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Wstęp
Domenomania.pl S.A. jest spółką z segmentu nowych technologii, która znajduje się w
czołówce polskich firm świadczących usługi poprzez Internet. Głównym przedmiotem działalności
Spółki jest pozyskiwanie klientów abonamentowych na usługi rejestracji domen internetowych oraz
usług hostingowych. Dodatkowo Spółka świadczy szereg usług komplementarnych dla głównego
przedmiotu swojej działalności, dzięki czemu w skład oferty wchodzą także takie usługi jak serwery
VPS oraz serwery dedykowane, pozycjonowanie stron internetowych, a także kreacja stron
internetowych. Poprzez takie rozwiązanie Spółka jest w stanie w sposób kompleksowy obsłużyć
nawet najbardziej wymagających klientów.
Dzięki szerokiemu wachlarzowi usług komplementarnych dla głównego przedmiotu
działalności Spółka jest w stanie dywersyfikować przychody z tytułu świadczonych usług co korzystnie
wpływa na rozwój Spółki. Poprzez takie rozwiązanie Domenomania.pl S.A. w systematyczny sposób
powiększa także swój udział w innych segmentach branży IT, takich jak kreacja stron i portali
internetowych, pozycjonowanie stron internetowych oraz e-marketing.
Mimo, że w chwili obecnej Spółka posiada szeroką gamę oferowanych usług, stale
wykonywane są kolejne prace i inwestycje mające na celu polepszenie jakości obecnie świadczonych
usług, a także ich poszerzenie o kolejne pozycje. Ważne jest bowiem, aby stale rozwijać każdy
segment działalności Spółki, a także wdrażać nowe usługi do oferty wychodząc na przeciw coraz to
bardziej wymagającym klientom. Dzięki świadomości konieczności oferowania innowacyjnych
rozwiązań Spółka na przestrzeni lat była w stanie zbudować grupę profesjonalistów, którzy wspólnie
potrafią zaoferować szeroki wachlarz usług o znakomitej jakości.

Podstawowe informacje o spółce
1.

Dane teleadresowe

Nazwa:
Forma prawna:
Siedziba:
Adres:
REGON:
NIP:
KRS:
Kapitał zakładowy:
www:
e-mail:

2.

Domenomania.pl
Spółka Akcyjna
Wrocław, Polska
ul. Legnicka 56, 54-204 Wrocław
020549220
8951885344
0000377083
557 000 zł
http://domenomania.pl
sekretariat@domenomania.pl

Powstanie spółki

DOMENOMANIA.PL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Legnickiej 56, 54-204
Wrocław, powstała z przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod tą samą firmą na
mocy aktu notarialnego Repertorium A nr 182/2011 z dnia 21.01.2011 roku. Spółka Akcyjna została
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wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000377083 w dniu
31 stycznia 2011 roku przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS.

3.

Kapitał zakładowy

Na dzień bilansowy i do chwili sporządzenia niniejszego dokumentu, spółka posiadała kapitał
zakładowy w kwocie 557.000 zł, który dzieli się na:
a) 3.450.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć
każda,
b) 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć
każda,
c) 320.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć
każda.
d) 200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć
każda,
e) 200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć
każda.
f) 200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć
każda.
g) 200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć
każda.

groszy) złoty
groszy) złoty
groszy) złoty
groszy) złoty
groszy) złoty
groszy) złoty
groszy) złoty

4. Organy, akcjonariat spółki i prokurentSkład Zarządu na dzień bilansowy 31 grudnia 2017
r. przedstawiał się następująco:
Michał Misztal – Prezes Zarządu
Mateusz Szuściak – Wiceprezes Zarządu
Zmiany w składzie Zarządu w 2017 roku i na dzień publikacji raportu
W dniu 10 lipca 2017 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę, na mocy której postanowiła
powierzyć Panu Michałowi Misztalowi, Członkowi Zarządu obecnie pełniącemu obowiązki
Wiceprezesa Zarządu, funkcję Prezesa Zarządu oraz Panu Mateuszowi Szuściakowi, Członkowi
Zarządu obecnie pełniącemu obowiązki Prezesa Zarządu, funkcję Wiceprezesa Zarządu. W dniu 12
marca 2018 r. Spółka informowała o rezygnacji Pana Mateusza Szuściaka z pełnienia funkcji
Wiceprezesa Zarządu. W dniu 13 marca 2018 roku Rada Nadzorcza Spółki na podstawie § 12 ust. 3
Statutu Spółki podjęła uchwałę w sprawie powołania do Zarządu Spółki i pełnienia funkcji
Wiceprezesa Zarządu Pana Przemysława Maliszewskiego. W dniu 16 marca 2018 r. Emitent otrzymał
rezygnację Pana Michała Misztala z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu.
Skład Rady Nadzorczej na dzień bilansowy 31 grudnia 2017 r. przedstawiał się następująco:
Marta Sarwa - Kułak– Przewodnicząca Rady Nadzorczej,
Jerzy Kopaczewski – członek Rady Nadzorczej,
Bartłomiej Rosiński - członek Rady Nadzorczej,
Paweł Kaszuba – członek Rady Nadzorczej,
Przemysław Federowicz – członek Rady Nadzorczej,
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Zmiany w składzie Rady Nadzorczej w 2017 roku i na dzień publikacji raportu
Skład Rady Nadzorczej Spółki ulegał zmianie w 2017 roku. Rada Nadzorcza Spółki w drodze kooptacji
powołała uchwałą z dnia 01 lutego 2017 roku Pana Przemysława Federowicza na nowego członka
Rady Nadzorczej Spółki. W dniu 24.04.2017r. Spółka otrzymała rezygnację z pełnienia funkcji Członka
Rady Nadzorczej przez Panią Barbarę Kubiak.
W dniu 29.06.2017 ZWZA podjęło uchwałę o powołaniu członków RN na okres 4 – letniej wspólnej
kadencji:
- Martę Sarwę-Kułak
- Jerzego Kopaczewskiego
- Bartłomieja Rosińskiego
- Przemysława Federowicza
- Pawła Kaszubę.
W dniu 07 marca 2018 r. Emitent otrzymał rezygnację Pana Przemysława Federowicza z pełnienia
funkcji członka Rady Nadzorczej.
W dniu 13 marca 2018 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie wyboru w trybie § 16 ust.
5 Statutu Spółki Pana Mateusza Szuściaka do składu Rady Nadzorczej i pełnienia funkcji Członka Rady
Nadzorczej.
W dniu 16 marca 2018 r. Emitent otrzymał rezygnacje Pani Marty Sarwy-Kułak, Pana Bartłomieja
Rosińskiego, Pana Jerzego Kopaczewskiego, Pana Pawła Kaszuby oraz Pana Mateusza Szuściaka z
pełnienia funkcji Członków Rady Nadzorczej.
W dniu 28 marca 2018 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 393 pkt. 1 i
art. 385 k.s.h. oraz postanowienia § 23 Statutu Spółki powołało do składu Rady Nadzorczej Spółki:
- Pana Romana Pogorzelskiego
- Panią Martę Kaszycką
- Pana Roberta Grzegorzewskiego
- Pana Dawida Suskiego
- Pana Marka Młodzianowskiego
Ponadto w dniu 17.05.2018r. Spółka poinformowała, iż otrzymała rezygnację Pani Marty Kaszyckiej z
pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej DOMENOMANIA.PL Spółka Akcyjna datowaną na dzień 26
kwietnia 2018 roku.

5.

Akcjonariat

Lp.

AKCJONARIUSZ

1

INDATA Spółka Akcyjna

2

Aleksander Chomicz

L. AKCJI

% AKCJI

DATA

2 900 000

52,07

31.12.2017

885 907

15,9

31.12.2017
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3

Michał Misztal

409 500

7,35

31.12.2017

4

Mateusz Szuściak

400 000

7,18

31.12.2017

6

Pozostali

974 593

17,5

31.12.2017

Czynniki istotne dla funkcjonowania i rozwoju spółki
W swojej strategii rozwoju Spółka stale zakłada polepszanie swojej pozycji na rynku
rejestracji domen internetowych oraz usług hostingowych. W tym celu Spółka regularnie stara się
ulepszać swoją ofertę o innowacyjne rozwiązania, których dostarczanie sprzyjać będzie rosnącej ilości
klientów abonamentowych, a także prowadzi działania marketingowe mające na celu zwiększenie
rozpoznawalności Spółki.
Dodatkowo Spółka intensyfikuje działania w obszarze pozycjonowania stron
internetowych, , kreacji stron internetowych czy usług programistycznych o czym świadczy zawarcie
znaczącej umowy, o której Spółka informowała w I kwartale 2014 roku. Właściwy rozwój działalności
Emitenta oraz pomyślna realizacja strategii możliwa jest dzięki odpowiedniej współpracy
poszczególnych segmentów Spółki, w skład których wchodzi grupa doświadczonych profesjonalistów,
dla których celem nadrzędnym jest permanentny rozwój świadczonych przez Emitenta usług jak
wdrażanie innowacyjnych rozwiązań ukierunkowanych na indywidualne potrzeby każdego klienta.
Dzięki takiemu podejściu możliwy jest stały rozwój działalności Spółki i oferowanych przez nią usług.

Czynniki ryzyka
Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną
Działalność, którą prowadzi Domenomania.pl S.A. jest w istotnym stopniu uzależniona od
sytuacji makroekonomicznej na rynku polskim. Dobra koniunktura w gospodarce korzystnie wpływa
na rozwój przedsiębiorstw, co skutkuje wzrostem popytu inwestycyjnego na usługi hostingowe oraz
rejestrację domen internetowych, a także na usługi dotyczące kreacji serwisów oraz portali
internetowych.
Dbając o możliwie maksymalne ograniczenie niniejszego ryzyka i potencjalnych negatywnych
skutków wynikających z niekorzystnych zmian uwarunkowań gospodarczych Spółka stale skupia się
na dywersyfikacji oferowanych przez siebie usług w ramach różnych segmentów branży internetowej.
Dodatkowo Spółka na bieżąco analizuje innowacyjne rozwiązania z branży internetowej mając na celu
wdrażanie nowych przedsięwzięć, na które ewentualna recesja może mieć najmniejszy wpływ.
W opinii Zarządu Spółki korzystanie z narzędzi internetowych w prowadzeniu niemal każdego
przedsiębiorstwa jest nieodłącznym czynnikiem zwiększania konkurencyjności podmiotów
gospodarczych, a szeroki wachlarz oferowanych przez Emitenta usług należy do kluczowych
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elementów prowadzenia działalności w nowoczesnej gospodarce. W związku z powyższym w ocenie
Emitenta popyt na usługi internetowe jest mniej wrażliwy na wahania koniunkturalne.
Ryzyka związane ze stabilnością systemu prawnego i podatkowego
Polski system podatkowy charakteryzuje się częstymi zmianami obowiązujących przepisów.
Niekorzystne zmiany w przepisach mogą powodować wzrost obciążeń publiczno-prawnych
Domenomania.pl S.A., a tym samym zwiększyć koszty jego działalności. Negatywny wpływ na
działalność Emitenta mogą mieć także decyzje organów skarbowych nawet jeżeli zostaną one
uchylone w wyniku późniejszego postępowania sądowego. Przyjęcie przez urzędy podatkowe
odmiennych interpretacji obowiązujących przepisów podatkowych może mieć negatywny wpływ na
działalność i wyniki operacyjne.
Istotnym elementem tego ryzyka jest zmienność i niejasność wykładni podatkowych czego
pochodną mogą być rozbieżności w interpretacji przepisów przez Spółkę oraz organy skarbowe.
Zarówno praktyka organów skarbowych jak i linia orzecznictwa sądów administracyjnych są zmienne
i często niespójne.
Emitent minimalizuje niniejsze ryzyko poprzez prowadzenie na bieżąco monitoringu
ewentualnych zmian w ustawodawstwie podatkowym oraz publikowanych interpretacji przepisów
przez organy podatkowe.
Ryzyko konkurencji
Rynek usług hostingowych oraz usług internetowych charakteryzuje brakiem formalnych
barier wejścia. Z uwagi na taki stan nie można wykluczyć, że w najbliższych latach pojawią się nowe
podmioty, które będą konkurować ze Spółką. Wzrost poziomu konkurencji może być również
spowodowany poprzez umocnienie pozycji podmiotów działających już na rynku, a także poprzez
wejście na polski rynek silnych podmiotów zagranicznych posiadających znaczny kapitał. Wzrost walki
konkurencyjnej w Polsce może mieć znaczący wpływ na liczbę klientów Spółki oraz wymusić potrzebę
dostosowania oferty Spółki do ofert firm konkurencyjnych. Taka sytuacja może zarazem mieć wpływ
na wielkość realizowanych marż. Biorąc pod uwagę możliwość znacznego zwiększenia konkurencji na
rynku polskim Emitent systematycznie prowadzi szereg działań mających na celu pozyskanie i
utrzymanie jak największej ilości klientów i zaoferowania im jak najszerszego wachlarza usług, co
bezpośrednio powinno przełożyć się na większe przywiązanie klientów do usług Emitenta i podnieść
lojalność usługobiorców względem Spółki. Ponadto Emitent uważa, że rynek usług hostingowych i
rejestracji domen w Polsce jest na tyle stabilny oraz rozwinięty, że nie ma większego zagrożenia, że
na rynku pojawi się nowy podmiot mogący odegrać kluczową rolę.
W opinii Emitenta ewentualne wejścia nowych podmiotów mogą jedynie stymulować
działania firm obecnych na rynku do tworzenia bardziej atrakcyjnych i kompleksowych rozwiązań jako
reakcja na wzrost konkurencji. Rynek usług hostingowych charakteryzuje się bowiem efektem skali z
uwagi na co mało prawdopodobne jest, że nowy podmiot będzie w stanie zaoferować warunki
atrakcyjniejsze niż firma długo istniejąca na rynku, do których grona zalicza się Emitent. Działanie
takie wymagałoby potężnych inwestycji dotyczących infrastruktury oraz reklamy swoich usług, a na
tego typu inwestycje posiadają podmioty z branży usług internetowych, które są już obecne i
rozpoznawalne na rynku. Podobną sytuację zauważamy przy usłudze rejestracji domen
internetowych gdzie także dzięki efektowi skali firmy posiadające większą ilość zarejestrowanych
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domen są w stanie zagwarantować atrakcyjniejsze ceny dla swoich klientów z uwagi z niższy koszt
zakupu takich domen.
Ryzyko niestabilnego otoczenia prawnego
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Ryzyko niestabilnego otoczenia prawnego wynika przede wszystkim z faktu, że ustawodawca
dokonuje częstych nowelizacji przepisów prawnych, a dokonywane interpretacje prawne nie są spójne
i jednolite. Należy także wskazać, że nie są wyjątkami sytuacje, w których obowiązujące przepisy
prawa są ze sobą sprzeczne, co powoduje brak jasności w zakresie ich stosowania. Częste zmiany
przepisów oraz równoległe funkcjonowanie różnych interpretacji przepisów prawa może mieć istotny
wpływ na prowadzenie działalności gospodarczej przez Spółkę. Ponadto należy podkreślić, iż w
związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej, w dalszym ciągu trwa proces dostosowania
prawa polskiego do prawa unijnego, z którym wiąże się konieczność gruntownej zmiany wielu
polskich ustaw oraz wprowadzenia nowych. Każdorazowa zmiana przepisów może bezpośrednio lub
pośrednio wywierać skutki dla Emitenta przez co istnieje ryzyko istotnej zmiany jego pozycji w
obszarze jego działalności. Taka sytuacja nie sprzyja prawidłowej ocenie przyszłych zdarzeń i
opracowaniu strategii na dłuższy okres.
Ryzyko związane z rozwojem i wdrażaniem nowych produktów
Rynek usług internetowych charakteryzuje się wysokim dynamizmem i jest jednym z
najszybciej rozwijających się rynków pod względem innowacyjności dostępnych produktów.
Utrzymanie swojej pozycji konkurencyjnej przez podmioty prowadzące działalność na tego typu rynku
wymusza stałe doskonalenie oferowanych przez siebie usług, a także wdrażanie do oferty
innowacyjnych rozwiązań, które zarazem będą w optymalny sposób dopasowane do oczekiwań
klientów. Domenomania.pl S.A. systematycznie monitoruje nowe rozwiązania stosowane na
globalnych rynku usług internetowy, a następnie analizuje możliwość ich wdrożenia na rynku polskim.
Taki schemat działania pozwala na wdrożenie innowacyjnych, a jednocześnie sprawdzonych na innych
rynkach rozwiązań co w pewnym stopniu minimalizuje ryzyko niepowodzenia wdrożenia danego
produktu czy usługi. Warto jednak zwrócić uwagę, że przy wybranych produktach i usługach dla ich
wprowadzenia na rynek niezbędne jest przeprowadzenie inwestycji finansowej w zaplecze techniczne
lub przeszkolenie pracowników mających obsługiwać nowe usługi.
Przy wdrażaniu nowych produktów Emitent zdaje sobie także sprawę, że istnieje pewne
ryzyko, iż decyzje dotyczące nowych rozwiązań zostaną podjęte w oparciu o błędne przesłanki i Spółka
nie osiągnie zakładanej stopy zwrotu na danym produkcie czy usłudze.
Mając na celu minimalizacje ryzyka związanego z wprowadzeniem nowego produktu czy
usługi Domenomania.pl S.A. szczegółowo analizuje rynek docelowy przed podjęciem decyzji o
rozszerzeniu gamy produktów i usług, a także prowadzi elastyczną politykę dopasowania oferty do
aktualnych zapotrzebowań rynkowych.
Ryzyko związane z barierami rozwoju sieci Internet w Polsce
Działalność Domenomania.pl S.A. jest w znacznym stopniu uzależniona od rozwoju sieci
Internet w Polsce i jej dostępności dla przedsiębiorstw i użytkowników domowych. Warto zatem
pamiętać, że rozwój sieci napotyka na różne bariery. Można tu wskazać m.in. niedostatecznie
rozwiniętą, choć stale rozwijaną infrastrukturę telekomunikacyjną, wciąż wysokie koszty dostępu dla
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użytkowników Internetu, koszt zakupu komputera czy też stosunkowo niski stopień edukacji
informatycznej społeczeństwa oraz brak świadomości o możliwościach i korzyściach jakie daje
Internet.
Istnieje ryzyko, że rozwój sieci Internet w Polsce nie będzie przebiegał dostatecznie
dynamicznie by utrzymać stopę porównywalną do innych krajów rozwiniętych. Ziszczenie się tego
ryzyka sprawi, że Emitent nie będzie mógł w pełni wykorzystać potencjału branży i nie osiągnie
zakładanych wyników finansowych.
Ryzyko związane ze zniszczeniem lub utratą majątku
Działalność Domenomania.pl S.A. oparta jest o wykorzystanie infrastruktury technicznej
służącej do obsługi kont użytkowników i przechowywania danych w sposób elektroniczny. Zniszczenie
lub utrata majątku trwałego skutkować może pogorszeniem standardu obsługi klientów oraz
ewentualnymi przerwami w działaniu platformy do obsługi klientów. Rynek usług internetowych i
przechowywania danych na zdalnych serwerach jest bardzo wrażliwy na ewentualne zmiany
warunków technicznych zapewnianych przez dostawców usług. Ewentualna utrata danych
utrzymywanych przez klientów na serwerach znajdujących się w posiadaniu Spółki mogłaby
doprowadzić do utraty zaufania klientów do usług Emitenta i spowodować skokowy spadek liczby
odbiorców usług Spółki.
W celu zminimalizowania niniejszego ryzyka Emitent dokonał odpowiedniego zabezpieczenia
przechowywanych danych. Dane klientów przechowywane są na dwóch serwerach umiejscowionych
w dwóch niezależnych serwerowniach (jedna we Wrocławiu oraz jedna w Niemczech). Wszystkie
dane są odpowiednio zabezpieczane (zaawansowany system backupowy).
Ryzyko związane z nieprawidłowym funkcjonowaniem systemu informatycznego
Usługi oferowane przez Emitenta wykonywane są poprzez udostępnianie klientom
powierzchni dyskowej oraz odpowiedniego oprogramowania za pośrednictwem interfejsu
użytkownika. Prawidłową jakość oferowanych usług zapewniają wdrożone przez Emitenta systemy
zarządzania obsługą klienta oraz zarządzania firmą.
Ewentualne problemy z prawidłowym funkcjonowaniem systemów informatycznych
wykorzystywanych dla potrzeb działalności operacyjnej Spółki mogłyby spowodować zakłócenia w
działaniu firmy lub w skrajnym przypadku uniemożliwić jej prowadzenie. W celu ograniczenia
niniejszego ryzyka Emitent korzysta z wysokiej jakości sprawdzonego sprzętu informatycznego o
niskiej awaryjności oraz cały czas aktualizuje i modyfikuje swoje oprogramowanie.
Ryzyko stóp procentowych
Emitent jest stroną umów finansowych opartych na zmiennych stopach procentowych. W
związku z tym narażona jest na ryzyko zmiany ww. stóp zarówno w stosunku do posiadanego już
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zadłużenia, jak również nowo zaciąganych zobowiązań lub refinansowania posiadanego zadłużenia.
Ewentualny wzrost stóp procentowych może przyczynić się do zwiększenia kosztów finansowych i w
związku z tym negatywnie wpłynąć na działalność, sytuację finansową, wyniki oraz perspektywy
rozwoju.
Ryzyko związane z płynnością
Spółka analizuje potencjalne ryzyko braku funduszy przy pomocy narzędzia planowania
płynności. Analizy te uwzględniają terminy wymagalności/ zapadalności zarówno inwestycji jak
i aktywów finansowych oraz prognozowane przepływy pieniężne z działalności operacyjnej.
Celem Spółki jest utrzymanie balansu pomiędzy ciągłością a elastycznością finansowania, poprzez
dywersyfikację źródeł finansowania, takich jak kredyty w rachunku bieżącym, kredyty bankowe ,
umowy leasingu finansowego, weksle.
Ryzyko kredytowe
Spółka stosuje politykę kredytową, zgodnie z którą ekspozycja na ryzyko kredytowe jest
monitorowana na bieżąco. Ocena wiarygodności kredytowej jest przeprowadzana w stosunku do
wszystkich klientów wymagających kredytowania powyżej określonej kwoty. Spółka nie wymaga
zabezpieczenia majątkowego od swoich klientów w stosunku do aktywów finansowych.
Na dzień bilansowy nie występowała znacząca koncentracja ryzyka kredytowego. Wartość bilansowa
każdego aktywa finansowego, również pochodnych instrumentów finansowych, przedstawia
maksymalną ekspozycję na ryzyko kredytowe.
W przypadku braku terminowej spłaty przez kontrahenta i na jego wniosek Zarząd Spółki określa
nowy termin płatności, czasami kilkakrotnie. Wynika to głównie z wydłużania się realizacji kontraktu
u kontrahenta Spółki i brakiem zapłat przez klientów końcowych. Spółka w takich realizacjach
występuje jako podwykonawca rozbudowanego projektu IT (tworzyła jeden z wielu modułów),
dlatego zapłata należności uzależniona jest od całkowitej realizacji całego projektu. Sytuacja taka
dotyczy kontrahentów, z którymi Spółka nadal utrzymuje współpracę i realizuje inne projekty, z
których płatności do Spółki spływają sukcesywnie. Na dzień 31 grudnia 2016 roku należności, dla
których zostały przedłużone terminy płatności wyniosły 1.418.981,65 zł i dotyczą okresu na
przełomie 2014-2015. Brak terminowej spłaty należności w branży IT jest zjawiskiem często
spotykanym, ponieważ pojawiające się zatory płatnicze mają wpływ na wiele firm współpracujących
przy wspólnym projekcie.
Zarząd z uwagi na długoletnią współpracę i bieżący kontakt pozytywnie ocenia swoich
kontrahentów i nadal utrzymuje z nimi współpracę, realizując wspólnie kolejne projekty
Ryzyko związane ze zmianą wysokości odsetek ustawowych
Spółka ma prawo żądać od swoich Klientów zwlekających ze spłatą należności, zapłaty
odsetek ustawowych, stąd ich wysokość ma wpływ na funkcjonowanie spółki. Należy jednak
zauważyć, iż na chwilę obecną, przychody z tytułu nieterminowych płatności stanowią znikomy
procent przychodów.
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Ryzyko zmian cen
W związku ze zmienną koniunkturą oraz coraz większym udziałem kapitału zagranicznego na
Polskim Rynku IT, Spółka jest zagrożona ryzykiem zmian cen usług podwykonawców z których
korzysta (korzystniejsze warunki oferowane dla podwykonawców ze strony Spółek zagranicznych). W
celu minimalizacji tego ryzyka Spółka podpisuje długofalowe umowy o współpracy oraz korzysta ze
stałych zaufanych kontrahentów.

Wybrane dane finansowe
w zł
Wyszczególnienie

01-01-2017 31-12-2017

01-01-2016 31-12-2016

dane dotyczące rocznego sprawozdania finansowego
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
3 670 975,39

4 589 804,00

II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

-1 309 665,20

172 620,10

III. Zysk (strata) brutto

-1 305 706,11

177 803,95

IV. Zysk (strata) netto

-1 285 565,11

141 511,95

V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

655 995,76

519 117,61

VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

-236 554,17

-326 057,84

VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

-445 602,11

-170 494,71

VIII. Przepływy pieniężne netto, razem

-26 160,52

22 565,06

IX. Aktywa razem

3 814 031,55

7 405 533,81

X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

1 585 410,23

3 891 347,38

XI. Zobowiązania długoterminowe

75 985,97

76 158,23

XII. Zobowiązania krótkoterminowe

417 029,91

2 342 432,99

2 228 621,32

3 514 186,43

557 000,00

557 000,00

XIII. Kapitał własny (aktywa netto)
XIV. Kapitał zakładowy
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Rozwój spółki w 2017 roku
W lutym 2017 Zarząd Spółki Domenomania.pl SA poinformował, iż uległ zmianie adres siedziby
Spółki. W związku z powyższym, nowy adres siedziby Spółki i jednocześnie adres do korespondencji
jest następujący:
Nowy adres siedziby Spółki:
Legnicka 56
54-204 Wrocław
Dodatkowo Zarząd Domenomania.pl S.A. poinformował, iż w związku z rezygnacją Pana Janusza
Grądzkiego z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza Spółki w drodze kooptacji
powołała uchwałą z dnia 01 lutego 2017 roku Pana Przemysława Federowicza na nowego członka
Rady Nadzorczej Spółki.
W kwietniu Zarząd Domenomania.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu powziął informację o rezygnacji z
pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej przez Panią Barbarę Kubiak. Pani Barbara Kubiak
zrezygnowała z powodów osobistych.
W czerwcu Zarząd Spółki przekazał informacje o planowanych zmianach Statutu, zgodnie z
opublikowanymi projektami uchwał w związku ze zwołaniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na
dzień 29 czerwca 2017 r.
Zgodnie z opublikowanymi projektami uchwał Zwyczajne Walne Zgromadzenie planowane jest
dokonanie zmiany § 16 Statutu Spółki, w ten sposób, że nadaje mu się następujące brzmienie:
„§ 16. [Skład i kadencja]
1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są na wspólną kadencję przez Walne
Zgromadzenie zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem przepisów poniższych, z tym, że skład
pierwszej Rady Nadzorczej z określeniem funkcji członków rady i jej kadencja są określane przez
Zgromadzenie Wspólników spółki przekształcanej. Walne Zgromadzenie może powołać lub odwołać
poszczególnych członków pierwszej Rady Nadzorczej, zmienić im funkcje oraz ustalić nowe
wynagrodzenie.
3. Kadencja Rady Nadzorczej trwa nie dłużej niż cztery lata. Długość trwania kadencji oraz
wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej określa uchwała Walnego Zgromadzenia.
4. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji, Zarząd jest
zobowiązany do niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w celu uzupełnienia
składu Rady Nadzorczej, tylko w przypadku, gdy liczba członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej
ustawowego minimum.
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5. Jeżeli mandat członka Rady Nadzorczej wybranego przez Walne Zgromadzenie wygaśnie z powodu
jego śmierci, wobec złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej albo z jakiejkolwiek innej
przyczyny, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka
Rady Nadzorczej, który swoje czynności będzie sprawować do czasu dokonania wyboru członka Rady
Nadzorczej przez najbliższe Walne Zgromadzenie.
6. Rada Nadzorcza uchwala Regulamin swojego działania, który jest zatwierdzany przez Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy.”
Dotychczasowe brzmienie § 16 Statutu Spółki:
„§ 16.[Skład i kadencja]
1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są na wspólną kadencję przez Walne
Zgromadzenie zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem przepisów poniższych, z tym, że skład
pierwszej Rady Nadzorczej z określeniem funkcji członków rady i jej kadencja są określane przez
Zgromadzenie Wspólników spółki przekształcanej. Walne Zgromadzenie może powołać lub odwołać
poszczególnych członków pierwszej Rady Nadzorczej, zmienić im funkcje oraz ustalić nowe
wynagrodzenie.
3. Kadencja Rady Nadzorczej trwa nie dłużej niż cztery lata. Długość trwania kadencji oraz
wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej określa uchwała Walnego Zgromadzenia.
4. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji, Zarząd jest
zobowiązany do niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w celu uzupełnienia
składu Rady Nadzorczej, tylko w przypadku, gdy liczba członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej
ustawowego minimum.
5. Rada Nadzorcza uchwala Regulamin swojego działania, który jest zatwierdzany przez Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy.”
Ponadto zgodnie z opublikowanymi projektami uchwał Zwyczajne Walne Zgromadzenie planowane
jest dokonanie zmiany § 17 Statutu Spółki, w ten sposób, że nadaje mu się następujące brzmienie:
„§ 17.[Obrady Rady Nadzorczej]
1. Rada Nadzorcza ze swego grona wybiera Przewodniczącego oraz zastępcę Przewodniczącego Rady
Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza jest zwoływana w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku
obrotowym.
3. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą zażądać zwołania Rady Nadzorczej podając
proponowany porządek obrad.
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4. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia w terminie dwóch tygodni od dnia
otrzymania wniosku.
5. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust. 4. wnioskodawca
może je zwołać samodzielnie podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
6.Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równej liczby
głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.
7. Na zarządzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności zastępcy
Przewodniczącego Rady Nadzorczej, uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane przy
wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w szczególności za
pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej. Uchwały tak podjęte będą ważne, jeżeli wszyscy
członkowie Rady Nadzorczej zostaną zawiadomieni o treści projektów uchwał.
8. W zakresie dozwolonym przez prawo, uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze
pisemnego głosowania zarządzonego przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub w razie jego
nieobecności zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Uchwały tak podjęte będą ważne jeżeli
wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zawiadomieni o treści projektów uchwał.
9. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w powyższych ust. 7 i 8 nie dotyczy wyborów
Przewodniczącego i zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz
odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.
10. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos za
pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, za wyjątkiem spraw wprowadzonych do porządku
obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
11. W posiedzeniach Rady Nadzorczej może uczestniczyć Prezes Zarządu lub inny Członek Zarządu.”
Dotychczasowe brzmienie § 17 Statutu Spółki:
„§ 17.[Obrady Rady Nadzorczej]
1. Rada Nadzorcza ze swego grona wybiera Przewodniczącego oraz zastępcę Przewodniczącego Rady
Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza jest zwoływana w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż trzy razy do roku.
3. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą zażądać zwołania Rady Nadzorczej podając
proponowany porządek obrad.
4. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia w terminie dwóch tygodni od dnia
otrzymania wniosku.
5. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust. 3. wnioskodawca
może je zwołać samodzielnie podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
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6. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równej liczby
głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.
7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na
piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej lub przy wykorzystaniu środków
bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw
wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Oddanie głosu przy
wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość powinno być potwierdzone
przez oddającego głos na piśmie w ciągu 7 dni od daty oddania głosu. Potwierdzenie powinno być
złożone do Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
8. W posiedzeniach Rady Nadzorczej uczestniczy Prezes Zarządu.”
Zarząd Domenomania.pl S.A. 29 czerwca 2017 r. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Akcjonariuszy podjał uchwałę o powołaniu Członków Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej
kadencji.
Przemysław Fedorowicz
Pan Przemysław Fedorowicz jest Absolwentem Politechniki Wrocławskiej oraz studiów MBA na
Franklin University (Wyższa Szkoła Bankowa). Pracował jako CIO w takich firmach jak Militaria.pl,
GrupaTravelplanet.pl SA czy Enovatis SA (właściciel portali Wakacje.pl i EasyGo.pl). W 2012 r.
otrzymał wyróżnienie w Konkursie CIO Roku 2012 za projekty internetowe. Od 2013 r. CEO w spółce
doradczej GoTechnologies. Specjalizuje się w fuzjach i przejęciach oraz budowaniu strategii rozwoju
spółek z branży IT i eCommerce, project managemencie oraz audytach IT/eCom Due Diligence. Przez
ostatnie kilka lat uczestniczył w wielu projektach M&A pracując głównie dla funduszy VC i grup
kapitałowych. Członek m.in. Rady Nadzorczej Indata Solution SA, Marketplanet.pl (Otwarty Rynek
Elektroniczny SA), itd. Ponadto jest autorem kilku książek oraz kilkudziesięciu artykułów o tematyce
historyczno-militarnej oraz IT. Wykładowca m.in. na Akademii im. Leona Koźmińskiego.
Przemysław Fedorowicz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki
osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej
osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych. Nie
jest karany za przestępstwa wskazane w art.18 § 2 k.s.h.
Jerzy Kopaczewski

Pan Jerzy Kopaczewski jest Absolwentem Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu
Gdańskiego oraz Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej, specjalizacja: Systemy i Sieci. Z branżą
hostingową związany od 2003 roku, od 2007 pracował jako administrator, techniczny konsultant i
zarządzał infrastrukturą techniczną takich marek hostingowych na rynku Polskim jak
Domenomania.pl, i365.pl, Superhost.pl, DiH.pl, o12.pl. Od 2010 roku specjalizuje się w migracjach
środowisk hostingowych na platformy wirtualizowane, rozwiązania chmurowe oraz środowiska
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hybrydowe z wysokim stopniem automatyzacji procesów. W wolnych chwilach biega, czyta i
podróżuje.
Jerzy Kopaczewski nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki
osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej
osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych. Nie
jest karany za przestępstwa wskazane w art.18 § 2 k.s.h.
10 lipca 2017 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę, na mocy której postanowiła powierzyć
Panu Mateuszowi Szuściakowi, Członkowi Zarządu obecnie pełniącemu obowiązki Prezesa Zarządu,
funkcję Wiceprezesa Zarządu.
10 lipca 2017 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie ustalenia tekstu jednolitego
Statutu Spółki uwzględniając zmiany Statutu dokonane na podstawie uchwały nr 18 Walnego
Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2017 roku. W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje tekst
jednolity Statutu.

Dodatkowe informacje nie występujące w 2017 roku, ale mające znaczący
wpływ na działania w 2018 roku
W dniu 15 lutego 2018 roku Emitent podpisał z Inwestorem zagranicznym specjalizującym się w
dostarczaniu finansowania typu Seed Capital, posiadającym siedmioletnie doświadczenie w
inwestycjach w podmioty działające w branży IT, Big Data, Blockchain (dalej „Inwestor”) umowę o
zachowaniu poufności (NDA). Celem prowadzonych rozmów jest szczegółowe zapoznanie Inwestora z
bieżącą działalnością Emitenta i jego aktualną sytuacją finansową mające umożliwić podjęcie decyzji
inwestycyjnej dotyczącej papierów wartościowych Emitenta. W ramach podpisanej umowy obie
strony zobowiązały się do zachowania w tajemnicy informacji oznaczonych jako poufne, otrzymanych
w trakcie prowadzonych rozmów. Zarząd Emitenta przekazuje niniejszą informację z uwagi na fakt, iż
podejmowane działania dotyczą rozwoju Spółki i będą miały wpływ na dalszą działalność Emitenta.
Emitent będzie na bieżąco przekazywał aktualne informacje dotyczące prowadzonych negocjacji.
07 marca 2018 r. Emitent otrzymał rezygnację Pana Przemysława Federowicza z pełnienia funkcji
członka Rady Nadzorczej DOMENOMANIA.PL Spółka Akcyjna.
12 marca 2018 r. Emitent otrzymał rezygnację Pana Mateusza Szuściaka z pełnienia funkcji
Wiceprezesa Zarządu DOMENOMANIA.PL Spółka Akcyjna.

13 marca 2018 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie wyboru w trybie § 16 ust. 5
Statutu Spółki Pana Mateusza Szuściaka do składu Rady Nadzorczej i pełnienia funkcji Członka Rady
Nadzorczej do czasu wyboru Członka Rady przez najbliższe Walne Zgromadzenie
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13 marca 2018 roku Rada Nadzorcza Spółki na podstawie § 12 ust. 3 Statutu Spółki podjęła uchwałę
w sprawie powołania do Zarządu Spółki i pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Pana Przemysława
Maliszewskiego.
16 marca 2018 r. Emitent otrzymał rezygnacje Pani Marty Sarwy-Kułak, Pana Bartłomieja Rosińskiego,
Pana Jerzego Kopaczewskiego, Pana Pawła Kaszuby oraz Pana Mateusza Szuściaka z pełnienia funkcji
Członków Rady Nazdorczej DOMENOMANIA.PL Spółka Akcyjna.
16 marca 2018 r. Emitent otrzymał rezygnację Pana Michała Misztala z pełnienia funkcji Prezesa
Zarządu DOMENOMANIA.PL Spółka Akcyjna.
22 marca 2018 roku Emitent otrzymał od Michała Misztala zawiadomienie na podstawie art. 69
ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej ("Ustawa o ofercie") datowane na dzień 22
marca 2018 roku o następującej treści:
,,Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej ("Ustawa o
ofercie") informuję, iż w dniu 20 marca 2018 roku zbyłem w drodze umowy sprzedaży akcji 400.000
sztuk akcji na okaziciela spółki DOMENOMANIA.PL S.A., stanowiących 7,18% akcji w kapitale
zakładowym DOMENOMANIA.PL S.A., uprawniających do 400.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu,
stanowiących 7,18% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Liczba akcji DOMENOMANIA.PL S.A. posiadanych przeze mnie przed przeniesieniem własności akcji
DOMENOMANIA.PL S.A. wynosiła 409.500, co stanowiło 7,35% udziału w kapitale zakładowym
DOMENOMANIA.PL S.A., uprawniających do 409.500 głosów na Walnym Zgromadzeniu, które
stanowiły 7,35% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Liczba akcji DOMENOMANIA.PL S.A. posiadanych przeze mnie po przeniesieniu własności akcji
DOMENOMANIA.PL S.A. wynosi: 9.500, co stanowi 0,17% udziału w kapitale
zakładowym DOMENOMANIA.PL S.A., uprawniających do 9.500 głosów na Walnym Zgromadzeniu,
stanowiących 0,17% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Nie istnieją podmioty zależne ode mnie posiadające akcje DOMENOMANIA.PL S.A.
Brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie."
22 marca 2018 roku Emitent otrzymał od Mateusza Szuściaka zawiadomienie na podstawie art. 69
ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej ("Ustawa o ofercie") datowane na dzień 22
marca 2018 roku o następującej treści:

,,Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej ("Ustawa o
ofercie") informuję, iż w dniu 20 marca 2018 roku zbyłem w drodze umowy sprzedaży akcji 400.000
sztuk akcji na okaziciela spółki DOMENOMANIA.PL S.A., stanowiących 7,18% akcji w kapitale
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zakładowym DOMENOMANIA.PL S.A., uprawniających do 400.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu,
stanowiących 7,18% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Liczba akcji DOMENOMANIA.PL S.A. posiadanych przeze mnie przed przeniesieniem własności akcji
DOMENOMANIA.PL S.A. wynosiła 400.000, co stanowiło 7,18% udziału w kapitale zakładowym
DOMENOMANIA.PL S.A., uprawniających do 400.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, które
stanowiły 7,18% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Liczba akcji DOMENOMANIA.PL S.A. posiadanych przeze mnie po przeniesieniu własności akcji
DOMENOMANIA.PL S.A. wynosi: 0, co stanowi 0% udziału w kapitale zakładowym
DOMENOMANIA.PL S.A., uprawniających do 0 głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 0% w
ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Nie istnieją podmioty zależne ode mnie posiadające akcje DOMENOMANIA.PL S.A.
Brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie."
24 marca 2018 roku Emitent otrzymał od INDATA Software Ltd z siedzibą na Cyprze zawiadomienie
na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej ("Ustawa o ofercie")
datowane na dzień 23 marca 2018 roku o następującej treści:
,,Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej ("Ustawa o
ofercie") działając w imieniu INDATA Software LTD z siedzibą na Cyprze (dalej: Spółka) informujemy iż
w dniu 20 marca 2018 roku Spółka zbyła w drodze umowy sprzedaży akcji z dnia 13 marca 2018 roku
2 900 000 sztuk akcji na okaziciela spółki pod firmą DOMENOMANIA.PL S.A., stanowiących 52,06%
akcji w kapitale zakładowym DOMENOMANIA.PL S.A., uprawniających do 2 900 000 głosów na
Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 52,06% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Liczba akcji DOMENOMANIA.PL S.A. posiadanych przez INDATA Software LTD z siedzibą na Cyprze
przed przeniesieniem własności akcji DOMENOMANIA.PL S.A. wynosiła:
i) Liczba wszystkich akcji DOMENOMANIA.PL SA: 2 900 000, co stanowiło 52,06% udziału w kapitale
zakładowym DOMENOMANIA.PL S.A.,
ii) Liczba głosów: 2 900 000, co stanowiło 52,06% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym
zgromadzeniu DOMENOMANIA.PL S.A.
Liczba akcji DOMENOMANIA.PL S.A. posiadanych przez INDATA Software LTD z siedzibą na Cyprze po
przeniesieniu własności akcji DOMENOMANIA.PL S.A. wynosi:
i) Liczba wszystkich akcji DOMENOMANIA.PL SA: 0, co stanowi 0,00% udziału w kapitale zakładowym
DOMENOMANIA.PL S.A.,
ii) Liczba głosów: 0, co stanowi 0,00% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu
DOMENOMANIA.PL S.A.
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26 marca 2018 roku Emitent otrzymał od Mobilum Limited z siedzibą w Gibraltarze zawiadomienie
na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej ("Ustawa o ofercie")
datowane na dzień 22 marca 2018 roku o następującej treści:
,,Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej ("Ustawa o
ofercie") działając w imieniu Mobilum Limited z siedzibą w Gibraltarze (dalej: Spółka) informujemy iż
w dniu 20 marca 2018 roku Spółka zbyła w drodze 3 umów sprzedaży akcji
a) Na podstawie pierwszej umowy z dnia 13.03.2018: 2 900 000 sztuk akcji na okaziciela spółki pod
firmą DOMENOMANIA.PL S.A., stanowiących 52,06% akcji w kapitale zakładowym
DOMENOMANIA.PL S.A., uprawniających do 2 900 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu,
stanowiących 52,06% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.
b) Na podstawie drugiej umowy z dnia 16.03.2018: 400.000 sztuk akcji na okaziciela spółki
DOMENOMANIA.PL S.A. , uprawniających do 400.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu,
stanowiących 7,18% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu,
c) Na podstawie trzeciej umowy z dnia 16.03.2018: 400.000 sztuk akcji na okaziciela spółki
DOMENOMANIA.PL S.A. , uprawniających do 400.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu,
stanowiących 7,18% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu,
Liczba akcji DOMENOMANIA.PL S.A. posiadanych przez Mobilum Limited z siedzibą w Gibraltarze
przed przeniesieniem własności akcji DOMENOMANIA.PL S.A. wynosiła:
i) Liczba wszystkich akcji DOMENOMANIA.PL SA: 0, co stanowiło 0,00% udziału w kapitale
zakładowym DOMENOMANIA.PL S.A.,
ii) Liczba głosów: 0, co stanowiło 0,00% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu
DOMENOMANIA.PL S.A.
Liczba akcji DOMENOMANIA.PL S.A. posiadanych przez Mobilum Limited z siedzibą w Gibraltarze po
przeniesieniu własności akcji DOMENOMANIA.PL S.A. wynosi:
i) Liczba wszystkich akcji DOMENOMANIA.PL SA: 3.700.00, co stanowi 66,43%% udziału w kapitale
zakładowym DOMENOMANIA.PL S.A.,
ii) Liczba głosów: 3.700.000, co stanowi 66,43% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym
zgromadzeniu DOMENOMANIA.PL S.A.
Brak jest podmiotów zależnych Mobilum Limited z siedzibą w Gibraltarze posiadających akcje
DOMENOMANIA.PL S.A. Brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie."

28 marca 2018 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 385
k.s.h. oraz postanowienia § 23 Statutu Spółki powołało do składu Rady Nadzorczej Spółki
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1) Pana Romana Pogorzelskiego
2) Panią Martę Kaszycką
3) Pana Roberta Grzegorzewskiego
4) Pana Dawida Suskiego
5) Pana Marka Młodzianowskiego
26 kwietnia 2018r. Emitent otrzymał rezygnacje Pani Marty Kaszyckiej z pełnienia funkcji
Przewodniczącej Rady Nadzorczej DOMENOMANIA.PL Spółka Akcyjna.
Ocena czynników i nietypowych zdarzeń mających wpływ na wynik z działalności za rok obrotowy:
W 2017 nie wystąpiły nietypowe zdarzenia, które miałyby wpływ na wynik z działalności.

Plan rozwoju
Spółka będzie kontynuować rozwój bieżącej działalności.
Zarząd jest w trakcie prac nad nową strategią, którą niebawem ukończy oraz przekaże do publicznej
wiadomości.

Wrocław, 30 maja 2018 r.
Wiceprezes Zarządu
Przemysław Maliszewski
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