Katarzyna Dqbska

Edward Szelqg

Jacek Kowalski

Maciej Dqbski
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2. TNFORMACJE O DZ|ATALNOSCI

Zakres dzialalno6ci Sp6tki

W okresie sprawozdawczym Sp6tka dzialala w bran2y e-commerce, gldwne 2rodlo
przychodow InBook S.A. stanowila sprzedaz towa16w za po6rednictwem prowadz:onych
przez Spolkg serwis6w internetowych. Zakres dzialania Sp6lki jest zgodny z przedrniotem
dziaialnodci okre6lonym w statucie Sp6tki, oraz wpisem w Krajowym Rejestrze Sqdowym.

Serwisy internetowe Sp6tki

Ponizej przedstawiono przekrojowe zestawienie wybranych serwis6w internetowycn:

www, inbook. pl

Jeden z naszych pierwszych, typowo autorskich projekt6w. W swojej ofercie posiada jednq
z wigkszych na rynku ksiqgarskim ilo(i pozycji i sq to nie tylko ksiqzki, lecz r6wnie2 plyty
zmuzykq cd, filmy dvd, wydawnictwa elektroniczne typu ebook orazczytnikr do tego typu
publikacli. oferta sklepu jest stale wzbogacana o nowe produkty, W ksiqgarni InB6ok.pl
oprocz zwyklych przelew6w lub ptatno6ci got6wkowych mozna u2ywa( kart ptatniczych
oraz dokonywat szeregu platnoSci internetowych. Cyklicznie modernizujemy:;tronq
wizualnq serwisu, dziqki czemu zyskano mozliwoii r6znorodnej prezentacji produkt6w
oraz kampanii produktowych (promocji). Wzbogacona zostala takze oferta zabawek, w
tym artykul6w szkolnych, gier planszowych, naczyn oraz innych artykut6w gospodarstwa
domowego.

www.e-zegarki.pl

Serwis grupujqcy wszystkie marki zegark6w w jednym centralnym miejscu handlowym.
Sklep jest naszE odpowiedziq na oczekiwania najbardziej wymagajqcych klient6w
szukajqcych niepowtarzalnych i wyjqtkowych zegarkow. oferta opiera sie; na
16znorodno6ci. Posiadamy zegarki znanych marek w (wiecie mody takich jak Citizen,
Tommy Hilfiger, czy sportowe jak np. Casio.

www.casioma rket. pl

w serwisie tym, mozna dokonai zakupu wszystkich dostqpnych w naszym kraju
produkt6w marki Casio, sprzedawane tam sq m.in. zegarki, kalkulatory, instrunrenty
muzyczne i palmtopy. Produkty Casio mogE byi objgte nawet sze(cioletnim okrr:sem
gwarancyjnym, co w po{qczeniu z atrakcyjnq cenq stwarza bardzo dobrq ofertg zakupu.
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www.emaliacza ruje.pl

Serwis internetowy obecnie nie tylko z artykulami emaliowanymi typu garnki, partelnie,
czajniki itp.artykuly gospodarstwa domowego, Naczynia cieszq siq nieslabnqcym
zainteresowaniem, sklep grupuie r62nych producent6w naczyh. Dziqki czemu klienf moze
skorzystai z bogatej oferty produkt6w.

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, dbalodi o ka2dy szczeg6l. W ofercie sklepu znajdq pa6stwo

oprocz zabawek pluszowych artykuly szkolne takie jak pi6rniki, notesy czy plecaki oraz
akcesoria: zegarki, termoforv i inne.

www,cud.pl

Sklep posiada w sprzedazy caiq gamq prezent6w na ka2dq okazjq, Serwis podzielorry jest
na kilka kategorii tematycznych utatwiajqcych grupowanie poszczeg6lnych towar6,w, tak
aby ich oglqdanie i zamawianie przez uzytkownik6w bylo proste i skuteczne. '/VSr6d
produkt6w dostgpne sq: repliki broni, porcelana, obrazy Scienne oraz inne artykuty do
dekoracji wnqtrz,

www,dobregarnki,pl

Sklep internetowy z bogatq ofertq naczyh oraz akcesori6w kuchennych . Serwis grupuje
r62ne znane icenione marki, takie jak: Elo, Silit, Berghoff, Ambition i inne, produkty

cechuje dobra jako6i wykonania oraz modny design, Systematycznie dodawane sq nowe
marki iprodukty. W ofercie sE takze ksiqzki kulinarne, kt6re cieszq siq cuzym
za interesowa n iem.
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3. SYTUACJA FINANSOWA SPOTKI ROK 2015 W OCENIE ZARZADU

W 2015 roku Sp6lka osiqgnqla przychody netto ze sprzeda2y w wysokoEci 3.802,464,16
zl' Byl to wynik ni2szy o lOo/o w stosunku do analogicznego okresu roku poprzeclntego.
Mimo spadku obrot6w na dzieh 3L72.2015 roku sp6lka odnotowala mniejszq niz rok
wczeSniej stratq netto w wysokodci 64.987,52 zl, co przy kosztach amortyzacji na
poziomie 86.062,03 zl daje zysk EB|TDA2LOl4,5I zL

Bilans Sp6lki na dzie6 31-I2.2OI5 zamknqt siq sumq bilansowq po stronie aktyw6w
ipasyw6w w kwocie L476.39l-,37 zt (jeden milion czterysta siedemdziesiqt sze6i tysiqcy
trzysta dziewiqidziesiqt jeden zlotych i 37l100), Na dzie6 31,12,2015 struktura aktyw6w
przedstawia siq nastgpujEco; aktywa trwale to kwota 542,547,46 zi natomiast aktvwa
obrotowe to warto6i 933.843,91 zi.

Na dzieh 31'.12.2015 roku stan zapas6w w stosunku do analogicznego okresu roku
poprzedniego ulegl zmniejszeniu o ),0%o w stosunku do analogicznego okresu roKu

poprzedniego i wyni6sl I44,004,92 zl.

W strukturze naleznoici kr6tkoterminowych zanotowano wzrost o blisko 30% w stosunku
do analogicznego okresu roku poprzedniego, a ich warto6i na koniec oKresu

obrachunkowego wyniosla 37.292,55 zl. W stosunku do analogicznego okresu roku
poprzedniego o 40"/o wzrosla warto(i 6rodk6w pieniqzne iwyniosla 3II 489,6921,
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Tabela. Wybrane wskalniki finansowe

Formula wskaznika

Kapital obcy I
Ka pital wlasny

Ogolnego

zadluzenia < 70Vo 44.08%
Kapitat obcy /
Pasywa og6lem

Zapasy + nale2nodci

kr6tkoterminowe + drodki

pieniqzne + rozliczenia

miqdzyokresowe

generujqce wplywy
gotowkowe /
Zobowiqzania

kr6tkoterminowe +

rozliczenia

miqdzyokresowe

generujqce wydatki

Zaleca ne

< 233%

3L12,2014

83.71%

i1, 12 ,2 015

63,74%

38,930/o

Plyn n o:ii
Li^:^ ^^

Ptyn n o(i
szybka

Rentownodi

sprzedazy

Rentowno6i

sprzedazy

bruttcr

RentownoSi

sprzedazy

netto

r.4 - 2,0 r,23 09

Naleznodci

kr6tkoterminowe + 6rodki

pi en i qzne + rozli czenia

migdzyokresowe

generujqce wplywy

got6wkowel 0,8-1.0
Zobowiqzania

kr6tkoterminowe +

rozliczenia

migdzyokresowe

generujqce wydatki

Wynik na sprzeda2y I
Przychody ze sprzeda2y t""

Wynik brutto /
Przychody ze sprzeda2y

Wynik netto /
Przychody ze sprzeda2y

0,98 0,64

3.02% -2,12%

-2.L2o/o -I,T2YO

-r,68%max 2.0r%
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RentownoSi

aktyw6w

n etto

Rentowno6i

ka pitalu

wlas nego

n ettc)

Wynik netto /
Srednia wartodi

og6lem

Wynik netto /
Srednia warto6i
wlasnego

aktywow max

ka pitalu max

5.94% -4,40%

-r0.92% -7,2I%

obliczenia na podstawie danych finansowych za okres od 01,01.2015 do 31,12,2015
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4. KALENDARZ WYDARZEN Z DZIAIALNOSCI SPOTKI W ROKU 2O].5

Poniewaz rynek e-commerce ciqgle ewoluuje, sp6lka r6wniez wdraza r6znego rodzaju
systemy informatyczne oraz prowadzi takie dzialania marketingowe, aby oferta sklep6w
byta jak najbardziej atrakcyjna dla Klient6w. obecnie w statystykach odwiedzrn serwisu
widai wyra2nie, ze stale wzrasta liczba os6b korzystajqcych z tablet6w oraz smartfon6w.
Poza tym w polowie kwietnia biezqcego roku wyszukiwarka Google wprowadzila zmrany w
swoich algorytmach promujqce serwisy wykorzystujqce mobilnoji w swoich wvnikach
wyszukiwania.

W ramach autorskiego projektu zostala przebudowana struktura sklepu InBook.pl
wykorzystujqca technologiq Responsive Web Design. Jest to obecnie coraz szerze)
stosowane podej(cie do projektowania iwdrazania stron, Dzigki takiemu rozwiqzaniu
serwis automatycznie dostosowuje sw6j wyglqd w zale2nosci od wielko6ci ekranu
urzqdz.enia, na kt6rym jest otwierany, Biorqc pod uwagq wprowadzone zmiany w samym
serwisie oraz wzmo2enie nacisku na pozycjonowanie podjqte zostaly dzialania, kt6re
skutkujq tym, ze sklep InBook.pl jest jeszcze mocniej prezentowany w wyszukiwarkach
internetowych' Chcemy za ich pomoca dotrzei do jak najszerszej liczby klient6w, a dziqki
stalemu poszerzaniu oferty handlowej zamierzamy stale zwiqkszac przychody osrEgane w
gt6wnym naszym sklepie.

Dodatkowo zostala poszerzona oferta ksiq2ek o dw6ch nowych dostawc6w, co dato
lqcznie ponad trzy tysiqce nowych produkt6w. Sq to gl6wnie specjalistyczne pozycle z
zakresu prawa orazksiq2ki o tematyce religijnej, kt6re majq duze grono odbiorc6w.

W zwiqzku z wprowadzeniem darmowego podrqcznika szkolnego finansowanego przez
Rzqd sprzeda2 podrqcznik6w maleje z roku na rok. Taki stan rzeczy dotyczy caiego rynku
ksiqgarskiego - poczEwszy od wydawc6w , poprzez hurtownie, dystrybutordw a

skohczywszy na ksiqgarniach. Pomimo spadku przychod6w wynikajqcych gl6wnie wla(nie
z faktu mniejszej sprzeda2y podrgcznik6w zachowana zostala podobna do zeszlorocznej
liczba wyslanych zam6wieri. Spadek przychoddw jest wynikiem sprzeda2y mniejszej liczby
produkt6w jednostkowych. W naszym sklepie staramy siq zastqpii lukq podrqcznikowq
innymi produktami ,,okofo szkolnymi" kt6re z roku na rok sprzedajq siq coraz lepiej. Stale
zwiqkszamy asortyment, na kt6ry skiadajq siq m.in, plecaki szkolne, przybory do pisania,
malowania, zeszyty, materiaty dydaktyczne itp. Sprzedaz material6w tego typu byta w
tym roku prawie dwukrotnie wiqksza niz w analogicznym okresie poprzedniego roku.

W drugim kwartale zostala wdrozona nowa usluga logistyczna ,,paczka w Ruchu',
polegajqca na dostawie zam6wiefi do wybranych kiosk6w Ruchu na terenie calego rralu,
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Z uwagi na znacznE iloii kiosk6w oraz relatywnie niskie koszty dostawy dla klientdw iest
to obecnie jedna z popularniejszych form przesylkijakie wybieraiq nasi klienci,

w trzecim kwartale poszerzona zostala tak2e wsp6lpraca z jednym z dystrybutor6w
ksiqzerk, Na mocy podpisanej umowy czqsc zamowie6 moze byi wysyrana bezpo:irednio
do klient6w z jego magazyn6w. Przyczynilo siq to znacznie do skr6cenia czasu oosrawy
przesylek do klient6w dziqki czemu nasi klienci na drugi dzielr od zlo2enia zam6wienia
mogq miec produkty u siebie w domu,

Wprowadzone zostaly takze nowe formy platno:ici: Bank pocztowy, Masterpass; oraz
sysrern ratalny Alior Bank. Wszystkie zmiany majq jeszcze bardziet utatwii za1<upy i

wychodzii na przeciw oczekiwaniom klient6w.

Biorqc pod uwagq liczbg wystanych zam6wiei rok do roku widai wyrainy \ /zrost,
W omawianym roku liczba zrealizowanych zam6wieri byta wy2sza o ponad 12%,
natomiast jeSli por6wnamy drugie p6irocze roku 2Or4 oraz drugie p6lrocze 2015 roku to
wzrost ten wynosi okolo 25%. z tego powodu w 2015 roku du2e zmiany z(lstary
poczynione r6wniez w systemie obslugi zam6wie6. Zautomatyzowany zostai p,roces
przeKazywania do realizacji oraz wysytki zam6wieri. obecnie system sam rozpoznale czy
zam6wienie mo2e byi wyslane automatycznie czy potrzebna jest ingerencja pracovvnrt<a.
Dzigki tego typu rozwiqzaniu jeste(my w stanie zdecydowanie sprawniej wystai wiqkszq
ilo(i przesylek' Dodany zostal tez nowy modul weryfikacji zawartoslci zam6wien przed
wysylkq, dzigki czemu do marginalnych przypadk6w wyeliminowane zostaly btedy
podczas samego procesu kompletowania zam6wie6.

Aby dotrzei z pelnq ofertq Sp6lki do wigkszego grona klient6w zostaly podjqte dziarlania
polegalace na pozycjonowaniu serwis6w nalezqcych do sp6tki. zalmuiq siq tym
zewngtrzne firmy specjalizujqce sig w tej dziedzinie. Uslugi te przyniosly wymierne efekty
w postaci lepszych pozycji w wynikach wyszukiwania Google. R6wniez dzigki tym
zabiegom zwiqkszyla sig sprzeda2 zegarkow w sklepie e-zegarki.pl, kt6ry obecnie jest
najwazniejszym sklepem dla sp6tki odno6nie sprzeda2y tego typu asortymentu, w
trzecim kwartale na mocy podpisanej umowy z jednym z dystrybutor6w zegarkow
wytECZony zostai sklep citizen24.pl - jego miejsce zastqpil wspomniany wy2ej sklep z
zegarkami. Dziqki temu Sp6tka moze polo2yc wiqkszy nacisk na promowanie selwrsu,
kt6ry od wielu lat obsluzyl tysiqce zadowolonych klient6w.
Pozycjonowanie zaczyna przynosii takze pozytywne skutki w przypadku serwisu Inbook.pl
kt6ry jest dla Sp6tki kluczowym sklepem sprzedazowym. od ostatnich trzech mie:,iqcy
stale odnotowujemy wzrost odwiedzin nowych oraz powracaiqcych uzytkownik6w,
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W 2015 roku w sprzedazy oferowanych bylo m.in.:
Ksiqzek: 141.000 szt.

E-book: 67,000 szt,

Audiobook: 6.000 szt.

Muzyka: 33.000 szt,

Multimedia: 1.300 szt.

Zegarki:3,000 szt,

Materialy biurowe: 19,000 szt,

Zabawki: 15.000 szt.

Naczynia kuchenne: 5000 szt.

Sq to tylko niekt6re z grup produktowych, kt6re sprzedajemy w naszych sklepach
internetowych, lloici podane sq w przyblizeniu gdy2 ich liczba zmienia siq codziennie
stale przyrastajqc,
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5. CZYNNIKI RYZYKA

Ryzyko zwiqzane z sytuaciq makroekono micznq polski
Dzialalno(c Sp6tki na rynku e-commerce jest bezpo6rednio zwiqzana z silq nabywczq
konsument6w, uzaleznionq miqdzy innymi od koniunktury gospodarczej w polsce.

Najwazniejszymi wskalnikami makroekonomicznymi majqcymi wplyw na sytuacjg
ekonomicznq Sp6tki sq: poziom wynagrodzeri, stopa bezrobocia, tempo wzrostu pKB,

stopa inflacji, polityka gospodarcza ifiskalna. Wzrost sily nabywczej konsument6w
przekfada siq na wzrost zakup6w stanowiqcych podstawowE grupq produkt6w
sprzed a wa n y ch przez Sp6tkq,

W przypadku pogorszenia sytuacji makroekonomicznej istnieje ryzyko qbnizenia
przychodow, wynik6w finansowych i pogorszenia og6lnej sytuacji finansowej 5ip6tki.

Minimalizujqc ryzyko obnizenia PKB Sp6lka stara sig zro2nicowai ofertq, tak aby Spritka w
ograniczonym zakresie odczula obnizenie popytu na oferowane rowary.

Ryzyko zwiqzane z rozwojem sieci internetowej w porsce
Dziaialnodi Sp6lki w duzym stopniu uzalezniona jest od dostqpu konsumentirw do
lnternetu. Poziom dostqpno(ci zale2ny jest od poziomu zamoznosci konsument6w oraz
ofert dostawc6w lnternetu. lstnieje ryzyKo, ze rozprzesrrzenianie siq liczby komputer16w z

dostgpno5ciq do Internetu bqdzie ciqgle napotykai bariery, Trzeba tu wspomniei m,in. o

niedostatecznie rozwiniqtej, choi zarazem caly czas rozwijajqcej sig infrastrul<turze
telekomunikacyjnej, Do innych mechanizm6w, kt6re przyhamowujq mozliwosii szyoszego
rozwoju Internetu i zwiqkszajq ryzyko dzialalno6ci nalezq stosunkowo duze koszty dostqpu
dla potencjalnych lnternaut6w - wciqz drogie w zakupie komputery czy oprogramo'wanie
do ich obslugi.

Ryzyko spadku dynamiki rozwoju e-commerce w polsce
Prognozy rozwoju handlu prowadzonego przy u2yciu Internetu (e-commerce) zakladajq, 2e

dynamicznie bqdzie rozbudowywana konieczna infrastruktura, wprowadzane nowoc;zesne

rozwiqzania prawne oraz 2e dostqpno5i i powszechno(i Internetu bgdzie rosnqi w

odpowiednio szybkim tempie. lstnieje ryzyko braku realizacji tych zalo2en, w nastqpstwie
czego istnieje ryzyko spadku dynamiki rozwo1U e-commerce w Polsce, w tym dynamiki
rozwoju Sp6tki.
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Ryzyko zwiqzane z otoczeniem prawnym
Uregulowania prawne nie sq w Polsce stabilne - ulegajq czqstym zmianom. przepisy prawa
dotyczqce prowadzenia przez Sp6tkq dzialalnoici gospodarczej, kt6re czqsto irlegajq
zmlanom to przede wszystkim Kodeks sp6lek handlowych, Ustawa o rachunkcrwosci,
Ustawa o podatku dochodowym od os6b prawnych, Wymrenione ustawy pocllegajq
czgstym nowelizacjom lub brakuje ich jednozn acznej interpretacji, co niesie za sooq
ryzyko negatywnego wplywu na dzialalno6i i plany rozwojowe sp6tki.
Dodatkowo, sprzeda2 przez Internet jako nowa forma dziatalnodci wymaga wprowar1zenia
odpowiednich, nowoczesnych rozwiqzafr prawnych, kt6rych tempo iskutecznosji
wprowadzania bqdq w istotny spos6b wplywai na dalszq dynamikg rozwoju rynKU e-
commerce' lstnieje ryzyko braku wprowadzenia odpowiednich rozwiqzah prawnyr:n, co
moze negatywnie wplywai na dynamikg rozwoju Sp6tki.

Zmiany przepis6w podatkowych mogE miei wptyw na dzialalno6i Sp6tki. Wiele z otrecnie
obowiqzujqcych przepis6w podatkowych nie zostalo dostatecznie dobrze sprecyzow3nych,
a ponadto brak jest jednoznacznej wyktadni, co moze powodowai sytuacjg odmiennej
interpretacji przez Sp6tkq i ograny podatkowe. W zwiqzku ztym, zachodzi ryzyko wigksze
ni2 gdyby sp6tka dzialata w krajach o stabilnym systemie podatkowym. Interprr:tacje
przez Spdlkq przepis6w podatkowych mogq zostac uznane przez organy podatt<o\A/e za

niezgodne, W wypadku przyjqcia przez organy podatkowe innej interpretacji przepis6w
podatkowych niz Sp6tka wyliczajqcy zobowiqzania podatkowe, istnieje ryzyko istotnego
wplywu na dzialalnoSi Sp6tki, jego sytuaciq finansowq i perspektywy rozwoju.

Ryzyko zwiqzane z dzia+alnodciq firm konkurencyjnych
Rynek e-commerce, na kt6rym dziala Sp6tka jest relatywnie nowym segmentem
gospodarki, przez co rozwija sig bardzo dynamicznie, stajqc siq rynkiem o wys;okim
pozionrie konkurencji, na kt6rym wystqpuje ryzyko walki konkurencyjnej miqdzy
podmiotami poprzez redukcjq mar2y, ponoszenie wiqkszych koszt6w na promocjrE itp.
Prowadzii to moze do trudno6ci w pozyskiwaniu nowych klient6w oraz srradku
efektywno(ci dzialania. W konsekwencji, walka konkurencyjna moze doprowadzii do
redukcji rentowno6ci branzy.

Sp6lka jest zdania, ze przezwycigzenie tego ryzyka wymaga podejmowania dz:ialan
majqcych na celu ciqgle zwigkszanie atrakcyjno:ici i funkcjonalnoici 6wiadczonych ustug
oraz zwiqkszanie sily marki Inbook w 6wiadomo(ci potencjalnych i dotychczasowycn
klient6w. Przede wszystkim Sp6tka nieustannie dqzy do podnoszenia jako6ci dwiadczonych
przez siebie ustug i jak najlepszej obslugi klient6w.

lstnieje 16wniez ryzyko wejScia na Polski rynek podmiot6w zagranicznych, posiadajqcych
znaczEce zaplecze technologiczne, kapitalowe, do6wiadczenie i wiqkszq silq przerar<;owq
w negocjacjach z dostawcami niz Sp6lka. Wszystkie te zdarzenia mogq w konsekwencji
wplywai na sytuacjq finansowq i perspektywy rozwoju Sp6tki.
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Ryzyko zwiqzane z ochronq danych osobowych
W celu zakupu towaru klient zobowiqzany jest podai swoje dane osobowe, lstniele ryzyko
wtamania do systemu informatycznego Sp6iki i celowego uszkodzenia, zniszczenia lub
kradzie2y danych osobowych klient6w Sp6lki. W ramach prowadzonej dzialalno6ci sp6tki
uzytkownicy podajq swoje dane osobowe teleadresowe oraz inne informacje pozwzla1Ece
na okre6lenie preferencji ipotrzeb klient6w zbierane w celach marketingowych. l:;tnieje
ryzyko dostgpu do tych danych os6b trzecich i wykorzystanie ich w innych celach (np.
niechciana reklama), co moze negatywnie wplynqi na ocenq przez uzytkornrnik6w
bezpieczefrstwa handlu z Sp6lkq, a za tym do utraty klient6w i pogorszepis 5rTtuacji
finansowej Sp6tki.

Sp6tka wdro2yla i bqdzie wdra2ac w przyszlo6ci systemy informatyczne pozwalajqce
ograntczyc ryzyko dostqpu do danych uzytkownikdw. Ryzyko zniszczenia danych
uzytkownik6w jest minimalizowane przez realizacje polityki bezpieczehstwa oanycn,
okre6lajqcq zasady archiwizacji i przechowywania danych,

Ryzyko zwiqzane z f unkcjonowa niem system6w inf ormatyc zntych
Gl6wnymi 6rodkami produkcji Sp6lki sq sprzqt komputerow y oraz oprogramowanie
sluzqce do przyjmowania zam6wiefr i przetwarzania transakcji handlowych w prgcesie
logistycznym. lstnieje ryzyko nieprawidlowego funkcjonowania sprzqtu kompurerou/ego I

oprogramowania (np. spowolnienia, zawieszenia pracy) do przetwa rzania transakcji
handlowych i zarzqdzania bazami danych, lstnieje r6wniez ryzyko awarii, czasowego
zatrzyrnania pracy lub nawet zniszczenia sprzgtu komputerowego Sp6tki. Wystqpienie
powyzszych zdarzen moze spowodowai wydtuzenie realizacji zam6wieri wobec klient6w,
a w nastqpstwie tego ich calkowitej rezygnacji lub w przyszloici brakiem powrotu tych
klient6w, a tym samym moze sig to odbit negatywnie na efektywno(ci finansowej Sp6tki,
W celu zapobiezenia wplywowi powyzszych ryzyk na dzialalno(i Sp6iki, prowadzone sq
dzialania majqce na celu wdrozenie szybko odnawialnej kopii bezpieczelrstwa
najwazniejszych element6w systemu, co pozwoli na szybkie wznowrenre pracy systemu I

zmniejszenie ryzyka poniesienia straty frnansowej. Sp6ika bgdzie prowadzii r6lvniez
po litykg bez piecze fistwa o pa rtq n a za ku pie na jn owocze(n iejszyc h tec h n rrlog ii
bezpieczedstwa danych oraz rozwijania wlasnych rozwiqzan zwiqzanycl.r z
fu nkcj onowa niem wymia ny i zarzqdzania da nymi oraz z ryn kiem e-com merce.
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Ryzyko zwiqzane ze wzrostem przestgpstw dokonywanych za
podrednictwem Internetu
Spdtka umozliwia swoim klientom dokonywanie platnodci poprzez Internet bankowymi
przelewami oraz platnoSciami przy wykorzystaniu kart platnic zych co moze powodowai
wzrost ilo5ci przestqpstw przez Internet. Jednym z rodzajow przestqpstw dokonywanych
za po(rednictwem Internetu jest carding, czyli nieupowaznione poslugiwanie siq darrymi z
karty przy piatnodciach dokonywanych on-line zwiqzanych z tzw. kradzie2q tozsamodci.
Banki oraz podmioty zajmujqce sig rozliczaniem platnodci kartami w celu zapobiezenia
przestgpstwom stosujq dodatkowq weryfikacjg danych posiadacza karty lub rachunku, w
postaci wykorzystania protokotu SSL, technologii 3D Secure i przy u2yciu tzw. tokenirw.
Bezpieczehstwo rozlicze6 elektronicznych ma wigc silny wptyw na sytuacjg finansowq
Sp6iki.

Sp6lka podejmuje dzialania majqce zapewnii bezpieczefistwo zawierania tranrsakcji
poprzez wsp6tpracq z firmq autoryzujqcq szybkie przelewy bankowe oraz karty kredytowe
eCard S.A. co w znaczqcy spos6b zmniejsza mozliwo(i dokonywania nieuprawnronych
transakcji przez lnternet oraz przenosi odpowiedzialno6i za tego typu nieprawidlowe
transakcje na bank, kt6ry wydal okredlonq kartq platniczq,
Przylqczenie do sieci Internet systemdw informatycznych Sp6tki stwarza rdwniez ryzyko
zwlQzane z przestqpstwami komputerowymi dokonywanymi przez sie( 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 zabezpieczajEce, takie
jak firewall oraz procedury bezpieczefistwa.

Ryzy l<o zwiAzane z podwykonawcami w zakresie u:stuo
kurierskich
Spdtka korzysta z uslug firm kurierskich w celu dostarczenia produkt6w do suroich
klient6w. Jako6i uslug kurierskich ma znaczqcy wpiyw na postrzeganie przez klient6w
jako(ci ustug :iwiadczonych przez Spolkq, lstnieje zatem uzaleznienie od jakoSci pracy
firm kurierskich, kt6re poprzez nieterminowq dostawg lub dostawg uszkodzonych towar6w
wptywaiq na obnizenie efektywno6ci dziatari sprzedazowych sp6tki.
Sp6ika 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 Sp6lki i firm kurierskich,
wptywajqcych na terminowo6i dostaw np. utrudnienia komunikacyjne spowodorvane
warunkami atmosferycznymi lub du2ym natgzeniem ruchu na drogach,
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Ryzyko zwiqzane z ograniczonq dywersyfikaciq dostawc6w
Spdtka dokonuje zakupu polniej odsprzedawanych towar6w w hurtowniach lub u
generalnych dystrybutor6w krajowych. w niekt6rych przypadkach, gdy towar kupowany
iest bezpo(rednio u dystrybutor6w krajowych nie mozna przewidziei , czy w przyszlo1ci
dystrybutor ten nie zerwie umowy lub czy w og6le nie zaprzestanie sprowadzania
okre6lonych produkt6w do Polski. Taka sytuacja moze negatywnie wptynqi na plynnosi
handlowq Spdtki, 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 r6znych dostawc6w, sp6lka stara siq zdywersyfikowai jego dostawy poprzez
nawiqzanie wsp6fpracy lub podpisanie stosownych um6w z parterami handlowvmi
zapewniajqcymi ciqgloji dostaw.

Ryzyko zwiqzane z finansowaniem stan6w ma gazynowych
Towary sprzedawan e przez Sp6tkq sq dostarczane z magazynlw spotki do klienta
finalnego przez firmq kurierskq. Czqic klient6w wybierajqcych platnogci za pobraniem
moze zrezygnowai zzam6wionego towaru, co powoduje wzrost koszt6w magazynowycn -
towar powraca na magazyn, wzrost poziom6w magazynowych zwiqksza ryzyko
dziaialno:jci - zwigksza koszty izapotrzebowanie na kapital obrotowy i moze przy du2ej
skali zwrot6w znaczqco wprywac na efektywno(i dziarania spotki.

Ryzyko zwiqzane z nowymi produktami
Pomimo ciqglego dostosowywania oferty Sp6lki do oczekiwari rynkowych, istnieje ryzyko
pogorszenia pozycji konkurencyjnej i w konsekwencji obnizenia rentowno6ci, Rynek na
kt6rym dziala sp6tka zmusza do konsekwentnego poszerzania oferty, poprzez
udostqpnianie nowych oraz rozbudowq istniejqcych serwis6w tematycznych, zwigkszajqc
zardwno zakres, jaki iatrakcyjnodi uslug kierowanych do u2ytkownik6w Inrernetu,
dostosowujqc je do ich oczekiwari. Spdtka zamierza nadal kontynuowai dzialania w
zakresie wsp6tpracy z podmiotami zewngtrznymi oferujqcymi warto(ciowe treSci i

dwiadczqcymi atrakcyjne uslugi w celu optymalizac ji wyKorzystania zasob6w celem
zwigkszenia jakodci izakresu oferty portalu Inbook,pl.

Ryzyko zaprzestania 6wiadczenia pracy na rzecz sp6tk i przez
czlonkow ZarzEdu ifluktuacji kadr
sp6lka, bqdqc sp6tkq uslugowq, swojq podstawowq warto(i opiera na jako6ci zespolu
zatrudnionych pracownik6w' Fluktuacja kadr, w tym w szczegolno(ci odej(cie cztonk6w
Zarzqdu, jest czynnikiem, kt6ry okresowo m6qtby spowodowa ( wzrost koszt6w
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funkcjonowania Sp6lki, a w konsekwencji doprowadzic oo pogorszenia jego wynik6w
finansowych' Aby zminimalizowai to ryzyko, Sp6lka przyjqla strategig zarzqdzania
zasobami ludzkimi, zmierzaiqcq do rozwoju posiadanego i przyszrego potencjalu
ludzkiego' Powyzsze dzialania zdaniem sp6lki prowadzq do zminimalizowanra ryzyKa
zwtezanego z fluktuacjq pracown i k6w.

Natomiast czlonkowie zarzqdu byli i sq powiqzani kapitarowo ze sp6lkq w spos6b
bezposredni, w zwiqzku z tym ryzyko zaprzestania pelnienra przez nich pracy na rzecz
sp6lki jest ograniczone. Pan Mariusz Dqbrowski z dniem 11 maja 2orr r. przestal pelnii
funkcjq Prezesa zarzqdu. w dalszym ciqgu pozostaje jedna k znaczqcym, akcjonaluszem
Sp6tki, angazujqc siq w jej dzialalnodi.

Ryzyko zwiqzane z mozriwo5ciq prowadzenia dzialarnosci
konkurencyjnej przez pracownik6w Sp6tki
Pracownicy zatrudnieni przez Spolkq posiadajq duzq wiedzq specjalistycznq iczgsto
wieloletnie doSwiadczenie na rynku internetowym, co pozwala na systematyczne
wdrazanie nowych rozwiqzaf'. lstnieje ryzyko odej(cia pracownik6w uczestniczqcych w
rozwilaniu i ulepszaniu nowych produkt6w w celu zalo2enia wlasnei dzialalno:ici.
konkurencyjnej wobec Sp6iki.

Czynniki ryzyka zwiqzane z akcjami

Ryzyl<o zwiqzane z notowaniami akcji spotki na Newconnect
ksztaltowanie sig przysztego kursu akcji iptynno6ci obrotu
Kurs akcji i pfynno(i akcji sp6lek notowanych na Newconnec t zale2y od ilo6ci oraz
wielko6cl zlecelr kupna i sprzeda2y skladanych przez inwestor6w. Nie ma zadnej pewnodci
co do przyszlego ksztaltowania siq ceny akcji Sp6lki po ich wprowadzeniu do obrotu, ani
tez plynno:ici akcji Sp6lki, Nie mozna wobec tego zapewnic,2e inwestor nabywajqcy akcje
bqdzie m6gl je zbyc w dowornym terminie po satysfakcjonuiqcej cenie.

Ryzyko zwiqzane z zawieszeniem obrotu akcjami
Zgodnie z 511 Regulaminu NewConnect organizator ASo moze zawiesii obrdt
lnstrumentami finansowymi na okres nie druzszy niz 3 miesiqce:

1. na wniosek Sp6tki,

2, jezeli uzna, ze wymaga tego interes i bezpieczefistwo uczestnikow obrotu
3. jezeli Sp6lka narusza przepisy obowiqzuiqce w arternatywnym systemie.

w przypadkach okredlonych przepisami prawa organizator Alternatywnego Systemu
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zawiesza obr6t instrumentami finansowymi na okres nie dfuzszy ni2 miesiqc,
Zgodnie z 5 16 ust' 1 Regulaminu NewConnect, organizator ASo mo2e zawiesic obr6t
notowaniami instrumentami finansowymi sp6tki, je2eli ten nie wykonuje obowiqzkow
clqzqcych na Sp6lkach notowanych na rynku NewConnect. obowiqzki, o kt6rych mowa w
przytoczonym przepisie to w szczeg6lnoSci obowiqzki informacylne.
sp6lka wskazuje takze na ryzyko wynikaiqce z art. lg ust. 2-4 ustawy o obrocie
rnstrumentami finansowymi, opisane w podpunkcie poni2ej,
Nie ma podstaw do przypuszcze6,2e taka sytuacja mo2e zdarzyc sig w przyszlodci w
odniesieniu do sp6lki, a ryzyko to dotyczy wszystkich akcji notowanych na rynKu
NewCon nect.

Ryzyko zwiqzane z wykluczeniem z obrotu na Newconnect
Zgodnie z I 12 Regulaminu NewConnect organizator ASo mo2e wykluczyc instrumenty
finansowe z obrotu

1' na wniosek Sp6tki, z zaslrzezeniem mozliw o(ci uzale2nienia decyzji w tym zakresie
od spelnienia przez Sp6tkq dodatkowych warunk6w,

2. jezeli uzna, ze wymaga tego interes i bezpiecze6stwo uczestnik6w obrotu,
3' wskutek ogloszenia upadlo(ci sp6tki albo w przypadku oddalenia przez sao

wniosku o ogloszenie upadlodci z powodu braku:jrodk6w w majqtku Spolki na
zaspokojenie koszt6w postgpowania,

4. wskutek otwarcia likwidacji Sp6tkr,

organizator Alternatywnego Systemu wyklucza instrumenty finansowe z obrotu w
alternatywnym systemie;

1. w przypadkach okre6lonych przepisamr prawa,
2, jezeli zbywalnodi tych instrumentdw stara siq ograniczona,
3. w przypadku zniesienia demateriarizacji tych instrument6w,
4' po uplywie 6 miesigcy od dnia uprawomocnienia siq postanowienia o ogtoszeniu

upadlo:ici Sp6tki, obejmujqcej likwidacjg jego majqiku, lub postanowienia o

oddaleniu przez sqd wniosku o ogtoszenie tej upadlo6ci z powodu braku (rodk6w w
majqtku Spdtki na zaspokojenie koszt6w postgpowania.

Przed podjqciem decyzji o wykluczeniu instrument6w finansowych z obrotu Organizator
Alternatywnego Systemu mo2e zawiesi obr6t tymi instrumentami finansowymi,
Zgodnie z 516 ust' l Regulaminu NewConnect, organizatorASo moze wykluczyczobrotu
instrumenty finansowe Sp6tki, jezeli ten nie wykonuje obowiqzk6w ciqzqcych na Sp6lkach
notowanych na rynku NewConnect. obowiqzki, o kt6rych mowa w przytoczonym przeprsre
to w szczegolno6ci obowiqzki informacyjne.

Sp6tka wskazuje, ze zgodnie z art. -lg

finansowymi, w przypadku gdy wymaga

ust. 2 do 4 ustawy o obrocie instrumentaml
tego bezpiecze6stwo obrotu w alternatywnym

2rl



systemie obrotu lub jest zagro2ony interes inwestordw , organizator alternarywnego
systemu obrotu, na zqdanie Komisji, wstrzymuje wprowadzenie instrumenrow
finansowych do obrotu w tym alternatywnym systemie obrotu lub wstrzymuje rozpoczgcie
obrotu wskazanymi instrumentami finansowymi na okres nie dlu2szy ni2 r0 dni. w
przypadku sdy obr6t okre6lonymi instrumentami finansowymi jest dokonywany w
okoliczno6ciach wskazujqcych na mozliwosc zagro2enia prawidlowego funkclonowania
alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczehstwa obrotu dokonywanego w tym
alternatywnym systemie obrotu, lub naruszenia interes6w inwesto16w, na zqdanie
Komisji, organizator alternatywnego systemu obrotu zawiesza obr6t tymi instrumentami
finansowymi na okres nie dlu2szy ni2 miesiqc, Na zqdanie Komisji, organlzator
alternatywnego systemu obrotu wyklucza z obrotu wskazane przez Komisjg instrumenty
finansowe, w przypadku gdy obr6t nimi zagra2a w spos6b istotny prawidlowemu
funkcjonowaniu alternatywnego systemu obrotu lub bezpiecze6stwu obrotu
dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, lub powoduje naruszenie
interes6w inwesto16w.

Ryzyko zwiqzane z dokonywaniem inwestycji w Akcje sp6tki
w przypadku nabywania Akcji Sp6lki nalezy zdawai sobie sprawq, 2e ryzyKo
bezposiredniego inwestowania w akcje na rynku kapitaiowym jest niepor6wnywalnie
wigksze od ryzyka zwiqzanego z inwestycjami w papiery skarbowe czy te2 jednostki
uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych ze wzglqdu na trudnq do przewidzenia
zmienno(i kurs6w akcji zar6wno w kr6tkim jak i dlugim terminie,

Ryzyl<o zwiEzane z mo2liwoSciq nalo2enia przez KNF na sp6tkq
kar administracyjnych za nie wykonywanie lub nieprawidlowe
wykonywanie obowi azkow wynikaiacyc h z przepis6w prawa
Spdlki notowane na rynku Newconnect majq status sp6tki publicznej w rozumieniu
Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w zwiqzku z czym Komisja Nadzoru
Finansowego moze nalo2yc na Sp6tkq kary administracyjne za nie wykonywanre
obowiqzk6w wynikajqcych z przepisow prawa, a w szczegdlnodci obowiqzkow
wyntkajqcych z Ustawy o ofercie publicznej iUstawy o obrocie instrumentami
finansowvmi.
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6. PRZEWTDYWANY ROZWOJ SPOIKI

Do najwazniejszych zamierzeh w roku 2oL6 Sp6tki nalezy:

Dalsze umacnianie wrasnej marki i budowanie sirnej pozycji wsr6d ksiggarni
internetowych Sredniej wielko6ci

wykorzystanie duzej liczby klient6w InBook do intensyfikacji komunikacji
marketingowej oraz wprowadzenia do sprzeda2y nowych produkt6w w swoich
sklepach internetowych

Zwiqkszenie budzetu marketingowego na promociq wrasnej marki
wprowadzenie do oferty dalszej ilodci nowych produkt6w tak aby ich liczba stale
siq zwigkszata

&r.Oq -ZO''A
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