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CZĘŚĆ I – PODSUMOWANIE
1. WPROWADZENIE
Podsumowanie stanowi wstęp do Prospektu Emisyjnego. Każda decyzja dotycząca inwestycji w papiery wartościowe
Emitenta powinna być oparta na informacjach zawartych w całości Prospektu Emisyjnego. W przypadku wystąpienia do
sądu z powództwem odnoszącym się do treści Prospektu Emisyjnego, inwestor wnoszący powództwo ponosi koszty
ewentualnego tłumaczenia Prospektu Emisyjnego przed rozpoczęciem postępowania przed sądem. Zgodnie z art. 23
pkt 4 Ustawy o Ofercie Publicznej osoby sporządzające dokument podsumowujący lub podsumowanie będące częścią
prospektu emisyjnego sporządzonego w formie jednolitego dokumentu, łącznie z każdym jego tłumaczeniem, ponoszą
odpowiedzialność jedynie za szkodę wyrządzoną w przypadku, gdy dokument podsumowujący wprowadza w błąd, jest
niedokładny lub sprzeczny z innymi częściami prospektu emisyjnego.

2. CZŁONKOWIE ZARZĄDU EMITENTA ORAZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE
W YŻSZEGO SZCZEBLA, DORADCY BIORĄCY UDZIAŁ W SPORZĄDZENIU
PROSPEKTU EMISYJNEGO, BIEGLI REWIDENCI
2.1. Zarząd Emitenta
W skład Zarządu Emitenta wchodzą:
•

Wojciech Bieńkowski – Prezes Zarządu,

•

Riad Bekkar – Członek Zarządu.

2.2. Doradcy biorący udział w sporządzeniu Prospektu Emisyjnego
Doradca Prawny

Tokarczuk, Jędrzejczyk i Wspólnicy – Kancelaria Prawna
GLN Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie

Podmiot oferujący papiery wartościowe

Dom Maklerski IDM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

2.3. Biegli Rewidenci
Badanie sprawozdań finansowych Emitenta w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi, to jest od
01.01.05r. do 30.06.06 r. było przeprowadzone przez firmę audytorską Meritum Audyt Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie,
al. Słowackiego 64, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem
2903 oraz do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000207074. Podpisy pod opiniami z badań składali: Ewa
Włodecka – biegły rewident nr ewidencyjny 4510/1822. W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi za
okres 01.01.2005r. do 30.06.2006r. biegły rewident nie zrezygnował, nie został zwolniony oraz nie został zmieniony.

3. STAT YST YKA OFERT Y I PRZEWIDY WANY HARMONOGRAM
3.1. Statystyka Oferty
Na podstawie niniejszego Prospektu oferowanych będzie do objęcia 860.000 (słownie: osiemset sześćdziesiąt tysięcy) akcji
serii C o wartości nominalnej 20 (słownie: dwadzieścia) groszy każda. Akcje serii C są akcjami zwykłymi na okaziciela. Akcje
serii C oferowane będą:
- w ramach Transzy Inwestorów Instytucjonalnych – 600.000 akcji,
- w ramach Transzy Otwartej – 260.000 akcji.
Do obrotu na rynku oficjalnych notowań planuje się wprowadzić:
- 2.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 20 groszy każda,
- 59.056 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 20 groszy każda,
- od 700.000 do 860.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 20 groszy każda,
- od 700.000 do 860.000 praw do akcji serii C.
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3.2. Harmonogram Oferty
Tabela 1. Harmonogram Oferty
Składanie Deklaracji Nabycia:

od 16 listopada 2006 r. do 20 listopada 2006 r., do godziny 14.00

Otwarcie publicznej subskrypcji:

22 listopada 2006 r.

Przyjmowanie zapisów na Akcje

od 22 listopada 2006 r. do 27 listopada 2006 r.

Oferowane:
Zamknięcie publicznej subskrypcji:
Przydział Akcji Oferowanych:

27 listopada 2006 r.
do 5 dni roboczych po dniu zamknięcia publicznej subskrypcji

Źródło: Emitent
Emitent zastrzega sobie prawo do zmiany wyżej wymienionych terminów. W takim przypadku stosowna informacja
zostanie zamieszczona w aneksie do Prospektu i podana do publicznej wiadomości w sposób w jaki został zamieszczony
Prospekt oraz zgodnie z postanowieniami art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej. W przypadku zmiany terminu budowania
księgi popytu („book - building”) stosowna informacja zostanie podana do publicznej wiadomości nie później niż przed
rozpoczęciem procesu budowania księgi popytu.
Po rozpoczęciu przyjmowania zapisów Emitent zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu przyjmowania zapisów,
w sytuacji gdy łączna liczba Akcji Oferowanych objętych złożonymi zapisami będzie mniejsza niż liczba Akcji Oferowanych
w ramach Publicznej Oferty. Termin ten nie może być dłuższy niż trzy miesiące od dnia otwarcia publicznej subskrypcji.
W przypadku wydłużeniu terminów zapisów zostanie podana do publicznej wiadomości stosowna informacja, poprzez
udostępnienie zatwierdzonego przez KNF aneksu do Prospektu. Aneks zostanie przekazany do publicznej wiadomości
w sposób, w jaki został opublikowany Prospekt. Przedłużenie terminu przyjmowania zapisów może nastąpić wyłącznie
w terminie ważności Prospektu. W przypadku zmiany terminu przydziału Akcji Oferowanych, stosowna informacja zostanie
podana do publicznej wiadomości w ww. trybie, nie później niż przed terminem przydziału Akcji Oferowanych.

4. W YBRANE DANE FINANSOWE; PRZYCZYNY OFERT Y I W YKORZYSTANIE
WPŁY WÓW PIENIĘŻNYCH; CZYNNIKI RYZYKA
4.1. Wybrane dane finansowe
Tabela 1a. Wybrane dane finansowe Emitenta
01.01.06 r. 30.06.06 r.

01.01.05 r. 31.12.05 r.

01.01.05 r. 30.06.05 r.

Przychody netto ze sprzedaży
produktów, towarów materiałów

6 556

6 999

3 013

Zysk (strata) z działalności operacyjnej

1 008

(326)

95

Zysk (strata) brutto

909

(340)

91

Zysk (strata) netto

783

(315)

78

1 200

(164)

118

Przepływy pieniężne netto
z działalności operacyjnej

499

521

341

Przepływy pieniężne netto
z działalności inwestycyjnej

(999)

(1 278)

(653)

Przepływy pieniężne netto
z działalności finansowej

410

865

325

Przepływy pieniężne netto razem

-90

108

13

4 822

2 792

1 880

Wyszczególnienie

EBITDA = zysk operacyjny
+ amortyzacja

Aktywa razem
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Zobowiązania długoterminowe

959

747

227

Zobowiązania krótkoterminowe

2 787

1791

1 412

968

(190)

203

Kapitał własny
Kapitał (fundusz) podstawowy

500

500

500

5000 szt.

5000 szt.

5000 szt.

Zysk (strata) netto na jedną akcję
zwykłą (w zł)

157

(63)

16

Wartość księgowa na jedną akcję
(w zł)*

194

(38)

41

2 500 000

2 500 000

2 500 000

Zysk (strata) netto na jedną akcję
zwykłą (w zł) po zmianie wartości
na 0,20 zł

0,31

(0,13)

0,03

Rozwodniona wartość księgowa
na jedną akcję zwykłą*

0,28

(0,06)

0,06

Liczba akcji (w szt.)

Średnia ważona liczba akcji (w szt.)
po zmianie wartości na 0,20zł

Źródło: Emitent
*Przy założeniu, że wszystkie Akcje Oferowane zostaną objęte/nabyte w Ofercie

4.2. Przyczyny oferty i wykorzystanie wpływów pieniężnych
Przy założeniu ustalenia ceny emisyjnej na poziomie ceny maksymalnej równej 18 zł, oczekiwane wpływy netto Emitenta
z emisji wyniosą 14 mln zł. Pozyskana kwota zostanie wykorzystana na realizację celów przedstawionych poniżej,
w kolejności priorytetów ich wykorzystania.
Tabela 2. Wykorzystanie środków z Emisji
Wyszczególnienie

Kwota

Rozbudowa obecnego call center

1 700 tys. zł

Utworzenie działu outsourcing’u sprzedaży

250 tys. zł

Rozwój terenowych struktur sprzedaży

3 000 tys. zł

Inwestycja w e-commerce

2 500 tys. zł

Inwestycja w wielojęzyczne call center

2 600 tys. zł

Akwizycja pośrednika w obrocie bazami danych

2 500 tys. zł

Realizacja opcji na udziały brokera finansowego

450 tys. zł

Zasilenie kapitału obrotowego

1 000 tys. zł

Razem

14 000 tys. zł

Źródło: Emitent

4.3. Czynniki ryzyka
Czynniki ryzyka związane z działalnością operacyjną Emitenta
•

Ryzyko niepowodzenia strategii Emitenta

•

Ryzyko związane z rozwojem nowych usług wsparcia sprzedaży

•

Ryzyko związane z uruchomieniem struktury terenowej sprzedaży

•

Ryzyko związane z projektem inwestycji w brokera finansowego

•

Ryzyko awarii sprzętu
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•

Ryzyko wzrostu kosztów wynagrodzeń osób zatrudnionych na stanowiskach operacyjnych

•

Ryzyko związane z bezpieczeństwem informacji i ryzyko włamania do systemu informatycznego

•

Ryzyko roszczeń zleceniodawców oraz ich klientów

•

Ryzyko związane z potencjalnym uzależnieniem od Zleceniodawców

•

Ryzyko związane z uzależnieniem od cen usług telekomunikacyjnych

•

Ryzyko odejścia obecnej oraz niemożności pozyskania odpowiednio wykwalifikowanej nowej kadry zarządczej

•

Ryzyko odejścia kluczowych pracowników i wykorzystania przez nich know - how Emitenta

•

Ryzyko obniżenia jakości świadczonych usług - czynnik ludzki

•

Ryzyko związane ze wzrostem liczby stanowisk call center

•

Ryzyko związane z niewypełnieniem przez Emitenta obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych
z prowadzeniem przez Emitenta działalności w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego

•

Ryzyko związane z wykonywaniem przez Emitenta usług na rzecz podmiotów świadczących usługi bankowe

•

Ryzyko związane z nabyciem przez Emitenta składników majątkowych w początkowym okresie działalności

•

Ryzyko związane z obciążeniem majątku Emitenta

•

Ryzyko wpływu znacznych akcjonariuszy na decyzje organów Spółki

•

Ryzyko związane z prowadzeniem działalności konkurencyjnej przez członka Zarządu Emitenta

Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi działalność
•

Ryzyko związane z czynnikami ekonomicznymi i politycznymi w Polsce

•

Ryzyko spadku dynamiki rozwoju branży wsparcia sprzedaży i call center

•

Ryzyko wzrostu konkurencji

•

Ryzyko spadku marż

•

Ryzyko związane z możliwością zmiany przepisów prawa telekomunikacyjnego

•

Ryzyko zmiany otoczenia prawnego

Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym
•

Ryzyko niedostatecznej płynności rynku i wahań cen akcji

•

Ryzyko związane z odwołaniem lub odstąpieniem od oferty publicznej

•

Ryzyko związane z dopuszczeniem do obrotu na rynku oficjalnych notowań

•

Ryzyko niedojścia emisji akcji do skutku

•

Ryzyko związane z subskrypcją i opłaceniem zapisu

•

Ryzyko związane z wydłużeniem czasu przyjmowania zapisów

•

Ryzyko dotyczące zmiany terminów Publicznej Oferty

•

Ryzyko braku dostatecznego rozproszenia akcji wprowadzanych do obrotu na rynku regulowanym

•

Ryzyko związane z notowaniem PDA

•

Ryzyko warunkowego dopuszczenia akcji serii A

•

Ryzyko związane z wydaniem decyzji o zawieszeniu lub o wykluczeniu akcji z obrotu na rynku regulowanym.
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5. INFORMACJE DOT YCZĄCE EMITENTA
Tabela 3. Siedziba i adres Emitenta
Nazwa

Arteria Spółka Akcyjna

Nazwa skrócona

Arteria S.A.

Siedziba

Warszawa

Adres

ul. Jana Rosoła 10

Telefon

+48 22 648 80 72

Fax

+48 22 648 40 73

e-mail

office@arteria.pl

Adres internetowy

www.arteria.pl , www.arteriasa.com

Źródło: Emitent

5.1. Historia i rozwój Emitenta
30 listopada 2004 roku: założenie spółki Arteria S.A. z kapitałem zakładowym 500.000 złotych przez Dariusza Stokowskiego
i Riada Bekkara; Właścicielami zostali Dariusz Stokowski (95% akcji) oraz Riad Bekkar (5%). W skład
pierwszego zarządu powołani zostali Dariusz Stokowski i Riad Bekkar, w skład pierwszej Rady
Nadzorczej powołani zostali: Marta Stokowska, Paweł Laskowski, Piotr Wocial;
17 stycznia 2005 roku: rejestracja spółki Arteria S.A. w Krajowym Rejestrze Sądowym;
Styczeń 2005 roku: uruchomienie działalności operacyjnej Spółki w oparciu o 50 stanowisk call center;
Styczeń 2005 roku: podpisanie umowy z Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. na realizację usług telemarketingowych;
Luty 2005 roku: podpisanie umów:
- o świadczenie usług dla American Restaurants Sp. z o.o. w zakresie prowadzenia infolinii,
- ramowej o współpracy z Arteria Sp. z o.o. (aktualnie Art Media Sp. z o.o.) w zakresie outsourcingu, usług
marketingu bezpośredniego,
- o świadczeniu usług pośrednictwa ubezpieczeniowego oraz administracji programem ubezpieczeń dla
AIG Polska Towarzystwa Ubezpieczeń S.A.;
Marzec 2005 roku: uruchomienie sprzedaży
konsumenckie);

usług

marketingowych

(programy

lojalnościowe

i

promocje

Marzec 2005 roku: podpisanie umowy z ING Nationale Nederlanden Polska S.A. na realizację projektu wsparcia sprzedaży
(aktywizacji terenowych sił sprzedaży);
Kwiecień 2005 roku: podpisanie umów:
- o świadczenie usług telemarketingowych dla Amplico Life S.A.,
- ramowej o świadczenie usług telemarketingowych dla Verlag Dashöfer Sp. z o.o.;
Maj 2005 roku: podpisanie umowy kredytu inwestycyjnego z BPH S.A. z przeznaczeniem na inwestycje w sprzęt
komputerowy i teleinformatyczny;
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Czerwiec 2005 roku: podpisanie umów trójstronnych:
- z Amplico Life S.A. i Sygma Banque Societe Anonyme S.A. dot. obsługi akcji telemarketingowych ,
- z Amplico Life S.A. i Raiffeisen Bank Polska S.A. dot. obsługi akcji telemarketingowych;
Czerwiec 2005 roku: rozpoczęcie inwestycji w oprogramowanie „Portal Call Center Arterii”;
Lipiec 2005 roku: zwiększenie do 106 dostępnej ilości stanowisk call center do obsługi projektów komercyjnych;
Wrzesień 2005 roku: zwiększenie do 112 dostępnej ilości stanowisk call center do obsługi projektów komercyjnych;
Październik 2005 roku: zwiększenie do 124 dostępnej ilości stanowisk call center do obsługi projektów komercyjnych;
Październik 2005 roku: podpisanie umów:
- z Cosmopolitan Cosmetics Sp. z o.o. na przygotowanie i przeprowadzenie konkursu konsumenckiego marki
Puma,
- o współpracy dot. realizacji usług telemarketingowych z Bertelsmann Media Sp. z o.o.;
Grudzień 2005 roku: podpisanie umów:
- z Bakoma S.A. na organizację i obsługę loterii promocyjnej,
- z Procter & Gamble Operations Polska Sp. z o.o. na obsługę konkursu SMS-owego „Czysta gra”,
- z ING Nationale Nederlanden Polska S.A. na weryfikację i aktualizację bazy danych,
- o świadczenie usług marketingu bezpośredniego z Radius Sp. z o.o. 1;
Styczeń 2006 roku: zwiększenie do 170 dostępnej ilości stanowisk call center do obsługi projektów komercyjnych;
16 lutego 2006 roku: zmiana składu osobowego Rady Nadzorczej Emitenta: odwołanie Marty Stokowskiej ze stanowiska
Przewodniczącej Rady Nadzorczej oraz Piotra Wociala i Pawła Laskowskiego ze stanowisk Członków
Rady Nadzorczej oraz powołanie Biruty Makowskiej na stanowisko Przewodniczącej Rady Nadzorczej
oraz Marty Stokowskiej i Jacka Koskowskiego na stanowiska Członków Rady Nadzorczej;
24 kwietnia 2006 roku: sprzedaż 15% akcji Arteria S.A. przez Dariusza Stokowskiego na rzecz Wojciecha Bieńkowskiego;
28 czerwca 2006 roku: odwołanie przez Radę Nadzorcą Dariusza Stokowskiego z funkcji Prezesa Zarządu Spółki; powołanie
przez Radę Nadzorczą Wojciecha Bieńkowskiego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki;
29 czerwca 2006 roku: zmiana składu osobowego Rady Nadzorczej Emitenta: odwołanie Biruty Makowskiej ze
stanowiska Przewodniczącej Rady Nadzorczej oraz Marty Stokowskiej i Jacka Koskowskiego ze
stanowisk Członków Rady Nadzorczej oraz powołanie Dariusza Stokowskiego na stanowisko
Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Biruty Makowskiej, Jacka Koskowskiego, Marcina
Kaczmarkiewicza oraz Rossa Newens’a na stanowiska Członków Rady Nadzorczej;
17 lipca 2006 roku: wniesienie wszystkich akcji Arteria S.A. posiadanych przez Dariusza Stokowskiego do Nova
Holding Ltd.;

1 Wspólnikiem większościowym Radius Sp. z o.o. jest Riad Bekkar – Członek Zarządu Arteria S.A.
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17 lipca 2006 roku: sprzedaż 1,38% akcji Arteria S.A. przez Wojciecha Bieńkowskiego na rzecz Nova Holding Ltd. oraz
0,46% akcji Arteria S.A. przez Riada Bekkara na rzecz Nova Holding Ltd.;
16 sierpnia 2006 roku: sprzedaż 9,24% akcji Arteria S.A. przez Nova Holding Ltd. na rzecz DM IDM SA;
18 sierpnia 2006 roku: decyzja o wprowadzeniu papierów wartościowych Spółki do obrotu na rynku regulowanym;
18 sierpnia 2006 roku: podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwał w przedmiocie: (i) zamiany
akcji imiennych na akcje na okaziciela oraz podziału akcji, (ii) podwyższenia kapitału zakładowego
w drodze emisji akcji serii B na okaziciela w celu zaoferowania do objęcia w drodze subskrypcji
prywatnej Domowi Maklerskiemu IDM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, (iii) podwyższenia
kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii C w drodze oferty publicznej, (iv) wprowadzenia
akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji, (v) dalszego istnienia Spółki,
(vi) zmiany składu osobowego Rady Nadzorczej Emitenta - odwołanie Dariusza Stokowskiego,
Marcina Kaczmarkiewicza, Biruty Makowskiej, Jacka Koskowskiego i Rossa Newens’a ze składu
Rady Nadzorczej Spółki oraz powołanie Zbigniewa Łapińskiego, Grzegorza Leszczyńskiego, Pawła
Grabowskiego, Wojciecha Szwarca i Marcina Kaczmarkiewicza do składu Rady Nadzorczej Spółki
i jednoczesne powierzenie Zbigniewowi Łapińskiemu pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady
Nadzorczej;
Sierpień 2006 roku: podpisane umowy z AIG Amplico Life S.A. i PKO Bank Polski S.A.;
Sierpień 2006 roku: zwiększenie do 200 dostępnej ilości stanowisk call center do obsługi projektów komercyjnych;
4 września 2006 roku: odwołanie Członków Zarządu oraz powołanie Pana Wojciecha Bieńkowskiego na stanowisko
Prezesa Zarządu Spółki na okres trzech lat oraz Pana Riada Bekkara na stanowisko Członka Zarządu
Spółki na okres trzech lat;
20 września 2006 roku: rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii B; sprzedaż 4,9%
akcji Arteria S.A. przez Nova Holding Ltd. na rzecz Dariusza Stokowskiego;
5 października 2006 roku: sprzedaż 5% akcji Arteria S.A. przez Nova Holding Ltd. na rzecz dwóch osób fizycznych;
9 października 2006 roku: zawarcie umowy inwestycyjnej i akcjonariuszy (Investment and shareholders agreement)
dotyczącej inwestycji w spółkę Partner Kredytowo Finansowy sp. z o.o. oraz umowy potrącenia.
Zakup udziałów Cortaro Holding LTD.

5.2. Ogólny zarys działalności
Arteria S.A. jest spółką działającą na rynku usług outsourcing’u sprzedaży oraz procesów biznesowych,
świadczonych w oparciu o nowoczesne rozwiązania technologiczne i szerokie kompetencje z zakresu organizacji
i zarządzania sprzedażą.
W generalnym podejściu outsourcing oznacza korzystanie przedsiębiorstw z lokowania pewnej części swoich
procesów biznesowych poza swoją organizacją, poprzez wykorzystanie zewnętrznych wykonawców oferujących
kompleksowe usługi w różnych zakresach. Outsourcing’iem jest zarówno korzystanie z usługi biura księgowego zamiast
tworzenia działu księgowości w firmie, korzystanie z usług firmy IT zamiast zatrudniania informatyka, jak również oddawanie
innym wyspecjalizowanym w świadczeniu danych usług firmom całości wybranych procesów typu: organizacja sprzedaży,
zarządzanie relacjami z klientem, windykacja, zarządzanie kadrami, ochrona mienia, zarządzanie budynkami biurowymi
i magazynowymi itp.
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W przypadku Emitenta usługi outsourcing’u sprzedaży to przede wszystkim zdefiniowanie strategii, oferowanie
pełnej organizacji, zarządzania i wykonania zadań związanych ze sprzedażą produktów i usług zewnętrznych
zleceniodawców oraz zarządzaniu relacjami z ich klientami. Zakres tak zdefiniowanych usług oferowanych przez
Emitenta obejmuje:
•

Tworzenie modeli zarządzania sprzedażą lub wybranymi kanałami sprzedaży dla zleceniodawców, w skład którego
wchodzi:
•

o sprzedaż w zintegrowanym modelu sprzedaży – integracja wielu kanałów sprzedaży i centralne zarządzanie
procesami,

•

o sprzedaż usług i produktów przez telefon,

•

o sprzedaż usług i produktów zleceniodawców zewnętrznych poprzez terenowych przedstawicieli handlowych,

•

o sprzedaż przez Internet,

•

o obsługa detalicznej sieci sprzedaży,

•

o pozyskiwanie i tworzenie baz danych,

•

o rekrutacja i szkolenia pracowników,

•
•

o pełne raportowanie operacyjne i zarządcze outsourcing’owanych procesów,
doradztwo strategiczne w obszarze sprzedaży:

•

o określenie strategii sprzedaży,

•

o modelowanie finansowe,

•

o opracowywanie i optymalizowanie procesów,

•

o dobór kanałów dystrybucji,

•

o dobór kanałów komunikacji,

•

zarządzanie relacjami z pozyskanymi klientami zleceniodawców, w tym:
•

o obsługa infolinii,

•

o obsługa korespondencji z klientami,

•

o obsługa monitoringu należności,

•

o zarządzanie danymi osobowymi klientów.
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Rysunek 1. Arteria S.A. – Organizacja sprzedaży „do wynajęcia”

Narzędzia:

Kompetencje:
Produkt
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zleceniodawcy

Kompetencje w zakresie
sprzedaży;
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Własne rozwiązania IT.
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Plan
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kanałów
dystrybucji

OUTSOURCING

COMPANY

Budowa lub
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bazy danych

Zatrudnienie
i wyszkolenie
pracowników

Zarządzanie
procesami
sprzedaży

Raportowanie

Efektywna sprzedaż
produktu lub usługi
zleceniodawcy

Wartość dodana dla
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Źródło: Emitent
Powyższy rysunek obrazuje unikalny charakter działalności Arterii S.A., polegający na optymalnym połączeniu następujących
elementów:
•

szerokie kompetencje biznesowe;

•

procesowe podejście do zagadnień sprzedaży i obsługi klienta;

•

rozbudowane centrum technologiczne, w tym call center.

Koncepcja outsourcing’u wiąże się zawsze z optymalizacją zarządzania oraz ograniczenia kosztów w organizacji, która
się na to decyduje. Dzięki takiej ofercie zleceniodawca może zrezygnować z budowy i utrzymywania własnego zespołu
zajmującego się danymi procesami w firmie. Oznacza to możliwość oszczędności czasu, pieniędzy i lepszej alokacji zasobów
ludzkich. Wymaga to od Emitenta oferowania w ramach świadczonych usług doradztwa strategicznego, wdrożenia
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odpowiednich rozwiązań IT oraz integracji usługi outsourcing’u i związanego z tym szczegółowego raportowania
z systemem IT zleceniodawcy. Podstawą do świadczenia tak szerokich usług jest kompetentna kadra menedżerska, oraz
nowoczesne technologie wykorzystywane do realizacji działań Spółki.
Zdaniem Emitenta, sama wiedza i kompetencje nie wystarczają do świadczenia usług zintegrowanego outsourcing’u
sprzedaży w pełnym modelu realizowanym przez Spółkę – niezbędne są technologie do dopełnienia całości modelu.
Technologie stosowane przez Arterię to przede wszystkim własne, nowoczesne call center (centrala wraz ze specjalistycznym
oprogramowaniem) oraz rozwiązania integrujące aplikacje CRM oraz zarządzania siecią sprzedaży.
Rysunek 2. Zintegrowany outsourcing sprzedaży
Bazy Danych

Call Center

Sprzedaż

partnerzy/właściciele
baz transakcyjnych

bazy dostawców
komercyjnych

Klienci

sklep

Dane
projektowe

Call Center

internet

bazy tworzone
na zlecenie
handlowcy
mobilni
zaktualizowane
bazy danych
Źródło: Emitent
Kompleksowość usług oferowanych zleceniodawcom dzięki grupie kapitałowej Nova Holding, Ltd.
Emitent jest częścią grupy kapitałowej Nova Holding Ltd. z siedzibą w Londynie, UK (więcej o grupie i głównym właścicielu
patrz część III, punkt 7. Struktura Organizacyjna). Ze względu na komplementarność usług pomiędzy Arterią a innymi
spółkami z Nova Holding Ltd., Arteria może oferować zleceniodawcom szerszą niż własna gamę usług posiłkując się
usługami firm z grupy.
Nova to niezależna grupa kapitałowa, działająca na rynku nowoczesnych usług komunikacji marketingowej. W skład Grupy
(oprócz Emitenta) wchodzą m.in.:
•

Polymus Sp. z o.o. (marketing, reklama i komunikacja marketingowa),

•

Program Sp. z o.o. (marketing i komunikacja poprzez kanały płatnych telewizji),

•

Comtica Sp. z o.o. (rozwiązania software’owe wspierające zarządzanie procesami sprzedaży i obsługi klienta),

•

Ciszewski Public Relations Sp. z o.o. (public relations, obsługa event’ów i sponsoring),

•

4FUN.TV S.A. (interaktywna telewizja dla młodzieży, nowoczesna platforma komunikacji marketingowej),

•

Nova Communications Group Polska Sp. z o.o. (doradztwo strategiczne oraz w zakresie komunikacji
marketingowej).
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Spółki te prowadzą wzajemnie się uzupełniającą działalność na wielu polach. Dzięki temu zleceniodawca Arterii S.A., chcąc
skorzystać z usług wykraczających poza zakres oferowany przez Arterię, może skorzystać z oferty innej firmy należącej
do Nova Holding. Przynależność do grupy pozwala dzięki temu rozwinąć bazę klientów (zwiększając jednocześnie ich
satysfakcję z wykonania usługi) oraz pozwala obniżyć koszty transakcyjne zleceniodawcy.

Główne obszary działalności
W chwili obecnej główni odbiorcy usług outsourcing’u sprzedaży pochodzą z dwóch sektorów:
•

finansowego (ubezpieczenia, bankowość, leasing);

•

wydawniczego (wydawnictwa biznesowe oraz konsumenckie).

Tabela 4. Najważniejsi zleceniodawcy Emitenta pod względem obrotów
06.2006 r.
1.

Wydawnictwo „Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.

2.

ING Nationale – Nederlanden Polska S.A.

3.

Amplico Life S.A.

4.

American Restaurants Sp. z o.o.

5.

Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o.

6.

Bakoma S.A.

7.

AIG Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

8.

Pozostali

Źródło: Emitent

Produkty i usługi
Aktualnie Emitent oferuje siedem kategorii usług:
1. Outsourcing zarządzania sprzedażą i doradztwo strategiczne w obszarze sprzedaży;
2. Aktywizacja przedstawicieli handlowych i zarządzanie informacją sprzedażową;
3. Telesprzedaż oraz telefoniczne przyjmowanie zamówień;
4. Aktualizacja baz danych i obrót bazami danych;
5. Zarządzanie relacjami z klientem;
6. Obsługa marketingowych programów wsparcia sprzedaży;
7. Planowana usługa - wynajem platformy technologicznej i organizacja sprzedaży w Internecie – e-commerce.

5.3. Strategia i rozwój
Emitent znajduje się w fazie dynamicznego wzrostu przychodów i zysków. Nadrzędnym celem strategicznym jest
budowanie wartości Spółki dla akcjonariuszy poprzez optymalne wykorzystanie posiadanych zasobów oraz realizację
projektów rozwojowych. Operacyjne cele na najbliższe lata to pozyskanie nowych, kluczowych zleceniodawców,
w szczególności w grupie usług outsourcingu sprzedaży oraz dalszy dynamiczny wzrost obrotów i zysku netto.
Emitent planuje dalszy rozwój działalności w następujących, głównych obszarach:
1. rozwój portfela usług outsourcing’u sprzedaży, rozwój zespołu doradztwa i wdrożeń oraz rozwój terenowej
struktury sprzedaży i dystrybucji produktów i usług zleceniodawców (biura regionalne, punkty sprzedaży,
mobilni handlowcy),
2. rozwój uniwersalnej platformy e-commerce do wynajęcia, jako kolejnego kanału sprzedaży w portfelu kanałów
do wynajęcia Spółki (telesprzedaż, sprzedaż poprzez mobilnych handlowców, punkty sprzedaży detalicznej),

19

Podsumowanie

Prospekt emisyjny Arteria S.A.

3. dalszy organiczny wzrost w obszarze usług wsparcia sprzedaży przy wykorzystaniu rosnących zasobów
call center, oraz rozwój usług wielojęzycznego call center skierowanych na rynki krajów członkowskich Unii
Europejskiej (przede wszystkim rynek niemiecki),
4. dalsze inwestycje w najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne do zarządzania procesami sprzedaży
i obsługi klienta (procesami biznesowymi).
W efekcie realizacja określonej powyżej strategii umożliwi Emitentowi:
1. ugruntowanie wiodącej pozycji na rynku usług outsourcingu sprzedaży,
2. oferowanie coraz szerszego wachlarza usług w oparciu o innowacyjne rozwiązania technologiczne,
3. ekspansję na nowe rynki oraz akwizycję podmiotów o znaczącej pozycji w segmentach, w których działają,
4. bycie kluczowym partnerem dla liderów gospodarki z różnych branż.

5.4. Główne rynki
Emitent działa na rynku outsourcing’u procesów biznesowych. Rynek ten charakteryzuje się dużą ilością segmentów, które
nie przenikają się wzajemnie. I tak segment usług ochroniarskich nie będzie miał nic wspólnego z rynkiem outsourcing’u
usług księgowych, a segment usług wsparcia i outsourcing’u sprzedaży nie będzie przenikał się z segmentem zarządzania
nieruchomościami.
Emitent koncentruje się na segmencie outsourcing’u sprzedaży, w szczególności w branżach:
•

Finansowej (banki, ubezpieczenia)

•

Wydawniczej

•

Telekomunikacyjnej

Outsourcing sprzedaży
Segmentem rynku outsourcing’u, na którym działa Emitent, jest outsourcing i wsparcie sprzedaży. Emitent jest jednym
z liderów tego rynku. Potencjalnymi konkurentami, którzy mają szansę na szerokie podejście do tematu outsourcing’u
sprzedaży, są przedsiębiorstwa działające w branży marketingu bezpośredniego, organizacji struktur terenowych sprzedaży
i zarządzające dużymi komercyjnymi call center.
Rynek outsourcing’u sprzedaży obejmuje coraz więcej branż gospodarki. Zgodnie z obserwacjami Emitenta, wiele
przedsiębiorstw z branży dóbr szybkozbywalnych (FMCG) aktywnie poszukuje możliwości outsourcing’u sprzedaży swoich
produktów. Szacunki poczynione na podstawie tych obserwacji wskazują, że wielkość tego segmentu outsourcing’u
sprzedaży sięga 80-100 mln zł obrotów rocznie 2. Emitent zamierza aktywnie pozyskiwać zleceniodawców z tej branży
w najbliższym czasie.
Głównymi zleceniodawcami outsourcing’u sprzedaży są wciąż instytucje finansowe, przede wszystkim ubezpieczyciele
i banki. Do niedawna banki wymagały wyłączności na sprzedaż i oferowanie swoich produktów, jednakże w dniu dzisiejszym
coraz więcej banków rezygnuje z tego wymogu, który ograniczał istotnie możliwość podzlecania i outsourcing’u sprzedaży
produktów przedsiębiorstwom działającym dla wielu zleceniodawców. W chwili obecnej Emitent aktywnie rozszerza swoją
działalność w tej branży gospodarki, z której roczny obrót na usługach outsourcing’u może sięgnąć 200 mln zł. 3
Na podstawie powyższych obserwacji oraz szacunków Emitenta, wielkość krajowego rynku outsourcing’u i wsparcia
sprzedaży w perspektywie 2-3 lat Emitent ocenia na 600-800 mln zł 4 rocznych obrotów. Celem Emitenta jest osiągnięcie
pozycji lidera na tym rynku.

2 Szacunki Emitenta
3 Szacunki Emitenta
4 Szacunki Emitenta
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Odbiorcy usług
Do rynkowych odbiorców usług firm oferujących usługi outsourcing’u sprzedaży i relacji z klientami należą głównie
przedsiębiorstwa z branży finansowej (33%), telekomunikacyjnej i IT (28%) oraz z branży wydawniczej (7%) 5 (patrz Tabela
poniżej). Pozostałe branże korzystające z tych usług to: handel, niewyspecjalizowane usługi, przemysł, transport i logistyka,
media, przemysł spożywczy, opieka zdrowotna, farmaceutyka oraz przedsiębiorstwa użyteczności publicznej.
Procentowy podział przychodów netto według branż, do których Emitent świadczy usługi przedstawiony został poniżej.
Tabela 5. Przychody Emitenta według branż w pierwszym półroczu 2006 r., w roku 2005 oraz w pierwszym
półroczu 2005 r.
Odbiorcy

Emitent
01.01.2006 r.30.06.2006 r.

Rynek

01.01.2005 r. –
31.12.2005 r.

01.01.2005 r. –
30.06.2005 r.

01.01.2005 r.
31.12.2005 r.

Wartość

Udział

Wartość

Udział

Wartość

Udział

Udział

Branża wydawnicza

2 744

41%

2 615

38%

1 029

37%

7%

Branża finansowa
i ubezpieczeniowa

2 341

36%

2 146

32%

879

31%

33%

Branża
telekomunikacyjna
i IT

182

3%

0,00

0%

0

0%

28%

1 289

20%

2 017

30%

894

32%

32%

Pozostałe

Źródło: Emitent , Raport „Call Center w Polsce”, Ewa Piskurek, Karen A. Shire, czerwiec 2005

Podsumowanie pozycji rynkowej Emitenta
W zakresie segmentu outsourcing’u sprzedaży Arteria jest jednym z prekursorów oferowania pełnego modelu outsourcing’u
i wsparcia sprzedaży w Polsce.
Arteria posiada przewagę konkurencyjną i w okresie najbliższych trzech lat ma dużą szansę utrzymać tę przewagę
ze względu na:
•

specjalistyczny know-how,

•

relacje z klientami,

•

dostęp do klientów Nova Holding i możliwość oferowania im komplementarnych usług.

Ponadto rynek outsourcing’u sprzedaży posiada bariery wejścia:
•

wszechstronny know-how, który łączy w sobie znajomość wielu dziedzin: sprzedaż, technologia, marketing
i zarządzanie dużymi strukturami ludzkimi,

•

doświadczenie, relacje z klientami i unikalne kompetencje kadry menedżerskiej.

Rynek call center znajduje się w fazie dynamicznego rozwoju, a tradycyjne call center szukają aktywnie możliwości
zwiększenia swoich zysków, która może być realizowana m.in. poprzez migrację w kierunku coraz szerszej gamy usług
wsparcia i outsourcing’u sprzedaży. Arteria pod względem liczby stanowisk plasuje się w czołówce komercyjnych call
center. Największymi pod względem liczebności stanowisk call center są: TP Internet, Call Center Poland, PCM, CTM
Teleperformance, Contact Point, Sitel.

5 Źródło: Raport „Call Center w Polsce”, Ewa Piskurek, Karen A. Shire, czerwiec 2005
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6. WYNIKI PRZEDSIĘBIORSTWA, SYTUACJA FINANSOWA I PERSPEKTYWY
6.1. Wyniki przedsiębiorstwa
Wybrane dane finansowe Emitenta na koniec czerwca 2005, na koniec roku 2005, na koniec czerwca 2006 zostały
przedstawione w poniższej tabeli. Dane na 31.12.2005 pochodzą ze sprawozdania finansowego Emitenta zbadanego przez
biegłego rewidenta. Dane na 30.06.06. pochodzą ze sprawozdania finansowego poddanego przeglądowi przez biegłego
rewidenta.
Tabela 6. Wyniki Emitenta w tys. zł
Wyszczególnienie

01.01.2006r.
- 30.06.2006r.

01.01.2005r.
- 31.12.2005r.

01.01.2005r.
- 30.06.2005 r.

I. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi,
w tym:

6 556

6 999

3 013

II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i
materiałów

5 115

6 223

2 710

192

162

23

1 441

776

303

23

47

0

Koszty ogólnego zarządu

482

1 000

208

IV. Zysk ze sprzedaży

936

(271)

95

74

0

0

2

55

0

V. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

1 008

(326)

95

VI. EBITDA (wynik operacyjny + amortyzacja)

1 200

(164)

118

16

36

0

115

50

4

VII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej

909

(340)

91

VIII. Zysk (strata) brutto (I±J)

909

(340)

91

Podatek dochodowy

126

(25)

13

IX. Zysk (strata) netto

783

(315)

78

Amortyzacja
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży
Koszty sprzedaży

Pozostałe przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne

Przychody finansowe
Koszty finansowe

Źródło: Emitent
Prezentowany okres działalności firmy obejmuje jej rozruch oraz dynamiczny rozwój. Odzwierciedlają to wyniki firmy.
Przychody Emitenta uzyskane w pierwszym półroczu 2006 kształtowały się na podobnym poziomie co w całym roku 2005,
a w porównaniu do pierwszego półrocza 2005 wzrosły o 118%. Jednocześnie tempo wzrostu kosztów sprzedanych towarów
i usług w badanym okresie było wolniejsze. W pierwszym półroczu 2006 koszty te były wyższe o 89% w porównaniu do
analogicznego okresu roku poprzedniego.

6.2. Prognoza finansowa
Prezentowana prognoza wyników finansowych na lata 2006-2007 została oparta o historyczne analizy wyników firmy,
podpisane kontrakty z kluczowymi klientami oraz założenia co do pozostających do dyspozycji Spółki zasobów sprzętowych
i ludzkich.
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Tabela 7. Prognozy wybranych wyników finansowych Arteria S.A. (Dane historyczne wg wariantu porównawczego
rachunku zysków i strat)

Przychody netto ze sprzedaży

Rok 2005

I połowa 2006

Rok 2006

Rok 2007

wykonanie

wykonanie

prognoza

prognoza

7 009

6 519

14 165

18 322

-327

1 008

2 529

3 750

-4,7%

15,5%

17,9%

20,5%

-165

1 200

2 936

4 274

-2,4%

18,4%

20,7%

23,3%

-315

783

2 004

3 037

-4,5%

12,0%

14,1%

16,6%

Wynik na działalności operacyjnej (EBIT)
EBIT jako % przychodów
Wynik na działalności operacyjnej
powiększony o amortyzację (EBITDA)
EBITDA jako % przychodów
Zysk netto
Zysk netto jako % przychodów
Źródło: Emitent

Prezentowane powyżej prognozy zyskowności Spółki zostały oparte o następujące obliczenia:
•

prognozę przychodów Spółki,

•

budżet kosztów pośrednich przygotowany na rok 2006 w szczegółach i szacunkowo na rok 2007,

•

planowane inwestycje i związaną z tym amortyzację środków trwałych.

W prezentowanych obliczeniach nie zostały wzięte pod uwagę projekty outsourcing’u sprzedaży będące w fazie
przygotowawczej.

6.3. Tendencje
6.3.1. Tendencje Mikroekonomiczne obserwowane u Emitenta
Wzrost przychodów ze sprzedaży
W wyniku dynamicznego rozwoju działalności, pozyskiwaniu nowych zleceniodawców oraz zwiększaniu skali współpracy
z dotychczasowymi zleceniodawcami Emitent odnotował prawie 100% wzrost przychodów w bieżącym roku
obrachunkowym. Przychody ze sprzedaży Emitenta na koniec roku 2005 wyniosły 6 999 tys. zł, a w połowie roku 2006 już
6 556 tys. zł (patrz część III, punkt 9.1 niniejszego Prospektu). Prognozowane przychody Emitenta za cały rok obrotowy 2006
wynoszą 14 165 tys. zł (patrz część III, punkt 13 niniejszego Prospektu).

Wzrost produktywności pracowników
Od początku roku 2006 Emitent odnotował wzrost produktywności pracowników. Jest to wynikiem coraz większej
automatyzacji i coraz lepszych technologii posiadanych przez Emitenta. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom
technologicznym możliwe było sprawowanie lepszej kontroli nad pracą pracowników operacyjnych, tworzenie
szczegółowych raportów, dzięki którym można przeprowadzać analizy produktywności i dokonywać zmian w systemie
zarządzania zasobami ludzkimi, które umożliwiają wzrost efektywności pracy.

Wyższy poziom wykorzystania zasobów
Działalność Emitenta cechuje się wzrostem efektywności wykorzystania zasobów. Zrealizowane od początku bieżącego roku
obrachunkowego inwestycje nie były dokonane na podstawie z góry założonych budżetów. Wynikały one z konkretnego
zapotrzebowania zgłaszanego przez zleceniodawców wymagających coraz większej rozbudowy infrastruktury. Taka
sytuacja jest wynikiem coraz lepszej pozycji rynkowej Emitenta i posiadanego zaufania zleceniodawców.

Spadek kosztów telekomunikacyjnych
Patrz opis - Tendencje Makroekonomiczne poniżej
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Wzrost kosztów zatrudnienia
Branża outsourcing’u sprzedaży charakteryzuje się wysokim wskaźnikiem rotacji pracowników na szczeblu handlowym.
Nie jest to pozytywne zjawisko, gdyż częste zmiany pracowników mają wpływ na jakość świadczonych usług oraz na
koszty szkolenia i rekrutacji. Jest to jednakże stały element związany z tym biznesem. Emitent w celu obniżenia wskaźnika
rotacji pracowników w bieżącym roku rozliczeniowym stosował systemy premiowe mające na celu podniesienie
zadowolenia pracowników. Skutkiem tego był jednakże wzrost kosztów wynagrodzenia w Spółce w porównaniu do firm
konkurencyjnych.

Zmniejszenie rotacji pracowników
W okresie od końca poprzedniego okresu rozliczeniowego Emitent obserwował spadek rotacji pracowników, który
pośrednio wynika z opisywanego powyżej wzrostu wynagrodzeń. Jest to korzystna tendencja, gdyż pomaga podnieść
jakość świadczonych usług (jest mniej niedoświadczonych, młodych pracowników, którzy potrzebują czasu, by osiągnąć
pełną efektywność pracy).

Automatyzacja procesów
Emitent w coraz większym stopniu automatyzuje procesy wewnętrzne. W okresie od zakończenia ostatniego roku
obrachunkowego umożliwiło to poprawę efektywności finansowej Emitenta oraz zwiększenie szybkości dostępu do
informacji.

Zapasy
Ze względu na specyfikę działalności (działalność usługowa) Emitent nie posiada zapasów.

Ceny sprzedaży
W okresie od końca ostatniego roku obrachunkowego Emitent nie odnotował istotnych zmian w cenach usług oferowanych
zleceniodawcom.

6.3.2.Tendencje Makroekonomiczne
Jednym z głównych trendów w nowoczesnym podejściu do biznesu w Polsce i na świecie jest outsourcing procesów
biznesowych. Trend outsourcing’u obejmuje zarówno korzystanie przedsiębiorstw z usług zewnętrznych zleceniobiorców,
jak i budowanie przez duże międzynarodowe korporacje centrów outsourcing’u dla spółek z danej grupy kapitałowej.
Usługi outsourcing’u są mocno skorelowane z ogólną kondycją gospodarczą oraz tendencjami panującymi
w poszczególnych branżach. Należy się spodziewać, że wraz ze wzrostem gospodarczym rynek outsourcing’u będzie
dynamicznie rosnąć, natomiast w przypadku recesji może cierpieć na trudności.
Ogólnoświatowy trend outsourcing’u jest jednym z głównych motorów napędowych gospodarki Indii, które stały się
światowym centrum outsourcing’u procesów biznesowych. Jest to również duża szansa dla gospodarki Polski, która dzięki
swojemu położeniu geograficznemu, dobrej infrastrukturze telekomunikacyjnej, oraz wykwalifikowanej kadrze ma szansę
na zaistnienie w tym segmencie usług na skalę europejską. Potencjał rynku, jego obecna sytuacja i przykłady przedsiębiorstw
zagranicznych z branży outsourcing’u przedstawione zostały w części III punkt 5.4. niniejszego Prospektu.

Outsourcing z krajów Europy Zachodniej
Oprócz przedsiębiorstw krajowych coraz więcej firm z obszaru Unii Europejskiej decyduje się na outsourcing procesów
biznesowych w Polsce. Dzieje się tak ze względu na:
•

relatywnie niższe koszty zatrudnienia w Polsce,

•

wysoką jakość oferowanych przez polskie firmy usług,

•

niewielką odległość Polski od państw zachodniej Europy.
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Dla polskich firm oznacza to nie tylko szansę zwiększenia generowanych przychodów, lecz również możliwość wprowadzenia
swojej oferty na rynek europejski. Sytuacja ta stwarza szansę dla Emitenta na pozyskanie klientów z zagranicy.

Tendencje na rynku call center
Aktualnie duże przedsiębiorstwa call center inwestują w rozwój swojej dotychczasowej działalności, chcąc zwiększać skalę
działania. Należy spodziewać się, że w niedługim czasie na tym rynku powinny zachodzić procesy konsolidacji poprzez
akwizycje mniejszych firm przez większe, jak i łączenie się wielu mniejszych operatorów call center.

Spadek kosztów telekomunikacyjnych
W ciągu ostatniego roku koszty połączeń telefonicznych wykonywanych przez konsultantów w call center spadły
według szacunków Emitenta o około 20%. Wynika to z rosnącej konkurencji na rynkach telekomunikacyjnych. Ponadto
firmy korzystające z usług telekomunikacyjnych poszukują nowych, tańszych dostawców tych usług. Wysokość stawek
jest również zależna od wielkości przedsiębiorstwa. Im więcej ruchu telekomunikacyjnego (minuty połączeń) będzie
przedsiębiorstwo generować, tym lepsze stawki może wynegocjować.

Wzrost zapotrzebowania na usługi wsparcia i outsourcingu sprzedaży
Emitent obserwuje wzrost zapotrzebowania na usługi wsparcia i outsourcingu sprzedaży. W przeszłości przedsiębiorstwa
korzystały jedynie z prostych usług call center, takich jak telesprzedaż bądź infolinia. Aktualnie wymagania zleceniodawców
wzrosły. Coraz częściej poszukują partnerów, którzy zapewnią im szeroki zakres usług, obejmujący zaplanowanie całego
procesu sprzedaży, planu finansowego, zdefiniowanie i wdrożenie procesów sprzedaży w oparciu o nowoczesną
technologię i kompetencje. Wzrosły także wymagania zleceniodawców odnośnie systemów raportowania sprzedaży oraz
nadzoru i logistyki całego projektu. Oferta firm zajmujących się wsparciem i outsourcing’iem sprzedaży coraz częściej
obejmuje również doradztwo operacyjne, finansowe i strategiczne w zakresie sprzedaży.

Edukacja rynku
Zgodnie z obserwacjami Emitenta, rośnie świadomość potencjalnych zleceniodawców istnienia nowoczesnych kanałów
komunikacji z klientem oraz nowoczesnych technologii wspierających skuteczną obsługę, nadzór i zarządzanie sprzedażą.
Zwiększa się świadomość potrzeby korzystania ze specjalistycznych firm, których wiedza i kompetencje pozwalają na
usprawnienie działalności.

Rozwój technologii
Firmy, które chcą świadczyć pełne, kompleksowe usługi w zakresie wsparcia i outsourcing’u sprzedaży muszą nieustannie
unowocześniać posiadane przez siebie narzędzia i systemy.

7. INFORMACJE O CZŁONKACH ZARZĄDU I OSOBACH ZARZĄDZAJĄCYCH
W YŻSZEGO SZCZEBLA
7.1. Zarząd
W skład Zarządu wchodzą następujące osoby:
•

Pan Wojciech Bieńkowski – Prezes Zarządu,

•

Pan Riad Bekkar – Członek Zarządu.

Wojciech Bieńkowski - Prezes Zarządu
Pan Wojciech Bieńkowski pełni funkcję Prezesa Zarządu.
Miejscem wykonywania pracy przez pana Wojciecha Bieńkowskiego jest siedziba Spółki w Warszawie, przy ul. Rosoła 10.
Poza przedsiębiorstwem Emitenta Pan Wojciech Bieńkowski nie wykonuje działalności, która może mieć istotne znaczenie
z punktu widzenia działalności wykonywanej przez Emitenta.
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Zgodnie ze złożonym oświadczeniem nie występują powiązania rodzinne pomiędzy panem Wojciechem Bieńkowskim
a innymi członkami Zarządu, Rady Nadzorczej lub osobami zarządzającymi wyższego szczebla.
Pan Wojciech Bieńkowski posiada wykształcenie wyższe. W 1999 roku ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie,
specjalizacja Finanse i Bankowość i uzyskał tytuł magistra.
Przebieg pracy zawodowej i zajmowane stanowiska:

1996 – 1998

Citibank (Poland) S.A., Management Associate,

1998 – 1999

Wizja TV Sp. z o.o., Retail Sales Manager,

1999 – 2000

Astercity Cable Sp. z o.o., Dyrektor Sprzedaży,

2000 – 2001

Polymus Dystrybucja Sp. z o.o., Dyrektor Komercyjny,

2002 – 2004

Arteria Sp. z o.o. (aktualnie Art Media Sp. z o.o.), Dyrektor Zarządzający, Członek Zarządu,

od 2002

Własna działalność gospodarcza Wojciech Bieńkowski Business Friends,

2005

4FUN.TV S.A., Przewodniczący Rady Nadzorczej,

od 2005

Arteria S.A., Dyrektor Zarządzający,

od 2006

Arteria S.A., Prezes Zarządu,

od 2006

Partner Kredytowo Finansowy Sp. z o.o., Członek Rady Nadzorczej.

W okresie ostatnich 5 lat pan Wojciech Bieńkowski posiadał udziały w następujących spółkach:
- Sellpoint Army Sp. z o.o., do 2006,
- Comtica Sp. z o.o., od 2003 do 2005,
- Arteria Sp. z o.o. (aktualnie Art Media Sp. z o.o.), od 2001 do 2004,
- Arteria S.A., od 2006.
W okresie ostatnich 5 lat pan Wojciech Bieńkowski pełnił funkcje w organach następujących spółek:
- Arteria Sp. z o.o. (aktualnie Art Media Sp. z o.o.), Członek Zarządu od 2001 do 2004,
- Comtica Sp. z o.o., Członek Rady Nadzorczej od 2003 do 2004,
- 4FUN.TV S.A., Przewodniczący Rady Nadzorczej w 2005,
- Arteria S.A., Prezes Zarządu od 2006,
- Partner Kredytowo Finansowy Sp. z o.o., Członek Rady Nadzorczej od 2006.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, w okresie ostatnich 5 lat pan Wojciech Bieńkowski:
- nie był, poza spółkami wskazanymi powyżej, członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych ani
wspólnikiem w innych spółkach kapitałowych lub osobowych,
- nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo oszustwa,
- nie pełnił funkcji członka organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorujących w podmiotach, w stosunku do
których w okresie jego kadencji ogłoszono upadłość, ustanowiono zarząd komisaryczny lub otwarto likwidację,
- nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych
Emitenta ani zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta,
- nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych
(w tym organizacji zawodowych).
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Riad Bekkar – Członek Zarządu
Pan Riad Bekkar pełni funkcję Członka Zarządu.
Miejscem wykonywania pracy przez pana Riada Bekkara jest siedziba Spółki w Warszawie, przy ul. Rosoła 10.
Działalność pana Riada Bekkara wykonywana poza Emitentem polega na posiadaniu udziałów w spółkach
Radius Sp. z o.o., Renloger Polska Sp. z o.o. oraz Radius Technology Sp. z o.o. oraz pełnieniu funkcji Prezesa Zarządu
w dwóch ostatnich spółkach. Z uwagi na fakt, iż zakres działalności powyższych spółek potencjalnie pokrywa się
z zakresem działalności Emitenta, pan Riad Bekkar w dniu 7 lutego 2005 roku uzyskał zgodę Rady Nadzorczej Emitenta na
prowadzenie działalności konkurencyjnej w formie 2 spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, tj. Radius Sp. z o.o. oraz
Renloger Polska Sp. z o.o. oraz w dniu 21 kwietnia 2006 roku uzyskał zgodę Rady Nadzorczej Emitenta na prowadzenie
działalności konkurencyjnej w postaci posiadania przez niego 55% kapitału zakładowego oraz pełnienia funkcji Prezesa
Zarządu Radius Technology Sp. z o.o. Zgodnie z oświadczeniem Emitenta, powyższe spółki w chwili obecnej nie prowadzą
działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem nie występują powiązania rodzinne pomiędzy panem Riadem Bekkarem a innymi
członkami Zarządu, Rady Nadzorczej lub osobami zarządzającymi wyższego szczebla.
Pan Riad Bekkar posiada wykształcenie wyższe. W 1991 roku ukończył la Chambre de Commerce de la Wilaya de Tlemcen,
Algieria, uzyskując tytuł programista komputerowy oraz w 2003 roku ukończył pierwszą część studiów MBA w l’Institut
Francais de Gestion w Warszawie.
Przebieg pracy zawodowej i zajmowane stanowiska:
1993 - 1994

Emaco SARL, Programista Komputerowy,

1994 - 1999

Astrum Trading Ltd. Sp. z o.o., Prezes Zarządu,

1998 - 2000

Poltruck Iveco Sp. z o.o., Fleet Sales Manager,

2000 - 2003

Catus Polska Sp. z o.o., Prezes Zarządu,

2001 - 2002

Smorawiński i Spółka BMW Sp.j., Area Manager,

2003 - 2005

Arteria Sp. z o.o. (aktualnie Art Media Sp. z o.o.), Sales Manager,

od 2004

Renloger Polska Sp. z o.o., Prezes Zarządu,

2004 - 2006

Radius Sp. z o.o. , Prezes Zarządu,

od 2004

Arteria S.A., Członek Zarządu,

od 2005

4FUN.TV S.A., Członek Rady Nadzorczej,

od 2006

Radius Technology Sp. z o.o., Prezes Zarządu.

W okresie ostatnich 5 lat pan Riad Bekkar posiadał udziały w następujących spółkach:
- Catus Sp. z o.o., od 2000 do 2003,
- Radius Sp. z o.o., od 2004,
- Renloger Polska Sp. z o.o., od 2004,
- Radius Technology Sp. z o.o., od 2006,
- Arteria S.A., od 2004,
- 4FUN.TV S.A. od 2005 roku.
W okresie ostatnich 5 lat pan Riad Bekkar pełnił funkcje w organach następujących spółek:
- Catus Polska Sp. z o.o., Prezes Zarządu od 2000 do 2003,
- Renloger Polska Sp. z o.o., Prezes Zarządu od 2004,
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- Radius Sp. z o.o. , Prezes Zarządu od 2004 do 2006,
- Arteria S.A., Członek Zarządu od 2004,
- 4FUN.TV S.A., Członek Rady Nadzorczej od 2005,
- Radius Technology Sp. z o.o., Prezes Zarządu od 2006.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, w okresie ostatnich 5 lat pan Riad Bekkar:
- nie był, poza spółkami wskazanymi powyżej, członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych ani
wspólnikiem w innych spółkach kapitałowych lub osobowych,
- nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo oszustwa,
- nie pełnił funkcji członka organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorujących w podmiotach, w stosunku do
których w okresie jego kadencji ogłoszono upadłość, ustanowiono zarząd komisaryczny lub otwarto likwidację,
- nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych
Emitenta ani zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta,
- nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych
(w tym organizacji zawodowych).

7.2. Kluczowa Kadra Menedżerska
Paweł Filipczak – Dyrektor Operacji i Technologii
Pan Paweł Filipczak pełni funkcję Dyrektora Operacji i Technologii.
Miejscem wykonywania pracy przez pana Pawła Filipczaka jest siedziba Spółki mieszcząca się w Warszawie przy
ul. Rosoła 10.
Poza przedsiębiorstwem Emitenta pan Paweł Filipczak nie wykonuje działalności, która może mieć istotne znaczenie
z punktu widzenia działalności wykonywanej przez Emitenta.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem nie występują powiązania rodzinne pomiędzy panem Pawłem Filipczakiem a innymi
członkami Zarządu, Rady Nadzorczej lub osobami zarządzającymi wyższego szczebla.
Pan Paweł Filipczak uzyskał w 2000 roku absolutorium magisterskich studiów uzupełniających na Uniwersytecie
Warszawskim, Wydział Zarządzania, specjalizacja zarządzanie i marketing. W 1998 roku uzyskał licencjat ekonomii w Wyższej
Szkole Handlowej w Warszawie, specjalizacja zarządzanie i marketing.
Przebieg pracy zawodowej i zajmowane stanowiska:
1987 - 1990

Fabryka Samochodów Osobowych, Przedsiębiorstwo Państwowe, Uczeń,

1990 - 1996

Fabryka Samochodów Osobowych, Przedsiębiorstwo Państwowe, Blacharz Samochodowy
na Wydziale Wykończenia Ostatecznego,

1996 - 1997

Daewoo-FSO Sp. z o. o, Referent Rewizji w Departamencie Kontroli Wewnętrznej,

1997 - 1998

Daewoo-FSO Sp. z o. o, Rewident w Departamencie Nadzoru i Audytu,

1998 - 1999

Daewoo-FSO Sp. z o. o, Asystent Kierownika w Departamencie Nadzoru i Audytu,

1999 - 1999

Daewoo-FSO S.A. Specjalista Ekonomista w Departamencie Nadzoru i Audytu,

1999 - 2001

Aster City Cable Sp. z o. o, Analityk Sprzedaży w Dziale Sprzedaży,

2001 - 2002

Aster City Cable Sp. z o. o, Kierownik Analiz i Wspomagania Sprzedaży w Dziale Sprzedaży,

2002

Arteria Sp. z o. o. (aktualnie Art Media Sp. z o.o.), Kierownik Analiz i Planowania,

2002 - 2003

Arteria Sp. z o. o. (aktualnie Art Media Sp. z o.o.), Kierownik Projektu AIG Poland,

2003 - 2005

Arteria Sp. z o. o. (aktualnie Art Media Sp. z o.o.), Dyrektor Operacji,
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od 2005

Własna działalność gospodarcza Paweł Filipczak Doradztwo w zakresie prowadzenia
działalności gospodarczej i zarządzania,

od 2005

Arteria S.A., Dyrektor Operacji i Technologii.

W okresie ostatnich 5 lat pan Paweł Filipczak posiadał nieznaczne pakiety akcji w spółkach publicznych (tj. nieprzekraczające
0,5% ich kapitału zakładowego).
Pan Paweł Filipczak nie pełni ani w okresie ostatnich 5 lat nie pełnił funkcji w organach żadnych spółek.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, w okresie ostatnich 5 lat pan Paweł Filipczak:
- nie był członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych ani wspólnikiem w innych spółkach
kapitałowych lub osobowych,
- nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo oszustwa,
- nie pełnił funkcji członka organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorujących w podmiotach, w stosunku do
których w okresie jego kadencji ogłoszono upadłość, ustanowiono zarząd komisaryczny lub otwarto likwidację,
- nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych
Emitenta ani zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta,
- nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych
(w tym organizacji zawodowych).

Beata Nawrat – Dyrektor d/s Sprzedaży i Marketingu
Pani Beata Nawrat pełni funkcję Dyrektor d/s Sprzedaży i Marketingu.
Miejscem wykonywania pracy przez panią Beatę Nawrat jest siedziba Spółki mieszcząca się w Warszawie przy
ul. Rosoła 10.
Poza przedsiębiorstwem Emitenta pani Beata Nawrat nie wykonuje działalności, która może mieć istotne znaczenie
z punktu widzenia działalności wykonywanej przez Emitenta.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem nie występują powiązania rodzinne pomiędzy panią Beatą Nawrat a innymi członkami
Zarządu, Rady Nadzorczej lub osobami zarządzającymi wyższego szczebla.
Pani Beata Nawrat posiada wykształcenie wyższe. W 1993 roku ukończyła Uniwersytet w Moskwie, Wydział Pedagogiczny,
specjalizacja logopedia i defektologia i uzyskała tytuł magistra.
Przebieg pracy zawodowej i zajmowane stanowiska:
1993 - 1997

Ośrodek Rehabilitacyjno- Wychowawczy Tychy, Logopeda,

1997

Zakład Usług Rehabilitacyjno –Socjalnych Katowice, Specjalista d/s Handlowych,

1997 - 1999

Własna działalność gospodarcza Instytut Edukacji Promocja Polska, Tychy, firma szkoleniowa,

1999 - 2000

Optimus Direct Marketing Sp. z o.o., Dyrektor Call Center,

2000 - 2001

Poltruck Iveco Gliwice Sp. z o.o., Specjalista d/s Marketingu,

2001 - 2003

Axel Springer Kontakt Sp. z o.o., Senior Account, Kierownik Działu Marketingu,

2003 - 2005

Arteria Sp. z o.o. (aktualnie Art Media Sp. z o.o.) Dyrektor d/s Rozwoju, następnie Client
Service Director,

od 2005

Arteria S.A., Dyrektor d/s Sprzedaży i Marketingu (departament wsparcia sprzedaży),

od 2006

Własna działalność gospodarcza Direct Marketing Training & Consulting Beata Nawrat.
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Pani Beata Nawrat nie jest i w okresie ostatnich 5 lat nie była wspólnikiem ani akcjonariuszem spółek osobowych ani
kapitałowych.
Pani Beata Nawrat nie pełni i w okresie ostatnich 5 lat nie pełniła funkcji w organach żadnych spółek.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, w okresie ostatnich 5 lat pani Beata Nawrat:
- nie była członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych ani wspólnikiem w innych spółkach
kapitałowych lub osobowych,
- nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo oszustwa,
- nie pełniła funkcji członka organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorujących w podmiotach, w stosunku do
których w okresie jej kadencji ogłoszono upadłość, ustanowiono zarząd komisaryczny lub otwarto likwidację,
- nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych
Emitenta ani zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta,
- nie była podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych
(w tym organizacji zawodowych).

Edyta Soból – Główna Księgowa
Pani Edyta Soból pełni funkcję Głównej Księgowej.
Miejscem wykonywania pracy przez panią Edytę Soból jest siedziba Spółki mieszcząca się w Warszawie przy ul. Rosoła 10.
Poza przedsiębiorstwem Emitenta pani Edyta Soból nie wykonuje działalności, która może mieć istotne znaczenie z punktu
widzenia działalności wykonywanej przez Emitenta.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem nie występują powiązania rodzinne pomiędzy panią Edytą Soból a innymi członkami
Zarządu, Rady Nadzorczej lub osobami zarządzającymi wyższego szczebla.
Pani Edyta Soból posiada wykształcenie wyższe. W 2000 roku ukończyła Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Zarządzania
im. Leona Koźmińskiego w Warszawie, kierunek zarządzanie i marketing, specjalizacja finanse i rachunkowość
przedsiębiorstw i uzyskała tytuł magistra. Pani Edyta Soból posiada uprawnienia do prowadzenia ksiąg rachunkowych
potwierdzone świadectwem kwalifikacyjnym nr 21928/01 wydanym przez Ministra Finansów Rzeczpospolitej Polskiej
w dniu 21 lutego 2001 roku.
Przebieg pracy zawodowej i zajmowane stanowiska:
1995

Agencja Anna Jan Wróblewski (biuro rachunkowe), Księgowa,

1995 - 2000

Matadex Sp. z o.o., główna księgowa,

2000 - 2006

Główna Księgowa w spółkach z grupy Nova Holding Ltd., w tym:
2000 – 2006 Program Sp. z o.o.,
2001 – 2005 Comtica Sp. z o.o.,
2002 – 2006 Polymus Sp. z o.o.,
2003 – 2006 4FUN.TV S.A.,
2004 – 2006 Nova Communications Group Polska Sp. z o.o.,
2004 – 2005 Arteria Sp. z o.o. (aktualnie Art. Media Sp. z o.o.) ,
2004 Ciszewski Public Relations Sp. z o.o.,
2004 – 2005 Synergy Marketing Partners Sp. z o.o.,
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od 2002

Własna działalność gospodarcza Biuro Rachunkowe Edyta Soból,

od 2005

Arteria S.A., Główna Księgowa.

Pani Edyta Soból nie jest i w okresie ostatnich 5 lat nie była wspólnikiem ani akcjonariuszem spółek osobowych ani
kapitałowych.
Pani Edyta Soból nie pełni i w okresie ostatnich 5 lat nie pełniła funkcji w organach żadnych spółek.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, w okresie ostatnich 5 lat pani Edyta Soból:
- nie była członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych ani wspólnikiem w innych spółkach
kapitałowych lub osobowych,
- nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo oszustwa,
- nie pełniła funkcji członka organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorujących w podmiotach, w stosunku do
których w okresie jego kadencji ogłoszono upadłość, ustanowiono zarząd komisaryczny lub otwarto likwidację,
- nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych
Emitenta ani zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta,
- nie była podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych
(w tym organizacji zawodowych).

Rafał Sarbak – Dyrektor ds. Technologii
Pan Rafał Sarbak pełni funkcję Dyrektora ds. Technologii.
Miejscem wykonywania pracy przez pana Rafała Sarbaka jest siedziba Spółki mieszcząca się w Warszawie przy
ul. Rosoła 10.
Poza przedsiębiorstwem Emitenta pan Rafał Sarbak nie wykonuje działalności, która może mieć istotne znaczenie z punktu
widzenia działalności wykonywanej przez Emitenta.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem nie występują powiązania rodzinne pomiędzy panem Rafałem Sarbakiem a innymi
członkami Zarządu, Rady Nadzorczej lub osobami zarządzającymi wyższego szczebla.
Pan Rafał Sarbak posiada wykształcenie wyższe. W 2000 roku ukończył Politechnikę Koszalińską, specjalizacja inżynieria
komputerowa i uzyskał tytuł magistra inżyniera elektroniki.
Przebieg pracy zawodowej i zajmowane stanowiska:
1995 - 1997

Telewizja Kablowa Koszalin, Monter Urządzeń Teletransmisyjnych,

1997 - 2001

Computer Service Support ‘icMax’ Sp. z o.o., Kierownik Działu Technicznego,

2001 - 2003

Axel Springer Kontakt Sp. z o.o., Administrator Sieci LAN/WAN,

2003 - 2004

Arteria Sp. z o.o. (aktualnie Art Media Sp. z o.o.), Kierownik IT,

2004 - 2005

Arteria Sp. z o.o. (aktualnie Art Media Sp. z o.o.), Vice Dyrektor Operacji,

od 2005

Własna działalność gospodarcza Rafał Sebastian Sarbak,

od 2005

Arteria S.A., Dyrektor ds. Technologii.

Pan Rafał Sarbak nie jest i w okresie ostatnich 5 lat nie był wspólnikiem ani akcjonariuszem spółek osobowych ani
kapitałowych.
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Pan Rafał Sarbak nie pełni i w okresie ostatnich 5 lat nie pełnił funkcji w organach żadnych spółek.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, w okresie ostatnich 5 lat pan Rafał Sarbak:
- nie był członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych ani wspólnikiem w innych spółkach
kapitałowych lub osobowych,
- nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo oszustwa,
- nie pełnił funkcji członka organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorujących w podmiotach, w stosunku do
których w okresie jego kadencji ogłoszono upadłość, ustanowiono zarząd komisaryczny lub otwarto likwidację,
- nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych
Emitenta ani zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta,
- nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych
(w tym organizacji zawodowych).

Katarzyna Musiatowicz – Dyrektor Call Center
Pani Katarzyna Musiatowicz pełni funkcję Dyrektora Call Center.
Miejscem wykonywania pracy przez panią Katarzynę Musiatowicz jest siedziba Spółki mieszcząca się w Warszawie przy
ul. Rosoła 10.
Poza przedsiębiorstwem Emitenta pani Katarzyna Musiatowicz nie wykonuje działalności, która może mieć istotne
znaczenie z punktu widzenia działalności wykonywanej przez Emitenta.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem nie występują powiązania rodzinne pomiędzy panią Katarzyną Musiatowicz
a innymi członkami Zarządu, Rady Nadzorczej lub osobami zarządzającymi wyższego szczebla.
Pani Katarzyna Musiatowicz uzyskała w 2004 roku absolutorium studiów magisterskich w Wyższej Szkole Gospodarowania
Nieruchomościami w Warszawie, Wydział Ekonomiczny, specjalizacja zarządzanie nieruchomościami. W 2002 roku
ukończyła studia licencjackie w Wyższej Szkole Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie, Wydział Ekonomiczny,
specjalizacja zarządzanie nieruchomościami i uzyskała tytuł licencjata.
Przebieg pracy zawodowej i zajmowane stanowiska:
1999 - 2000

Kontakt Telemarketing Sp. z o.o., Telemarketer,

2000 - 2001

Kontakt Telemarketing Sp. z o.o., Koordynator Zespołu,

2001 - 2003

Axel Springer Kontakt Sp. z o.o., Kierownik Zmiany,

2003

Arteria Sp. z o.o. (aktualnie Art Media Sp. z o.o.), Kierownik Projektu,

2003 - 2004

Arteria Sp. z o.o. (aktualnie Art Media Sp. z o.o.), Account Manager,

2004 - 2005

Gamabik Sp. z o.o., Przedstawiciel Handlowy,

2005

Hadwao Sp.J., Handlowiec,

od 2005

Własna działalność gospodarcza „Kasiek” Katarzyna Musiatowicz,

od 2005

Arteria S.A., Dyrektor Call Center.

Pani Katarzyna Musiatowicz nie jest i w okresie ostatnich 5 lat nie była wspólnikiem ani akcjonariuszem spółek osobowych
ani kapitałowych.
Pani Katarzyna Musiatowicz nie pełni i w okresie ostatnich 5 lat nie pełniła funkcji w organach żadnych spółek.
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Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, w okresie ostatnich 5 lat pani Katarzyna Musiatowicz:
- nie była członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych ani wspólnikiem w innych spółkach
kapitałowych lub osobowych,
- nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo oszustwa,
- nie pełniła funkcji członka organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorujących w podmiotach, w stosunku do
których w okresie jego kadencji ogłoszono upadłość, ustanowiono zarząd komisaryczny lub otwarto likwidację,
- nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych
Emitenta ani zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta,
- nie była podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych
(w tym organizacji zawodowych).

7.3. Pracownicy
Na dzień zatwierdzenia Prospektu zatrudnienie Emitenta przedstawia się następująco:
•

14 osób zatrudnionych na umowę o pracę (etat),

•

6 osób zatrudnionych na stałą umowę - zlecenie lub umowę o dzieło,

•

10 osób pracujących na podstawie umowy o świadczenie usług doradczych,

•

348 osób zatrudnionych na umowę – zlecenie na stanowisku operatora call center,

•

42 osoby zatrudnione przez firmę Radius, pozostające do dyspozycji Emitenta (podwykonawstwo usług).

8. ZNACZĄCY AKCJONARIUSZE
POWIĄZANYMI

I

TRANSAKCJE

Z

PODMIOTAMI

8.1. Akcjonariusze
Tabela 8. Akcjonariusze Emitenta
Nova Holding Limited z siedzibą
w Londynie

1.561.650 akcji stanowiących 61,02% kapitału zakładowego Emitenta
i uprawniających do wykonywania 1.689.610 głosów na Walnym Zgromadzeniu

Wojciech Bieńkowski

340.500 akcji stanowiących 13,31% kapitału zakładowego Emitenta
i uprawniających do wykonywania 340.500 głosów na Walnym Zgromadzeniu

Riad Bekkar

113.500 akcji stanowiących 4,44% kapitału zakładowego Emitenta
i uprawniających do wykonywania 113.500 głosów na Walnym Zgromadzeniu

IDM S.A. z siedzibą w Krakowie

290.056 akcji stanowiących 11,33% kapitału zakładowego Emitenta
i uprawniających do wykonywania 290.056 głosów na Walnym Zgromadzeniu

Dariusz Stokowski

125.390 akcji stanowiących 4,9% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniających
do wykonywania 125.390 głosów na Walnym Zgromadzeniu

Inni

127.960 akcji stanowiących 5% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniających
do wykonywania 127.960 głosów na Walnym Zgromadzeniu

Źródło: Emitent

8.2. Transakcje z podmiotami powiązanymi
Poniżej przedstawiono transakcje z podmiotami powiązanymi Spółki (w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (WE)
Nr 2238/2004 roku), które miały miejsce w roku 2005 oraz w pierwszej połowie roku 2006.
Podmioty powiązane w stosunku do Emitenta to głównie spółki należące do Nova Holding LTD (Comtica Sp. z o.o., Polymus
Sp. z o.o., Program Sp. z o.o., 4FUN.TV S.A., Ciszewski Public Relations Sp. z o.o., Nova Communications Group Sp. z o.o.)
oraz do mniejszościowych akcjonariuszy Emitenta, pana Riada Bekkara (Renloger Polska Sp. z o.o., Radius Sp. z o.o.) oraz
pana Wojciecha Bieńkowskiego (działalność gospodarcza pod nazwą Wojciech Bieńkowski Business Friends). Ponadto
w okresie objętym danymi historycznymi podmiotami powiązanymi Emitenta były spółki Arteria Sp. z o.o (aktualnie
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Art Media Sp. z o.o.). 6 oraz Sellpoint Army.7 Działalność gospodarcza pod nazwą Trinita prowadzona jest przez panią Martę
Stokowską, żonę pana Dariusza Stokowskiego.
Tabela 9. Transakcje Emitenta z podmiotami powiązanymi w 2005 roku ( w tys. zł)
Kontrahent

obroty w roku 2005 netto

saldo na dzień 31.12.2005 brutto

sprzedaż

zakup

należności

zobowiązania

5

5

0

0

Nova Commuinications Group Polska
Sp. z o.o.

69

375

54

87

Arteria Sp. z o.o. (aktualnie Art Media
Sp. z o.o.)

2

1 135

0

770

335

117

263

74

Comtica Sp. z o.o.

Polymus Sp. z o.o.
Program Sp. z o.o.
Renloger Polska Sp. z o.o.
4FUN.TV S.A.
Business Friends Wojciech Bieńkowski
Razem

22

0

8

0

125

158

3

30

0

5

0

6

1

179

1

0

559

1974

329

967

Źródło: Emitent
Tabela 10. Transakcje z podmiotami powiązanymi na dzień zatwierdzenia Prospektu przez KNF (tys. zł)
Kontrahent

obroty w roku 2006 do dnia
zatwierdzenia prospektu netto

saldo na dzień zatwierdzenia
prospektu brutto

sprzedaż

zakup

należności

zobowiązania

19

133

0

95

Polymus Sp. z o.o.

104

114

162

8

Renloger Polska Sp. z o.o.

Nova Communications Group Polska Sp. z o.o.

511

85

73

3

Sellpoint Army Sp. z o.o.

3

0

4

0

4FUN.TV S.A.

0

2

0

8

Business Friends Wojciech Bieńkowski

0

100

1

0

Ciszewski Public Relations Sp. z o.o.

0

6

0

0

Radius Sp. z o.o.

0

1 066

0

0

Trinita Marta Stokowska
Razem

0

21

0

21

637

1 527

240

135

Źródło: Emitent
Transakcje dotyczyły głównie:
•

sprzedaży i zakupu środków trwałych (Comtica Sp. z o.o., Arteria Sp. z o.o. (aktualnie Art Media Sp. z o.o.) , Renloger
Polska Sp z o.o., Trinita (działalność gospodarcza),

•

refakturowania kosztów wspólnego korzystania z budynku oraz kosztów telekomunikacyjnych (Nova Communications
Group Polska Sp. z o.o., Polymus Sp. z o.o., 4FUN.TV S.A., Sellpoint Army Sp. z o.o.),

6 Pan Dariusz Stokowski do kwietnia 2005 był członkiem Rady Nadzorczej Arteria Sp. z o.o. (aktualnie Art Media Sp. z o.o.)
7 Pan Wojciech Bieńkowski był wspólnikiem Sellpoint Army Sp. z o.o. Na dzień zatwierdzenia Prospektu Pan Bieńkowski nie posiada udziałów w tej spółce.
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wzajemnego świadczenia usług i podwykonawstwo projektów (Nova Communications Group Polska Sp. z o.o., Arteria
Sp. z o.o. (aktualnie Art Media Sp. z o.o.), Polymus Sp. z o.o., Program Sp. z o.o., Renloger Polska Sp. z o.o., Ciszewski
Public Relations Sp. z o.o., Business Friends (działalność gospodarcza), Radius Sp. z o.o.).

Zgodnie z oświadczeniem Emitenta, transakcje wskazane powyżej zostały zawarte na warunkach rynkowych.

9. INFORMACJE FINANSOWE
Historyczne informacje finansowe zawarte w Prospekcie obejmują cały okres działalności Spółki, czyli od początku roku
2005 do 30.06.2006 r. Roczne sprawozdanie finansowe za rok 2005 zostało poddane badaniu przez biegłego rewidenta.
Półroczne sprawozdanie finansowe na 30.06.2006 r. zostało poddane przeglądowi przez biegłego rewidenta.

10. SZCZEGÓŁY OFERT Y I DOPUSZCZENIA DO OBROTU
Przed rozpoczęciem publicznej subskrypcji przeprowadzone zostaną działania marketingowe, zwane procesem budowania
księgi popytu – „book-building”. Deklaracje Nabycia będą zbierane za pośrednictwem Oferującego lub członków
konsorcjum dystrybucyjnego, jeżeli takie powstanie. W przypadku powstania konsorcjum dystrybucyjnego zostanie
podana do publicznej wiadomości stosowna informacja, poprzez udostępnienie zatwierdzonego przez KNF aneksu do
Prospektu. Aneks zostanie przekazany do publicznej wiadomości w sposób, w jaki został opublikowany Prospekt.
Osoby, które wezmą udział w procesie „book-building” będą mogły skorzystać z preferencji w przydziale Akcji Oferowanych
na zasadach, o których mowa w cz. IV, pkt 5.2.3 niniejszego Prospektu.
Przedział cenowy, w jakim przyjmowane będą Deklaracje Nabycia w procesie budowania księgi popytu („book-buiding”)
wynosi od 15 do 18 zł za akcję.
Zapisy będą przyjmowane w punktach obsługi klienta Oferującego Akcje lub członków konsorcjum dystrybucyjnego,
jeżeli powstanie. W przypadku powstania konsorcjum dystrybucyjnego zostanie podana do publicznej wiadomości
stosowna informacja, poprzez udostępnienie zatwierdzonego przez KNF aneksu do Prospektu. Aneks zostanie przekazany
do publicznej wiadomości w sposób, w jaki został opublikowany Prospekt.
Do nabycia Akcji Oferowanych w Transzy Otwartej uprawnieni są wszyscy Inwestorzy. Do nabywania Akcji Oferowanych
w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych uprawnieni są:
a) dom maklerski,
b) bank,
c) zakład ubezpieczeń,
d) fundusz inwestycyjny,
e) fundusz emerytalny,
f) podmiot zarządzający cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie (tzw. asset management),
g) podmiot (osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej), w
imieniu którego zapis dokonuje podmiot zarządzający cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie
(klient asset management),
h) subemitent inwestycyjny - w wypadku podpisania umowy subemisji inwestycyjnej,
i) inny podmiot, nabywający akcje na kwotę nie mniejszą niż 100.000 zł albo podmiot, który złożył Deklarację Nabycia
Akcji Oferowanych za kwotę nie mniejsza niż 500.000 zł.
W przypadku Inwestorów, którzy złożyli zapis na podstawie imiennego zaproszenia do złożenia zapisu na określoną ilość
Akcji Oferowanych przewidziane zostały preferencje. Warunkiem skorzystania z preferencji jest złożenie w stosownym
terminie zapisu na ilość Akcji Oferowanych wynikającą z imiennego zaproszenia. Zapisy na Akcje Oferowane złożone
w ilości wynikającej z przekazanego zaproszenia nie będą podlegały redukcji.
Przyjmowane będą zapisy na ilość Akcji Oferowanych nie mniejszą niż 100 sztuk.
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Minimalna wartość zapisu składana w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych przez podmiot inny niż dom maklerski,
bank, zakład ubezpieczeń, fundusz inwestycyjny, fundusz emerytalny, podmiot zarządzający cudzym pakietem papierów
wartościowych na zlecenie (tzw. asset management), podmiot (osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej), w imieniu którego zapisu dokonuje podmiot zarządzający cudzym pakietem
papierów wartościowych na zlecenie (klient asset management), subemitent inwestycyjny - w wypadku podpisania
umowy subemisji inwestycyjnej lub podmiot który złożył Deklarację Nabycia Akcji Oferowanych za kwotę nie mniejszą
niż 500.000 zł, wynosi nie mniej niż 100.000 zł.
Maksymalna cena Akcji Oferowanych wynosi 18 zł za sztukę. Ostateczna cena Akcji Oferowanych zostanie ustalona po
przeprowadzeniu procesu budowania księgi popytu („book – building”) i przekazana do KNF oraz publicznej wiadomości
w sposób, w jaki został opublikowany Prospekt oraz w trybie określonym w art. 56 ust. 1 Ustawy o Ofercie, przed
rozpoczęciem publicznej subskrypcji Akcji.
Jeżeli po rozpoczęciu publicznej subskrypcji zostanie udostępniony aneks dotyczący zdarzenia lub okoliczności zaistniałych
przed dokonaniem przydziału papierów wartościowych, o których Emitent powziął wiadomość przed przydziałem, Inwestor,
który złożył zapis przed udostępnieniem aneksu, może uchylić się od skutków prawnych złożonego zapisu, składając
w Punkcie Obsługi Klienta Oferującego Akcje oświadczenie na piśmie, w terminie 2 dni roboczych od dnia udostępnienia
aneksu. Tym samym Emitent jest obowiązany do odpowiedniej zmiany terminu przydziału Akcji Oferowanych w celu
umożliwienia Inwestorowi uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu.
Inwestor, któremu nie przydzielono Akcji Oferowanych, przestaje być związany zapisem z chwilą dokonania przydziału
Akcji Oferowanych.
Emitent zastrzega sobie prawo do przesunięć pomiędzy transzami po zakończeniu publicznej subskrypcji z zastrzeżeniem,
że mogą zostać przesunięte jedynie Akcje Oferowane, które nie zostały subskrybowane przez Inwestorów w danej transzy
pod warunkiem, że w drugiej transzy popyt zgłoszony przez Inwestorów na Akcje Oferowane przewyższy ich podaż. Takie
przesunięcie nie będzie wymagało przekazywania informacji o przesunięciu w trybie art. 54 ust. 3 Ustawy o Ofercie.
Tabela 11. Struktura Akcjonariuszy Emitenta przed i po Emisji
Nazwa Akcjonariusza
Nova Holding Ltd.

Liczba Akcji

% głosów

Przed ofertą

Po ofercie*

Przed ofertą

Po ofercie*

1 561 650,00

1 561 650,00

61,02%

45,67%

Wojciech Bieńkowski

340 500,00

340 500,00

13,31%

9,96%

Riad Bekkar

113 500,00

113 500,00

4,44%

3,32%

IDM S.A.

290 056,00

290 056,00

11,33%

8,48%

Dariusz Stokowski

125 390,00

125 390,00

4,90%

3,67%

Pozostali

127 960,00

127 960,00

5,00%

3,74%

0,00

860 000,00

0,00%

25,15%

2 559 056,00

3 419 056,00

100,00%

100,00%

Akcje serii C
Razem

*przy założeniu, że wszystkie Akcje Oferowane zostaną objęte/nabyte w Ofercie
Źródło: Emitent
Zamiarem Emitenta jest, aby Inwestorzy mogli jak najwcześniej obracać nabytymi Akcjami Oferowanymi. W tym celu
planowane jest wprowadzenie do obrotu na rynku oficjalnych notowań PDA serii C oraz dotychczasowych akcji,
niezwłocznie po spełnieniu odpowiednich przesłanek przewidzianych prawem. Emitent dołoży wszelkich starań, aby
niezwłocznie po dokonaniu przydziału Akcji Oferowanych zostały one wprowadzone na GPW.
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Wpływy z Emisji
Szacowane wpływy pieniężne netto ogółem z Oferty Akcji wyniosą 14 mln zł przy założeniu maksymalnej ceny emisyjnej
18 zł za akcję.

Koszty Emisji
Zarząd szacuje, że koszty Publicznej Oferty wyniosą ok. 1,4 mln zł.
Koszty oferty będą ponoszone przez Spółkę.

11. INFORMACJE DODATKOWE
11.1. Kapitał zakładowy
Kapitał zakładowy na dzień zatwierdzenia prospektu wynosi 511.811,20 zł i dzieli się na 2.559.056 akcji zwykłych na okaziciela,
o wartości nominalnej 0,20 zł każda. Kapitał zakładowy został opłacony w całości. Wszystkie akcje Emitenta zostały objęte
za wkłady pieniężne.

11.2. Statut Spółki
Spółka została zawiązana w celu prowadzenia działalności gospodarczej, co wynika z przedmiotu jej działalności wskazanego
w Statucie. Statut Emitenta nie zawiera odrębnych postanowień dotyczących celu działalności Spółki.

11.3. Dokumenty do wglądu
Zarząd oświadcza, że w okresie ważności dokumentu rejestrowego, w siedzibie Spółki w Warszawie na ul. Rosoła 10, można
zapoznawać się z następującymi dokumentami (lub ich kopiami):
•

Statut Emitenta,

•

Wszystkie raporty, prognozy finansowe, pisma i oświadczenia sporządzone przez eksperta na wniosek Emitenta,
do których odniesienia lub których fragmenty znajdują się w dokumencie rejestracyjnym,

•

Historyczne informacje finansowe Emitenta od początku działalności,

•

Opinia Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki Arteria S.A. za okres od 01.01.2005 r.
do 31.12.2005 r.,

•

Raport Biegłego Rewidenta z przeglądu sprawozdania finansowego Spółki Arteria S.A. za okres od 01.1.2006 r.
do 30.06.2006 r.,

•

Raport Biegłego Rewidenta ze sprawdzenia wybranych elementów prognozowanych informacji finansowych
na lata 2006 i 2007.
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CZĘŚĆ II – CZYNNIKI RYZYK A ZWIĄZANE Z EMITENTEM ORAZ
T YPEM
PAPIERU
WARTOŚCIOWEGO
OBJĘTEGO
EMISJĄ
1. CZYNNIKI RYZYKA
1.1. Czynniki ryzyka związane z działalnością operacyjną Emitenta
Ryzyko niepowodzenia strategii Emitenta
Strategia Emitenta kładzie nacisk na rozwój usług w obszarze outsourcing’u i wsparcia sprzedaży. Podstawą realizacji tej
strategii są planowane działania inwestycyjne oraz przyjęta koncepcja rozwoju Spółki.
Istnieje ryzyko niepowodzenia realizacji tej strategii. Ryzyko to jest nierozerwalnie związane z rodzajem biznesu
prowadzonego przez Emitenta. W związku z powyższym Emitent nie może zapewnić, że nie wystąpi żadne z poniższych
zdarzeń:
a) nie spadnie zainteresowanie usługami outsourcing’u i wsparcia sprzedaży,
b) planowane inwestycje i akwizycje nie będą możliwe do zrealizowania ze względu na brak podmiotów spełniających
postawione przez Zarząd kryteria,
c) zmiany regulacji prawnych oraz zmiany ogólnej sytuacji gospodarczej nie wpłyną negatywnie na działalność Spółki,
d) nie wystąpią inne zdarzenia, które były podstawą do zdefiniowania opisanych w tym rozdziale Prospektu Czynników
Ryzyka.
W przypadku zaistnienia któregokolwiek z wyżej wymienionych zdarzeń Zarząd Emitenta zmodyfikuje odpowiednio
strategię rozwoju w taki sposób, by zapewnić realizację celów finansowych Spółki.

Ryzyko związane z rozwojem nowych usług wsparcia sprzedaży
Inwestując w rozwój nowych usług, Emitent ponosi ryzyko chybienia z daną usługą w potrzeby i oczekiwania rynku.
Jednakże Emitent projektując nowe usługi wychodzi naprzeciw potrzebom zleceniodawców. Emitent nie tworzy rozwiązań
i usług, na które nie zostało zgłoszone realne zapotrzebowanie rynku.

Ryzyko związane z uruchomieniem struktury terenowej sprzedaży
Emitent planuje uruchomienie działu outsourcingu sprzedaży, który będzie świadczyć specjalistyczne usługi związane
z zarządzaniem strukturami terenowymi i ich integracją z call center. Aktualnie Emitent negocjuje uruchomienie
i zarządzanie siecią punktów sprzedaży detalicznej z P4 Sp. z o.o. Projekt będzie potencjalnie realizowany w ramach
tworzonego działu outsourcingu sprzedaży. Niepowodzenie w negocjacjach tego projektu może skutkować utratą części
przeznaczonych na jego przygotowanie środków pieniężnych. Brak realizacji tego projektu nie wpłynie na możliwość
osiągnięcia prezentowanych w Prospekcie prognoz finansowych.
Ryzyko to może mieć miejsce w przypadku, gdy nie uda się pozyskać wystarczającej ilości klientów dla nowej sieci telefonii
komórkowej.

Ryzyko związane z projektem inwestycji w brokera finansowego
9 października 2006 r. Emitent podpisał umowę m.in. z funduszem inwestycyjnym Oresa Ventures Sp. z o.o. (fundusz typu
venture capital), zakładającą wspólną inwestycję, opracowanie strategii i rozwój firmy zajmującej się pośrednictwem
kredytowym (broker finansowy) (więcej na ten temat patrz część III punkt 22.8).
Istnieje ryzyko, że nabyte przez Emitenta udziały nie przyniosą oczekiwanej stopy zwrotu, tj. trzykrotnego zwiększenia
wartości inwestycji w okresie 3-5 lat. Tym niemniej, Emitent podejmuje powyższe ryzyko ze względu na możliwość
pozyskania kilkuletniego kontraktu na świadczenie usług outsourcing’u i wsparcia sprzedaży dla tego przedsiębiorstwa.
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Ryzyko to jest zminimalizowane poprzez wiodącą rolę funduszu inwestycyjnego, którego specjalizacją i podstawowym
biznesem są inwestycje kapitałowe.

Ryzyko awarii sprzętu
Działalność Emitenta oparta jest o nowoczesną infrastrukturę teleinformatyczną oraz infrastrukturą energetyczną,
na którą składają się między innymi: centrala telefoniczna, sieć informatyczna, jednostki komputerowe, serwery, łącza
z dostawcami usług telekomunikacyjnych, łącza z dostawcami energii elektrycznej itp. Istnieje ryzyko awarii całości bądź
części infrastruktury, mogące spowodować konieczność wstrzymania realizacji usług.
Spółka podjęła szereg działań mających na celu ograniczenie powyższego ryzyka. Emitent posiada własny, rozbudowany
dział IT. Stworzone zostały odpowiednie systemy zabezpieczające, zdublowane rozwiązania teleinformatyczne, zapasowe
łącza i sprzęt. Emitent posiada łącza telekomunikacyjne od trzech dostawców usług telekomunikacyjnych: Netia, Energis,
oraz TP S.A. W przypadku awarii łączy z którymś z operatorów, następuje automatyczne przełączenie rozmów na jedno
z pozostałych łączy.
Awarią, która stanowi największe ryzyko dla działalności Emitenta jest awaria centrali telefonicznej. W przypadku wystąpienia
poważnej usterki nie ma możliwości przełączenia rozmów na inną centralę, co oznacza konieczność wstrzymania wszystkich
projektów do czasu usunięcia awarii. W zależności od tego jak poważna jest awaria, przerwa w pracy może trwać od
kilkunastu minut do kilku godzin. W przypadku awarii niemożliwych do usunięcia, w których niezbędna byłaby wymiana
centrali, okres wstrzymania działania części operacyjnej przedsiębiorstwa może maksymalnie wydłużyć się do kilku dni.
Zagrożeniem dla działalności Emitenta są przerwy w dostawie energii elektrycznej. Budynek Emitenta podłączony jest
dwoma niezależnymi przyłączami energetycznymi do najbliższej trafostacji. Trafostacja zasilana jest z dwóch niezależnych
pętli energetycznych. W przypadku awarii sieci elektrycznej, przepływ energii zostanie poprowadzony łączem zapasowym.
Dostawcą energii elektrycznej do budynku jest firma STOEN. Spółka posiada zabezpieczenia przed skutkami awarii sieci
energetycznej, umożliwiające jej pracę przez 30 min od momentu przerwy w dostawie energii.

Ryzyko
wzrostu
kosztów
na stanowiskach operacyjnych

wynagrodzeń

osób

zatrudnionych

W dziale Operacji Emitent ma do dyspozycji ponad 420 osób pracujących przede wszystkim w charakterze telemarketerów.
Jest to praca, która nie wymaga specjalistycznego wykształcenia i jest stosunkowo nisko opłacana. Zazwyczaj podejmują
ją studenci lub osoby, które nie posiadają wyższego wykształcenia. W wyniku wzrostu konkurencji może zaistnieć sytuacja,
że ilość osób dostępnych do pracy w call center zmaleje, w związku z czym trudniej będzie pozyskać takich pracowników
(wzrost kosztów rekrutacji) i niezbędne będzie podwyższenie wynagrodzeń.

Ryzyko związane z bezpieczeństwem informacji i ryzyko włamania
do systemu informatycznego
Osobowe i biznesowe bazy danych są podstawą działalności Emitenta. Wiąże się z tym ryzyko dostępu do tych danych
osób niepowołanych i związana z tym możliwość wystąpienia roszczeń od poszkodowanych stron.
Arteria S.A. stosuje rozbudowany system zabezpieczeń obejmujący informatyczne zabezpieczenia systemu i jednostek
komputerowych, ograniczony dostęp do pomieszczeń z serwerami, szkolenia pracowników itp. Wszelkie zasady
bezpieczeństwa danych w przedsiębiorstwie Arteria S.A. reguluje wewnętrzna instrukcja „Ochrona oraz bezpieczeństwo
danych osobowych w Arterii S.A”. Emitent ustanowił osobną komórkę organizacyjną odpowiedzialną za nadzór nad
bezpieczeństwem danych i baz danych - Administratora Bezpieczeństwa Informacji. Stosuje się do wszystkich przepisów
dotyczących bezpieczeństwa danych ustanowionych przez Ustawę o Ochronie Danych Osobowych.
Ponadto istnieje ryzyko włamania do siedziby Spółki i kradzieży sprzętu z danymi osobowymi i biznesowymi (serwerów,
twardych dysków itp.). Ryzyko to jest zminimalizowane dzięki systemowi monitoringu zamontowanemu w budynku.
Dostęp do pomieszczeń, w których przechowywane są dane jest chroniony przez dodatkowe zabezpieczenia (zamki
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elektroniczne). Ponadto budynek jest chroniony przez specjalistyczną firmę ochrony mienia.
Wysoki poziom bezpieczeństwa informacji Emitenta, zgodny z wymogami Ustawy o Ochronie Danych Osobowych, został
potwierdzony w audycie, przeprowadzonym w dniach 10.07.2005- 16.09.2005 przez Kancelarię Prawną „Traple Konarski
Podrecki”.
Szerzej na temat bezpieczeństwa informacji w przedsiębiorstwie: Część III, podpunkt 6.1 Opis i główne czynniki
charakteryzujące podstawowe obszary działalności: „Bezpieczeństwo danych”.

Ryzyko roszczeń zleceniodawców oraz ich klientów
Istnieje ryzyko, że zleceniodawcy i ich klienci będą niezadowoleni z poziomu świadczonych przez Emitenta usług.
Przyczyny takiej sytuacji mogą być różne: niedopełnienie warunków umowy, naruszenie przepisów Ustawy o Ochronie
Danych Osobowych itd.
Skutkiem niedopełnienia warunków umowy zawartej ze zleceniodawcą może być m.in. zerwanie umowy, ewentualna
konieczność wypłaty odszkodowania. Taka sytuacja mogłaby odbić się negatywnie na reputacji Emitenta, a w konsekwencji
mogłaby utrudnić kontakty z dotychczasowymi oraz negocjacje z potencjalnymi zleceniodawcami. Podobne skutki mogą
wywołać częste awarie infrastruktury.
Niedopełnienie przez Emitenta obowiązków związanych z ochroną danych osobowych wynikających z przepisów
Ustawy o Ochronie Danych Osobowych mogłoby się wiązać z potencjalnym dochodzeniem roszczeń zarówno przez
poszkodowanych jak i przez zleceniodawców. Przegrana w takim procesie niesie ze sobą ryzyko poniesienia określonych
konsekwencji takich jak: kary finansowe, zerwanie umów przez zleceniodawców, wywołane pogorszeniem opinii
o firmie na rynku, ograniczenia w zakresie prowadzenia działalności itp. Stosowane przez Emitenta sposoby mające na celu
ograniczenie tego ryzyka opisane zostały w Części III, podpunkcie 6.1 Opis i główne czynniki charakteryzujące podstawowe
obszary działalności, „Bezpieczeństwo danych” oraz powyżej w opisie „Ryzyko związane z bezpieczeństwem informacji
i ryzyko włamania do systemu informatycznego”.

Ryzyko związane z potencjalnym uzależnieniem od Zleceniodawców
Emitent ma podpisane kontrakty z kilkunastoma firmami. W przypadku ewentualnego zaprzestania współpracy przez
jednego z kluczowych zleceniodawców nie ma pewności, że w krótkim czasie Emitent będzie w stanie pozyskać nowego
zleceniodawcę lub odpowiednio zwiększyć przychody generowane przez pozostałych zleceniodawców. W związku
z powyższym istnieje ryzyko obniżenia efektywności działalności firmy.
Emitent minimalizuje ryzyko uzależnienia od zleceniodawców osiągnięcia wyników finansowych poprzez zwiększanie
zakresu usług, poszerzanie bazy zleceniodawców, a tym samym ograniczenie udziału największych zleceniodawców
w całości obrotów.

Ryzyko związane z uzależnieniem od cen usług telekomunikacyjnych
Działalność Emitenta jest w dużym stopniu uzależniona od cen połączeń telekomunikacyjnych. Aktualnie obserwuje
się tendencję spadkową dotyczącą cen połączeń telekomunikacyjnych. Efekt zwiększonej skali operacji umożliwia
Spółce negocjowanie lepszych stawek na połączenia telekomunikacyjnej. Obecnie ewentualny wzrost cen połączeń
telekomunikacyjnych nie jest więc istotnym ryzykiem, niemniej jednak Emitent stale monitoruje ceny na rynku usług
telekomunikacyjnych i poszukuje tańszych dostawców.

Ryzyko odejścia obecnej oraz niemożności pozyskania odpowiednio
wykwalifikowanej nowej kadry zarządczej
Sukces Emitenta jest w pewnym stopniu uzależniony od pracy grupy osób zajmujących stanowiska kierownicze
i odpowiedzialnych za działalność Spółki. Utrata tych osób mogłaby niekorzystnie wpłynąć na relacje ze zleceniodawcami
oraz przejściowo wywołać obniżenie jakości świadczonych usług. W celu minimalizacji tak zdefiniowanego ryzyka Spółka
prowadzi motywacyjną politykę kadrową oraz oferuje możliwość rozwoju w ramach swojej organizacji.
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Ryzyko odejścia kluczowych pracowników i wykorzystania przez nich
know-how Emitenta
Emitent oferuje nowatorskie usługi w zakresie outsourcing’u i wsparcia sprzedaży. Aktualna oferta wynika z wieloletniego
doświadczenia i kompetencji kadry menedżerskiej, które dają Emitentowi przewagę konkurencyjną. Ponadto w usługach
dla zleceniodawców wykorzystywane są nowoczesne technologie i systemy zarządzające projektami zleceniodawców,
stworzone wewnętrznie w Spółce i dostosowywane do indywidualnych potrzeb zleceniodawców.
Ewentualne odejście kluczowych osób mogłoby się wiązać z wykorzystaniem przez konkurencję wiedzy i specjalistycznych
rozwiązań informatycznych stworzonych przez Arterię S.A. Taka sytuacja miałaby negatywny wpływ na przewagę
konkurencyjną Emitenta.
W celu ograniczenia tego ryzyka Emitent stosuje zarówno motywacyjne elementy wynagrodzeń dla kluczowych osób,
jak i różne formy umów, w tym o przeniesieniu praw autorskich, poufności i zakazie konkurencji, zapewniające Emitentowi
odpowiedni, zdaniem Zarządu, poziom bezpieczeństwa.

Ryzyko obniżenia jakości świadczonych usług - czynnik ludzki
Istnieje ryzyko, że personel Spółki nie będzie należycie wypełniać swoich obowiązków. Może to spowodować obniżenie
jakości świadczonych usług i niezadowolenie zleceniodawców i klientów.
Emitent dysponuje narzędziami, które pozwalają kontrolować i motywować pracowników. Narzędzia te to: system
motywacyjny, system raportujący, system monitoringu oraz system szkoleniowy. Narzędzia te pozwalają w dużym stopniu
ograniczyć ryzyko czynnika ludzkiego.

Ryzyko związane z wzrostem liczby stanowisk call center
Strategia Emitenta przewiduje dalszy wzrost liczby stanowisk call center. W przypadku gwałtownego wzrostu liczby
stanowisk może dojść do naruszenia norm BHP dotyczących koncentracji i liczby osób pracujących w obecnie użytkowanych
pomieszczeniach.
W przypadku wystąpienia takiej sytuacji Zarząd podejmie działania zmierzające do zmiany siedziby Spółki, lub otwarcia
działalności w dodatkowej lokalizacji.

Ryzyko związane z niewypełnieniem przez Emitenta obowiązków
wynikających z przepisów prawa, związanych z prowadzeniem przez
Emitenta działalności w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego
W odniesieniu do usług świadczonych przez Emitenta na rzecz trzech zakładów ubezpieczeń, przy przyjęciu przez
właściwe organy niekorzystnej dla Emitenta interpretacji kwalifikującej powyższe usługi jako czynności wchodzące
w zakres pośrednictwa ubezpieczeniowego, może zaistnieć wątpliwość, czy Spółka spełnia wszelkie wymogi przewidziane
przepisami prawa do prowadzenia takiej działalności.
W przypadku stwierdzenia przez uprawnione organy niezgodności działalności Spółki z wymogami prawa może zaistnieć
ryzyko nałożenia przez te podmioty określonych sankcji.

Ryzyko związane z wykonywaniem przez Emitenta usług na rzecz podmiotów
świadczących usługi bankowe
W związku ze świadczeniem przez Emitenta usług na rzecz podmiotów świadczących usługi bankowe, Emitent jako
podmiot, za pośrednictwem którego bank wykonuje czynności bankowe posiada dostęp do informacji objętych tajemnicą
bankową. Z tego tytułu Emitent jest zobowiązany, na podstawie przepisów prawa bankowego, do zachowania tajemnicy
bankowej, tj. do nieujawnienia lub wykorzystania jakiejkolwiek informacji stanowiącej tajemnicę bankową niezgodnie
z upoważnieniem określonym w ustawie. W przypadku niewywiązania się Emitenta z nałożonego prawem obowiązku
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istnieje ryzyko pociągnięcia Emitenta do odpowiedzialności za szkody wyrządzone klientom banku, a także poniesienia
przez określone osoby działające w imieniu Emitenta odpowiedzialności karnej.

Ryzyko związane z nabyciem przez Emitenta składników majątkowych
w początkowym okresie działalności
W związku z nabyciem w początkowym okresie działalności Emitenta określonych składników majątkowych od spółki Arteria
Sp. z o.o. (obecnie Art Media Sp. z o.o.) istnieje ryzyko, iż przy przyjęciu przez właściwe organy określonej interpretacji, wobec
istniejących w chwili dokonywania transakcji zobowiązań tej spółki, Emitent może ponieść odpowiedzialność majątkową
określoną w art. 112 Ordynacji podatkowej. Odpowiedzialność ta ograniczona jest do wartości rynkowej nabytego majątku,
która zgodnie z oświadczeniem Emitenta nie przekracza 290.000 złotych brutto.

Ryzyko związane z obciążeniem majątku Emitenta
W związku ze zobowiązaniami wynikającymi z umowy kredytu inwestycyjnego z dnia 18 maja 2005 roku zawartej
przez Spółkę z Bankiem BPH Spółka Akcyjna (Bank), której warunki zostały szczegółowo opisane w części III, punkt 22.1.
niniejszego Prospektu, Emitent przewłaszczył swój majątek w postaci sprzętu komputerowego o wartości 266.000 złotych
na zabezpieczenie spłaty powyższego kredytu. Zgodnie z postanowieniami Umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie
rzeczy oznaczonych co do tożsamości, Emitent przeniósł własność powyższego sprzętu komputerowego na bank pod
warunkiem rozwiązującym. Niewykonanie bądź nienależyte wykonanie przez Emitenta zobowiązań wynikających z umowy
kredytu będzie skutkowało definitywnym przejściem prawa własności do przewłaszczonego sprzętu na bank.

Ryzyko wpływu znaczących akcjonariuszy na decyzje organów Spółki
Po emisji akcji serii C, uwzględniając dojście emisji do skutku w całości, udział dotychczasowych akcjonariuszy w ogólnej
liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu wynosić będzie 74,85% (przy założeniu, że wszystkie Akcje Oferowane zostaną
objęte w ofercie), co daje dotychczasowym akcjonariuszom większościowy udział w ogólnej liczbie głosów i pozostawia
im faktyczną kontrolę nad decyzjami podejmowanymi w Spółce ograniczając w ten sposób wpływ nowych akcjonariuszy.
Należy również podkreślić, iż uwzględniając dojście emisji do skutku zarówno w minimalnej wielkości wskazanej
w Prospekcie jak i w całości, jeden z dotychczasowych akcjonariuszy Emitenta – Nova Holding Ltd., w szczególności
w związku z Umową akcjonariuszy, o której mowa w części IV, pkt. 7.3. niniejszego Prospektu, utrzyma po emisji akcji serii C
pozycję dominującą wobec Emitenta.

Ryzyko związane z prowadzeniem działalności konkurencyjnej przez
członka Zarządu Emitenta
Członek Zarządu Spółki, pan Riad Bekkar, poza przedsiębiorstwem Emitenta prowadzi działalność w formie trzech spółek
z ograniczoną odpowiedzialnością, w których jest wspólnikiem i zarazem, w odniesieniu do dwóch spółek - Prezesem
Zarządu. Z uwagi na fakt, iż działalność prowadzona przez te podmioty mogłaby zostać uznana za konkurencyjną
w stosunku do działalności Emitenta, na mocy odpowiednich uchwał (uchwała z dnia 7 lutego 2005 roku i uchwała z dnia
21 kwietnia 2006 roku) Rada Nadzorcza Emitenta udzieliła panu Riadowi Bekkarowi stosownych zgód na jej prowadzenie.
Pomimo obecnego stanu rzeczy istnieje jednakże ryzyko, iż działalność spółek pana Riada Bekkara może w przyszłości stać
się konkurencyjna wobec działalności Emitenta.

1.2. Czynniki ryzyka związane z otoczeniem w jakim Emitent prowadzi
działalność
Ryzyko związane z czynnikami ekonomicznymi i politycznymi w Polsce
Działalność Emitenta jest uzależniona od takich czynników jak: poziom PKB, inflacja, podatki, zmiany ustawodawstwa,
bezrobocie, stopy procentowe. Niekorzystny trend kształtowania się tych czynników gospodarczych może mieć negatywny
wpływ na działalność Emitenta. Poprzez dywersyfikację portfela zleceniodawców oraz oferty produktów i usług Emitent
minimalizuje możliwość wystąpienia takiego ryzyka.
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Ryzyko spadku dynamiki rozwoju branży wsparcia sprzedaży i call
center
Istnieje ryzyko, że dynamika wzrostu branży, w której działa Emitent ulegnie spowolnieniu. Może to negatywnie wpłynąć
na sytuację finansową Emitenta.

Ryzyko wzrostu konkurencji
Emitent może zostać poddany zwiększonej presji konkurencji, która może być efektem zarówno rozwoju krajowych
podmiotów, jak i możliwą ekspansją zagranicznych konkurentów na rynek Polski. Atutem Emitenta jest doświadczenie
i know-how w branży usług outsourcing’u sprzedaży.
Szerzej na temat rynku i konkurencji: Część III, Punkt 6.2 Główne rynki.

Ryzyko spadku marż
W przypadku zrealizowania się opisanego powyżej Ryzyka wzrostu konkurencji, powstanie dodatkowo ryzyko spadku
marż w branży. Według Emitenta, ze względu na wysoką dynamikę rozwoju rynku, ryzyko takie nie jest istotne i w ciągu
najbliższych dwóch lat nie będzie zagrożeniem dla Spółki.

Ryzyko
związane
telekomunikacyjnego

z

możliwością

zmiany

przepisów

prawa

Przepisy ustawy Prawo telekomunikacyjne, w swym obecnym brzmieniu, nie nakładają na Emitenta jako abonenta żadnych
szczególnych obowiązków. Niemniej jednak, z uwagi na nieustanny i szybki rozwój rynku telekomunikacyjnego i związaną
z tym możliwość zmiany przepisów Prawa telekomunikacyjnego, istnieje nieznaczne ryzyko objęcia wciąż rozwijającej się
i zmieniającej swój zakres działalności Emitenta zakresem regulacji powyższej ustawy. Mogłoby to skutkować nałożeniem na
Emitenta jako operatora call center dodatkowych obowiązków mogących skutkować zwiększeniem kosztów działalności.

Ryzyko zmiany otoczenia prawnego
Niekorzystnym czynnikiem dla działalności Emitenta mogą być zmieniające się przepisy prawa, a w szczególności Ustawy
o Ochronie Danych Osobowych, Kodeksu Pracy, zaostrzenie przepisów dotyczących outsourcing’u usług dla firm
bankowych i ubezpieczeniowych lub stworzenie szczególnych przepisów dotyczących call center.

1.3. Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym
Ryzyko niedostatecznej płynności rynku i wahań cen akcji
Akcje Emitenta nie były do tej pory notowane na żadnym rynku regulowanym lub alternatywnym systemie obrotu.
Nie ma więc pewności, że Akcje będą przedmiotem aktywnego obrotu po ich dopuszczeniu do obrotu na GPW. Cena
akcji może być niższa niż ich cena w ofercie publicznej na skutek szeregu czynników, między innymi okresowych zmian
wyników operacyjnych Emitenta, liczby oraz płynności notowanych Akcji, wahań kursów wymiany walut, poziomu inflacji,
zmiany globalnych, regionalnych lub krajowych czynników ekonomicznych i politycznych oraz sytuacji na innych giełdach
papierów wartościowych na świecie.
Polski rynek papierów wartościowych charakteryzuje się wciąż stosunkowo małą płynnością, w związku z czym ceny
papierów wartościowych notowanych na GPW mogą wykazywać większą zmienność niż na innych rynkach. Tym samym
mogą wystąpić trudności w sprzedaży dużej liczby Akcji w krótkim czasie, co może spowodować znaczne obniżenie cen
Akcji.

Ryzyko związane z odwołaniem lub odstąpieniem od Oferty Publicznej
Emitent zastrzega sobie prawo do odwołania Oferty Publicznej przed jej rozpoczęciem bez podawania przyczyn swojej
decyzji lub też do odstąpienia od jej realizacji. Po rozpoczęciu Publicznej Oferty do czasu przydziału Akcji odstąpienie od
jej realizacji może nastąpić jedynie z ważnego powodu. Zarząd może podjąć uchwałę o odstąpieniu od Publicznej Oferty
i nieprzydzieleniu Akcji, jeżeli przeprowadzenie Publicznej Oferty byłoby zagrożeniem dla interesu Emitenta lub byłoby

43

Czynniki ryzyka

Prospekt emisyjny Arteria S.A.

niemożliwe. Sytuacja taka może mieć miejsce w szczególności, gdy: (i) wystąpią nagłe i nieprzewidywalne wcześniej
zmiany w sytuacji gospodarczej, politycznej kraju, świata lub Emitenta, które mogą mieć istotny negatywny wpływ na rynki
finansowe, gospodarkę kraju lub na dalszą działalność Emitenta, (ii) a także wystąpią nagłe i nieprzewidywalne zmiany mające
bezpośredni wpływ na działalność operacyjną Emitenta (iii) lub wystąpią inne nieprzewidziane okoliczności powodujące,
iż przeprowadzenie Publicznej Oferty i przydzielenie Akcji byłoby niemożliwe lub szkodliwe dla interesu Emitenta.
W przypadku podjęcia uchwały o odstąpieniu od Publicznej Oferty, stosowna informacja zostanie przekazana, poprzez
udostępnienie zatwierdzonego przez KNF aneksu do Prospektu. Aneks zostanie przekazany do publicznej wiadomości
w sposób, w jaki został opublikowany Prospekt.
W przypadku ogłoszenia przez Emitenta o odstąpieniu od Publicznej Oferty i nieprzydzieleniu Akcji, zwrot wpłat zostanie
dokonany w terminie 14 dni od podjęcia decyzji o odstąpieniu w sposób określony przez Inwestorów w formularzach
zapisu na Akcje. Wpłaty zostaną zwrócone bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań.

Ryzyko związane z dopuszczeniem do obrotu na rynku oficjalnych
notowań
Zgodnie z § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 14.10.2005 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakie musi spełniać
rynek oficjalnych notowań giełdowych oraz emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na tym rynku,
dopuszczenie do obrotu na rynku oficjalnych notowań może nastąpić, jeżeli:
1. spółka będąca emitentem tych akcji ogłasza, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, sprawozdania
finansowe, wraz z opinią podmiotu uprawnionego do ich badania, przez co najmniej trzy kolejne lata obrotowe
poprzedzające dzień złożenia wniosku, lub
2. przemawia za tym uzasadniony interes spółki, lub inwestorów, a spółka podała do publicznej wiadomości,
w sposób określony w odrębnych przepisach, informacje umożliwiające inwestorom ocenę jej sytuacji finansowej
i gospodarczej oraz ryzyka związanego z nabywaniem akcji objętych wnioskiem.
Z uwagi na krótki okres funkcjonowania Emitenta (30 listopada 2004 r. – założenie Spółki), Emitent w niniejszym Prospekcie
przedstawił sprawozdania finansowe obejmujące okresy od 1 stycznia 2006 r. do 30 czerwca 2006 r., od 1 stycznia 2005 r.
do 30 czerwca 2005 r. oraz od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. W ocenie Emitenta, zostały spełnione warunki
umożliwiające dopuszczenie akcji do obrotu na rynku oficjalnych notowań, w tym w szczególności przemawia za tym
interes Spółki oraz Inwestorów, zaś opublikowany prospekt emisyjny zawiera informacje umożliwiające inwestorom ocenę
jego sytuacji finansowej i gospodarczej oraz ryzyka związane z nabywaniem akcji, w stosunku do których Emitent będzie
wnioskował o dopuszczenie do obrotu na rynku oficjalnych notowań.

Ryzyko niedojścia emisji akcji do skutku
Emisja akcji serii C nie dojdzie do skutku w przypadku, jeśli:
- zgodnie z zasadami opisanymi w Prospekcie nie zostaną złożone zapisy na co najmniej 700.000 Akcji Oferowanych,
- Zarząd Emitenta nie złoży do sądu rejestrowego wniosku o zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego
w drodze emisji akcji serii C w terminie sześciu miesięcy od zatwierdzenia niniejszego Prospektu, lub
- uprawomocni się postanowienie sądu rejestrowego odmawiające zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego
w drodze emisji akcji serii C.
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta, wynikającego z emisji akcji serii C uzależniona jest także od
złożenia przez Zarząd oświadczenia określającego wielkość podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta na podstawie
liczby akcji serii C objętych ważnymi zapisami. Oświadczenie to, złożone zgodnie z artykułem 310 KSH, w związku
z art. 431 § 7 KSH, powinno określić wysokość kapitału zakładowego po zakończeniu publicznej subskrypcji w granicach
określonych w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C. Niezłożenie powyższego
oświadczenia przez Zarząd spowodowałoby niemożność rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji
akcji serii C i tym samym niedojście emisji akcji serii C do skutku.
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Brak rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego może spowodować zamrożenie środków finansowych inwestorów,
którzy złożyli zapisy na Akcje Oferowane na pewien czas i utratę przez nich potencjalnych korzyści, bowiem wpłacone
kwoty zostaną zwrócone subskrybentom bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań.

Ryzyko związane z subskrypcją i opłaceniem zapisu
Emitent zwraca uwagę subskrybentom, że wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego wypełnienia formularza
zapisu ponosi subskrybent. Ponadto niedokonanie wpłaty w określonym terminie lub dokonanie niepełnej wpłaty skutkuje
nieważnością zapisu.

Ryzyko związane z wydłużeniem czasu przyjmowania zapisów
Zgodnie z zapisami niniejszego Prospektu Zarząd Emitenta zastrzegł sobie prawo do wydłużenia terminu przyjmowania
zapisów na Akcje Oferowane, gdy łączna liczba oferowanych objętych zapisami będzie mniejsza niż liczba wszystkich
Akcji Oferowanych, przy czym termin zapisywania się na Akcje Oferowane: (i) nie może być dłuższy niż 3 miesiące od dnia
rozpoczęcia przyjmowania zapisów, (ii) nie może przekroczyć terminu ważności niniejszego Prospektu. W przypadku zmiany
terminu składania zapisów na Akcje Oferowane zostanie podana do publicznej wiadomości stosowna informacja poprzez
udostępnienie zatwierdzonego przez KNF aneksu do Prospektu. Aneks zostanie przekazany do publicznej wiadomości
w sposób, w jaki został opublikowany Prospekt. Wydłużenie terminu przyjmowania zapisów na Oferowane Akcje może
spowodować zamrożenie na pewien czas środków finansowych wniesionych przez inwestorów w formie wpłat na akcje.

Ryzyko dotyczące zmiany terminów Publicznej Oferty
Zwraca się uwagę Inwestorów, że Emitent zastrzega sobie prawo do zmiany terminów Publicznej Oferty. W przypadku
zmiany terminu składania zapisów na Akcje Oferowane, zostanie podana do publicznej wiadomości stosowna informacja,
poprzez udostępnienie zatwierdzonego przez KNF aneksu do Prospektu.
Aneks zostanie przekazany do publicznej wiadomości w sposób, w jaki został opublikowany Prospekt. W przypadku zmiany
terminu „book-building” – z uwagi na możliwość znaczącego wpływu na ocenę Oferowanych Akcji – stosowna informacja
zostanie podana do publicznej wiadomości w ww. trybie, nie później niż przed rozpoczęciem procesu „book-building”.
W przypadku zmiany terminu przydziału Akcji Oferowanych, stosowna informacja zostanie podana do publicznej
wiadomości w w/w trybie nie późnij niż przed terminem przydziału Akcji Oferowanych.

Ryzyko braku dostatecznego rozproszenia akcji wprowadzanych do
obrotu na rynku regulowanym
Jednym z kryteriów jakie muszą spełnić akcje, aby zostały dopuszczone do obrotu na rynku oficjalnych notowań, jest
rozproszenie akcji zapewniające płynność obrotu. Zgodnie z rozporządzeniem MF z 14 października 2005 r. w sprawie
szczegółowych warunków jakie musi spełniać rynek oficjalnych notowań (Dz. U. Nr 206, poz. 1712) rozproszenie zapewnia
płynność obrotu jeżeli w ręku akcjonariuszy, z których każdy posiada nie więcej niż 5% ogólnej liczby głosów na WZA
znajduje się: (a) co najmniej 25% akcji spółki objętych wnioskiem lub (b) co najmniej 500.000 akcji spółki o łącznej wartości
wynoszącej równowartość w złotych co najmniej 17.000.000 Euro, wg ostatniej ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży.
W przypadku niespełnienia powyższego warunku akcje Arteria S.A. mogą nie zostać dopuszczone do obrotu na GPW
z powodu braku dostatecznego rozproszenia Akcji.

Ryzyko związane z notowaniem PDA
Ryzyko to związane jest zarówno z możliwością niewprowadzenia PDA do obrotu na rynku giełdowym, jak również
z charakterem tego obrotu. Wprowadzenie PDA wymaga szczegółowych ustaleń pomiędzy Emitentem, KDPW i GPW.
Niewprowadzenie PDA do obrotu giełdowego może oznaczać dla inwestorów brak możliwości zbywania przydzielonych
papierów wartościowych do dnia debiutu Akcji na GPW.
Charakter obrotu PDA rodzi ryzyko, iż w sytuacji niedojścia do skutku emisji Akcji posiadacz PDA otrzyma jedynie zwrot
środków w wysokości iloczynu liczby PDA znajdujących się na rachunku inwestora oraz ceny emisyjnej. Dla inwestorów,
którzy nabędą PDA na GPW, może oznaczać to poniesienie straty w sytuacji, gdy cena, jaką zapłacą oni na rynku wtórnym
za PDA, będzie wyższa od ceny emisyjnej.
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Ryzyko warunkowego dopuszczenia akcji serii A
Zwraca się uwagę Inwestorów, że w związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa obrotu, akcje serii A objęte
w znacznej liczbie umową zakazu sprzedaży typu „lock-up” – opisaną w cz. IV, pkt 7.3 Umowy zakazu sprzedaży akcji
typu „lock-up”” niniejszego Prospektu – mogą zostać dopuszczone przez GPW warunkowo do obrotu na rynku oficjalnych
notowań. W takim wypadku, w pierwszej kolejności mogą zostać wprowadzone do obrotu giełdowego prawa do akcji serii
C, a akcje serii A oraz akcje serii B dopiero po zarejestrowaniu przez sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego
w drodze emisji akcji serii C.

Ryzyko związane z wydaniem decyzji o zawieszeniu lub o wykluczeniu akcji
z obrotu na rynku regulowanym
Uprawnienia KNF
W sytuacji, gdy spółki publiczne nie dopełniają określonych obowiązków wymienionych w artykule 157 i 158 Ustawy
o Obrocie Instrumentami Finansowymi, KNF może nałożyć na podmiot, który nie dopełnił obowiązków, karę pieniężną do
wysokości jednego miliona złotych albo może wydać decyzję o wykluczeniu akcji z obrotu na rynku regulowanym albo
nałożyć obie te kary łącznie.
Ponadto, zgodnie z artykułem 20 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, w przypadku gdy obrót określonymi
papierami wartościowymi jest dokonywany w okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia prawidłowego
funkcjonowania rynku regulowanego lub bezpieczeństwa obrotu na tym rynku, albo naruszenia interesów inwestorów,
na żądanie KNF GPW zawiesza obrót tymi papierami lub instrumentami na okres nie dłuższy niż miesiąc. Na żądanie
KNF GPW wyklucza z obrotu wskazane przez KNF papiery wartościowe, w przypadku gdy obrót nimi zagraża w sposób
istotny prawidłowemu funkcjonowaniu rynku regulowanego lub bezpieczeństwu obrotu na tym rynku, albo powoduje
naruszenie interesów inwestorów. Nie sposób wykluczyć ryzyka wystąpienia takiej sytuacji w przyszłości w odniesieniu do
akcji Emitenta.

Uprawnienia GPW
Zgodnie z Regulaminem GPW Zarząd Giełdy może zawiesić obrót papierami wartościowymi na okres do trzech miesięcy
na wniosek Emitenta, a także jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu lub jeżeli Emitent
naruszy przepisy obowiązujące na GPW. Ponadto w sytuacjach określonych w Regulaminie GPW zarząd Giełdy może
wykluczyć papiery wartościowe z obrotu giełdowego.
Zgodnie z § 31 ust. 1 Regulaminu GPW, Zarząd Giełdy wyklucza papiery wartościowe z obrotu giełdowego:
- jeżeli ich zbywalność stała się ograniczona,
- na żądanie KNF zgłoszone zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi,
- w przypadku zniesienia ich dematerializacji,
- w przypadku wykluczenia ich z obrotu na rynku regulowanym przez właściwy organ nadzoru.
Oprócz wyżej wymienionych obligatoryjnych przypadków wykluczenia § 31 ust. 2 Regulaminu GPW przewiduje poniższe
sytuacje, gdy Zarząd Giełdy może zadecydować o wykluczeniu papierów wartościowych z obrotu giełdowego:
- jeżeli przestały spełniać inne warunki dopuszczenia do obrotu giełdowego niż te będące podstawą do obligatoryjnego
wykluczenia papierów wartościowych z obrotu giełdowego,
- jeżeli Emitent uporczywie narusza przepisy obowiązujące na GPW,
- na wniosek Emitenta,
- wskutek ogłoszenia upadłości Emitenta albo w przypadku oddalenia przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości
z powodu braku środków w majątku Emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania,
- jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu,
- wskutek podjęcia decyzji o połączeniu Emitenta z innym podmiotem, jego podziale lub przekształceniu,

46

Prospekt emisyjny Arteria S.A.

Czynniki ryzyka

- jeżeli w ciągu ostatnich 3 miesięcy nie dokonano żadnych transakcji giełdowych na danym instrumencie
finansowym,
- wskutek podjęcia przez Emitenta działalności zakazanej przez obowiązujące przepisy prawa,
- wskutek otwarcia likwidacji Emitenta.
Nie ma pewności, że taka sytuacja nie wystąpi w przyszłości w odniesieniu do Akcji Oferowanych.
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CZĘŚĆ III – DOKUMENT REJESTRACYJNY
1. CZYNNIKI RYZYKA
Czynniki ryzyka związane z działalnością operacyjną Emitenta oraz czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim Emitent
prowadzi działalność zostały zamieszczone w części II punkt 1.1. i 1.2. niniejszego Prospektu.

2. OSOBY ODPOWIEDZIALNE
2.1. Osoby odpowiedzialne za informacje zamieszczone w Prospekcie
Emisyjnym
Emitent
Nazwa, siedziba i adres Emitenta:
Nazwa:

Arteria Spółka Akcyjna

Nazwa skrócona:

Arteria S.A.

Siedziba:

Warszawa

Adres:

ul Jana Rosoła 10

Numery telekomunikacyjne:

tel. +48 22 648 80 72
Fax. +48 22 648 40 73

Adres poczty elektronicznej:

office@arteria.pl

Adres strony internetowej:

www.arteria.pl

Osoby fizyczne działające w imieniu Emitenta:
Wojciech Bieńkowski -

Prezes Zarządu

Riad Bekkar -

Członek Zarządu

Oświadczenie o odpowiedzialaci osób działających w imieniu Emitenta
Oświadczamy, że zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności by zapewnić taki stan, informacje
zawarte w Prospekcie są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym i że w Prospekcie nie pominięto niczego,
co mogłoby wpływać na jego znaczenie.

Prezes Zarządu

Członek Zarządu

Wojciech Bieńkowski

Riad Bekkar
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3. BIEGLI REWIDENCI
3.1. Imiona i nazwiska (nazwy) oraz adresy biegłych rewidentów Emitenta
w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi (wraz
z opisem ich przynależności do organizacji zawodowych)
Badanie sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2005r. do 31.12.2005r. oraz przegląd sprawozdania finansowego
za okres 01.01.2006r. do 30.06.2006r., przeprowadził:

Nazwa:

Meritum Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Nazwa skrócona:

Meritum Audyt Sp. z o.o.

Siedziba:

Kraków

Adres:

al. Juliusza Słowackiego 64

Numery telekomunikacyjne:

tel.: (012) 631-00-29, 0-602-688-933;
fax: (012) 631-00-28

Adres poczty elektronicznej:

meritum.audyt@poczta.onet.pl

Podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową
Izbę Biegłych Rewidentów, pod numerem 2903.
Badanie sprawozdań finansowych przeprowadził:
Biegły Rewident Ewa Włodecka wpisana na listę biegłych rewidentów pod numerem 4510/1822, który w okresie prowadzenia
przeglądu sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2006 r. do 30.06.2006 roku oraz badania sprawozdania finansowego
za okres 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r., zatrudniony był w firmie audytorskiej MERITUM AUDYT Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie
przy al. Juliusza Słowackiego 64.

3.2. Informacje na temat rezygnacji, zwolnienia lub zmiany Biegłego
Rewidenta
Badanie sprawozdań finansowych Emitenta w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi, to jest od
01.01.05r. do 30.06.06 r. było przeprowadzone przez ten sam podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych
tj. przez firmę Audytorską Meritum Audyt Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie, al. Słowackiego 64, wpisaną na listę
podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 2903 oraz do Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000207074 Podpisy pod opiniami z badań składali: Ewa Włodecka – biegły rewident
nr ewidencyjny 4510/1822. W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi za okres 01.01.2005r. do 30.06.2006r.
biegły rewident nie zrezygnował, nie został zwolniony oraz nie został zmieniony.

4. W YBRANE INFORMACJE FINANSOWE
4.1. Wybrane historyczne informacje finansowe Emitenta
Wybrane dane finansowe Emitenta na koniec czerwca 2005, na koniec roku 2005, na koniec czerwca 2006 zostały
przedstawione w poniższej tabeli. Dane na 31.12.2005 pochodzą ze sprawozdania finansowego Emitenta zbadanego przez
biegłego rewidenta. Dane na 30.06.06. pochodzą ze sprawozdania finansowego poddanego przeglądowi przez biegłego
rewidenta.
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Tabela 1. Wybrane dane finansowe w tys. zł
Wyszczególnienie

01.01.06 r.
- 30.06.06 r.

01.01.05 r.
- 31.12.05 r.

01.01.05 r.
- 30.06.05 r.

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i
materiałów

6 556

6 999

3 013

Zysk (strata) z działalności operacyjnej

1 008

(326)

95

909

(340)

91

Zysk (strata) brutto
Zysk (strata) netto

783

(315)

78

1 200

(164)

118

499

521

341

(999)

(1 278)

(653)

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

410

865

325

Przepływy pieniężne netto razem

(90)

108

13

4 822

2 792

1 880

EBITDA = zysk operacyjny + amortyzacja
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

Aktywa razem
Zobowiązania długoterminowe

959

747

227

Zobowiązania krótkoterminowe

2 787

1791

1 412

968

(190)

203

Kapitał własny
Kapitał (fundusz) podstawowy

500

500

500

5000 szt.

5000 szt.

5000 szt.

Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł)

157

(63)

16

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)*

194

(38)

41

Liczba akcji (w szt.)

*kapitały własne przez ilość akcji
Źródło: Emitent

5. INFORMACJE O EMITENCIE
5.1. Historia i rozwój Emitenta
5.1.1. Prawna (statutowa) i handlowa nazwa Emitenta
Emitent działa pod firmą Arteria Spółka Akcyjna. Emitent może używać nazwy skróconej Arteria S.A.

5.1.2. Miejsce rejestracji Emitenta oraz jego numer rejestracyjny
Emitent jest wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, za numerem 0000226167.
W celu identyfikacji Emitenta nadano mu również:
- numer identyfikacji podatkowej NIP: 527-24-58-773,
- statystyczny numer identyfikacyjny REGON: 140012670.

5.1.3. Data utworzenia Emitenta oraz czas na jaki został utworzony
Spółka „Arteria” Spółka Akcyjna została zawiązana w dniu 30 listopada 2004 roku aktem notarialnym sporządzonym przez
Rafała Kokoszewskiego, notariusza w Warszawie (numer repertorium A nr 5867/2004) i wpisana w dniu 17 stycznia 2005
roku do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, za numerem 0000226167 (sygn. akt: WA.XIX NS-Rej.
KRS/314/05/243).
Emitent został utworzony na czas nieograniczony.
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5.1.4. Siedziba i forma prawna Emitenta
Siedziba:

Warszawa

Forma prawna:

Spółka akcyjna

Kraj siedziby:

Polska

Adres siedziby:

ul. Rosoła 10, 02-797 Warszawa

Telefon:

022 648 80 72

Telefaks:

022 648 40 73

Poczta elektroniczna:

office@arteria.pl

Strona internetowa:

www.arteria.pl, www.arteriasa.com

5.1.5. Przepisy prawa, na podstawie których i zgodnie z którymi działa
Emitent
Spółka „Arteria” S.A. została utworzona i działa na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych oraz Statutu
ustalonego w formie aktu notarialnego sporządzonego w dniu 30 listopada 2004 roku przez Rafała Kokoszewskiego,
notariusza w Warszawie (numer repertorium A nr 5867/2004), zmienionego w dniu 6 grudnia 2004 roku (akt notarialny
sporządzony przez Rafała Kokoszewskiego, notariusza w Warszawie, za nr repertorium A nr 5978/2004), w dniu 13 grudnia
2004 roku (akt notarialny sporządzony przez Rafała Kokoszewskiego, notariusza w Warszawie, za nr repertorium A
nr 6175/2004) oraz w dniu 18 sierpnia 2006 roku (akt notarialny sporządzony przez Tomasza Cygana, notariusza w Warszawie,
za nr repertorium A nr 16951/2006).

5.1.6. Adres Emitenta
Arteria S.A.
ul. Rosoła 10
02-797 Warszawa

5.1.7. Istotne zdarzenia w rozwoju działalności gospodarczej Emitenta
30 listopada 2004 roku: założenie spółki Arteria S.A. z kapitałem zakładowym 500.000 złotych przez Dariusza Stokowskiego
i Riada Bekkara; Właścicielami zostali Dariusz Stokowski (95% akcji) oraz Riad Bekkar (5%). W skład pierwszego zarządu
powołani zostali Dariusz Stokowski i Riad Bekkar, w skład pierwszej Rady Nadzorczej powołani zostali: Marta Stokowska,
Paweł Laskowski, Piotr Wocial;
17 stycznia 2005 roku: rejestracja spółki Arteria S.A. w Krajowym Rejestrze Sądowym;
Styczeń 2005 roku: uruchomienie działalności operacyjnej Spółki w oparciu o 50 stanowisk call center;
Styczeń 2005 roku: podpisanie umowy z Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. na realizację usług telemarketingowych;
Luty 2005 roku: podpisanie umów:
- o świadczenie usług dla American Restaurants Sp. z o.o. w zakresie prowadzenia infolinii,
- ramowej o współpracy z Arteria Sp. z o.o. (aktualnie Art Media Sp. z o.o.) w zakresie outsourcingu, usług marketingu
bezpośredniego,
- o świadczeniu usług pośrednictwa ubezpieczeniowego oraz administracji programem ubezpieczeń dla AIG Polska
Towarzystwa Ubezpieczeń S.A.;
Marzec 2005 roku: uruchomienie sprzedaży
konsumenckie);

usług

marketingowych
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Marzec 2005 roku: podpisanie umowy z ING Nationale Nederlanden Polska S.A. na realizację projektu wsparcia sprzedaży
(aktywizacji terenowych sił sprzedaży);
Kwiecień 2005 roku: podpisanie umów:
- o świadczenie usług telemarketingowych dla Amplico Life S.A.,
- ramowej o świadczenie usług telemarketingowych dla Verlag Dashöfer Sp. z o.o.;
Maj 2005 roku: podpisanie umowy kredytu inwestycyjnego z BPH S.A. z przeznaczeniem na inwestycje w sprzęt
komputerowy i teleinformatyczny;
Czerwiec 2005 roku: podpisanie umów trójstronnych:
- z Amplico Life S.A. i Sygma Banque Societe Anonyme S.A. dot. obsługi akcji telemarketingowych ,
- z Amplico Life S.A. i Raiffeisen Bank Polska S.A. dot. obsługi akcji telemarketingowych;
Czerwiec 2005 roku: rozpoczęcie inwestycji w oprogramowanie „Portal Call Center Arterii”;
Lipiec 2005 roku: zwiększenie do 106 dostępnej ilości stanowisk call center do obsługi projektów komercyjnych;
Wrzesień 2005 roku: zwiększenie do 112 dostępnej ilości stanowisk call center do obsługi projektów komercyjnych;
Październik 2005 roku: zwiększenie do 124 dostępnej ilości stanowisk call center do obsługi projektów komercyjnych;
Październik 2005 roku: podpisanie umów:
- z Cosmopolitan Cosmetics Sp. z o.o. na przygotowanie i przeprowadzenie konkursu konsumenckiego marki Puma,
- o współpracy dot. realizacji usług telemarketingowych z Bertelsmann Media Sp. z o.o.;
Grudzień 2005 roku: podpisanie umów:
- z Bakoma S.A. na organizację i obsługę loterii promocyjnej,
- z Procter & Gamble Operations Polska Sp. z o.o. na obsługę konkursu SMS-owego „Czysta gra”,
- z ING Nationale Nederlanden Polska S.A. na weryfikację i aktualizację bazy danych,
- o świadczenie usług marketingu bezpośredniego z Radius Sp. z o.o.8;
Styczeń 2006 roku: zwiększenie do 170 dostępnej ilości stanowisk call center do obsługi projektów komercyjnych;
16 lutego 2006 roku: zmiana składu osobowego Rady Nadzorczej Emitenta: odwołanie Marty Stokowskiej ze stanowiska
Przewodniczącej Rady Nadzorczej oraz Piotra Wociala i Pawła Laskowskiego ze stanowisk Członków
Rady Nadzorczej oraz powołanie Biruty Makowskiej na stanowisko Przewodniczącej Rady Nadzorczej
oraz Marty Stokowskiej i Jacka Koskowskiego na stanowiska Członków Rady Nadzorczej;
24 kwietnia 2006 roku: sprzedaż 15% akcji Arteria S.A. przez Dariusza Stokowskiego na rzecz Wojciecha Bieńkowskiego;
28 czerwca 2006 roku: odwołanie przez Radę Nadzorcą Dariusza Stokowskiego z funkcji Prezesa Zarządu Spółki; powołanie
przez Radę Nadzorczą Wojciecha Bieńkowskiego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki;
8 Wspólnikiem większościowym Radius Sp. z o.o. jest Riad Bekkar – Członek Zarządu Arteria S.A.
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29 czerwca 2006 roku: zmiana składu osobowego Rady Nadzorczej Emitenta: odwołanie Biruty Makowskiej ze
stanowiska Przewodniczącej Rady Nadzorczej oraz Marty Stokowskiej i Jacka Koskowskiego ze
stanowisk Członków Rady Nadzorczej oraz powołanie Dariusza Stokowskiego na stanowisko
Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Biruty Makowskiej, Jacka Koskowskiego, Marcina
Kaczmarkiewicza oraz Rossa Newens’a na stanowiska Członków Rady Nadzorczej;
17 lipca 2006 roku: wniesienie wszystkich akcji Arteria S.A. posiadanych przez Dariusza Stokowskiego do
Nova Holding Ltd.;
17 lipca 2006: roku sprzedaż 1,38% akcji Arteria S.A. przez Wojciecha Bieńkowskiego na rzecz Nova Holding Ltd. oraz
0,46% akcji Arteria S.A. przez Riada Bekkara na rzecz Nova Holding Ltd.;
16 sierpnia 2006 roku: sprzedaż 9,24% akcji Arteria S.A. przez Nova Holding Ltd. na rzecz DM IDM SA;
18 sierpnia 2006 roku: decyzja o wprowadzeniu papierów wartościowych Spółki do obrotu na rynku regulowanym;
18 sierpnia 2006 roku: podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwał w przedmiocie: (i) zamiany
akcji imiennych na akcje na okaziciela oraz podziału akcji, (ii) podwyższenia kapitału zakładowego
w drodze emisji akcji serii B na okaziciela w celu zaoferowania do objęcia w drodze subskrypcji
prywatnej Domowi Maklerskiemu IDM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, (iii) podwyższenia
kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii C w drodze oferty publicznej, (iv) wprowadzenia
akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji, (v) dalszego istnienia Spółki,
(vi) zmiany składu osobowego Rady Nadzorczej Emitenta - odwołanie Dariusza Stokowskiego,
Marcina Kaczmarkiewicza, Biruty Makowskiej, Jacka Koskowskiego i Rossa Newens’a ze składu
Rady Nadzorczej Spółki oraz powołanie Zbigniewa Łapińskiego, Grzegorza Leszczyńskiego, Pawła
Grabowskiego, Wojciecha Szwarca i Marcina Kaczmarkiewicza do składu Rady Nadzorczej Spółki
i jednoczesne powierzenie Zbigniewowi Łapińskiemu pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady
Nadzorczej;
Sierpień 2006 roku: podpisane umowy z AIG Amplico Life S.A. i PKO Bank Polski S.A.;
Sierpień 2006 roku: zwiększenie do 200 dostępnej ilości stanowisk call center do obsługi projektów komercyjnych;
4 września 2006 roku: odwołanie Członków Zarządu oraz powołanie Pana Wojciecha Bieńkowskiego na stanowisko
Prezesa Zarządu Spółki na okres trzech lat oraz Pana Riada Bekkara na stanowisko Członka Zarządu
Spółki na okres trzech lat;
20 września 2006 roku: rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii B; sprzedaż 4,9%
akcji Arteria S.A. przez Nova Holding Ltd. na rzecz Dariusza Stokowskiego;
5 października 2006 roku: sprzedaż 5% akcji Arteria S.A. przez Nova Holding Ltd. na rzecz dwóch osób fizycznych;
9 października 2006 roku: zawarcie umowy inwestycyjnej i akcjonariuszy (Investment and shareholders agreement)
dotyczącej inwestycji w spółkę Partner Kredytowo Finansowy sp. z o.o. oraz umowy potrącenia.
Zakup udziałów Cortaro Holding LTD.
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5.2. Inwestycje
5.2.1. Opis głównych inwestycji Emitenta za każdy rok obrotowy w okresie
objętym historycznymi informacjami finansowymi
Inwestycje Emitenta w latach 2005-2006 dotyczyły głównie rozwoju call center. Ponadto w badanym okresie spółka
zakupiła środki transportu.
Tabela 2. Inwestycje Arteria S.A. 1 stycznia 2005 – do dnia zatwierdzenia prospektu (w tys. zł)
Wyszczególnienie

01.01.06
- na dzień
zatwierdzenia
Prospektu
przez KNF

01.01.06 30.06.06

01.01.05 31.12.05

01.01.0530.06.05

Inwestycje w wartości niematerialne
i prawne

360

139

111

-

Inwestycje w urządzenia techniczne
i maszyny

596

544

708

396

Inwestycje w środki transportu

53

76

183

102

Inwestycje w inne środki trwałe

196

169

236

155

48

28

-

-

850

0

0

0

2 103

956

1 238

653

Inwestycje w infrastrukturę budynku
Inwestycje finansowe
Razem
Źródło: Emitent

Inwestycje w wartości niematerialne i prawne
Zakup oprogramowania był związany głównie z zakupem licencji na oprogramowanie niezbędne do obsługi jednostek
komputerowych w call center, jak również z zakupem innych programów i licencji wykorzystywanych w działalności
Emitenta.

Inwestycje w urządzenia techniczne i maszyny
Kategoria ta dotyczy głównie zakupu sprzętu do call center, takiego jak centrala, komputery, monitorys i serwery.

Inwestycje w środki transportu
Grupa zawiera środki transportu użytkowane przez Emitenta.

Inwestycje w inne środki trwałe
W tej kategorii zaklasyfikowano inwestycje związane z rozwojem call center w większości o małej wartości, pogrupowane
według przeznaczenia takie jak: aparaty telefoniczne, niezbędne wyposażenie stanowisk call center bez komputerów
(krzesła, biurka i inne meble dla konsultantów).

Inwestycje w infrastrukturę budynku
Podczas rozbudowy call center konieczne były również inwestycje w infrastrukturę budynku, rozbudowano okablowanie
i sieci przesyłu danych.

Inwestycje finansowe
W dniu 9. października 2006 r. Arteria S.A. podpisała z firmą ORESA Ventures N.V. umowę inwestycyjną, na mocy której
Emitent nabył od Oresa 6,88% ogólnej liczby udziałów spółki Holding Company. Więcej na ten temat patrz punkt 22.8.
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5.2.2. Opis obecnie prowadzonych głównych inwestycji Emitenta, oraz
inwestycji planowanych, co do których Emitent podjął już wiążące
zobowiązania
Tabela 3. Aktualnie realizowane inwestycje Emitenta w latach 2006-2009
Wyszczególnienie

Data planowanego
zakończenia

Planowane łączne koszty
do poniesienia

Rozbudowa call center: I Etap

15.08.2006 r.

200 tys. zł

Rozbudowa call center: II Etap

15.09.2006 r.

500 tys. zł

Rozbudowa call center: III Etap

31.03.2007 r.

500 tys. zł

Rozbudowa call center: IV Etap

30.09.2007 r.

500 tys. zł

Inwestycja w rozwój usług outsourcing’u sprzedaży

2007

250 tys. zł

Inwestycja w oprogramowanie ERP Etap I

2006

100 tys. zł

Inwestycja w oprogramowanie ERP Etap II

2009

350 tys. zł

Inwestycja w Portal Call Center Arterii

2006

200 tys. zł

Razem

2 600 tys. zł

Źródło: Emitent
Zgodnie z uchwałą Zarządu Emitenta z dnia 20.07.2006, Spółka realizuje inwestycję rozbudowy call center. Przewidziano
cztery Etapy tej inwestycji, do realizacji zgodnie z zestawieniem przedstawionym w powyższej tabelce. Łącznie w wyniku
wyżej opisanej inwestycji Emitent planuje zwiększyć ilość stanowisk call center do 300.
Spółka prowadzi prace związane z budową we własnym zakresie infrastruktury teleinformatycznej oraz oprogramowania
obsługującego call center o nazwie „Portal Call Center Arterii”. Przewidywany koszt inwestycji to około 200 tys. zł, z czego
ok. 40 tys. zł zostało wydane w roku 2005. Więcej informacji na temat „Portalu Call Center Arterii” zawiera punkt 11. (Badania
i Rozwój, Patenty i Licencje) w części III Prospektu.
Inwestycja w oprogramowanie klasy ERP ma na celu zautomatyzowanie procesów biznesowych Spółki, zarządzania
i efektywności pracy.
Inwestycja w rozwój usług outsourcing’u sprzedaży zwierać będzie budowę infrastruktury terenowej (biura regionalne),
rozwój technologii zarządzania sprzedażą i integracji kanałów sprzedaży oraz marketing usług.
Wszystkie aktualnie realizowane oraz zaplanowane inwestycje (co do których zarząd podjął wiążące decyzje lub
zobowiązania) realizowane są w siedzibie spółki w Warszawie przy ulicy Rosoła 10. Emitent nie realizuje obecnie żadnych
inwestycji poza granicami kraju.
Źródła finansowania wyżej wymienionych inwestycji zostały opisane w części III w punkcie 10.4 (Informacje dotyczące
źródeł finansowania inwestycji oraz planowanych zakupów środków trwałych).

55

Dokument rejestracyjny

Prospekt emisyjny Arteria S.A.

6. ZARYS OGÓLNY DZIAŁALNOŚCI
6.1. Działalność podstawowa
Arteria S.A. jest spółką działającą na rynku usług outsourcing’u sprzedaży oraz procesów biznesowych,
świadczonych w oparciu o nowoczesne rozwiązania technologiczne i szerokie kompetencje z zakresu organizacji
i zarządzania sprzedażą.
W generalnym podejściu outsourcing oznacza korzystanie przedsiębiorstw z lokowania pewnej części swoich
procesów biznesowych poza swoją organizacją, poprzez wykorzystanie zewnętrznych wykonawców oferujących
kompleksowe usługi w różnych zakresach. Outsourcing’iem jest zarówno korzystanie z usługi biura księgowego zamiast
tworzenia działu księgowości w firmie, korzystanie z usług firmy IT zamiast zatrudniania informatyka, jak również oddawanie
innym wyspecjalizowanym w świadczeniu danych usług firmom całości wybranych procesów typu: organizacja sprzedaży,
zarządzanie relacjami z klientem, windykacja, zarządzanie kadrami, ochrona mienia, zarządzanie budynkami biurowymi
i magazynowymi itp.
W przypadku Emitenta usługi outsourcing’u sprzedaży to przede wszystkim zdefiniowanie strategii, oferowanie
pełnej organizacji, zarządzania i wykonania zadań związanych ze sprzedażą produktów i usług zewnętrznych
zleceniodawców oraz zarządzaniu relacjami z ich klientami. Zakres tak zdefiniowanych usług oferowanych przez
Emitenta obejmuje:
•

•

•

Tworzenie modeli zarządzania sprzedażą lub wybranymi kanałami sprzedaży dla zleceniodawców, w skład
którego wchodzi:
•

sprzedaż w zintegrowanym modelu sprzedaży – integracja wielu kanałów sprzedaży i centralne zarządzanie
procesami,

•

sprzedaż usług i produktów przez telefon,

•

sprzedaż usług i produktów zleceniodawców zewnętrznych poprzez terenowych przedstawicieli
handlowych,

•

sprzedaż przez Internet,

•

obsługa detalicznej sieci sprzedaży,

•

pozyskiwanie i tworzenie baz danych,

•

rekrutacja i szkolenia pracowników,

•

pełne raportowanie operacyjne i zarządcze outsourcowanych procesów,

doradztwo strategiczne w obszarze sprzedaży:
•

określenie strategii sprzedaży,

•

modelowanie finansowe,

•

opracowywanie i optymalizowanie procesów,

•

dobór kanałów dystrybucji,

•

dobór kanałów komunikacji,

zarządzanie relacjami z pozyskanymi klientami zleceniodawców, w tym:
•

obsługa infolinii,

•

obsługa korespondencji z klientami,

•

obsługa monitoringu należności,

•

zarządzanie danymi osobowymi klientów.
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Rysunek 1. Arteria S.A. – Organizacja sprzedaży „do wynajęcia”

Narzędzia:

Kompetencje:
Produkt
lub usługa
zleceniodawcy

Kompetencje w zakresie
sprzedaży;
Kompetencje integracji
procesów marketingowych
z procesami sprzedaży;

Nowoczesny system
raportowania;
Własne rozwiązania IT.

Kompetencje w zakresie
obsługi klienta.

SALES

Plan
finansowy

Technologie usprawniające
sprzedaż w terenie;
Interaktywny Portal Arterii;

Kompetencje w zakresie
technologii;

Strategia
sprzedaży

Call Center;

Dobór
kanałów
dystrybucji

OUTSOURCING

COMPANY

Budowa lub
wynajem
bazy danych

Zatrudnienie
i wyszkolenie
pracowników

Zarządzanie
procesami
sprzedaży

Raportowanie

Efektywna sprzedaż
produktu lub usługi
zleceniodawcy

Wartość dodana dla
zleceniodawcy

Źródło: Emitent
Powyższy rysunek obrazuje unikalny charakter działalności Arterii S.A., polegający na optymalnym połączeniu następujących
elementów:
•

szerokie kompetencje biznesowe,

•

procesowe podejście do zagadnień sprzedaży i obsługi klienta,

•

rozbudowane centrum technologiczne, w tym call center.

Zdaniem Emitenta, sama wiedza i kompetencje nie wystarczają do świadczenia usług zintegrowanego outsourcing’u
sprzedaży w pełnym modelu realizowanym przez Spółkę – niezbędne są technologie do dopełnienia całości modelu.
Technologie stosowane przez Arterię to przede wszystkim własne, nowoczesne call center (centrala wraz ze specjalistycznym
oprogramowaniem) oraz rozwiązania integrujące aplikacje CRM oraz zarządzania siecią sprzedaży.
57

Dokument rejestracyjny

Prospekt emisyjny Arteria S.A.

Podstawowe korzyści wynikające ze stosowania outsourcing’u sprzedaży są następujące:
•

szybkie wdrożenie projektu, bez potrzeby budowy całej organizacji (istniejąca infrastruktura, kontakty i sieć
sprzedaży),

•

wyższa jakość (doświadczenie),

•

redukcja kosztów sprzedaży (brak nakładów na nową sieć sprzedaży i tworzenie infrastruktury, istniejący knowhow, koszty stałe organizacji rozkładają się na wielu klientów).

Emitent posiada zarówno doświadczenie jak i narzędzia, które umożliwiają oferowanie wysokiej jakości usług outsourcing’u
sprzedaży. Kluczowe osoby związane ze Spółką zdobywały doświadczenia zawodowe pracując dla międzynarodowych
i krajowych koncernów z branż finansowej, telekomunikacyjnej, mediów i telewizji oraz motoryzacyjnej. Kompetencje tych
osób obejmują zarządzanie sprzedażą:
•

detaliczną (sieć punktów detalicznych),

•

hurtową,

•

mobilnych handlowców docierających z ofertą do klientów końcowych (zarówno na rynku biznesowym
i konsumenckim),

•

przez telefon.

Dotychczasowe doświadczenia pozwoliły na stworzenie usługi integrującej większość dostępnych kanałów sprzedaży
w jednym, pełnym modelu outsourcing’u sprzedaży.
Rysunek 2. Zintegrowany outsourcing sprzedaży
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Call Center
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Źródło: Emitent
Koncepcja outsourcing’u wiąże się zawsze z optymalizacją zarządzania oraz ograniczenia kosztów w organizacji, która
się na to decyduje. Dzięki takiej ofercie zleceniodawca może zrezygnować z budowy i utrzymywania własnego zespołu
zajmującego się danymi procesami w firmie. Oznacza to możliwość oszczędności czasu, pieniędzy i lepszej alokacji zasobów
ludzkich. Wymaga to od Emitenta oferowania w ramach świadczonych usług doradztwa strategicznego, wdrożenia
odpowiednich rozwiązań IT oraz czasami również integracji usługi outsourcing’u i związanego z tym szczegółowego
raportowania z systemem IT zleceniodawcy. Podstawą do świadczenia tak szerokich usług jest kompetentna kadra
menedżerska oraz nowoczesne technologie wykorzystywane do realizacji działań Spółki.
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Emitent podchodzi elastycznie do oferowanych usług - zleceniodawcy mogą skorzystać ze wszystkich lub jedynie
z wybranego elementu z oferty. Końcowym efektem działań Arterii jest zwiększona efektywność procesów zarządzanych
lub wspieranych przez Arterię.

Kompleksowość usług oferowanych
kapitałowej Nova Holding Ltd.

zleceniodawcom

dzięki

grupie

Emitent jest częścią grupy kapitałowej Nova Holding Ltd. z siedzibą w Londynie,UK (więcej o grupie i głównym właścicielu
część III, punkt 7. Struktura Organizacyjna). Ze względu na komplementarność usług pomiędzy Arterią a innymi spółkami
z Nova Holding Ltd. Arteria może oferować zleceniodawcom szerszą niż własna gamę usług posiłkując się usługami firm
z grupy.
Nova to niezależna grupa kapitałowa, działająca na rynku nowoczesnych usług komunikacji marketingowej. W skład Grupy
(oprócz Emitenta) wchodzą m.in.:
•

Polymus Sp. z o.o. (marketing, reklama i komunikacja marketingowa),

•

Program Sp. z o.o. (marketing i komunikacja poprzez kanały płatnych telewizji),

•

Comtica Sp. z o.o. (rozwiązania software’owe wspierające zarządzanie procesami sprzedaży i obsługi klienta),

•

Ciszewski Public Relations Sp. z o.o. (public relations, obsługa event’ów i sponsoring),

•

4FUN.TV S.A. (interaktywna telewizja dla młodzieży, nowoczesna platforma komunikacji marketingowej),

•

Nova Communications Group Polska Sp. z o.o. (doradztwo strategiczne oraz w zakresie komunikacji
marketingowej).

Spółki te prowadzą wzajemnie się uzupełniającą działalność na wielu polach. Dzięki temu zleceniodawca Arterii S.A., chcąc
skorzystać z usług wykraczających poza zakres oferowany przez Arterię, może skorzystać z oferty innej firmy należącej
do Nova Holding. Przynależność do grupy pozwala dzięki temu rozwinąć bazę klientów (zwiększając jednocześnie ich
satysfakcję z wykonania usługi) oraz pozwala obniżyć koszty transakcyjne zleceniodawcy.

Narzędzia wykorzystywane przez Spółkę do świadczenia usług
Obecnie Spółka wykorzystuje jako podstawową platformę do świadczenia usług nowoczesne 200-stanowiskowe call
center. Poniżej przedstawione zostały główne narzędzia wykorzystywane w działalności Emitenta.

Call Center
Arteria S.A. posiada jedno z najnowocześniejszych call center Polsce, które umożliwia między innymi wykonywanie do
800 tysięcy i odbieranie do 150 tysięcy połączeń miesięcznie.
W skład technologicznej i systemowej infrastruktury obsługującej call center wchodzą:
1. Centrala Telefoniczna
Sercem call center Emitenta jest centrala AVAYA Definity, będąca jednym z najlepszych, dostępnych na rynku urządzeń
tego typu. Obecnie centrala obsługuje 200 stanowisk call center, istnieje możliwość jej rozbudowy, umożliwiającej
obsługę do 500 stanowisk.
2. System CTI
Integracja komputera z telefonem (Computer-Telephone Integration - CTI) jest rozwiązaniem stanowiącym
pomost pomiędzy infrastrukturą telefoniczną i informatyczną. CTI został wdrożony w celu zwiększenia wydajności
pracy. Umożliwia przyspieszenie integracji danych, szybkie generowanie różnorodnych raportów dotyczących
poszczególnych projektów oraz możliwość ich łatwego i szybkiego publikowania on-line. Stanowi to zaletę zarówno
dla Emitenta (możliwość stałego monitoringu efektywności pracy) jak i dla zleceniodawcy (możliwość bieżącego
śledzenia efektów realizacji projektu).
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3. Nagrywanie rozmów - rejestrator rozmów (TRX)
Środowisko call center Emitenta umożliwia nagrywanie jednocześnie wszystkich rozmów prowadzonych przez
telemarketerów. Dzięki temu rozwiązaniu Emitent ma możliwość kontroli i oceny jakości pracy konsultantów. Nagrania
rozmów przekazywane są zleceniodawcom w plikach w powszechnie znanych formatach na płytach CD.
4. Stanowiska telemarketingowe
Emitent posiada 200 stanowisk telemarketingowych. Dla zapewnienia wysokiej jakości pracy call center agenci pracują
na nowoczesnych komputerach z monitorem LCD. Planowana jest rozbudowa call center do 300 stanowisk (Szerzej
punkt 5.2 Inwestycje). Umożliwi to zwiększenie wydajności call center wykonywania do 1,5 mln rozmów miesięcznie.

Portal Call Center Arterii
Interaktywny „Portal Call Center Arterii” to system informatyczny, który umożliwia bezpośrednie zarządzanie oraz monitoring
projektów i efektywności sprzedaży. Narzędzie to integruje wszystkie systemy informatyczne i aplikacje call center.
Portal organizuje i zarządza pracą telemarketerów, komunikacją z rynkiem, pracą handlowców terenowych, komunikacją
z centralną bazą danych oraz raportowaniem. Usprawnia szybkość obiegu informacji zarządczych poprzez zintegrowanie
specjalistycznych narzędzi.
Portal podlega ciągłej ewolucji, zmierzającej do usprawniania szybkości i jakości przepływu informacji. (Szerzej na ten temat
część III, punkt 11 Badania, Rozwój, Patenty i Licencje).

SMS serwer
Elementem „Portalu Call Center Arterii” jest SMS serwer. SMS serwer to odrębna aplikacja zintegrowana z Portalem, która
umożliwia masową komunikację przy wykorzystaniu SMS-ów jako kanału komunikacji i jednocześnie źródła przychodów
(usługi typu Premium SMS). SMS serwer jest wykorzystywany jako mechanizm umożliwiający realizację marketingowych
promocji konsumenckich (wpisz kod i wyślij SMS na nr......, weź udział w losowaniu nagrody) oraz długofalowych
marketingowych programów lojalnościowych, których obsługa jest elementem oferty rynkowej Emitenta.

Narzędzie wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwem
Emitent jest w trakcie rozwoju i wdrożenia systemu wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem (klasy ERP/BPM),
który umożliwi planowanie, zarządzanie, oraz kontrolę większości działań biznesowych Emitenta, m.in. będzie zarządzać
procesami rekrutacji, szkoleń, monitoringu pracy osób na stanowiskach operacyjnych, ofertowania zleceniodawców,
budżetowania, rozliczania projektów, fakturowania, monitorowania płatności itp. System będzie się docelowo składał
z dwudziestu czterech modułów, a do momentu zatwierdzenia prospektu wdrożono 9 z nich. Zakończenie prac związanych
z wdrożeniem wszystkich modułów planowane jest do połowy roku 2007.
1. Dedykowane rozwiązania technologiczne do zarządzania sprzedażą w terenie i integracją z call center
Emitent rozwija również technologie do zarządzania terenowymi strukturami sprzedaży oraz integracji sprzedaży
terenowej z call center i innymi kanałami sprzedaży. Aktualnie rozwiązania te są elementem składowym „Portalu Call
Center Arterii”, niemniej planowany jest dalszy rozwój technologii zarządzania sprzedażą jako niezależnego portalu
przy założeniu pełnej integracji z „Portalem Call Center Arterii”.
2. Zaawansowane systemy raportowania realizowanych projektów (on-line)
Systemy raportowania realizowanych projektów od strony technologicznej są elementem składowym „Portalu Call
Center Arterii”. Niemniej z punktu widzenia wiedzy i nakładów pracy związanych z ich tworzeniem na potrzeby
konkretnych rozwiązań dla konkretnych zleceniodawców stanowią odrębną kategorię oferowanych narzędzi.
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Główne obszary działalności
W chwili obecnej główni odbiorcy usług outsourcing’u sprzedaży pochodzą z dwóch sektorów:
•

finansowego (ubezpieczenia, bankowość, leasing);

•

wydawniczego (wydawnictwa biznesowe oraz konsumenckie);

Jednym z głównych celów Emitenta jest rozwój działalności w sektorze finansowym, m.in. ze względu na to że instytucje
finansowe cechują się wysoką skłonnością do realizacji nowatorskich przedsięwzięć z obszaru outsourcingu i wsparcia
sprzedaży. Emitent w chwili obecnej świadczy dla sektora finansowego niemal pełną gamę swoich usług. Oprócz usługi
telesprzedaży (telefoniczna sprzedaż produktów bankowych i ubezpieczeniowych) Emitent realizuje również projekty
aktywizacji terenowych sił sprzedaży oraz zajmuje się administracją relacjami z klientami (prowadzenie wirtualnego biura
obsługi klienta). Kluczowi odbiorcy usług dla sektora finansowego to: Amplico Life S.A., ING Nationale Nederlanden Polska
S.A., AIG Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Spółka obserwuje rosnące zainteresowanie branży możliwościami, które
dają usługi świadczone przez Emitenta.
Szczególną formą ekspansji na rynku finansowym jest współpraca z Oresa Ventures Sp. z o.o. - funduszem typu venture
capital. Emitent doradza i współpracuje z funduszem przy projekcie inwestycji w brokera finansowego - firmę zajmującą
się pośrednictwem usług finansowych. Umowa pomiędzy firmami została podpisana 9. października 2006 r. (więcej na ten
temat patrz część III, punkt 22.8 niniejszego Prospektu).
Aktualnie zakres usług świadczonych dla wydawnictw koncentruje się na telesprzedaży ich tytułów. Z uwagi na bardzo
dobrze rozwijającą się współpracę z kluczowymi klientami z tego sektora, Spółka liczy na dalsze zwiększenie skali oraz
zakresu świadczonych usług. Efektem zadowolenia zleceniodawców jest dynamiczny wzrost przychodów osiąganych
przez Emitenta w branży wydawniczej w ogóle oraz wzrost przychodów realizowanych z każdym z klientów z sektora.
Jednocześnie ze względu na bardzo dużą popularność usługi telesprzedaży wśród firm wydawniczych Emitent zakłada
pozyskanie kolejnych dużych zleceniodawców.
Kluczowymi zleceniodawcami Emitenta w sektorze wydawniczym są m.in.: Wydawnictwo „Wiedza i Praktyka” Sp. z o.o.,
Bertelsmann Media Sp. z o.o. oraz Verlag Dashofer Sp. z o.o.
Emitent wiąże duże oczekiwania z rozwojem usług świadczonych dla sektora telekomunikacyjnego. Arteria S.A. podpisała
list intencyjny na organizację i zarządzanie detalicznymi punktami handlowymi zlokalizowanymi w galeriach handlowych
dla spółki P4 Sp. z o.o. – nowego operatora telefonii komórkowej. List intencyjny określa również intencje stron w zakresie
prowadzenia przez Spółkę sprzedaży usług i produktów operatora. Rozwój współpracy z operatorem przy projekcie
outsourcingu zarządzania sprzedażą detaliczną daje ogromne możliwości strategicznego rozwoju tej usługi oraz bardzo
dynamicznego wzrostu obrotów i zysku netto. Ponieważ Spółka aktualnie negocjuje kształt umów – dystrybucyjnej
i na zarządzanie sprzedażą w punktach detalicznych, Emitent nie prognozuje w prospekcie emisyjnym żadnych danych
finansowych związanych z potencjalną realizacją umów.
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Tabela 4. Najważniejsi zleceniodawcy Emitenta pod względem obrotów
06.2006 r.
1. Wydawnictwo „Wiedza i Praktyka” Sp. z o.o.
2. ING Nationale – Nederlanden Polska S.A.
3. Amplico Life S.A.
4. American Restaurants Sp. z o.o.
5. Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o.
6. Bakoma S.A.
7. AIG Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
8. Pozostali
Źródło: Emitent
Aktualnie Emitent oferuje sześć kategorii usług (oraz planuje rozpoczęcie prac nad oferowaniem usług e-commerce):
1. outsourcing zarządzania sprzedażą i doradztwo strategiczne w obszarze sprzedaży,
2. aktywizacja przedstawicieli handlowych i zarządzanie informacją sprzedażową,
3. telesprzedaż oraz telefoniczne przyjmowanie zamówień,
4. aktualizacja baz danych i obrót bazami danych,
5. zarządzanie relacjami z klientem,
6. obsługa marketingowych programów wsparcia sprzedaży,
7. planowana usługa - wynajem platformy technologicznej i organizacja sprzedaży w Internecie – e-commerce.

Grupa pierwsza – outsourcing zarządzania sprzedażą
Outsourcing zarządzania sprzedażą jest najbardziej złożoną i jednocześnie najbardziej zintegrowaną usługą oferowaną
przez Emitenta. Jej zakres obejmuje między innymi:
1. zarządzanie sprzedażą na zlecenie,
2. tworzenie strategii sprzedaży,
3. opracowywanie modeli finansowych sprzedaży, wraz z wyliczeniem kosztu pozyskania klienta,
4. dobór optymalnych kanałów sprzedaży i określenie poziomu ich integracji,
5. definiowanie procesów sprzedaży,
6. określanie procedur wykonawczych,
7. rozwój specyfikacji funkcjonalnych do programowania procesów,
8. programowanie systemów zarządzania sprzedażą,
9. rekrutacja i szkolenia personelu handlowego,
10. realizacja sprzedaży w zarządzanych kanałach.
Jednym z priorytetów w rozwoju Emitenta jest intensywna sprzedaż pełnego zakresu usług outsourcingu sprzedaży.
W tym celu planowane jest powołanie zespołu konsultantów biznesowych, którzy będą odpowiadali za sprzedaż usług,
prowadzenie projektów doradczych, oraz wdrażanie zaprojektowanych dla zleceniodawców rozwiązań. W ramach
planowanej polityki sprzedaży dla tej grupy usług przewiduje się sprzedaż również wybranych elementów oferty opisanych
powyżej.

Grupa druga - Aktywizacja Terenowych Sił Sprzedaży
Usługa ta polega na centralnym zarządzaniu planem pracy przedstawicieli handlowych zleceniodawcy. W ramach tej usługi
nadzór nad spotkaniami przedstawicieli handlowych z klientami zleceniodawcy, umawianie tych spotkań oraz system
raportowy dotyczący tego projektu zarządzany jest przez centralne call center należące do Arterii S.A.
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Rysunek 3. Przykład realizacji usługi aktywizacja terenowych sił sprzedaży
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3. W razie zainteresowania klienta ofertą następuje kontakt ze strony klienta i próba zamknięcia sprzedaży;
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6. Przesłanie przedstawicielom handlowym informacji o umówionych spotkaniach;
7. Spotkanie przedstawiciela handlowego z klientem;
8. Raport dotyczący spotkania, przesyłany przez przedstawiciela handlowego Emitentowi;
9. Generowanie raportów, podsumowujących przebieg realizacji procesu sprzedaży.

Źródło: Emitent
Dzięki tej usłudze handlowcy nie tracą czasu na umawianie i aranżowanie spotkań i mogą się skoncentrować na sprzedaży,
przez co zwiększa się efektywność ich pracy. Dzięki zautomatyzowaniu procesu i centralnej jego koordynacji możliwe jest
również łatwe generowanie raportów sprzedażowych on - line o dowolnej, zdefiniowanej przez zleceniodawcę zawartości
i w dowolnym formacie.
Efektem wymiernych korzyści płynących z wdrożenia tego systemu są: zwiększona efektywności sprzedaży, szybszy
i precyzyjny przepływ informacji (dzięki platformie intranetowej i dzięki systemowi raportowemu), niższe koszty,
a w konsekwencji- lepszy wynik finansowy.

Grupa trzecia – telesprzedaż
Grupa usług obsługiwanych obejmująca sprzedaż produktów i usług przez telefon. Telesprzedaż można podzielić na
dwie grupy usług. Telesprzedaż wychodząca to usługa, której konsultanci Emitenta dzwonią do klientów zleceniodawcy
i sprzedają produkty lub usługi. Telesprzedaż przychodząca to usługa, w której klienci zleceniodawcy dzwonią do
konsultantów Emitenta i zamawiają produkty bądź usługi. W dużej części realizowanych projektów, telesprzedaż jest
jedynie częścią wspierającą projekt wsparcia sprzedaży obejmujący również inne oferowane usługi.
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Telesprzedaż wychodząca
W ramach tej usługi zleceniodawcom proponowanych jest kilka scenariuszy telesprzedaży. W pierwszym z nich
konsultant Arterii dzwoni do klienta i bada zainteresowanie ofertą. Do zainteresowanych wysyłany jest pocztą pakiet
informacyjny z ofertą. Po wysyłce konsultanci dzwonią kolejny raz i starają się zamknąć sprzedaż. Inny scenariusz zakłada
wysyłkę pakietu informacyjnego z ofertą do wszystkich osób znajdujących się w bazie danych. Następnie konsultant
Arterii dzwoni do wszystkich, starając się zamknąć sprzedaż będącą przedmiotem oferty w przesyłce. Możliwa jest też
realizacja projektu bez wcześniejszej wysyłki pakietu informacyjnego. Przebieg procesu telesprzedaży jest ustalany
według preferencji zleceniodawcy.

•

Telesprzedaż przychodząca
W ramach tej usługi konsultanci Emitenta przyjmują rozmowy przychodzące od klientów zleceniodawców, sprzedając
im produkty i usługi.

Grupa czwarta - Aktualizacja Baz Danych i Obrót Bazami Danych
Grupa produktów i usług oparta na bazach danych osobowych i biznesowych. Emitent zajmuje się tworzeniem,
pośrednictwem w wymianie, zakupie lub wynajmie baz danych. Usługi te są najczęściej świadczone w połączeniu z innymi
usługami wsparcia sprzedaży, na przykład łącznie z aktywizacją terenowych sił sprzedaży. W grupie baz danych oferowane
są następujące produkty i usługi:
•

Budowanie baz danych
Emitent określa ze zleceniodawcą zakres danych, jakie mają znaleźć się w bazie docelowej. Zleceniodawca dostarcza
bazy danych (cząstkowe, zbudowane w różnych formatach, w tym w postaci papierowej dokumentacji). Emitent
informatyzuje dane, porządkuje standardy ich zapisu, uzupełnia brakujące informcje. Następnie Spółka dostarcza
dane dodatkowe - informacje o innych podmiotach o interesującym zleceniodawcę profilu, niewystępujących w jego
bazie. Wszystkie bazy źródłowe są scalane. Finalna, uporządkowana baza danych jest przekazywana zleceniodawcy.

•

Wynajem lub zakup baz danych
Po określeniu wymagań zleceniodawcy Emitent identyfikuje bazy danych odpowiadające przyjętym kryteriom.
Następnie bazy danych są zamawiane u dostawców, zapisywane w odpowiednim formacie i dostarczane pod adres
wskazany przez zleceniodawcę.

•

Wzbogacenie baz danych
Pierwszym etapem procesu jest określenie wymagań zleceniodawcy. Następnie identyfikowane są bazy danych
odpowiadające przyjętym kryteriom. Po zamówieniu baz u dostawców są one porównywane, po czym dopisuje się
do nich wybrane informacje. Końcowym etapem jest zapisanie bazy danych w odpowiednim formacie.

•

Pozyskiwanie zgody na przetwarzanie danych osobowych
Zleceniodawca dostarcza Emitentowi bazy danych osób, od których potrzebuje zdobyć zgodę na przetwarzanie
danych osobowych. Spółka realizuje akcję telemarketingu aktywnego, której celem jest pozyskanie od klienta zgody
na przetwarzanie danych osobowych na rzecz zleceniodawcy. Podczas rozmowy konsultant potwierdza zgodność
danych teleadresowych, pozyskuje zgodę na przetwarzanie danych (rozmowy są nagrywane) i przeprowadza krótką
ankietę pod kątem zainteresowania klienta określonymi produktami (czy klient posiada lub planuje zakup określonych
produktów).

•

Uzupełnianie baz danych o numery telefonów stacjonarnych
Arteria otrzymuje od zleceniodawcy bazę danych abonentów niezawierającą numerów telefonów lub zawierającą błędne
numery. Konsultanci call center dokonują pierwszego sprawdzenia brakujących numerów za pomocą płyt CD, numery
niepozyskane z płyt CD są weryfikowane ponownie za pomocą numerów informacyjnych Telekomunikacji Polskiej.
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Grupa piąta - Administracja relacjami z klientami
W ramach tej grupy produktów Emitent oferuje zleceniodawcy kompleksowy zakres obsługi klienta obejmujący: infolinię,
sprzedaż usług przez telefon, korespondencję z klientem (list, e-mail, SMS) oraz przeprowadzanie telefonicznej i listownej
windykacji. W ramach tej grupy oferowane są następujące produkty:
•

Wirtualne biuro obsługi klienta
Emitent prowadzi dla zleceniodawcy Wirtualne biuro obsługi klienta. Konsultanci Arterii odbierają telefony i udzielają
niezbędnych informacji, sprzedają usługi itp. Ponadto Emitent prowadzi niezbędną korespondencję z klientami
zleceniodawcy - przyjmuje i odpisuje na listy, e-maile, SMS. Usługa może być prowadzona kompleksowo lub tylko
częściowo (na przykład tylko infolinia).

•

Miękka windykacja
Arteria oferuje system zarządzający procesem windykacji. Dane o zaległościach i płatnościach klientów zleceniodawcy
pobierane są z systemu bilingowo-transakcyjnego zleceniodawcy. Emitent rozpoczyna cykl działań monitoringowych,
zawierający w sobie następujące w ściśle określonej kolejności: wysłanie SMS do klienta, telefon I, telefon II, pismo
z informacją o zaległościach i dalszym z nimi postępowaniu. Jeżeli w którymkolwiek momencie cyklu wpłynie na
konto płatność od windykowanego klienta jego dane są automatycznie usuwane z cyklu monitoringowego.

Grupa szósta - Programy wsparcia sprzedaży
Programy wsparcia sprzedaży to grupa usług, których celem jest bezpośrednie dotarcie do klientów z programami
marketingowymi (promocje konsumenckie, programy lojalnościowe), każdorazowo prowadzące do bezpośredniego
wpływu na motywację do zakupu produktu, usługi zleceniodawcy. Poprzez rozbudowane zaplecze technologiczne
i kompetencje w obszarze marketingu Emitent jest dostawcą rozwiązań koncepcyjnych i technologicznych do prowadzenia
programów na zlecenie agencji reklamowych lub bezpośrednio dla zleceniodawców.
•

Programy lojalnościowe
Emitent oferuje stworzenie procesów i aplikacji do obsługi programów lojalnościowych dla zleceniodawców
w zależności od ich preferencji i potrzeb. Celem takich programów jest budowanie lojalności klientów, utrzymanie
pozytywnych relacji pomiędzy firmą a klientami, przywiązanie klientów do marki oraz budowa bazy danych
klientów.

•

Promocje konsumenckie
Emitent tworzy programy promocji konsumenckich w zależności od preferencji i potrzeb zleceniodawcy. Celem takich
programów jest bezpośrednie dotarcie do klienta zleceniodawcy i efektywne wsparcie procesów sprzedaży poprzez
mechanizmy sprzedaży premiowej lub loteryjnej.

Grupa siódma (planowana) - Wynajem platformy
i organizacja sprzedaży w Internecie – e-commerce

technologicznej

Emitent planuje aktywny rozwój grupy tych usług. Uniwerslana platforma e-commerce będzie modelowym rozwiązaniem
technologicznym, które umożliwi dowolnemu zleceniodawcy rozpoczęcie sprzedaży swoich usług/produktów
w Internecie. Arteria planuje stworzyć narzędzie, które udostępni zleceniodawcom w zamian za prowizję od każdej
sprzedaży, która zostanie zarejestrowana i przeprocesowana przez platformę e-commerce. Platforma e-commerce ma za
zadanie umożliwić internaucie złożenie zamówienia na wybrany produkt/usługę, dokonać płatności. System organizuje
proces realizacji zamówienia po stronie sprzedającego, logistykę dostarczenia towaru/usługi, wystawienia faktury,
rozliczenia z Emitentem. Szerzej na ten temat patrz poniżej „Strategia i Rozwój”.
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Łączenie zalet wielu usług
Emitent realizując poszczególne projekty, stara się łączyć zalety wszystkich swoich usług w celu osiągnięcia lepszego
efektu dotarcia do klienta, a zatem bardziej efektywnej sprzedaży. Przykładem projektu, który wykorzystuje wiele usług
oferowanych przez Emitenta w celu optymalizacji sprzedaży, jest sprzedaż produktów firmy leasingowej.
Rysunek 4. Efektywny proces sprzedaży – Przykład firma leasingowa
3
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1. Przygotowanie bazy danych klientów zleceniodawcy i wysyłka pakietu informacyjnego do klienta zawierającego informacje
o produkcie;
2. W razie zainteresowania klienta ofertą następuje kontakt ze strony klienta;
3 Budowa bazy danych o informacje uzyskane po odpowiedzi klientów na list z ofertą produktową oraz o dane uzyskane przez Internet;
4. Unifikacja bazy danych klienta z nowostworzoną bazą danych;
5. Akcja telemarketingowa, wykonywana przez Emitenta, mająca na celu sprzedaż produktów zleceniodawcy. W razie niepowodzenia
proponowane jest umówienie spotkania z przedstawicielem handlowym;
6. Wyniki telesprzedaży oraz zaktualizowana baza danych i informacje o umówionych spotkaniach z klientami dostępne są online
dla przedstawicieli handlowych;
7. Spotkanie przedstawiciela handlowego z klientem;
8. Raport dotyczący spotkania, przesyłany przez przedstawiciela handlowego Emitentowi;
9. Generowanie raportów, podsumowujących przebieg realizacji procesu sprzedaży. Udostępnienie raportów online zleceniodawcy.

Źródło: Emitent
Opisany wyżej proces łączy zalety takich oferowanych przez Emitenta usług jak telesprzedaż, aktualizacja i budowa baz
danych oraz aktywizacja terenowych sił sprzedaży. Jest to przykład na to, w jaki sposób Emitent wykorzystuje swoje
narzędzia i kompetencje, by zaoferować zleceniodawcy optymalne dla sprzedaży jego produktów i usług rozwiązanie.
Efektem końcowym procesu jest bardziej efektywna sprzedaż i oszczędność kosztów.

66

Prospekt emisyjny Arteria S.A.

Dokument rejestracyjny

Strategia i rozwój
Emitent znajduje się w fazie dynamicznego wzrostu przychodów i zysków. Nadrzędnym celem strategicznym jest
budowanie wartości Spółki dla akcjonariuszy poprzez optymalne wykorzystanie posiadanych zasobów oraz realizację
projektów rozwojowych. Operacyjne cele na najbliższe lata to pozyskanie nowych, kluczowych zleceniodawców,
w szczególności w grupie usług outsourcingu sprzedaży oraz dalszy dynamiczny wzrost obrotów i zysku netto.
Emitent planuje dalszy rozwój działalności w następujących, głównych obszarach:
1. rozwój portfela usług outsourcing’u sprzedaży, rozwój zespołu doradztwa i wdrożeń oraz rozwój terenowej struktury
sprzedaży i dystrybucji produktów i usług zleceniodawców (biura regionalne, punkty sprzedaży, mobilni handlowcy),
2. rozwój uniwersalnej platformy e-commerce do wynajęcia jako kolejnego kanału sprzedaży w portfelu kanałów do
wynajęcia Spółki (telesprzedaż, sprzedaż poprzez mobilnych handlowców, punkty sprzedaży detalicznej),
3. dalszy organiczny wzrost w obszarze usług wsparcia sprzedaży przy wykorzystaniu rosnących zasobów call center,
oraz rozwój usług wielojęzycznego call center skierowanych na rynki krajów członkowskich Unii Europejskiej (przede
wszystkim rynek niemiecki),
4. dalsze inwestycje w najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne do zarządzania procesami sprzedaży i obsługi
klienta (procesami biznesowymi).
W efekcie realizacja określonej powyżej strategii umożliwi Emitentowi:
1. ugruntowanie wiodącej pozycji na rynku usług outsourcingu sprzedaży,
2. oferowanie coraz szerszego wachlarza usług w oparciu o innowacyjne rozwiązania technologiczne,
3. ekspansję na nowe rynki oraz akwizycję podmiotów o znaczącej pozycji w segmentach, w których działają,
4. bycie kluczowym partnerem dla liderów gospodarki z różnych branż.
Kluczowe branże, w których Emitent planuje dalszy rozwój to:
1. rynek finansowy i bankowy,
2. rynek wydawniczy,
3. rynek telekomunikacyjny,
4. rynek dóbr szybkozbywalnych.
Wzorem międzynarodowych przedsiębiorstw (USA, UK, Indie) działających w branży outsourcing’u sprzedaży, Emitent
zamierza powołać zespół doradztwa w zakresie nowoczesnej sprzedaży, zarządzania strukturami terenowymi sprzedaży
oraz pełnej integracji usług Spółki (opis przykładowych firm działających na rynku outsourcing’u sprzedaży na świecie
znajduje się w części III, punkt 6.2 poniżej). Wraz z zespołem konsultantów i tworzonymi celowymi strukturami terenowymi
Emitent będzie mógł w pełni wykorzystać posiadane obecnie zasoby technologiczne i ludzkie w celu oferowania pełnego
outsourcing’u nowoczesnej sprzedaży.
•

Rozwój portfela usług outsourcing’u sprzedaży

Emitent zamierza rozwijać działalność nowoczesnej platformy sprzedaży do wynajęcia poprzez tworzenie nowych
standardów sprzedaży oraz nisz rynkowych. Aktualnie Arteria S.A. oferuje zleceniodawcom pełną obsługę sprzedaży
produktów lub usług, włącznie z budową strategii sprzedaży, modelu sprzedaży, modelu finansowego, operacyjnego
i dostarczeniem wszelkich koniecznych, profesjonalnych technologii do realizacji zarządzania sprzedażą na zlecenie.
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Emitent wiąże duże oczekiwania z rozwojem usług świadczonych dla sektora telekomunikacyjnego. Arteria S.A. podpisała
list intencyjny na organizację i zarządzanie detalicznymi punktami handlowymi zlokalizowanymi w galeriach handlowych
dla spółki P4 Sp. z o.o. - nowego operatora telefonii komórkowej. List intencyjny określa również intencje stron w zakresie
prowadzenia przez Spółkę sprzedaży usług i produktów operatora. Rozwój współpracy z operatorem przy projekcie
outsourcingu zarządzania sprzedażą detaliczną daje ogromne możliwości strategicznego rozwoju tej usługi oraz bardzo
dynamicznego wzrostu obrotów i zysku netto. Ponieważ Spółka aktualnie negocjuje kształt umów - dystrybucyjnej
i na zarządzanie sprzedażą w punktach detalicznych, Emitent nie prognozuje w prospekcie emisyjnym żadnych danych
finansowych związanych z potencjalną realizacją umów.
•

Rozwój uniwersalnej platformy e-commerce

Emitent jest zdeterminowany do uruchomienia nowego kanału sprzedaży do wynajęcia - platformy e-commerce. Rynek
potencjalnych odbiorców tej usługi jest bardzo szeroki, a biorąc pod uwagę dynamiczny wzrost użytkowników Internetu
oraz handlu w Internecie, Emitent jest przekonany, że jest to jeden z kluczowych elementów strategii rozwoju. Opis
produktu patrz powyżej, część „Rozwój produktów i usług”.
•

Organiczny wzrost w obszarze usług wsparcia sprzedaży

Emitent zamierza poszerzać istniejące zasoby call center w celu dalszego wzrostu wartości usług świadczonych w zakresie
wsparcia sprzedaży. Oprócz zwiększania skali działalności istniejącego call center Emitent zamierza uruchomić również
obcojęzyczne call center, które będzie świadczyć usługi dla zleceniodawców z krajów Europy Zachodniej, szczególnie
z Niemiec. Zdaniem Zarządu Emitenta istnieje olbrzymi potencjał związany ze świadczeniem usług call center i outsourcingu
procesów biznesowych dla obcojęzycznych przedsiębiorstw.
•

Najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne do zarządzania procesami sprzedaży i obsługi klienta (procesami
biznesowymi)

Jednym z podstawowych narzędzi, które służy usprawnieniu i wdrażaniu nowych usług jest tworzony i rozwijany „Portal Call
Center Arterii”. Narzędzie to integruje systemy informatyczne i aplikacje call center Emitenta. Jego pełna instalacja umożliwi
bezpośrednie zarządzanie procesami wykonywanymi dla zleceniodawcy, monitoring postępu wykonania projektów
on-line, bogatą możliwość raportowania wszystkich danych związanych z prowadzonymi projektami, a w konsekwencji
poprawę efektywności obsługi zleceniodawców spółki oraz obsługi procesów wewnętrznych (szerzej na ten temat część
III, punkt 11. Badania, Rozwój, Patenty i Licencje).
Pozostałe czynniki charakteryzujące działalność Emitenta
Oprócz wyżej opisanych głównych cech usług i specyfiki działalności Emitenta poniżej przedstawione zostały pozostałe
elementy stanowiące o istotnej przewadze konkurencyjnej Spółki.

Nowatorskie podejście do zagadnień komunikacji marketingowej
Arteria S.A w ramach świadczonych usług wykorzystuje nowoczesne narzędzia technologiczne, procesowe podejście do
sprzedaży produktów i usług oraz umiejętność integracji marketingu ze sprzedażą.
Arteria S.A. odróżnia się od operatorów komercyjnych call center. Wykorzystywane przez Spółkę call center jest narzędziem
do realizacji nowoczesnego podejścia do zarządzania sprzedażą, relacjami z klientem oraz wsparcia komunikacji
marketingowej.

Silna pozycja rynkowa
Emitent tworzy nową kategorię usług profesjonalnych. Aktualnie jest jedną z niewielu firm na rynku, która pozycjonuje się
jako ekspert w dziedzinie sprzedaży i organizacji procesów biznesowy i jednocześnie świadczy tak szeroki zakres usług
z obszaru outsourcingu i wsparcia sprzedaży.
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Bezpieczeństwo danych
Emitent w ramach swojej działalności operacyjnej korzysta z baz danych zarówno osobowych jak i biznesowych. Arteria
S.A. przykłada dużą wagę do bezpieczeństwa tych danych. Zostało to potwierdzone w kompleksowym Audycie zgodności
działań firmy z wymogami ukształtowanymi przez następujące przepisy:
1. Ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2002 r. 101, poz. 926),
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji
przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać
urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. Produktów. Nr 100, poz. 1024).
Audyt został przeprowadzony w dniach 10.07.2005- 16.09.2005 przez Kancelarię Prawną „Traple Konarski Podrecki”.
Podstawowym dokumentem Emitenta odnośnie bezpieczeństwa jest instrukcja „Ochrona oraz bezpieczeństwo danych
osobowych w Arterii S.A”. Dokument ustanawia Politykę Bezpieczeństwa Spółki oraz następujące instrukcje:
1. Instrukcję określającą sposób zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych
w Arteria S.A.,
2. Instrukcję postępowania w sytuacji naruszenia danych osobowych.
Instrukcje te są w pełni zgodne z zapisami Ustawy o Ochronie Danych Osobowych, co również zostało potwierdzone
w wyżej wymienionym Audycie.
Firma posiada niezbędne zabezpieczenia systemu informatycznego na wysokim poziomie. Odpowiedzialność za całość
bezpieczeństwa w Przedsiębiorstwie spoczywa na Administratorze Bezpieczeństwa Informacji, który jest podległy
bezpośrednio Prezesowi Zarządu. Funkcję tę od 1 marca 2005 r. pełni Dyrektor ds. Technologii.
Urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych zabezpieczone są przed utratą tych
danych spowodowaną awarią zasilania lub zakłóceniami w sieci zasilającej. System informatyczny przetwarzający dane
osobowe wyposażony jest w mechanizmy uwierzytelniania użytkownika oraz kontroli dostępu do tych danych.

Struktura organizacyjna
Rysunek 5. Struktura organizacyjna Arteria S.A.

Zarząd
Departament
Administracji biznesem
(finanse i księgowość,
kadry, administracja
budynku)

Departament
wsparcia sprzedaży
(sprzedaż i obsługa
zleceniodawców)

Departament
operacji i technologii
(realizacja projektów,
call center, technologia)

Departament
outsourcingu sprzedaży *
(sprzedaż, doradztwo
strategiczne,
obsługa zleceniodawców)

* departament w trakcie tworzenia
Źródło: Emitent

Departament wsparcia sprzedaży
Departament wsparcia sprzedaży odpowiada za reprezentowanie Emitenta w kontaktach handlowych ze zleceniodawcami,
odpowiada za definiowanie modelu współpracy, założeń projektowych i finansowych oraz za zarządzanie komunikacją
i rozliczeniami.

69

Dokument rejestracyjny

Prospekt emisyjny Arteria S.A.

Departament operacji i technologii
Departament operacji i technologii zajmuje się całością działań związanych z realizacją projektów Emitenta od strony
operacyjnej i technologicznej. Departament dzieli się na dwa Działy: Call Center i Technologii.

Dział Call Center
Dział Call Center organizuje oraz kontroluje prawidłowy przebieg projektów Emitenta od strony operacyjnej. Pracownicy
działu zajmują się przydzielaniem zadań i koordynacją pracy telemarketerów oraz kierowników zespołów. Wewnętrzną
jednostką organizacyjną działu jest zespół rekrutacji i szkoleń organizujący rekrutację telemarketerów oraz ich szkoleń.
W dziale Call Center powstają wszelkie procedury i inne dokumenty dotyczące operacyjnej obsługi projektów oraz pracy
telemarketerów. Dział jest odpowiedzialny za realizację parametrów jakościowych i ilościowych projektów realizowanych
z wykorzystaniem call center.

Dział Technologii
Dział Technologii odpowiada za techniczny aspekt działalności Spółki. Dział Technologii ma za zadanie zapewnienie
należytego stanu technicznego i technologicznego infrastruktury obsługującej działalność Emitenta oraz rozwój
i utrzymanie „Portalu Call Center Arterii”. Dział technologii ma wyodrębnione zespoły: analiz, programowania i help desk.
Dyrektor Działu Technologii pełni w Spółce również funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji. (Szerzej na ten
temat patrz część III, podpunkt 6.1 Działalność podstawowa: Bezpieczeństwo danych).

Departament administracji biznesu
Departament administracji biznesu to jednostka odpowiedzialna za inwestycje, relacje z kluczowymi dostawcami,
prowadzenie spraw finansowo-księgowych Spółki, bieżącą analitykę finansową, kadry i płace oraz zarządzanie majątkiem
i sprawami administracyjnymi Emitenta.

Departament outsourcing’u sprzedaży
Departament outsourcing’u sprzedaży odpowiada za reprezentowanie Emitenta w kontaktach handlowych
ze zleceniodawcami, odpowiada za definiowanie modelu współpracy, doradztwo strategiczne, przygotowanie założeń
projektowych, zdefiniowanie zakresu wsparcia technologicznego oraz jego specyfikację jak również określenie modelu
finansowego projektowanego dla zleceniodawcy rozwiązania. Następnie wdrożenie i zarządzanie sprzedażą przy
wykorzystaniu wszelkich narzędzi oferowanych przez Emitenta w zintegrowanym modelu outsourcingu.

Nowe produkty
Zgodnie z przyjętą strategią w latach 2006 - 2007 Arteria S.A. planuje rozwój nowych usług w ramach dotychczas istniejących
grup usług oraz posiadanego zaplecza technologicznego.
Wśród najistotniejszych planów rozwojowych w zakresie usług są:
1. Budowa departamentu outsourcingu sprzedaży, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju terenowych struktur
sprzedaży i działu doradztwa strategicznego i wdrożeń.
2. Budowa uniwersalnej platformy e-commerce do wynajęcia.
3. Wdrożenie obcojęzycznego call center skierowanego na obsługę klientów z Europy Zachodniej.
Więcej na ten temat patrz część III, podpunkt 6.1. , fragment: „Strategia i rozwój” powyżej.
Ponadto Emitent będzie rozwijał istniejącą gamę produktów, dostosowując ich specyfikę do zmieniających się oczekiwań
rynku, oraz rosnącej roli nowych technologii w outsourcing’u sprzedaży.
Wykorzystanie środków z Emisji opisano szczegółowo w część IV, punkt 3.4 niniejszego Prospektu.
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6.2. Główne rynki
Emitent działa na rynku outsourcing’u procesów biznesowych. Rynek ten charakteryzuje się dużą ilością segmentów, które
nie przenikają się wzajemnie. I tak segment usług ochroniarskich nie będzie miał nic wspólnego z rynkiem outsourcing’u
usług księgowych, a segment usług wsparcia i outsourcing’u sprzedaży nie będzie przenikał się z segmentem zarządzania
nieruchomościami.
Emitent koncentruje się na segmencie outsourcing’u sprzedaży, w szczególności w branżach:
•

Finansowej (banki, ubezpieczenia)

•

Wydawniczej

•

Telekomunikacyjnej

Emitent zamierza poszerzać swoje usługi, kierując je do rozwojowych branż gospodarki. Więcej szczegółów o odbiorcach
usług Emitenta zostało przedstawione w Tabela 5. Przychody Emitenta według branż w pierwszym półroczu 2006 r., w roku
2005 oraz w pierwszym półroczu 2005 r.
Rozległość usług outsourcing’u powoduje, że nie istnieją niezależne badania tego rynku, a statystyki nie kwalifikują go jako
jednej wspólnej branży gospodarki. Dlatego też Emitent w ocenie swojej pozycji rynkowej opierał się przede wszystkim
o własne szacunki i rozpoznanie konkurencji.
Informacje o tendecjach w rozwoju rynku i poszczególnych jego segmentów, które mogą stanowić istotny czynnik
wpływający na sytuację Emitenta, zostały zawarte w części III, punkt 12.1 Najistotniejsze ostatnio występujące tendencje
w produkcji, sprzedaży i zapasach oraz kosztach i cenach sprzedaży za okres od daty zakończenia ostatniego roku
obrachunkowego do daty dokumentu rejestracyjnego.

6.2.1. Rynki geograficzne
W okresie objętym historycznymi danymi finansowymi Emitent dostarczał usługi i sprzedawał produkty zleceniodawców
odbiorcom na terenie całej Polski. Ze względu na charakter dostarczanych usługi i produktów działalność Emitenta nie jest
ograniczona na danym obszarze geograficznym. Arteria może realizować projekty sprzedażowe w wybranych miastach,
całym kraju oraz poza granicami, kontaktując się z potencjalnymi odbiorcami telefonicznie lub poprzez mobilnych
handlowców. Emitent nie prowadzi analiz sprzedaży ze względu na obszar geograficzny. Grupa docelowa odbiorców
w każdym realizowanym projekcie jest zależna od preferencji zleceniodawców.

6.2.2. Rynki zbytu - odbiorcy
Do rynkowych odbiorców usług firm oferujących usługi outsourcing’u sprzedaży i relacji z klientami należą głównie
przedsiębiorstwa z branży finansowej (33%), telekomunikacyjnej i IT (28%) oraz z branży wydawniczej (7%)9 (patrz Tabela
poniżej). Pozostałe branże korzystające z tych usług to: handel, niewyspecjalizowane usługi, przemysł, transport i logistyka,
media, przemysł spożywczy, opieka zdrowotna, farmaceutyka oraz przedsiębiorstwa użyteczności publicznej.
Procentowy podział przychodów netto według branż, do których Emitent świadczy usługi, przedstawiony został poniżej.

9 Źródło: Raport „Call Center w Polsce”, Ewa Piskurek, Karen A. Shire, czerwiec 2005
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Tabela 5. Przychody Emitenta według branż w pierwszym półroczu 2006 r., w roku 2005 oraz w pierwszym
półroczu 2005 r.
Odbiorcy

Emitent
01.01.2006 r.30.06.2006 r.

Rynek

01.01.2005 r.
– 31.12.2005 r.

01.01.2005 r.
– 30.06.2005 r.

01.01.2005 r.
31.12.2005 r.

Wartość

Udział

Wartość

Udział

Wartość

Udział

Udział

Branża wydawnicza

2 744

41%

2 615

38%

1 029

37%

7%

Branża finansowa
i ubezpieczeniowa

2 341

36%

2 146

32%

879

31%

33%

182

3%

0,00

0%

0

0%

28%

1 289

20%

2 017

30%

894

32%

32%

Branża telekomunikacyjna
i IT
Pozostałe

Źródło: Emitent , Raport „Call Center w Polsce”, Ewa Piskurek, Karen A. Shire, czerwiec 2005

Outsourcing sprzedaży
Segmentem rynku outsourcing’u, na którym działa Emitent, jest outsourcing i wsparcie sprzedaży. Emitent jest jednym
z liderów tego rynku. Potencjalnymi konkurentami, którzy mają szansę na szerokie podejście do tematu outsourcing’u
sprzedaży, są przedsiębiorstwa działające w branży marketingu bezpośredniego, organizacji struktur terenowych sprzedaży
i zarządzające dużymi komercyjnymi call center.
Rynek outsourcing’u sprzedaży obejmuje coraz więcej branż gospodarki. Zgodnie z obserwacjami Emitenta wiele
przedsiębiorstw z branży dóbr szybkozbywalnych (FMCG) aktywnie poszukuje możliwości outsourcing’u sprzedaży swoich
produktów. Szacunki poczynione na podstawie tych obserwacji wskazują, że wielkość tego segmentu outsourcing’u
sprzedaży sięga 80-100 mln zł obrotów rocznie10. Emitent zamierza aktywnie pozyskiwać zleceniodawców z tej branży
w najbliższym czasie.
Głównymi zleceniodawcami outsourcing’u sprzedaży są wciąż instytucje finansowe, przede wszystkim ubezpieczyciele
i banki. Do niedawna banki wymagały wyłączności na sprzedaż i oferowanie swoich produktów, jednakże w dniu dzisiejszym
coraz więcej banków rezygnuje z tego wymogu, który ograniczał istotnie możliwość podzlecania i outsourcing’u sprzedaży
produktów przedsiębiorstwom działającym dla wielu zleceniodawców. W chwili obecnej Emitent aktywnie rozszerza swoją
działalność w tej branży gospodarki, z której roczny obrót na usługach outsourcing’u może sięgnąć 200 mln zł.11
Na podstawie powyższych obserwacji oraz szacunków Emitenta wielkość krajowego rynku outsourcing’u i wsparcia
sprzedaży w perspektywie 2-3 lat Emitent ocenia na 600-800 mln zł12 rocznych obrotów. Celem Emitenta jest osiągnięcie
pozycji lidera na tym rynku.

Przykłady z rynków światowych
Aby zobrazować potencjał i możliwości rynku, oraz przedstawić model biznesu Emitenta na tle działających na świecie
instytucji, poniżej przedstawione zostały cztery przykłady firm oferujących outsourcing procesów biznesowych, w tym
outsourcing sprzedaży. Są to:
•
•
•
•

ICT Group Inc.
Sales Focus Inc.
Convergys
Sitel

10 Szacunki Emitenta
11 Szacunki Emitenta
12 Szacunki Emitenta
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ICT Group Inc. dysponuje 41 call center, które są zlokalizowane w USA, Kanadzie, Europie, Australii, Meksyku, na Karaibach
i Filipinach. Zatrudnia 15,5 tys. pracowników. Zajmuje się zarządzaniem relacjami z klientami oraz outsourcing’iem procesów
biznesowych, w tym outsourcing’iem sprzedaży. Obsługuje głównie firmy z branży finansowej, ubezpieczeniowej,
elektronicznej, opieki zdrowotnej, telekomunikacyjnej oraz technologii informatycznych. Firma oferuje zleceniodawcom
połączenie sprzedaży, marketingu oraz nowoczesnych technologii. Usługi ICT Group Inc. obejmują sprzedaż, obsługę
klienta, wsparcie techniczne (help desk), budowę i rozbudowę baz danych, marketing baz danych, badania rynku, doradztwo
w zakresie call center oraz wielojęzyczne i międzynarodowe usługi zarządzania relacjami z klientami (CRM). Grupa ta
intensywnie rozwija działy związane z doradztwem technologicznym oraz wdrożeniami rozwiązań optymalizujących
sprzedaż i obsługę klienta dla zleceniodawców ICT. Tendencją na świecie jest coraz większa zależność od myśli technicznej
i rozwiązań IT, które wspomagają outsourcing procesów biznesowych.
ICT Group Inc. jest notowana na amerykańskiej giełdzie NASDAQ. W 2005 roku osiągnęła przychody w wysokości 401
mln USD. Zysk netto wyniósł 12 mln USD13.
Firma Sales Focus Inc została założona w roku 1997 w USA. Obecnie posada trzy oddziały w Nowym Jorku, Houston (Texas)
i Mission Viejo (Kalifornia). W swojej działalności koncentruje się na budowaniu inteligentnych rozwiązań wsparcia sprzedaży
i na outsourcing’u sił sprzedaży. Współpracuje ze zleceniodawcami z wielu branż: technologicznej, energetycznej, usług
finansowych, telekomunikacyjnej i opieki zdrowotnej. Zajmuje się tworzeniem i rozwojem planów sprzedaży, doradztwem
w zakresie sprzedaży, badaniami rynku oraz rekrutacją, szkoleniem i zarządzaniem zespołami pracowników sprzedaży.
Zajmuje się także definiowaniem i wdrażaniem procesów biznesowych mających na celu wzrost efektywności sprzedaży
zleceniodawcy.
Sales Focus Inc. działa głównie na rynku USA. Firma stale poszerza zakres swoich usług i coraz częściej oferuje usługi na arenie
międzynarodowej. W celu zwiększenia kompleksowości oferowanych usług Sales Focus Inc. zawarło układy partnerskie
z firmami Europejskimi. Przykładem takiego układu jest współpraca z firmą Transaction Focus z Wielkiej Brytanii. Dzięki tej
współpracy obie firmy będą mogły wspólnie oferować usługi kompleksowego doradztwa dla zleceniodawcy, który będzie
chciał wejść ze swoją działalnością na nowe rynki zarówno w USA jak i w Wielkiej Brytanii. Działalność obu firm będzie
również ukierunkowana na pomocy dla firm europejskich chcących wejść ze swoją ofertą na rynek amerykański14.
Firma Convergys Corporation swoją siedzibę ma w Cincinati (Ohio) w USA. Posiada 65 call center. Ma do dyspozycji
łącznie 35 tys. stanowisk telemarketingowych. Oferuje usługi w zakresie outsourcing’u procesów biznesowych, zarządzania
relacjami z klientami, outsourcing’u human resources oraz doradztwa strategicznego. Convergys koncentruje się na
budowie długoterminowych relacji z klientami. Głównymi odbiorcami usług są firmy z branży telekomunikacyjnej, usług
internetowych, technologii oraz usług finansowych. Firma zajmuje się doradztwem biznesowym, outsourcing’iem rozwiązań
marketingowych i obsługi klienta. Ponadto firma oferuje kompleksowe rozwiązania technologiczne i informatyczne,
umożliwiające efektywne przetwarzanie danych, zarządzanie informacjami dotyczącymi płatności (głównie dla firm
telekomunikacyjnych) oraz inne aplikacje, dostosowane do indywidualnych potrzeb zleceniodawcy.
Convergys Corporation jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Nowym Jorku. W roku 2005 osiągnęła
2 582 mln USD przychodów i 123 mln USD zysku netto15.
Firma Sitel Corp została założona w roku 1985. Aktualnie działa w Ameryce Północnej, Europie, Azji i Ameryce Łacińskiej.
Sitel oferuje usługi w zakresie obsługi klienta i outsourcing’u sprzedaży. Firma projektuje, buduje i prowadzi call center,
dostarczając zleceniodawcom rozwiązania bazujące na interakcji z klientem. Zleceniodawcami są głównie firmy z branży
motoryzacyjnej, usług finansowych, ubezpieczeniowej, technologii, telekomunikacyjnej oraz usług internetowych. Firma
zajmuje się pozyskiwaniem klientów, telesprzedażą przychodzącą i wychodzącą, przyjmowaniem i realizowaniem zamówień,
zarządzaniem i rozbudową baz danych i prowadzeniem wsparcia technicznego (help desk). Ponadto firma zarządza ryzykiem,
doradza w zakresie strategii sprzedaży oraz wspiera strategie zarządzania relacjami z klientem zleceniodawców (CRM).
13 Źródło: ICT Group, www.ictgroup.com, www.infinancials.com
14 Źródło: Sales Focus Inc, www.salesfocusinc.com, „Sales Focus Incorporated Executive Summary”.
15 Żródło: Convergys Corp., www.convergys.com, www.infinancials.com
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Od 2004 roku firma Sitel jest obecna na rynku polskim, gdzie dysponuje call center wyposażonym w 270 stacji roboczych.
W Polsce firma koncentruje się głównie na świadczeniu usług wielojęzycznego call center. Oferuje usługi w językach:
angielskim, niemieckim, rosyjskim oraz w większości języków wschodnioeuropejskich.
Firma Sitel Corp jest notowana na giełdzie w Nowym Jorku. W roku 2001 uzyskała 1,04 mld USD przychodów. 16

Rynek usług call center w Polsce - informacje ogólne
Zarówno wielkość jak i rodzaj świadczonej przez firmy z branży call center działalności jest bardzo zróżnicowany. Najmniejsze
firmy posiadają od kilku do kilkunastu stanowisk, największe kilkaset. Ze względu na profil oferty wg Emitenta można
wyróżnić 4 grupy firm wykorzystujących w swojej działalności call center:
1. firmy oferujące usługi wsparcia i outsourcing’u sprzedaży wykorzystujące call center. Do tej grupy zalicza się firmy,
które współpracują ze zleceniodawcą podczas całego projektu wdrożenia i sprzedaży produktu, od planowania
strategii i planu sprzedaży, poprzez zaplanowanie procesów i kanałów dystrybucji do wdrożenia projektu i jego
sprzedaży. Na rynku polskim przedsiębiorstwa dopiero zaczynają wprowadzać do swojej oferty tego typu usługi.
Przykładem takiej firmy jest Arteria S.A.,
2. call center zewnętrzne świadczące prosty zakres usług. Są to firmy, dla których call center stanowi główne narzędzie
działalności. Oferują takie usługi jak telemarketing lub prowadzenie infolinii, nie oferują kompleksowych rozwiązań
dotyczących pełnego procesu sprzedaży,
3. wielojęzyczne call center świadczące swoje usługi głównie dla odbiorców z Europy Zachodniej,
4. wewnętrzne call center to oddziały firm lub banków, świadczące usługi infolinii lub telesprzedaży na potrzeby
własnych jednostek.

6.2.3. Podsumowanie pozycji rynkowej Emitenta
W zakresie segmentu outsourcing’u sprzedaży Arteria jest jednym z prekursorów oferowania pełnego modelu outsourcing’u
i wsparcia sprzedaży w Polsce.
Arteria posiada przewagę konkurencyjną i w okresie najbliższych trzech lat ma dużą szansę utrzymać tę przewagę
ze względu na:
•

specjalistyczny know-how,

•

relacje z klientami,

•

dostęp do klientów Nova Holding i możliwość oferowania im komplementarnych usług.

Ponadto rynek outsourcing’u sprzedaży posiada bariery wejścia:
•

wszechstronny know-how, który łączy w sobie znajomość wielu dziedzin: sprzedaż, technologia, marketing
i zarządzanie dużymi strukturami ludzkimi,

•

doświadczenie, relacje z klientami i unikalne kompetencje kadry menedżerskiej.

Rynek call center znajduje się w fazie dynamicznego rozwoju, a tradycyjne call center szukają aktywnie możliwości
zwiększenia swoich zysków, która może być realizowana m.in. poprzez migrację w kierunku coraz szerszej gamy usług
wsparcia i outsourcing’u sprzedaży.
Arteria pod względem liczby stanowisk plasuje się w czołówce komercyjnych call center. Największymi pod względem
liczebności stanowisk call center są: TP Internet, Call Center Poland, PCM, CTM Teleperformance, Contact Point, Sitel.

16 Źródło: Sitel Corp., www.sitelcorp.com, www.sitel.pl, www.infinancials.com,
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6.3. Czynniki nadzwyczajne, wpływające na informacje podane w pkt. 6.1.
Działalność podstawowa oraz 6.2. Główne rynki
Według najlepszej wiedzy Emitenta, na informacje podane zgodnie z wymogami w pkt 6.1. Działalność podstawowa oraz
6.2. Główne rynki nie miały wpływu czynniki nadzwyczajne.

6.4. Istotne umowy zawierane w normalnym toku działalności Emitenta
W związku z prowadzoną działalnością Emitent jest stroną umów z klientami (zleceniodawcami) i dostawcami. Poniżej
opisane zostały umowy uznane przez Emitenta za kluczowe dla jego działalności ze względu na wartość przedmiotu
umowy wynoszącą co najmniej 10 % wartości kapitałów własnych Emitenta, bądź z uwagi na to, że dana umowa zawarta
jest przez Emitenta ze zleceniodawcą lub dostawcą zaliczanym do grupy najważniejszych zleceniodawców i dostawców
Emitenta.

6.4.1. Istotne umowy ze zleceniodawcami
Istotne umowy zawierane przez Emitenta ze zleceniodawcami są umowami podobnymi pod względem przedmiotu
i istotnych warunków, w związku z czym wskazana jest, zdaniem Emitenta, łączna ich prezentacja w Prospekcie.
Przedmiotem umów jest świadczenie przez Emitenta na rzecz zleceniodawców usług doradczych i marketingowych
w zakresie wsparcia sprzedaży. Większość17 kluczowych umów zawartych ze zleceniodawcami dotyczy świadczenia przez
Emitenta usług telesprzedaży przychodzącej (2 umowy) i wychodzącej (pozostałe umowy) w oparciu o własne call center
(szerszy opis świadczonej przez Emitenta usługi telesprzedaży znajduje się w punkcie 6.1. powyżej, fragment Rozwój
produktów i usług). Celem usługi jest nakłanianie potencjalnych klientów zleceniodawcy wyselekcjonowanych z bazy
danych zleceniodawcy do zamawiania i nabywania jego usług i/lub produktów. Usługi świadczone są w siedzibie Emitenta
przy wykorzystaniu odpowiednich urządzeń umożliwiających profesjonalną i zawodową obsługę infolinii. Większość umów
ma charakter ramowy, gdzie świadczenie przez Emitenta usług odbywa się na podstawie złożonego przez zleceniodawcę
zamówienia na daną akcję telemarketingową (tzw. kampanię).
•

Na mocy umowy Emitent otrzymuje od zleceniodawcy będącego administratorem danych osobowych zbiór danych
osobowych (stanowiący najczęściej bazy teleadresowe klientów zleceniodawcy) w celu wykonania danej umowy.
Emitent następnie przetwarza powierzone mu dane wyłącznie w celu i zakresie wskazanym w umowie. Zgodnie
z oświadczeniem Emitenta, przy przetwarzaniu danych osobowych Emitent stosuje odpowiednie środki techniczne
i organizacyjne przewidziane przepisami prawa oraz nie powierza osobom trzecim żadnych czynności związanych
z wykonywaniem zobowiązań na rzecz zleceniodawcy wynikających z umowy18. Szczegółowy opis stosowanych przez
Emitenta środków ochrony danych osobowych znajduje się w części III, punkt 6.1 powyżej, fragment Bezpieczeństwo
danych.

Za usługi świadczone na podstawie umów Emitent otrzymuje wynagrodzenie obliczane według stawek i kalkulacji
zawartych w kosztorysie akcji telemarketingowej, składające się zazwyczaj z (i) wynagrodzenia za ilość efektywnych minut
rozmowy konsultanta ustalonego w oparciu o systemy raportujące Emitenta, przy czym zleceniodawca pokrywa koszty
połączeń telefonicznych wykonanych przez Emitenta do abonentów – potencjalnych klientów zleceniodawcy, w oparciu
o raporty z systemów taryfikacyjnych i bilingu połączeń wychodzących, według stawek uzgodnionych przez strony
w umowie, (ii) bonusów sprzedażowych dla Emitenta i jego konsultantów za każdego klienta, który na skutek działań
w ramach akcji telemarketingowej zdecyduje się na zakup towarów lub usług zleceniodawcy, (iii) jednorazowego
wynagrodzenia za przygotowanie aplikacji informatycznej (aplikacji zarządzającej) oraz opracowania skryptu rozmowy,
(iv) jednorazowego wynagrodzenia za inne usługi świadczone przez Emitenta (np. praca koordynatora projektu, nadzór
informatyczny – praca konsultanta IT i inne).
17 tj. wszystkie umowy zawarte przez Emitenta ze zleceniodawcami poza dwoma umowami zawartymi przez Emitenta z Bakoma S.A. dotyczącymi świadczenia przez Emitenta
usług marketingowych w zakresie obsługi loterii promocyjnej (umowa z dnia 1 grudnia 2005 roku i 10 kwietnia 2006 roku) oraz jednej umowy z dnia 1 lutego 2005 roku zawartej
przez Emitenta z AIG Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. dotyczącej świadczenia przez Emitenta usług pośrednictwa ubezpieczeniowego i administrowania programem
ubezpieczeń.
18 za wyjątkiem umów z dnia 1 grudnia 2005 roku oraz z dnia 10 kwietnia 2006 roku zawartych z Bakoma S.A. dotyczących świadczenia przez Emitenta usługi organizacji i obsługi
loterii promocyjnej. Zgodnie z postanowieniami umów, w celu ich wykonywania Emitent może korzystać z pomocy podwykonawców, w tym może zlecać przetwarzanie danych
osobowych w całości lub w części podmiotom, za pośrednictwem których realizowane jest wydawanie nagród w ramach loterii.
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Umowy zawierają szczegółowe postanowienia dotyczące zobowiązania stron do zachowania w poufności wszelkich
informacji dotyczących drugiej strony uzyskanych w trakcie wykonywania umów oraz do niewykorzystywania takich
informacji w celu niezwiązanym z wykonywaniem umów19.
Umowy zostały zawarte na czas nieokreślony lub na czas określony (tj. czas trwania danego projektu lub czas określony
z możliwością automatycznego przedłużenia umowy na kolejny okres lub na czas nieokreślony).
Zgodnie z oświadczeniem Emitenta, do dnia 30 czerwca 2006 roku łączna wartość świadczeń wynikających z wyżej
opisanych umów z poszczególnymi zleceniodawcami wynosiła od ok. 55 tys. złotych netto do ok. 3.767 tys. złotych netto.
Z wyjątkiem umów wskazanych poniżej umowy zawarte przez Emitenta ze zleceniodawcami nie zawierają postanowień
dotyczących kar umownych:
•

Na mocy umowy z dnia 1 lutego 2005 roku zawartej z AIG Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Emitent jest
zobowiązany, w przypadku nie wykonania usług określonych w umowie, po wystosowaniu przez zleceniodawcę
pisemnego ostrzeżenia wzywającego do zaniechania naruszenia i usunięcia jego skutków, do zapłaty kary umownej
w wysokości 5%, 10% lub 20% stałego miesięcznego wynagrodzenia przysługującego Emitentowi z tytułu umowy
w przypadku, odpowiednio, 2-giego, 3-ciego lub 4-tego (oraz kolejnego) naruszenia. Suma kar umownych nie może
jednakże przekroczyć wysokości 50% sumy wynagrodzenia należnego Emitentowi w każdym 12-miesięcznym okresie
trwania umowy. Zleceniodawca jest uprawniony do żądania zapłaty odszkodowania przekraczającego wysokość kary
umownej.

•

Na mocy umowy z dnia 19 stycznia 2005 roku zawartej z Raiffeisen Leasing Polska S.A. Emitent jest zobowiązany
do zapłaty kary umownej w przypadku niewykonania swoich obowiązków związanych z przetwarzaniem danych
osobowych powierzonych mu przez zleceniodawcę takich jak: usunięcie przez Emitenta danych z pamięci komputerów
i nośników pamięci po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy, rozporządzanie bazami danych na rzecz osób trzecich,
w tym udostępnianie danych w całości lub w części, zabezpieczenie baz danych. Wysokość kary umownej wynosi
40.000 złotych, przy czym zleceniodawca jest uprawniony do żądania zapłaty odszkodowania przekraczającego
wysokość kary umownej.

•

Na mocy umowy z dnia 1 kwietnia 2005 roku zawartej z Wydawnictwem Verlag Dashöfer Sp. z o.o. Emitent jest
zobowiązany do zapłaty kary umownej w przypadku opóźnienia w realizacji akcji telemarketingowej z przyczyn nie
dotyczących zleceniodawcy, w wysokości 2% wartości umowy (zlecenia) za każdy dzień opóźnienia powyżej 3 dni
roboczych w rozpoczęciu akcji telemarketingowej oraz 3% wartości umowy (zlecenia) za każdy dzień opóźnienia
powyżej 5 dni roboczych w realizacji zlecenia.

•

Na mocy umowy z dnia 16 stycznia 2006 roku zawartej z ING Nationale–Nederlanden Polska S.A. Emitent jest
zobowiązany do zapłaty kary umownej w przypadku naruszenia nakazu zachowania poufności, w wysokości 10%
wskazanego postanowieniami umowy wynagrodzenia, przy czym zleceniodawca jest uprawniony do żądania zapłaty
odszkodowania przekraczającego wysokość kary umownej.

Istotnymi umowami ze zleceniodawcami zawartymi przez Emitenta są następujące umowy:
- Umowa o Świadczenie Usług Pośrednictwa Ubezpieczeniowego oraz Administratora Programu Ubezpieczeń z dnia
1 lutego 2005 roku zawarta z AIG Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.,
- Umowa o świadczeniu usług z dnia 1 lutego 2005 roku zawarta z American Restaurants Sp. z o.o.,
- Umowa o świadczenie usług z dnia 21 lipca 2006 roku zawarta z Amplico Life S.A.,
- Umowa o świadczenie usług z dnia 21 września 2004 roku zawarta z Raiffeisen Bank Polska S.A. i Amplico Life S.A.
wraz z Porozumieniem z dnia 15 stycznia 2006 roku,
- Umowa o świadczenie usług z dnia 30 sierpnia 2006 roku zawarta z Amplico Life S.A. i Powszechną Kasą Oszczędności
Bank Polski Spółka Akcyjna wraz z Porozumieniem z dnia 30 sierpnia 2006 roku,
19 W przypadku umów zawartych z Bertelsmann Media Sp. z o.o. (umowa z dnia 3 października 2005 roku i umowa z dnia 3 stycznia 2006 roku) obowiązek zachowania poufności
został uregulowany w odrębnych umowach.
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- Umowa o świadczenie usług marketingowych w zakresie obsługi loterii promocyjnej z dnia 1 grudnia 2005 roku
zawarta z Bakoma S.A.,
- Umowa o świadczenie usług marketingowych w zakresie obsługi loterii promocyjnej z dnia 10 kwietnia 2006 roku
zawarta z Bakoma S.A.,
- Umowa o współpracy z dnia 3 października 2005 roku zawarta z Bertelsmann Media Sp. z o.o.,
- Umowa o współpracy z dnia 3 stycznia 2006 roku zawarta z Bertelsmann Media Sp. z o.o.,
- Umowa o realizacji akcji telemarketingowej z dnia 26 października 2005 roku zawarta z Helion S.A.,
- Umowa o świadczeniu usług z dnia 19 czerwca 2006 roku zawarta z ING Nationale-Nederlanden Polska S.A.,
- Umowa o świadczeniu usług z dnia 16 stycznia 2006 roku zawarta z ING Nationale-Nederlanden Polska S.A.,
- Umowa o świadczenie usług z dnia 3 lutego 2005 roku zawarta z Mediahouse Sp. z o.o.20,
- Umowa o świadczeniu usługi z dnia 20 września 2005 roku zawarta z Raabe Spółka Wydawnicza Sp. z o.o.,
- Umowa o świadczenie usług z dnia 19 stycznia 2005 roku zawarta z Raiffeisen Leasing Polska S.A.,
- Umowa o świadczenie usług z dnia 3 czerwca 2005 roku zawarta z Raiffeisen Bank Polska S.A.,
- Umowa ramowa o świadczenie usług z dnia 1 kwietnia 2005 roku zawarta z Wydawnictwem
Verlag Dashöfer Sp. z o. o.,
- Umowa nr 1/TM /ARTERIA SA/2005 z dnia 18 stycznia 2005 roku zawarta z Wydawnictwem
„Wiedza i Praktyka” Sp. z o.o.

6.4.2. Istotne umowy z dostawcami
Przedmiotem umów jest świadczenie przez dostawców na rzecz Emitenta różnego rodzaju usług, w tym usług
telekomunikacyjnych, informatycznych, doradczych, obsługi administracyjnej i innych.
Istotnymi umowami z dostawcami zawartymi przez Emitenta są następujące umowy:
- Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych nr 3062/05/WAW/0026 z dnia 25 lutego 2005 roku zawarta
z Regionalne Sieci Telekomunikacyjne El-Net S.A. wraz z Umową nr 3062/05/WAW/0086 dotyczącą przeniesienia
praw i obowiązków z Umowy nr 3062/05/WAW/0026,
- Umowa o Usługę Energis ISDN/Energis INFO nr TA 1653 z dnia 26 stycznia 2005 roku zawarta z Energis Polska
Sp. z o. o.,
- Umowa Nr CR/71/801/2005 z dnia 10 lutego 2005 roku zawarta z Telekomunikacją Polską S.A.,
- Umowa o świadczenie usług transmisji danych Frame Relay/ATM nr PKB/01102OK/0666/05 z dnia 27 lipca 2005 roku
zawarta z Telekomunikacją Polską S.A.,
- Umowa o świadczenie usług z dnia 1 czerwca 2006 roku zawarta z Databroker Sp. z o.o.,
- Umowa o świadczenie usług z dnia 8 czerwca 2006 roku zawarta z Databroker Sp. z o.o.,
- Umowa nr TT10/2006/03/15 z dnia 15 marca 2006 roku zawarta z Trimtab Sp. z o.o.,
- Umowa serwisowa nr T/21-10/02 z dnia 1 października 2002 roku zawarta z Andra Sp. z o.o.,
- Umowa wypożyczenia nr T/35-09/04 z dnia 28 września 2004 roku zawarta z Andra Sp. z o.o.,
- Umowa nr T/29-U/08/06 z dnia 31 sierpnia 2006 roku zawarta z Andra Sp. z o.o.,
- Umowa o świadczenie usług z dnia 1 marca 2005 roku zawarta z Nova Communications Group Polska Sp. z o.o.,
- Umowa o świadczenie usług doradczych z dnia 20 grudnia 2005 roku zawarta z Renloger Polska Sp. z o.o.,
- Umowa o świadczenie usług z dnia 21 grudnia 2005 roku zawarta z Radius Sp. z o.o.,
- Umowa o świadczenie usług doradczych z dnia 15 maja 2006 roku zawarta z Radius Sp. z o.o.,
- Umowa ramowa o dostawy sprzętu komputerowego z dnia 20 lutego 2005 roku zawarta ze Slash Sp. z o.o.,
- Umowa ramowa o współpracy „11/05” w zakresie świadczenia usługi Premium SMS z dnia 16 listopada 2005 roku
20 Na dzień sporządzenia Prospektu umowa nie jest wykonywana. Emitentowi przysługuje jednakże w stosunku do zleceniodawcy roszczenie o należne na podstawie umowy
wynagrodzenie w wysokości 54.067,71 złotych. Zapłata należnego Emitentowi wynagrodzenia z tytułu umowy dochodzona jest w postępowaniu cywilnym, o którym mowa
w Części III w punkcie 20.7 poniżej.
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zawarta z Phonesat Sp. z o.o.,
- Umowa o aktualizację bazy danych z dnia 25 września 2006 roku zawarta z Wydawnictwem „Wiedza i Praktyka”
Sp. z o.o.
Zgodnie z oświadczeniem Emitenta, do dnia 30 czerwca 2006 roku łączna wartość świadczeń wynikających z powyższych
umów z poszczególnymi dostawcami za cały okres ich obowiązywania wynosiła od ok. 32 tys. złotych brutto do ok. 1.096
tys. złotych brutto.
Oprócz wymienionych powyżej umów Emitent jest także stroną 9 umów dotyczących świadczenia usług doradczych
przez podmioty stale współpracujące z Emitentem, w tym przez osoby zarządzające wyższego szczebla, o których mowa
w Części III, punkt 14. Organy Administracyjne niniejszego Prospektu. Umowy te zostały opisane w tym punkcie poniżej.

Umowy dotyczące świadczenia usług telekomunikacyjnych
Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych nr 3062/05/WAW/0026 z dnia 25 lutego
2005 roku zawarta przez Emitenta z Regionalne Sieci Telekomunikacyjne El-Net S.A.
(El-Net) wraz z aneksem nr 1 z dnia 25 lutego 2005 roku oraz Umowa nr 3062/05/WAW/0086
przeniesienia praw i obowiązków z Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych
nr 3062/05/WAW/0026 zawarta w dniu 2 stycznia 2006 roku pomiędzy El-Net, Netia S.A. (Netia) a Emitentem21
wraz z aneksem nr 1 z dnia 12 stycznia 2006 roku.
Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Netia na rzecz Emitenta, w sposób ciągły, kompleksowych usług
telekomunikacyjnych, w szczególności usług telefonicznych oraz innych usług dostępnych w sieci ISDN.
Na mocy umowy poprzednik prawny Netia – El-Net zobowiązała się również do rozbudowy centrali PABX oraz centrów
telefonicznych Emitenta o dodatkowe podzespoły (podzespoły PABX oraz podzespoły call center). Łączna wartość
podzespołów wynosi 49.869,20 dolarów amerykańskich (USD) netto i stanowi równowartość w złotych 160.957,66 (kwota
obliczona według średniego kursu USD w Narodowym Banku Polskim (NBP) z dnia zawarcia umowy). Zgodnie z umową
na Netii ciąży obowiązek sprzedaży na rzecz Emitenta, po upływie okresu obowiązywania umowy, jednak nie wcześniej
niż przed upływem 18 miesięcy od daty rozpoczęcia świadczenia usług przez Netia, podzespołów call center za kwotę
1 złoty netto, pod warunkiem, że średnia miesięczna wartość usług za cały okres trwania umowy wynosić będzie nie
mniej niż 30.000 złotych. W przeciwnym razie cena odsprzedaży podzespołów call center zostanie ustalona przez Netia
w oparciu o warunki rynkowe. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia w sprawie ceny podzespołów call center lub też
zasad dalszego z nich korzystania Emitent będzie zobowiązany do zwrotu podzespołów na wezwanie Netii. Po upływie
okresu obowiązywania umowy Emitentowi będzie również przysługiwało prawo pierwszeństwa do nabycia podzespołów
PABX. Przeniesienie własności podzespołów nastąpi na mocy odrębnej umowy pod warunkiem osiągnięcia przez strony
porozumienia w sprawie ceny podzespołów lub też zasad dalszego z nich korzystania przez Emitenta. W przypadku
nieosiągnięcia porozumienia Emitent będzie zobowiązany do zwrotu podzespołów PABX na wezwanie Netii.
Na mocy umowy Emitent zobowiązany jest do kierowania ruchu telekomunikacyjnego wychodzącego do sieci Netia
o wartości co najmniej 30.000 złotych netto miesięcznie.
W celu zabezpieczenia przyszłych wierzytelności wynikających z umowy Emitent złożył kaucję w wysokości 20.000
złotych na rachunek bankowy Netia. Strony postanowiły, że Netia ma prawo zaliczyć kwotę wpłaconą tytułem kaucji na
poczet zapłaty wymagalnej wierzytelności następnego dnia po upływie terminu płatności tej wierzytelności. W takim
przypadku Emitent jest zobowiązany do uzupełnienia kaucji do pierwotnej wysokości w terminie 5 dni od dnia otrzymania
pisemnego żądania Netia, przy czym niewykonanie tego zobowiązania spowoduje zawieszenie świadczenia usług
telekomunikacyjnych.
21 Na mocy Umowy nr 3062/05/WAW/0086 zawartej w dniu 2 stycznia 2006 roku pomiędzy El-Net, Netia S.A. oraz Emitentem nastąpiło, z dniem 12 stycznia 2006 roku, za zgodą
wszystkich stron umowy, przeniesienie praw i obowiązków El-Net wynikających z Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych nr 3062/05/WAW/0026 z dnia 25 lutego 2005
roku zawartej przez Emitenta z Regionalne Sieci Telekomunikacyjne El-Net S.A na Netia S.A.
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Wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług przez Netia obliczane jest na podstawie Cennika Usług ISDN Multi stanowiącego
załącznik do umowy z uwzględnieniem przysługujących Emitentowi rabatów.
Umowa została zawarta na czas określony 18 miesięcy. Po upływie tego okresu umowa ulegnie automatycznemu
przedłużeniu na czas nieokreślony, o ile Emitent nie złoży, na co najmniej 10 dni przed datą upływu okresu obowiązywania
umowy, pisemnego oświadczenia o braku woli kontynuowania umowy.
Umowa o usługę Energis ISDN/Energis INFO nr TA 1653 z dnia 26 stycznia 2005 roku zawarta przez Emitenta
z Energis Polska Sp. z o.o. (Energis) wraz z aneksem z dnia 26 stycznia 2005 roku.
Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Energis na rzecz Emitenta usługi Energis ISDN/Energis INFO w zakresie
wskazanym w składanym przez Emitenta zamówieniu oraz na warunkach określonych w Regulaminie Świadczenia Usług
Telekomunikacyjnych przez Energis stanowiącym załącznik do umowy22. Wynagrodzenie Energis za świadczone usługi
ustalane jest na podstawie Cennika Usługi Energis stanowiącego załącznik do umowy.
Na mocy umowy Energis wydzierżawia Emitentowi urządzenia niezbędne do korzystania z usługi. Z tytułu dzierżawy
Energis pobiera od Emitenta miesięczną opłatę w wysokości 8.000 złotych netto. Po upływie minimalnego okresu
świadczenia usługi wskazanego w zamówieniu Emitentowi przysługiwać będzie prawo do nabycia urządzenia za kwotę
1 złoty netto. W przypadku konieczności poniesienia przez Energis nakładów na urządzenie spowodowanej rozwiązaniem
przez Emitenta umowy przed upływem minimalnego okresu świadczenia usługi wskazanego w zamówieniu, Emitent
zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Energis wszelkich zaległych z tytułu umowy opłat oraz kary umownej w kwocie
22.000 złotych za okres od daty rozwiązania umowy pomnożonej przez liczbę miesięcy pozostałych do ostatniego dnia
minimalnego okresu świadczenia usługi wskazanego przez Emitenta w złożonym zamówieniu.
Umowa została zawarta na czas określony do dnia 7 lutego 2007 roku.
Umowa nr CR/71/801/2005 oraz umowa nr CR/72/801/200523 o korzystanie z usługi Ulgowa infolinia TP 0-801 z dnia
10 lutego 2005 roku zawarta przez Emitenta z Telekomunikacją Polską S.A. (TP S.A.) wraz z aneksami. 24
Przedmiotem umów jest korzystanie z usługi „Ulgowa infolinia TP 0-810” świadczonej przez TP S.A. na rzecz Emitenta
w zakresie i na warunkach określonych w „Regulaminie korzystania z usług infolinii TP 0-801 świadczonych przez
Telekomunikację Polską S.A.” stanowiącym załącznik do umów.
Zgodnie z postanowieniami umów zmiany wysokości opłat za świadczoną na rzecz Emitenta usługę jak również zmiany
w cennikach wydawanych przez TP S.A. nie stanowią zmiany treści umów i nie wymagają pisemnej akceptacji stron.
Zgodnie z postanowieniami umów strony zobowiązane są do nierozpowszechniania ani ujawniania jakiemukolwiek
podmiotowi informacji dotyczących drugiej strony, zastrzeżonych jako poufne. Zobowiązanie to wiąże strony również
w okresie 3 lat po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umów.
Umowa nr CR/71/801/2005 została zawarta na czas określony 1 miesiąca i w celu przedłużenia tego okresu strony
zobowiązane są do podpisania aneksu przedłużającego. Umowa nr CR/72/801/2005 została zawarta na czas nieokreślony.

22 Regulamin zawiera istotne postanowienia dotyczące współpracy stron, w tym między innymi reguluj sposób dokonywania płatności, zgłaszanie awarii, postępowanie
reklamacyjne, kary umowne itp.
23 Przedmiotem obu umów jest świadczenie przez TP S.A. usługi Ulgowa infolinia dla 2 różnych numerów. Z uwagi na to, iż postanowienia obu umów są podobne, umowy te
zostały opisane łącznie.
24 Umowa nr CR/71/801/2005 przedłużana jest każdorazowo na kolejny miesiąc na podstawie aneksów (aneksy od nr 1 do nr 12), umowa nr CR/72/801/2005 została przedłużona
aneksem nr 3 z dnia 22 czerwca 2006 roku na czas nieokreślony.
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Umowa o świadczenie przez Telekomunikację Polską S.A. usług transmisji danych Frame Relay/ATM nr PKB/
01102OK/0666/05 z dnia 27 lipca 2005 roku zawarta przez Emitenta z Telekomunikacją Polską S.A. (TP S.A.)
Przedmiotem umowy jest świadczenie przez TP S.A. na rzecz Emitenta usługi transmisji danych Frame Relay/ATM w zakresie
i na warunkach określonych w „Regulaminie korzystania z usług transmisji danych Frame Relay/ATM świadczonych przez
TP S.A.” stanowiącym załącznik do umowy. W przypadku zmiany przez Emitenta parametrów usług świadczonych na
podstawie umowy niezbędne jest podpisanie przez obie strony aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Na mocy umowy, w celu jej wykonywania Emitent korzysta z urządzeń opisanych w protokole zdawczo – odbiorczym,
które zobowiązany jest zwrócić TP S.A. po rozwiązaniu umowy, zgodnie z powyższym regulaminem.
Za usługi świadczone na podstawie umowy Emitent zobowiązany jest do uiszczania na rzecz TP S.A. opłat według
aktualnych cenników TP S.A.
Umowa została zawarta na czas określony do dnia 26 lipca 2009 roku. Wcześniejsze rozwiązanie umowy może nastąpić
w formie i w przypadkach wskazanych w regulaminie.

Umowy dotyczące
zewnętrznych

świadczenia

usług

doradczych

przez

doradców

Umowa o świadczenie usług z dnia 1 czerwca 2006 roku zawarta przez Emitenta z Databroker Sp. z o.o.
(Databroker) wraz z aneksem nr 1 z dnia 11 października 2006 roku
Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Databroker na rzecz Emitenta usług polegających na nawiązywaniu
i utrzymywaniu kontaktów z potencjalnymi i aktualnymi klientami, w tym umawianiu i koordynowaniu spotkań z klientami,
przedstawianiu rekomendacji klientom wynikających z analizy wyników projektów oraz usługi w zakresie dbałości
o pozytywny wizerunek firmy i jej partnerów handlowych.
Za świadczone na podstawie umowy usługi Databroker otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 30.000 złotych netto
miesięcznie.
W okresie obowiązywania umowy oraz w okresie 24 miesięcy od jej rozwiązania lub wygaśnięcia strony zobowiązane są do
zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących drugiej strony. Na mocy umowy Databroker zobowiązana jest
również do niezwłocznego zgłaszania Emitentowi każdego konfliktu interesów utrudniającego lub uniemożliwiającego jej
świadczenie usług wynikających z umowy25.
Umowa została zawarta na czas nieokreślony i może być rozwiązana za zgodą obu stron w każdym czasie. Każdej ze
stron przysługuje również prawo rozwiązania umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Emitentowi
przysługuje także prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Databroker w sposób
rażący złamie postanowienia umowy.

Umowy dotyczące świadczenia usług doradczych przez podmioty stale
współpracujące z Emitentem (zleceniobiorcy)
Emitent jest stroną następujących umów o świadczenie usług:
- Umowa o świadczenie usług z dnia 1 grudnia 2005 roku zawarta z Michałem Biernackim wraz z aneksem z dnia
1 grudnia 2005 roku,
•

Umowa o świadczenie usług z dnia 7 kwietnia 2005 roku zawarta z Pawłem Filipczakiem,

25 Z uwagi na fakt, że umowa obowiązuje od dnia 1 czerwca 2006 roku, wartość świadczeń wynikających z umowy na dzień złożenia Prospektu nie jest znaczna. Niemniej jednak
umowa ta zaliczana jest przez Emitenta do umów istotnych.
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•

Umowa o świadczenie usług z dnia 18 kwietnia 2006 roku zawarta z Robertem Kaletą,

•

Umowa o świadczenie usług z dnia 17 października 2005 roku zawarta z Katarzyną Musiatowicz,

•

Umowa o świadczenie usług z dnia 5 kwietnia 2005 roku zawarta z Rafałem Sebastianem Sarbak,

•

Umowa o świadczenie usług z dnia 30 marca 2006 roku zawarta z Winicjuszem Wojciechowskim,

•

Umowa o świadczenie usług z dnia 31 sierpnia 2005 roku zawarta z Marcinem Woźniakiem,

•

Umowa o współpracy z dnia 1 lipca 2006 roku zawarta z Birutą Makowską,

•

Umowa o współpracy z dnia 1 sierpnia 2006 roku zawarta z Edytą Soból.

Przedmiotem umów jest odpłatne świadczenie przez zleceniobiorców na rzecz Emitenta usług doradztwa w zakresie
prowadzenia działalności gospodarczej, zarządzania, marketingu, reklamy, badania rynku i opinii publicznej, obsługi
prawnej, księgowej, tworzenia ofert handlowych i inwestycyjnych oraz działalności centrów telefonicznych a także sprzętu
komputerowego, oprogramowania26 i baz danych. Każda z umów szczegółowo określa zakres usług, do świadczenia
których zobowiązany jest zleceniobiorca.
W okresie obowiązywania danej umowy oraz w okresie 24 miesięcy od rozwiązania lub wygaśnięcia umowy27 zleceniobiorca
zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji poufnych dotyczących Emitenta i niewykorzystywania
ich do celów nie związanych z umową. W okresie 12 miesięcy (a w przypadku Umowy o współpracy zawartej w dniu
1 lipca 2006 roku z Birutą Makowską – 6 miesięcy) od zakończenia umowy, na żądanie Emitenta i w zamian za wskazane
w umowie odszkodowanie28, zleceniobiorca zobowiązuje się również nie świadczyć usług na rzecz podmiotów, które były
obsługiwane przez Emitenta na podstawie stosownych umów.29
Za usługi świadczone na podstawie umowy Emitent zobowiązany jest do zapłaty na rzecz zleceniobiorcy miesięcznego
wynagrodzenia w wysokości określonej w poszczególnych umowach30. Za ewentualne dodatkowe usługi nieobjęte
przedmiotem umów zleceniobiorcy przysługuje wynagrodzenie na podstawie sporządzonego do umowy aneksu
podpisanego przez obydwie strony. Większość umów zawiera postanowienia regulujące sposób obliczania oraz warunki
przyznawania zleceniobiorcy premii od wynagrodzenia.
Wszystkie umowy zostały zawarte na czas nieokreślony. Każdej ze stron przysługuje prawo wypowiedzenia umowy zgodnie
z warunkami i z zachowaniem okresów wypowiedzenia wskazanych w poszczególnych umowach.
Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z umów jest Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej
w Warszawie31. Z wyjątkiem Umowy o współpracy zawartej w dniu 1 lipca 2006 roku z Birutą Makowską przewidującej
obowiązek zapłaty kary umownej przez zleceniobiorcę w wysokości 10.000 złotych w przypadku naruszenia przez
zleceniobiorcę postanowień umowy dotyczących sposobu wykonywania umowy, zakazu konkurencji i poufności,
pozostałe umowy nie zawierają postanowień dotyczących warunków ani kar umownych.

26 Na podstawie umowy o świadczenie usług z dnia 1 grudnia 2005 roku zawartej z Michałem Biernackim (zleceniobiorca), zleceniobiorca zobowiązany jest m.in. do współtworzenia
systemu operacyjnego „Portal Call Center Arteria” stanowiącego niezbędne dla Emitenta narzędzie do prowadzenia statutowej działalności (Utwór). W związku z umową,
zleceniobiorca wraz z Pawłem Muchą - pracownikiem Emitenta na dzień zawarcia umowy, współtworzącym Utwór w ramach obowiązków pracowniczych, przenieśli na Emitenta,
na mocy Umowy o przeniesienie majątkowych praw autorskich z dnia 19 grudnia 2005 roku zawartej z Emitentem, autorskie prawa majątkowe i autorskie prawa zależne (prawo
do wykonywania opracowań oraz wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego) do wspólnie stworzonej wersji podstawowej Utworu oraz wszelkie
prawa autorskie związane z dokonanymi przez nich opracowaniami Utworu w postaci modyfikacji lub ulepszeń. Zgodnie z uchwałą Zarządu Emitenta nr 01/06/2005 przewidywany
termin zakończenia inwestycji przypada na koniec 2006 roku, a łączny koszt inwestycji wyniesie nie więcej niż 200.000 złotych netto.
27 za wyjątkiem Umów o współpracy zawartych (i) w dniu 1 lipca 2006 roku z Birutą Makowską oraz (ii) w dniu 1 sierpnia z Edytą Soból, gdzie zobowiązanie do zachowania
poufności pozostaje w mocy po rozwiązaniu umowy, bez wskazania okresu trwania tego zobowiązania.
28 za wyjątkiem Umowy o współpracy zawartej w dniu 1 lipca 2006 roku z Birutą Makowską, która nie przewiduje odszkodowania.
29 Zobowiązanie takie nie zostało zawarte w Umowie o współpracy zawartej w dniu 1 sierpnia z Edytą Soból.
30 Wysokość miesięcznego wynagrodzenia należnego zleceniobiorcom z tytułu umów wynosi od 2.000 do 10.000 złotych netto.
31 za wyjątkiem sporów wynikających z Umów o współpracy zawartych (i) w dniu 1 lipca 2006 roku z Birutą Makowską oraz (ii) w dniu 1 sierpnia z Edytą Soból, dla których sądem
właściwym jest sąd powszechny.
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Pozostałe umowy
Umowa nr TT10/2006/03/15 z dnia 15 marca 2006 roku zawarta przez Emitenta z Trimtab Sp. z o.o. (Trimtab)
Przedmiotem umowy jest udostępnienie Emitentowi przez Trimtab do korzystania internetowego narzędzia
informatycznego klasy BPM (Business Process Management) przeznaczonego do wsparcia informatycznego zarządzania
procesami, wiedzą i informacjami (Aplikacja) oraz udzielenie niewyłącznej licencji na korzystanie z Aplikacji w czasie trwania
umowy, oraz niewyłącznej licencji na korzystanie z Aplikacji po wygaśnięciu lub wcześniejszym rozwiązaniu umowy na
czas nieograniczony. Trimtab przysługują autorskie prawa majątkowe do Aplikacji, modyfikacji, o których mowa poniżej
oraz do dokumentacji Aplikacji. Przez cały okres obowiązywania umowy Aplikacja jest zainstalowana i utrzymywana na
sprzęcie stanowiącym własność Trimtab.
Z tytułu umowy Trimtab otrzymuje od Emitenta wynagrodzenie składające się z następujących elementów:
(i) miesięczne wynagrodzenie za utrzymywanie Aplikacji przez Trimtab i korzystanie z Aplikacji przez Emitenta
w wysokości 4.000 złotych netto w okresie pierwszych 12 miesięcy obowiązywania umowy, w wysokości 6.300 złotych
netto w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania umowy oraz w wysokości 9.000 złotych netto począwszy od
25 miesiąca obowiązywania umowy;
(ii) wynagrodzenie za wprowadzanie niezbędnych modyfikacji w wysokości ustalonej przez strony i określonej
w odrębnym harmonogramie.
Zgodnie z umową Trimtab jest zobowiązany, po upływie 4 letniego okresu obowiązywania umowy, o którym mowa
poniżej, do udzielenia Emitentowi niewyłącznej oraz niezbywalnej licencji na korzystanie z Aplikacji, w tym modułu
administracyjnego do samodzielnej konfiguracji systemu, z uwzględnieniem dokonanych na zlecenie Emitenta modyfikacji,
za wynagrodzeniem w wysokości 50.000 złotych netto. W przypadku wcześniejszego wypowiedzenia umowy przez jedną
ze stron w okolicznościach szczegółowo określonych w umowie, Emitentowi będzie przysługiwało, w ciągu miesiąca
od dnia rozwiązania umowy, prawo do żądania udzielenia mu powyższej licencji za wynagrodzeniem odpowiednio
pomniejszonym, zgodnie z postanowieniami umowy. Szczegółowe zasady dotyczące udzielenia Emitentowi licencji
na Aplikację zostały zawarte w odrębnym dokumencie „Zasady licencji” stanowiącym załącznik do umowy.
Zgodnie z treścią umowy, w celu jej realizacji Trimtab zobowiązany jest do przetwarzania danych osobowych, których
administratorem jest Emitent. Zgodnie z umową, przy przetwarzaniu danych osobowych Trimtab stosuje odpowiednie
środki techniczne i organizacyjne przewidziane przepisami prawa w celu należytego zabezpieczenia zbioru danych
osobowych. Po zakończeniu okresu obowiązywania umowy Trimtab zobowiązany jest zwrócić Emitentowi zbiór danych
osobowych ze wszystkimi posiadanymi kopiami. Zgodnie z oświadczeniem Emitenta, w związku z przedmiotową
umową powstały jedynie baza rekrutacyjna i baza danych współpracowników emitenta nieobjęte wymogiem rejestracji
wynikającym z przepisów Ustawy o Ochronie Danych.
Zgodnie z postanowieniami umowy i na warunkach w niej wskazanych strony są zobowiązane do zachowania w tajemnicy
wszelkich informacji o działalności drugiej strony uzyskanych w związku z wykonywaniem umowy (informacje poufne).
Umowa została zawarta na czas określony 4 lat od dnia dokonania przez strony umowy ostatecznego odbioru funkcjonalności
Aplikacji, przy czym każdej ze stron przysługuje prawo do rozwiązania umowy z zachowaniem 3 miesięcznego okresu
wypowiedzenia. Oświadczenie o wypowiedzeniu powinno być złożone drugiej stronie w formie pisemnej pod rygorem
nieważności. Dodatkowo Trimtab może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym w przypadku gdy Emitent zalega
z zapłatą wynagrodzenia należnego Trimtab przez okres dłuższy niż 30 dni.32

32 Z uwagi na fakt, że umowa obowiązuje od dnia 15 marca 2006 roku, wartość świadczeń wynikająych z umowy na dzień zatwierdzenia Prospektu nie jest znaczna. Jednakże
zgodnie z uchwałą Zarządu nr 02/01/2006 z dnia 11 stycznia 2006 roku przewidywany łączny koszt realizacji inwestycji wynosi 450.000 złotych netto.
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Umowa przetwarzania zbioru danych B2B z dnia 8 czerwca 2006 roku zawarta przez Emitenta
z Databroker Sp. z o.o. (Databroker)
Przedmiotem umowy jest przetwarzanie przez Databroker na rzecz Emitenta zestawu zapisów danych osobowych,
których administratorem jest Emitent, w tym prowadzenie bieżącej aktualizacji danych. Przetwarzanie danych osobowych
następuje po przekazaniu przez Emitenta zestawu zapisów danych osobowych na czas określony, rozpoczynający się
z chwilą podpisania przez strony umowy protokołu przekazania danych osobowych.
Z tytułu świadczenia przez Databroker na rzecz Emitenta usługi przetwarzania danych osobowych, Databroker otrzymuje
wynagrodzenie w wysokości 10.000 złotych miesięcznie netto (bieżąca administracja danymi osobowymi) oraz od 0,05 do
1,50 złotych za aktualizowany rekord w zależności od zakresu przetwarzania danych, liczby aktualizowanych rekordów oraz
jakości i formatu danych. Databroker przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku niezapłacenia przez Emitenta
powyższego wynagrodzenia w terminie. Strony ustaliły, że wysokość wzajemnych roszczeń z tytułu naruszenia warunków
umowy nie może przekroczyć wartości umowy.
Zgodnie z oświadczeniem Emitenta, na dzień złożenia Prospektu przedmiotowy zbiór danych osobowych jeszcze nie
powstał.
Umowa serwisowa nr T/21-10/02 z dnia 1 października 2002 roku zawarta przez Arteria Sp. z o.o. (aktualnie
Art. Media Sp. z o.o.) z Andra Sp. z o.o. (Andra) wraz z Porozumieniem z dnia 21 września 2005 roku
Emitent jest stroną Umowy serwisowej zawartej 1 października 2002 roku przez Arteria Sp. z o.o. (aktualnie
Art. Media Sp. z o.o.) z Andra (Umowa) na mocy porozumienia z dnia 21 września 2005 roku do Umowy, zgodnie z którym
całość praw i obowiązków Arteria Sp. z o.o. (aktualnie Art. Media Sp. z o.o.) wynikających z Umowy została przeniesiona
na Emitenta. Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Andra na rzecz Emitenta usług serwisowych systemu Definity
(System) w zakresie i na warunkach szczegółowo określonych w umowie.
Zgodnie z postanowieniami Umowy wartość świadczeń z niej wynikających wynosi równowartość w złotych kwoty
2.600 USD netto rocznie. Kwota ta płatna jest w miesięcznych ratach w złotych według średniego kursu wymiany
opublikowanego przez NBP i obowiązującego w dniu wystawienia faktury VAT. W przypadku nie dotrzymania terminów
wynikających z warunków Umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Andra, Andra zobowiązana jest do zapłaty
na rzecz Emitenta kary umownej w wysokości stanowiącej równowartość w złotych 40 USD za każdą godzinę zwłoki.
Umowa została zawarta na czas określony 12 miesięcy z możliwością każdorazowego automatycznego przedłużenia
okresu jej obowiązywania na kolejne 12 miesięcy. Umowa będzie obowiązywała przez okres nie dłuższy niż 10 lat od
daty produkcji serwisowanego Systemu. Każdej ze stron przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy z zachowaniem
1 miesięcznego okresu wypowiedzenia.
Umowa wypożyczenia nr T/35-09/04 z dnia 28 września 2004 roku zawarta przez Arteria sp. z o.o. (aktualnie
Art. Media Sp. z o.o.) z Andra Sp. z o.o. (Wypożyczający) wraz z Porozumieniem z dnia 21 września 2005 roku
Emitent jest stroną Umowy wypożyczenia zawartej dnia 28 września 2004 roku przez Arteria Sp. z o.o. (aktualnie
Art. Media Sp. z o.o.) z Wypożyczającym (Umowa) na mocy porozumienia z dnia 21 września 2005 roku do Umowy, zgodnie
z którym całość praw i obowiązków Arteria Sp. z o.o. (aktualnie Art. Media Sp. z o.o.) wynikających z Umowy została
przeniesiona na Emitenta. Przedmiotem Umowy jest wypożyczenie przez Wypożyczającego Emitentowi sprzętu w postaci
systemu CMS wraz z wyposażeniem (Sprzęt).
Zgodnie z postanowieniami Umowy wartość świadczeń z niej wynikających wynosi 42.000 złotych netto rocznie. Kwota
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ta płatna jest w miesięcznych ratach w wysokości 3.500 złotych netto. W przypadku niedokonania przez Emitenta zapłaty
powyższego wynagrodzenia w terminie Emitent zobowiązany jest do zaprzestania korzystania ze Sprzętu, przy czym
w przypadku niezastosowania się do powyższego wymogu Wypożyczający uprawniony jest do uniemożliwienia
Emitentowi korzystania ze Sprzętu z możliwością jego demontażu.
Emitent zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy sprzętu oraz do naprawienia ewentualnej szkody w pełnej
wysokości poprzez natychmiastowe przywrócenie stanu Sprzętu sprzed wyrządzenia szkody lub zapłatę kwoty stanowiącej
równowartość w złotych 85.000 USD netto.
Umowa została zawarta na czas nieokreślony z możliwością jej wypowiedzenia przez każdą ze stron z zachowaniem
1 miesięcznego okresu wypowiedzenia.
Umowa nr T/29-U/08/06 z dnia 31 sierpnia 2006 roku z Andra Sp. z o.o. (Andra)
Przedmiotem umowy jest sprzedaż przez Andra na rzecz Emitenta oraz uruchomienie i instalacja sprzętu do obsługi call
center w zakresie i na warunkach szczegółowo określonych w umowie.
Zgodnie z postanowieniami umowy łączna wartość świadczeń z niej wynikających wynosi równowartość w złotych
kwoty 327.564 USD netto. Kwota ta płatna jest w czterech częściach po zakończeniu jednego z etapów realizacji umowy w
złotych według średniego kursu wymiany opublikowanego przez NBP i obowiązującego w dniu wystawienia faktury VAT.
W przypadku niewykonania lub niewłaściwego wykonania przez Andra zobowiązań wynikających z umowy Emitentowi
przysługuje prawo naliczenia kary umownej w wysokości 0,1% wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia.
Umowa została zawarta na czas realizacji zobowiązań stron z tytułu umowy, przy czym, zgodnie z harmonogramem prac
stanowiącym załącznik do umowy, realizacja ostatniego etapu umowy rozpocznie się nie wcześniej niż pod koniec 2008
roku.
Umowa o świadczenie usług z dnia 1 marca 2005 roku zawarta przez Emitenta z Nova Communications
Group Polska Sp. z o.o. (NCG)
Przedmiotem umowy jest świadczenie przez NCG na rzecz Emitenta usług w zakresie obsługi finansowo – księgowej,
kadrowo – płacowej, administracyjnej, konsultingowej i prawnej, zgodnie z zapotrzebowaniem Emitenta. Usługi świadczone
są na podstawie każdorazowego miesięcznego zamówienia Emitenta dokonanego drogą telefoniczną. Z tytułu umowy
NCG otrzymuje od Emitenta miesięczne wynagrodzenie na podstawie faktury wystawionej przez NCG33.
Umowa została zawarta na czas nieokreślony z możliwością jej wypowiedzenia przez każdą ze stron z zachowaniem
3 miesięcznego okresu wypowiedzenia. Emitent ma prawo do wypowiedzenia umowy bez zachowania okresu
wypowiedzenia w przypadku realizacji przez NCG przedmiotu umowy z naruszeniem przepisów prawa lub postanowień
umowy, po uprzednim pisemnym wezwaniu jej do usunięcia nieprawidłowości w wyznaczonym terminie. NCG ma prawo
do wypowiedzenia umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku zalegania przez Emitenta z zapłatą
wynagrodzenia powyżej okresu 45 dni od terminu jego wymagalności.
Zgodnie z oświadczeniem Emitenta umowa została zawarta na warunkach rynkowych.

33 Wartość świadczeń wynikających z umowy do dnia 30 czerwca 2006 roku wynosiła ok. 537 tys. złotych brutto.
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Umowa o świadczenie usług doradczych z dnia 20 grudnia 2005 roku zawarta przez Emitenta z Renloger Polska
Sp. z o.o. (Renloger)
Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Renloger na rzecz Emitenta usług doradczych w zakresie określonym
w umowie, obejmującym w szczególności, lecz nie wyłącznie doradztwo dotyczące: (i) sposobu uzyskania finansowania
na rynku lokalnym i rynku UE oraz wyboru rodzaju finansowania, (ii) wyboru dostawcy produktu finansowego,
(iii) opracowania dla zarządu symulacji spłat umów finansowych oraz planów inwestycyjnych, (iv) prowadzenia negocjacji
i relacji z dostawcami Emitenta.
Z tytułu świadczonych na podstawie umowy usług Renloger otrzymuje od Emitenta miesięczne wynagrodzenie
podstawowe w wysokości 7.000 złotych netto oraz miesięczne wynagrodzenie w formie premii uznaniowej uzależnionej
od jakości udzielanych rekomendacji w wysokości do 10.000 złotych. Zgodnie z umową, niezależnie od wynagrodzenia
Emitent, stosownie do swojego uznania, będzie miał możliwość przyznania Renloger rocznej premii za realizację umowy
w wysokości odpowiadającej maksymalnie 50% rocznego wynagrodzenia Renloger w roku poprzedzającym przyznanie
premii.
Na mocy umowy strony zobowiązały się do zachowania w tajemnicy wszelkich określonych w umowie informacji
poufnych i handlowych dotyczących drugiej strony i nie wykorzystywania ich do celów niezwiązanych z realizacją umowy.
Odpowiedzialność stron z tego tytułu obejmuje także zachowania pracowników stron.
Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Każdej stronie przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy z zachowaniem
6 miesięcznego okresu wypowiedzenia. Renloger przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem
natychmiastowym w przypadku znacznego opóźnienia w wypłacie przez Emitenta należnego Renloger wynagrodzenia
oraz działania Emitenta uniemożliwiającego Renloger wykonywanie obowiązków wynikających z umowy. Oświadczenie
o wypowiedzeniu wywołuje skutki, jeśli zostało złożone w formie pisemnej.
Zgodnie z oświadczeniem Emitenta umowa została zawarta na warunkach rynkowych34.
Umowa o świadczenie usług z dnia 21 grudnia 2005 roku zawarta przez Emitenta z Radius Sp. z o.o. (Radius) wraz
z aneksem nr 1 z dnia 22 grudnia 2005 roku oraz aneksem nr 2 z 11 września 2006 roku
Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Radius na rzecz Emitenta usług marketingu bezpośredniego. Z tytułu umowy
Radius otrzymuje od Emitenta miesięczne wynagrodzenie określone każdorazowo w fakturze wystawionej przez Radius,
obliczane poprzez pomnożenie odpowiedniej stawki godzinowej każdego pracownika Radius, zależnej od kategorii
wykonywanej funkcji, poprzez liczbę godzin świadczonych usług przez takiego pracownika w miesiącu, za który należy się
wynagrodzenie. Stawki godzinowe wynoszą od 12,36 do 25,55 złotych. Wynagrodzenie należne Radius jest każdorazowo
powiększone o kwotę obejmującą koszty związane z wykorzystaniem przez Radius sprzętu teleinformatycznego
niezbędnego do wykonywania zobowiązań z tytułu umowy oraz kwoty wynikające z przeprowadzonych rozmów
telefonicznych w celu świadczenia usług na rzecz Emitenta, według stawek określonych w umowie powiększone
każdorazowo o kwotę 500 złotych abonamentu miesięcznego za każde łącze z przedsiębiorstwem telekomunikacyjnym
(trakt E1). Kwota czynszu z tytułu najmu centrali telefonicznej wynosi 3.000 złotych miesięcznie, natomiast kwota czynszu
z tytułu najmu sprzętu komputerowego wynosi 1.900 złotych miesięcznie. Kwota miesięcznego wynagrodzenia
powiększana jest o podatek VAT według stawki obowiązującej.
Zgodnie z postanowieniami umowy Radius zobowiązana jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji poufnych
i handlowych uzyskanych w trakcie wykonywania umowy oraz do niewykorzystywania ich do celów niezwiązanych
z umową.

34 Wartość świadczeń wynikających z umowy do dnia 30 czerwca 2006 roku wynosiła ok. 110 tys. złotych brutto.
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Zgodnie z postanowieniami umowy zarówno Radius, jak i żadna ze spółek kapitałowych, w której większość udziałów
stanowi własność pana Riada Bekkara posiadającego ponad 50% udziałów w Radius, lub spółek osobowych, w których
pan Riad Bekkar jest wspólnikiem, komplementariuszem lub komandytariuszem nie będzie świadczyła, w okresie
obowiązywania umowy, usług marketingu bezpośredniego ani usług podobnych na rzecz jakichkolwiek podmiotów.
W przypadku naruszenia powyższego zakazu, Radius będzie zobowiązana do zapłaty kary umownej w wysokości
50.000 złotych. Zastrzeżenie kary umownej nie wyłącza uprawnienia Emitenta do dochodzenia odszkodowania na zasadach
ogólnych, jeżeli wyrządzona szkoda przewyższa wysokość kary umownej.
Umowa została zawarta na czas określony 3 lat. W przypadku rażącego naruszenia warunków umowy przez jedną ze stron,
drugiej stronie przysługuje prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym. Strony postanowiły, że w okresie
3 miesięcy od daty wygaśnięcia umowy Emitentowi będzie przysługiwało roszczenie o przejęcie wszystkich pracowników
Radius.
Zgodnie z oświadczeniem Emitenta umowa została zawarta na warunkach rynkowych35.
Umowa o świadczenie usług doradczych z dnia 15 maja 2006 roku zawarta przez Emitenta
z Radius Sp. z o.o. (Radius)
Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Radius na rzecz Emitenta usług doradczych w zakresie określonym
w umowie, obejmującym w szczególności, lecz nie wyłącznie doradztwo w ramach: (i) zarządzania relacjami z klientami,
(ii) koordynowania prac projektowych, (iii) weryfikacji wdrożonych projektów i analizy ich wyników, (iv) weryfikacji procesu
fakturowania klientów oraz weryfikacji procesu windykacji spóźnionych płatności od klientów.
Na podstawie postanowień umowy, w celu wykonania wynikających z niej zobowiązań Radius korzysta ze środków
rzeczowych, w tym pomieszczeń, urządzeń i materiałów stanowiących własność Emitenta, lub z których Emitent korzysta
w celu prowadzenia działalności gospodarczej na podstawie odpowiednich umów.
Z tytułu świadczonych na podstawie umowy usług Radius otrzymuje od Emitenta miesięczne wynagrodzenie podstawowe
w wysokości 9.000 złotych netto oraz miesięczne wynagrodzenie prowizyjne od marży brutto wynikającej z faktur
sprzedażowych będących efektem świadczenia usług przez Radius. Sposób obliczania kwoty marży brutto oraz premii
prowizyjnej, jak również warunki przyznania przez Emitenta na rzecz Radius premii za pozyskanie lub obsługę klienta
zostały szczegółowo opisane w umowie. Zgodnie z postanowieniami umowy planowana kwota marży stanowiąca plan
działu na 2006 rok wynosi 6.600.000 złotych netto, natomiast kwota marży określona jako plan osobisty Radius na 2006
roku wynosi 2.166.666,67 złotych netto, przy czym warunkiem koniecznym do otrzymania przez Radius wynagrodzenia
prowizyjnego jest zrealizowanie minimum 90% marży brutto stanowiącej plan działu na 2006 rok oraz 90% marży brutto
planowanej dla Radius na projektach klientów powierzonych opiece Radius. W przypadku nieosiągnięcia powyższych
wyników finansowych przez Radius oraz w przypadku rozwiązania bądź wypowiedzenia umowy przed upływem roku
rozliczeniowego, wynagrodzenie prowizyjne nie zostanie wypłacone na rzecz Radius przez Emitenta.
Zgodnie z postanowieniami umowy, bez zgody Emitenta Radius ani doradca, który w imieniu Radius świadczy usługi na
rzecz Emitenta (Doradca), nie może prowadzić działalności konkurencyjnej ani uczestniczyć w spółkach konkurencyjnych
jako wspólnik lub członek organów spółki. Dodatkowo, Doradca zobowiązany jest nie prowadzić, po ustaniu stosunku pracy
z Radius, działalności konkurencyjnej przez okres 12 miesięcy od dnia rozwiązania umowy. W okresie trwania powyższego
zakazu Radius przysługuje odszkodowanie w wysokości miesięcznej stanowiącej 80% wynagrodzenia podstawowego
należnego Radius od Emitenta z tytułu umowy. W przypadku naruszenia przez Radius zakazu konkurencji, Radius będzie
zobowiązana do zapłaty na rzecz Emitenta kary umownej w wysokości 100.000 złotych, przy czym Emitentowi nie będzie
przysługiwało prawo do odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

35 Łączna wartość świadczeń wynikających z umów zawartych przez Emitenta z Radius do dnia 30 czerwca 2006 roku wynosiła ok. 794 tys. złotych brutto.
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Na mocy umowy strony zobowiązały się do zachowania w tajemnicy wszelkich określonych w umowie informacji
poufnych i handlowych dotyczących drugiej strony i niewykorzystywania ich do celów nie związanych z realizacją umowy.
Odpowiedzialność Radius z tego tytułu obejmuje także zachowania jej pracowników oraz Doradcy.
Umowa została zawarta na czas nieokreślony i może być w każdym czasie rozwiązana za zgodą obu stron. Każdej stronie
przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy z zachowaniem 2 miesięcznego okresu wypowiedzenia w pierwszym roku
obowiązywania umowy i 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia w kolejnych latach obowiązywania umowy. W przypadku
jednostronnego zaprzestania świadczenia usług przez Radius Emitentowi przysługuje odszkodowanie w wysokości
miesięcznego wynagrodzenia podstawowego Radius za każdy miesiąc, o który skrócony zostanie okres świadczenia usług.
Emitentowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku rażącego
naruszania postanowień umowy przez Radius. Umowa szczegółowo reguluje obowiązki Radius na wypadek rozwiązania
umowy, w tym między innymi obowiązek zwrotu mienia, dokumentów, materiałów oraz projektów wykorzystywanych
w celu świadczenia usług na rzecz Emitenta.
Zgodnie z oświadczeniem Emitenta umowa została zawarta na warunkach rynkowych.
Umowa ramowa o dostawy sprzętu komputerowego z dnia 20 lutego 2005 roku zawarta przez Emitenta
z Slash Sp. z o.o. (Slash)
Przedmiotem umowy jest stała sprzedaż przez Slash na rzecz Emitenta oraz dostawa do wskazanego przez Emitenta miejsca
sprzętu komputerowego oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia przez Emitenta działalności gospodarczej.
Sprzedaż oraz dostawa sprzętu wraz z oprogramowaniem odbywają się na podstawie składanych przez Emitenta zamówień
w formie pisemnej. Z tytułu sprzedaży Emitent zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Slash ceny sprzedaży wskazanej na
fakturze36.
Umowa reguluje kwestie gwarancji, zgłaszania awarii oraz napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych.
Umowa została zawarta na czas nieokreślony z możliwością wypowiedzenia umowy przez każdą ze stron z zachowaniem
30 dniowego terminu wypowiedzenia.
Umowa ramowa o współpracy „11/05” w zakresie świadczenia usługi Premium SMS z dnia 16 listopada 2005 roku
zawarta przez Emitenta z Phonesat Sp. z o.o. (Phonesat)
Przedmiotem umowy jest współpraca Emitenta z Phonesat w zakresie promocji i świadczenia „Usługi Premium SMS”
(Usługa). Zasady i warunki finansowe realizacji poszczególnych projektów i świadczenia Usługi na podstawie umowy będą
każdorazowo określane przez strony w drodze aneksu do umowy. Zgodnie z postanowieniami umowy, strony zobowiązały
się do wspólnego finansowania przedsięwzięcia stanowiącego przedmiot umowy, przy czym każda ze stron zobowiązana
jest do finansowania kosztów związanych z wykonaniem przypisanych jej postanowieniami umowy obowiązków –
Phonesat w zakresie udostępniania Emitentowi numeracji, do gospodarowania którą jest upoważniony na mocy odrębnych
umów zawartych z operatorami telefonii komórkowej, Emitent – w zakresie informowania potencjalnych użytkowników
o Usłudze, zasadach jej funkcjonowania oraz korzystania z Usługi przez osoby posiadające telefony komórkowe.
Warunki wzajemnych rozliczeń pomiędzy stronami zostały szczegółowo wskazane w umowie.
Zgodnie z postanowieniami umowy każda ze stron umowy zobowiązana jest do zachowania w tajemnicy wszelkich
informacji o charakterze poufnym dotyczących drugiej strony i niewykorzystywania ich do celów nie związanych
36 Wartość świadczeń wynikających z umowy do dnia 30 czerwca 2006 roku wynosiła ok. 1 096 tys. złotych brutto.
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z realizacją umowy w czasie obowiązywania umowy oraz przez okres 3 miesięcy od jej rozwiązania. Odpowiedzialność
stron z tego tytułu obejmuje także zachowania ich pracowników i współpracowników.
Umowa została zawarta na czas nieokreślony z możliwością wypowiedzenia umowy przez każdą ze stron z zachowaniem
3 miesięcznego okresu wypowiedzenia.37
Umowa o aktualizację bazy danych z dnia 25 września 2006 roku zawarta przez Emitenta z Wydawnictwem „Wiedza
i Praktyka” Sp. z o.o. (WIP)
Przedmiotem umowy jest udostępnienie przez WIP na rzecz Emitenta bazy danych WIP w celu przeprowadzenia przez
Emitenta aktualizacji bazy danych podmiotów gospodarczych (Baza Danych Arterii).
Na mocy umowy WIP udziela Emitentowi niewyłącznej, nieprzenaszalnej i niepodzielnej licencji na korzystanie z bazy
danych WIP, przy czym Emitentowi nie przysługuje prawo do udzielania dalszej licencji osobom trzecim. Ponadto, zgodnie
z postanowieniami umowy WIP przysługuje prawo najmu lub nabycia rekordów z Bazy Danych Arterii zaktualizowanej
w oparciu o bazę danych udostępnioną przez WIP.
Z tytułu umowy Emitent zobowiązany jest do zapłaty na rzecz WIP wynagrodzenia w wysokości 1.500 złotych netto
miesięcznie za udostępnienie bazy danych WIP, natomiast z tytułu wynajmu lub sprzedaży rekordów WIP zobowiązana
jest do zapłaty na rzecz Emitenta kwoty w wysokości 0.15 złotych netto za 1 rekord.
Umowa została zawarta na czas nieokreślony z możliwością wypowiedzenia umowy przez każdą ze stron z zachowaniem
miesięcznego terminu wypowiedzenia.

6.5. Uzależnienie Emitenta od patentów lub licencji, umów przemysłowych,
handlowych
lub
finansowych
albo
od
nowych
procesów
produkcyjnych
Prowadzenie przez Emitenta działalności w jej obecnym zakresie nie wymaga posiadania przez Emitenta patentów. Emitent
nie jest także uzależniony od licencji (opis posiadanych przez Emitenta licencji znajduje się w punkcie 11 poniżej). Na dzień
sporządzenia Prospektu trwa postępowanie przed Urzędem Patentowym wszczęte podaniem Emitenta z dnia 14 czerwca
2006 roku o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy. Emitent posiada także prawa autorskie do programu
operacyjnego i bazy danych, o których mowa w punkcie 11 poniżej.
Emitent nie jest stroną umów handlowych powodujących jego długookresowe uzależnienie od któregokolwiek
ze zleceniodawców lub dostawców. Nie występuje również uzależnienie Emitenta od umów przemysłowych, finansowych
albo nowych procesów produkcyjnych. Umowy istotne z punktu widzenia działalności Emitenta opisane zostały szerzej
w punktach 6.4. i 22.

6.6. Założenia wszelkich stwierdzeń, oświadczeń lub
Emitenta dotyczących jego pozycji konkurencyjnej

komunikatów

Założenia wszelkich stwierdzeń, oświadczeń lub komunikatów dotyczących naszej pozycji konkurencyjnej zostały
poczynione w oparciu o materiały publikowane przez następujące źródła:
•

Artykuł „Sondaże prognozują wzrost”, Marcin Złoch, Puls Biznesu, 1 lutego 2006,

•

Raport „Call Center w Polsce”, Ewa Piskurek, Karen A. Shire, czerwiec 2005,

•

www.salesfocusin.com,

•

www.ictgroup.com,

37 Wartość świadczeń wynikających z umowy do dnia 30 września 2006 roku wynosiła 165.208,10 złotych brutto (przychody Emitenta) oraz 25.446,60 złotych brutto (koszty
Emitenta).
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•

www.convergys.com,

•

www.sitel.com,

•

Sales Focus Incorporated Executive Summary- Raport,

•

portal www.masterplan.pl (telesprzedaż & direct marketing vortal),

•

portal www.bankier.pl.

Wszędzie tam, gdzie przedmiotowe źródła nie zostały wskazane, założeniem dla wszelkich stwierdzeń, oświadczeń lub
komunikatów dotyczących naszej pozycji konkurencyjnej jest wiedza Zarządu Emitenta o działalności Emitenta i jego
pozycji konkurencyjnej.
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7. STRUKTURA ORGANIZACYJNA
7.1. Opis grupy, do której należy Emitent
Emitent nie tworzy własnej grupy kapitałowej. Emitent należy do grupy kapitałowej, w skład której wchodzą spółki prawa
polskiego, brytyjskiego oraz cypryjskiego. Obecnymi właścicielami grupy są 3 osoby fizyczne: Dariusz Stokowski, Marek
Tarnowski i Ross Newens. Emitent jest bezpośrednio zależny od spółki Nova Holding Limited z siedzibą w Londynie
posiadającej 61% kapitału zakładowego oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Szczegółowy schemat został
zamieszczony obok.
Rysunek 6. Schemat grupy kapitałowej Nova Holding Ltd.

Nova Holding Ltd.
39-40 St. James’s Place,
London, SW1A 1NS
Wielka Brytania
95%

profil: inwestor strategiczny,
doradztwo w dziedzinie
marketingowej

Polymus Sp. z o.o.

Dariusz Stokowski

79%

ul. Bobrowiecka 1A, 00-782 W-wa
profil: agencja reklamowa

Ross Newens

20%

Marek Tarnowski

1%

56%

100%

Program Sp. z o.o.
ul. Bobrowiecka 1A, 00-782 W-wa
profil: działalność w sektorze
pay TV, dystrybucja kanałów TV
30%

100%

4Fun Media Ltd.
15 Agiou Pavlou Street
Ledra House, Aigos Andreas,
1105 Nicosia Cypr
profil: doradztwo inwestycyjne,
telekomunikacja, IT oraz
wsparcie sprzedaży

Nova C.G. Polska Sp. z o.o.
ul. Bobrowiecka 1A, 00-728 W-wa

Ciszewski PR Sp. z o.o.
ul. Bobrowiecka 1A, 00-782 W-wa
profil: agencja public relations

profil: doradztwo strategiczne
i marketingowe

51,8%

38,6%

Comtica Sp. z o.o.
ul. Czapli 13, 02-781 W-wa
profil: usługi IT, nowe technologie w businessie

19,8%

4Fun.tv S.A.
ul. Bobrowiecka 1A, 00-728 W-wa

SALES

OUTSOURCING

COMPANY

61%

Arteria S.A.
ul. Jana Rosoła 10, 02-797 W-wa

profil: młodzieżowy kanał
telewizyjny tematyczny,
interaktywny, produkcja
telewizyjna

Źródło: Emitent, Nova Holding Ltd.
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W skład Grupy wchodzą następujące podmioty prowadzące działalność
operacyjną:
Arteria S.A.
Prezes: Wojciech Bieńkowski
Adres: ul Jana Rosoła 10
02-797 Warszawa;
SALES

OUTSOURCING

COMPANY

Polymus Sp. z o.o.
Prezes: Ross Newens
Adres: ul Bobrowiecka 1A
00-728 Warszawa

Polymus – agencja marketingu bezpośredniego oferująca usługi z zakresu Below-the-line oraz komunikacji zintegrowanej;
specjalizuje się w marketingu bezpośrednim, promocjach sprzedaży, sponsoringu, eventach, kampaniach wizerunkowych
oraz komunikacji produktowej; spółka zyskała tytuł Agencji Reklamowej Roku 2003 w rankingu Media i Marketing Polska.
Program Sp. z o.o.
Prezes: Jacek Koskowski
Adres: ul Bobrowiecka 1A
00-728 Warszawa

Program – spółka specjalizująca się w marketingu, usługach public relations oraz komunikacji na rynku płatnej telewizji.
Comtica Sp. z o.o.
Prezes: Paweł Laskowski
Adres: ul. Czapli 13,
02-781 Warszawa

Comtica - podmiot specjalizujący się w dostarczaniu rozwiązań software`owych m.in. do działań związanych z marketingiem
bezpośrednim, usługami call center oraz w rozwoju technologii interaktywnych.
Ciszewski Public Relations Sp. z o.o.
Prezes: Magdalena Nurkiewicz
Adres: ul Bobrowiecka 1A
00-728 Warszawa
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Ciszewski Public Relations – spółka oferująca pełen zakres usług public relations, obsługę sponsoringu oraz monitoring
prasowy.
4FUN.TV S.A.
Prezes: Dariusz Stokowski
Adres: ul Bobrowiecka 1A
00-728 Warszawa

4FUN.TV – rozrywkowa interaktywna telewizja dla młodzieży będąca jedną z najnowocześniejszych platform komunikacji
marketingowej w Polsce.

7.2. Wykaz istotnych podmiotów zależnych Emitenta
Emitent nie posiada podmiotów zależnych.

8. ŚRODKI TRWAŁE
8.1. Informacje dotyczące znaczących rzeczowych aktywów trwałych
Według stanu na dzień 30.06.2006 Spółka Arteria S.A. posiada środki trwałe o łącznej wartości netto 1700 tys. zł.
Tabela 6. Wykaz środków trwałych Emitenta w tys. zł
Wyszczególnienie (tys. zł)

Na dzień zatwierdzenia
Prospektu przez KNF

06.2006 r.

12.2005 r.

06.2005 r.

47

28

0

0

Budynki i lokale
Urządzenia techniczne i maszyny

1 054

1 087

623

383

Środki transportu

192

228

168

97

Inne środki trwałe

358

357

210

150

1 651

1 700

1 001

630

Suma
Źródło: Emitent

Od początku działalności wartość środków trwałych regularnie rosła. Było to wynikiem zakupu i leasingu nowych środków
trwałych, które dotyczyły w większości rozbudowy call center.

Budynki lokale
Pozycja budynki i lokale dotyczy dokonanych przez Emitenta na własny koszt ulepszeń w budynku, w którym znajduje się
siedziba i call center Emitenta. Usprawnienia związane były z montażem sieci komputerowej. Emitent wynajmuje budynek
od Bertelsman Media Sp. z o.o.

Urządzenia techniczne i maszyny
Wzrost wartości urządzeń technicznych i maszyn (o 240 tys. zł w drugiej połowie 2005 roku i o 464 tys. zł w pierwszej
połowie 2006 roku w porównaniu do początku roku) wynika z zakupu i leasingu środków trwałych w ramach rozbudowy call
center. Dotyczy centrali telefonicznej, stacji komputerowych, monitorów, drukarek i pozostałego sprzętu komputerowego
(więcej informacji patrz część III, punkt 5.2. Inwestycje). Urządzenia techniczne i maszyny o wartości księgowej netto
169. tys. zł (według stanu na 30.06.2006 r.) używane są na podstawie umów leasingu operacyjnego, który do celów
księgowych ewidencjonowany jest w sposób właściwy dla leasingu finansowego zgodnie z Międzynarodowymi

92

Prospekt emisyjny Arteria S.A.

Dokument rejestracyjny

Standardami Rachunkowości.

Środki transportu
Środki transportu dotyczą pojazdów służbowych wykorzystywanych przez kadrę Emitenta. Środki transportu o wartości
księgowej netto 208 tys. zł używane są na podstawie umów leasingu, które dla celów podatkowych rozliczane są na
zasadach leasingu operacyjnego, natomiast w sprawozdaniu finansowym spółki ewidencjonowane są w sposób właściwy
dla leasingu finansowego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.

Inne środki trwałe
Inne środki trwałe dotyczą głównie zakupu niskocennych środków trwałych (meble i aparaty telefoniczne), dokonanych
w ramach rozbudowy call center.

Wynajem budynków
Od początku działalności Emitent wynajmuje pomieszczenia biurowe, w których prowadzi swoją działalność. Szczegółowy
opis warunków, na jakich Emitent dzierżawi powierzchnię znajduje się w część III. punkt 22.4 niniejszego Prospektu.

Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki
Według oświadczenia Emitenta:
Spółka korzysta z kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w BPH w dniu 18 maja 2005 r., którego wartość na dzień 31.12.2005 r.
wynosiła 167 tys. zł, a na dzień 30.06.2006 r. 133 tys. zł. Jednym z zabezpieczeń kredytu jest:
1. przewłaszczenie sprzętu komputerowego, teleinformatycznego i biurowego
Umowa kredytowa oraz wszystkie zabezpieczenia kredytu zostały opisane w części III, punkt 22.1. Umowa Kredytu
niniejszego Prospektu.

Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę
gwarancje i poręczenia, także wekslowe dotyczące środków trwałych
Według oświadczenia Emitenta Spółka wystawiła:
1. 2 weksle in blanco na zabezpieczenie wierzytelności i ewentualnych roszczeń z tytułu niedotrzymania warunków umowy
najmu lokalu. Umowę o numerze 1/2005/A zawarto z właścicielem budynku, firmą Bertelsmann Media Sp z o.o. 1 lipca 2005
roku (więcej na temat tej umowy i zabezpieczeń część III, punkt. 22.4.1. Umowy najmu nieruchomości)
2. 14 weksli in blanco na leasing operacyjny oraz 2 weksle in blanco na leasing finansowy. Umowy dotyczą leasingu sprzętu
wykorzystywanego w call center oraz leasingu samochodów służbowych (więcej na ten temat część III, punkt 22.5. Umowy
Leasingu).

Planowane zakupy środków trwałych
Według przyjętej przez zarząd strategii rozwoju na lata 2006-2008, spółka planuje następujące inwestycje:
1. inwestycję w wielojęzyczne call center – 3 mln zł,
2. akwizycję co najmniej jednego podmiotu działającego na rynku baz danych – 3 mln zł,
Inwestycje, których realizacja została już zatwierdzona przez zarząd Emitenta i które są w trakcie realizacji (rozbudowa call
center) zostały opisane w części III, punkt 5.2. Inwestycje.

8.2. Opis zagadnień i wymogów związanych z ochroną środowiska, które
mogą mieć wpływ na wykorzystanie przez Emitenta rzeczowych
aktywów trwałych
Na Emitencie nie ciążą żadne obowiązki z tytułu ochrony środowiska, które mogą mieć wpływ na wykorzystanie przez
Emitenta rzeczowych aktywów trwałych.
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9. PRZEGLĄD SY TUACJI OPERACYJNEJ I FINANSOWEJ
9.1. Sytuacja operacyjna i finansowa
Przegląd sytuacji finansowej Spółki przeprowadzony został w oparciu o zbadane sprawozdanie finansowe Emitenta za rok
2005, poddane przeglądowi sprawozdanie finansowe za pierwsze półrocze 2006 roku oraz o niepoddane badaniu dane
porównywalne za pierwsze półrocze roku 2005.
Tabela 7. Wyniki Emitenta w tys. zł
Wyszczególnienie

01.01.2006r.
- 30.06.2006r.

01.01.2005r.
- 31.12.2005r.

I. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:

6 556

6 999

3 013

II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów

5 115

6 223

2 710

192

162

23

1 441

776

303

23

47

0

Koszty ogólnego zarządu

482

1 000

208

IV. Zysk ze sprzedaży

936

(271)

95

74

0

0

2

55

0

V. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

1 008

(326)

95

VI. EBITDA (wynik operacyjny + amortyzacja)

1 200

(164)

118

16

36

0

115

50

4

VII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej

909

(340)

91

VIII. Zysk (strata) brutto (I±J)

909

(340)

91

Podatek dochodowy

126

(25)

13

IX. Zysk (strata) netto

783

(315)

78

Amortyzacja
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży
Koszty sprzedaży

Pozostałe przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne

Przychody finansowe
Koszty finansowe

01.01.2005r.
- 30.06.2005 r.

Źródło: Emitent
Prezentowany okres działalności firmy obejmuje jej rozruch oraz dynamiczny rozwój. Odzwierciedlają to wyniki firmy.
Przychody Emitenta uzyskane w pierwszym półroczu 2006 kształtowały się na podobnym poziomie, co w całym roku 2005,
a w porównaniu do pierwszego półrocza 2005 wzrosły o 118%. Jednocześnie tempo wzrostu kosztów sprzedanych towarów
i usług w badanym okresie było wolniejsze. W pierwszym półroczu 2006 koszty te były wyższe o 89% w porównaniu do
analogicznego okresu roku poprzedniego.
Emitent w roku 2005 musiał ponieść koszty związane z uruchomieniem działalności oraz sfinansowaniem jej gwałtownego
wzrostu. W odpowiedzi na rosnący poziom obrotów oraz brak wystarczających kapitałów własnych, Spółka posiłkowała
się finansowaniem zewnętrznym oraz podwykonawcami. Korzystanie z usług podwykonawców, którzy w okresach
wzrostu wykonywali całkowicie niektóre zlecenia Emitenta, było niezbędne w celu prawidłowego wykonania usług
dla zleceniodawców. Wiązało się to niestety z akceptacją realizacji na tych podzlecanych usługach niższej marży, co
w końcowym rezultacie było główną przyczyną straty na koniec roku 2005.
Pod koniec roku 2005 Spółka zaczęła ograniczać korzystanie z usług podwykonawców i rozpoczęła intensywną rozbudowę
call center oraz znacznie zwiększyła zatrudnienie pracowników operacyjnych (więcej szczegółów, punkt 17. Pracownicy).
W wyniku tej zmiany, w pierwszym półroczu 2006 wynik operacyjny wyniósł 15% przychodów (w pierwszym półroczu
2005 było to 3%, a na koniec roku 2005 -5%). Dobrą sytuację finansową osiągniętą w pierwszym półroczu 2006 potwierdza
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wysoka wartość zysku EBITDA.
Przychody finansowe spółki dotyczą odsetek naliczonych od udzielnej pożyczki oraz dodatnich różnic kursowych, natomiast
koszty finansowe dotyczą odsetek płaconych od otrzymanego kredytu i pożyczki. W badanych okresach pozycje te nie
miały znaczącego wpływu na wynik. Spółka nie odnotowała zysków ani strat nadzwyczajnych. Na koniec roku 2005 Spółka
odnotowała stratę netto w wysokości 315 tys. zł, a w pierwszym półroczu 2006 wypracowano zysk netto w wysokości
783 tys. zł.
Dnia 29.06.2006 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria S.A. Uchwałą numer 5 postanowiono pokryć stratę
Spółki osiągniętą w roku obrotowym 2005 w kwocie 314.572,09 zł z zysku lat przyszłych.

9.1.1. Analiza rentowności
Tabela 8. Wskaźniki rentowności Emitenta w %
01.01.2006 r.
-30.06.2006 r.

01.01.2005 r.
-31.12.2005 r.

01.01.2005 r.
-30.06.2005r.

Rentowność sprzedaży netto (a)

11,9 %

(4,5) %

2,6 %

Rentowność sprzedaży brutto (b)

13,9 %

(4,9) %

3,0 %

Rentowność EBITDA

18,3 %

(2,3) %

3,9 %

Rentowność działalności gospodarczej

13,9 %

(4,9) %

3,0 %

Rentowność aktywów ogółem ROA

16,2 %

(11,3)%

4,1 %

Wyszczególnienie

Źródło: Emitent
Rentowność sprzedaży netto – stosunek zysku netto za dany okres do przychodów netto ze sprzedaży
Rentowność sprzedaży brutto - stosunek zysku brutto za dany okres do przychodów netto ze sprzedaży
Rentowność EBITDA - stosunek zysku EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) za dany okres do przychodów netto ze sprzedaży
Rentowność działalności gospodarczej - stosunek zysku z działalności gospodarczej za dany okres do przychodów netto ze
sprzedaży
ROA- zysk netto do stanu aktywów na koniec okresu
Na podstawie prezentowanych danych trudno jest wyznaczyć trend w zakresie rentowności Emitenta, tym niemniej
zgodnie z analizami Zarządu poziom rentowności z okresu 01.01.06 r. - 30.06.06 r. stanowi bazę do dalszych wzrostów.
Rentowność wzrasta wraz ze zwiększaniem skali działalności. Szczególnie istotny jest wzrost rentowności EBITDA.
W pierwszym półroczu 2005 roku wartość tego wskaźnika wyniosła 3,9%, a w analogicznym okresie roku 2006 już 18,3%.
Ujemne wartości wskaźników rentowności na koniec roku 2005 wynikają z poniesionej straty netto, która była następstwem
nakładów na rozpoczęcie działalności oraz korzystaniem w początkowej fazie działalności z usług podwykonawców
(szczegóły powyżej, we wstępie punktu 9.1. Sytuacja operacyjna i finansowa).

9.1.2. Analiza struktury aktywów
Tabela 9. Struktura aktywów spółki (w %)
Wyszczególnienie
Wartości niematerialne i prawne do Aktywów

30.06.2006 r.

31.12.2005 r.

30.06.2005r.

6,2 %

4,1 %

-

Rzeczowe aktywa trwałe do Aktywów

35,3 %

35,9 %

33,5 %

Należności krótkoterminowe do Aktywów

45,5 %

49,0 %

61,9 %

Inwestycje krótkoterminowe do Aktywów

9,1 %

3,9 %

0,7 %

Źródło: Emitent
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Pomimo że w badanym okresie spółka znacząco obniżyła udział należności w aktywach, pozostają one głównym
składnikiem aktywów Emitenta. Wysoki poziom należności Emitenta wynika ze specyfiki relacji ze zleceniodawcami.
W związku z tym, że odbiorcami usług są duże korporacje, w których proces weryfikacji dokumentów jest wydłużony, Spółka
akceptuje długie terminy spłaty należności. Ponieważ dotychczasowa współpraca układa się korzystnie - kontrahenci na
bieżąco regulują płatności – nie ma podstaw do zmiany tej sytuacji.
Innym ważnym składnikiem aktywów są rzeczowe aktywa trwałe (szczegółowe informacje dotyczące aktywów trwałych
znajdują się w części III, punkt 8. Środki trwałe). W badanym okresie spółka zwiększyła udział inwestycji krótkoterminowych
oraz wartości niematerialnych i prawnych w strukturze majątku. Wartości niematerialne i prawne są to głównie aplikacje
niezbędne do obsługi call center.

9.1.3. Wskaźniki rotacji
Tabela 10. Wskaźnik rotacji spółki w dniach
Wyszczególnienie

30.06.2006 r.

31.12.2005 r.

30.06.2005r.

Okres spływu należności krótkoterminowych

60*

70

69*

Okres spłaty zobowiązań bieżących

77*

92

84*

Źródło: Emitent
Okres spływu należności - należności krótkoterminowe ogółem* 360 dni przez przychody ze sprzedaży;
Okres spłaty zobowiązań - zobowiązania bieżące*360 dni przez przychody ze sprzedaży
*w przypadku danych za półrocze 2005 i 2006 mnożnikiem jest okres 180 dni
Okres spłaty należności skrócił się zarówno w porównaniu do połowy, jak i końca roku 2005 i wynosi obecnie 60 dni.
Liczba ta wynika bezpośrednio z długich okresów zapłaty za faktury wystawiane zleceniodawcom (patrz opis wskaźników
struktury aktywów).
Poziom wskaźnika okresu spłaty zobowiązań w dniach na koniec czerwca 2006 osiągnął wartość 77 dni. Powodem tak
wysokiej wartości wskaźnika jest zawarcie 15 umów leasingowych, które zgodnie z Międzynarodowymi Standardami
Rachunkowości są ewidencjonowane jako leasing finansowy. W związku z tym cała wartość leasingowanego sprzętu
jest wykazana w zobowiązaniach. Kwota wymagalna w ciągu najbliższych 12 miesięcy ulokowana jest w zobowiązaniach
krótkoterminowych (wartość 414 tys. zł). Z uwagi na to, że są to przyszłe zobowiązania Spółki uwarunkowane kontynuacją
umów leasingowych, wskaźnik rotacji bieżących zobowiązań należałoby rozpatrywać z wyłączeniem tej części zobowiązań.
Wskaźnik ten po pominięciu zobowiązań z tytułu leasingu, na koniec czerwca 2006 wynosi 65 dni, co jest w zgodzie ze
stosowaną przez Emitenta praktyką równania poziomów należności i zobowiązań (więcej na temat zobowiązań patrz część
III, punkt 10. Zasoby Kapitałowe).
Tabela 11. Przepływy pieniężne netto Emitenta w tys. zł.
Wyszczególnienie
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
Przepływy pieniężne razem

30.06.2006 r.

31.12.2005 r.

30.06.2005r.

499

521

341

(999)

(1 278)

(653)

410

865

325

(90)

108

13

Źródło: Emitent
Opis przepływów pieniężnych znajduje się w części III, punkt 10.2. Przepływy środków pieniężnych Emitenta.
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9.2. Przyczyny znaczących zmian w sprzedaży netto lub przychodach
netto Emitenta
Dynamiczny wzrost sprzedaży Emitenta jest możliwy dzięki bogatej ofercie usług wsparcia sprzedaży, dostosowanej
do indywidualnych preferencji zleceniodawców. Dzięki nowatorskiej ofercie Emitent szybko pozyskiwał nowych
zleceniodawców. Ponadto w 2006 roku wzrosła wartość zleceń wykonywanych dla dotychczasowych zleceniodawców.
Kolejnym istotnym czynnikiem wzrostu sprzedaży był wzrost popularności usług outsourcing’u i wsparcia sprzedaży
u potencjalnych zleceniodawców oraz ogólna, makroekonomiczna poprawa polskiej gospodarki (szerzej na ten temat
patrz część III, punkt. 12. Informacje o tendencjach).

9.3. Elementy polityki rządowej, gospodarczej, fiskalnej, monetarnej
i politycznej oraz czynniki, które miały istotny wpływ na działalność
operacyjną Emitenta
Czynniki polityki rządowej, gospodarczej, fiskalnej, monetarnej i politycznej, które mogły bezpośrednio lub pośrednio mieć
istotny wpływ na działalność Emitenta:
1. Ogólna sytuacja gospodarcza Polski (PKB, inflacja, bezrobocie, stawki podatków, stóp procentowych, koszty połączeń
telefonicznych). Ogólne polepszenie sytuacji gospodarczej w Polsce miało korzystny wpływ na działalność Emitenta.
Dobra koniunktura gospodarcza zachęca potencjalnych zleceniodawców Emitenta do poszukiwania nowych kanałów
dotarcia do klienta. Taka sytuacja była czynnikiem, który pomógł Emitentowi w pozyskiwaniu nowych zleceniodawców,
a więc przyczyniła się do opisywanego w tym rozdziale istotnego wzrostu sprzedaży;
2. sytuacja demograficzna. Po wejściu Polski do Unii Europejskiej wiele młodych osób będących potencjalnymi
pracownikami Emitenta wyemigrowało za granicę w poszukiwaniu lepiej płatnej pracy.
W celu zapewnienia jak największej jakości świadczonych usług Emitent stara się zmniejszyć rotację pracowników, poprzez
oferowanie pracownikom większego wynagrodzenia (patrz również część III, punkt 12 niniejszego Prospektu). Taka polityka
wynagradzania była czynnikiem wpływającym negatywnie na koszty Spółki.
3. trendy w zakresie rozwoju strategii sprzedażowych i marketingowych. Rosnąca konkurencja oraz wymagania
klientów powodują, że potencjalni zleceniodawcy Emitenta poszukują coraz to nowszych rozwiązań w zakresie strategii
sprzedażowych i marketingowych. Wiele firm decyduje się skorzystać z profesjonalnych firm oferujących outsourcing
sprzedaży, takich jak Arteria S.A. Jest to czynnikiem, który sprzyja dynamicznemu rozwojowi działalności Emitenta.

10. ZASOBY KAPITAŁOWE
10.1. Informacje dotyczące źródeł kapitału Emitenta
Opis sytuacji finansowej Spółki przeprowadzony został w oparciu o zbadane sprawozdanie finansowe Emitenta za rok 2005,
za pierwsze półrocze 2006 roku oraz o niepoddane badaniu dane porównywalne za pierwsze półrocze roku 2005.
Tabela 12. Struktura pasywów
Wyszczególnienie

30.06.06 r.

31.12.05 r.

30.06.05 r.

A. Kapitał własny

968

(190)

203

I. Kapitał podstawowy

500

500

500

0

(375)

(375)

(315)

0

0

II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych
IV. Zysk (strata) netto
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
I. Rezerwy na zobowiązania
II. Zobowiązania długoterminowe
III. Zobowiązania krótkoterminowe

97

783

(315)

78

3 854

2 982

1 677

108

40

38

959

747

227

2 787

1 791

1 412
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IV. Rozliczenia międzyokresowe
Pasywa razem

0

404

0

4 822

2 792

1 880

Źródło: Emitent
Suma pasywów na koniec I półrocza 2006 wzrosła o 156% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Było
to w głównej mierze skutkiem wzrostu zobowiązań, a w szczególności zobowiązań krótkoterminowych, co jest wynikiem
dużej dynamiki wzrostu Spółki i jej potrzeb finansowych.
Kapitał własny w tym samym okresie wzrósł o 377%. Ujemna wartość kapitału własnego na koniec roku 2005 była wynikiem
straty netto oraz wartości należnych wpłat na kapitał zakładowy. Zgodnie z umową Spółki 125 tys. zł (25%) kapitału
podstawowego zostało opłacone w momencie założenia Spółki, natomiast 75% (375 tys. zł) planowano opłacić w ciągu
5 lat. Całość wpłaty nieopłaconych 75% kapitału dokonano w pierwszej połowie 2006 roku.
Głównym czynnikiem zwiększenia kapitałów własnych w pierwszym półroczu 2006 był wypracowany w tym okresie zysk
netto w wysokości 783 tys. zł.
W opinii z badania sprawozdania finansowego za okres 01.01.2005 r. – 31.12.2005 r. biegły rewident umieścił uwagę,
że niedobór kapitałów zobowiązuje Zarząd do zwołania Walnego Zgromadzenia celem powzięcia uchwały o kontynuacji
działalności (patrz pkt. 20.3.1). W roku obrotowym kończącym się 31.12.2005 r. strata Spółki przewyższyła sumę kapitałów
zapasowego i rezerwowego oraz jedną trzecią kapitału zakładowego. W dniu 18.08.2006 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Arteria S.A. Uchwałą numer 3, postanowiono o dalszym istnieniu Spółki.
Aktualnie na saldo zobowiązań długoterminowych składa się:
1. kredyt inwestycyjny zaciągnięty w czerwcu 2005 roku, o wartości części długoterminowej 67 tys. (całkowita wartość
kredytu wynosi 133 tys. zł ) na dzień 30.06.06 r.,
2. pożyczka otrzymana w październiku 2005 o wartości na koniec czerwca 2006 r. 642 tys. zł. Pożyczkę przeznaczono
na rozbudowę call center,
3. 11 umów leasingowych, których przedmiotem jest wyposażenie call center oraz 3 umowy, których przedmiotem są
środki transportu. Łączna wartość zobowiązań leasingowych w części długoterminowej na dzień 30.06.06 r. to 250 tys. zł
(całkowita wartość zobowiązań leasingowych krótko- i długoterminowych to 664 tys. zł).
Tabela 13. Wskaźnik zadłużenia w %
Wyszczególnienie

30.06.06 r.

31.12.05 r.

30.06.05 r.

Wskaźniki ogólnego zadłużenia

77,7%

90,9%

87,2%

Wskaźniki zadłużenia długoterminowego

19,9%

26,8%

12,1%

Wskaźniki zadłużenia długoterminowego II

99,1%

(393,2)%

111,8%

Źródło: Emitent
Wskaźnik ogólnego zadłużenia - stosunek zobowiązań ogółem do ogólnej sumy pasywów
Wskaźnik zadłużenia długoterminowego - zobowiązania długoterminowe do pasywów ogółem
Wskaźnik zadłużenia długoterminowego II - stosunek zadłużenia długoterminowego do kapitału własnego
W analizowanym okresie głównym źródłem finansowania działalności Emitenta były kapitały obce. W pierwszym roku działalności
Emitent intensywnie inwestował w rozwój korzystając z finansowania zewnętrznego (leasing, pożyczka oraz kredyt). Działania te
doprowadziły jednak do poprawienia wskaźników poprzez wypracowany w pierwszym półroczu 2006 roku zysk.
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Tabela 14. Wskaźniki płynności Emitenta w tys. zł
Wyszczególnienie

30.06.06 r.

31.12.05 r.

30.06.05 r.

Wskaźnik płynności I - ogólnej płynności

0,97

0,91

0,89

Wskaźnik płynności II - szybkiej płynności

0,97

0,91

0,89

Wskaźnik płynności III - szybkiej wypłacalności

0,01

0,06

0,01

Źródło: Emitent
Wskaźnik płynności I - ogólnej płynności- aktywa obrotowe przez zobowiązania krótkoterminowe
Wskaźnik płynności II - szybkiej płynności- aktywa obrotowe minus zapasy przez zobowiązania krótkoterminowe
Wskaźnik płynności III - szybkiej wypłacalności- środki pieniężne i papiery wartościowe przez zobowiązania krótkoterminowe
Spółka nie posiada zapasów, dlatego też wskaźniki ogólnej płynności oraz szybkiej płynności są takie same co do wartości.
Niski poziom wskaźnika szybkiej wypłacalności wynika z lokowania większości posiadanych środków pieniężnych w rozwój
działalności.

10.2. Przepływy środków pieniężnych Emitenta
Tabela 15. Wybrane pozycje rachunku przepływów pieniężnych Emitenta (w tys. zł)
Wyszczególnienie

30.06.06 r.

31.12.05 r.

30.06.05 r.

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

499

521

341

- zysk netto

783

(315)

78

- amortyzacja

192

162

23

- pozostałe

(74)

0

0

68

40

38

(1 244)

(1 368)

(1163)

- zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych

1 173

1 798

1439

- zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych

(399)

204

(74)

499

521

341

Przepływy środków pieniężnych z działalności
inwestycyjnej

(999)

(1 278)

(653)

- wartości niematerialne i prawne oraz rzeczowe aktywa trwałe

(923)

(1 238)

(653)

(76)

(40)

0

(999)

(1 278)

(653)

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

410

865

325

- wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji)

375

125

125

35

740

200

410

865

325

(90)

108

13

- zmiana stanu rezerw
- zmiana stanu należności

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

- inwestycje w nieruchomości
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

- kredyty i pożyczki
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Zmiana stanu środków pieniężnych
Źródło: Emitent

W roku 2005 przepływy pieniężne netto osiągnęły wartość dodatnią, zarówno na koniec czerwca jak i na koniec roku.
Główną przyczyną tego zrostu był wzrost zobowiązań zaciąganych na rozbudowę call center. Spółka w tym czasie
intensywnie inwestowała, co odzwierciedlają przepływy inwestycyjne.
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W pierwszym półroczu 2006 struktura przepływów pieniężnych zmieniła się. Spółka w dalszym ciągu rozwijała działalność,
jednakże inwestycje finansowane były również środkami z wypracowanego zysku. Ponadto działalność inwestycyjna
finansowana była z wpłat akcjonariuszy na poczet kapitału zakładowego.

10.3. Potrzeby kredytowe oraz struktura finansowania Emitenta
Według stanu na dzień 30 czerwca 2006, kapitały obce stanowiły 80% struktury pasywów Emitenta. Po przeprowadzeniu
emisji publicznej udział ten istotnie zmaleje. Emitent nie planuje po pozyskaniu środków z emisji publicznej pozyskiwania
dodatkowego finansowania.

10.4. Informacje dotyczące ograniczeń w wykorzystywaniu zasobów
kapitałowych Emitenta
Zdaniem Zarządu Emitenta brak jest jakichkolwiek ograniczeń w wykorzystaniu zasobów kapitałowych, które miały
lub,które mogłyby mieć bezpośrednio lub pośrednio istotny wpływ na działalność operacyjną Emitenta

10.5. Informacje dotyczące przewidywanych źródeł funduszy potrzebnych
do zrealizowania zobowiązań przedstawionych w części Prospektu
dotyczącej Inwestycji oraz Środków Trwałych
Zobowiązania wynikające z bieżących oraz planowanych przez Spółkę inwestycji, o których mowa w części III punkt 5.2.
Inwestycje oraz 8. Środki Trwałe zostaną sfinansowane ze środków pochodzących z Emisji Akcji w wysokości 14 mln zł (przy
założeniu ceny Emisyjnej akcji 18 zł) oraz ze środków własnych uzyskanych z działalności operacyjnej Spółki (około 6 650
tys. zł, na co składa się zysk operacyjny prognozowany w latach 2006-2007 powiększony o amortyzację (EBITDA) (patrz
część III, punkt 13. Prognozy wyników lub wyniki szacunkowe).

11. BADANIA I ROZWÓJ, PATENT Y I LICENCJE
Emitent nie prowadzi własnej działalności badawczo-rozwojowej, za wyjątkiem rozpoczętych w czerwcu 2005 roku prac
nad własnym systemem interaktywnym „Portal Call Center Arterii”.
Portal łączy wszystkie systemy informatyczne oraz oprogramowanie call center, obsługujące wszystkich zleceniodawców
Spółki. Celem wdrożenia tego systemu jest polepszenie efektywności zarządzania i obsługi projektów w Spółce.
Zakres rozwoju aplikacji obejmuje:
•

stworzenie centralnej bazy użytkowników, haseł oraz raportowania na potrzeby Generalnego Inspektora Ochrony
Danych Osobowych,

•

utworzenie uniwersalnych modułów aplikacji na potrzeby organizacji call center,

•

umożliwienie szybkiego wdrożenia aplikacji pisanej na potrzeby zleceniodawców,

•

zmniejszenie kosztów wdrożenia nowych aplikacji.

Portal call center Arterii składa się z modułów, z których pierwsze sześć wdrożono do końca 2005 roku. Kolejne trzy moduły
zostały wdrożone w pierwszej połowie 2006 roku. Zakończenie prac nad „Portalem Call Center Arterii” planowane jest na
koniec roku 2006. Dzięki pełnej integracji wszystkich modułów zaangażowanych w obsługę klienta zleceniodawcy, Portal
umożliwi szybki przepływ wszelkich informacji związanych z projektami, ich obsługą oraz nadzorem nad nimi.
Zgodnie z oświadczeniem Emitenta, łączna wartość kwot wydatkowanych dotychczas na powyższe działania badawczo
– rozwojowe wyniosła 166.547,40 złotych, w tym za okres od czerwca 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku – 40.157,01 złotych
oraz za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2006 roku – 76.264,40 złotych. Jednocześnie Emitent informuje, iż planowany
całkowity koszt opisanej działalności zamyka się kwotą 200.000 złotych.
W dniu 14 czerwca 2006 roku Emitent złożył wniosek o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy słowno –
graficzny „ARTERIA SALES & MARKETING SUPPORT COMPANY” (numer zgłoszenia Z–312053). Na dzień złożenia Prospektu
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postępowanie przed Urzędem Patentowym wszczęte wnioskiem Emitenta nie zostało jeszcze zakończone.
Emitent posiada standardowe licencje pozwalające na korzystanie z ogólnodostępnych i powszechnie używanych
programów komputerowych. Wśród nich znajdują się systemy operacyjne Microsoft Windows oraz pakiety programów
biurowych Microsoft Office. Ponadto Emitent posiada licencje na korzystanie z (i) aplikacji wspomagającej programowanie
Visual Studio, (ii) programów Microsoft wspomagających zarządzanie projektami, (iii) programów obsługujących bazy
danych.
Na podstawie umowy z dnia 15 marca 2006 roku zawartej przez Emitenta z Trimtab Sp. z o.o., opisanej w punkcie 6.4.
powyżej, Emitentowi udzielona została licencja niewyłączna na korzystanie ze specjalistycznego internetowego
narzędzia informatycznego klasy BPM (Business Process Management) wspomagającego zarządzanie procesami, wiedzą
i informacjami.
Emitent korzysta również ze specjalistycznego oprogramowania związanego z obsługą call center, które, zgodnie
z oświadczeniem Emitenta zostało przez niego stworzone w ramach prac nad opisanym powyżej systemem „Portal Call
Center Arterii”. W związku z tym Emitent nie jest zobowiązany do posiadania licencji na powyższe oprogramowanie.
Zgodnie z oświadczeniem Emitenta, Spółka nie korzysta z oprogramowania, do którego nie posiada stosownej licencji.
Wszystkie posiadane przez Spółkę licencje na programy komputerowe zostały udzielone na czas nieokreślony.
Emitent posiada prawa autorskie do systemu operacyjnego „Portal Call Center Arteria” stanowiącego niezbędne dla
Emitenta narzędzie do prowadzenia statutowej działalności. Powyższe prawa autorskie zostały przeniesione na Emitenta
przez współtworzących program na mocy umowy, o której mowa w części III, punkt 6.4 powyżej. Emitent posiada także
prawa autorskie do bazy danych stworzonej przez Radius Sp. z o.o. na mocy umowy z dnia 15 grudnia 2005 roku zawartej
przez Emitenta z Radius Sp. z o.o. Zgodnie z umową Radius Sp. z o.o. zobowiązała się do przeniesienia na Emitenta praw
autorskich do tworzonej bazy danych, z chwilą zakończenia prac nad jej tworzeniem. Przekazanie rekordów i wykonanie
umowy nastąpiło w dniu 23 lipca 2006 roku.
Działalność Emitenta nie wymaga posiadania koncesji ani zezwoleń. Emitent nie posiada również patentów.

12. INFORMACJE O TENDENCJACH
12.1. Najistotniejsze ostatnio występujące tendencje w produkcji,
sprzedaży i zapasach oraz kosztach i cenach sprzedaży za okres
od daty zakończenia ostatniego roku obrachunkowego do daty
dokumentu rejestracyjnego
12.1.1. Tendencje Mikroekonomiczne obserwowane u Emitenta
Wzrost przychodów ze sprzedaży
W wyniku dynamicznego rozwoju działalności, pozyskiwaniu nowych zleceniodawców oraz zwiększaniu skali współpracy
z dotychczasowymi zleceniodawcami, Emitent odnotował prawie 100% wzrost przychodów w bieżącym roku
obrachunkowym. Przychody ze sprzedaży Emitenta na koniec roku 2005 wyniosły 6 999 tys. zł, a w połowie roku 2006 już
6 556 tys. zł (patrz część III, punkt 9.1 niniejszego Prospektu). Prognozowane przychody Emitenta za cały rok obrotowy 2006
wynoszą 14 165 tys. zł (patrz część III, punkt 13 niniejszego Prospektu).

Wzrost produktywności pracowników
Od początku roku 2006 Emitent odnotował wzrost produktywności pracowników. Jest to wynikiem coraz większej
automatyzacji i coraz lepszych technologii posiadanych przez Emitenta. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom
technologicznym możliwe było sprawowanie lepszej kontroli nad pracą pracowników operacyjnych, tworzenie
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szczegółowych raportów, dzięki którym można przeprowadzać analizy produktywności i dokonywać zmian w systemie
zarządzania zasobami ludzkimi, które umożliwiają wzrost efektywności pracy.

Wyższy poziom wykorzystania zasobów
Działalność Emitenta cechuje się wzrostem efektywności wykorzystania zasobów. Zrealizowane od początku bieżącego roku
obrachunkowego inwestycje nie były dokonane na podstawie z góry założonych budżetów. Wynikały one z konkretnego
zapotrzebowania zgłaszanego przez zleceniodawców, wymagających coraz większej rozbudowy infrastruktury. Taka
sytuacja jest wynikiem coraz lepszej pozycji rynkowej Emitenta i posiadanego zaufania zleceniodawców.

Spadek kosztów telekomunikacyjnych
Patrz opis - Tendencje Makroekonomiczne poniżej

Wzrost kosztów zatrudnienia
Branża outsourcing’u sprzedaży charakteryzuje się wysokim wskaźnikiem rotacji pracowników na szczeblu handlowym.
Nie jest to pozytywne zjawisko, gdyż częste zmiany pracowników mają wpływ na jakość świadczonych usług oraz na
koszty szkolenia i rekrutacji. Jest to jednakże stały element związany z tym biznesem. Emitent w celu obniżenia wskaźnika
rotacji pracowników w bieżącym roku rozliczeniowym stosował systemy premiowe, mające na celu podniesienie
zadowolenia pracowników. Skutkiem tego był jednakże wzrost kosztów wynagrodzenia w Spółce w porównaniu do firm
konkurencyjnych.

Zmniejszenie rotacji pracowników
W okresie od końca poprzedniego okresu rozliczeniowego Emitent obserwował spadek rotacji pracowników, który
pośrednio wynika z opisywanego powyżej wzrostu wynagrodzeń. Jest to korzystna tendencja, gdyż pomaga podnieść
jakość świadczonych usług (jest mniej niedoświadczonych, młodych pracowników, którzy potrzebują czasu, by osiągnąć
pełną efektywność pracy).

Automatyzacja procesów
Emitent w coraz większym stopniu automatyzuje procesy wewnętrzne. W okresie od zakończenia ostatniego roku
obrachunkowego umożliwiło to poprawę efektywności finansowej Emitenta oraz zwiększenie szybkości dostępu do
informacji.

Zapasy
Ze względu na specyfikę działalności (działalność usługowa) Emitent nie posiada zapasów.

Ceny sprzedaży
W okresie od końca ostatniego roku obrachunkowego Emitent nie odnotował istotnych zmian w cenach usług oferowanych
zleceniodawcom.

12.1.2. Tendencje Makroekonomiczne
Jednym z głównych trendów w nowoczesnym podejściu do biznesu w Polsce i na świecie jest outsourcing procesów
biznesowych. Trend outsourcing’u obejmuje zarówno korzystanie przedsiębiorstw z usług zewnętrznych zleceniobiorców,
jak i budowanie przez duże międzynarodowe korporacje centrów outsourcing’u dla spółek z danej grupy kapitałowej.
Usługi outsourcing’u są mocno skorelowane z ogólną kondycją gospodarczą oraz tendencjami panującymi
w poszczególnych branżach. Należy się spodziewać, że wraz ze wzrostem gospodarczym rynek outsourcing’u będzie
dynamicznie rosnąć, natomiast w przypadku recesji może cierpieć na trudności.
Ogólnoświatowy trend outsourcing’u jest jednym z głównych motorów napędowych gospodarki Indii, które stały się
światowym centrum outsourcing’u procesów biznesowych. Jest to również duża szansa dla gospodarki Polski, która dzięki
swojemu położeniu geograficznemu, dobrej infrastrukturze telekomunikacyjnej oraz wykwalifikowanej kadrze ma szansę na
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zaistnienie w tym segmencie usług na skalę europejską. Potencjał rynku, jego obecną sytuację i przykłady przedsiębiorstw
zagranicznych z branży outsourcing’u przedstawione zostały w części III punkt 6.2. niniejszego Prospektu.

Outsourcing z krajów Europy Zachodniej
Oprócz przedsiębiorstw krajowych, coraz więcej firm z obszaru Unii Europejskiej decyduje się na outsourcing procesów
biznesowych w Polsce. Dzieje się tak ze względu na:
•

relatywnie niższe koszty zatrudnienia w Polsce,

•

wysoką jakość oferowanych przez polskie firmy usług,

•

niewielką odległość Polski od państw zachodniej Europy.

Dla polskich firm oznacza to nie tylko szansę zwiększenia generowanych przychodów, lecz również możliwość wprowadzenia
swojej oferty na rynek europejski. Sytuacja ta stwarza szansę dla Emitenta na pozyskanie klientów z zagranicy.

Tendencje na rynku call center
Rynek call center w Polsce rozwija się bardzo dynamicznie. Ilość konkurentów stale zwiększa się, jednak wciąż większość
z nich to firmy małe38. Na rynku obserwuje się tendencje wskazujące na to, że jedynie duże firmy - czyli posiadające co
najmniej 80-100 stanowisk telemarketingowych i więcej - mają szansę przetrwać i przynosić właścicielom zyski. Mniejsze
firmy nie są w stanie osiągnąć odpowiedniej ekonomii skali, oraz odpowiedniej dywersyfikacji klientów.
Aktualnie duże przedsiębiorstwa call center inwestują w rozwój swojej dotychczasowej działalności, chcąc zwiększać skalę
działania. Należy spodziewać się, że w niedługim czasie na tym rynku powinny zachodzić procesy konsolidacji poprzez
akwizycje mniejszych firm przez większe, jak i łączenie się wielu mniejszych operatorów call center.

Spadek kosztów telekomunikacyjnych
W ciągu ostatniego roku koszty połączeń telefonicznych wykonywanych przez konsultantów w call center spadły
według szacunków Emitenta o około 20%. Wynika to z rosnącej konkurencji na rynkach telekomunikacyjnych. Ponadto
firmy korzystające z usług telekomunikacyjnych poszukują nowych, tańszych dostawców tych usług. Wysokość stawek
jest również zależna od wielkości przedsiębiorstwa. Im więcej ruchu telekomunikacyjnego (minuty połączeń) będzie
przedsiębiorstwo generować, tym lepsze stawki może wynegocjować.
Choć wyżej wymienioną tendencję obserwuje się od kilku lat, Emitent uważa, że koszty połączeń telekomunikacyjnych
w najbliższej przyszłości będą w dalszym ciągu spadać.

Powstawanie call center obsługujących zleceniodawców z Niemiec
i pozostałych krajów Unii Europejskiej
Coraz więcej firm, zarówno zagranicznych jak i polskich, decyduje się otworzyć w Polsce call center obsługujące
zleceniodawców z Niemiec i innych krajów Europy Zachodniej. Migracja usług call center z Niemiec do Polski jest wynikiem
dużej różnicy kosztów pracy.

Wzrost zapotrzebowania na usługi wsparcia i outsourcingu sprzedaży
Emitent obserwuje wzrost zapotrzebowania na usługi wsparcia i outsourcingu sprzedaży. W przeszłości przedsiębiorstwa
korzystały jedynie z prostych usług call center, takich jak telesprzedaż bądź infolinia. Aktualnie wymagania zleceniodawców
wzrosły. Coraz częściej poszukują partnerów, którzy zapewnią im szeroki zakres usług, obejmujący zaplanowanie całego
procesu sprzedaży, planu finansowego, zdefiniowanie i wdrożenie procesów sprzedaży w oparciu o nowoczesną
technologię i kompetencje. Wzrosły także wymagania zleceniodawców odnośnie systemów raportowania sprzedaży oraz
nadzoru i logistyki całego projektu. Oferta firm zajmujących się wsparciem i outsourcing’iem sprzedaży coraz częściej
obejmuje również doradztwo operacyjne, finansowe i strategiczne w zakresie sprzedaży.

38 Call Center w Polsce; czerwiec 2005, opracowanie Ewa Piskurek, Karen A. Shire
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Edukacja rynku
Zgodnie z obserwacjami Emitenta, rośnie świadomość potencjalnych zleceniodawców istnienia nowoczesnych kanałów
komunikacji z klientem, oraz nowoczesnych technologii wspierających skuteczną obsługę, nadzór i zarządzanie sprzedażą.
Zwiększa się świadomość potrzeby korzystania ze specjalistycznych firm, których wiedza i kompetencje pozwalają na
usprawnienie działalności.
Aktualnie tendencje te obserwuje się głównie w branży finansowej i telekomunikacyjnej, jednak świadomość ta zatacza
coraz szersze kręgi. Przedsiębiorstwa z takich branż jak energetyczna, opieki zdrowotnej, zaawansowanych technologii,
elektroniczna lub FMCG również zaczynają korzystać z usług outsourcing’u procesów biznesowych.

Rozwój technologii
Firmy, które chcą świadczyć pełne, kompleksowe usługi w zakresie wsparcia i outsourcing’u sprzedaży muszą nieustannie
unowocześniać posiadane przez siebie narzędzia i systemy. Arteria S.A. posiada jedne z najnowocześniejszych technologii
w kraju. (Szczegółowy opis patrz: część III, punkt 6.1 Opis i główne czynniki charakteryzujące główne obszary działalności).

12.2. Informacje na temat tendencji, niepewnych elementów, żądań,
zobowiązań lub zdarzeń, które mogą mieć znaczący wpływ
na perspektywy Emitenta, do końca bieżącego roku obrotowego
Według najlepszej wiedzy Emitenta nie występują jakiekolwiek znane tendencje, niepewne elementy, żądania, zobowiązania
lub zdarzenia, które wedle wszelkiego prawdopodobieństwa mogłyby mieć znaczący wpływ na perspektywy Emitenta do
końca bieżącego roku obrotowego.

13. PROGNOZY W YNIKÓW LUB W YNIKI SZACUNKOWE
13.1. Założenia
Emitenta

do

prognoz

informacji

finansowych

niezależne

od

Zarząd Emitenta w przygotowaniu do prognoz finansowych opierał się na dostępnych opracowaniach i raportach
rynkowych w zakresie planowanego wzrostu rynku usług outsourcing’u i call center. Przyjęto w prognozie, że szacowany
roczny wzrost rynku usług outsourcing’u i call center wyniesie 20% rocznie w latach 2006-2007.

13.2. Założenia
do
od Emitenta

prognoz

informacji

finansowych

zależne

Prezentowana prognoza wyników finansowych na lata 2006-2007 została oparta o historyczne analizy wyników firmy,
podpisane kontrakty z kluczowymi klientami, oraz założenia co do pozostających do dyspozycji Spółki zasobów sprzętowych
i ludzkich.
Prognoza przychodów netto została przygotowana na podstawie szczegółowej analizy wskaźników operacyjnych Spółki.
Wskaźniki te to przede wszystkim:
•

zasoby sprzętowe - ilość stanowisk call center w okresie projekcji;

•

zasoby ludzkie - ilość roboczogodzin dziennie oraz ilość telemarketerów pracujących na danych zasobach
sprzętowych, które to liczby dają razem ilość dostępnych teoretycznie roboczogodzin całego call center;

•

produktywność telemarketerów – jest to efektywny czas pracy spędzony na rozmowie z klientem. Czas ten jest
podstawą do wystawienia rachunków dla zleceniobiorców. Ilość minut tego czasu rozmów reprezentuje również
ilość minut wygenerowanego ruchu telekomunikacyjnego, którego odsprzedaż jest częścią standardowej usługi
call center;

•

stopień średniorocznego wykorzystania zasobów sprzętowych – jest to procent wykorzystywanych stanowisk call
center średnio w danym okresie, w stosunku do ich liczby całkowitej.

104

Prospekt emisyjny Arteria S.A.

Dokument rejestracyjny

Z powyższych wskaźników elementem najbardziej podatnym na zmiany, na które wpływ posiada Zarząd Spółki, które
bezpośrednio mogą przekładać się na wzrost przychodów są zasoby sprzętowe. Należy jednak zaznaczyć, że zbyt wysoki
wzrost zasobów sprzętowych w krótkim okresie czasu może spowodować obniżenie ich stopnia wykorzystania, brak
możliwości zatrudnienia odpowiedniej ilości ludzi do ich obsługi, jak również spadek ich produktywności.
Dlatego najbardziej istotnym elementem w realizacji prezentowanych wyników jest podejście Zarządu Spółki do
wyważonego i planowanego odpowiednio wcześniej wzrostu zasobów sprzętowych.
Spółka stara się utrzymywać wszystkie powyższe wskaźniki na dobrym w porównaniu do konkurencji poziomie. Stopień
wykorzystania zasobów sprzętowych kształtuje się pomiędzy 66% a 73%, a produktywność telemarketerów pomiędzy
45-50%.
Powyższe wskaźniki posłużyły do obliczeń przychodów netto ze sprzedaży, które następnie zostały zweryfikowane
na podstawie realizowanych obecnie kontraktów ze zleceniodawcami. Na tej podstawie Zarząd Spółki przygotował
przedstawioną w tabeli poniżej prognozę wyników finansowych Spółki.
Tabela 16. Prognozy wybranych wyników finansowych Arteria S.A. (dane historyczne wg wariantu porównawczego
rachunku zysków i strat)
Rok 2005

I połowa
2006

Rok 2006

Rok 2007

wykonanie

wykonanie

prognoza

prognoza

7 009

6 519

14 165

18 322

Przychody netto ze sprzedaży
Wynik na działalności operacyjnej (EBIT)
EBIT jako % przychodów
Wynik na działalności operacyjnej
powiększony o amortyzację (EBITDA)
EBITDA jako % przychodów
Zysk netto
Zysk netto jako % przychodów

-327

1 008

2 529

3 750

-4,7%

15,5%

17,9%

20,5%

-165

1 200

2 936

4 274

-2,4%

18,4%

20,7%

23,3%

-315

783

2 004

3 037

-4,5%

12,0%

14,1%

16,6%

Źródło: Emitent
Prezentowane powyżej prognozy zyskowności Spółki zostały oparte o następujące obliczenia:
•

opisaną powyżej prognozę przychodów Spółki,

•

budżet kosztów pośrednich przygotowany na rok 2006 w szczegółach i szacunkowo na rok 2007,

•

planowane inwestycje i związaną z tym amortyzację środków trwałych.

W prezentowanych obliczeniach nie zostały wzięte pod uwagę projekty outsourcing’u sprzedaży będące w fazie
przygotowawczej. Projekty te będą prognozowane po podpisaniu odpowiednich umów ze zleceniodawcami. Prognozy
dotyczące tych projektów zostaną przygotowane na bazie innych założeń.

13.2.1. Baza klientów
Zleceniodawcy Arteria S.A. są to międzynarodowe korporacje i lokalne duże przedsiębiorstwa (banki, firmy wydawnicze,
ubezpieczeniowe), firmy o stabilnej sytuacji finansowej. Według Zarządu nie istnieje poważne ryzyko związane z utratą
płynności, pogorszenie sytuacji finansowej lub bankructwa głównych klientów Arteria S.A.
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Na tej podstawie Zarząd prognozuje zaprezentowane powyżej wyniki finansowe na najbliższe 18 miesięcy, których
osiągnięcie obarczone jest niewielkim ryzykiem wpływu czynników zewnętrznych związanych z sytuacją finansową
zleceniodawców Arterii.

13.2.2. Nowi zleceniodawcy
Duży potencjał na pozyskanie nowych zleceniodawców wynika zarówno z doświadczeń i dobrej opinii dotychczasowych
zleceniodawców, jak również i prowadzonych obecnie kilkunastu rozmów z potencjalnymi nowymi zleceniodawcami. Tym
niemniej Zarząd konserwatywnie podchodząc do prognoz, założył udział takich nowych zleceniodawców w przychodach
Spółki na poziomie odpowiednio 8% w II połowie 2006r. oraz 22% całości przychodów osiągniętych w 2007r.

RAPORT SPORZĄDZONY PRZEZ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
Raport niezależnego Biegłego Rewidenta ze sprawdzenia wybranych
elementów prognozowanych informacji finansowych sporządzonych
na lata 2006-2007
DLA AKCJONARIUSZY, RADY NADZORCZEJ I ZARZĄDU ARTERII
SPÓŁKA AKCYJNA
Dokonaliśmy sprawdzenia wybranych elementów prognozowanych informacji finansowych na lata 2006-2007 spółki
ARTERIA S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Jana Rosoła 10, na które składają się sporządzone w formie planu i oparte
na znaczących szacunkach prognozy dotyczące następujących elementów rachunku zysków i strat na lata 2006-2007:

Dane w tys. zł
Przychody ze sprzedaży netto w wysokości
Zysk z działalności operacyjnej EBIT w wysokości

2006 rok

2007 rok

14 165

18 322

2 529

3 750

Zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację
EBITDA w wysokości

2 936

4 274

Zysk netto w wysokości

2 004

3 037

Za sporządzenie prognozowanych informacji finansowych, w tym założeń, na których je oparto, odpowiada Zarząd ARTERII
S.A. Naszym zadaniem było dokonanie sprawdzenia prognozowanych informacji finansowych przedstawionych w formie
planu na lata 2006-2007 opartych na znaczących szacunkach.
Sprawdzenie prognozowanych informacji finansowych przeprowadziliśmy stosownie do norm i wytycznych zawartych
w Międzynarodowym Standardzie Usług Atestacyjnych 3400 (ASIE 3400) wydanych przez Międzynarodową Federację
Księgowych (IFAC). Standard nakłada na nas obowiązek przeprowadzenia sprawdzenia prognozowanych informacji
finansowych w taki sposób, aby uzyskać umiarkowaną pewność, że prognozowane informacje finansowe nie zawierają
istotnych nieprawidłowości.
Prognozowane informacje finansowe zostały sporządzone w celu zamieszczenia ich w Prospekcie Emisyjnym
i przedstawienia ich potencjalnym inwestorom.
Sprawdzając dowody uzasadniające przyjęte przez Zarząd ARTERIA S.A. założenia, nie stwierdziliśmy niczego, co kazałoby
nam sądzić, że nie stanowią one racjonalnej podstawy sporządzenia prognozowanych informacji finansowych.
Naszym zadaniem prognozowane informacje finansowe obejmujące przedstawione wyżej dane liczbowe zostały
poprawnie przygotowane na podstawie założeń i zaprezentowane zgodnie z zasadami (polityką) rachunkowości, które są
spójne z zasadami rachunkowości stosowanymi przez emitenta.
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Rzeczywiste wyniki finansowe mogą się różnić od przewidywań, ponieważ przewidywane zdarzenia czasami nie następują
zgodnie z oczekiwaniami, a wynikające stąd odchylenia mogą być istotne.
Kraków 11 październik 2006 roku.
MERITUM AUDYT SP. Z O.O.
al. J. Słowackiego 64/11
30-004 Kraków
Nr ewid 2903
Ewa Włodecka

Ewa Włodecka

Biegły Rewident

Prezes Zarządu

Nr ewid 4510/1822

14. ORGANY ADMINISTRACYJNE, ZARZĄDZAJĄCE I NADZORCZE ORAZ
OSOBY ZARZĄDZAJĄCE W YŻSZEGO SZCZEBLA
14.1. Członkowie organu zarządzającego Emitenta
Organem zarządzającym Emitenta jest Zarząd. W skład Zarządu wchodzą następujące osoby:
•

Pan Wojciech Bieńkowski – Prezes Zarządu,

•

Pan Riad Bekkar – Członek Zarządu.

Wojciech Bieńkowski - Prezes Zarządu
Pan Wojciech Bieńkowski pełni funkcję Prezesa Zarządu.
Miejscem wykonywania pracy przez pana Wojciecha Bieńkowskiego jest siedziba Spółki w Warszawie, przy ul. Rosoła 10.
Poza przedsiębiorstwem Emitenta pan Wojciech Bieńkowski nie wykonuje działalności, która może mieć istotne znaczenie
z punktu widzenia działalności wykonywanej przez Emitenta.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem nie występują powiązania rodzinne pomiędzy panem Wojciechem Bieńkowskim
a innymi członkami Zarządu, Rady Nadzorczej lub osobami zarządzającymi wyższego szczebla.
Pan Wojciech Bieńkowski posiada wykształcenie wyższe. W 1999 roku ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie,
specjalizacja Finanse i Bankowość i uzyskał tytuł magistra.
Przebieg pracy zawodowej i zajmowane stanowiska:
1996 – 1998

Citibank (Poland) S.A., Management Associate,

1998 – 1999

Wizja TV Sp. z o.o., Retail Sales Manager,

1999 – 2000

Astercity Cable Sp. z o.o., Dyrektor Sprzedaży,

2000 – 2001

Polymus Dystrybucja Sp. z o.o., Dyrektor Komercyjny,

2002 – 2004

Arteria Sp. z o.o. (aktualnie Art Media Sp. z o.o.), Dyrektor Zarządzający, Członek Zarządu,

od 2002

Własna działalność gospodarcza Wojciech Bieńkowski Business Friends,

2005

4 FUN.TV S.A., Przewodniczący Rady Nadzorczej,

od 2005

Arteria S.A., Dyrektor Zarządzający,

od 2006

Arteria S.A., Prezes Zarządu,

od 2006

Partner Kredytowo Finansowy sp. z o.o., Członek Rady Nadzorczej.
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W okresie ostatnich 5 lat pan Wojciech Bieńkowski posiadał udziały w następujących spółkach:
- Sellpoint Army Sp. z o.o., do 2006,
- Comtica Sp. z o.o., od 2003 do 2005,
- Arteria Sp. z o.o. (aktualnie Art Media Sp. z o.o.), od 2001 do 2004,
- Arteria S.A., od 2006.
W okresie ostatnich 5 lat pan Wojciech Bieńkowski pełnił funkcje w organach następujących spółek:
- Arteria Sp. z o.o. (aktualnie Art Media Sp. z o.o.), Członek Zarządu od 2001 do 2004,
- Comtica Sp. z o.o., Członek Rady Nadzorczej od 2003 do 2004,
- Arteria S.A., Prezes Zarządu od 2006.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, w okresie ostatnich 5 lat pan Wojciech Bieńkowski:
- nie był, poza spółkami wskazanymi powyżej, członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych ani
wspólnikiem w innych spółkach kapitałowych lub osobowych,
- nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo oszustwa,
- nie pełnił funkcji członka organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorujących w podmiotach, w stosunku
do których w okresie jego kadencji ogłoszono upadłość, ustanowiono zarząd komisaryczny lub otwarto likwidację,
- nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych
Emitenta ani zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta,
- nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych
(w tym organizacji zawodowych).

Riad Bekkar – Członek Zarządu
Pan Riad Bekkar pełni funkcję Członka Zarządu.
Miejscem wykonywania pracy przez pana Riada Bekkara jest siedziba Spółki w Warszawie, przy ul. Rosoła 10.
Działalność pana Riada Bekkara wykonywana poza Emitentem polega na posiadaniu udziałów w spółkach
Radius Sp. z o.o., Renloger Polska Sp. z o.o. oraz Radius Technology Sp. z o.o. oraz pełnieniu funkcji Prezesa Zarządu
w dwóch ostatnich spółkach. Z uwagi na fakt, iż zakres działalności powyższych spółek potencjalnie pokrywa się
z zakresem działalności Emitenta, pan Riad Bekkar w dniu 7 lutego 2005 roku uzyskał zgodę Rady Nadzorczej Emitenta na
prowadzenie działalności konkurencyjnej w formie 2 spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, tj. Radius Sp. z o.o. oraz
Renloger Polska Sp. z o.o. oraz w dniu 21 kwietnia 2006 roku uzyskał zgodę Rady Nadzorczej Emitenta na prowadzenie
działalności konkurencyjnej w postaci posiadania przez niego 55% kapitału zakładowego oraz pełnienia funkcji Prezesa
Zarządu Radius Technology Sp. z o.o. Zgodnie z oświadczeniem Emitenta, powyższe spółki w chwili obecnej nie prowadzą
działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem nie występują powiązania rodzinne pomiędzy panem Riadem Bekkarem a innymi
członkami Zarządu, Rady Nadzorczej lub osobami zarządzającymi wyższego szczebla.
Pan Riad Bekkar posiada wykształcenie wyższe. W 1991 roku ukończył la Chambre de Commerce de la Wilaya de Tlemcen,
Algieria, uzyskując tytuł programista komputerowy oraz w 2003 roku ukończył pierwszą część studiów MBA w l’Institut
Francais de Gestion w Warszawie.
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Przebieg pracy zawodowej i zajmowane stanowiska:
1993 - 1994

Emaco SARL, Programista Komputerowy,

1994 - 1999

Astrum Trading Ltd. Sp. z o.o., Prezes Zarządu,

1998 - 2000

Poltruck Iveco Sp. z o.o., Fleet Sales Manager,

2000 - 2003

Catus Polska Sp. z o.o., Prezes Zarządu,

2001 - 2002

Smorawiński i Spółka BMW Sp.j., Area Manager,

2003 - 2005

Arteria Sp. z o.o. (aktualnie Art Media Sp. z o.o.), Sales Manager,

od 2004

Renloger Polska Sp. z o.o., Prezes Zarządu,

2004 - 2006

Radius Sp. z o.o. , Prezes Zarządu,

od 2004

Arteria S.A., Członek Zarządu,

od 2005

4FUN.TV S.A., Członek Rady Nadzorczej,

od 2006

Radius Technology Sp. z o.o., Prezes Zarządu.

W okresie ostatnich 5 lat pan Riad Bekkar posiadał udziały w następujących spółkach:
- Catus Sp. z o.o., od 2000 do 2003,
- Radius Sp. z o.o., od 2004,
- Renloger Polska Sp. z o.o., od 2004,
- Radius Technology Sp. z o.o., od 2006,
- Arteria S.A., od 2004,
- 4FUN.TV S.A., od 2005.
W okresie ostatnich 5 lat pan Riad Bekkar pełnił funkcje w organach następujących spółek:
- Catus Polska Sp. z o.o., Prezes Zarządu od 2000 do 2003,
- Renloger Polska Sp. z o.o., Prezes Zarządu od 2004,
- Radius Sp. z o.o. , Prezes Zarządu od 2004 do 2006 roku,
- Arteria S.A., Członek Zarządu od 2004,
- 4FUN.TV S.A., Członek Rady Nadzorczej od 2005,
- Radius Technology Sp. z o.o., Prezes Zarządu od 2006.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, w okresie ostatnich 5 lat pan Riad Bekkar:
- nie był, poza spółkami wskazanymi powyżej, członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych ani
wspólnikiem w innych spółkach kapitałowych lub osobowych,
- nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo oszustwa,
- nie pełnił funkcji członka organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorujących w podmiotach, w stosunku
do których w okresie jego kadencji ogłoszono upadłość, ustanowiono zarząd komisaryczny lub otwarto likwidację,
- nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych
Emitenta ani zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta,
- nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych
(w tym organizacji zawodowych).

14.2. Członkowie organu nadzorczego Emitenta
Organem nadzorczym Emitenta jest Rada Nadzorcza. W skład Rady Nadzorczej wchodzą następujące osoby:
- Pan Zbigniew Łapiński – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Pan Paweł Grabowski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
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- Pan Marcin Kaczmarkiewicz - Członek Rady Nadzorczej,
- Pan Grzegorz Leszczyński - Członek Rady Nadzorczej,
- Pan Wojciech Szwarc - Członek Rady Nadzorczej.

Zbigniew Łapiński – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Pan Zbigniew Łapiński pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
Miejscem wykonywania pracy przez pana Zbigniewa Łapińskiego jest siedziba działalności gospodarczej mieszcząca się
w Izabelinie przy ul. Słonecznej 2.
Poza przedsiębiorstwem Emitenta pan Zbigniew Łapiński nie wykonuje działalności, która może mieć istotne znaczenie
z punktu widzenia działalności wykonywanej przez Emitenta.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem nie występują powiązania rodzinne pomiędzy panem Zbigniewem Łapińskim
a innymi członkami Zarządu, Rady Nadzorczej lub osobami zarządzającymi wyższego szczebla.
Pan Zbigniew Łapiński posiada wykształcenie wyższe. W 1994 roku ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie,
Wydział Handlu Zagranicznego i uzyskał tytuł magistra.
Przebieg pracy zawodowej i zajmowane stanowiska:

1993

Philips Lighting Poland S.A., Biuro Eksportu w Warszawie, handlowiec,

1993 – 1996

Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego (UNIDO), konsultant,

1996 – 1997

Creditanstalt Securities S.A., Analityk Giełdowy,

1997 – 2001

Deutsche Bank Polska S.A., Analityk Giełdowy,

2001 – 2004

Netia S.A., zastępca Dyrektora Finansowego, Dyrektor Finansowy – Członek Zarządu,

od 2004

Własna działalność gospodarcza Zbigniew Łapiński Doradztwo Finansowe,

2004 -2005

Hexagon Capital Sp. z o.o., umowa doradcza w ramach działalności gospodarczej,

od 2005

3TS Capital Partners Ltd., umowa doradcza w ramach działalności gospodarczej,

od 2004

Śnieżka S.A., Członek Rady Nadzorczej,

od 2004

Unimil S.A., Członek Rady Nadzorczej,

od 2005

Złomrex S.A., Członek Rady Nadzorczej,

od 2006

Arteria S.A., Członek Rady Nadzorczej.

W okresie ostatnich 5 lat pan Zbigniew Łapiński posiadał nieznaczne pakiety akcji w spółkach publicznych
(tj. nieprzekraczające 5% ich kapitału zakładowego) oraz udziały w następujących spółkach:
- Travel Designers Sp. z o.o., od 2004.
W okresie ostatnich 5 lat pan Zbigniew Łapiński pełnił funkcje w organach następujących spółek:
- Netia S.A., Członek Zarządu od 2003 do 2004,
- Śnieżka S.A., Członek Rady Nadzorczej, od 2004,
- Unimil S.A., Członek Rady Nadzorczej, od 2004,
- Złomrex S.A., Członek Rady Nadzorczej, od 2005,
- Arteria S.A., Członek Rady Nadzorczej od 2006,
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oraz w latach od 2001 do 2004 funkcje członka Rady Nadzorczej (Regionalne Sieci Telekomunikacyjne El-Net S.A.) oraz
członka zarządu (pozostałe spółki) w następujących podmiotach zależnych od Netii S.A.:
- Netia 1 Sp. z o.o.,
- Netia Network S.A.,
- Netia Globle S.A.,
- Netia Świat S.A.,
- Netia Ventures S.A.,
- Netia Holdings BV,
- Netia Holdings II BV,
- Netia Holdings III BV,
- Netiaonline INC,
- Netia Holdings Insentive Share Company Limited,
- Regionalne Sieci Telekomunikacyjne El-Net S.A.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, w okresie ostatnich 5 lat pan Zbigniew Łapiński:
- nie był członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych ani wspólnikiem w innych spółkach
kapitałowych lub osobowych,
- nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo oszustwa,
- nie pełnił funkcji członka organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorujących w podmiotach, w stosunku
do których w okresie jego kadencji ogłoszono upadłość, ustanowiono zarząd komisaryczny lub otwarto likwidację,
- nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych
Emitenta ani zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta,
- nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych
(w tym organizacji zawodowych).

Paweł Grabowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Pan Paweł Grabowski pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej.
Miejscem wykonywania pracy przez pana Pawła Grabowskiego jest siedziba działalności gospodarczej mieszcząca się
w Warszawie przy, ul. Czerskiej 18/432.
Poza przedsiębiorstwem Emitenta pan Paweł Grabowski nie wykonuje działalności, która może mieć istotne znaczenie
z punktu widzenia działalności wykonywanej przez Emitenta.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem nie występują powiązania rodzinne pomiędzy panem Pawłem Grabowskim a innymi
członkami Zarządu, Rady Nadzorczej lub osobami zarządzającymi wyższego szczebla.
Pan Paweł Grabowski posiada wykształcenie wyższe. W 2002 roku ukończył Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa
i Administracji i uzyskał tytuł magistra.
Przebieg pracy zawodowej i zajmowane stanowiska:

2001 – 2003

ABN AMRO Securities (Polska) S.A., Inspektor Nadzoru oraz prawnik,

2003 – 2006

ABN AMRO Bank (Polska) S.A., Inspektor Nadzoru oraz prawnik,

od 2006

Działalność gospodarcza pod nazwą Paweł Grabowski,

od 2006

Arteria S.A., Prawnik,
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od 2006

Polymus Sp. z o.o., Prawnik,

od 2006

4FUN.TV S.A., Prawnik,

od 2006

Arteria S.A., Członek Rady Nadzorczej.

Pan Paweł Grabowski nie jest i w okresie ostatnich 5 lat nie był wspólnikiem ani akcjonariuszem spółek osobowych ani
kapitałowych.
W okresie ostatnich 5 lat pan Paweł Grabowski pełnił funkcje w organach następujących spółek:
- Arteria S.A., Członek Rady Nadzorczej od 2006.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, w okresie ostatnich 5 lat pan Paweł Grabowski:
- nie był członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych ani wspólnikiem w innych spółkach
kapitałowych lub osobowych,
- nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo oszustwa,
- nie pełnił funkcji członka organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorujących w podmiotach, w stosunku
do których w okresie jej kadencji ogłoszono upadłość, ustanowiono zarząd komisaryczny lub otwarto likwidację,
- nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych
Emitenta ani zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta,
- nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych
(w tym organizacji zawodowych).

Marcin Kaczmarkiewicz - Członek Rady Nadzorczej
Pan Marcin Kaczmarkiewicz pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej.
Miejscem wykonywania pracy przez pana Marcina Kaczmarkiewicza jest siedziba spółki „Kaczmarkiewicz & Wspólnicy”
Sp.k. mieszcząca się w Warszawie przy al. Wilanowskiej 115/30.
Działalność pana Marcina Kaczmarkiewicza wykonywana poza Emitentem polega na pełnieniu funkcji wspólnika
w kancelarii prawniczej „Kaczmarkiewicz & Wspólnicy” Sp.k. oraz funkcji wiceprezesa fundacji „Hippoland”.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem nie występują powiązania rodzinne pomiędzy panem Marcinem Kaczmarkiewiczem
a innymi członkami Zarządu, Rady Nadzorczej lub osobami zarządzającymi wyższego szczebla.
Pan Marcin Kaczmarkiewicz posiada wykształcenie wyższe. W 2000 roku ukończył Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa
i Administracji i uzyskał tytuł magistra.
Przebieg pracy zawodowej i zajmowane stanowiska:
2000 – 2001

„Print & Display” Sp. z o.o. – Dział Handlowy, Specjalista ds. Sprzedaży,

2001 – 2002

Państwowa Agencja Inwestycji Zagranicznych S.A., Dział Marketingu,

2002

Kancelaria Adwokacka - Andrzej Muszyński (Warszawa), Praktyka,

2002 – 2003

Kancelaria Adwokacka - Janusz Łysiak (Bolesławiec), Aplikant Adwokacki (kancelaria patrona),
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2004 – 2005

Walosiński, Kubicki, Komosa Sp. partnerska Kancelaria Radców Prawnych i Adwokata
(Warszawa), aplikant adwokacki,

2005 – 2006

Kancelaria Radcy Prawnego Piotra Malinowskiego, aktualnie Malinowski Płachta & Wspólnicy
(Warszawa), Aplikant Adwokacki – Adwokat,

od 2006

„Kaczmarkiewicz & Wspólnicy” Sp.k., Wspólnik.

Pan Marcin Kaczmarkiewicz jest wspólnikiem w spółce Kaczmarkiewicz & Wspólnicy Sp.k. Poza tym nie jest i w okresie
ostatnich 5 lat nie był wspólnikiem ani akcjonariuszem innych spółek osobowych ani kapitałowych.
W okresie ostatnich 5 lat pan Marcin Kaczmarkiewicz pełnił funkcje w organach następujących spółek:
- Arteria S.A., Członek Rady Nadzorczej od 2006.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, w okresie ostatnich 5 lat pan Marcin Kaczmarkiewicz:
- nie był członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych ani wspólnikiem w innych spółkach
kapitałowych lub osobowych,
- nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo oszustwa,
- nie pełnił funkcji członka organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorujących w podmiotach, w stosunku
do których w okresie jego kadencji ogłoszono upadłość, ustanowiono zarząd komisaryczny lub otwarto likwidację,
- nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych
Emitenta ani zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta,
- nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych
(w tym organizacji zawodowych).

Grzegorz Leszczyński – Członek Rady Nadzorczej
Pan Grzegorz Leszczyński pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej.
Miejscem wykonywania pracy przez pana Grzegorza Leszczyńskiego jest siedziba DM IDMSA w Warszawie, przy
ul. Nowogrodzkiej 62 B.
Poza przedsiębiorstwem Emitenta pan Grzegorz Leszczyński nie wykonuje działalności, która może mieć istotne znaczenie
z punktu widzenia działalności wykonywanej przez Emitenta.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem nie występują powiązania rodzinne pomiędzy panem Grzegorzem Leszczyńskim
a innymi członkami Zarządu, Rady Nadzorczej lub osobami zarządzającymi wyższego szczebla.
Grzegorz Leszczyński posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada
licencję nr 299 maklera giełdowego.
Przebieg kariery Grzegorza Leszczyńskiego przedstawia się następująco:
Od 1998

Krakowski Dom Maklerski S.A. (od 2001 r. Internetowy Dom Maklerski S.A., od 2006 r. Dom
Maklerski IDM S.A.) - Prezes Zarządu

1998

Krakowski Dom Maklerski s. c. - Dyrektor Generalny

1998

Optimus Pro Sp. z o.o. - Dyrektor ds. Inwestycji

1996 – 1998

Dom Inwestycyjny Bank Współpracy Europejskiej S.A. - Prezes Zarządu

1994 – 1996

Glob Art. Sp. z o.o. - Prezes Zarządu
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1996

Meg Art. Sp. z o.o.- Prezes Zarządu

1995

DM Certus Sp. z o.o., - Prezes Zarządu

1993 – 1994

DM Instalexport S.A. – Prezes Zarządu

1993 – 1994

Ministerstwo Przekształceń Własnościowych - Asystent Koordynatora Programu
Powszechnej Prywatyzacji

W 2005 roku Grzegorz Leszczyński, jako Prezes Zarządu, wprowadził Internetowy Dom Maklerski S.A. na Giełdę Papierów
Wartościowych w Warszawie.
Grzegorz Leszczyński pełni obecnie funkcje w następujących w spółkach kapitałowych:
- „Konsorcjum Budowlano-Inwestycyjnego” Sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu;
- „11 listopada 60-62” – Prezes Zarządu;
- „Barlickiego 5”– Prezes Zarządu;
- PKM Duda S.A. – Członek Rady Nadzorczej;
- Ceramika Nowa Gala S.A. – Członek Rady Nadzorczej;
- 4FUNTV S.A. – Członek Rady Nadzorczej;
- Monnari Trade S.A. – Członek Rady Nadzorczej;
- Grupa Kolastyna S.A. – Członek Rady Nadzorczej;
- TETA S.A. – Członek Rady Nadzorczej;
- GTFI S.A. – Członek Rady Nadzorczej,
- Electus S.A. – Członek Rady Nadzorczej,
- Arteria S.A. – Członek Rady Nadzorczej;
- One-2-One S.A. – Członek Rady Nadzorczej;
- Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. – Członek Rady Nadzorczej;
- BOMI S.A. – Członek rady Nadzorczej.
Grzegorz Leszczyński jest znaczącym udziałowcem (tj. posiadającym udział w kapitale zakładowym przekraczający 5%)
następujących spółek:
- „Konsorcjum Budowlano-Inwestycyjnego” Sp. z o.o.;
- „11 listopada 60-62”;
- „Barlickiego 5”;
- Dom Maklerski IDMSA.
Jest aktywnym inwestorem giełdowym, a jego udział w spółkach giełdowych, za wyjątkiem DM IDMSA, nie przekracza
5%.
W ciągu ostatnich pięciu lat Grzegorz Leszczyński, oprócz wskazanych powyżej, nie był i nie jest obecnie, członkiem
organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych, ani też wspólnikiem w spółkach kapitałowych lub osobowych,
z wyłączeniem:
- Tras Tychy S.A.- członek Rady Nadzorczej (w okresie: 2003-2005);
- FAM Technika Odlewnicza- członek Rady Nadzorczej (w okresie: 2005-2006).
Według złożonego oświadczenia, Grzegorz Leszczyński:
- nie prowadzi innej działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta, która ma istotne znaczenie dla Emitenta;
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- nie został skazany za przestępstwo oszustwa;
- w ciągu ostatnich pięciu lat nie pełnił funkcji członka organu administrującego, zarządzającego lub nadzorczego
w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji lub w których wprowadzono
zarząd komisaryczny;
- nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych
(w tym organizacji związkowych);
- nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych
jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta
w okresie poprzednich pięciu lat.

Wojciech Szwarc - Członek Rady Nadzorczej
Pan Wojciech Szwarc pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej.
Miejscem wykonywania pracy przez pana Wojciecha Szwarc jest siedziba spółki Federal Express Poland Sp. z o.o. mieszcząca
się w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 123.
Poza przedsiębiorstwem Emitenta pan Wojciech Szwarc nie wykonuje działalności, która może mieć istotne znaczenie
z punktu widzenia działalności wykonywanej przez Emitenta.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem nie występują powiązania rodzinne pomiędzy panem Wojciechem Szwarc a innymi
członkami Zarządu, Rady Nadzorczej lub osobami zarządzającymi wyższego szczebla.
Pan Wojciech Szwarc posiada wykształcenie wyższe. W 1994 roku ukończył Akademię Wychowania Fizycznego
w Warszawie, Wydział Wychowania Fizycznego i uzyskał tytuł magistra.
Przebieg pracy zawodowej i zajmowane stanowiska:
1990 – 1994

Komenda Wojewódzka Policji w Łomży, Funkcjonariusz,

1994 – 1996

Urząd Ochrony Państwa w Warszawie, Funkcjonariusz,

1996 – 1997

Raben Logistics Sp. z o.o., Sales Representative,

1997 – 1998

Raben Logistics Sp. z o.o., Sales and Forwarding Manager,

1998- 2000

Iveco Poland Sp. z o.o., Area Product Manager,

2000-2003

Pirelli Polska Sp. z o.o., Sales Manager,

2003

Falck BSA Sp. z o.o., Key Account Manager,

2004

Roehlig Poland Sp. z o.o., Product Manager,

2004-2005

Iveco Poland Sp. z o.o., Area Sales Manager,

od 2005

Federal Express Sp. z o.o., District Sales Manager Poland,

od 2006

Arteria S.A., Członek Rady Nadzorczej.

Pan Wojciech Szwarc nie jest i w okresie ostatnich 5 lat nie był wspólnikiem ani akcjonariuszem spółek osobowych ani
kapitałowych.
W okresie ostatnich 5 lat pan Wojciech Szwarc pełnił funkcje w organach następujących spółek:
- Arteria S.A., Członek Rady Nadzorczej od 2006.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, w okresie ostatnich 5 lat pan Wojciech Szwarc:
- nie był członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych ani wspólnikiem w innych spółkach
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kapitałowych lub osobowych,
- nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo oszustwa,
- nie pełnił funkcji członka organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorujących w podmiotach, w stosunku
do których w okresie jego kadencji ogłoszono upadłość, ustanowiono zarząd komisaryczny lub otwarto likwidację,
- nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych
Emitenta ani zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta,
- nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych
(w tym organizacji zawodowych).

14.3. Osoby zarządzające wyższego szczebla, które mają znaczenie dla
stwierdzenia, że Emitent posiada stosowną wiedzę i doświadczenie
do zarządzania swoją działalnością
Funkcję dyrektora zarządzającego pełni pan Wojciech Bieńkowski, Prezes Zarządu, natomiast funkcję dyrektora
ds. inwestycji pełni pan Riad Bekkar, Członek Zarządu. Stosowne informacje na temat pana Wojciecha Bieńkowskiego i pana
Riada Bekkara zostały przedstawione w części dotyczącej członków Zarządu Emitenta.

Paweł Filipczak – Dyrektor Operacji i Technologii
Pan Paweł Filipczak pełni funkcję Dyrektora Operacji i Technologii.
Miejscem wykonywania pracy przez pana Pawła Filipczaka jest siedziba Spółki mieszcząca się w Warszawie przy
ul. Rosoła 10.
Poza przedsiębiorstwem Emitenta pan Paweł Filipczak nie wykonuje działalności, która może mieć istotne znaczenie
z punktu widzenia działalności wykonywanej przez Emitenta.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem nie występują powiązania rodzinne pomiędzy panem Pawłem Filipczakiem a innymi
członkami Zarządu, Rady Nadzorczej lub osobami zarządzającymi wyższego szczebla.
Pan Paweł Filipczak uzyskał w 2000 roku absolutorium magisterskich studiów uzupełniających na Uniwersytecie
Warszawskim, Wydział Zarządzania, specjalizacja zarządzanie i marketing. W 1998 roku uzyskał licencjat ekonomii w Wyższej
Szkole Handlowej w Warszawie, specjalizacja zarządzanie i marketing.
Przebieg pracy zawodowej i zajmowane stanowiska:
1987 - 1990

Fabryka Samochodów Osobowych, Przedsiębiorstwo Państwowe, Uczeń,

1990 - 1996

Fabryka Samochodów Osobowych, Przedsiębiorstwo Państwowe, Blacharz Samochodowy
na Wydziale Wykończenia Ostatecznego,

1996 - 1997

Daewoo-FSO Sp. z o. o, Referent Rewizji w Departamencie Kontroli Wewnętrznej,

1997 - 1998

Daewoo-FSO Sp. z o. o, Rewident w Departamencie Nadzoru i Audytu,

1998 - 1999

Daewoo-FSO Sp. z o. o, Asystent Kierownika w Departamencie Nadzoru i Audytu,

1999 - 1999

Daewoo-FSO S.A.. Specjalista Ekonomista w Departamencie Nadzoru i Audytu,

1999 - 2001

Aster City Cable Sp. z o. o, Analityk Sprzedaży w Dziale Sprzedaży,

2001 - 2002

Aster City Cable Sp. z o. o, Kierownik Analiz i Wspomagania Sprzedaży w Dziale Sprzedaży,

2002

Arteria Sp. z o. o. (aktualnie Art Media Sp. z o.o.), Kierownik Analiz i Planowania,

2002 - 2003

Arteria Sp. z o. o. (aktualnie Art Media Sp. z o.o.), Kierownik Projektu AIG Poland,

2003 - 2005

Arteria Sp. z o. o. (aktualnie Art Media Sp. z o.o.), Dyrektor Operacji,
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od 2005

Własna działalność gospodarcza Paweł Filipczak Doradztwo w zakresie prowadzenia
działalności gospodarczej i zarządzania,

od 2005

Arteria S.A., Dyrektor Operacji i Technologii.

W okresie ostatnich 5 lat pan Paweł Filipczak posiadał nieznaczne pakiety akcji w spółkach publicznych (tj. nie przekraczające
0,5% ich kapitału zakładowego).
Pan Paweł Filipczak nie pełni ani w okresie ostatnich 5 lat nie pełnił funkcji w organach żadnych spółek.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, w okresie ostatnich 5 lat pan Paweł Filipczak:
- nie był członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych ani wspólnikiem w innych spółkach
kapitałowych lub osobowych,
- nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo oszustwa,
- nie pełnił funkcji członka organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorujących w podmiotach, w stosunku do
których w okresie jego kadencji ogłoszono upadłość, ustanowiono zarząd komisaryczny lub otwarto likwidację,
- nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych
Emitenta ani zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta,
- nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych
(w tym organizacji zawodowych).

Beata Nawrat – Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu
Pani Beata Nawrat pełni funkcję Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu.
Miejscem wykonywania pracy przez panią Beatę Nawrat jest siedziba Spółki mieszcząca się w Warszawie przy
ul. Rosoła 10.
Poza przedsiębiorstwem Emitenta pani Beata Nawrat nie wykonuje działalności, która może mieć istotne znaczenie
z punktu widzenia działalności wykonywanej przez Emitenta.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem nie występują powiązania rodzinne pomiędzy panią Beatą Nawrat a innymi członkami
Zarządu, Rady Nadzorczej lub osobami zarządzającymi wyższego szczebla.
Pani Beata Nawrat posiada wykształcenie wyższe. W 1993 roku ukończyła Uniwersytet w Moskwie, Wydział Pedagogiczny,
specjalizacja logopedia i defektologia i uzyskała tytuł magistra.
Przebieg pracy zawodowej i zajmowane stanowiska:
1993 - 1997

Ośrodek Rehabilitacyjno- Wychowawczy Tychy, Logopeda,

1997

Zakład Usług Rehabilitacyjno –Socjalnych Katowice, specjalista ds. Handlowych,

1997 - 1999

Własna działalność gospodarcza Instytut Edukacji Promocja Polska, Tychy, Firma Szkoleniowa,

1999 - 2000

Optimus Direct Marketing Sp. z o.o., Dyrektor Call Center,

2000 - 2001

Poltruck Iveco Gliwice Sp. z o.o., Specjalista ds. Marketingu,

2001 - 2003

Axel Springer Kontakt Sp. z o.o., Senior Account, Kierownik Działu Marketingu,

2003 - 2005

Arteria Sp. z o.o. (aktualnie Art Media Sp. z o.o.) Dyrektor ds. Rozwoju, następnie Client
Service Director,

od 2005

Arteria S.A., Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu (Departament Wsparcia Sprzedaży),

od 2006

Własna działalność gospodarcza Direct Marketing Training & Consulting Beata Nawrat.
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Pani Beata Nawrat nie jest i w okresie ostatnich 5 lat nie była wspólnikiem ani akcjonariuszem spółek osobowych ani
kapitałowych.
Pani Beata Nawrat nie pełni i w okresie ostatnich 5 lat nie pełniła funkcji w organach żadnych spółek.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, w okresie ostatnich 5 lat pani Beata Nawrat:
- nie była członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych ani wspólnikiem w innych spółkach
kapitałowych lub osobowych,
- nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo oszustwa,
- nie pełniła funkcji członka organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorujących w podmiotach, w stosunku
do których w okresie jej kadencji ogłoszono upadłość, ustanowiono zarząd komisaryczny lub otwarto likwidację,
- nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych
Emitenta ani zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta,
- nie była podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych
(w tym organizacji zawodowych).

Edyta Soból – Główna Księgowa
Pani Edyta Soból pełni funkcję Głównej Księgowej.
Miejscem wykonywania pracy przez panią Edytę Soból jest siedziba Spółki mieszcząca się w Warszawie przy ul. Rosoła 10.
Poza przedsiębiorstwem Emitenta pani Edyta Soból nie wykonuje działalności, która może mieć istotne znaczenie z punktu
widzenia działalności wykonywanej przez Emitenta.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem nie występują powiązania rodzinne pomiędzy panią Edytą Soból a innymi członkami
Zarządu, Rady Nadzorczej lub osobami zarządzającymi wyższego szczebla.
Pani Edyta Soból posiada wykształcenie wyższe. W 2000 roku ukończyła Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Zarządzania im.
Leona Koźmińskiego w Warszawie, kierunek zarządzanie i marketing, specjalizacja finanse i rachunkowość przedsiębiorstw
i uzyskała tytuł magistra. Pani Edyta Soból posiada uprawnienia do prowadzenia ksiąg rachunkowych potwierdzone
świadectwem kwalifikacyjnym nr 21928/01 wydanym przez Ministra Finansów Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 21 lutego
2001 roku.
Przebieg pracy zawodowej i zajmowane stanowiska:
1995

Agencja Anna Jan Wróblewski (biuro rachunkowe), Księgowa,

1995 - 2000

Matadex Sp. z o.o., Główna Księgowa,

2000 - 2006

Główna księgowa w spółkach z grupy Nova Holding Ltd., w tym:
2000 – 2006 Program Sp. z o.o.,
2001 – 2005 Comtica Sp. z o.o.,
2002 – 2006 Polymus Sp. z o.o.,
2003 – 2006 4FUN.TV S.A.,
2004 – 2006 Nova Communications Group Polska Sp. z o.o.,
2004 – 2005 Arteria Sp. z o.o. (aktualnie Art. Media Sp. z o.o.) ,
2004 Ciszewski Public Relations Sp. z o.o.,
2004 – 2005 Synergy Marketing Partners Sp. z o.o.,
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od 2002

Własna działalność gospodarcza Biuro Rachunkowe Edyta Soból,

od 2005

Arteria S.A., Główna Księgowa.

Pani Edyta Soból nie jest i w okresie ostatnich 5 lat nie była wspólnikiem ani akcjonariuszem spółek osobowych ani
kapitałowych.
Pani Edyta Soból nie pełni i w okresie ostatnich 5 lat nie pełniła funkcji w organach żadnych spółek.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, w okresie ostatnich 5 lat pani Edyta Soból:
- nie była członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych ani wspólnikiem w innych spółkach
kapitałowych lub osobowych,
- nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo oszustwa,
- nie pełniła funkcji członka organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorujących w podmiotach, w stosunku
do których w okresie jego kadencji ogłoszono upadłość, ustanowiono zarząd komisaryczny lub otwarto likwidację,
- nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych
Emitenta ani zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta,
- nie była podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych
(w tym organizacji zawodowych).

Rafał Sarbak – Dyrektor ds. Technologii
Pan Rafał Sarbak pełni funkcję Dyrektora ds. Technologii.
Miejscem wykonywania pracy przez pana Rafała Sarbaka jest siedziba Spółki mieszcząca się w Warszawie przy
ul. Rosoła 10.
Poza przedsiębiorstwem Emitenta pan Rafał Sarbak nie wykonuje działalności, która może mieć istotne znaczenie z punktu
widzenia działalności wykonywanej przez Emitenta.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem nie występują powiązania rodzinne pomiędzy panem Rafałem Sarbakiem a innymi
członkami Zarządu, Rady Nadzorczej lub osobami zarządzającymi wyższego szczebla.
Pan Rafał Sarbak posiada wykształcenie wyższe. W 2000 roku ukończył Politechnikę Koszalińską, specjalizacja inżynieria
komputerowa i uzyskał tytuł magistra inżyniera elektroniki.
Przebieg pracy zawodowej i zajmowane stanowiska:
1995 - 1997

Telewizja Kablowa Koszalin, Monter Urządzeń Teletransmisyjnych,

1997 - 2001

Computer Service Support ‘icMax’ Sp. z o.o., Kierownik Działu Technicznego,

2001 - 2003

Axel Springer Kontakt Sp. z o.o., Administrator sieci LAN/WAN,

2003 - 2004

Arteria Sp. z o.o. (aktualnie Art Media Sp. z o.o.), Kierownik IT,

2004 - 2005

Arteria Sp. z o.o. (aktualnie Art Media Sp. z o.o.), Vice Dyrektor Operacji,

od 2005

Własna działalność gospodarcza Rafał Sebastian Sarbak,

od 2005

Arteria S.A., Dyrektor ds. Technologii.

Pan Rafał Sarbak nie jest i w okresie ostatnich 5 lat nie był wspólnikiem ani akcjonariuszem spółek osobowych ani
kapitałowych.
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Pan Rafał Sarbak nie pełni i w okresie ostatnich 5 lat nie pełnił funkcji w organach żadnych spółek.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, w okresie ostatnich 5 lat pan Rafał Sarbak:
- nie był członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych ani wspólnikiem w innych spółkach
kapitałowych lub osobowych,
- nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo oszustwa,
- nie pełnił funkcji członka organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorujących w podmiotach, w stosunku do
których w okresie jego kadencji ogłoszono upadłość, ustanowiono zarząd komisaryczny lub otwarto likwidację,
- nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych
Emitenta ani zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta,
- nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych
(w tym organizacji zawodowych).

Katarzyna Musiatowicz – Dyrektor Call Center
Pani Katarzyna Musiatowicz pełni funkcję Dyrektora Call Center.
Miejscem wykonywania pracy przez panią Katarzynę Musiatowicz jest siedziba Spółki mieszcząca się w Warszawie przy
ul. Rosoła 10.
Poza przedsiębiorstwem Emitenta pani Katarzyna Musiatowicz nie wykonuje działalności, która może mieć istotne
znaczenie z punktu widzenia działalności wykonywanej przez Emitenta.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem nie występują powiązania rodzinne pomiędzy panią Katarzyną Musiatowicz
a innymi członkami Zarządu, Rady Nadzorczej lub osobami zarządzającymi wyższego szczebla.
Pani Katarzyna Musiatowicz uzyskała w 2004 roku absolutorium studiów magisterskich w Wyższej Szkole Gospodarowania
Nieruchomościami w Warszawie, Wydział Ekonomiczny, specjalizacja zarządzanie nieruchomościami. W 2002 roku
ukończyła studia licencjackie w Wyższej Szkole Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie, Wydział Ekonomiczny,
specjalizacja zarządzanie nieruchomościami i uzyskała tytuł licencjata.
Przebieg pracy zawodowej i zajmowane stanowiska:
1999 - 2000

Kontakt Telemarketing Sp. z o.o., Telemarketer,

2000 - 2001

Kontakt Telemarketing Sp. z o.o., Koordynator Zespołu,

2001 - 2003

Axel Springer Kontakt Sp. z o.o., Kierownik Zmiany,

2003

Arteria Sp. z o.o. (aktualnie Art Media Sp. z o.o.), Kierownik Projektu,

2003 - 2004

Arteria Sp. z o.o. (aktualnie Art Media Sp. z o.o.), Account Manager,

2004 - 2005

Gamabik Sp. z o.o., Przedstawiciel Handlowy,

2005

Hadwao Sp.J., Handlowiec,

od 2005

Własna działalność gospodarcza „Kasiek” Katarzyna Musiatowicz,

od 2005

Arteria S.A., Dyrektor Call Center.

Pani Katarzyna Musiatowicz nie jest i w okresie ostatnich 5 lat nie była wspólnikiem ani akcjonariuszem spółek osobowych
ani kapitałowych.
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Pani Katarzyna Musiatowicz nie pełni i w okresie ostatnich 5 lat nie pełniła funkcji w organach żadnych spółek.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, w okresie ostatnich 5 lat pani Katarzyna Musiatowicz:
- nie była członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych ani wspólnikiem w innych spółkach
kapitałowych lub osobowych,
- nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo oszustwa,
- nie pełniła funkcji członka organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorujących w podmiotach, w stosunku
do których w okresie jego kadencji ogłoszono upadłość, ustanowiono zarząd komisaryczny lub otwarto likwidację,
- nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych
Emitenta ani zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta,
- nie była podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych
(w tym organizacji zawodowych).

14.4. Konflikt interesów w organach administracyjnych, zarządzających
i nadzorczych oraz wśród osób zarządzających wyższego
szczebla
14.4.1. Zarząd
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem pan Wojciech Bieńkowski nie prowadzi interesów prywatnych ani nie wykonuje
innych obowiązków, które pozostawałyby w konflikcie z jego obowiązkami wobec Emitenta.
Członek Zarządu pan Riad Bekkar jest wspólnikiem następujących spółek: (i) Renloger Polska Sp. z o.o., w której posiada
udziały stanowiące 99% kapitału zakładowego spółki, (ii) Radius Sp. z o.o., w której posiada udziały stanowiące 95% kapitału
zakładowego spółki, oraz (iii) Radius Technology Sp. z o.o., w której posiada udziały stanowiące 55% kapitału zakładowego
spółki. Pan Riad Bekkar pełni również funkcję Prezesa Zarządu w spółkach Renloger Polska Sp. z o.o. oraz Radius Technology
Sp. z o.o. Informacja dotycząca działalności powyższych spółek została zawarta w tym punkcie powyżej.

14.4.2. Rada Nadzorcza
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem pan Zbigniew Łapiński, pan Marcin Kaczmarkiewicz, pan Grzegorz Leszczyński, pan
Paweł Grabowski oraz pan Wojciech Szwarc nie prowadzą interesów prywatnych ani nie wykonują innych obowiązków,
które pozostawałyby w konflikcie z ich obowiązkami wobec Emitenta.

14.4.3. Osoby zarządzające wyższego szczebla
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem pan Paweł Filipczak, pani Beata Nawrat, pani Edyta Soból, pan Rafał Sarbak oraz pani
Katarzyna Musiatowicz nie prowadzą interesów prywatnych ani nie wykonują innych obowiązków, które pozostawałyby
w konflikcie z ich obowiązkami wobec Emitenta.
Należy zwrócić uwagę, iż zakresy działalności poszczególnych podmiotów należących do grupy kapitałowej, do której
należy Emitent, tj. grupy Nova Holding Ltd. pokrywają się z uwagi na wspólny lub podobny przedmiot prowadzonej
działalności oraz występujące pomiędzy tymi podmiotami powiązania kapitałowe i osobowe. Z tego względu możliwe
jest naturalne i nieuniknione przenikanie się interesów powyższych osób w związku z ich obowiązkami wobec Emitenta
oraz związanymi z działalnością w innym podmiocie należącym do powyższej grupy kapitałowej.
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14.5. Umowy i porozumienia ze znaczącymi akcjonariuszami, klientami,
dostawcami lub innymi osobami, na podstawie których członkowie
organów zarządzających, nadzorczych oraz osoby zarządzające
wyższego szczebla zostały powołane na swoje stanowiska
Zgodnie z oświadczeniem Emitenta, według jego wiedzy nie zostały zawarte umowy ani porozumienia ze znaczącymi
akcjonariuszami, klientami, dostawcami lub innymi osobami, na podstawie których członkowie Zarządu, Rady Nadzorczej
oraz osoby zarządzające wyższego szczebla zostały powołane na swoje stanowiska.

14.6. Ograniczenia uzgodnione przez członków organów zarządzających
i nadzorczych oraz osoby zarządzające wyższego szczebla
w zakresie zbycia w określonym czasie posiadanych przez nie
papierów wartościowych Emitenta
W dniu 5 września 2006 r. członkowie Zarządu Emitenta – Wojciech Bieńkowski i Riad Bekkar oraz Nova Holding Limited
(Akcjonariusze) zawarli Umowę akcjonariuszy (Umowa), na mocy której zobowiązali się, że w okresie 18 miesięcy od
dnia zawarcia Umowy żaden z nich nie dokona zbycia akcji Emitenta na rzecz podmiotu niebędącego Akcjonariuszem
ani podmiotem zależnym lub dominującym w stosunku do Akcjonariusza według definicji zawartych w Umowie. Spod
powyższego zakazu wyłączono na mocy aneksu nr 1 z dnia 19 września 2006 roku możliwość zbycia przez Nova Holding
Limited 253.350 akcji Emitenta na rzecz osób trzecich niebędących Akcjonariuszami ani podmiotami zależnymi lub
dominującymi w stosunku do Akcjonariusza według definicji zawartych w Umowie. Opis Umowy został zawarty w części
IV, punkt 7.3. Umowy zakazu typu lock-up (...) niniejszego Prospektu.

15. W YNAGRODZENIE I INNE ŚWIADCZENIA
15.1. Członkowie Zarządu
Pan Wojciech Bieńkowski pełni funkcję Prezesa Zarządu od 2006 roku. Za 2005 rok pan Wojciech Bieńkowski otrzymał
od Emitenta wynagrodzenie pieniężne z tytułu świadczenia na rzecz Emitenta usług doradczych na podstawie Umowy
o świadczenie usług doradczych z dnia 1 czerwca 2005 roku, w wysokości 217.770 złotych brutto.
Pan Dariusz Stokowski sprawujący funkcję Prezesa Zarządu Emitenta w roku 2005 nie otrzymał z tego tytułu żadnego
wynagrodzenia. Pan Dariusz Stokowski jest Prezesem Zarządu Nova Communications Group Polska Sp. z o.o., która
otrzymała od Emitenta z tytułu świadczonych na rzecz Emitenta za 2005 rok usług wynagrodzenie w wysokości 457 tys.
złotych brutto.
Pan Riad Bekkar pełniący funkcję Członka Zarządu Emitenta w roku 2005 nie otrzymał z tego tytułu żadnego wynagrodzenia.
Pan Riad Bekkar jest większościowym wspólnikiem oraz Prezesem Zarządu Renloger Polska Sp. z o.o., która to spółka
otrzymała od Emitenta za 2005 rok z tytułu zawartych umów wynagrodzenie w wysokości 193 tys. złotych brutto.
Powyższe transakcje z podmiotami powiązanymi zostały opisane w części III, pkt 19 niniejszego Prospektu.
Ponadto, w 2005 roku pan Wojciech Bieńkowski oraz pan Riad Bekkar korzystali ze służbowych telefonów komórkowych.
Dodatkowo, w powyższym okresie, pan Wojciech Bieńkowski korzystał z samochodu służbowego. Łączny koszt
poniesiony przez Emitenta w 2005 roku z tytułu świadczeń w naturze (i) na rzecz pana Wojciecha Bieńkowskiego wyniósł
61.558,40 złotych (w tym 7.701,71 złotych koszty telefonu komórkowego oraz 53.856,69 złotych koszty najmu, amortyzacji
i eksploatacji samochodu) oraz (ii) na rzecz pana Riada Bekkara wyniósł 21.853,79 złotych (w tym 14.266,80 złotych koszty
telefonu komórkowego oraz 7.586,99 złotych koszty parkingu i paliwa).
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Obecni członkowie Zarządu Emitenta – pan Wojciech Bieńkowski oraz pan Riad Bekkar sprawują swoje funkcje na podstawie
uchwał Rady Nadzorczej, o których mowa w pkt 16.1. Dokumentu Rejestracyjnego. Warunki wynagrodzenia powyższych
osób zostały ustalone w uchwałach Rady Nadzorczej z dnia 4 października 2006 roku.

15.2. Członkowie Rady Nadzorczej
W 2005 roku funkcję Członków Rady Nadzorczej pełnili:
- pani Marta Stokowska,
- pan Piotr Wocial,
- pan Paweł Laskowski39.
Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymali wynagrodzenia pieniężnego ani świadczeń w naturze z tytułu usług świadczonych
na rzecz Emitenta w ramach pełnienia funkcji Członków Rady Nadzorczej. Pan Paweł Laskowski jest Prezesem Zarządu
Comtica Sp. z o.o., która to spółka otrzymała od Emitenta w 2005 roku wynagrodzenie w wysokości 6.100 złotych brutto
z tytułu sprzedaży na rzecz Emitenta serwera.

15.3. Osoby zarządzające wyższego szczebla
Pani Beata Nawrat otrzymuje wynagrodzenie z tytułu zawartej z Emitentem umowy o pracę. Pozostałe osoby zarządzające
wyższego szczebla uzyskują od Emitenta wynagrodzenie ze usługi doradcze świadczone na rzecz Emitenta na podstawie
zawartych z Emitentem umów o świadczenie usług opisanych szerzej w części III, punkt 6.4.2. Łączna wartość wypłaconych
powyższym osobom40 wynagrodzeń za rok 2005 wynosi 298 tys. złotych brutto.

15.4. Ogólna kwota wydzielona lub zgromadzona przez Emitenta lub jego
podmioty zależne na świadczenia rentowe, emerytalne lub podobne
im świadczenia
W 2005 roku Emitent nie wydzielił ani nie zgromadził jakichkolwiek kwot przeznaczonych na świadczenia rentowe
i emerytalne dla Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Emitenta lub osób zarządzających wyższego szczebla Emitenta.

16. PRAKT YKI ORGANU
I NADZORUJĄCEGO

ADMINISTRACYJNEGO,

ZARZĄDZAJĄCEGO

16.1. Data zakończenia kadencji członków organów administracyjnych,
zarządzających i nadzorczych
Zarząd
Prezes Zarządu pan Wojciech Bieńkowski został powołany do pełnienia swojej funkcji na podstawie uchwały nr 6/09/2006
Rady Nadzorczej Emitenta z dnia 4 września 2006 roku. Zgodnie ze statutem Spółki kadencja Zarządu trwa trzy lata,
w związku z czym kadencja pana Wojciecha Bieńkowskiego upłynie w dniu 4 września 2009 roku. Mandat pana Wojciecha
Bieńkowskiego wygaśnie najpóźniej z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się
31 grudnia 2008 roku.
Pan Riad Bekkar został powołany do Zarządu jako Członek Zarządu na podstawie uchwały nr 7/09/2006 Rady Nadzorczej
Emitenta z dnia 4 września 2006 roku. Zgodnie ze statutem Spółki kadencja Zarządu trwa trzy lata, w związku z czym
kadencja pana Riada Bekkara upłynie w dniu 4 września 2009 roku. Mandat pana Riada Bekkara wygaśnie najpóźniej
z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2008 roku.

Rada Nadzorcza
Pan Zbigniew Łapiński, pan Marcin Kaczmarkiewicz, pan Grzegorz Leszczyński, pan Paweł Grabowski i pan Wojciech Szwarc
zostali powołani do Rady Nadzorczej na podstawie uchwały nr 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia
18 sierpnia 2006 roku.
39 Osoby te zostały powołane w skład pierwszej Rady Nadzorczej na podstawie oświadczenia założycieli o zawiązaniu spółki akcyjnej oraz o objęciu akcji z dnia 30 listopada 2004
roku i pełnili swoje funkcje do dnia 16 lutego 2006 roku.
40 Łączna wartość wynagrodzeń osób zarządzających wyższego szczebla nie uwzględnia wynagrodzenia pani Edyty Soból, która świadczy usługi doradcze na rzecz Emitenta od
2006 roku.
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Zgodnie z § 15 ustęp 1 statutu obowiązującego w chwili powołania, kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.
W związku z powyższym, kadencja każdego z Członków Rady Nadzorczej upłynie z dniem 18 sierpnia 2009 roku zaś
ich mandaty wygasną najpóźniej z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się
31 grudnia 2008 roku.

16.2. Umowy o świadczenie usług członków organów administracyjnych,
zarządzających i nadzorczych z Emitentem lub z jego podmiotem
zależnym
określających
świadczenia
wypłacane
w
chwili
rozwiązania stosunku pracy
Emitent nie był w 2005 roku stroną umów o świadczenie usług zawartych z członkami organów zarządzających lub
nadzorczych Emitenta określających świadczenia wypłacane w chwili rozwiązania stosunku pracy z tymi osobami.

16.3. Komisja ds. audytu i komisja ds. wynagrodzeń Emitenta
W 2005 roku Emitent nie utworzył komisji ds. audytu ani komisji ds. wynagrodzeń.

16.4. Procedury ładu korporacyjnego
W uchwale nr 3/08/2006 z dnia 16 sierpnia 2006 roku Zarząd Emitenta złożył oświadczenie o przyjęciu i zamiarze stosowania
przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego określonych w „Dobrych Praktykach w Spółkach Publicznych 2005”, przyjętych
przez Zarząd i Radę Giełdy w dniu 15 grudnia 2005 roku. Przyjęcie powyższych zasad zostało następnie potwierdzone
w uchwale nr 1/08/2006 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 17 sierpnia 2006 roku oraz uchwale nr 5 Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki z dnia 18 sierpnia 2006 roku. Zgodnie z powyższymi uchwałami Emitent zacznie stosować zasady
ładu korporacyjnego w dniu złożenia wniosku o dopuszczenie do obrotu giełdowego. Zgodnie z przyjętym przez Emitenta
zakresem powyższych zasad, Emitent wyłączył częściowo stosowanie następujących zasad:
Zasada nr 28 – Dobre praktyki rad nadzorczych
Rada nadzorcza powinna działać zgodnie ze swym regulaminem, który powinien być publicznie dostępny. Regulamin
powinien przewidywać powołanie co najmniej dwóch komitetów:
• audytu oraz
• wynagrodzeń.
W skład komitetu audytu powinno wchodzić co najmniej dwóch członków niezależnych oraz przynajmniej jeden
posiadający kwalifikacje i doświadczenie w zakresie rachunkowości i finansów. Zadania komitetów powinien szczegółowo
określać regulamin rady nadzorczej. Komitety rady powinny składać radzie nadzorczej roczne sprawozdania ze swojej
działalności. Sprawozdania te spółka powinna udostępnić akcjonariuszom.
Komentarz Emitenta:
Spółka nie stosuje niniejszej zasady w zakresie dotyczącym utworzenia komitetów Rady Nadzorczej. W opinii Spółki
istniejąca struktura organizacyjna oraz rozmiar działalności nie wymaga tworzenia w ramach Rady Nadzorczej odrębnych
ciał zajmujących się tą problematyką. Jednocześnie powołanie komitetów wiązałoby się ze zwiększeniem kosztów
funkcjonowania Spółki.
Zasada nr 43 – Dobre praktyki w zakresie relacji z osobami i instytucjami zewnętrznymi
Wybór podmiotu pełniącego funkcję biegłego rewidenta powinien być dokonany przez radę nadzorczą po przedstawieniu
rekomendacji komitetu audytu lub przez walne zgromadzenie po przedstawieniu rekomendacji rady nadzorczej
zawierającej rekomendacje komitetu audytu. Dokonanie przez radę nadzorczą lub walne zgromadzenie innego wyboru niż
rekomendowany przez komitet audytu powinno zostać szczegółowo uzasadnione. Informacja na temat wyboru podmiotu
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pełniącego funkcje biegłego rewidenta wraz z uzasadnieniem powinna być zawarta w raporcie rocznym.
Komentarz Emitenta:
Spółka nie powołała komitetu audytu, z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu do zasady nr 28 powyżej.
W związku z przestrzeganiem przez Emitenta zasady nr 20 – Dobre praktyki rad nadzorczych:
(a) Przynajmniej połowę członków rady nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni, z zastrzeżeniem pkt. D).
Niezależni członkowie rady nadzorczej powinni być wolni od powiązań ze spółką i akcjonariuszami lub pracownikami,
które mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność niezależnego członka do podejmowania bezstronnych decyzji;
(b) szczegółowe kryteria niezależności powinien określać statut spółki;
(c) bez zgody większości niezależnych członków rady nadzorczej nie powinny być podejmowane uchwały w sprawach:
- świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez spółkę i jakiekolwiek podmioty powiązane ze spółką na rzecz członków
zarządu;
- wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotem powiązanym
ze spółką, członkiem rady nadzorczej albo zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi;
- wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki;
(d) w spółkach, gdzie jeden akcjonariusz posiada pakiet akcji dający ponad 50% ogólnej liczby głosów, rada nadzorcza
powinna liczyć co najmniej dwóch niezależnych członków, w tym niezależnego przewodniczącego komitetu audytu,
o ile taki komitet został ustanowiony,
na dzień sporządzenia Prospektu w Radzie Nadzorczej Emitenta następujące osoby pełnią funkcję niezależnych członków
Rady Nadzorczej:
- Zbigniew Łapiński,
- Wojciech Szwarc.

17. PRACOWNICY
17.1. Formy zatrudnienia pracowników Emitenta
17.1.1. Pracownicy Arteria S.A.
Emitent prowadzi działalność w Warszawie przy ulicy Rosoła 10.
Pracowników Spółki można podzielić na dwie grupy: pracownicy administracyjni oraz pracownicy operacyjni.
Pracownicy administracyjni to głównie osoby zatrudnione w działach księgowości i kadr, informatycy oraz pracownicy
zajmujący stanowiska kierownicze. Zatrudnieni są na umowę o pracę (etat), stałą umowę - zlecenie lub umowę o dzieło lub
na umowę o świadczenie usług doradczych. W połowie roku 2005 było 13 pracowników administracji. Na koniec roku 2005
było ich 28, a na dzień publikacji Prospektu 30.
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Tabela 17. Zatrudnienie- Pracownicy administracyjni
Wyszczególnienie

Umowa
o pracę – etat

Stała umowy
- zlecenie,
umowa
o dzieło

Umowa
o świadczenie
usług
doradczych

Razem

06.2005 r.

11

2

5

18

12.2005 r.

16

3

9

28

06.2006 r.

12

5

9

26

Na dzień zatwierdzenia Prospektu przez KNF

14

6

10

30

Źródło: Emitent
Pracownicy operacyjni to głównie osoby zatrudnione do pracy w charakterze telemarketerów, supervizor’ów i kierowników
zespołów telemarketingowych. Dominującą formą zatrudnienia pracowników operacyjnych jest umowa - zlecenie. Liczba
pracowników operacyjnych jest uzależniona od aktualnego zapotrzebowania, jednakże ze względu na dynamiczny rozwój
firmy stale rośnie.
Tabela 18. Zatrudnienie- Pracownicy operacyjni
Umowy
- zlecenie
telemarketing

Umowy zlecenie, inne

Outsourcing
od Art Media
Sp. z o.o.

Outsourcing
od Radius
Sp z o.o.

Razem

06.2005

0

1

197

0

198

12.2005

27

2

207

0

236

06.2006

365

3

0

50

418

Na dzień zatwierdzenia
Prospektu przez KNF

348

0

0

42

390

Wyszczególnienie

Źródło: Emitent
W roku 2005 Emitent korzystał z podwykonawstwa projektów oraz z pracowników operacyjnych spółki Arteria Sp. z o.o.
(aktualnie Art Media Sp z o.o.). W połowie roku 2005 na rzecz Arterii S.A. pracowało 197, a na koniec roku 207 pracowników
Arteria Sp. z o.o. (aktualnie Art. Media Sp z o.o.). Na dzień zatwierdzenia Prospektu Emitent korzystał z podwykonawstwa
projektów oraz z 42 pracowników operacyjnych zatrudnionych przez Spółkę Radius Sp. z o.o.
Liczba pracowników operacyjnych pozostających do dyspozycji Arterii S.A. wynosiła w połowie roku 2005 198 osób.
Na koniec roku 2005 ilość tych pracowników wzrosła do 236 osób. W połowie roku 2006 firma miała do dyspozycji 418,
a na dzień zatwierdzenia Prospektu 390 pracowników operacyjnych.

17.2. Posiadane akcje i opcje na akcje
Prezes Zarządu Emitenta pan Wojciech Bieńkowski posiada 13,3% akcji Emitenta.
Członek Zarządu Emitenta pan Riad Bekkar posiada 4,44% akcji Emitenta.

17.3. Opis ustaleń dotyczących uczestnictwa pracowników w kapitale
Emitenta
Według wiedzy Emitenta na dzień zatwierdzenia Prospektu nie ma żadnych ustaleń dotyczących uczestnictwa pracowników
w kapitale Emitenta.
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18. ZNACZNI AKCJONARIUSZE
18.1. Informacje o znacznych akcjonariuszach Emitenta
Znacznymi akcjonariuszami Emitenta są:
Nova Holding Limited z siedzibą 1.561.650 akcji stanowiących 61,02% kapitału zakładowego Emitenta
w Londynie
i uprawniających do wykonywania 1.689.610 głosów na Walnym Zgromadzeniu
Wojciech Bieńkowski

340.500 akcji stanowiących 13,31% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniających
do wykonywania 340.500 głosów na Walnym Zgromadzeniu

Riad Bekkar

113.500 akcji stanowiących 4,44% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniających
do wykonywania 113.500 głosów na Walnym Zgromadzeniu

IDM S.A. z siedzibą w Krakowie

290.056 akcji stanowiących 11,33% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniających
do wykonywania 290.056 głosów na Walnym Zgromadzeniu

Dariusz Stokowski

125.390 akcji stanowiących 4,9% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniających
do wykonywania 125.390 głosów na Walnym Zgromadzeniu

Inni

127.960 akcji stanowiących 5% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniających do
wykonywania 127.960 głosów na Walnym Zgromadzeniu

Źródło: Emitent

18.2. Informacja
dotycząca
znacznych
posiadających inne prawa głosu

akcjonariuszy

Emitenta

Znacznym akcjonariuszom nie przysługują inne prawa głosu niż przysługujące z posiadanych akcji.

18.3. Podmiot posiadający lub kontrolujący Emitenta
Podmiotem dominującym wobec Emitenta jest Nova Holding Ltd. Kontrola Nova Holding Ltd. nad Emitentem ma charakter
bezpośredni i polega na dysponowaniu większością praw głosu na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Ponadto, na mocy
umowy z dnia 5 września 2006 r., o której mowa w części III punkt 14 oraz w części IV punkt 7.3. niniejszego Prospektu,
akcjonariusze Emitenta – Wojciech Bieńkowski i Riad Bekkar zobowiązali się głosować na walnych zgromadzeniach Emitenta,
zgodnie z instrukcjami Nova Holding Ltd. Pośrednią kontrolę nad Emitentem sprawuje Dariusz Stokowski, akcjonariusz
dominujący w stosunku do Nova Holding Ltd.
Statut Emitenta nie zawiera ograniczeń w wykonywaniu kontroli nad Emitentem.

18.4. Opis wszelkich znanych Emitentowi ustaleń, których realizacja
może w późniejszej dacie spowodować zmiany w sposobie kontroli
Emitenta
Na dzień zatwierdzenia Prospektu, zgodnie z oświadczeniem Emitenta, nie istnieją ustalenia, których realizacja może
spowodować zmiany w sposobie kontroli Emitenta.

19. TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI
Poniżej przedstawiono transakcje z podmiotami powiązanymi Spółki (w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (WE)
Nr 2238/2004 roku), które miały miejsce w roku 2005 oraz w pierwszej połowie roku 2006.
Podmioty powiązane w stosunku do Emitenta to głównie spółki należące do Nova Holding LTD (Comtica Sp. z o.o., Polymus
Sp. z o.o., Program Sp. z o.o., 4FUN.TV S.A., Ciszewski Public Relations Sp. z o.o., Nova Communications Group Sp. z o.o.) oraz
do mniejszościowych akcjonariuszy Emitenta, pana Riada Bekkara (Renloger Sp. z o.o., Radius Sp. z o.o.) oraz pana Wojciecha
Bieńkowskiego (działalność gospodarcza pod nazwą Wojciech Bieńkowski Business Friends). Ponadto w okresie objętym
danymi historycznymi podmiotami powiązanymi Emitenta były spółki Arteria Sp. z o.o. (aktualnie Art Media Sp. z o.o.)41 oraz
41 Pan Dariusz Stokowski do kwietnia 2005 był członkiem Rady Nadzorczej Arteria S.A. (aktualnie Art Media Sp. z o.o.)
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Sellpoint Army42. Działalność gospodarcza pod nazwą Trinita prowadzona jest przez panią Martę Stokowską, żonę pana
Dariusza Stokowskiego.
Tabela 19. Transakcje Emitenta z podmiotami powiązanymi w 2005 roku ( w tys. zł)
Kontrahent

obroty w roku 2005 netto saldo na dzień 31.12.2005 brutto
sprzedaż

zakup

należności

zobowiązania

5

5

0

0

Nova Commuinications Group Polska
Sp. z o.o.

69

375

54

87

Arteria Sp. z o.o. (aktualnie Art Media
Sp. z o.o.)

2

1 135

0

770

Polymus Sp. z o.o.

335

117

263

74

Program Sp. z o.o.

22

0

8

0

Comtica Sp. z o.o.

Renloger Polska Sp. z o.o.

125

158

3

30

4FUN.TV S.A.

0

5

0

6

Business Friends Wojciech Bieńkowski

1

179

1

0

559

1974

329

967

Razem
Źródło: Emitent

Tabela 20. Transakcje z podmiotami powiązanymi na dzień 30.06.2006 r. (w tys. zł)
Kontrahent

obroty w roku 2006 netto

saldo na dzień 30.06.2006 brutto

sprzedaż

zakup

należności

zobowiązania

19

66

77

91

Polymus Sp. z o.o.

101

109

293

141

Renloger Polska Sp. z o.o.

456

75

6

0

Nova Commuinications Group Polska
Sp. z o.o.

Sellpoint Army Sp. z o.o.

2

0

2

0

4FUN.TV S.A.

0

1

0

7

Business Friends Wojciech Bieńkowski

0

100

1

0

Ciszewski Public Relations Sp. z o.o.

0

5

0

1

Radius Sp. z o.o.

0

651

0

173

Trinita Marta Stokowska

0

21

0

21

578

1 028

379

434

Razem
Źródło: Emitent

Tabela 21. Transakcje z podmiotami powiązanymi na dzień zatwierdzenia Prospektu przez KNF (tys. zł)
Kontrahent

obroty w roku 2006 do dnia
zatwierdzenia Prospektu netto

saldo na dzień zatwierdzenia
Prospektu brutto

sprzedaż

zakup

należności

zobowiązania

19

133

0

95

Polymus Sp. z o.o.

104

114

162

8

Renloger Polska Sp. z o.o.

511

85

73

3

Nova Commuinications Group Polska
Sp. z o.o.

42 Pan Wojciech Bieńkowski był wspólnikiem Sellpoint Army Sp. z o.o. Na dzień zatwierdzenia Prospektu pan Bieńkowski nie posiada udziałów w tej spółce.
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Sellpoint Army Sp. z o.o.

3

0

4

0

4FUN.TV S.A.

0

2

0

8

Business Friends Wojciech Bieńkowski

0

100

1

0

Ciszewski Public Relations Sp. z o.o.

0

6

0

0

Radius Sp. z o.o.

0

1 066

0

0

Trinita Marta Stokowska

0

21

0

21

637

1 527

240

135

Razem
Źródło: Emitent

19.1. Opis głównych transakcji (w tys. zł netto)
Kwoty transakcji podane w opisie są wartościami netto (nie zawierają podatku VAT). Większość transakcji z podmiotami
należącymi do Grupy Nova w okresie objętym historycznymi danymi finansowymi wynikała z faktu, że w początkowym
okresie działalności Emitenta dla spółek należących do Nova Holding Ltd. prowadzona była wspólna polityka administracyjna.
Przykładowo, Arteria S.A. wynajmowała od Bertelsmann Media Sp. z o.o. budynek przy ulicy Rosoła 10, w którym siedzibę
miały również Nova Communications Group Polska Sp. z o.o. i Polymus Sp. z o.o. Arteria S.A. refakturowała część kosztów
wynajmu na Nova Communications Polska Group Polska Sp. z o.o. i Polymus Sp. z o.o. Ponadto Grupa wykupiła pakiet
korporacyjnych numerów telefonów komórkowych o jednolitym formacie i z tańszymi kosztami połączeń pomiędzy
użytkownikami tych numerów. Każda z firm z Grupy podpisała osobną umowę na konkretne numery, jednakże w zależności
od potrzeb firmy wymieniały się numerami. Przykładowo 4FUN.TV S.A. przekazał jeden numer telefonu do Arteria S.A.,
koszty połączeń refakturowane były z 4FUN.TV S.A. na Arteria S.A. Takie rozwiązanie było prostsze od strony formalnej
i tańsze (uniknięcie kosztów rezygnacji z numeru w 4FUN.TV S.A.) niż rezygnacja z numeru operatora przez 4FUN.TV S.A.
oraz zawarcie nowej umowy przez Emitenta.
Ponadto pomiędzy Spółkami z Grupy miało miejsce szereg transakcji, których celem było efektywne rozdzielenie zasobów
Grupy na poszczególne Spółki (sprzedaż środków trwałych). Obecnie Emitent dąży do całkowitego oddzielenia kwestii
administracyjnych od pozostałych spółek Grupy, będzie więc ograniczał ilość transakcji z podmiotami powiązanymi
w II połowie roku 2006 i następnych latach.
Poniżej przedstawiono szczegółowy opis transakcji z poszczególnymi firmami należącymi do Grupy oraz z pozostałymi
podmiotami powiązanymi.
Comtica Sp. z o.o. - transakcje z Comtica Sp z o.o. dotyczyły jednorazowej, obustronnej sprzedaży sprzętu komputerowego.
Obie transakcje miały miejsce w 2005 roku i opiewały na 5 tys. zł. Zgodnie z oświadczeniem Emitenta, transakcje opisane
powyżej zostały zawarte na warunkach rynkowych.
Nova Communications Group Polska Sp. z o.o. - do listopada 2005 roku Nova Communications Group Polska Sp. z o.o.
miała swoją siedzibę w budynku wynajmowanym przez Emitenta. Transakcje z Nova dotyczyły głównie opłat za wynajem
pomieszczeń (44 tys. zł) płaconych przez Nova. W 2006 roku Emitent wykonał na rzecz Nova aplikację do obsługi jednej
z akcji Nova o wartości 15 tys. zł. Ponadto w 2005 roku Nova świadczyła Emitentowi usługi kadrowo-księgowe o wartości
92 tys. zł oraz usługi doradcze o wartości 216 tys. zł. W pierwszym półroczu 2006 roku było to odpowiednio 34 tys. zł
i 32 tys. zł. W roku 2005 Emitent korzystał z usług administracyjnych opłacanych przez Nova Communications Group. Usługi
te dotyczyły prowadzenia recepcji w budynku. Wartość kosztów z tym związanych, refakturowanych na Emitenta wyniosła
37 tys. zł. Zgodnie z oświadczeniem Emitenta, transakcje opisane powyżej zostały zawarte na warunkach rynkowych.
Arteria Sp. z o.o. (aktualnie Art Media Sp. z o.o.) była podmiotem powiązanym Emitenta od początku działalności
do kwietnia 2005 r. poprzez osobę pana Dariusza Stokowskiego. W tym okresie Emitent refakturował na rzecz
Arteria Sp. z o.o. (dawniej Art Media Sp. z o.o.) usługi telekomunikacyjne (2 tys. zł). Ponadto Arteria Sp. z o.o. (dawniej
Art. Media Sp. z o.o.) świadczyła na rzecz Emitenta usługi telemarketingowe o wartości 976 tys. zł (podwykonawstwo niektórych
projektów w początkowym okresie działalności Emitenta). Emitent zakupił od Arteria Sp. z o.o. (dawniej Art Media Sp z o.o.)
środki trwałe o wartości 86 tys. zł. Ponadto Arteria S.A. wykorzystywała powierzchnie biurowe Arteria Sp. z o.o. (dawniej
Art Media Sp. z o.o.) (18 tys. zł) oraz wynajmowała środki transportu (13 tys. zł). Zgodnie z oświadczeniem Emitenta, transakcje
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opisane powyżej zostały zawarte na warunkach rynkowych.
Polymus Sp. z o.o. - Arteria S.A. świadczyła na rzecz spółki Polymus Sp. z o.o. usługi call center. W roku 2005 miały one wartość
65 tys. zł, a w roku 2006 36 tys. zł. Ponadto w 2005 roku Arteria S.A. wynajmowała spółce Polymus Sp. z o.o. pomieszczenia
biurowe oraz obciążała Polymus Sp. z o.o. częścią kosztów telefonów komórkowych i stacjonarnych. Wartość tych usług
wyniosła 197 tys. zł. Inne usługi świadczone przez Emitenta na rzecz Polymus Sp. z o.o. miały w 2005 roku wartość łącznie
73 tys. zł a w roku 2006 65 tys. zł i dotyczyły pojedynczych usług podwykonawczych oraz usług informatycznych w 2005 r.
i usług doradztwa marketingowego w 2005 r.
Polymus Sp. z o.o. świadczyła na rzecz Arterii S.A. usługi konsultacji marketingowych. W 2005 roku ich wartość sięgnęła
78 tys. zł, natomiast w 2006 roku 64 tys. zł. Ponadto Polymus Sp. z o.o. sprzedała na rzecz Arterii S.A. środki trwałe o wartości
7 tys. w 2005 r. i 17 tys. zł w 2006 r. Zgodnie z oświadczeniem Emitenta, transakcje opisane powyżej zostały zawarte na
warunkach rynkowych.
Program Sp. z o.o. - transakcje z Program Sp z o.o. dotyczą usług informatycznych, internetowych oraz telefonicznych
świadczonych przez Arterię S.A. W 2005 roku wartość tych usług opiewała na 22 tys. zł. W roku 2006 nie wystąpiły transakcje
pomiędzy Emitentem, a firmą Program Sp. z o.o. Zgodnie z oświadczeniem Emitenta, transakcje opisane powyżej zostały
zawarte na warunkach rynkowych.
Renloger Polska Sp. z o.o. – transakcje pomiędzy Arteria S.A. oraz Renloger Polska Sp. z o.o. dotyczyły w większości sprzedaży
środków trwałych i wyposażenia. Transakcje te miały w roku 2005 wartość 158 tys. zł, natomiast do końca pierwszego
półrocza roku następnego 444 tys. zł. Na kwotę świadczeń zafakturowanych przez spółkę Renloger Polska Sp. z o.o. na
Arterię składały się: w 2005 r. w większości sprzedaż środków trwałych i wyposażenia na kwotę 110 tys. zł., jednorazowa
usługa doradztwa inwestycyjnego na kwotę 15 tys. zł oraz wynajem rejestratora rozmów za kwotę 33 tys. zł, a w 2006 r.
usługi doradcze na kwotę 75 tys. zł. Zgodnie z oświadczeniem Emitenta, transakcje opisane powyżej zostały zawarte na
warunkach rynkowych.
4 FUN.TV S.A. – transakcje z 4 FUN.TV S.A. dotyczą refakturowania przez 4 FUN.TV S.A. na rzecz Emitenta kosztów rozmów
telefonicznych. W 2005 roku wartość transakcji wyniosła około 5 tys. zł, a 2006 1 tys. zł. Zgodnie z oświadczeniem Emitenta,
transakcje opisane powyżej zostały zawarte na warunkach rynkowych.
Ciszewski Public Relations Sp z o.o. – w 2006 roku spółka Cieszewski Public Relations Sp. z o.o. świadczyła na rzecz Emitenta
usługi Public Relations o wartości 5 tys. zł. Zgodnie z oświadczeniem Emitenta, transakcje opisane powyżej zostały zawarte
na warunkach rynkowych.
Trinita (działalność gospodarcza) – saldo w wysokości 21 tys. zł dotyczy zakupu w 2006 roku przez Arterię S.A. samochodu
osobowego. Zgodnie z oświadczeniem Emitenta, transakcje opisane powyżej zostały zawarte na warunkach rynkowych.
Sellpoint Army Sp z o.o.- saldo dotyczy wynajmu przez Emitenta na rzecz Arterii S.A. powierzchni biurowej w roku 2006.
Faktury opiewają łącznie na 2 tys. zł. Zgodnie z oświadczeniem Emitenta, transakcje opisane powyżej zostały zawarte na
warunkach rynkowych.
Business Friends (działalność gospodarcza) –Business Friends świadczyła do czerwca 2006 roku usługi doradcze na rzecz
Emitenta. W roku 2005 usługi miały wartość 178,5 tys. zł (netto), natomiast w roku 2006 100 tys. zł. Zgodnie z oświadczeniem
Emitenta, transakcje opisane powyżej zostały zawarte na warunkach rynkowych.
Radius Sp. z o.o. – od początku roku 2006 Arteria S.A. zleca podwykonanie niektórych usług spółce Radius Sp. z o.o.
(wynajem sprzętu call center, wynajem pracowników call center, obsługa niektórych projektów). Do końca półrocza 2006
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wartość tych usług wyniosła 641 tys. zł. Zgodnie z oświadczeniem Emitenta, transakcje opisane powyżej zostały zawarte
na warunkach rynkowych.

20. INFORMACJE FINANSOWE DOT YCZĄCE AKT Y WÓW I PASY WÓW
EMITENTA, JEGO SY TUACJI FINANSOWEJ ORAZ ZYSKÓW I STRAT
20.1. Jednostkowe sprawozdania finansowe
W niniejszym rozdziale zamieszczone zostało sprawozdanie finansowe Emitenta, zbadane zgodnie z obowiązującymi
przepisami i normami zawodowymi, sporządzone za okres 01 stycznia 2006r. do 30 czerwca 2006r.
Ponadto zamieszczono, stanowiące porównywalne dane finansowe sprawozdanie finansowe Emitenta, zbadane zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa i normami zawodowymi, sporządzone za okres 01 stycznia 2005r. do 31 grudnia
2005 r., na podstawie, którego sporządzono porównywalne sprawozdanie finansowe za okres od 01 stycznia 2005 r.
do 30 czerwca 2005 r.
Stosownie do wymogów Rozporządzenia Komisji (WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 roku zamieszczone w Prospekcie
sprawozdania finansowe za okresy 01.01.2006r. - 30.06.2006r., 01.01.2005r. - 31.12.2005r., 01.01.2005r. -30.06.2005r. zostały
sporządzone i przedstawione w formie zgodnej z formą, jaka zostanie przyjęta w kolejnym opublikowanym sprawozdaniu
finansowym za rok 2006 z uwzględnieniem standardów i zasad rachunkowości oraz przepisów prawnych mających
zastosowanie do takiego rocznego sprawozdania finansowego.
Zaprezentowane w niniejszym rozdziale sprawozdania finansowe zawierają poszerzony – zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Finansów z dnia 18 października 2005r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych
i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, wymaganych w prospekcje emisyjnym dla emitentów z siedzibą na
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, dla których właściwe są polskie zasady rachunkowości – zakres dodatkowych informacji
i objaśnień w stosunku do historycznych sprawozdań finansowych, sporządzonych zgodnie z obowiązującymi przepisami
wskazanymi w opiniach biegłych rewidentów, w celu przedstawienia bardziej szczegółowych informacji przyszłym
inwestorom.
Sprawozdanie finansowe, obejmujące poszerzony zakres informacji finansowych w porównaniu z wcześniej zbadanymi
i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi, podlegały badaniu przez biegłego rewidenta.

20.2. Badanie historycznych rocznych sprawozdań finansowych
Prezentowane w Prospekcie sprawozdania finansowe ARTERIA S.A. za okres 01.01.2006 r. - 30.06.2006 r. oraz porównywalne
dane za okres 01.01.2005 r. - 31.12.2005 r. zostały sporządzone na podstawie zbadanych przez biegłych rewidentów
sprawozdań finansowych Spółki ARTERIA S.A. Pełna treść raportu z przeglądu (01.01.2006 r. - 30.06.2006 r.) i opinii
(01.01.2005 r. - 31.12.2005 r.) została zamieszczona w podpunkcie 3 niniejszego rozdziału.

20.3. Opinie biegłych rewidentów o poprawności i rzetelności sprawozdań
finansowych
20.3.1. Opinia z badania sprawozdań finansowych Spółki Arteria S.A.
sporządzonych za okresy od 01.01.2006 r. do 30.06.2006 r.,
od 01.01.2005 r. do 30.06.2005 r. oraz od 01.01.01.2005 r.
do 31.12.2005 r.
Dla Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki ARTERIA S.A.
Przedłożone przez Zarząd, poddane przeglądowi przez biegłych rewidentów, zgodnie z obowiązującymi przepisami
i normami zawodowymi, sprawozdania ARTERII S.A. za okres od 01 stycznia 2006 r. do 30 czerwca 2006 r., oraz zbadane przez
biegłych rewidentów sprawozdanie za okresy od 01 stycznia 2005 r do 31 grudnia 2005 r., które były podstawą sporządzenia
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porównywalnych danych finansowych, podlegały ponownemu badaniu w zakresie poszerzonych dodatkowych informacji
finansowych i objaśnień prezentowanych w Prospekcie oraz w celu spełnienia wymogów zawartych w Rozporządzeniu
Ministra Finansów z dnia 18 października 2005r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach
finansowych wymaganych w prospekcie emisyjnym dla emitentów z siedzibą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, dla
których właściwe są polskie zasady rachunkowości (DzU z 2005 r. nr 209 poz. 1743 z 26 października 2005 r.) oraz w celu
spełnienia wymogów zawartych w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. wdrażającym
Dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie informacji zawartych w prospektach emisyjnych oraz
formy, włączenia przez odniesienie i publikacji takich prospektów emisyjnych oraz upowszechniania reklam.
Za sporządzenie sprawozdań finansowych i porównywalnych danych finansowych oraz dokonanie przekształceń
i dostosowanie tych sprawozdań w sposób umożliwiający ich porównywalność odpowiedzialność ponosi Zarząd Spółki.
Forma i zakres prezentacji sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2006 r. do 30 czerwca 2006 r. i porównywalnych
danych finansowych za okres od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r., oraz od 1 stycznia 2005 r. do 30 czerwca 2005 r. oraz
zakres ujmowanych w nich danych został poszerzony w porównaniu z wcześniej zbadanymi sprawozdaniami finansowymi
w celu przedstawienia bardziej szczegółowych informacji przyszłym inwestorom.
Sprawozdania finansowe, obejmujące poszerzony – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 października
2005 r. (powołanego powyżej) zakres informacji finansowych w porównaniu z wcześniej zbadanymi i opublikowanymi
sprawozdaniami finansowymi, za okresy od 01 stycznia 2006 r. do 30 czerwca 2006 r. (uprzednio poddane przeglądowi),
od 01 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. z wyodrębnionym okresem półrocznym 2005 porównywalnym, podlegały
badaniu przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych MERITUM AUDYT Sp. z o.o. w Krakowie.
Badanie sprawozdań finansowych za ww. okresy przeprowadziliśmy, opierając się na wcześniej wydanych i opublikowanych
opinii oraz raporcie z przeglądu biegłych rewidentów oraz na samodzielnym badaniu w zakresie poszerzonych informacji
w celu przedstawienia bardziej szczegółowych informacji przyszłym inwestorom.
Forma i zakres prezentacji sprawozdania finansowego i porównywalne dane finansowe zamieszczone w Prospekcie,
oraz zakres ujmowanych w nich danych zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami
rachunkowości.
Sprawozdania te zostały zbadane stosownie do postanowień:
•

rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 76 poz. 694 z 2002 roku, z późniejszymi
zmianami);

•

norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.

Zamieszczone w dokumencie rejestracyjnym sprawozdania finansowe ARTERII S.A. za okresy od 01 stycznia 2006 r. do 30
czerwca 2006 r., od 01 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r., od 01 stycznia 2005 r. do 30 czerwca 2005 r., przedstawiają
prawidłowo, rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej tej Spółki na dni
kończące poszczególne okresy, tj. 30.06.2006 r., 31.12.2005 r., 30.06.2005 r.
Opinia biegłych rewidentów z badania sprawozdania za 2005 rok i raport z przeglądu sprawozdania na 30 czerwca 2006 r. na
temat poprawności i rzetelności tych sprawozdań finansowych, na których oparte zostało ponowne badanie sprawozdań
finansowych zawierających poszerzony zakres informacji dodatkowych i objaśnień, zostały zawarte poniżej w rozdziale
20 niniejszego Prospektu.
Kraków, dnia 29 lipca 2006 r.
MERITUM AUDYT Sp. z o.o.
30-004 Kraków al. J. Słowackiego 64
Podmiot uprawniony
do badania sprawozdań finansowych
Nr ewidencyjny 2903
Ewa Włodecka

Prezes Zarządu

Biegły Rewident

Ewa Włodecka

Nr ewid.4510/1822
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20.3.2. Raport z przeglądu sprawozdania finansowego spółki Arteria
S.A. za okres od 01.01.2006 roku do 30.06.2006 roku
Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta
z przeglądu sprawozdania finansowego
dla Rady Nadzorczej i Akcjonariuszy
obejmującego okres 01.01.2006 r. – 30.06.2006 r.
ARTERIA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie, ul. Jana Rosoła 10
Dokonaliśmy przeglądu załączonego sprawozdania finansowego Spółki Akcyjnej ARTERIA z siedzibą w Warszawie,
ul. Jana Rosoła 10, na które składa się:
1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 30.06.2006 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 4 822 145,21 zł,
3. rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2006 r. do 30.06.2006 r., wykazujący zysk netto 782 614,70 zł,
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2006r. do 30.06.2006r. wykazujące zwiększenie kapitału
własnego o kwotę 1 157 614,70 zł,
5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2006 r. do 30.06.2006 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków
pieniężnych o kwotę 89 889,93 zł,
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.
Za sporządzenie tego sprawozdania finansowego odpowiada kierownik jednostki. Naszym zadaniem było dokonanie przeglądu
tego sprawozdania finansowego.
Przegląd przeprowadziliśmy stosownie do postanowień:
1. rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002r. Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami),
2. norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce.
Normy nakładają na nas obowiązek zaplanowania i przeprowadzenia przeglądu w taki sposób, aby uzyskać umiarkowaną
pewność, że sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnych nieprawidłowości.
Przeglądu dokonaliśmy głównie drogą analizy danych sprawozdania finansowego, wglądu w księgi rachunkowe oraz
wykorzystania informacji uzyskanych od kierownictwa oraz osób odpowiedzialnych za finanse
i księgowość jednostki.
Zakres i metoda przeglądu sprawozdania finansowego istotnie różni się od badań leżących u podstaw opinii wyrażanej
o rzetelności, poprawności i jasności rocznego sprawozdania finansowego, dlatego nie możemy wydać takiej opinii
o załączonym sprawozdaniu.
Dokonany przez nas przegląd nie wykazywał potrzeb dokonania istotnych zmian w załączonym sprawozdaniu finansowym, aby
przedstawiało ono prawidłowo, rzetelnie i jasno sytuację majątkową.
i finansową Spółki na dzień 30.06.2006 r. oraz jej wynik finansowy za okres 01.01.2006 r. – 30.06.2006 r.
zgodnie z zasadami rachunkowości określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
(DzU z 2002 r. Nr 76, poz. 694) i wydanymi na jej podstawie przepisami, jak również z wymogami określonymi
w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien
odpowiadać prospekt emisyjny oraz skrót prospektu (DzU Nr 139, poz. 1568, z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzeniu Rady
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Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych (DzU Nr 139, poz. 1569, z późniejszymi zmianami).
Kraków, dnia 24 lipca 2006 roku.
MERITUM AUDYT Sp. z o.o.
30-004 Kraków al. .J. Słowackiego 64
Podmiot uprawniony
do badania sprawozdań finansowych
Nr ewidencyjny 2903

Biegły Rewident

Prezes Zarządu

Ewa Włodecka

Ewa Włodecka

Nr ewid. 4510/1822

20.3.3. Opinia biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego
za okres od 01.01 2005 roku do 31.12.2005 roku
Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta
dla Rady Nadzorczej i Akcjonariuszy
ARTERIA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie, ul. Jana Rosoła 10
Przeprowadziliśmy badanie sprawozdania finansowego Spółki Akcyjnej ARTERIA z siedzibą w Warszawie,
ul. Jana Rosoła 10, na które składa się:
1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2005 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2 792 094,27 zł,
3. rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r., wykazujący stratę netto 314 572,09 zł,
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. wykazujące zmniejszenie kapitału
własnego o kwotę 314 572,09 zł,
5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. wykazujący zmniejszenie stanu
środków pieniężnych o kwotę 16 656,20 zł,
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.
Za sporządzenie tego sprawozdania finansowego odpowiada kierownik jednostki. Naszym zadaniem było zbadanie
i wyrażenie opinii o rzetelności, prawidłowości i jasności tego sprawozdania finansowego oraz prawidłowości ksiąg
rachunkowych stanowiących podstawę jego sporządzenia.
Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień:
1. rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami),
2. norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce.
Badanie sprawozdania finansowego zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność,
pozwalającą na wyrażenie opinii o sprawozdaniu. W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie poprawności
zastosowanych przez jednostkę zasad (polityki) rachunkowości i znaczących szacunków, sprawdzenie – w przeważającej
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mierze w sposób wyrywkowy – dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają liczby i informacje zawarte
w sprawozdaniu finansowym, jak i całościową ocenę przedstawionego sprawozdania.
Uważamy, że badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyrażenia miarodajnej opinii.
Naszym zdaniem, zbadane sprawozdanie finansowe, obejmujące dane liczbowe i objaśnienia słowne:
1. przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej badanej jednostki
na dzień 31.12.2005r., jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.,
2. sporządzone zostało we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z określonymi w powołanej wyżej ustawie zasadami
(polityką) rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych.
Sprawozdanie z działalności jednostki jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości, a zawarte w nim
informacje, pochodzące ze zbadanego sprawozdania finansowego są z nim zgodne.
Nie zgłaszając zastrzeżeń do zbadanego sprawozdania informujemy, że występujący niedobór kapitałów własnych
określony w Art. 397 KSH, zobowiązuje Zarząd do zwołania Walnego Zgromadzenia celem powzięcia stosownej Uchwały.
Kraków, dnia 22 czerwca 2006 roku.
MERITUM AUDYT Sp .z o.o.
30-004 Kraków al. J. Słowackiego 64
Podmiot uprawniony
do badania sprawozdań finansowych
Nr ewidencyjny 2903.
Biegły Rewident

Prezes Zarządu

Ewa Włodecka

Ewa Włodecka

Nr ewid.4510/1822

20.4. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i porównywalnych
danych finansowych
20.4.1. Firma, forma prawna i przedmiot działalności
Tabela 22. Firma, forma prawna i przedmiot działalności Emitenta
Nazwa Emitenta:

ARTERIA Spółka Akcyjna

Siedziba Emitenta:

POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat m. Warszawa
miejscowość WARSZAWA

Adres:

ul. Jana Rosoła 10, 02-797 WARSZAWA

Telefon:

+48 22 648 80 72

Fax:

+48 22 648 40 73

Poczta elektroniczna:

office@arteriasa.pl

Strona internetowa

www.arteriasa.pl, www.aretriasa.com

Rejestracja:

Sąd Rejonowy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego Nr KRS 0000226167

Statystyczny numer identyfikacyjny
REGON:

140012670

Numer identyfikacji podatkowej NIP:

527-24-58-773
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Przedmiot działalności:
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Podstawowy przedmiot działalności Emitenta: PKD 74 86 Z Działalność centrów
telefonicznych (call center)

Źródło: Emitent

20.4.2. Czas trwania działalności Spółki
Czas trwania Emitenta jest nieograniczony.

20.4.3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym
Sprawozdanie finansowe przedstawia dane finansowe za okres od 01.01.2006r. do 30.06.2006r. oraz porównywalne dane
finansowe za dwa okresy (6 miesięczny i 12 miesięczny).

20.4.4. Skład organów Spółki
Tabela 23. Skład organów Spółki
Zarząd:

Wojciech Bieńkowski – Prezes Zarządu,
Riad Bekkar – Członek Zarządu.

Rada Nadzorcza:

Dariusz Stokowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Newens Ross - Członek Rady Nadzorczej,
Kaczmarkiewicz Marcin - Członek Rady Nadzorczej,
Makowska Biruta - Członek Rady Nadzorczej,
Koskowski Jacek - Członek Rady Nadzorczej

Źródło: Emitent

20.4.5. Wewnętrzne jednostki organizacyjne wchodzące w skład spółki
sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
W skład spółki nie wchodzą jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe.

20.4.6. Informacje o spółkach, dla których Arteria S.A. jest
jednostką dominującą lub znaczącym inwestorem. Informacje
o poł ączeniu spółki z inną Spółką w trakcie trwania okresu
sprawozdawczego
ARTERIA S.A. nie jest jednostką dominującą ani nie jest znaczącym inwestorem dla innych spółek i nie sporządza
skonsolidowanego sprawozdania finansowego. W trakcie trwania okresu sprawozdawczego nie nastąpiło połączenie
spółki z inną spółką.

20.4.7. Informacje o założeniach przyjętych przy sporządzaniu
sprawozdania finansowego oraz znanych okolicznościach
wskazujących na zagrożenie kontynuowania przez spółkę
działalności
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej przez jednostkę
w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie są znane okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez Spółkę
działalności.

20.4.8. Prezentacja i przekształcenie sprawozdań finansowych
Dane ujęte w sprawozdaniach za okresy porównywalne od 01.01.2005r do 31.12.2005r , oraz za okres wydzielony od
01.01.2005r do 31.12.2005r , prezentowane w prospekcie podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności
danych poprzez zastosowanie jednolitych zasad rachunkowości, a zwłaszcza sporządzania sprawozdań finansowych.
Historyczne dane finansowe, zbadane przez biegłego rewidenta, zostały sporządzone zgodnie z zakresem określonym
w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 18 października 2005 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych
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w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, wymaganych w prospekcie emisyjnym
dla emitentów z siedzibą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, dla których właściwe są polskie zasady rachunkowości.
W dodatkowej nocie objaśniającej w punkcie 17 omówiono zasady i rodzaj przekształcenia w zakresie rachunku zysków
i strat dokonanego w sprawozdaniu za 2005rok. Wprowadzone korekty nie wpływają na wysokość wyniku finansowego
i kapitału własnego w prezentowanych okresach.

20.4.9. Opinie podmiotu
finansowego

uprawnionego

do

badania

sprawozdania

Badane sprawozdanie za 2005 rok będące podstawą do sporządzenia danych porównywalnych za rok 2005 oraz za okres
pierwszego półrocza 2005, otrzymało opinię bez zastrzeżeń.
Sprawozdanie za okres od 1.01.2006 do 30.06.2006r podlegało przeglądowi dokonanemu przez podmiot uprawniony
do badania sprawozdań finansowych Meritum Audyt Sp. z o.o. Przegląd zakończono wydaniem Raportu z przeglądu
sprawozdania finansowego na dzień 30.06.2006r zgodnie z Normą nr 4 KRBR. z 2005r niewnoszącym zastrzeżeń.

20.4.10. Zasady (polityka) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów
i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz
sposobu sporządzania sprawozdania finansowego w zakresie,
w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru
Stosowane metody i zasady rachunkowości
Jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku
o rachunkowości obowiązującymi jednostki kontynuujące działalność.
Spółka sporządza rachunek zysków i strat w układzie kalkulacyjnym.
W sprawozdaniu finansowym Spółka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.
Wynik finansowy za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane
z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej
wyceny.
Zasady rachunkowości stosowane były w oparciu o zasadę ciągłości.
Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym.
Rachunek Przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią.

Bilans
Wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia dla kosztów prac rozwojowych,
pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe oraz o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Za wartości niematerialne i prawne uznaje się:
- koszty prac rozwojowych zakończonych pozytywnym wynikiem, które zostaną wykorzystane do produkcji,
- nabytą wartość firmy,
- nabyte prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje,
- nabyte prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych,
- know-how.
Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową w okresie przewidywanej ekonomicznej użyteczności,
według następujących zasad:
- koszty prac rozwojowych

20%

- wartość firmy

20%

- nabyte prawa majątkowe, licencje i koncesje

50%
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- oprogramowanie komputerów

50%

- pozostałe wartości niematerialne i prawne

20%

- wartości niematerialne i prawne o jednostkowej wartości nieprzekraczającej 3,5 tys. zł w dniu przyjęcia do użytkowaniajednorazowe spisanie w koszty amortyzacji.

Środki trwałe
są wycenianie w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia po aktualizacji wyceny składników majątku pomniejszonych
o skumulowane umorzenie oraz dokonane odpisy aktualizujące ich wartość.
W uzasadnionych przypadkach do ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych w budowie zalicza się różnice
kursowe z wyceny należności i zobowiązań powstałe na dzień bilansowy oraz odsetki od zobowiązań finansujących
wytworzenie lub nabycie środków trwałych.
Zgodnie z Ustawą o Rachunkowości wartość początkowa i dotychczas dokonane od środków trwałych odpisy amortyzacyjne
(umorzeniowe) mogą na podstawie odrębnych przepisów, ulegać aktualizacji wyceny.
Dla celów podatkowych przyjmowane były stawki amortyzacyjne wynikające z ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku
o podatku dochodowym od osób prawnych określającej wysokość amortyzacji stanowiącej koszty uzyskania
przychodów.
Środki trwałe umarzane są według metody liniowej począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia
do eksploatacji w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności.
Zastosowane stawki amortyzacyjne są wzorowane na maksymalnych stawkach podatkowych następująco:
- budowle i budynki

2,5-10%,

- urządzenia techniczne i maszyny (z wyłączeniem sprzętu komputerowego)

10-20%,

- sprzęt komputerowy

30%,

- środki transportu

20%, używane wg

maksymalnie dopuszczonych stawek podatkowych
- inne środki trwałe

do 20%.

Środki trwałe w budowie
Wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem,
pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. W uzasadnionych przypadkach do ceny nabycia lub kosztu
wytworzenia środków trwałych w budowie zalicza się różnice kursowe z wyceny należności i zobowiązań powstałe na
dzień bilansowy oraz odsetki od zobowiązań finansujących wytworzenie lub nabycie środków trwałych.

Inwestycje długoterminowe
Za inwestycje długoterminowe Spółka uznaje aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających
z przyrostu ich wartości, uzyskania z nich przychodów w formie odsetek, dywidend, udziałów w zyskach lub innych
pożytków.

Nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne i inne inwestycje niestanowiące aktywów finansowych zaliczone do
aktywów trwałych nie użytkowane przez jednostkę, lecz nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających
z przyrostu wartości tych aktywów lub uzyskania z nich przychodów, lub innych pożytków - wycenia się według ceny ich
nabycia pomniejszonej o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości lub według wartości godziwej.

Długoterminowe aktywa finansowe
Długoterminowe inwestycje finansowe wycenia się według cen nabycia.
Aktywa finansowe, dla których istnieje aktywny rynek wycenia się w wartości rynkowej. Inwestycje długoterminowe
wyrażone w walutach obcych wyceniane są po kursie kupna stosowanym w tym dniu przez bank, z którego usług
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korzysta Spółka, nie wyższym jednak od kursu średniego ustalonego dla danej waluty przez NBP na dzień bilansowy. Na
dzień bilansowy wycenę aktywów finansowych wyrażonych w cenie nabycia, pomniejszają odpisy z tytułu trwałej utraty
wartości.
Udziały łub akcje wycenia się według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Aktywa finansowe i zobowiązania finansowe
Aktywa finansowe uznaje się za nabyte, a zobowiązania finansowe za powstałe w przypadku zawarcia przez jednostkę
kontraktu, który powoduje powstanie aktywów finansowych u jednej ze stron i zobowiązania finansowego albo
instrumentu kapitałowego u drugiej ze stron.
Aktywa finansowe oraz zobowiązania finansowe, w tym również pochodne instrumenty finansowe i zawarte transakcje
terminowe, z których wynika zobowiązanie lub prawo do nabycia lub sprzedaży w przyszłym terminie ustalonej ilości
określonych instrumentów finansowych, po ustalonej cenie, wprowadza się do ksiąg rachunkowych pod datą zawarcia
kontraktu.
Aktywa finansowe wprowadza się do ksiąg rachunkowych na dzień zawarcia kontraktu w cenie nabycia, tj. wartości godziwej
poniesionych wydatków lub przekazanych w zamian innych składników majątkowych, zaś zobowiązania finansowe
w wartości godziwej uzyskanej kwoty lub wartości otrzymanych innych składników majątkowych.
Jednostka klasyfikuje instrumenty finansowe w dniu ich nabycia lub powstania do następujących kategorii: aktywa
finansowe i zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu, pożyczki udzielone i należności własne, aktywa finansowe
utrzymywane do terminu wymagalności, aktywa finansowe dostępne do sprzedaży.
Pożyczki udzielone i należności własne, niezależnie od terminu wymagalności, to aktywa finansowe powstałe wskutek
wydania bezpośrednio drugiej stronie kontraktu środków pieniężnych oraz obligacje i inne dłużne instrumenty finansowe
nabyte w zamian za wydane bezpośrednio drugiej stronie kontraktu środki pieniężne, jeżeli zbywający nie utracił kontroli
nad tymi instrumentami.
Wycenia się je nie później niż na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości skorygowanej ceny nabycia oszacowanej za
pomocą efektywnej stopy procentowej, niezależnie od tego, czy jednostka zamierza utrzymać je do terminu wymagalności
czy też nie.
Należności o krótkim terminie wymagalności, dla których nie określono stopy procentowej wycenia się w kwocie wymaganej
zapłaty, jeżeli ustalona za pomocą stopy procentowej przypisanej tej należności wartość bieżąca przyszłych przepływów
pieniężnych oczekiwanych przez jednostkę nie różni się istotnie od kwoty wymaganej zapłaty.
Zobowiązania finansowe, z wyjątkiem pozycji zabezpieczanych, wycenia się nie później niż na koniec okresu
sprawozdawczego w wysokości skorygowanej ceny nabycia.
Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu oraz instrumenty pochodne o charakterze zobowiązań wycenia się
w wartości godziwej.

Instrumenty pochodne
Uznawanie i wycena instrumentów pochodnych w bilansie.
Instrumenty pochodne ujmowane są w księgach, w momencie, gdy Spółka staje się stroną wiążącej umowy.
Na dzień bilansowy instrumenty pochodne wyceniane są w bilansie do wartości godziwej. Instrumenty pochodne
o wartości godziwej większej od zera są aktywami finansowymi i wykazywane są w aktywach finansowych, zaś instrumenty
o ujemnej wartości godziwej stanowią zobowiązania finansowe i wykazywane są w zobowiązaniach finansowych.
Zyski i straty wynikające ze zmiany wartości godziwej instrumentu zabezpieczającego przepływy pieniężne ujmowane
są w odrębnej pozycji kapitałów własnych, w takiej części, w jakiej dany instrument stanowi efektywne zabezpieczenie
związanej z nim pozycji zabezpieczanej. Część nieefektywną odnosi się w rachunek zysków i strat.
Jeżeli poddane zabezpieczeniu przyszłe zobowiązanie lub prognozowana transakcja prowadzą do ujęcia w bilansie
składnika aktywów lub zobowiązań, wówczas w chwili ujęcia tego składnika, związane z nim zyski i straty, które uprzednio
ujęte zostały bezpośrednio w kapitale własnym, są usuwane z tej pozycji i uwzględnione w cenie nabycia lub innej wartości
bilansowej danego składnika aktywów lub zobowiązania. Zyski lub straty powstałe na instrumencie zabezpieczającym
odnoszone są w rachunek zysków i strat w momencie, gdy dany zabezpieczany składnik aktywów i zobowiązań wpływa
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na rachunek zysków i strat.
Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich
cen sprzedaży netto na dzień bilansowy.
Poszczególne grupy zapasów są wycenianie w następujący sposób:
Materiały

cena nabycia - import lub
cena zakupu - zakupy krajowe

Usługi niezakończone

koszt wytworzenia

Towary

cena nabycia - import lub cena zakupu - zakupy krajowe

Koszty wytworzenia niezakończonej usługi wykonywanej na podstawie umów obejmują koszty poniesione od dnia
zawarcia odpowiedniej umowy do dnia bilansowego.

Należności
Wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny (po pomniejszeniu o odpisy
aktualizujące).
Należności wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po kursie średnim waluty stosowanym przez
Narodowy Bank Polski na ten dzień.
Różnice kursowe od należności wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzień wyceny i przy zapłacie zalicza się
odpowiednio: ujemne do kosztów finansowych i dodatnie do przychodów finansowych. W uzasadnionych przypadkach
odnosi się je do kosztu wytworzenia produktów, usług lub ceny nabycia towarów, a także wytworzenia środków trwałych
lub wartości niematerialnych i prawnych (odpowiednio na zwiększenie lub zmniejszenie tych kosztów).

Środki pieniężne
Wykazuje się w wartości nominalnej.
Wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po kursie średnim NBP.

Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne
Dokonywane są, jeżeli koszty poniesione dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych.
W tej pozycji wykazywane są również koszty poniesione w związku z planowaną emisją do rozliczenia z kapitałem
(z uzyskaną nadwyżka z emitowanych akcji).

Kapitały (fundusze) własne
Ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa,
statutu lub umowy spółki.
Kapitał zakładowy spółki kapitałowej wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub statucie i wpisanej w rejestrze
sądowym. Zadeklarowane, lecz nie wniesione wkłady kapitałowe ujmuje się jako należne wkłady na poczet kapitału.
Kapitał zapasowy tworzony jest z podziału zysku, przeniesienia z kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny oraz nadwyżki
wartości emisyjnej akcji powyżej ich wartości nominalnej pomniejszonej o koszty tej emisji. Pozostała część kosztów emisji
zaliczana jest do kosztów finansowych.

Rezerwy
Rezerwy tworzy się na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania i wycenia się je na dzień
bilansowy w wiarygodnie oszacowanej wartości. Rezerwy zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych,
kosztów finansowych lub strat nadzwyczajnych, zależnie od okoliczności, z którymi przyszłe zobowiązania się wiążą.

Zobowiązania
Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty z wyjątkiem zobowiązań, których
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uregulowanie zgodnie z umową następuje przez wydanie innych niż środki pieniężne aktywów finansowych lub wymiany
na instrumenty finansowe - które wycenia się według wartości godziwej.
Jeżeli termin wymagalności przekracza jeden rok od daty bilansowej, salda tych zobowiązań, z wyjątkiem zobowiązań
z tyto dostaw i usług, wykazuje się jako długoterminowe. Pozostałe części sald wykazywane są jako krótkoterminowe.
Zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy według kursu średniego ustalonego dla danej
waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień.
Różnice kursowe dotyczące zobowiązań wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzień wyceny i przy uregulowaniu
zalicza się odpowiednio: ujemne do kosztów finansowych i dodatnie do przychodów finansowych. W uzasadnionych
przypadkach odnosi się je do kosztu wytworzenia produktów, usług lub ceny nabycia towarów a także wytworzenia
środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.

Inne rozliczenia międzyokresowe
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających
na bieżący okres sprawozdawczy.
Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane z zachowaniem zasady ostrożności, obejmują w szczególności:
- równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi
w następnych okresach sprawozdawczych.

Rachunek zysków i strat
Przychody
Przychody ze sprzedaży obejmują należne lub uzyskane kwoty netto ze sprzedaży tj. pomniejszone o należny podatek
od towarów i usług (VAT) ujmowane w okresach, których dotyczą niezależnie od terminu zapłaty lub fakturowania.

Koszty
Spółka prowadzi ewidencje kosztów w układzie rodzajowym oraz w układzie kalkulacyjnym.
W księgach rachunkowych danego okresu ujmuje się wszystkie koszty związane z przychodami danego okresu.
Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów obejmuje koszty bezpośrednio z nimi związane oraz uzasadnioną
część kosztów pośrednich.
Koszty sprzedaży obejmują koszty promocji, reklamy i marketingu.
Koszty ogólnego zarządu obejmują koszty funkcjonowania Spółki, a w szczególności koszty zarządu, koszty, których nie
można przyporządkować do kosztów realizowanych projektów, koszty działów pracujących na potrzeby całej spółki.
Na wynik finansowy Spółki wpływają ponadto:
- pozostałe przychody i koszty operacyjne pośrednio związane z działalnością Spółki w zakresie m.in. zysków i strat ze
zbycia niefinansowych aktywów trwałych, aktualizacji wyceny aktywów niefinansowych, utworzenia i rozwiązania rezerw
na przyszłe ryzyko, kar, grzywien i odszkodowań, otrzymania lub przekazania darowizn,
- przychody finansowe z tytułu dywidend (udziałów w zyskach), odsetek, zysków ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości
inwestycji, nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi,
- koszty finansowe z tytułu odsetek, strat ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki ujemnych różnic
kursowych nad dodatnimi,
- straty i zyski nadzwyczajne powstałe na skutek trudnych do przewidzenia zdarzeń niezwiązanych z ogólnym ryzykiem
prowadzenia Spółki poza jej działalnością operacyjną.

Opodatkowanie
Wynik finansowy brutto korygują:
- bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, aktywa oraz rezerwy z tytułu odroczonego
podatku dochodowego.
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Podatek dochodowy bieżący
Bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych są naliczone zgodnie z przepisami
podatkowymi.

Podatek dochodowy odroczony
W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów
a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości, jednostka tworzy rezerwę i ustala
aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, którego jest podatnikiem.
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do
odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości
zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego.
Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego,
wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które
spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości.
Wykazywana w rachunku zysków i strat część odroczona stanowi różnicę pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu
podatku odroczonego na koniec i początek okresu sprawozdawczego.
Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, dotyczące operacji rozliczanych z kapitałem własnym,
odnosi się również na kapitał własny.

Zmiany zasad rachunkowości w okresie sprawozdawczym
Nie występują, z wyjątkiem zmian w sporządzeniu Rachunku Zysków i Strat z wersji porównawczej na wersję kalkulacyjną.

20.4.11. Średnie kursy wymiany złotego, w stosunku do euro w okresie
objętym sprawozdaniem finansowym
Tabela 24. Kursy wymiany
Wyszczególnienie

Średni kurs w
okresie (1)

30.06.2006

Minimalny kurs w
okresie (2)

Maksymalny kurs
w okresie (3)

Kurs na ostatni
dzień okresu

3,9002

3,7726

4,0434

4,0434

31.12.2005

4,0233

3,8598

4,2756

3,8598

30.06.2005

4,0805

3,9119

4,2756

4,0401

Źródło: NBP
Średnia kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie.
Najniższy kurs w okresie - tabele kursowe o numerach: 42/A/NBP/2006, 252/A/NPB/2005, 41/A/NBP/2005
Najwyższy kurs w okresie - tabele kursowe o numerach: 126/A/NBP/2006, 83/A/NBP/2005, 83/A/NBP/2005

20.4.12. Wybrane dane finansowe przeliczone na euro
Tabela 25. Podstawowe pozycje bilansu w przeliczeniu na euro
30.06.2005 r.
tys. zł

tys. euro

Aktywa razem

WYBRANE DANE FINANSOWE

4 822

1 193

Aktywa trwałe

2 109

522

Aktywa obrotowe

2 713

671

Pasywa razem

4 822

1 193

968

240

3 854

953

Kapitał własny
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
31.12.2005 r.
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tys. zł

tys. euro

Aktywa razem

WYBRANE DANE FINANSOWE

2 792

723

Aktywa trwałe

1 154

299

Aktywa obrotowe

1 638

424

Pasywa razem

2 792

723

Kapitał własny

(190)

(49)

2 982

772

tys. zł

tys. euro

1 880

465

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
30.06.2005 r.
WYBRANE DANE FINANSOWE
Aktywa razem
Aktywa trwałe

630

156

Aktywa obrotowe

1 250

309

Pasywa razem

1 880

465

Kapitał własny
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

203

50

1 677

415

Źródło: Emitent, NBP
Do przeliczenia danych bilansu na ostatni dzień okresu 30.06.2006 r., przyjęto kurs euro ustalony przez NBP na ten dzień,
tj. kurs 4,0434 zł/euro.
Do przeliczenia danych bilansu na ostatni dzień okresu 31.12.2005 r., przyjęto kurs euro ustalony przez NBP na ten dzień,
tj. kurs 3,8598 zł/euro.
Do przeliczenia danych bilansu na ostatni dzień okresu 30.06.2005 r., przyjęto kurs euro ustalony przez NBP na ten dzień,
tj. kurs 4,0401 zł/euro.
Tabela 26. Podstawowe pozycje rachunku zysków i strat w przeliczeniu na euro
01.01.2006r. – 30.06.2006 r.
WYBRANE DANE FINANSOWE

tys. zł

tys. euro

6 556

1 681

5 115

1 311

936

240

1 008

258

Zysk (strata) z działalności gospodarczej

909

233

Zysk (strata) brutto

909

233

Zysk (strata) netto

783

201

tys. zł

tys. euro

2 802

696

Przychody ze sprzedaży produktów
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów
Koszty wytworzenia sprzedanych produktów
Wartość sprzedanych towarów i materiałów
Zysk brutto na sprzedaży
Zysk z działalności operacyjnej

01.01.2005 r. – 30.06.2005 r.
WYBRANE DANE FINANSOWE
Przychody ze sprzedaży produktów
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów
Koszty wytworzenia sprzedanych produktów
143

211

52

2 525

627

Dokument rejestracyjny

Prospekt emisyjny Arteria S.A.

Wartość sprzedanych towarów i materiałów

185

46

Zysk brutto na sprzedaży

95

23

Zysk z działalności operacyjnej

95

23

Zysk (strata) z działalności gospodarczej

91

22

Zysk (strata) brutto

91

22

Zysk (strata) netto

78

19

tys. zł

tys. euro

6 778

1 661

221

54

6 033

1 478

190

46

(271)

(66)

Zysk z działalności operacyjnej

(326)

(80)

Zysk (strata) z działalności gospodarczej

(340)

(83)

Zysk (strata) brutto

(340)

(83)

Zysk (strata) netto

(315)

(77)

01.01.2005 r. – 31.12.2005 r.
WYBRANE DANE FINANSOWE
Przychody ze sprzedaży produktów
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów
Koszty wytworzenia sprzedanych produktów
Wartość sprzedanych towarów i materiałów
Zysk brutto na sprzedaży

Źródło: Emitent, NBP.
Do przeliczenia danych rachunku zysków i strat za okres 01.01.2006 r.-30.06.2006 r. przyjęto kurs średni euro, obliczony jako
średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, ustalonych przez NBP
na ten dzień, tj. kurs 3,9002 zł/euro.
Do przeliczenia danych rachunku zysków i strat za okres 01.01.2005 r.-30.06.2005 r. przyjęto kurs średni euro, obliczony jako
średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, ustalonych przez NBP
na ten dzień, tj. kurs 4,0233 zł/euro.
Do przeliczenia danych rachunku zysków i strat za okres 01.01.2005 r.-31.12.2006 r. przyjęto kurs średni euro, obliczony jako
średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, ustalonych przez NBP
na ten dzień, tj. kurs 4,0805 zł/euro.
Tabela 27. Podstawowe pozycje rachunku przepływów pieniężnych w przeliczeniu na euro
01.01.2006 r. - 30.06.2006 r.
WYBRANE DANE FINANSOWE

tys. zł

A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej

tys. euro

499

128

(999)

(256)

C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej

410

105

D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/- B+/- C)

(90)

(23)

F. Środki pieniężne na początek okresu

108

28

18

4

tys. zł

tys. euro

341

85

B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej

G. Środki pieniężne na koniec okresu
01.01.2005 r. - 30.06.2005 r.
WYBRANE DANE FINANSOWE
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej
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B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej

(653)

(162)

C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej

325

81

D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/- B+/- C)

13

3

F. Środki pieniężne na początek okresu

0

0

13

3

tys. zł

tys. euro

521

127

(1 278)

(313)

C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej

865

212

D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/- B+/- C)

108

26

0

0

108

28

G. Środki pieniężne na koniec okresu
01.01.2005 r. - 31.12.2005 r.
WYBRANE DANE FINANSOWE
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej

F. Środki pieniężne na początek okresu
G. Środki pieniężne na koniec okresu
Źródło: Emitent, NBP

Do przeliczania danych rachunku przepływów pieniężnych za okres 01.01.2006 r. – 30.06.2006 r. przyjęto niżej opisane kursy
euro:
do obliczenia danych z pozycji A, B, C, D – kurs średni obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na
ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, ustalonych przez NBP na ten dzień, tj. 3,9002 zł/euro,
do obliczenia danych pozycji G – kurs ustalony przez NBP na dzień 31.12.2005 r., tj. kurs 3,8598 zł/euro,
do obliczenia danych pozycji F – kurs ustalony przez NBP na dzień 30.06.2006 r., tj. kurs 4,0434 zł/euro.
Do przeliczania danych rachunku przepływów pieniężnych za okres 01.01.2005 r. – 30.06.2005 r. przyjęto niżej opisane kursy
euro:
do obliczenia danych z pozycji A, B, C, D – kurs średni obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na
ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, ustalonych przez NBP na ten dzień, tj. 4,0805 zł/euro,
do obliczenia danych pozycji G – kurs ustalony przez NBP na dzień 31.12.2004 r., tj. kurs 4,079 zł/euro,
do obliczenia danych pozycji F – kurs ustalony przez NBP na dzień 30.06.2005 r., tj. kurs 4,0401 zł/euro.
Do przeliczania danych rachunku przepływów pieniężnych za okres 01.01.2005 r. – 31.12.2005 r. przyjęto niżej opisane kursy
euro:
do obliczenia danych z pozycji A, B, C, D – kurs średni obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na
ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, ustalonych przez NBP na ten dzień, tj. 4,0233 zł/euro,
do obliczenia danych pozycji G – kurs ustalony przez NBP na dzień 31.12.2004 r., tj. kurs 4,079 zł/euro,
do obliczenia danych pozycji F – kurs ustalony przez NBP na dzień 31.12.2005 r., tj. kurs 3,8598 zł/euro.

20.4.13. Różnice pomiędzy polskimi a międzynarodowymi standardami
rachunkowości
Spółka Akcyjna ARTERIA stosuje zasady rachunkowości zgodne z ustawą z dnia 29 września 1994r. (Dz. U z 2002r. Nr 76, poz.
694 z późniejszymi zmianami).
Po dokonaniu wstępnej analizy różnic pomiędzy stosowanymi w Spółce polskimi zasadami rachunkowości, a sprawozdaniem
finansowym, które zostałoby sporządzone zgodnie z MSR/MSSF nie zidentyfikowano istotnych różnic dotyczących kapitału
własnego i wyniku finansowego netto. Mimo dołożenia należytej staranności wskazanie danych w sposób wiarygodny nie
jest możliwe.
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Spółka prowadzi prace zmierzające do zastąpienia polskich zasad rachunkowości, zasadami opartymi na MSR/MSSF.
Obszary wymagające dostosowania do zasad MSSF to:
- oszacowanie rezerw na świadczenia emerytalne i pracownicze i ujęcie w księgach i w sprawozdaniu finansowym,
- rozszerzenie ewidencji bilansowej i pozabilansowej umożliwiającej ujawnienie w sprawozdaniach wg MSSF, w porównaniu do
wymaganych w polskich przepisach głównie w obszarze instrumentów finansowych, opisywanych w informacji dodatkowej.
Zidentyfikowano obszary występowania głównych różnic pomiędzy sprawozdaniem finansowym publikowanym przez
Spółkę, sporządzonym zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości, a sprawozdaniem sporządzonym zgodnie z MSR
w zakresie:
Rezerwy na świadczenia pracownicze
Zobowiązanie z tyt. świadczeń pracowniczych zgodnie z MSR , określa się metodą aktuarialną. Spółka nie dokonała
obliczenia zobowiązań z tego tytułu, szacując kwotę rezerw na świadczenia pracownicze, dotyczącą zatrudnienia około
20 osób ( w wieku średnio około 30 lat) jako nieistotną na dzień sporządzenia sprawozdania.
Zgodnie z MSR należało wyliczyć podatek odroczony od tej kwoty, uznanej przez spółkę za nieistotną.
Zakres informacji dodatkowych:
Według MSR istnieje obowiązek informowania i ujawniania ryzyk w szerszym zakresie, niż w prezentowanej informacji
sporządzonej przez Spółkę na podstawie polskich zasad rachunkowości. Zakres zagadnień objętych informacją dodatkową
wg PR odbiega w niektórych obszarach znacznie od zakresu wymaganego w MSR. Sporządzenie pełnego wykazu różnic
w tym zakresie byłoby możliwe po sporządzeniu sprawozdania wg MSR.

20.5. Sprawozdanie finansowe Emitenta
Tabela 28. Bilans
Wyszczególnienie

Lp.

Aktywa

I.

Aktywa Trwałe

Nota

30.06.2006

31.12.2005

30.06.2005

2 109

1 154

630

1

Wartości niematerialne i prawne

1

297

115

2.

Rzeczowe aktywa trwałe

2

1 700

1 001

3.

Należności długoterminowe

a)

Od jednostek powiązanych

b)

Od jednostek pozostałych

4.

Inwestycje długoterminowe

4.1.

Nieruchomości

4.2.

Wartości niematerialne i prawne

4.3.

Długoterminowe aktywa finansowe

a)

W jednostkach powiązanych

b)

W pozostałych jednostkach

4.4.

Inne inwestycje długoterminowe

5.

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

3

112

38

5.1.

Aktywa z tytułu odroczonego podatku
dochodowego

112

38

5.2.

Inne rozliczenia międzyokresowe

II.

Aktywa obrotowe

2 713

1 638

1 250

1.

Zapasy

2.

Należności krótkoterminowe

2 192

1 369

1 163

2.1.

Od jednostek powiązanych

4

146

630
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2.2.

Od pozostałych jednostek

3.

Inwestycje krótkoterminowe

3.1.

Krótkoterminowe aktywa finansowe

a)

W jednostkach powiązanych

b)

W pozostałych jednostkach

c)

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

3.2.

Inne inwestycje krótkoterminowe

4.

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Dokument rejestracyjny

5

1 369

1 163

439

108

13

439

108

13

18

108

13

82

161

74

4 822

2 792

1 880

30.06.2006

31.12.2005

30.06.2005

968

-190

203

500

500

500

-375

-375

421

6

Aktywa razem

Lp.

2 192

Wyszczególnienie

Nota

Pasywa

I.

Kapitał własny

1.

Kapitał zakładowy

2.

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wartość
ujemna)

3.

Akcje własne

4.

Kapitał zapasowy

5.

Kapitał z aktualizacji wyceny

6.

Pozostałe kapitały rezerwowe

7

7.

Zysk (strata) netto z lat ubiegłych

-315

8.

Zysk (strata) netto

783

-315

78

9.

Odpisy z zysku w ciągu roku obrotowego

II.

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

3 854

2 982

1 677

1.

Rezerwy na zobowiązania

108

40

38

1.1.

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku
dochodowego

5

13

1.2.

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne

a)

długoterminowa

b)

krótkoterminowa

1.3.

Pozostałe rezerwy

103

27

38

103

27

38

959

747

227

959

747

227

2 787

1 791

1 412

2 787

1 791

1 412

a)

długoterminowa

b)

krótkoterminowa

2.

Zobowiązania długoterminowe

2.1.

Wobec jednostek powiązanych

2.2.

Wobec pozostałych jednostek

3.

Zobowiązania krótkoterminowe

3.1.

Wobec jednostek powiązanych

3.2.

Wobec pozostałych jednostek

3.3.

Fundusze specjalne

4.

Rozliczenia międzyokresowe

4.1.

Ujemna wartość firmy

4.2.

Inne rozliczenia międzyokresowe

8

9

10

11

404
404
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a)

Długoterminowe

b)

Krótkoterminowe
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404

Pasywa razem

4 822

2 792

1 880

Źródło: Emitent
Tabela 29. Liczba akcji i wskaźniki wartości Spółki na akcję
Wyszczególnienie

30.06.2006

Wartość księgowa (w tys. zł)
Liczba akcji

31.12.2005

30.06.2005

968

-190

203

5 000

5 000

5 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

193

-38

40

Średnia ważona liczba akcji (w szt.) po zmianie
wartości na 0,20 zł

2 500 000

2 500 000

2 500 000

Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł) po
zmianie wartości na 0,20 zł

0,31

0,03

-0,13

3 259 056 / 3 419 056

3 259 056 / 3 419 056

3 259 056 / 3 419 056

0,30 / 0,28

-0,06 / -0,06

0,06 / 0,06

Rozwodniona wartość akcji (mini/max)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję
(w zł) (mini/max)
Źródło: Emitent
Tabela 30. Rachunek zysków i strat
Lp.
I.

Wyszczególnienie

01.01.2006 – 01.01.2005 –
30.06.2006 30.06.2005

Nota

Przychody netto ze sprzedaży produktów,
towarów i materiałów, w tym:

01.01.2005
- 31.12.2005

6 556

3 013

6 999

6 556

2 802

6 778

211

221

5 115

2 710

6 223

5 115

2 525

6 033

185

190

303

776

od jednostek powiązanych
1.

Przychody netto ze sprzedaży produktów

12

2.

Przychody netto ze sprzedaży towarów
i materiałów

13

II.

Koszty sprzedanych produktów, towarów
i materiałów, w tym:
od jednostek powiązanych

1.

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów

2.

Wartość sprzedanych towarów i materiałów

14

III.

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)

IV.

Koszty sprzedaży

14

23

V.

Koszty ogólnego zarządu

14

482

208

1 000

VI.

Zysk (strata) ze sprzedaży (III-IV-V)

936

95

-271

VII.

Pozostałe przychody operacyjne

1.

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów
trwałych

2.

Dotacje

3.

Inne przychody operacyjne

VIII.

Pozostałe koszty operacyjne

1 441

15

47

74
74

16

148

2

55

Prospekt emisyjny Arteria S.A.

Dokument rejestracyjny

1.

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów
trwałych

2.

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

3.

Inne koszty operacyjne

IX.

Zysk (strata) z działaln. operacyjnej
(VI+VII-VIII)

X.

Przychody finansowe

1.

Dywidendy i udziały w zyskach

2

55

1 008
17

2.

Odsetki

3.

Zysk ze zbycia inwestycji

4.

Aktualizacja wartości inwestycji

5.

Inne

XI.

Koszty finansowe

1.

Odsetki

2.

Strata ze zbycia inwestycji

3.

Aktualizacja wartości inwestycji

4.

Inne

XII.

Zysk (strata) z działalności gospodarczej
(IX+X-XI)

XIII.

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
(XIII.1 – XIII.2)

1.

Zyski nadzwyczajne

2.

Straty nadzwyczajne

XIV.

Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)

XV.

Podatek dochodowy

1.

95

-326

16

36

16

7

29
18

115

4

50

91

1

47

24

3

3

909

91

-340

909

91

-340

126

13

-25

Część bieżąca

207

13

2.

Część odroczona

-81

XVI.

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku
(zwiększenia straty)

XVI.

Zysk (strata) netto (XIV-XV)

19

20

01.01.2006
– 30.06.2006
Zysk (strata) netto (zanalizowany) w tys. zł

78

01.01.2005
– 30.06.2005

-315

01.01.2005 31.12.2005
78

-315

5 000

5 000

5 000

156

15

-63

2 500 000

2 500 000

2 500 000

0,31

0,03

-0,13

3 259 056 / 3 419 056

3 259 056 / 3 419 056

3 259 056 / 3 419 056

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w
zł) po zmianie wartości na 0,20 zł
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji
zwykłych (mini/max)

783

783

Średnia ważona liczba akcji zwykłych
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) po
zmianie wartości na 0,20 zł

-25
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Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję
zwykłą (w zł) (mini/max)

0,24 / 0,23

0,02 / 0,02

-0,10 / -0,09

Źródło: Emitent
Tabela 31. Zestawienie zmian w kapitale własnym (w tys. zł)
Lp.

Pozycja zestawienie zmian w kapitale własnym

01.01.2006
– 30.06.2006

I.

Kapitał własny na początek okresu, (BO)

a)

Zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

b)

korekty błędów podstawowych

I.a.

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu
do danych porównywalnych

-190

1.

Kapitał podstawowy na początek okresu

500

1.1.

Zmiany kapitału zakładowego

a)
b)

Zmniejszenia (z tytułu)

1.2.

Kapitał zakładowy na koniec okresu

500

2.

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek
okresu

375

2.1.

Zmiana należnych wpłat a kapitał zakładowy

-375

a)

zwiększenie (z tytułu)

b)

zmniejszenia (z tytułu)

2.2.

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu

3.

Akcje (udziały) własne na początek okresu

3.1.

Zmiany akcji (udziałów)własnych

0

zwiększenie (z tytułu)

500

500

- emisji akcji

500

500

500

500

375

375

500

500

Akcje (udziały) własne na koniec okresu

4.

Kapitał zapasowy na początek okresu

4.1.

Zmiany kapitału zapasowego

a)

zwiększenie (z tytułu)
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo
minimalną wielkość)

b)

01.01.2005
- 31.12.2005

0

3.2.

-190

01.01.2005
– 30.06.2005

zmniejszenie (z tytułu)
- pokrycia straty
- utworzenie kapitału rezerwowego na objęcie akcji
własnych
- utworzenie kapitału rezerwowego na umorzenie akcji
własnych

4.2.

Kapitał zapasowy na koniec okresu

5.

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu

5.1.

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny

150

375

125

125

0

375

375
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a)

zwiększenie (z tytułu)

b)

zmniejszenie (z tytułu)
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- zbycia środków trwałych
5.2.

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu

6.

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu

6.1.

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych

a)

zwiększenie (z tytułu)
- przeniesienie funduszy z aktualizacji wyceny środków
trwałych
- utworzenie kapitału rezerwowego na objęcie akcji
własnych
- utworzenie kapitału rezerwowego na umorzenie akcji
własnych

b)

zmniejszenie (z tytułu)

6.2.

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu

7.

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu

7.1.

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu

a)

Zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

b)

korekty błędów podstawowych

7.2.

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu
do danych porównywalnych

a)

zwiększenie (z tytułu)

b)

zmniejszenie (z tytułu)

7.3.

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu

7.4.

Strata z lat ubiegłych na początek okresu

7.5.

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po
uzgodnieniu do danych porównywalnych

a)

zwiększenie (z tytułu)

-315

- podział zysku (na kapitał zapasowy)
315

- korekty z przekształcenia do lat ubiegłych
315

- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
- korekty błędów podstawowych
b)

zmniejszenie (z tytułu)
- korekta wyniku o rozwiązane rezerwy
- korekta techniczna-przekształceniowa
- pokrycie straty - restrukturalizacja
- pokrycie straty z kapitału zapasowego

7.6.

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

7.7.

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu

315

8.

Wynik netto

783

78

a)

zysk netto

783

78

b)

strata netto

c)

odpisy z zysku

-315
315
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d)

korekta wyniku z tytułu błędu podstawowego

II.

Kapitał własny na koniec okresu (bz)

968

230

-190

III.

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego
podziału zysku (pokrycia straty)

968

230

-190

Źródło: Emitent
Tabela 32. Rachunek Przepływów Pieniężnych w tys. zł
Lp.

01.01.2006
– 30.06.2006

Wyszczególnienie

01.01.2005
– 30.06.2005

01.01.2005
- 31.12.2005

A.

Przepływy środków pieniężnych z działalności
operacyjnej

499

341

521

I.

Zysk (strata) netto

783

78

-315

II.

Korekty razem

-284

263

836

1.

Amortyzacja

192

23

162

2.

Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych

68

38

40

-1 244

-1 163

-1 368

1 173

1 439

1 798

-399

-74

204

3.

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)

4.

Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej

5.

Zmiana stanu rezerw

6.

Zmiana stanu zapasów

7.

Zmiana stanu należności

8.

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych

9.

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych

10.

Inne korekty

-74

III.

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
(I+/-II)

499

341

521

B.

Przepływy środków pieniężnych z działalności
inwestycyjnej

-999

-653

-1 278

I.

Wpływy

444

1.

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz
rzeczowych aktywów trwałych

444

2.

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości
niematerialne i prawne

3.

Z aktywów finansowych, w tym:

a)

W jednostkach powiązanych

–

zbycie aktywów finansowych

–

dywidendy i udziały w zyskach

–

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

–

Odsetki

–

inne wpływy z aktywów finansowych

b)

W pozostałych jednostkach

4.

Inne wpływy inwestycyjne

II.

Wydatki

1 443

653

1 278

1.

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz
rzeczowych aktywów trwałych

1 367

653

1 238
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2.

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne
i prawne

3.

Na aktywa finansowe, w tym:

a)

W jednostkach powiązanych

-

Nabycie aktywów finansowych

-

udzielone pożyczki długoterminowe

b)

W pozostałych jednostkach

-

Nabycie aktywów finansowych

-

udzielone pożyczki długoterminowe

4.

Inne wydatki inwestycyjne

III.

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

-999

-653

-1 278

C.

Przepływy środków pieniężnych z działalności
finansowej

410

325

865

I.

Wpływy

444

325

898

1.

Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych
instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

375

125

125

69

200

773

2.

Kredyty i pożyczki

3.

Emisja dłużnych papierów wartościowych

4.

Inne wpływy finansowe

II.

Wydatki

1.

Nabycie udziałów (akcji) własnych

2.

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

3.

Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu
podziału zysku

4.

Spłaty kredytów i pożyczek

5.

Wykup dłużnych papierów wartościowych

76

40

34

33

34

33

6.

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

7.

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu
finansowego

8.

Odsetki

9.

Inne wydatki finansowe

III.

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)

410

325

865

D.

Przepływy pieniężne netto razem
(A.III+/-B.III+/-C.III)

-90

13

108

E.

BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW
PIENIĘŻNYCH, W TYM:

-90

13

108

–

Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic
kursowych

F.

ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU

108

0

0

G.

ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D),
W TYM:

18

13

108

–

O ograniczonej możliwości dysponowania

Źródło: Emitent
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Dodatkowe informacje i objaśnienia
Noty objaśniające do bilansu
Nota 1.1. (do pozycji I.1. Aktywów) Wartości Niematerialne i Prawne (w tys. zł)
Lp.

Wyszczególnienie

30.06.2006

A

Koszty zakończonych prac rozwojowych

B

Wartość firmy

C

Nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości,
w tym:

31.12.2005

30.06.2005

– oprogramowanie komputerowe
D

Inne wartości niematerialne i prawne

181

E

Zaliczki na wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne razem

75

116

40

297

115

0

Źródło: Emitent
Nota 1.2. (do pozycji I.1. Aktywów) Zmiany wartości niematerialnych i prawnych (wg grup rodzajowych)
30.06.2006 r. w tys. zł
a) koszty
zakończonych prac
rozwojowych

b) wartość
firmy

a) wartość brutto wartości
niematerialnych i prawnych na
początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
- zakupu
c) zmniejszenia (z tytułu)

c) nabyte
koncesje,
patenty,
licencje
i podobne
wartości

W tym
oprogramowanie
komputerów

d) inne
wartości
niematerialne
i prawne

h) zaliczki
na wartości niematerialne
i prawne

Wartości
niematerialne
i prawne
razem

111

40

151

140

76

216

140

76

216

1

1

1

1

- sprzedaży
- inne
d) wartość brutto wartości
niematerialnych i prawnych na
koniec okresu

250

116

366

e) skumulowana amortyzacja na
początek okresu

36

36

f) amortyzacja za okres (z tytułu)

33

33

- bieżącej amortyzacji

33

33

g) skumulowana amortyzacja
(umorzenie) na koniec okresu

69

69

h) odpisy z tytułu trwałej utraty
wartości na początek okresu
– zwiększenie
– zmniejszenie
i) odpisy z tytułu trwałej utraty
wartości na koniec okresu
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j) wartość netto wartości
niematerialnych i prawnych na
koniec okresu

181

116

297

31.12.2005 r. w tys. zł
a) koszty
zakończonych prac
rozwojowych

b) wartość
firmy

c) nabyte
koncesje,
patenty,
licencje
i podobne
wartości

W tym
oprogramowanie
komputerów

d) inne
wartości
niematerialne
i prawne

h) zaliczki
na wartości niematerialne
i prawne

Wartości
niematerialne
i prawne
razem

a) wartość brutto wartości
niematerialnych i prawnych na
początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
- zakupu

111

40

151

111

40

151

111

40

151

- przemieszczenie
c) zmniejszenia (z tytułu)
- likwidacja
d) wartość brutto wartości
niematerialnych i prawnych na
koniec okresu
e) skumulowana amortyzacja na
początek okresu
f) amortyzacja za okres (z tytułu)

36

36

- bieżącej amortyzacji

36

36

36

36

g) zmniejszenia (z tytułu)
- likwidacja
g) skumulowana amortyzacja
(umorzenie) na koniec okresu
h) odpisy z tytułu trwałej utraty
wartości na początek okresu
– zwiększenie
– zmniejszenie
i) odpisy z tytułu trwałej utraty
wartości na koniec okresu
j) wartość netto wartości
niematerialnych i prawnych na
koniec okresu

75

40

115

Źródło: Emitent
Nota 1.3. (do pozycji I.1.Aktywów)Wartości niematerialne i prawne (struktura własnościowa) w tys. zł
Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

30.06.2006

1.

Wartości niematerialne i prawne

a)

Własne

b)

używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub
innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:

297

155

31.12.2005
115

30.06.2005
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Wartości niematerialne i prawne razem

297

115

0

Źródło: Emitent
Nota 2.1. (do pozycji I.2. Aktywów) Rzeczowe aktywa trwałe w tys. zł
Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

1.

Rzeczowe aktywa trwałe

a)

Środki trwałe, w tym:

30.06.2006

31.12.2005

1 700

30.06.2005

1 001

630

1 087

623

383

– środki transportu

228

168

97

– inne środki trwale

357

210

150

1 700

1 001

630

– grunty
W tym prawo użytkowania wieczystego gruntu
– budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

28

– urządzenia techniczne i maszyny

b)

Środki trwałe w budowie

c)

Zaliczki na środki trwałe w budowie

Rzeczowe aktywa trwałe, razem
Źródło: Emitent

Nota 2.2. (do pozycji I.2. Aktywów) Zmiana środków trwałych (wg grup rodzajowych)
30.06.2006 r. w tys. zł

WYSZCZEGÓLNIENIE

grunty
(w tym
prawo
użytkowania wieczystego
gruntu)

budynki,
lokale
i obiekty
inżynierii
lądowej
i wodnej

a) wartość brutto środków trwałych na początek
okresu
b) zwiększenia (z tytułu)

28

środki
trwałe,
razem

urządzenia
techniczne
i maszyny

Środki
transportu

inne środki
trwałe

708

183

236

1 127

828

76

295

1 227

190

1 018

105

209

284

126

410

284

126

410

– oddanie do użytkowania
– zakupy

828

– inne

28

c) zmniejszenia (z tytułu)
– sprzedaż

76

– likwidacja
– pozostałe
d) wartość brutto środków trwałych na koniec
okresu

28

e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na
początek okresu
g) zwiększenie
– amortyzacja bieżąca
h) zmniejszenie

1 252

259

405

1 944

85

15

26

126

106

16

38

160

106

16

38

160

16

42

26

– likwidacja
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– sprzedaż

26

16

42

– przemieszczenie
– inne
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na
koniec okresu

165

31

48

244

1 087

228

357

1 700

urządzenia
techniczne
i maszyny

środki
transportu

inne środki
trwałe

708

183

236

1 127

38

746

183

198

381

708

183

236

1 127

85

15

26

126

85

15

26

126

85

15

26

126

i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na
początek okresu
– zwiększenie
– zmniejszenie
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na
koniec okresu
j) wartość netto środków trwałych na koniec
okresu

28
31.12.2005 r. w tys. zł

WYSZCZEGÓLNIENIE

grunty
(w tym
prawo
użytkowania wieczystego
gruntu)

budynki,
lokale
i obiekty
inżynierii
lądowej
i wodnej

środki
trwałe,
razem

a) wartość brutto środków trwałych na początek
okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
– przeniesienie
– zakupy

708

– inne
c) zmniejszenia (z tytułu)
– sprzedaż
– likwidacja
– przemieszczenie
d) wartość brutto środków trwałych na koniec
okresu
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na
początek okresu
f) amortyzacja za okres (z tytułu)
Amortyzacja bieżąca
g) zmniejszenie
– sprzedaż
– likwidacja
– przemieszczenie
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na
koniec okresu
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na
początek okresu
– zwiększenie
– zmniejszenie
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i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na
koniec okresu
j) wartość netto środków trwałych na koniec
okresu

623

168

210

urządzenia
techniczne
i maszyny

środki
transportu

inne środki
trwałe

396

102

155

1 001

30.06.2005 r. w tys. zł

WYSZCZEGÓLNIENIE

grunty
(w tym
prawo
użytkowania wieczystego
gruntu)

budynki,
lokale
i obiekty
inżynierii
lądowej
i wodnej

środki
trwałe,
razem

a) wartość brutto środków trwałych na początek
okresu
b) zwiększenia (z tytułu)

653

– przeniesienie
– zakupy

215

3

218

– inne

181

102

152

435

396

102

155

653

13

5

5

23

13

5

5

23

383

97

150

630

c) zmniejszenia (z tytułu)
– sprzedaż
– likwidacja
– pozostałe
d) wartość brutto środków trwałych na koniec
okresu
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na
początek okresu
f) amortyzacja za okres (z tytułu)
- bieżącej amortyzacji
g) zmniejszenie
– sprzedaż
– likwidacja
– przemieszczenie
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na
koniec okresu
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na
początek okresu
– zwiększenie
– zmniejszenie
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na
koniec okresu
j) wartość netto środków trwałych na koniec
okresu
Źródło: Emitent
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Nota 2.3. (do pozycji I.2. Aktywów) Środki trwałe bilansowe (struktura własnościowa) w tys. zł
Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

30.06.2006

31.12.2005

30.06.2005

1.

Własne

934

690

214

2.

Używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy
lub innej umowy, o podobnym charakterze (leasing
finansowy)

766

311

416

1 700

1 001

630

Środki trwałe bilansowe razem
Źródło: Emitent

Nota 3.1. (do pozycji I.5. Aktywów) Zmiana aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego w tys. zł
Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

30.06.2006

31.12.2005

30.06.2005

1.
a)

Stan aktywów z tyt. odroczonego podatku doch na
początek okresu (z tego)

38

- Odniesionych na wynik finansowy
b)

38

Zwiększenia

106

38

– powstanie różnic przejściowych

106

38

– zmiana stawek podatkowych
– powstanie straty podatkowej
– inne środki trwale
c)

Zmniejszenia

32

– odwrócenie różnic przejściowych

32

– zmiana stawek podatkowych
– odpisanie aktywów z tyt. odroczonego podatku doch.
– wykorzystanie straty podatkowej
d)

Stan aktywów na koniec okresu

112

38

0

Źródło: Emitent
Nota 4.1. (do pozycji Aktywów II.2) Należności krótkoterminowe w tys. zł
Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

30.06.2006

31.12.2005

30.06.2005

a)
Od jednostek powiązanych
– z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– inne
b)
Od pozostałych jednostek

2 192

1 369

1 163

– z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:

2 032

1 270

900

2 032

1 270

900

22

43

141

138

56

122

– do 12 miesięcy
– z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych
i zdrowotnych oraz innych świadczeń
– inne
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– dochodzone na drodze sądowej
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE NETTO, RAZEM
c)

Odpisy aktualizujące wartość należności

Należności krótkoterminowe brutto razem

2 192

1 369

63

58

2 255

1 427

1 163
1 163

Źródło: Emitent
Nota 4.2. (do pozycji II.2. Aktywów) Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartości należności
krótkoterminowych
Lp.
1.
2.
3.

WYSZCZEGÓLNIENIE

30.06.2006

31.12.2005

Stan na początek okresu

58

ZWIĘKSZENIA (z tytułu):

5

58

a) utworzenie odpisu aktualizującego

5

58

63

58

30.06.2005

WYKORZYSTANIE (z tytułu):
a) odpisanie należności

4.

ROZWIĄZANIE (z tytułu):

Stan odpisów aktualizujących wartość należności
krótkoterminowych na koniec okresu

0

Źródło: Emitent
Nota 4.3. (do pozycji II.2. Aktywów) Należności krótkoterminowe brutto (struktura walutowa) w tys. zł
Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

1.

W walucie polskiej

2.

W walutach obcych (w tys. zł)

30.06.2006

Należności krótkoterminowe

31.12.2005

30.06.2005

2 255

1 427

1 163

2 255

1 427

1 163

Źródło: Emitent
Nota 4.4. (do pozycji II.2 Aktywów) Należności z tytułu dostaw i usług (brutto) o pozostałym do dnia bilansowego
okresie spłaty w tys. zł
Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

1.

Do 1 miesiąca

2.

Powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy

3.

Powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy

4.

Powyżej 6 miesięcy do 1 roku

5.

Powyżej 1 roku

6.

Należności przeterminowane

30.06.2006

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW, ROBÓT I USŁUG – RAZEM
(BRUTTO)
7.

Odpisy aktualizujące wartość należności

Należności z tytułu dostaw, robót i usług – razem (netto)
Źródło: Emitent

160

31.12.2005

30.06.2005

1 294

491

153

278

648

559

250

2 095

1 328

900

63

58

2 032

1 270

650

900
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Nota 4.5. (do pozycji II.2 Aktywów) Należności z tytułu dostaw i usług (brutto) – z podziałem na należności
niespłacone w okresie w tys. zł
Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

30.06.2006

31.12.2005

30.06.2005

1.

Do 1 miesiąca

157

293

82

2.

Powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy

114

99

124

3.

Powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy

95

112

44

227

55

4.

Powyżej 6 miesięcy do 1 roku

5.

Powyżej 1 roku

55

Należności z tytułu dostaw, robót i usług przeterminowane
razem (brutto)
6.

Odpisy aktualizujące wartość należności

Należności z tytułu dostaw, robót i usług przeterminowane
razem (netto)

648

559

63

58

585

501

250

250

Źródło: Emitent
Nota 4.6. (do pozycji II.2 Aktywów) Należności przeterminowane oraz należności sporne – z podziałem wg tytułów
w tys. zł
Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

30.06.2006

31.12.2005

30.06.2005

A.

Należności przeterminowane i sporne brutto, w tym:

648

559

250

1.

Z tytułu dostaw towarów i usług

648

559

250

- do których nie dokonano odpisów aktualizujących

585

501

250

1a)

- objęte odpisami aktualizującymi

63

58

Skierowane na drogę postępowania egzekucyjnego

63

58

63

58

- do których nie dokonano odpisów aktualizujących
- objęte odpisami aktualizującymi
Źródło: Emitent
Nota 5.1. (do pozycji II.3. Aktywów) Krótkoterminowe aktywa finansowe w tys. zł
Lp

WYSZCZEGÓLNIENIE

a)

W jednostkach zależnych

b)

W jednostkach współzależnych

c)

W jednostkach stowarzyszonych

d)

W znaczącym inwestorze

e)

W jednostce dominującej

f)

30.06.2006

W pozostałych jednostkach

421

- udziały lub akcje
- ależności z tytułu dywidend i innych udziałów
w zyskach
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
- udzielone pożyczki

421

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
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Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

18

108

13

– środki pieniężne w kasie i na rachunkach

18

108

13

439

108

13

– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem
Źródło: Emitent
Nota 5.2. (do pozycji II.3 Aktywów) Udzielone pożyczki krótkoterminowe (struktura walutowa)
Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

1.

w walucie polskiej

2.

w walutach obcych

30.06.2006

31.12.2005

30.06.2005

421

- w walucie (EUR)
- w walucie (USD)
- po przeliczeniu na zł
Udzielone pożyczki krótkoterminowe razem

421

0

0

Źródło: Emitent
Nota 5.3. (do pozycji II.3 Aktywów) środki pieniężne i inne Aktywa Pieniężne (struktura walutowa) w tys. zł
Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

1.

w walucie polskiej

2.

w walutach obcych

30.06.2006

31.12.2005

30.06.2005

18

108

13

18

108

13

- w walucie (EUR)
- w walucie (USD)
- po przeliczeniu na zł
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne razem
Źródło: Emitent
Nota 6. (do pozycji II.4 Aktywów) Krótkoterminowe Rozliczenia Międzyokresowe w tys. zł
Lp.
1.

WYSZCZEGÓLNIENIE

30.06.2006

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:
- ubezpieczenia majątkowe i osobowe

31.12.2005

30.06.2005

31

20

74

3

12

24

50

- koszty rozszerzenia spółki
- wydatki związane z publiczną emisją akcji na GPW
- pozostałe
2.

24
4

8

Pozostałe rozliczenia międzyokresowe

51

141

- odsetki od leasingu

51

- zwiększenie sprzedaży

141

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe razem
Źródło: Emitent

162

82

161

78

Prospekt emisyjny Arteria S.A.

Dokument rejestracyjny

Nota 7. (do pozycji I.1 Pasywów) Kapitał zakładowy w tys. zł
30.06.2006 r.
Kapitał
zakładowy
Seria
/emisja

A

Wartość nominalna jednej akcji = 100 zł

Rodzaj akcji

Rodzaj
uprzywilejowania

imienne

Jedna akcja
1 głos

Liczba akcji

razem

Wartość
serii/emisji
wg wartości
nominalnej

5 000

500 000

5 000

500 000

Sposób
pokrycia
kapitału

Data
rejestracji

Gotówka

Prawo do
dywidendy
(od daty)

06.12.2004 r.

2005 r.

Na dzień 30 czerwca 2006 r. struktura akcjonariatu powyżej 5% głosów przedstawia się następująco:
Akcjonariusz

Liczba akcji

Dariusz Stokowski

Wartość akcji (zł)
4 000

% kapitału

400 000

80%

Wojciech Bieńkowski

750

75 000

15%

Riad Bekkar

250

25 000

5%

5 000

500 000

100%

Razem:

31.12.2005 r.
Kapitał
zakładowy
Seria
/emisja

A

Wartość nominalna jednej akcji = 100 zł

Rodzaj akcji

Rodzaj
uprzywilejowania

imienne

Jedna akcja
1 głos

Liczba akcji

razem

Wartość
serii/emisji
wg wartości
nominalnej

5 000

500 000

5 000

500 000

Sposób
pokrycia
kapitału

Data rejestracji

gotówka

06.12.2004 r.

Prawo do
dywidendy
(od daty)
2005 r.

30.06.2005 r.
Kapitał
zakładowy
Seria
/emisja

A

Wartość nominalna jednej akcji = 100 zł

Rodzaj akcji

Rodzaj
uprzywilejowania

imienne

Jedna akcja
1 głos

Liczba akcji

razem

Wartość
serii/emisji
wg wartości
nominalnej

5 000

500 000

5 000

500 000

Sposób
pokrycia
kapitału

Data rejestracji

gotówka

06.12.2004 r.

Prawo do
dywidendy
(od daty)
2005 r.

Źródło: Emitent
Nota 8.1. (do pozycji II.1 Pasywów) Zmiana stanu rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego w tys. zł
Lp

WYSZCZEGÓLNIENIE

30.06.2006

1.

Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku
dochodowego na początek okresu, w tym:

13

a)

odniesionej na wynik finansowy

13

b)

odniesione na kapitał własny
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c)

odniesionej na wartość firmy lub na ujemną wartość
firmy

2.

Zwiększenia

4

13

a)

odniesionej na wynik finansowy okresu

4

13

- dodatnie różnice kursowe

1

6

- odsetki od należności

3

7

b)

odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi
różnicami przejściowymi (z tytułu)

c)

odniesionej na wartość firmy lub na ujemną wartość
firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (
z tytułu)

3.

Zmniejszenia

12

a)

odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich
różnic przejściowych (z tytułu)

12

b)

odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi
różnicami przejściowymi (z tytułu)

c)

odniesionej na wartość firmy lub na ujemną wartość
firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi
(z tytułu)

4.

Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku
dochodowego na koniec okresu, razem

5

13

a)

odniesionej na wynik finansowy

5

13

b)

odniesione na kapitał własny

c)

odniesionej na wartość firmy lub na ujemną wartość
firmy

Źródło: Emitent
Nota 8.2. (do dyspozycji II.1 Pasywów) Zmiana stanu pozostałych rezerw krótkoterminowych w tys. zł
Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

30.06.2006

31.12.2005

30.06.2005

1.

Stan na początek okresu, w tym:

27

0

0

2.

Zwiększenia

85

27

38

a) na odsetki od zobowiązań

22

17
10

38

27

38

b) na przewidywane koszty

63

3.

Wykorzystanie

10

4.

Rozwiązanie

5.

Stan pozostałych rezerw krótkoterminowych na koniec
okresu, razem

Źródło: Emitent

164

103
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Nota 9.1. (do pozycji II.2 Pasywów) Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów bankowych, pożyczek
w tys. zł
30.06.2006 r.
Kwota kredytu / pożyczki
wg umowy

Nazwa
(firma)
jednostki
ze wskazaniem formy
prawnej
Bank PrzemysłowoHandlowy
Spółka
Akcyjna

Kwota kredytu / pożyczki
pozostała do spłaty

Warunki
oprocentowania

Siedziba
w tys.

Warszawa
ul. Chmielna
132/134

w walucie

200

w tys. zł

-

w walucie

WIBOR dla
depozytów
- jednomiesięcznych+
marża 4,2%

67

Termin
spłaty

15.06.2008 r.

Zabezpieczenia
1.

Przewłaszczenie sprzętu komputerowego, teleinformatycznego i biurowego.

2.

Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej mienia wymienionego w pkt 1

3.

Cesja wierzytelności z umowy o świadczenie usług pośrednictwa ubezp. oraz administratora programu
ubezpieczeń zawarta z AIG PTU S.A.

4.

Pełnomocnictwo do rachunku bieżącego Kredytobiorcy prowadzonego w Banku BPH S.A. wraz
z wpływami na poziomie 600 000zł

5.

Poręczenie EFL
Kwota kredytu / pożyczki
wg umowy

Nazwa
(firma)
jednostki
ze wskazaniem formy
prawnej
Adrian Excell

Kwota kredytu / pożyczki
pozostała do spłaty

Warunki
oprocentowania

Siedziba
w tys. zł

Wielka
Brytania

592

w walucie

w tys. zł

100 000 GBP

642

w walucie

100 000 GBP

15% w skali
roku

Termin
spłaty

31.12.2007 r.

Zabezpieczenia
1.

Weksel in blanco, poręczenie pana Rossa Newensa
31.12.2005 r.
Kwota kredytu / pożyczki
wg umowy

Nazwa
(firma)
jednostki
ze wskazaniem formy
prawnej
Bank PrzemysłowoHandlowy
Spółka
Akcyjna

Kwota kredytu / pożyczki
pozostała do spłaty

Warunki
oprocentowania

Siedziba
w tys. zł

Warszawa
ul. Chmielna
132/134

200

w walucie

w tys. zł

-

w walucie

100

WIBOR dla
depozytów
- jednomiesięcznych+
marża 4,2%

Zabezpieczenia
1.

Przewłaszczenie sprzętu komputerowego, teleinformatycznego i biurowego.

2.

Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej mienia wymienionego w pkt 1

165

Termin
spłaty

15.06.2008 r.
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3.

Cesja wierzytelności z umowy o świadczenie usług pośrednictwa ubezp. oraz administratora programu
ubezpieczeń zawarta z AIG PTU S.A.

4.

Pełnomocnictwo do rachunku bieżącego Kredytobiorcy prowadzonego w Banku BPH S.A. wraz z
wpływami na poziomie 600 000zł

5.

Poręczenie ELF
Kwota kredytu / pożyczki
wg umowy

Nazwa
(firma)
jednostki
ze wskazaniem formy
prawnej
Adrian Excell

Kwota kredytu / pożyczki
pozostała do spłaty

Warunki
oprocentowania

Siedziba
w tys. zł

Wielka
Brytania

592

w walucie

w tys. zł

100 000 GBP

573

w walucie

100 000 GBP

15% w skali
roku

Termin
spłaty

31.12.2007 r.

Zabezpieczenia
1.

Weksel in blanco, poręczenie pana Rossa Newensa
30.06.2005 r.
Kwota kredytu / pożyczki
wg umowy

Nazwa
(firma)
jednostki
ze wskazaniem formy
prawnej
Bank PrzemysłowoHandlowy
Spółka
Akcyjna

Kwota kredytu / pożyczki
pozostała do spłaty

Warunki
oprocentowania

Siedziba
w tys. zł

Warszawa
ul. Chmielna
132/134

w walucie

200

w tys. zł

-

w walucie

WIBOR dla
depozytów
- jednomiesięcznych+
marża 4,2%

133

Termin
spłaty

15.06.2008 r.

Zabezpieczenia:
1.

Przewłaszczenie sprzętu komputerowego, teleinformatycznego i biurowego.

2.

Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej mienia wymienionego w pkt 1

3.

Cesja wierzytelności z umowy o świadczenie usług pośrednictwa ubezp. oraz administratora programu
ubezpieczeń zawarta z AIG PTU S.A.

4.

Pełnomocnictwo do rachunku bieżącego Kredytobiorcy prowadzonego w Banku BPH S.A. wraz z
wpływami na poziomie 600 000zł

5.

Poręczenie EIF

Źródło: Emitent
Nota 9.2. (do dyspozycji II.2 Pasywów) Zobowiązania długoterminowe w tys. zł
Lp.
1.

WYSZCZEGÓLNIENIE

30.06.2006

Wobec pozostałych jednostek:

31.12.2005

30.06.2005

959

747

227

Kredyty i pożyczki

709

673

133

Inne - z tytułu leasingu

250

74

94

959

747

227

Zobowiązania długoterminowe razem
Źródło: Emitent
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Nota 9.3. (do pozycji II.2 Pasywów) Zobowiązania długoterminowe o pozostałym do dnia bilansowego okresie
spłaty w tys. zł
Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

1.

Powyżej 1 roku do 3 lat

2.

Powyżej 3 do 5 lat

3.

Powyżej 5 lat

30.06.2006

Zobowiązania długoterminowe razem

31.12.2005

30.06.2005

959

747

227

959

747

227

Źródło: Emitent
Nota 9.4. (do pozycji II.2 Pasywów) Zobowiązania długoterminowe (struktura walutowa) w tys. zł
Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

30.06.2006

31.12.2005

a)

w walucie polskiej

317

174

b)

w walucie obcej (PLN)
(GBP)

642
110

873
103

959

747

Zobowiązania długoterminowe razem

30.06.2005
227

227

Źródło: Emitent
Nota 10.1 (do pozycji II.3 Pasywów) Zobowiązania krótkoterminowe w tys. zł
Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

a)

wobec jednostek zależnych

b)

wobec jednostek współzależnych

c)

wobec jednostek stowarzyszonych

d)

wobec znaczącego inwestora

e)

wobec jednostki dominującej

f)

wobec pozostałych jednostek

30.06.2006

31.12.2005

2 787

1 791

30.06.2005

1 412

– kredyty i pożyczki, w tym:

67

67

66

– długoterminowe w okresie spłaty

67

100

133

– z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

1470

1 372

1 065

– do 12 miesięcy

1470

1 372

1 065

– z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych
świadczeń

525

72

137

– z tytułu wynagrodzeń

310

125

6

– inne (wg rodzaju)

415

155

138

155

118

– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
– z tytułu dywidend
– inne zobowiązania finansowe, w tym:

– powyżej 12 miesięcy
– zaliczki otrzymane na dostawy
– zobowiązania wekslowe

– z pracownikami z tytułu zaliczek

5

– zobowiązania leasingowe

410

– pozostałe zobowiązania

20

167
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Fundusze specjalne (wg tytułów)
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Zobowiązania krótkoterminowe razem

2 787

1 791

1 412

Źródło: Emitent
Nota.10.2. (do pozycji II.3 Pasywów) Zobowiązania krótkoterminowe (struktura walutowa) w tys. zł
Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

30.06.2006

a)

w walucie polskiej

b)

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na złote)

Zobowiązania krótkoterminowe razem

31.12.2005

30.06.2005

2 787

1 791

1 412

2 787

1 791

1 412

Źródło: Emitent
Nota 10.3. (do pozycji II.3 Pasywów) Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów bankowych, pożyczek
w tys. zł
30.06.2006 r. w tys. zł
Kwota kredytu / pożyczki
wg umowy

Nazwa
(firma)
jednostki
ze wskazaniem formy
prawnej
Bank PrzemysłowoHandlowy
Spółka
Akcyjna

Kwota kredytu / pożyczki
pozostała do spłaty

Warunki
oprocentowania

Siedziba
w tys. zł

Warszawa
ul. Chmielna
132/134

w walucie

200

w tys. zł

-

w walucie

WIBOR dla
depozytów
- jednomiesięcznych+
marża 4,2%

67

Termin
spłaty

15.06.2008 r.

Zabezpieczenia
1.

Przewłaszczenie sprzętu komputerowego, teleinformatycznego i biurowego.

2.

Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej mienia wymienionego w pkt 1

3.

Cesja wierzytelności z umowy o świadczenie usług pośrednictwa ubezp. oraz administratora programu
ubezpieczeń zawarta z AIG PTU S.A.

4.

Pełnomocnictwo do rachunku bieżącego Kredytobiorcy prowadzonego w Banku BPH S.A. wraz z
wpływami na poziomie 600 000zł

5.

Poręczenie EIF
31.12.2005 r. w tys. zł

Nazwa
(firma)
jednostki
ze wskazaniem formy
prawnej

Kwota kredytu / pożyczki
wg umowy

Kwota kredytu / pożyczki
pozostała do spłaty

Siedziba
w tys.

w walucie

168

w tys. zł

w walucie

Warunki
oprocentowania

Termin
spłaty
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Bank PrzemysłowoHandlowy
Spółka
Akcyjna

Warszawa
ul. Chmielna
132/134
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200

-

WIBOR dla
depozytów
- jednomiesięcznych+
marża 4,2%

67

15.06.2008 r.

Zabezpieczenia
1.

Przewłaszczenie sprzętu komputerowego, teleinformatycznego i biurowego.

2.

Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej mienia wymienionego w pkt 1

3.

Cesja wierzytelności z umowy o świadczenie usług pośrednictwa ubezp. oraz administratora programu
ubezpieczeń zawarta z AIG PTU S.A.

4.

Pełnomocnictwo do rachunku bieżącego Kredytobiorcy prowadzonego w Banku BPH S.A. wraz z
wpływami na poziomie 600 000zł

5.

Poręczenie ELF
30.06.2005 r.
Kwota kredytu / pożyczki
wg umowy

Nazwa
(firma)
jednostki
ze wskazaniem formy
prawnej
Bank PrzemysłowoHandlowy
Spółka
Akcyjna

Kwota kredytu / pożyczki
pozostała do spłaty

Warunki
oprocentowania

Siedziba
w tys. zł

Warszawa
ul. Chmielna
132/134

w walucie

200

w tys. zł

-

w walucie

WIBOR dla
depozytów
- jednomiesięcznych+
marża 4,2%

66

Termin
spłaty

15.06.2008 r.

Zabezpieczenia
1.

Przewłaszczenie sprzętu komputerowego, teleinformatycznego i biurowego.

2.

Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej mienia wymienionego w pkt 1

3.

Cesja wierzytelności z umowy o świadczenie usług pośrednictwa ubezp. oraz administratora programu
ubezpieczeń zawarta z AIG PTU S.A.

4.

Pełnomocnictwo do rachunku bieżącego Kredytobiorcy prowadzonego w Banku BPH S.A. wraz z
wpływami na poziomie 600 000zł

5.

Poręczenie EIF

Źródło: Emitent
Nota 11. (do pozycji II.4 Pasywów) Inne rozliczenia międzyokresowe w tys. zł
Lp.
1.

WYSZCZEGÓLNIENIE

30.06.2006

31.12.2005

30.06.2005

Bierne rozliczenie międzyokresowe kosztów, w tym:
- długoterminowe
- krótkoterminowe

2.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:
- długoterminowe
- krótkoterminowe

404

Inne rozliczenia międzyokresowe razem

0

Źródło: Emitent

169

404

0
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Tabela 33. Wartość księgowa na jedną akcję
WYSZCZEGÓLNIENIE

30.06.2006

Wartość księgowa (w tys. zł)

30.06.2005
-189

203

5000

5 000

5 000

193

-37

40

2 500 000

2 500 000

2 500 000

0,39

-0,08

0,08

3 259 056 / 3 419 056

3 259 056 / 3 419 056

3 259 056 / 3 419 056

0,30 / 0,28

-0,06 / -0,06

0,06 / 0,06

Średnia ważona liczba akcji (w szt.)
Wartość księgowa na jedną akcję (w szt.)
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) po zmianie
wartości na 0,20 zł
Wartość księgowa na jedną akcję (w szt.) po
zmianie wartości na 0,20 zł
Rozwodniona liczba akcji (mini/max)

31.12.2005
968

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję
(w zł) (mini/max)
Źródło: Emitent

Dane objaśniające dotyczące sposobu odliczenia wartości księgowej na jedną akcję oraz wartości rozwodnionej na jedną akcję
Za średnią ważoną przyjęto ilość wyemitowanych akcji. Wartość księgową spółki stanowi suma aktywów pomniejszona
o zobowiązania i rezerwy na zobowiązania. Wartość księgowa na jedną akcję stanowi iloraz wartości księgowej spółki przez
sumę ilości wyemitowanych akcji.
Wartość księgowa rozwodniona na jedną akcję stanowi iloraz wartości księgowej spółki przez sumę ilości wyemitowanych
akcji oraz przewidywanej ilości emitowanych akcji (minimalna i maksymalna wielkość emisji).

Noty objaśniające do rachunku zysków i strat
Nota 12.1 (do pozycji I.1 RZiS) Przychody netto ze sprzedaży produktów (struktura rzeczowa – rodzaje działalności)
w tys. zł
Lp.
1.

01.01.2006
- 30.06.2006

WYSZCZEGÓLNIENIE

01.01.2005
- 30.06.2005

01.01.2005
– 31.12.2005

Sprzedaży produktów,
- w tym: od jednostek powiązanych

2.

Sprzedaży usług,

6 556

2 802

6 778

6 556

2 802

6 778

- w tym: od jednostek powiązanych
Przychody netto ze sprzedaży produktów razem
- w tym: od jednostek powiązanych
Źródło: Emitent
Nota 12.2. (do pozycji I.1 RZiS) Przychody ze sprzedaży produktów (struktura terytorialna) w tys. zł
Lp.
1.

01.01.2006–
30.06.2006

WYSZCZEGÓLNIENIE
Kraj,

01.01.2005–
30.06.2005

01.01.2005–
31.12.2005

6 556

2 802

6 778

6 556

2 802

6 778

- w tym: od jednostek powiązanych
a)

Sprzedaż produktów
- w tym: od jednostek powiązanych

b)

Sprzedaż usług
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- w tym: od jednostek powiązanych
2.

Eksport

Przychody netto ze sprzedaży produktów razem

6 556

2 802

6 778

- w tym: od jednostek powiązanych
Źródło: Emitent
Nota 13.1. (do pozycji I.2 RZiS) Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów w tys. zł
Lp.
1.

01.01.2006
– 30.06.2006

WYSZCZEGÓLNIENIE
Przychody netto ze sprzedaży towarów, w tym:

01.01.2005
– 30.06.2005

01.01.2005
– 31.12.2005

0

211

221

0

211

221

- od jednostek powiązanych
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów razem
Źródło: Emitent
Nota 13.2. (do pozycji I.2 RZiS) Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów (struktura terytorialna)
w tys. zł
Lp.
1.

01.01.2006
– 30.06.2006

WYSZCZEGÓLNIENIE
Kraj,

01.01.2005
– 30.06.2005

01.01.2005
– 31.12.2005

0

211

221

0

211

221

- w tym: od jednostek powiązanych
2.

Eksport
- w tym: od jednostek powiązanych

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów razem
- w tym: od jednostek powiązanych
Źródło: Emitent
Nota 14. (do pozycji II.1, IV, V RZiS) Koszty według rodzaju w tys. zł
Lp.
1.

01.01.2006
– 30.06.2006

WYSZCZEGÓLNIENIE

01.01.2005
– 30.06.2005

01.01.2005
– 31.12.2005

a) amortyzacja

192

23

162

b) zużycie materiałów i energii

182

126

131

2 878

2 300

5 832

c) usługi obce
d) podatki i opłaty

56

18

55

e) wynagrodzenia

2 005

230

725

234

47

105

f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
g) pozostałe, koszty rodzajowe,
KOSZTY WEDŁUG RODZAJU RAZEM
2.

Zmiana stanu zapasów,
międzyokresowych

produktów

i

rozliczeń

3.

Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby
jednostki (wielkość ujemna)

4.

Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)

36

26

80

5 583

2 770

7 090

37

(37)

(10)

23

171

47
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5.

Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)

482

208

1 000

6.

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów

5 115

2 525

6 033

Źródło: Emitent
Nota 15. (do pozycji VII RZiS) Pozostałe przychody operacyjne w tys. zł
Lp.

01.01.2006
– 30.06.2006

WYSZCZEGÓLNIENIE
zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

1.

2.

01.01.2005
– 30.06.2005

01.01.2005
– 31.12.2005

74

- przychody ze zbycia niefinansowych aktywów
trwałych

444

- wartość netto niefinansowych aktywów trwałych

370

Dotacje
Inne przychody operacyjne
– rozwiązanie rezerwy z tytułu odpisów aktualizujących
należności

3.

– rozwiązanie rezerwy na straty i koszty
– umorzenie przedawnionych zobowiązań
– pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne razem

74

0

0

Źródło: Emitent
Nota 16. (do pozycji VIII RZiS) Pozostałe koszty operacyjne w tys. zł
Lp.

01.01.2006
– 30.06.2006

WYSZCZEGÓLNIENIE

a)

strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

b)

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych , w tym:

01.01.2005
– 30.06.2005

01.01.2005
– 31.12.2005

- odpis aktualizujący należności
c)

Inne koszty operacyjne, w tym:

55

- utworzone rezerwy na koszty
- utworzone rezerwy z tyt. odpisów inwestycji
- odpisanie należności nieściągalnych

55

- darowizny przekazane

2

- koszty likwidacji środków trwałych
- inne
Pozostałe przychody operacyjne razem

2

0

55

Źródło: Emitent
Nota 17.1. (do pozycji X.2 RZiS) Przychody finansowe z tytułu odsetek w tys. zł
Lp.

01.01.2006
– 30.06.2006

WYSZCZEGÓLNIENIE

1.

z tytułu udzielonych pożyczek

a)

od jednostek powiązanych, w tym:

9

172

01.01.2005
– 30.06.2005

01.01.2005
– 31.12.2005
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– od jednostek zależnych
– od jednostek współzależnych
– od jednostek stowarzyszonych
– od znaczącego inwestora
– od jednostki dominującej
b)

od pozostałych jednostek

9

Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w
zyskach, razem
2.

pozostałe odsetki

a)

od jednostek powiązanych, w tym:

7

7

7

7

– od jednostek zależnych
– od jednostek współzależnych
– od jednostek stowarzyszonych
– od znaczącego inwestora
– od jednostki dominującej
– od pozostałych jednostek
b)

od pozostałych jednostek

Przychody finansowe z tytułu odsetek razem

16

0

7

Źródło: Emitent
Nota 17.2. (do pozycji X RZiS) Inne przychody finansowe w tys. zł
Lp.
1.

01.01.2006
– 30.06.2006

WYSZCZEGÓLNIENIE

01.01.2005
– 30.06.2005

Nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi

01.01.2005
– 31.12.2005
29

– zrealizowane
– niezrealizowane
2.
3.

29

Rozwiązane rezerwy
Pozostałe, w tym:
zysk ze zbycia krótkoterminowych papierów
wartościowych

Inne przychody finansowe razem

0

0

29

Źródło: Emitent
Nota 18.1. (do pozycji XI.1 RZiS) Koszty finansowe z tytułu odsetek w tys. zł
01.01.2006
– 30.06.2006

WYSZCZEGÓLNIENIE

01.01.2005
– 30.06.2005

01.01.2005
– 31.12.2005

Koszty finansowe z tytułu odsetek
a) od kredytów i pożyczek

91

– dla jednostek powiązanych, w tym:
– dla jednostek zależnych
– dla jednostek współzależnych
– dla jednostek stowarzyszonych

173

23
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– dla znaczącego inwestora
– dla jednostki dominującej
– dla innych jednostek

91

b) pozostałe odsetki

23
1

24

1

47

– dla jednostek powiązanych, w tym:
– dla jednostek zależnych
– dla jednostek współzależnych
– dla jednostek stowarzyszonych
– dla znaczącego inwestora
– dla jednostki dominującej
– dla innych jednostek

24

Koszty finansowe z tytułu odsetek razem

91

Źródło: Emitent
Nota 18.2. (do pozycji XI RZiS) Inne koszty finansowe w tys. zł
01.01.2006
– 30.06.2006

WYSZCZEGÓLNIENIE
a) ujemne różnice kursowe, w tym:

01.01.2005
– 30.06.2005

01.01.2005
– 31.12.2005

24

– zrealizowane
– niezrealizowane

24

b) utworzenie rezerwy
– odpisy aktualizujące należności
c) pozostałe, w tym:

3

– inne
Inne koszty finansowe razem

24

3

3

3

3

Źródło: Emitent
Nota 19. (do pozycji XV RZiS) Podatek dochodowy
01.01.2006
– 30.06.2006

WYSZCZEGÓLNIENIE

01.01.2005
– 30.06.2005

01.01.2005
– 31.12.2005

I. Podatek dochodowy bieżący
1. Zysk (strata) brutto

909

2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą
opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów)

182

a) zwiększające podstawę opodatkowania

819

91

(340)
(51)

4

361

- przychód uwzględniony dla potrzeb podatku
dochodowego

61

- koszty niestanowiące kosztów podatkowych

758

4

361

637

28

412

21

28

67

b) zmniejszające podstawę opodatkowania
- przychody niestanowiące trwale przychodów
podatkowych
- koszty stanowiące dla celów podatku koszt roku
podatkowego

420

174

345
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- Zmniejszenie z tyt. straty z lat ubiegłych

196

3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym
4. Podatek dochodowy według stawki 19%

1 090

67

(391)

207

13

0

207

13

5. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki
podatku
6. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji
podatkowej okresu, w tym:
– wykazany w rachunku zysków i strat

207

– dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał
własny
– dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość
firmy lub ujemną wartość firmy
II. Podatek dochodowy odroczony, wykazany w rachunku
zysków i strat:

(81)

– zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia
się różnic przejściowych

(74)
(7)

0

(25)
(38)
12

– zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek
podatkowych
– zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu straty podatkowej
– zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów
z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku
możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek
dochodowy
– inne składniki podatku
Podatek dochodowy odroczony razem

(81)

0

(25)

Źródło: Emitent
Nota 20. (do pozycji XVI RZiS) Zysk netto na jedną akcję zwykłą
01.01.2006
– 30.06.2006

WYSZCZEGÓLNIENIE
Zysk (strata) netto (w tys. zł)
Średnia ważona liczba akcji (w szt.)
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł)
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) po zmianie wartości na 0,20zł
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł) po zmianie
wartości na 0,20 zł
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (mini/max)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) (mini/
max)

01.01.2005
– 30.06.2005

01.01.2005
– 31.12.2005

783

78

-315

5 000

5 000

5 000

156

15

-63

2 500

2 500

2 500

0,31

0,03

-0,13

3 259 056 /
3 419 056

3 259 056 /
3 419 056

3 259 056 /
3 419 056

0,24 / 0,23

0,02 / 0,02

-0,10 / -0,09

Źródło: Emitent
Sposób obliczania zysku na 1 akcję zwykłą:
Zysk na 1 akcję ustalono jako relację zysku netto za dany okres sprawozdawczy do liczby akcji pozostających w posiadaniu
akcjonariuszy na dzień bilansowy.
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Sposób obliczania rozwodnionego zysku na 1 akcję zwykłą:
Rozwodnioną wartość zysku na 1 akcję zwykłą ustala się przy uwzględnieniu przewidywanej liczby akcji, ustalonej jako
liczba akcji na dzień bilansowy powiększoną o liczbę akcji z nowej (planowanej) emisji, przy założeniu, że oferuje się
w publicznym obrocie minimalną liczbę akcji ilości 3 259 056 sztuk oraz maksymalną liczbę akcji w ilości 3 419 056 sztuk.

Noty objaśniające do rachunku przepływów pieniężnych
Działalność operacyjna
Działalność operacyjna obejmuje podstawową działalność gospodarczą, wykonywaną przez Spółkę.
Z działalności operacyjnej eliminuje się wszelkie koszty, związane z działalnością inwestycyjną lub finansową.
Działalność inwestycyjna
Działalność inwestycyjna obejmuje sumy opłaconych w danym roku obrotowym aktywów trwałych i obrotowych.
Działalność finansowa
Działalność finansowa obejmuje głównie pozyskiwanie i spłacanie źródeł finansowania w postaci kredytów, pożyczek.
W wyniku przekształcenia sprawozdania z przepływów pieniężnych za 2005 rok na dzień 01.01.2005 r. zwiększono wpływy
z tytułu ¼ wpłat na kapitał akcyjny (125 tys. zł) dokonanych w 2004r. i prezentowanych w sprawozdaniach za rok 2005
z przepływów jako okres poprzedni.
Rachunek przepływów pieniężnych został sporządzony metodą pośrednią.
Tabela 34. Struktura środków pieniężnych
Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

a)

środki pieniężne w kasie

b)

środki pieniężne na rachunkach bankowych

30.06.2006

31.12.2005

30.06.2005

3

57

11

15

51

2

51

2

- rachunki bieżące
- lokaty
- inne depozyty do 1 roku
c)

inne środki pieniężne

0

0

18

108

- czeki
Środki pieniężne razem

13

Źródło: Emitent

Dodatkowe noty objaśniające
1. Informacje o instrumentach finansowych.
Spółka identyfikuje następujące instrumenty finansowe:
1) Krótkoterminowe aktywa finansowe prezentowane w nocie nr 5:
•

środki pieniężne na rachunku bankowym i w kasie (prezentacja w nocie nr 5 Aktywa oraz w nocie objaśniającej do
rachunku przepływów pieniężnych);

•

udzielone pożyczki krótkoterminowe:
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W roku 2006 Spółka udzieliła dwie pożyczki krótkoterminowe:
a) dla RADIUS Sp. z o.o. w Warszawie w kwocie 400 tys. zł:
•

oprocentowanie w wysokości 21% w skali roku;

•

termin spłaty: 1.12.2006 r.;

•

na dzień 30 czerwca 2006 r. wykazana w aktywach pożyczka wraz z odsetkami w kwocie 408 tys. zł, naliczone
odsetki odniesiono w przychody finansowe;

•

zabezpieczenie: przeniesienie przyszłych wierzytelności z tyt. świadczonych usług do kwoty 700 tys. zł.

b) dla firmy KRYGOS Krzysztof Masłowski w kwocie 20 tys. zł, na dzień 30.06.2006 r. pozostało do spłaty 12 tys. zł
•

oprocentowanie w wys. 6,1% w skali roku;

•

termin spłaty pożyczki: lipiec 2006 r.;

•

oprocentowanie naliczone na koniec okresu odniesiono w ciężar przychodów finansowych.

2) Zobowiązania z tyt. kredytów:
a) Kredyt inwestycyjny zaciągnięty w 2005 roku w BPH na zakup wyposażenia, w kwocie 200 tys. zł
•

termin spłaty: 2007 r.

•

Spłaty dokonane:
na 30.06. 2005 w kwocie 0 tys. zł,
na 31.12.2005 w kwocie 33 tys. zł
na 30.06.2006 w kwocie 66 tys. zł.

•

Pozostała do spłaty kwota 134 tys. zł. Termin zakończenia spłaty 15.12.2008 r.

Oprocentowanie wg informacji w nocie nr 9. Oprocentowanie za poszczególne okresy odniesiono w koszty finansowe.
3) Zobowiązania z tytułu:
a) otrzymanej pożyczki w walucie obcej w kwocie 100 tys.GBP od Adrian Excell–Anglia;
•

oprocentowanie 15% w skali roku, podwyższa wartość pożyczki, odsetki nie są kapitalizowane, odnoszone
w ciężar kosztów finansowych;

•

termin ostateczny spłaty 31.12.2007 r.

•

jednostka, wyliczyła instrument pochodny (różnice kursowe) będący przyszłym przepływem pieniężnym
wynikającym z zawartej umowy pożyczki wyrażonej w walucie obcej ( w GBP)

•

skutki wyceny na koniec okresu odpisano w ciężar kosztów finansowych.

Ze względu na zmienność kursów i stosunkowo krótki okres do spłaty pożyczki, jak również nieistotną wartość nie ujawniano
przyszłych skutków tego instrumentu w księgach.
4) Zobowiązania z tyt. leasingu finansowego.
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego zaciągnięte na pozyskanie sprzętu komputerowego i wyposażenia miejsc
pracy oraz środków transportu wykazano w bilansie w części długoterminowej (nota 9.2.) i krótkoterminowej wg noty
nr 10.1. Kwoty łączne ujawnionych zobowiązań z tyt. leasingu wynoszą na koniec okresów:
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•

na 30.06.2006 r. : 660 tys. zł

•

na 31.12.2005 r.: 229 tys. zł

•

na 30.06.2005 r.: 212 tys. zł

•

odsetki naliczono i wykazano w rozliczeniach międzyokresowych w aktywach bilansu na 30.06.2006 r. w kwocie
51 tys. zł.

Zabezpieczenia: przewłaszczenie sprzętu leasingowanego, weksel in blanco.
2. Zobowiązania warunkowe.
Spółka posiada zobowiązania warunkowe w postaci zabezpieczeń z tytułu otrzymanej pożyczki, kredytu i leasingu
omówione w notach nr 9 i punkcie 1 informacji, jak również w punkcie 22 Istotne umowy.
Spółka nie udzielała poręczeń i gwarancji.
3. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa
własności budynków i budowli.
Tytuł nie występuje.
4. Działalność zaniechana.
Tytuł nie występuje.
5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby.
Spółka nie ponosiła nakładów na środki trwałe w budowie.
6. Poniesione i planowane nakłady inwestycyjne.
Od 1.01.2005 do końca pierwszego półrocza 2006 r. spółka poniosła nakłady na:
a) kontynuowane prace związane
z opracowaniem oprogramowania:

116 tys. zł

b) zakupy oprogramowania

251 tys. zł

plan na rok następny: 100 tys. zł

c) na zakupy środków trwałych
(komputery, wyposażenie):

614 tys. zł

plan na rok następny 400 tys. zł

Ogółem Spółka planuje do końca 2006 r. poniesienie nakładów na niefinansowe aktywa trwałe w kwocie 500 tys. zł.
7. Transakcje z podmiotami powiązanymi.
Spółka poprzez osoby zarządzające i będące członkami Rad Nadzorczych jest powiązana z następującymi podmiotami
i osiągnęła w roku 2006 następujące obroty:
Tabela 35. Transakcje z podmiotami powiązanymi na 30.06.2006 r. – biegły rewident

Kontrahent

Obroty netto
w I półroczu 2006
sprzedaż

Saldo na dzień 30.06.2006

zakup

należności

zobowiązania

Nova Communications Group Polska
Sp. z o.o.

19

66

77

91

Polymus Sp. z o.o.

101

109

293

141

Renloger Sp. z o.o.

456

75

6

0

Sellpoint Army Sp. z o.o.

2

4FUN.TV S.A.

2
2
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Business Friends Wojciech Bieńkowski

100

Ciszewski Public Relations Sp. z o.o.
Radius Sp. z o.o.

1

0

5

1

651

173

Trinita Marta Stokowska

21

Razem

578

21

1 029

379

434

Źródło: Emitent

Wspólne przedsięwzięcia niepodlegające konsolidacji
Tytuł nie występuje.

Informacja o przeciętnym zatrudnieniu
Tabela 36. Zatrudnienie – pracownicy administracyjni
Wyszczególnienie

Umowa o pracę
– etat

Umowa
o świadczenie
usług doradczych

Stała umowazlecenie

Razem

06.2005

11

2

5

18

12.2005

16

3

9

28

06.2006

12

5

9

26

Źródło: Emitent

Wynagrodzenie Zarządu i Rady Nadzorczej
Tytuł nie występuje.

Zaliczki, kredyty,
Nadzorczej

pożyczki

oraz

gwarancje

dla

Zarządu

i

Rady

W 2006 r. udzielono pożyczki w kwocie 400 tys. Spółce z o.o. Radius, której udziałowcem jest członek Zarządu Arterii S.A.
pan Riad Bekkar.

Informacje o zdarzeniach dotyczących lat
w sprawozdaniu finansowym za okres bieżący

ubiegłych,

ujętych

Zdarzenia takie nie występują.

Zdarzenia po dacie bilansu
Spółka podjęła Uchwałę o publicznej emisji akcji serii B i C.

Informacja o relacjach między prawnym poprzednikiem a emitentem oraz
o sposobie i zakresie przejęcia aktywów i pasywów
Spółka powstała jako nowy podmiot, zawiązany w formie spółki akcyjnej i nie posiada prawnego poprzednika.

Sprawozdania finansowe i porównywalne dane finansowe skorygowane
wskaźnikiem inflacji
Nie wystąpiła konieczność przeliczenia sprawozdań finansowych o wskaźnik inflacji, ponieważ skumulowana średnioroczna
stopa inflacji z okresu działalności emitenta jest nieznacząca.
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Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi
w sprawozdaniu finansowym i w porównywalnych danych finansowych,
zamieszczonych w prospekcie, a uprzednio opublikowanymi sprawozdaniami
finansowymi
W wyniku dokonanych przekształceń z rachunku zysków i strat w układzie rodzajowym na rachunek zysków
i strat w układzie kalkulacyjnym, oraz zmian w prezentacji bilansu otwarcia na 1.01.2005 r., zmianie uległy prezentowane
w Prospekcie informacje, w stosunku do poprzednio opublikowanych przez Spółkę sprawozdań finansowych za rok 2005,
w zakresie opisanym w punkcie 17.

Zmiany stosowanych zasad rachunkowości i sposobu sporządzania
sprawozdania finansowego
W porównywalnych danych finansowych za rok 2005 dokonano następujących zmian w stosunku do uprzednio
sporządzonych i opublikowanych sprawozdań za 2005 rok:
W grudniu 2004 roku dokonano rejestracji Spółki Akcyjnej. Akcjonariusze wpłacili na poczet kapitału ¼ kapitału akcyjnego
w wysokości 125 tys. zł na konto bankowe. Faktycznie otwarcie ksiąg oraz dokonanie pierwszych transakcji sprzedaży
i kupna nastąpiło w marcu 2005 roku. W sprawozdaniu za rok 2005 w bilansie otwarcia na dzień 01.01.2005 r. wykazano
wartość kapitału zakładowego 500 tys. zł pomniejszony o należne wpłaty na poczet kapitału w kwocie 375 tys. zł, kapitał
własny w kwocie 125 tys. zł.
W pierwszym sprawozdaniu finansowym ARTERII S.A. sporządzonym za 2005 rok wykazano w bilansie w pasywach,
w bilansie otwarcia na dzień 1.01.2005 r. w pozycji Kapitał własny kwotę 125 tys. zł:
•

odpowiednio w Zestawieniu zmian w kapitałach w okresie przed 1.01.2005 r. kwotę wpłat na kapitał w wysokości
125 tys. zł,

•

w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych w okresie przed 2005 rokiem kwotę wpłat z tyt. emisji w wysokości 125 tys. zł,

•

w prospekcie w danych porównywalnych za rok 2005 nie wykazano wartości z bilansu otwarcia, lecz włączono
operacje dotyczące założenia Spółki do bilansu roku 2005,

•

skutkiem takiej prezentacji w sprawozdaniu z przepływów w roku 2005 wykazano wpływy na poczet kapitału
w kwocie 125 tys. zł,

•

w zmianach kapitałów własnych za 2005 rok wykazano wpłatę 125 tys. zł.

Według prospektu w danych porównawczych za rok 2005 w zestawieniu zmian w kapitale własnym występują pozycje:
•

kapitał zakładowy w kwocie 500 tys. zł w pozycji zmiany kapitału podstawowego (zwiększenie z emisji),

•

zmniejszenie należnych wpłat na poczet kapitałów podstawowych o wielkość wpłaty 125 tys. zł, z kwoty 500 tys.
do kwoty 375 tys. zł.

Powyższe zmiany miały na celu uproszczenie prezentacji poprzez przeniesienie skutków finansowych rejestracji Spółki
dokonanej w roku 2004 do danych porównywalnych za 2005 r. Danych porównywalnych za 2004 rok spółka nie
prezentuje.
Dane porównywalne za rok 2005 w Rachunku zysków i strat przekształcono z układu porównawczego na układ
kalkulacyjny, dokonując następujących zmian:
Różnice pomiędzy wariantem porównawczym a kalkulacyjnym polegają na prezentacji przychodów i kosztów działalności
operacyjnej. W wariancie porównawczym przychody powiększone (pomniejszone) są o wartość zmiany stanu produktów
oraz koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby. Odpowiednio zwiększa (zmniejsza) się koszt działalności
operacyjnej:
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•

w przychodach netto ze sprzedaży wykazano sumę przychodów netto ze sprzedaży usług oraz towarów
i materiałów, pomniejszając kwotę zmiany stanu przychodów. Suma przychodów netto ze sprzedaży produktów,
towarów i materiałów w wersji kalkulacyjnej różni się o kwotę zmiany produktów;

•

w kosztach sprzedaży produktów i towarów w miejsce prezentacji kosztów wg rodzajów zaprezentowano koszt
wytworzenia sprzedanych produktów, dokonując przekształceń zgodnie z notą 14 do rachunku zysków i strat,
w pozycji IV i V danych porównywalnych do rachunku zysków i strat wprowadzono wartość kosztów zarządu.

Powyższe zmiany nie spowodowały zmian zysku ze sprzedaży oraz zysku netto za rok 2005.

Dokonane korekty błędów podstawowych, ich przyczyny, tytuły oraz
wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową
i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność
W prezentowanych sprawozdaniach finansowych nie zostały dokonane korekty błędów podstawowych.

Wystąpienie niepewności co do możliwości kontynuowania działalności
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej przez jednostkę
w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie są znane okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez Spółkę
działalności.

Poł ączenie jednostek
W prezentowanych okresach do 30.06.2006 roku nie miało miejsca połączenie Spółki z innym podmiotem gospodarczym.
W przypadku niestosowania w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów i akcji w jednostkach
podporządkowanych – metody praw własności – należy przedstawić skutki, jakie spowodowałoby jej
zastosowanie oraz wpływ na wynik finansowy.
Spółka nie posiada udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych.

Sporządzenie sprawozdania skonsolidowanego
Spółka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania.

20.6. ŚRÓDROCZNE I INNE DANE FINANSOWE
Emitent nie publikował śródrocznych sprawozdań finansowych po dacie ostatniego sprawozdania finansowego
sporządzonego na dzień 31.12.2005 r. i zbadanego przez biegłego rewidenta.
Dla potrzeb niniejszego Prospektu sporządzono sprawozdanie finansowe na dzień 30.06.2006 r., które podlegało
przeglądowi przez biegłego rewidenta. W wyniku przeglądu biegły rewident sporządził raport z przeglądu sprawozdania
finansowego na dzień 30.06.2006 r.

20.7. POSTĘPOWANIA SĄDOWE I ARBITRAŻOWE
Emitent jest stroną postępowania przed Sądem Rejonowym dla Warszawy Pragi – Północ (sygn. akt VII GNc 2411/06)
z powództwa Spółki z dnia 5 kwietnia 2006 roku przeciwko Mediahouse Sp. z o.o. o zapłatę należności w kwocie 54.772,07
złotych. Na dzień sporządzenia Prospektu postępowanie jest w toku.
Zgodnie z oświadczeniem Emitenta:
•

na dzień sporządzenia Prospektu nie toczą się i w okresie ostatnich 12 miesięcy nie toczyły się żadne postępowania
przed organami rządowymi ani inne niż wyżej wskazane postępowania sądowe lub arbitrażowe, które mogły
mieć lub miały w niedawnej przeszłości istotny wpływ na sytuację finansową lub rentowność Emitenta lub Grupy
Kapitałowej,

•

na dzień sporządzenia Prospektu nie istnieją podstawy do ewentualnego wszczęcia takich postępowań
w przyszłości.
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20.8. POLIT YKA DY WIDENDY
W okresie objętym historycznymi danymi finansowymi Emitent nie wypłacał dywidendy. Od początku działalności Spółki
do dnia sporządzenia niniejszego Prospektu Emisyjnego nie istniały ani nie istnieją obecnie żadne ograniczenia ani
uprzywilejowania w zakresie wypłaty dywidendy. W pierwszym roku działalności, tj. roku 2005, Spółka osiągnęła stratę
netto w wysokości 315 tys. zł. Prognozowany na koniec roku 2006 zysk netto zarząd Emitenta planuje przeznaczyć na
pokrycie straty z lat ubiegłych oraz na dalszy rozwój działalności.
Emitent nie zamierza wypłacać dywidendy za rok 2006 i 2007. Zyski wypracowane w roku 2006 przeznaczone zostaną
na pokrycie straty z roku 2005 r. Zgodnie ze strategią Spółki (więcej na ten temat patrz punkt 6.1.) pozostała część
zysków wypracowanych w roku 2006 oraz całość zysków wypracowanych w roku 2007 (wraz ze środkami pozyskanymi
w ofercie publicznej) będzie przeznaczana na dalszy, dynamiczny rozwój działalności. Po upływie tego okresu Emitent
dopuszcza możliwość wypłaty dywidendy. Łączna kwota wypłaconych środków za rok 2008 nie przekroczy jednak 50%
wypracowanego zysku netto. Nadrzędnym czynnikiem, który będzie warunkował decyzje Zarządu odnośnie propozycji
dotyczących możliwości wypłaty dywidendy, będzie konieczność zapewnienia Spółce płynności finansowej oraz środków
niezbędnych do dalszego rozwoju. Emitent nie podjął decyzji odnośnie polityki dywidendy za rok 2009 i później.
Zarząd Emitenta oświadcza, że polityka dywidendy Emitenta będzie zgodna z zasadami mającymi zastosowanie do wypłat
dywidendy przez spółki, których akcje znajdują się w obrocie na rynku regulowanym. Szczegółowe warunki wypłaty
dywidendy będą ustalone przez Zarząd Emitenta zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulacjami, w szczególności
odpowiednimi regulacjami GPW oraz KDPW. Po dopuszczeniu akcji do obrotu giełdowego Spółka będzie przekazywać
odpowiednie informacje dotyczące dywidendy w sposób i na zasadach obowiązujących spółki publiczne w szczególności
w formie raportów bieżących.

21. INFORMACJE DODATKOWE
21.1. Kapitał akcyjny
21.1.1. Wielkość wyemitowanego kapitału dla każdej klasy kapitału
akcyjnego
Kapitał zakładowy na dzień bilansowy ostatniego bilansu przedstawionego w historycznych informacjach finansowych
wynosi 500.000 złotych i dzieli się na 5.000 akcji imiennych o wartości nominalnej 100 złotych każda. Kapitał zakładowy
został opłacony w całości. Wszystkie akcje Emitenta zostały objęte za wkłady pieniężne.

21.1.2. Akcje, które nie reprezentują kapitału
Emitent nie wydawał akcji, które nie reprezentują udziału w kapitale zakładowym. Emitent nie wydawał również świadectw
użytkowych ani świadectw założycielskich.

21.1.3. Liczba, wartość księgowa i wartość nominalna akcji Emitenta
w posiadaniu Emitenta, innych osób w imieniu Emitenta lub przez
podmioty zależne Emitenta
Zgodnie z oświadczeniem Emitenta, Emitent nie posiada własnych akcji. Akcje Emitenta nie są również w posiadaniu osób
trzecich działających w imieniu Emitenta.

21.1.4. Zamienne papiery wartościowe, wymienialne papiery wartościowe
lub papiery wartościowe z warrantami
Emitent nie emitował papierów wartościowych zamiennych na akcje Emitenta lub innych instrumentów uprawniających
do udziału w kapitale lub zysku Emitenta, papierów wartościowych wymienialnych na akcje lub innych instrumentów
uprawniających do udziału w kapitale lub zysku Emitenta lub papierów wartościowych z wariantami.
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21.1.5. Informacje o wszystkich prawach nabycia lub zobowiązaniach
w odniesieniu do kapitału autoryzowanego (docelowego), ale
niewyemitowanego lub zobowiązaniach do podwyższenia kapitału,
a także o ich warunkach
Od momentu powstania Spółki do końca okresu objętego historycznymi informacjami finansowymi Emitent nie zaciągnął
jakichkolwiek zobowiązań dotyczących podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

21.1.6. Informacje o kapitale dowolnego członka grupy, który jest
przedmiotem opcji
Nie istnieje kapitał członka Grupy Emitenta, który jest przedmiotem opcji lub wobec którego zostało uzgodnione
warunkowo lub bezwarunkowo, że stanie się on przedmiotem opcji.

21.1.7. Dane historyczne na temat kapitału akcyjnego (podstawowego,
zakładowego)
Emitent powstał w drodze zawiązania spółki akcyjnej przed notariuszem przez osoby fizyczne. W momencie zarejestrowania
Emitenta kapitał zakładowy Spółki wynosił 500.000 złotych i dzielił się na 5.000 imiennych akcji serii A. Od momentu
powstania Spółki do końca okresu objętego historycznymi informacjami finansowymi nie miały miejsca zmiany kapitału
zakładowego.

21.2. Statut Emitenta
21.2.1. Opis przedmiotu i celu działalności Emitenta ze wskazaniem
miejsca w umowie spółki i statucie, w którym są one określone
Przedmiotem działalności Spółki jest:
•

reklama – PKD 74.40.Z,

•

sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie - PKD 51.1,

•

sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
- PKD 52.11.Z,

•

sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, gdzie indziej nie sklasyfikowana - PKD 52.63.B,

•

transport pasażerski miejski - PKD 60.21.A,

•

działalność agentów turystycznych - PKD 63.30.C,

•

działalność turystyczna pozostała - PKD 63.30.D,

•

działalność kurierska - PKD 64.12.A,

•

działalność pozostałych agencji transportowych - PKD 63.40.C,

•

transport pasażerski międzymiastowy - PKD 60.21.B,

•

transport pasażerski lądowy, pozostały - PKD 60.23.Z,

•

doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania - PKD 74.14.A,

•

zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej - PKD 74.14.B,

•

przetwarzanie danych - PKD 72.30.Z,

•

działalność związana z bazami danych - PKD 72.40.Z,

•

kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane - PKD 80.42.B,

•

działalność agencji informacyjnych - PKD 92.40.Z,

•

sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej - PKD 52.61.Z,

•

doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego - PKD 72.10.Z,

•

działalność centrów telefonicznych (call center) - PKD 74.86.Z,

•

badanie rynku i opinii publicznej - PKD 74.13.Z,

•

działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 67.13.Z,
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działalność pomocnicza związana z ubezpieczeniami i funduszami emerytalno-rentowymi - PKD 67.20.Z.

Przedmiot działalności Emitenta jest wskazany w § 8 Statutu.
Spółka została zawiązana w celu prowadzenia działalności gospodarczej, co wynika z przedmiotu jej działalności wskazanego
w Statucie. Statut Emitenta nie zawiera odrębnych postanowień dotyczących celu działalności Spółki.

21.2.2. Podsumowanie wszystkich postanowień umowy spółki, statutu lub
regulaminów Emitenta odnoszących się do członków organów
administracyjnych, zarządzających i nadzorczych
Zarząd
Zarząd reprezentuje Spółkę oraz prowadzi sprawy Spółki z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji Walnego
Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
Zarząd składa się z 1 (jednego) do 3 członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Liczbę członków Zarządu
ustala Rada Nadzorcza. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji. Kadencja Zarządu trwa 3 (trzy) lata.
Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnieni są: Prezes Zarządu samodzielnie, dwóch Członków Zarządu
działających łącznie lub Członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.
Członek Zarządu Spółki nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi lub być członkiem
organów w konkurencyjnych podmiotach gospodarczych.
Umowy z Członkami Zarządu podpisuje w imieniu Spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny Członek Rady
Nadzorczej, na podstawie upoważnienia udzielonego w uchwale Rady Nadzorczej. W tym samym trybie dokonuje się
wszelkich czynności związanych ze stosunkiem pracy Członka Zarządu.
Posiedzenia Zarządu Spółki zwołuje Prezes Zarządu, ilekroć uzna to za wskazane. W zaproszeniu na posiedzenie należy
oznaczyć dzień, godzinę, miejsce i przedmiot posiedzenia.
Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu, który przewodniczy posiedzeniom Zarządu. W przypadku nieobecności Prezesa
Zarządu posiedzeniom przewodniczy Członek Zarządu wyznaczony przez Prezesa Zarządu.
Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa
Zarządu.
Szczegółowy zakres kompetencji i tryb działania Zarządu Spółki, w tym zakres spraw wymagających uchwały Zarządu,
określa regulamin Zarządu Spółki uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą w dniu 4 września 2006 r.

Rada Nadzorcza
Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Zakres kompetencji i tryb działania Rady Nadzorczej został
uregulowany postanowieniami Statutu oraz regulaminu Rady Nadzorczej przyjętego na mocy uchwały Rady Nadzorczej
nr 1/09/2006 z dnia 4 września 2006 roku.
Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) Członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.
Liczbę Członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.
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Przynajmniej dwóch Członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności określone w Statucie.
Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji. Kadencja Rady Nadzorczej wynosi 3 (trzy) lata.
Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady Nadzorczej oraz kieruje jej pracami.
W przypadku nieobecności Przewodniczącego posiedzenia zwołuje i im przewodniczy Wiceprzewodniczący. W przypadku
nieobecności Wiceprzewodniczącego posiedzenia zwołuje każdy inny Członek Rady Nadzorczej. W takim przypadku
posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy Członek Rady Nadzorczej wybrany przez Członków Rady Nadzorczej
obecnych na posiedzeniu.
Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Zarządu
Spółki lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy
jej członkowie wyrażą na to zgodę na piśmie najpóźniej w dniu posiedzenia lub złożą podpisy na liście obecności.
W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć Członkowie Zarządu z głosem doradczym.
Decyzje Rady Nadzorczej zapadają w formie uchwał. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów.
W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały,
jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej 3 (trzech) Członków, w przypadku gdy Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu)
członków, a w przypadku gdy Rada Nadzorcza składa się z 6 (sześciu) lub 7 (siedmiu) Członków - jeżeli na posiedzeniu jest
obecnych co najmniej 4 (czterech) Członków, a wszyscy jej Członkowie zostali zaproszeni.
Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. Członek Rady Nadzorczej może brać udział
w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej.
Rada Nadzorcza może również podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego
porozumiewania się na odległość, w tym przy użyciu telekonferencji. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady
Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Podejmowanie uchwał na piśmie za pośrednictwem innego
członka Rady Nadzorczej oraz w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się
na odległość nie dotyczy wyboru Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej, powołania
Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach wyżej wymienionych osób.
Obrady Rady Nadzorczej są protokołowane.
Oprócz spraw zastrzeżonych przepisami kodeksu spółek handlowych do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
a) składanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki;
b) ustalanie wysokości wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji Członka Zarządu, z tytułu umów o pracę oraz innych umów
zawartych z Członkami Zarządu, jak również ustalanie premii Członków Zarządu i zasad ich zatrudnienia w Spółce;
c) zatwierdzanie regulaminu Zarządu;
d) zatwierdzanie Regulaminu Organizacyjnego Spółki;
e) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego;
f) wydawanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia, o ile Rada Nadzorcza uzna to za
uzasadnione;
g) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego.
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W przypadku delegowania Członka Rady Nadzorczej do wykonywania funkcji Członka Zarządu, o którym mowa
w art. 383 § 1 KSH, zawieszeniu ulega jego mandat w Radzie Nadzorczej i prawo do wynagrodzenia. Z tytułu wykonywania
funkcji Członka Zarządu delegowanemu Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje odrębne wynagrodzenie określone w
uchwale Rady Nadzorczej.
Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie oraz zwrot kosztów z tytułu pełnionych funkcji na zasadach
określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.

21.2.3. Opis praw, przywilejów i ograniczeń związanych z każdym rodzajem
istniejących akcji
Wszystkie akcje Emitenta są akcjami zwykłymi. Statut nie zawiera praw lub przywilejów innych niż określone właściwymi
przepisami prawa.
Zgodnie z § 10 ust. 1 Statutu Spółka może wydawać akcje imienne i akcje na okaziciela. Na żądanie akcjonariusza Zarząd
zamieni akcje imienne na akcje na okaziciela. Zgodnie z § 10 ust. 2 Statutu zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne nie
jest dopuszczalna. Statut nie zawiera postanowień wprowadzających inne ograniczenia dotyczące akcji Emitenta.

21.2.4. Opis działań niezbędnych do zmiany praw posiadaczy akcji,
ze wskazaniem tych zasad, które mają bardziej znaczący zakres
niż jest to wymagane przepisami prawa
Prawa posiadaczy akcji serii A, akcji serii B oraz akcji serii C są uregulowane bezwzględnie obowiązującymi przepisami
prawa oraz postanowieniami Statutu. Zmiana praw przysługujących posiadaczom akcji serii A, akcji serii B oraz akcji serii
C może nastąpić w wyniku zmiany przepisów prawa lub postanowień Statutu. Zmiana Statutu Emitenta może nastąpić
na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia powziętej większością ¾ głosów (art. 415 KSH). Statut Emitenta nie zawiera
postanowień surowszych dotyczących zmiany Statutu. Zmiana Statutu następuje z chwilą dokonania wpisu w Krajowym
Rejestrze Sądowym..

21.2.5. Opis zasad określających sposób zwoływania zwyczajnych
dorocznych
walnych
zgromadzeń
akcjonariuszy
oraz
nadzwyczajnych walnych zgromadzeń akcjonariuszy, wł ącznie
z zasadami uczestnictwa w nich
Zwoływanie walnych zgromadzeń
Zgodnie z § 33 Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno być zwołane przez Zarząd w terminie 6 (sześciu) miesięcy
po upływie każdego roku obrotowego. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w powyższym
terminie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez Radę Nadzorczą.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie, jeśli uzna to za stosowne, a Zarząd w terminie 14 (czternastu) dni od złożenia stosownego żądania przez
Radę Nadzorczą nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie
Spółki, w Warszawie.

Porządek obrad ustala podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie
Zgodnie z art. 400 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) kapitału zakładowego
mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia określonych spraw w porządku
obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie powinno zostać złożone na piśmie na ręce Zarządu.

Zasady uczestnictwa w walnych zgromadzeniach
Do udziału w Walnym Zgromadzeniu uprawnieni są właściciele akcji imiennych wpisani do księgi akcyjnej przynajmniej
na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia oraz właściciele akcji na okaziciela, którzy złożą w siedzibie Spółki
najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia i nie odbiorą przed jego zakończeniem, imienne świadectwa
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depozytowe wystawione przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie
instrumentami finansowymi.
Zgodnie z art. 412 KSH akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście
lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.
Stosownie do § 9 ust. 3 Statutu Spółki oraz art. 411 KSH każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.
Statut nie przewiduje uprzywilejowania akcji co do głosu.

21.2.6. Opis postanowień umowy spółki, statutu lub regulaminów
Emitenta, które mogłyby spowodować opóźnienie, odroczenie lub
uniemożliwienie zmiany kontroli nad Emitentem
Statut Emitenta nie zawiera postanowień, które mogłyby spowodować opóźnienie, odroczenie lub uniemożliwienie
zmiany kontroli nad Emitentem.

21.2.7. Wskazanie postanowień umowy spółki, statutu lub regulaminów,
jeśli takie istnieją, regulujących progową wielkość posiadanych
akcji, po przekroczeniu której konieczne jest podanie stanu
posiadania akcji przez akcjonariusza
Statut Spółki nie zawiera postanowień regulujących progową wielkość posiadanych akcji, po przekroczeniu której konieczne
jest podanie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza.

21.2.8. Opis warunków nałożonych zapisami umowy spółki i statutu,
jej regulaminami, którym podlegają zmiany kapitału, jeżeli
zasady te są bardziej rygorystyczne niż określone wymogami
obowiązującego prawa
Statut Spółki nie zawiera postanowień dotyczących zmiany wysokości kapitału zakładowego, przewidujących warunki
bardziej rygorystyczne niż określone przepisami prawa.

22. ISTOTNE UMOW Y
Podsumowanie wszystkich istotnych umów, innych niż zawierane w normalnym toku działalności emitenta,
których stroną jest Emitent lub dowolny członek jego grupy, za okres dwóch lat bezpośrednio poprzedzających
datę publikacji dokumentu rejestracyjnego.
Poniżej zostały opisane umowy, inne niż umowy zawierane w normalnym toku działalności Emitenta, których stroną
jest Emitent i które zostały uznane za istotne z punktu widzenia Emitenta z uwagi na podmiot, z którym zostały zawarte,
przedmiot lub wartość umowy.

22.1. Umowy kredytu
Umowa kredytu inwestycyjnego nr 653010/000888/MP/2005 z dnia 18 maja 2005 roku zawarta przez Emitenta z
Bankiem BPH Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (Bank) wraz z aneksem nr 1 z dnia 7 czerwca 2005 roku
Na mocy umowy Bank udzielił Emitentowi kredytu inwestycyjnego w wysokości 200.000 złotych43 na okres od dnia
18 maja 2005 roku do dnia 15 czerwca 2008 roku z przeznaczeniem na finansowanie zakupu sprzętu komputerowego,
teleinformatycznego i biurowego przy udziale własnym Emitenta wynoszącym 66.000 złotych, stanowiącym 24,8%
wartości inwestycji.

43 Kredyt został sfinansowany w całości w kwocie stanowiącej równowartość w złotych 47.428,21 EUR ze środków pochodzących z linii kredytowej przyznanej Bankowi przez
Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW) oraz Council of Europe Development Bank.
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Oprocentowanie kredytu jest zmienne, ustalone na bazie stawki WIBOR dla terminów 1-miesięcznych aktualizowanej na
zasadach określonych w umowie, w tym 4,2 p.p. marży Banku.
Zgodnie z umową kredytu spłata kredytu została zabezpieczona: (i) przewłaszczeniem sprzętu komputerowego,
teleinformatycznego i biurowego44, (ii) cesją praw z polisy ubezpieczeniowej mienia wymienionego w pkt (i) od ognia
i innych zdarzeń losowych oraz od kradzieży45, (iii) cesją wierzytelności z umowy nr 1/TM/ARTERIA S.A./2005 z dnia 18
stycznia 2005 roku zawartej z Wydawnictwem Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.46, (iv) pełnomocnictwem do rachunku bieżącego
Emitenta prowadzonego w Banku wraz z wpływami na poziomie 600.000 złotych średniomiesięcznie, (v) gwarancją
wydaną przez Europejski Fundusz Inwestycyjny (European Investment Fund)47.
Emitent poddał się także egzekucji w trybie art. 97 Prawa bankowego do kwoty 300.000 złotych w zakresie roszczeń
Banku wynikających z umowy kredytu. Bank może wystąpić o nadanie bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli
wykonalności do dnia 15 czerwca 2009 roku.
Umowa oraz Regulamin kredytowania klientów biznesowych przez Bank BPH S.A. sporządzony w kwietniu 2005 roku
szczegółowo regulują obowiązki Emitenta w okresie korzystania z kredytu. Obowiązki te mają charakter standardowy.

22.2. Umowy pożyczki
Umowa pożyczki z dnia 1 kwietnia 2006 roku zawarta przez Emitenta z Radius Sp. z o.o. (Pożyczkobiorca)
Przedmiotem umowy jest udzielenie Pożyczkobiorcy pożyczki pieniężnej w maksymalnej kwocie 400.000 złotych przez
Emitenta. Pożyczka została udzielona na finansowanie bieżącej działalności Pożyczkobiorcy.
Zgodnie z umową, zwrot pełnej kwoty pożyczki przez Pożyczkobiorcę nastąpi w terminie do dnia 1 kwietnia 2007 roku.
Odsetki w wysokości 21% rocznie zostaną zapłacone łącznie ze spłatą pożyczonej kwoty lub, w przypadku spłaty przez
Pożyczkobiorcę pożyczki w ratach, z momentem spłaty ostatniej raty pożyczki. Strony mają możliwość negocjowania
stopy oprocentowania w trakcie obowiązywania umowy. W przypadku opóźnienia Pożyczkobiorcy w spłacie całości bądź
części udostępnionej pożyczki Emitent będzie uprawniony do żądania zapłaty odsetek karnych w wysokości 23% w skali
roku, naliczanych od kwoty przeterminowanej płatności począwszy od uzgodnionego terminu spłaty pożyczki do daty
dokonania płatności.
Zabezpieczeniem spłaty zaciągniętej pożyczki jest cesja przyszłych wierzytelności Pożyczkobiorcy w stosunku do Emitenta
przysługujących mu tytułem wynagrodzenia za świadczone dla Emitenta usługi, do maksymalnej kwoty 700.000 złotych,
przy czym zwrotne przeniesienie praw do wierzytelności następuje pod warunkiem rozwiązującym w postaci spłaty przez
Pożyczkobiorcę całości udostępnionej pożyczki.
Zgodnie z umową, z chwilą wystąpienia którejkolwiek z poniższych sytuacji, Emitent może (i) wypowiedzieć umowę ze
skutkiem natychmiastowym, (ii) zażądać natychmiastowej spłaty pożyczki wraz z należnymi odsetkami w wyniku czego
kwoty te staną się natychmiast wymagalne, (iii) zażądać ustanowienia przez Pożyczkobiorcę dodatkowego zabezpieczenia
spłaty pożyczki w formie dowolnie przez siebie wybranej. Następujące sytuacje uzasadniają powyższe zachowanie Emitenta:
(i) złożenie przez Pożyczkodawcę nieprawdziwych oświadczeń, o których mowa w umowie, (ii) wszczęcie przeciwko
Pożyczkodawcy jakiegokolwiek postępowania sądowego lub administracyjnego, które mogłoby spowodować obowiązek
44 W celu ustanowienia tego zabezpieczenia Emitent zawarł z Bankiem w dniu 30 maja 2005 roku Umowę przewłaszczenia na zabezpieczenie rzeczy oznaczonych co do
tożsamości, na mocy której Emitent przeniósł na Bank własność rzeczy ruchomych o ogólnej wartości 266.000 złotych z zastrzeżeniem warunku, że w przypadku spłaty kredytu wraz
z odsetkami i kosztami w określonym w umowie kredytu terminie, przeniesienie własności rzeczy straci moc, a Emitent stanie się z powrotem właścicielem tych rzeczy. Zgodnie z
postanowieniami umowy, przewłaszczone rzeczy znajdują się we władaniu Emitenta, który za zgodą Banku może nieodpłatnie używać rzeczy i pobierać z nich pożytki.
45 W celu ustanowienia tego zabezpieczenia Emitent zawarł z Bankiem w dniu 22 czerwca 2006 roku Umowę cesji praw z polisy ubezpieczeniowej mienia, na mocy której Emitent
przeniósł na Bank swoje uprawnienia z tytułu ubezpieczenia majątkowego przewłaszczonego mienia stwierdzonego polisą ubezpieczeniową nr 000-06-093-00089948 z dnia 7
czerwca 2006 roku wydaną przez TU Allianz Polska S.A.
46 W celu ustanowienia tego zabezpieczenia Emitent zawarł z Bankiem w dniu 7 czerwca 2005 roku Umowę przelewu wierzytelności, na mocy której Emitent przeniósł na rzecz
Banku swoją wierzytelność w stosunku do Wydawnictwa Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. z tytułu Umowy nr 1/TM/ARTERIA S.A./2005 z dnia 18 stycznia 2005 roku.
47 Emitent korzysta z gwarancji wydanej przez Europejski Fundusz Inwestycyjny w ramach Wieloletniego Programu Wspólnoty Europejskiej dla Przedsiębiorstw i Przedsiębiorczości
(MSP 2001 – 2005). Zgodnie z oświadczeniem Emitenta, Bank nie udostępnił Spółce kopii gwarancji.
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zapłaty przez Pożyczkodawcę kwoty co najmniej 300.000 złotych, o ile zapłata takiej kwoty może mieć istotny wpływ
w ocenie Emitenta na zdolność Pożyczkodawcy do wykonywania zobowiązań wynikających z umowy, (iii) niespełnienie
przez Pożyczkodawcę któregokolwiek ze zobowiązań wynikających z umowy.
Zgodnie z oświadczeniem Emitenta, umowa została zawarta na warunkach rynkowych.

22.3. Umowy rachunku bankowego
Emitent jest stroną Umowy kompleksowej pakietu Harmonium Plus Start z dnia 17 maja 2005 roku zawartej z Bankiem
BPH S.A. Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Na mocy umowy w skład pakietu wchodzą m.in.: rachunek bieżący
w złotych, 3 karty debetowe Maestro Business, karta obciążeniowa MasterCard Business oraz limit debetowy do kwoty
50.000 złotych z terminem spłaty do 8 lutego 2008 roku.

22.4. Umowy najmu
22.4.1. Nieruchomości
Umowa najmu z dnia 1 lipca 2005 roku zawarta przez Emitenta z Bertelsmann Media Sp. z o.o. (Wynajmujący)
Przedmiotem umowy jest oddanie przez Wynajmującego Emitentowi w najem pomieszczeń biurowych, technicznych
i socjalnych w budynku przy ul. Rosoła 10 w Warszawie o łącznej powierzchni użytkowej 1.218,1 m2 oraz 6 miejsc
parkingowych.
Przedmiot najmu stanowi własność Wynajmującego. Zgodnie z umową Emitent używa przedmiotu najmu w celu
prowadzenia działalności gospodarczej. Z tytułu najmu pomieszczeń Emitent zobowiązany jest do zapłaty na rzecz
Wynajmującego czynszu w złotych w kwocie stanowiącej równowartość 13.971,91 dolarów amerykańskich (USD) netto
miesięcznie. Dodatkowo Emitent zobowiązany jest do zapłaty zryczałtowanej opłaty administracyjnej obejmującej
przypadającą na Emitenta część opłat związanych z administrowaniem i funkcjonowaniem budynku oraz opłaty za miejsca
parkingowe stanowiącej równowartość w złotych kwoty, odpowiednio, 2.497,11 USD i 31,05 USD za każde zajmowane
miejsce parkingowe miesięcznie. Przy obliczaniu należnych kwot strony będą stosować kurs wartości USD według tabel
NBP z pierwszego dnia roboczego danego miesiąca, za który powyższe opłaty będą należne48.
Na mocy umowy Emitent jest zobowiązany do posiadania, przez cały okres trwania umowy najmu, polisy ubezpieczeniowej
obejmującej (i) odpowiedzialność cywilną z tytułu szkody wyrządzonej w całym budynku oraz w otoczeniu budynku
przez Emitenta lub klientów Emitenta oraz (ii) szkody wynikłe lub związane z działalnością publiczną Emitenta oraz polem
elektromagnetycznym emitowanym przez urządzenia instalowane przez Emitenta. Obowiązek ubezpieczenia przedmiotu
najmu od ognia i innych zdarzeń losowych wywołanych siłą wyższą spoczywa na Wynajmującym.
Zabezpieczeniem wykonania przez Emitenta obowiązków wynikających z umowy są 2 weksle in blanco wraz z deklaracją
wekslową wystawione przez Emitenta oraz poręczone przez spółki Nova Communications Group Polska Sp. z o.o. i Polymus
Sp. z o.o. oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji w zakresie płatności czynszu i wszelkich innych opłat przewidzianych
w umowie wraz z odsetkami w trybie art. 777 § 1 pkt. 5 i § 2 Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 300.000 złotych.
Wynajmujący może wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności najpóźniej do dnia 31 lipca 2015 roku.
Umowa została zawarta na czas nieokreślony z możliwością jej rozwiązania z zachowaniem 3 miesięcznego okresu
wypowiedzenia przez każdą ze stron, przy czym strony ustaliły, że umowa obowiązywać będzie co najmniej do dnia
1 marca 2008 roku i do tego czasu nie może być przez strony wypowiedziana, z wyjątkiem przypadków, kiedy może być
wypowiedziana ze skutkiem natychmiastowym. Zrzeczenie się przez strony możliwości wypowiedzenia umowy przed
dniem 1 marca 2008 roku oznacza, że każde wypowiedzenie umowy złożone drugiej stronie przed tą datą będzie uważane
przez drugą stronę za nieskuteczne pod rygorem pełnej odpowiedzialności odszkodowawczej.
48 Ustalone przez strony opłaty waloryzowane będą corocznie 1 stycznia o wskaźnik inflacyjny równy indeksowi CPI-U (Customer Price Indem for All Urban Consumers) publikowany
przez Urząd Statystyczny w Stanach Zjednoczonych za okres 12 miesięcy, przypadający na koniec listopada.
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Wynajmujący może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym w przypadku (i) zalegania
przez Emitenta z płatnością czynszu najmu lub innych opłat za okres co najmniej 2 miesięcy i nieuiszczenia zaległości
wraz z odsetkami w dodatkowo wyznaczonym terminie 14 dni, (ii) uporczywego użytkowania przedmiotu najmu na
cele inne niż wskazane w umowie lub w sposób utrudniający użytkowanie budynku przez pozostałych użytkowników,
(iii) wykonania lub przystąpienia do wykonania przez Emitenta prac naruszających substancję przedmiotu najmu bez
pisemnej zgody Wynajmującego, (iv) podnajęcie lub użyczenie przedmiotu najmu lub jego części osobom trzecim
niezgodnie z postanowieniami umowy. Emitent może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym
w przypadku, gdy stan techniczny przedmiotu najmu, w ocenie uprawnionego do dokonania takiej oceny podmiotu,
będzie uniemożliwiać wykorzystanie przedmiotu najmu w sposób niezagrażający życiu i zdrowiu pracowników.
Umowa nie przewiduje kar umownych. Umowa nie zastrzega warunku ani terminu.
Emitent jest także stroną 2 umów podnajmu uznanych za istotne ze względu na podmiot, z którym zostały zawarte49:
Umowa podnajmu z dnia 3 marca 2006 roku zawarta przez Emitenta z Sellpoint Army Sp. z o.o. (Najemca)
Przedmiotem umowy jest oddanie przez Emitenta Najemcy w najem pomieszczenia biurowego w budynku przy
ul. Rosoła 10 w Warszawie o powierzchni użytkowej 11 m2.
Przedmiot najmu stanowi własność Bertelsmann Media Sp. z o.o., z którą Emitent zawarł umowę najmu opisaną
powyżej.50 Zgodnie z umową Najemca używa przedmiotu najmu w celu prowadzenia działalności gospodarczej. Z tytułu
najmu pomieszczeń Najemca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Emitenta czynszu w złotych w kwocie stanowiącej
równowartość 125,70 USD netto miesięcznie. Dodatkowo Najemca zobowiązany jest do zapłaty zryczałtowanej opłaty
administracyjnej obejmującej przypadającą na Najemcę część opłat związanych z administrowaniem i funkcjonowaniem
budynku stanowiącą równowartość w złotych kwoty 21,80 USD miesięcznie. Przy obliczaniu należnych kwot strony będą
stosować kurs wartości USD według tabel NBP z pierwszego dnia roboczego danego miesiąca, za który powyższe opłaty
będą należne51.
Umowa została zawarta na czas nieokreślony z możliwością jej rozwiązania z zachowaniem 3 miesięcznego okresu
wypowiedzenia przez Najemcę. Emitentowi przysługuje prawo do rozwiązania umowy bez zachowania okresu
wypowiedzenia w przypadku (i) opóźnienia z zapłatą przez Najemcę jakichkolwiek należności wynikających z umowy
o dłużej niż 90 dni, (ii) używania przez Najemcę przedmiotu najmu w sposób niezgodny z umową, (iii) narażania przedmiotu
najmu na trwałe uszkodzenia, (iv) wypowiedzenia przez Emitenta lub Bertelsmann Media Sp. z o.o. umowy najmu z dnia
1 lipca 2005 roku, o której mowa powyżej.
Umowa nie przewiduje kar umownych. Nie zastrzega także warunku ani terminu.
Zgodnie z oświadczeniem Emitenta, umowa została zawarta na warunkach rynkowych.
Umowa podnajmu z dnia 1 lipca 2005 roku zawarta przez Emitenta z Renloger Polska Sp. z o.o. (Najemca) wraz z
aneksem z dnia 1 lipca 2006 roku.
Przedmiotem umowy jest oddanie przez Emitenta Najemcy w najem pomieszczenia biurowego w budynku przy
49 Na dzień zawarcia umowy z dnia 3 marca 2006 roku, spółka Sellpoint Army Sp. z o.o. była podmiotem powiązanym w stosunku do Emitenta.
50 Emitent uzyskał zgodę Bertelsmann Media Sp. z o.o. na podnajem pomieszczeń spółkom Sellpoint Army Sp. z o.o. i Renloger Polska Sp. z o.o.
51 Ustalone przez strony opłaty waloryzowane będą corocznie 1 stycznia o wskaźnik inflacyjny, który strony zgodnie ustalą na równy indeksowi CPI-U (Customer Price Indem
for All Urban Consumers) publikowany przez Urząd Statystyczny w Stanach Zjednoczonych za okres 12 miesięcy, przypadający na koniec listopada. Pierwsza waloryzacji nastąpi
1 stycznia 2007 roku.
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ul. Rosoła 10 w Warszawie o powierzchni użytkowej 25 m2.
Przedmiot najmu stanowi własność Bertelsmann Media Sp. z o.o., z którą Emitent zawarł umowę najmu opisaną
powyżej. Zgodnie z umową Najemca używa przedmiotu najmu w celu prowadzenia działalności gospodarczej. Z tytułu
najmu pomieszczeń Najemca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Emitenta czynszu w złotych w kwocie stanowiącej
równowartość 286,75 USD netto miesięcznie. Dodatkowo Najemca zobowiązany jest do zapłaty zryczałtowanej opłaty
administracyjnej obejmującej przypadającą na Najemcę część opłat związanych z administrowaniem i funkcjonowaniem
budynku stanowiącej równowartość w złotych kwoty 51,25 USD netto miesięcznie. Przy obliczaniu należnych kwot strony
będą stosować kurs wartości USD według tabel NBP z pierwszego dnia roboczego danego miesiąca, za który powyższe
opłaty będą należne52.
Umowa została zawarta na czas nieokreślony z możliwością jej rozwiązania z zachowaniem 3 miesięcznego okresu
wypowiedzenia przez Najemcę. Emitentowi przysługuje prawo do rozwiązania umowy bez zachowania okresu
wypowiedzenia w przypadku (i) opóźnienia z zapłatą przez Najemcę jakichkolwiek należności wynikających z umowy
o dłużej niż 90 dni, (ii) używania przez Najemcę przedmiotu najmu w sposób niezgodny z umową, (iii) narażania przedmiotu
najmu na trwałe uszkodzenia, (iv) wypowiedzenia przez Emitenta lub Bertelsmann Media Sp. z o.o. umowy najmu z dnia
1 lipca 2005 roku, o której mowa powyżej.
Umowa nie przewiduje kar umownych. Nie zastrzega także warunku ani terminu.
Zgodnie z oświadczeniem Emitenta, umowa została zawarta na warunkach rynkowych.

22.4.2. Rzeczy ruchomych
Umowa najmu samochodu z dnia 29 czerwca 2006 roku zawarta przez Emitenta z Renloger Polska Sp. z o.o.
(Wynajmujący)
Przedmiotem umowy jest oddanie Emitentowi samochodu osobowego do czasowego i odpłatnego używania.
Czynsz najmu wynosi 1.000 złotych miesięcznie. Z tytułu umowy Emitent zobowiązany jest również do pokrywania
kosztów bieżących napraw przedmiotu najmu do kwoty 4.000 złotych w skali 12 miesięcy. Umowa została zawarta na czas
nieokreślony i może być rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia.
Zgodnie z oświadczeniem Emitenta, umowa została zawarta na warunkach rynkowych.

22.5. Umowy leasingu
Emitent jest stroną 17 umów leasingu zawartych z Grenkeleasing Sp. z o.o. (1 umowa), Getin Bank S.A. (5 umów), Getin
Leasing S.A. (1 umowa), Raiffeisen Leasing Polska S.A. (1 umowa), Europejskim Funduszem Leasingowym S.A. (8 umów) oraz
Big Car Management Sp. z o.o. (1 umowa)53.
Przedmiotem umów jest nabycie przez finansujących i oddanie Emitentowi na czas oznaczony do używania przedmiotów
leasingu w postaci sprzętu komputerowego, urządzeń telefonicznych, pojazdów oraz wyposażenia (mebli) wymienionych
w tabelach poniżej, w zamian za zapłatę przez Emitenta na rzecz leasingodawców rat leasingowych. Zgodnie z oświadczeniem
Emitenta, na dzień 30 czerwca 2006 roku łączna wartość początkowa rzeczy ruchomych będących przedmiotem umów
leasingu wynosiła 897.994,12 złotych netto.
52 Ustalone przez strony opłaty waloryzowane będą corocznie 1 stycznia o wskaźnik inflacyjny, który strony zgodnie ustalą na równy indeksowi CPI-U (Customer Price Indem
for All Urban Consumers) publikowany przez Urząd Statystyczny w Stanach Zjednoczonych za okres 12 miesięcy, przypadający na koniec listopada. Pierwsza waloryzacji nastąpi
1 stycznia 2007 roku.
53 Umowa ta, pomimo swej nazwy „Umowa najmu”, zawiera de facto postanowienia charakterystyczne zarówno dla umowy najmu, jak i dla umowy leasingu. Umowa została
opisana w punkcie Umowy leasingu, gdyż spełnia przesłanki z art. 70918 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym do umowy, przez którą jedna strona zobowiązuje się oddać rzecz
stanowiącą jej własność do używania albo do używania i pobierania pożytków drugiej stronie, a druga strona zobowiązuje się zapłacić właścicielowi rzeczy w umówionych ratach
wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej wartości rzeczy w chwili zawarcia tej umowy, stosuje się odpowiednio przepisy o leasingu.
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Okres leasingu w przypadku wszystkich umów wynosi od 16 do 48 miesięcy i upływa, w zależności od umowy, w 2007,
2008 i 2010 roku. Przez cały okres trwania umów leasingu leasingodawcy pozostają właścicielami rzeczy ruchomych
stanowiących przedmiot leasingu.
Zabezpieczeniem wykonania zobowiązań Emitenta wobec leasingodawców z tytułu umów leasingu są weksle in blanco
z klauzulą „bez protestu” wystawione przez Emitenta54.
Wszystkie umowy leasingu zawarte przez Emitenta55 przewidują możliwość nabycia przez Emitenta, po wygaśnięciu umów
leasingu, przedmiotu leasingu w zamian za wniesienie opłaty za przeniesienie własności w wysokości równej wartości
końcowej.
Zgodnie z oświadczeniem Emitenta około 38% sprzętu komputerowego, urządzeń technicznych i wyposażenia
niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej jest przez Emitenta używana na podstawie zawartych umów
leasingu.

Podstawowe warunki umów leasingu zawierają poniższe tabele.
Tabela 37. Umowy leasingu
Umowa leasingu zawarta przez Emitenta z Grenkeleasing Sp. z o.o.

Lp.

1.

Data zawarcia
umowy

18.04.2006

Rodzaj
leasingu

Przedmiot leasingu

operacyjny

Sprzęt komputerowy

Okres trwania
umowy56

18 mies.

Wartość
początkowa
przedmiotu
leasingu netto
w PLN

46.713,42

Miesięczna rata
leasingowa
netto w PLN

1.994,66

Podmiot zobowiązany do
ubezpieczenia
przedmiotu
leasingu

Emitent

Umowy leasingu zawarte przez Emitenta z Getin Bank S.A.

Lp.

Data zawarcia
umowy

Rodzaj
leasingu

Przedmiot leasingu

Okres trwania
umowy 57

Wartość
początkowa
przedmiotu
leasingu netto
w PLN

Miesięczna rata
leasingowa
netto w PLN

Podmiot zobowiązany do
ubezpieczenia
przedmiotu
leasingu

1.

20.03.2006

finansowy

Zespół komputerowy (25 komputerów,
23 monitory)

24 mies.

67.071,13

Opłata
wstępna
16.767,78 , raty
po 2.600,68

Leasingodawca
na rachunek
Emitenta

2.

20.03.2006

finansowy

Zespół komputerowy – serwery (3 szt.)

24 mies.

85.628,17

Opłata
wstępna
21.407,04, raty
po 3.320,23

Leasingodawca
na rachunek
Emitenta

24 mies.

46.928,66

Opłata
wstępna
11.732,17, raty
po 1.819,61

Leasingodawca
na rachunek
Emitenta

24 mies.

101.200,00

Opłata
wstępna
25.300, raty po
3.925,65

Leasingodawca
na rachunek
Emitenta

3.

20.03.2006

finansowy

Urządzenia
telefoniczne (karta
kanałowa – 1 szt.,
aparat telef. cyfrowy
– 24 szt., słuchawki
– 27 szt.)

4.

24.04.2006

finansowy

Zespół komputerowy (40 szt.
komputerów, 40 szt.
monitorów)

54 Dotyczy wszystkich umów leasingu z wyjątkiem 4 umów zawartych z Europejskim Funduszem Leasingowym S.A. w dniu 11 kwietnia 2005 roku (umowy nr 25716/W/05, 25714/
W/05, 25710/W/05 i 25706/W/05) oraz umowy zawartej z Big Car Management Sp. z o.o.
55 Z wyjątkiem umowy zawartej z Big Car Management Sp. z o.o., która przewiduje przysługujące Emitentowi prawo pierwokupu przedmiotu leasingu według ceny rynkowej z
dnia wygaśnięcia umowy.
56 Od pierwszego dnia miesiąca następującego po dacie podpisania umowy.
57 Od pierwszego dnia miesiąca następującego po dacie podpisania umowy.
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5.

25.04.2006

operacyjny

Dokument rejestracyjny

Motocykl BMW

Opłata
wstępna
53.278,68
10.655,7 raty
po 1.127,59

48 mies.

Leasingodawca
na rachunek
Emitenta

Umowa leasingu zawarta przez Emitenta z Getin Leasing S.A.

Lp.

1.

Data zawarcia
umowy

06.06.2006

Rodzaj
leasingu

Przedmiot leasingu

Okres trwania
umowy58

Wartość
początkowa
przedmiotu
leasingu netto
w PLN

finansowy

Wyposażenie - meble

24 mies.

105.810,85

Opłata
wstępna
26.452,17, raty
po 4.165,56

Wartość
początkowa
przedmiotu
leasingu netto
w PLN

Miesięczna
rata leasingowa netto w
PLN

123.770,50

Opłata wstępna 21.040,99,
raty: we
wrześniu 2005
r. – 10.311,75,
od 10.2005
– 08.2007
3.016,56

Miesięczna
rata leasingowa netto w
PLN

Podmiot zobowiązany do
ubezpieczenia
przedmiotu
leasingu

Leasingodawca na
rachunek
Emitenta

Umowa leasingu zawarta przez Emitenta z Raiffeisen Leasing Polska S.A.

Lp.

1.

Data zawarcia
umowy

05.08.2004

60

Rodzaj
leasingu

operacyjny

Okres trwania
umowy59

Przedmiot leasingu

Samochód osobowy
BMW

36 mies.

Podmiot zobowiązany do
ubezpieczenia
przedmiotu
leasingu

Leasingodawca na
rachunek
Emitenta

Umowy leasingu zawarte przez Emitenta z Europejskim Funduszem Leasingowym S.A.

Lp.

Data zawarcia
umowy

Rodzaj
leasingu

Okres trwania
umowy61

Przedmiot leasingu

Wartość
początkowa
przedmiotu
leasingu netto
w PLN

Miesięczna
rata leasingowa netto w
PLN

1.

11.04.2005

operacyjny

Zestaw komputerowy
(monitor – 39 szt.,
drukarka – 1 szt.,
komputery – 39 szt.)

2.

11.04.2005

operacyjny

Komputer przenośny
– 2 szt.

24 mies.

8.683,37

Opłata
wstępna
2.084,01, raty
347,70

Emitent

3.

11.04.2005

operacyjny

Sprzęt sieciowy: UPS
– 2 szt., zasilacz – 50 szt.,
switch – 2 szt

24 mies.

24.805,00

Opłata
wstępna
5.953,20, raty
947,45

Emitent

18.410,00

Opłata
wstępna
4.602,50, raty
737,43

Emitent

4.

11.04.2005

operacyjny

Serwer

24 mies.

24 mies.

Opłata
wstępna
104.741,37
25.137,93 , raty
4.066,41

Podmiot zobowiązany do
ubezpieczenia
przedmiotu
leasingu

Emitent

58 od pierwszego dnia miesiąca następującego po dacie podpisania umowy.
59 od pierwszego dnia miesiąca następującego po dacie podpisania umowy.
60 Umowa leasingu została pierwotnie zawarta z Raiffeisen Leasing Polska S.A. przez Arteria Sp. z o.o. a następnie na mocy aneksu z dnia 25 sierpnia 2005 roku do umowy przystąpił
Emitent w miejsce Arteria Sp. z o.o.
61 od pierwszego dnia miesiąca następującego po dacie podpisania umowy.
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5.

17.10.2005

Prospekt emisyjny Arteria S.A.

Leasingodawca na
rachunek
Emitenta

16 mies.

2.791,17

Opłata
wstępna
279,12, raty
185,90

16 mies.

2.791,17

Opłata
wstępna
279,12, raty
185,90

Leasingodawca na
rachunek
Emitenta

1.127,46

Opłata
wstępna
112,75, raty po
75,09

Leasingodawca na
rachunek
Emitenta

Okres trwania
umowy62

Wartość
początkowa
przedmiotu
leasingu netto
w PLN

Miesięczna
rata leasingowa netto
w PLN

Podmiot zobowiązany do
ubezpieczenia
przedmiotu
leasingu

36 mies.

101.45264

3.046

6.

17.10.2005

operacyjny

7.

17.10.2005

operacyjny

Zestaw komputerowy
(procesor, monitor,
drukarka – 5 szt.)

17.10.2005

Leasingodawca na
rachunek
Emitenta

operacyjny

Zestaw komputerowy
(procesor, monitor,
drukarka – 5 szt.)

8.

2.791,17

Opłata
wstępna
279,12, raty
185,90

Zestaw komputerowy
(procesor, monitor,
drukarka – 5 szt.)

operacyjny

16 mies.

Komputer przenośny

16 mies.

Źródło: Emitent
Umowa leasingu zawarta przez Emitenta z Big Car Management Sp. z o.o.

Lp.

Data zawarcia
umowy

26.07.200463

1.

Rodzaj
leasingu

operacyjny

Przedmiot leasingu

2 samochody osobowe
Ford Fokus

Leasingodawca

22.6. Umowy ubezpieczenia
Emitent jest stroną 3 umów ubezpieczenia potwierdzonych poniższymi polisami.
Polisa nr 000-06-093-00089948 z dnia 7 czerwca 2006 roku wystawiona przez TU Allianz Polska S.A. Centrala
w Warszawie – ubezpieczenie od wszystkich ryzyk
Przedmiotem ubezpieczenia są rzeczy ruchome (wyposażenie biura) oraz sprzęt elektroniczny.
Okres ubezpieczenia: 07.06.2006 r. – 06.06.2007 r.
Suma ubezpieczenia wynosi:
- wyposażenie biura: 210.318,44 złotych, w tym limity:
•

na kradzież z włamaniem: 126.200 złotych,

•

na przepięcie: 50.000 złotych,

•

na celowe uszkodzenie: 20.000 złotych,

•

na zamieszki wewnętrzne: 20.000 złotych,

- stacjonarny sprzęt elektroniczny: 274.334,81 złotych,
- przenośny sprzęt elektroniczny: 53.827,00 złotych,
- oprogramowanie: 184.906,25 złotych.

62 Od pierwszego dnia miesiąca następującego po dacie podpisania umowy.
63 Emitent jest stroną umowy najmu zawartej dnia 26 lipca 2004 roku przez Arteria Sp. z o.o. z Wynajmującym (Umowa) na mocy aneksu z dnia 30 marca 2005 roku do Umowy,
zgodnie z którym całość praw i obowiązków Arteria Sp. z o.o. wynikających z Umowy została przeniesiona na Emitenta.
64 Umowa wskazuje jedynie wartość 1 samochodu brutto. Wartość początkowa przedmiotu leasingu netto została podana w tabeli na podstawie oświadczenia Emitenta.
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Polisa nr 0222564 z dnia 26 czerwca 2006 roku wystawiona przez PZU S.A. – ubezpieczenie odpowiedzialności
cywilnej
Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Emitenta wobec osób trzecich za szkody będące następstwem
czynu niedozwolonego (odpowiedzialność deliktowa) w związku z prowadzoną przez Emitenta działalnością lub
posiadanym mieniem z rozszerzeniami szczegółowo określonymi w polisie.
Okres ubezpieczenia: 24.06.2006 r. – 23.06.2007 r.
Suma ubezpieczenia wynosi 500.000 złotych na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, w tym podlimity:
•

500.000 złotych (szkody powstałe w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania),

•

250.000 złotych (szkody powstałe w nieruchomościach, z których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy
najmu, dzierżawy, użytkowania, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy),

•

250.000 złotych (szkody powstałe w rzeczach ruchomych, z których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy
najmu, dzierżawy, użytkowania, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy),

•

250.000 złotych (szkody wyrządzone pracownikom ubezpieczonego, powstałe w następstwie wypadku przy
pracy),

•

500.000 złotych (klauzula czystych strat finansowych),

•

250.000 złotych (szkody powstałe w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym przez
ubezpieczonego).

Polisa nr CRI 40562500 z dnia 4 maja 2006 roku wystawiona przez PZU S.A. – ubezpieczenie pojazdu
Emitent jest stroną umowy ubezpieczenia OC/AC/NW/Assistance pojazdu potwierdzonej powyższą polisą, jako użytkownik
przedmiotu ubezpieczenia.
Przedmiotem ubezpieczenia jest motocykl.
Okres ubezpieczenia: 04.05.2006 – 04.05.2007 r.
Suma ubezpieczenia wynosi: 53.279 netto.

22.7. Umowy z doradcami
Emitent jest stroną 2 istotnych umów zawartych w związku z ubieganiem się o dopuszczenie papierów wartościowych do
obrotu na rynku regulowanym i przeprowadzeniem oferty publicznej (Projekt).
Umowa o przeprowadzenie pierwszej publicznej oferty akcji z dnia 25 maja 2006 roku zawarta z Domem
Maklerskim IDM S.A.
Przedmiotem umowy jest wykonywanie w ramach Projektu czynności (i) z zakresu organizacyjnego przygotowania
przeprowadzenia publicznej oferty akcji Emitenta wyemitowanych w ramach nowej emisji, (ii) pośrednictwa
w proponowaniu przez Emitenta nabycia akcji, (iii) związanych z dopuszczeniem akcji do obrotu na GPW. Dane dotyczące
wynagrodzenia należnego doradcy od Emitenta z tytułu umowy zostały objęte wnioskiem o niepublikowanie.
Umowa o świadczenie usług doradczych z dnia 22 września 2006 roku zawarta z Nova Communications Group
Polska Sp. z o.o. (NCG)
Przedmiotem umowy jest świadczenie przez NCG na rzecz Emitenta usług doradczych w związku z ofertą publiczną akcji
Emitenta, polegających na (i) przygotowaniu multimedialnych prezentacji promocyjnych, (ii) przygotowaniu projektów
graficznych materiałów informacyjno-promocyjnych oraz (iii) nadzorowaniu kampanii promocyjnej. Wynagrodzenie
należne NCG od Emitenta z tytułu świadczonych usług wynosi 88.500 złotych netto.
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Zgodnie z postanowieniami umowy, w momencie dostarczenia przez NCG na rzecz Emitenta dokumentacji mającej
charakter utworu w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, NCG przeniesie na rzecz Emitenta
całość autorskich praw majątkowych do dokumentacji i innych wyników prac dających Emitentowi nieograniczone prawo
do rozporządzania nimi. Na mocy umowy strony zobowiązały się do zachowania w tajemnicy wszelkich określonych
w umowie informacji poufnych dotyczących drugiej strony i niewykorzystywania ich do celów nie związanych z realizacją
umowy. Odpowiedzialność stron z tego tytułu obejmuje także zachowania pracowników stron.
Umowa została zawarta na czas realizacji wynikających z niej zobowiązań, z możliwością wypowiedzenia umowy przez
każdą ze stron z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. NCG przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy
bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku podejmowania przez Emitenta działań uniemożliwiających NCG
wykonywanie wynikających z umowy obowiązków. Emitentowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy bez
zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszania postanowień umowy przez NCG i niezaniechania
naruszenia w terminie 7 dni od otrzymania wezwania do zaniechania naruszenia.
Zgodnie z oświadczeniem Emitenta, umowa została zawarta na warunkach rynkowych.

22.8. Inne umowy
Umowa
inwestycyjna
i
umowa
wspólników
(Investment
and
shareholders
agreement)
z dnia 9 października 2006 roku zawarta pomiędzy Emitentem, Oresa Ventures N.V. (Oresa), Łukaszem Dariuszem
Malec, Bartłomiejem Bułaczyńskim, Marianem Włodzimierzem Bułaczyńskim, Cortaro Holding LTD (Holding
Company) oraz Partner Kredytowo Finansowy sp. z o.o. (PKF) (Umowa Inwestycyjna) wraz z Umową potrącenia
wierzytelności (Agreement on claim settlement and acquisition of shares) z dnia 9 października 2006 roku
zawartą przez Emitenta z Oresa.
Przedmiotem Umowy Inwestycyjnej jest dokonanie przez Emitenta wraz z Oresa (spółką prawa Antyli Holenderskich
z siedzibą w Curacao, Antyle Holenderskie) oraz wskazanymi osobami fizycznymi, wspólnej inwestycji w rozwój spółki PKF.
Inwestycja polega na nabyciu za pośrednictwem Holding Company (spółki prawa cypryjskiego z siedzibą w Limassol, Cypr)
wszystkich udziałów w PKF, późniejszym dofinansowaniu Holding Company przez Oresa określoną w Umowie Inwestycyjną
kwotą oraz wspieraniu Holding Company oraz PKF poprzez świadczenie dodatkowych usług.
Celem inwestycji jest zwiększenie w okresie od dwóch do sześciu lat od dnia zawarcia Umowy Inwestycyjnej wartości
PKF a następnie wyjście z inwestycji w drodze sprzedaży posiadanych udziałów Holding Company lub PKF inwestorowi
strategicznemu lub w drodze oferty publicznej. Jednocześnie inwestorom przysługuje po upływie pięciu lat od dnia
zawarcia Umowy Inwestycyjnej prawo żądania odkupienia posiadanych przez nich udziałów przez Holding Company
– przy uwzględnieniu jej sytuacji finansowej.
W związku z zawarciem Umowy Inwestycyjnej Emitent nabył od Oresa 1.998 udziałów stanowiących 6,88% ogólnej liczby
udziałów Holding Company. Na mocy Umowy potrącenia wierzytelności cena sprzedaży udziałów została potrącona
z przysługującą Emitentowi względem Oresa wierzytelnością z tytułu wykonanych usług w wysokości 850.000 złotych.
Zgodnie z treścią Umowy Inwestycyjnej, obok przysługującego każdemu za wspólników prawa do proporcjonalnego
uczestnictwa w każdym kolejnym podwyższeniu kapitału zakładowego, Emitent jest uprawniony, przy spełnieniu
określonych warunków, do zwiększania swojego udziału w Holding Company w następujący sposób:
•

w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy Inwestycyjnej – poprzez objęcie kolejnych 1060 udziałów
za kwotę 113.270 EUR,

•

w okresie 3 lat, począwszy od upływu 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy Inwestycyjnej – poprzez obejmowanie
dodatkowych udziałów w kapitale zakładowym Holding Company za roczną kwotę nieprzekraczającą
94.391 EUR.
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Na podstawie Umowy Inwestycyjnej Emitentowi przysługuje prawo do powoływania jednego członka Rady Nadzorczej
Holding Company.
Obie opisane wyżej umowy zostały zawarte pod prawem angielskim.

23. INFORMACJE OSÓB TRZECICH ORAZ OŚWIADCZENIA EKSPERTÓW
I OŚWIADCZENIE O JAKIMKOLWIEK ZAANGAŻOWANIU
Nie dotyczy

24. DOKUMENT Y UDOSTĘPNIONE DO WGLĄDU
Zarząd oświadcza, że w okresie ważności dokumentu rejestrowego, w siedzibie Spółki w Warszawie na ul. Rosoła 10, można
zapoznawać się z następującymi dokumentami (lub ich kopiami):
1. Statut Emitenta,
2. Wszystkie raporty, prognozy finansowe, pisma i oświadczenia sporządzone przez eksperta na wniosek Emitenta,
do których odniesienia lub których fragmenty znajdują się w dokumencie rejestracyjnym,
3. Historyczne informacje finansowe Emitenta od początku działalności,
4. Opinia Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki Arteria S.A. za okres od 01.01.2005 r.
do 31.12.2005 r,
5. Raport Biegłego Rewidenta z przeglądu sprawozdania finansowego Spółki Arteria S.A. za okres od 01.1.2006 r.
do 30.06.2006 r.,
6. Raport Biegłego Rewidenta ze sprawdzenia wybranych elementów prognozowanych informacji finansowych
na lata 2006 i 2007.

25. INFORMACJA O UDZIAŁACH W INNYCH PRZEDSIĘBIORST WACH
Emitent nie posiada w innych przedsiębiorstwach udziałów w kapitale, który może mieć znaczący wpływ na ocenę jego
własnych aktywów i pasywów, sytuacji finansowej oraz zysków.

26. DEFINICJE I SKRÓT Y
„Akcje Oferowane” – Nie mniej niż 700 000, nie więcej niż 860 000 akcji Spółki
„Akcjonariusz” - osoba uprawniona z akcji Spółki
„Biegły Rewident” - Meritum Audyt Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, al. Słowackiego 64/11, 30-004
„Deklaracja Nabycia” - Deklaracja zainteresowania nabyciem Akcji Oferowanych, składana w trakcie procesu budowania
księgi popytu („book- building”), który ma na celu określenie wielkości popytu na Akcje Oferowane
oraz może być wykorzystana do określenia ceny emisyjnej tych Akcji Oferowanych
„Doradca Prawny, DP” - Tokarczuk, Jędrzejczyk i Wspólnicy Kancelaria Prawna GLN Spółka Komandytowa”
„Dz. U.” - Dziennik Ustaw
„Emitent”, „Spółka”, Arteria - Arteria S.A.
„Euro”, „EUR” – oficjalna waluta państw Unii Europejskiej
„Fundusz inwestycyjny Venture Capital” – fundusz inwestycyjny wysokiego ryzyka
„GPW” - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna oraz, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, rynek
regulowany prowadzony przez tę spółkę
„Grupa, NH, Nova, Nova Holding Ltd.” - Nova Holding Limited
„Inwestor/Inwestorzy” - Podmiot zainteresowany nabyciem Akcji Oferowanych
„KDPW” - Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna oraz, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, depozyt
papierów wartościowych prowadzony przez tę spółkę
„Klient” - osoba korzystająca z usług Zleceniodawcy
„KP”, „Kodeks Pracy” - Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)
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„KNF” - Komisja Nadzoru Finansowego
„KSH”, „Kodeks”, „Kodeks Spółek Handlowych” - Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych
(Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.)
„MF” – Ministerstwo Finansów
„NCG” – Nova Communications Group Polska Sp. z o.o., podmiot należący do grupy Nova Holding Limited
„Oferta”; „Publiczna Oferta” - Oferta publiczna obejmująca nie więcej niż 3.419.056 akcji Spółki o wartości nominalnej
0,2 złoty każda, wyemitowanych przez Spółkę i oferowanych publicznie na podstawie
niniejszego Prospektu
„Oferujący”, „DM IDMSA” - Dom Maklerski IDM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, dom maklerski pełniący funkcję
podmiotu oferującego Akcje Oferowane
„Ordynacja Podatkowa” - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60,
z późn. zm.)
„PDA” – Prawo do akcji
„POK” - Punkt Obsługi Klienta Oferującego Akcje Oferowane lub pozostałych podmiotów biorących udział w oferowaniu
Akcji Oferowanych, pod warunkiem powołania konsorcjum dystrybucyjnego
„Prospekt”, „Prospekt Emisyjny” - Niniejszy Prospekt Emisyjny
„PLN”, „złoty”, „zł” - Złoty polski
„Pula Podstawowa” – Pula akcji oferowanych publicznie na podstawie niniejszego Prospektu
„Rada Nadzorcza” „RN” - Rada Nadzorcza Emitenta
„Regulamin Giełdy” - Regulamin Giełdy uchwalony Uchwałą Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie,
Nr 1/1110/2006 z dnia 4 stycznia 2006 r.
„UE” - Unia Europejska
„UOKiK” - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
„Ustawa o Nadzorze nad Rynkiem Kapitałowym” - Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym
(Dz. U. Nr 183, poz. 1537)
„Ustawa o Ochronie Konkurencji i Konsumentów” – Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (tekst pierwotny: Dz. U. 2000 r. Nr 122 poz. 1319,
tekst jednolity: Dz. U. 2003 r. Nr 86 poz. 804)
„Ustawa o Obrocie”, „Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi” - Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183,
poz. 1538)
„Ustawa o Ochronie Danych” - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. jedn.: Dz. U z 2000 r.
Nr 101, poz. 926)
„Ustawa o Ofercie”, „Ustawa o Ofercie Publicznej” - Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz.
1539)
„Ustawa o Podatku od Czynności Cywilnoprawnych” - Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności
cywilnoprawnych (t. jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 41, poz. 399 z późn.
zm.)
„Ustawa o PDOF” - Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. jedn.: Dz. U. z 2000 r.
Nr 14, poz. 176, z późn. zm.)
„Ustawa o PDOP” - Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. jedn.: Dz. U. z 2000 r.
Nr 54, poz. 654, z późn. zm.)
„Ustawa o Rachunkowości” - Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694,
z późn. zm.)
„Ustawa o Swobodzie Działalności Gospodarczej” - Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
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(Dz. U. Nr 173, poz. 1807 z późn. zm.)
„Walne Zgromadzenie” - Walne Zgromadzenie Emitenta
„Zarząd” - Zarząd Emitenta
„Zleceniodawca” - przedsiębiorstwo korzystające z usług Emitenta

27. SŁOWNIK POJĘĆ I SKRÓTÓW BRANŻOW YCH
„CRM” - (ang. Customer Relationships Management – zarządzanie relacjami z klientem) – całość oprogramowania
służąca między innymi do zarządzania relacjami z klientami, tworzenia historii kontaktów, stałego monitoringu
prowadzonych projektów, zarządzania projektami i zleceniami, zarządzania bazą wiedzy oraz generowania
różnego rodzaju raportów
„Call center” –teleinformatyczny system służący do bezpośredniej komunikacji z klientem poprzez połączenia telefoniczne,
SMS, Internet. Obejmuje automatyczny dialog z komputerem (system CTI). Call center umożliwia
organizowanie telefonicznej sprzedaży produktów i usług (zarówno wychodzącej jak i przychodzącej)
oraz infolinii. Call center jest nowoczesnym narzędziem wspomagającym zaawansowane procesy wsparcia
sprzedaży
„Centrala telefoniczna” – serce call center, urządzenie techniczne obsługujące, koordynujące i zarządzające obsługą
połączeń telefonicznych w ramach call center
„Outsourcing” – przekazanie prac, działań, projektów specjalistycznym firmom zewnętrznym w celu redukcji kosztów
związanych z uruchomieniem tych prac, działań projektów wewnątrz własnej organizacji oraz skorzystania
z know-how i doświadczenia firm specjalizujących się w danej dziedzinie
„Portfolio usług” – gama usług oferowanych przez Emitenta zleceniodawcom
„Rejestrator rozmów (TRX)” – urządzenie techniczne umożliwiające rejestrowanie rozmów wykonywanych przez
pracowników operacyjnych call center
„System CTI” - jest rozwiązaniem stanowiącym pomost pomiędzy infrastrukturą telefoniczną i informatyczną call center.
Umożliwia przyspieszenie integracji danych, szybkie generowanie różnorodnych raportów dotyczących
poszczególnych projektów realizowanych przez call center oraz możliwość ich łatwego i szybkiego
publikowania on-line
„System extranetowy” – stworzona przez Emitenta platforma informatyczna pozwalająca na szybki przesył informacji
pomiędzy Emitentem a zleceniodawcą on-line
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CZĘŚĆ IV – DOKUMENT OFERTOWY
1. OSOBY ODPOWIEDZIALNE
Dane osób odpowiedzialnych za informacje zamieszczone w Prospekcie oraz ich oświadczenia znajdują się w części III,
punkt 2 niniejszego Prospektu.

2. CZYNNIKI RYZYKA
Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym zostały przedstawione w części II Prospektu.

3. PODSTAWOWE INFORMACJE
3.1. Oświadczenie zarządu Emitenta o kapitale obrotowym
Zarząd Emitenta oświadcza, że jego zdaniem, uwzględniając szeroki zakres zmiennych i czynników ryzyka, Spółka posiada
wystarczający kapitał obrotowy na pokrycie bieżących potrzeb na okres co najmniej 12 miesięcy. Kapitał obrotowy
rozumiany jest jako zdolność Emitenta do uzyskania dostępu do środków pieniężnych oraz innych płynnych zasobów
w celu terminowego spłacania zobowiązań.
Emitent nie zna żadnych możliwych zagrożeń, które mogłyby wystąpić w związku z pozyskiwaniem kapitału obrotowego
w przyszłości.

3.2. Kapitały i zadłużenie
Tabela 1. Kapitały i zadłużenie Emitenta na 31.08.2006 r.
Data 31.08.2006
Zadłużenie krótkoterminowe ogółem:

2 308

- zabezpieczone
1) kredyt krótkoterminowy

34

2) kredyt długoterminowy w części przypadającej do spłaty do 31.08. 2007 roku

67

- niezabezpieczone
1) zobowiązania z tytułu dostaw

793

2) zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń

748

3) zobowiązania z tytułu wynagrodzeń

241

4) zobowiązania pozostałe

425

5) fundusze specjalne (ZFŚS)

0

6) dywidenda

0

Zadłużenie długoterminowe:

870

- zabezpieczone
1) kredyt długoterminowy z wyłączeniem części przypadającej do spłaty w 2006 roku

56

2) pożyczka długoterminowa

638

3) leasing

176

Kapitał własny

1 138

- kapitał zakładowy

500

- kapitał zapasowy

0

- wynik z lat ubiegłych

(315)

- wynik roku bieżącego

953

Wartość zadłużenia netto w krótkiej i średniej perspektywie czasowej:
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A. Środki pieniężne

0

B. Ekwiwalenty środków pieniężnych

0

C. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu

0

D. Płynność (A+B+C)

0

E. Bieżące należności finansowe

128

F. Krótkoterminowe zadłużenie w bankach

34

G. Bieżąca część zadłużenia długoterminowego

67

H. Inne krótkoterminowe zadłużenie finansowe

0

I. Krótkoterminowe zadłużenie finansowe (F+G+H)

101

J. Krótkoterminowe zadłużenie finansowe netto (I-E-D)

(27)

K. Długoterminowe kredyty i pożyczki bankowe

56

L. Wyemitowane obligacje

0

M. Inne długoterminowe kredyty i pożyczki

638

N. Długoterminowe zadłużenie finansowe netto (K+L+M)

694

O. Zadłużenie finansowe netto (J+N)

667

Źródło: Emitent

3.3. Interesy osób zaangażowanych w Ofertę
Do osób zaangażowanych w Ofertę należą:
•

Tokarczuk, Jędrzejczyk i Wspólnicy – Kancelaria Prawna GLN Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie
– doradca prawny Emitenta, związany z Emitentem umową o świadczenie usług doradztwa prawnego z dnia
12 czerwca 2006 roku,

•

Meritum Audyt Sp. z o.o. oraz działająca w jej imieniu Ewa Włodecka – podmiot uprawniony do badania sprawozdań
finansowych, który przeprowadził weryfikację części finansowej Prospektu na podstawie umowy z dnia
15 maja 2006 roku.

Wyżej wymienione podmioty nie mają bezpośredniego lub pośredniego interesu ekonomicznego, który zależy od
przebiegu Oferty, w szczególności nie posiadają żadnych akcji Emitenta, a ich wynagrodzenie nie jest uzależnione od
wyników Oferty.
•

Dom Maklerski IDM S.A. z siedzibą w Krakowie – Oferujący, związany z Emitentem umową o przeprowadzenie
pierwszej publicznej oferty z dnia 25 maja 2006 roku. Wynagrodzenie Oferującego powiązane jest z wysokością
środków uzyskanych z Oferty. Oferujący jest również posiadaczem 290.056 akcji Emitenta, dlatego też
zainteresowany jest objęciem przez inwestorów w ramach Oferty jak największej liczby akcji oraz ustaleniem jak
najwyższej ceny emisyjnej,

•

Wojciech Bieńkowski oraz Riad Bekkar – Członkowie Zarządu Emitenta posiadający akcje Emitenta (Wojciech
Bieńkowski 340.500 akcji, Riad Bekkar 113.500 akcji) zainteresowani są uzyskaniem wysokiej ceny rynkowej akcji
wprowadzanych do obrotu na GPW.

3.4. Przesłanki oferty i opis wykorzystania wpływów pieniężnych
Przy założeniu ustalenia ceny emisyjnej na poziomie ceny maksymalnej, równej 18 zł, oczekiwane wpływy netto Emitenta
z emisji wyniosą 14 mln zł. Pozyskana kwota zostanie wykorzystana na realizację celów przedstawionych poniżej,
w kolejności priorytetów ich wykorzystania:

1. Rozbudowa obecnego call center
Zgodnie z uchwałą Zarządu Emitenta z 20 lipca 2006 r., do końca 2007 r. Emitent zrealizuje inwestycję rozbudowy call center
w Warszawie.
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Łącznie Emitent planuje zwiększyć ilość stanowisk call center z obecnych 200 do 300. Całość inwestycji związanych
z rozbudową call center wycenia się na około 1,7 mln zł (tak aktualnie wynika z prospektu).

2. Inwestycja w dział outsourcingu sprzedaży i stworzenia struktur
terenowych sprzedaży
Emitent planuje rozwój działu outsourcingu sprzedaży i rozbudowę struktury terenowej sprzedaży. W ramach tak
zbudowanej struktury terenowej ma zamiar uruchomić m.in. projekt sprzedaży usług i produktów czwartego operatora
telefonii komórkowej w Polsce. Szacowany koszt utworzenia działu oraz inwestycja w terenowe struktury sprzedaży to
ok. 3,25 mln. zł.

3. Inwestycja w e-commerce
Zgodnie z przyjętą strategią, emitent będzie rozwijał działalność e-commerce. Rozwój ten będzie następował w sposób
organiczny lub poprzez przejęcie istniejącego przedsiębiorstwa posiadającego narzędzia i rozwiązania pozwalające
świadczyć usługi e-commerce. Planowane wydatki na ten cel to 2,5 mln zł.

4. Inwestycja w wielojęzyczne call center.
Spółka, według przyjętej przez Zarząd strategii rozwoju na lata 2006 – 2008 zamierza zainwestować w wyspecjalizowane
przedsiębiorstwo typu call center, świadczące usługi o charakterze wielojęzycznym. Koszty związane z realizacją tej
inwestycji szacuje się na 2,6 mln zł.

5. Akwizycja pośrednika w obrocie bazami danych
Emitent planuje akwizycję pośrednika w obrocie bazami danych. Przedsiębiorstwo takie świadczy usługi związane
z zarządzaniem, pozyskiwaniem i oferowaniem baz danych potencjalnych klientów różnym instytucjom. Jest to usługa
komplementarna do obecnie świadczonych przez Emitenta, która poprawia istotnie zyskowność operacji Emitenta i jego
konkurencyjność. Przewidywane wydatki związane z zakupem to około 2,5 mln zł.

6. Realizacja opcji na udziały brokera finansowego
Umowa podpisana w dniu 9 września 2006 r z funduszem Oresa Ventures daje Emitentowi możliwość zwiększenia w ciągu
12 miesięcy udziałów w spółce Holding Company o wartości 113 tys. euro (około 450 tys. zł.) (szczegóły patrz. część III pkt
22.8.). Emitent zamierza skorzystać z możliwości zwiększenia udziałów w wyżej wymienionej Spółce.

7. Zasilenie kapitału obrotowego Emitenta
Spółka będzie potrzebowała funduszy na zasilenie kapitału obrotowego. Emitent szacuje, że kwota potrzebna na ten cel
to około 1 mln zł.

4. INFORMACJE O PAPIERACH WARTOŚCIOW YCH OFEROWANYCH LUB
DOPUSZCZANYCH DO OBROTU
4.1. Opis typu i rodzaju papierów wartościowych
Niniejszy prospekt został przygotowany w związku z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na
GPW akcji serii A, akcji serii B, akcji serii C oraz Praw do akcji serii C.
Akcje serii A w liczbie 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) są akcjami zwykłymi na okaziciela o wartości nominalnej
20 (dwadzieścia) groszy każda i łącznej wartości nominalnej 500.000 (pięćset tysięcy) złotych.
Akcje serii B w liczbie 59.056 (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćdziesiąt sześć) są akcjami zwykłymi na okaziciela o wartości
nominalnej 20 (dwadzieścia) groszy każda i łącznej wartości nominalnej 11.811,20 (jedenaście tysięcy osiemset jedenaście
złotych 20/100).
Na podstawie niniejszego Prospektu akcje serii C w liczbie 860.000 (osiemset tysięcy) objęte zostają Publiczną Ofertą. Akcje
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serii C są akcjami zwykłymi na okaziciela o wartości nominalnej 20 (dwadzieścia) groszy każda i łącznej wartości nominalnej
nie większej niż 172.000 (sto siedemdziesiąt dwa tysiące) złotych.
Akcje serii A, akcje serii B oraz akcje serii C nie są uprzywilejowane co do prawa głosu, prawa do dywidendy lub podziału
majątku w wypadku likwidacji Emitenta.
Kod ISIN dla akcji serii A, akcji serii B, akcji serii C oraz Praw do akcji serii C zostanie nadany po zawarciu przez Emitenta,
zgodnie z art. 5 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, umowy z KDPW.

4.2. Przepisy prawne, na mocy których utworzone zostały papiery
wartościowe
Akcje serii A powstały zgodnie z przepisami Tytułu III, Działu 2, Rozdziałów 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych, jako akcje
imienne o wartości nominalnej 100 (sto) złotych każda w wyniku zawiązania przez pana Dariusza Stokowskiego oraz pana
Riada Bekkara spółki „Arteria” S.A.
Następnie akcje serii A na mocy Uchwały Nr 4 Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 18 sierpnia 2006 roku, zostały
podzielone tak, że każda akcja serii A podlegała podziałowi na 500 (pięćset) akcji o wartości nominalnej 20 (dwadzieścia)
groszy. Na mocy tej samej uchwały oraz w oparciu o art. 334 §2 KSH w związku z §8 ust. 2 obowiązującego wówczas statutu
Spółki wszystkie akcje serii A zostały zamienione z akcji imiennych na akcje na okaziciela.
Akcje serii B zostały wyemitowane w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego na podstawie przepisów Tytułu
III, Działu 2, Rozdziału 4 KSH oraz uchwały Walnego Zgromadzenia Emitenta Nr 7 z dnia 18 sierpnia 2006 roku. Uchwała
przewidywała objęcie wszystkich akcji serii B w drodze subskrypcji prywatnej.
Akcje serii C zostały wyemitowane w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego na podstawie przepisów Tytułu
III, Działu 2, Rozdziału 4 KSH oraz uchwały Walnego Zgromadzenia Emitenta Nr 8 z dnia 18 sierpnia 2006 roku. Uchwała
przewidywała objęcie wszystkich akcji serii C w drodze subskrypcji otwartej.
Zgodnie z art. 430-432 KSH podwyższenie kapitału zakładowego wymaga zgody Walnego Zgromadzenia udzielonej
większością co najmniej ¾ głosów. Uchwała taka powinna zostać zgłoszona do sądu rejestrowego przed upływem sześciu
miesięcy od dnia jej powzięcia, a w przypadku emisji skierowanej do oferty publicznej od dnia zatwierdzenia prospektu
lub złożenia zawiadomienia. Wniosek o zatwierdzenie prospektu albo zawiadomienia nie może jednak zostać złożony po
upływie czterech miesięcy od dnia powzięcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego.

4.3. Rodzaj oraz forma papierów wartościowych
Wszystkie Akcje Emitenta są papierami wartościowymi na okaziciela.
Papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej lub dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym nie mają
formy dokumentu od chwili ich zarejestrowania na podstawie umowy zawieranej z KDPW, do zawarcia której Emitent
zobowiązany jest na podstawie art. 5 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi. W związku z tym akcje serii A, akcje
serii B, akcje serii C oraz Prawa do akcji aerii C będą zdematerializowane.
Podmiotem odpowiedzialnym za prowadzenie rejestru papierów wartościowych jest Krajowy Depozyt Papierów
Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Książęcej 4.

4.4. Waluta emitowanych papierów wartościowych
Akcje serii A, akcje serii B, akcje serii C zostały wyemitowane w PLN.
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4.5. Opis praw, wł ącznie ze wszystkimi ograniczeniami, związanych
z akcjami oraz procedury wykonywania tych praw
Prawa związane z akcjami, jak również Prawami do akcji serii C określają przepisy prawa, w szczególności Kodeks Spółek
Handlowych, Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi, Ustawa o Ofercie Publicznej oraz postanowienia Statutu
Spółki. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących praw związanych z akcjami należy skorzystać z porady
podmiotów uprawnionych do świadczenia usług doradztwa prawnego.
Akcjonariuszom Emitenta przysługują w szczególności następujące prawa o charakterze majątkowym i korporacyjnym:

4.5.1. Prawo do dywidendy
Zgodnie z art. 347 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 42 Statutu Spółki akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku
wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne
Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. Statut nie przewiduje uprzywilejowania akcji w tym względzie, co oznacza, że
na każdą akcję przypada dywidenda tej samej wielkości.
Data powstania prawa do dywidendy
Zgodnie z § 42 Statutu, dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy określa uchwała Walnego Zgromadzenia.
Zgodnie z art. 348 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, dzień dywidendy może być wyznaczony przez Zwyczajne Walne
Zgromadzenie spółki publicznej na dzień powzięcia uchwały albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia.
Jednocześnie, zgodnie z treścią obowiązujących Szczegółowych Zasad Działania KDPW dzień wypłaty dywidendy może
być określony nie wcześniej niż w terminie 10 dni roboczych po dniu dywidendy, a dzień dywidendy może nastąpić nie
wcześniej niż po upływie 10 dni roboczych od przekazania przez Emitenta uchwały o wypłacie dywidendy do KDPW.
Akcje serii B zgodnie z §1 ust. 4 uchwały Walnego Zgromadzenia Emitenta Nr 7 z dnia 18 sierpnia 2006 roku uczestniczą
w dywidendzie, począwszy od zysku, jaki będzie przeznaczony do podziału za rok obrotowy kończący się
31 grudnia 2006 roku.
Akcje serii C zgodnie z §1 ust. 4 uchwały Walnego Zgromadzenia Emitenta Nr 8 z dnia 18 sierpnia 2006 roku uczestniczą
w dywidendzie, począwszy od zysku, jaki będzie przeznaczony do podziału za rok obrotowy kończący się
31 grudnia 2006 roku.
Termin, po którym wygasa prawo do dywidendy, oraz wskazanie osoby, na rzecz której działa takie wygaśnięcie
prawa
Akcjonariusze mogą zrealizować roszczenie o wypłatę dywidendy w terminie 10 lat od daty powzięcia przez Walne
Zgromadzenie uchwały o przeznaczeniu zysku do wypłaty akcjonariuszom. Po upływie powyższego terminu roszczenie
o wypłatę dywidendy ulega przedawnieniu.
Ograniczenia i procedury związane z dywidendami w przypadku posiadaczy akcji będących nierezydentami
Ograniczenia i procedury związane z dywidendami w przypadku posiadaczy akcji będących nierezydentami zostały
opisane poniżej w punkcie dotyczącym informacji o potrącanych u źródła podatkach od dochodu uzyskiwanego
z papierów wartościowych oraz odpowiedzialności Emitenta za potrącanie podatków u źródła.
Stopa dywidendy lub sposób jej wyliczenia, częstotliwość oraz akumulowany lub nieakumulowany charakter
wypłat
Stopa dywidendy lub sposób jej wyliczenia są określane uchwałą Walnego Zgromadzenia o przeznaczeniu zysku do
wypłaty akcjonariuszom. Zgodnie z § 42 Statutu Spółki, zysk przeznaczony do podziału rozdziela się pomiędzy akcjonariuszy
proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji, a jeśli akcje nie są całkowicie pokryte, proporcjonalnie do wysokości dokonanych
wpłat na akcje. Zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, kwota dywidendy przeznaczona do podziału między
akcjonariuszy nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych
oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na
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wypłatę dywidendy. Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą
lub statutem powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe.
Dywidenda może być wypłacona akcjonariuszom raz do roku po zakończeniu roku obrotowego na podstawie uchwały
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o przeznaczeniu zysku do wypłaty akcjonariuszom. Zgodnie z § 42 Statutu Zarząd,
za zgodą Rady Nadzorczej, może wypłacić akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku
obrotowego, jeżeli Spółka posiadać będzie środki wystarczające na wypłatę.
Uchwała Walnego Zgromadzenia o wypłacie dywidendy może określać, że kwota przeznaczona do podziału między
akcjonariuszy obejmie niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów
zapasowego i rezerwowego, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy.

4.5.2. Prawo głosu
Zgodnie z art. 412 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 35 Statutu Spółki akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym
Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być
udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Członek zarządu i pracownik spółki nie mogą być pełnomocnikami na
Walnym Zgromadzeniu (art. 412 Kodeksu Spółek Handlowych).
Zgodnie z art. 9 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu spółki
publicznej z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest złożenie w jej siedzibie, najpóźniej na tydzień przed
terminem Walnego Zgromadzenia, świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek
papierów wartościowych celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa
w tym zgromadzeniu. Od chwili wystawienia świadectwa depozytowego, papiery wartościowe w liczbie wskazanej w treści
świadectwa nie mogą być przedmiotem obrotu do chwili utraty jego ważności albo zwrotu świadectwa wystawiającemu
przed upływem terminu jego ważności. Na okres ten wystawiający dokonuje blokady odpowiedniej liczby papierów
wartościowych na tym rachunku (art. 11 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi).
Jedna akcja serii A, jedna akcja serii B oraz jedna akcja serii C dają prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.
Zgodnie z art. 413 Kodeksu Spółek Handlowych, akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika, ani
jako pełnomocnik innej osoby głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec spółki
z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec Spółki oraz sporu pomiędzy
nim a Spółką.
Zgodnie z § 10 ust. 4 Statutu Spółki, przyznanie prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu zastawnikowi i użytkownikowi Akcji
wymaga zgody Rady Nadzorczej.

4.5.3. Prawo poboru w ofertach subskrypcji papierów wartościowych
tej samej klasy
Zgodnie z art. 433 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia nowych
akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji. W interesie spółki Walne Zgromadzenie może pozbawić akcjonariuszy prawa
poboru akcji w całości lub części. Uchwała Walnego Zgromadzenia wymaga większości co najmniej 4/5 głosów oddanych.
Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru nowych akcji może nastąpić w przypadku, gdy zostało to zapowiedziane
w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Zarząd przedstawia Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą
powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji bądź sposób jej ustalenia (art. 433 § 2 Kodeksu
Spółek Handlowych).

4.5.4. Prawo do udziału w zyskach Emitenta
Statut Spółki nie przewiduje przyznania tytułów uczestnictwa w zysku Spółki w postaci wydania imiennych świadectw
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założycielskich w celu wynagrodzenia usług świadczonych przy powstaniu Spółki lub świadectw użytkowych w zamian
za akcje umorzone.
Walne Zgromadzenie nie podjęło w bieżącym roku obrotowym w trybie art. 392 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych uchwały
przyznającej członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenie w formie prawa udziału w zysku Spółki za dany rok obrotowy,
przeznaczonym do podziału między akcjonariuszy.
Walne Zgromadzenie nie podjęło również w bieżącym roku obrotowym w trybie art. 378 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych
uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia, że wynagrodzenie członków Zarządu obejmuje również
prawo do określonego udziału w zysku rocznym spółki, który jest przeznaczony do podziału między akcjonariuszy.
Akcje Emitenta uprawniają do udziału w zyskach w formie dywidendy, na zasadach określonych w pkt 4.5.1. powyżej

4.5.5. Prawo do udziału w nadwyżkach w przypadku likwidacji
Zgodnie z art. 474 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych majątek Emitenta w przypadku likwidacji dzieli się między akcjonariuszy
proporcjonalnie do dokonanych przez każdego z nich wpłat na kapitał zakładowy.

4.5.6. Postanowienia w sprawie umorzenia
Zgodnie z § 10 ust. 3 Statutu Spółki akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Emitenta.
Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego.

4.5.7. Postanowienia w sprawie zamiany
Spółka nie posiada akcji imiennych. Zgodnie z § 10 ust. 2 Statutu Spółki na żądanie akcjonariusza Zarząd zamieni akcje
imienne na akcje na okaziciela. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne nie jest dopuszczalna.

4.6. Podstawa prawna nowej emisji papierów wartościowych
Dnia 18 sierpnia 2006 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta powzięło uchwałę nr 8 o podwyższeniu kapitału
zakładowego poprzez emisję akcji serii C oraz uchwałę nr 9 w przedmiocie ubiegania się o dopuszczenie wszystkich akcji
Emitenta (w tym akcji serii C) do obrotu na rynku regulowanym. Treść tych uchwał znajduje się w Części IV, punkt 10
niniejszego Prospektu.

4.7. Przewidywana data emisji papierów wartościowych
Emitent przewiduje, że emisja akcji serii C nastąpi w listopadzie 2006 roku, kiedy to planowane jest zarejestrowanie
podwyższenia kapitału w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

4.8. Ograniczenia w swobodzie przenoszenia papierów wartościowych
Kodeks Spółek Handlowych ani Statut Spółki nie przewidują żadnych ograniczeń w swobodzie przenoszenia akcji serii A,
akcji serii B, akcji serii C, oraz Praw do akcji serii C.
W dniu 5 września 2006 roku Nova Holding Limited, Wojciech Bieńkowski i Riad Bekkar (Akcjonariusze) zawarli Umowę
akcjonariuszy (Umowa), na mocy której zobowiązali się względem siebie, z zastrzeżeniem okoliczności wskazanych
w Umowie, do niezbywania akcji Emitenta w okresie 18 miesięcy od dnia zawarcia Umowy. Szczegółowy opis Umowy
znajduje się w punkcie 7.3. Dokumentu ofertowego.
Zgodnie z wiedzą Emitenta, nie istnieją umowy zawarte na podstawie art. 338 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych ustanawiające
prawo pierwokupu lub inne prawo pierwszeństwa nabycia akcji Emitenta.

Obowiązki i ograniczenia wynikające z Ustawy o Ofercie Publicznej oraz
Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi
Obrót akcjami Emitenta jako akcjami spółki publicznej podlega ograniczeniom określonym w Ustawie o Ofercie Publicznej
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oraz w Ustawie o Obrocie Instrumentami Finansowymi.
Zgodnie z art. 19 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej:
(a) papiery wartościowe objęte zatwierdzonym prospektem emisyjnym mogą być przedmiotem obrotu na rynku
regulowanym wyłącznie po ich dopuszczeniu do tego obrotu,
(b) dokonywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oferty publicznej albo obrotu papierami wartościowymi lub
innymi instrumentami finansowymi na rynku regulowanym wymaga pośrednictwa firmy inwestycyjnej.
Zgodnie z art. 159 ust. 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi członkowie zarządu, rady nadzorczej, prokurenci
lub pełnomocnicy emitenta lub wystawcy, jego pracownicy, biegli rewidenci albo inne osoby pozostające z tym emitentem
lub wystawcą w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze nie mogą nabywać lub
zbywać na rachunek własny lub osoby trzeciej akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych
instrumentów finansowych z nimi powiązanych oraz dokonywać na rachunek własny lub osoby trzeciej innych czynności
prawnych, powodujących lub mogących powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi w czasie trwania
okresu zamkniętego, o którym mowa w art. 159 ust. 2 Ustawy o Obrocie.
Okresem zamkniętym jest:
(a) okres od wejścia w posiadanie przez osobę fizyczną informacji poufnej dotyczącej emitenta lub instrumentów
finansowych, spełniających warunki określone w art. 156 ust. 4 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi do
przekazania tej informacji do publicznej wiadomości,
(b) w przypadku raportu rocznego – dwa miesiące przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości lub okres
pomiędzy końcem roku obrotowego a przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomości, gdyby okres ten był
krótszy od pierwszego ze wskazanych, chyba że osoba fizyczna nie posiadała dostępu do danych finansowych, na
podstawie których został sporządzony raport,
(c) w przypadku raportu półrocznego – miesiąc przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości lub okres pomiędzy
dniem zakończenia danego półrocza a przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomości, gdyby okres ten był
krótszy od pierwszego ze wskazanych, chyba że osoba fizyczna nie posiadała dostępu do danych finansowych, na
podstawie których został sporządzony raport,
(d) w przypadku raportu kwartalnego – dwa tygodnie przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości lub okres
pomiędzy dniem zakończenia danego kwartału a przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomości, gdyby okres
ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych, chyba że osoba fizyczna nie posiadała dostępu do danych finansowych,
na podstawie których został sporządzony raport.
Zgodnie z art. 160 ust. 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi osoby wchodzące w skład organów zarządzających
lub nadzorczych emitenta albo będące prokurentami, inne osoby pełniące w strukturze organizacyjnej emitenta funkcje
kierownicze, które posiadają stały dostęp do informacji poufnych dotyczących bezpośrednio lub pośrednio tego emitenta
oraz kompetencje w zakresie podejmowania decyzji wywierających wpływ na jego rozwój i perspektywy prowadzenia
działalności gospodarczej są obowiązane do przekazywania Komisji Nadzoru Finansowego informacji o zawartych przez te
osoby oraz osoby blisko z nimi powiązane, o których mowa w art. 160 ust. 2 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi,
na własny rachunek, transakcjach nabycia lub zbycia akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz
innych instrumentów finansowych powiązanych z tymi papierami wartościowymi, dopuszczonych do obrotu na rynku
regulowanym lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na takim rynku.
Zgodnie z art. 69 Ustawy o Ofercie Publicznej każdy:
(a) kto osiągnął lub przekroczył 5%, 10%, 20%, 25%, 33%, 50% albo 75% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej,
(b) kto posiadał co najmniej 5%, 10%, 20%, 25%, 33%, 50% albo 75% ogólnej liczby głosów w tej spółce i w wyniku zmniejszenia
tego udziału osiągnął odpowiednio 5%, 10%, 20%, 25%, 33%, 50% albo 75% lub mniej ogólnej liczby głosów,
(c) kogo dotyczy zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów, o co najmniej 2% ogólnej
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liczby głosów w spółce publicznej, której akcje dopuszczone są do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych,
lub o co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, której akcje dopuszczone są do obrotu na innym rynku
regulowanym, albo
(d) kogo dotyczy zmiana posiadanego dotychczas udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów, o co najmniej 1% ogólnej
liczby głosów, jest zobowiązany zawiadomić o tym Komisję Nadzoru Finansowego oraz spółkę w terminie 4 dni od dnia
zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów bądź od dnia, w którym dowiedział się o takiej zmianie lub przy zachowaniu
należytej staranności mógł się o niej dowiedzieć. Zawiadomienie powinno zawierać informacje o dacie i rodzaju
zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie, o liczbie akcji posiadanych przed zmianą
udziału i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym
udziale w ogólnej liczbie głosów, a także o liczbie aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale
zakładowym oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów. Zawiadomienie
związane z osiągnięciem lub przekroczeniem 10% ogólnej liczby głosów powinno dodatkowo zawierać informacje
dotyczące zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od złożenia
zawiadomienia oraz celu zwiększania tego udziału. W przypadku każdorazowej zmiany tych zamiarów lub celu,
akcjonariusz jest zobowiązany niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od zaistnienia tej zmiany, poinformować
o tym Komisję Nadzoru Finansowego oraz spółkę. Obowiązek dokonania zawiadomienia nie powstaje w przypadku,
gdy po rozliczeniu w depozycie papierów wartościowych kilku transakcji zawartych na rynku regulowanym w tym
samym dniu, zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej na koniec dnia rozliczenia nie powoduje
osiągnięcia lub przekroczenia progu ogólnej liczby głosów, z którym wiąże się powstanie tych obowiązków.
Zgodnie z art. 72 Ustawy o Ofercie nabycie akcji spółki publicznej w liczbie powodującej zwiększenie udziału w ogólnej
liczbie głosów o więcej niż 10% ogólnej liczby głosów w okresie krótszym niż 60 dni przez podmiot, którego udział
w ogólnej liczbie głosów w tej spółce wynosi mniej niż 33% albo o więcej niż 5% ogólnej liczby głosów w okresie krótszym
niż 12 miesięcy, przez akcjonariusza, którego udział w ogólnej liczbie głosów w tej spółce wynosi co najmniej 33%, może
nastąpić wyłącznie w wyniku ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę tych akcji (art. 72 ust.
1 Ustawy o Ofercie Publicznej). W przypadku, gdy w okresach, o których mowa powyżej, zwiększenie udziału w ogólnej
liczbie głosów odpowiednio o 10% lub 5% ogólnej liczby głosów nastąpiło w wyniku zajścia innego zdarzenia prawnego
niż czynność prawna, akcjonariusz jest zobowiązany, w terminie 3 miesięcy od dnia zajścia zdarzenia, do zbycia takiej liczby
akcji, która spowoduje, że ten udział nie zwiększy się w tym okresie odpowiednio o więcej niż 10% lub 5% ogólnej liczby
głosów (art. 72 ust. 2 ustawy).
Zgodnie z art. 73 i 74 Ustawy o Ofercie Publicznej, przekroczenie:
(a) 33% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej może nastąpić wyłącznie w wyniku ogłoszenia wezwania do zapisywania
się na sprzedaż lub zamianę akcji tej spółki w liczbie zapewniającej osiągnięcie 66% ogólnej liczby głosów, z wyjątkiem
przypadku, gdy przekroczenie 33% ogólnej liczby głosów ma nastąpić w wyniku ogłoszenia wezwania, o którym mowa
poniżej (art. 73 ust. 1 Ustawy o Ofercie),
(b) 66% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej może nastąpić wyłącznie w wyniku ogłoszenia wezwania do
zapisywania się na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji tej spółki (art. 74 ust. 1 Ustawy o Ofercie),
przy czym w przypadku, gdy przekroczenie tych progów nastąpiło w wyniku nabycia akcji w ofercie publicznej lub
w ramach wnoszenia ich do spółki jako wkładu niepieniężnego, połączenia lub podziału spółki, w wyniku zmiany statutu
spółki, wygaśnięcia uprzywilejowania akcji lub zajścia innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego, akcjonariusz
jest zobowiązany, w terminie 3 miesięcy od przekroczenia odpowiedniego progu, do ogłoszenia wezwania do
zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji tej spółki w liczbie powodującej osiągnięcie 66% ogólnej liczby głosów
(przy przekroczeniu progu 33%) lub wszystkich pozostałych akcji tej spółki (przy przekroczeniu progu 66%), albo do
zbycia akcji w liczbie powodującej osiągnięcie odpowiednio nie więcej niż 33% lub 66% ogólnej liczby głosów, chyba że
w tym terminie udział akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów ulegnie zmniejszeniu odpowiednio do nie więcej niż 33%
lub 66% ogólnej liczby głosów w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego, zmiany statutu spółki lub wygaśnięcia
uprzywilejowania jego akcji (art. 73 ust. 2 oraz art. 74 ust. 2 Ustawy o Ofercie).
Obowiązek, o którym mowa w art. 73 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej i art. 74 ust. 2 Ustawy o Ofercie ma zastosowanie także
w przypadku, gdy przekroczenie odpowiednio progu 33% lub 66% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej nastąpiło
w wyniku dziedziczenia, po którym udział w ogólnej liczbie głosów uległ zwiększeniu, z tym, że w takim przypadku termin
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trzymiesięczny liczy się od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów
(art. 73 ust. 3 oraz art. 74 ust. 5 Ustawy o Ofercie). Ponadto przepis art. 74 ust. 1 i 2 Ustawy o Ofercie Publicznej stosuje
się odpowiednio w sytuacji zwiększenia stanu posiadania ogólnej liczby głosów przez podmioty zależne od podmiotu
zobowiązanego do ogłoszenia wezwania lub wobec niego dominujące, a także podmioty będące stronami zawartego
z nim porozumienia, dotyczącego nabywania akcji spółki publicznej lub zgodnego glosowania na walnym zgromadzeniu
akcjonariuszy, dotyczącego istotnych spraw spółki (art. 74 ust. 4 Ustawy o Ofercie).
Obowiązki, o których mowa w art. 72 Ustawy o Ofercie Publicznej, nie powstają w przypadku nabywania akcji w obrocie
pierwotnym, w ramach wnoszenia ich do spółki jako wkładu niepieniężnego oraz w przypadku połączenia lub podziału
spółki (art. 75 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej).
Zgodnie z art. 75 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej obowiązki wskazane w art. 72 i 73 Ustawy o Ofercie Publicznej nie
powstają w przypadku nabywania akcji od Skarbu Państwa w wyniku pierwszej oferty publicznej oraz w okresie 3 lat od
dnia zakończenia sprzedaży przez Skarb Państwa akcji w wyniku pierwszej oferty publicznej, a zgodnie z art. 75 ust. 3
Ustawy o Ofercie Publicznej obowiązki, o których mowa w art. 72-74 Ustawy o Ofercie Publicznej, nie powstają w przypadku
nabywania akcji:
(a) wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu, które nie są przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu
na rynku regulowanym lub nie są dopuszczone do tego obrotu,
(b) od podmiotu wchodzącego w skład tej samej grupy kapitałowej,
(c) w trybie określonym przepisami prawa upadłościowego i naprawczego oraz w postępowaniu egzekucyjnym,
(d) zgodnie z umową o ustanowienie zabezpieczenia finansowego, zawartą przez uprawnione podmioty na warunkach
określonych w ustawie z dnia 2 kwietnia 2004 roku o niektórych zabezpieczeniach finansowych (Dz.U. nr 91, poz. 871),
(e) obciążonych zastawem w celu zaspokojenia zastawnika uprawnionego na podstawie innych ustaw do korzystania
z trybu zaspokojenia polegającego na przejściu na własność przedmiotu zastawu,
(f) w drodze dziedziczenia, z wyjątkiem sytuacji, o których mowa w art. 73 ust. 3 i art. 74 ust. 5 Ustawy o Ofercie.
Zgodnie z art. 75 ust. 4 Ustawy o Ofercie Publicznej przedmiotem obrotu nie mogą być akcje obciążone zastawem, do
chwili jego wygaśnięcia z wyjątkiem przypadku, gdy nabycie tych akcji następuje w wykonaniu umowy o ustanowieniu
zabezpieczenia finansowego w rozumieniu powołanej wyżej ustawy o niektórych zabezpieczeniach finansowych.
Zgodnie z art. 76 Ustawy o Ofercie Publicznej w zamian za akcje będące przedmiotem wezwania do zapisywania się na
zamianę akcji mogą być nabywane wyłącznie: (i) zdematerializowane akcje innej spółki, kwity depozytowe i listy zastawne
oraz (ii) obligacje emitowane przez Skarb Państwa. W przypadku, gdy przedmiotem wezwania mają być wszystkie pozostałe
akcje spółki, wezwanie musi przewidywać możliwość sprzedaży akcji przez podmiot zgłaszający się w odpowiedzi na to
wezwanie, po cenie ustalonej zgodnie z art. 79 ust. 1-3 Ustawy o Ofercie.
Stosownie do art. 77 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej ogłoszenie wezwania następuje po ustanowieniu zabezpieczenia
w wysokości nie mniejszej niż 100% wartości akcji, które mają być przedmiotem wezwania, a ustanowienie zabezpieczenia
powinno być udokumentowane zaświadczeniem banku lub innej instytucji finansowej udzielającej zabezpieczenia lub
pośredniczącej w jego udzieleniu. Wezwanie jest ogłaszane i przeprowadzane za pośrednictwem podmiotu prowadzącego
działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który jest zobowiązany, nie później niż na 7 dni roboczych
przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów, do równoczesnego zawiadomienia o zamiarze jego ogłoszenia Komisji
Nadzoru Finansowego oraz spółki prowadzącej rynek regulowany, na którym są notowane dane akcje i dołączenia do
niego treści wezwania (art. 77 ust. 2 Ustawy o Ofercie). Odstąpienie od ogłoszonego wezwania jest niedopuszczalne,
chyba że po jego ogłoszeniu inny podmiot ogłosił wezwanie dotyczące tych samych akcji. Odstąpienie od wezwania
ogłoszonego na wszystkie pozostałe akcje spółki jest dopuszczalne jedynie wtedy, gdy inny podmiot ogłosił wezwanie na
wszystkie pozostałe akcje tej spółki po cenie nie niższej niż w tym wezwaniu (art. 77 ust. 3 Ustawy o Ofercie). Po ogłoszeniu
wezwania podmiot obowiązany do ogłoszenia wezwania oraz zarząd spółki, której akcji wezwanie dotyczy, przekazuje
informację o tym wezwaniu, wraz z jego treścią, odpowiednio przedstawicielom zakładowych organizacji zrzeszających
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pracowników spółki, a w przypadku ich braku – bezpośrednio pracownikom (art. 77 ust. 5 Ustawy o Ofercie). Po otrzymaniu
zawiadomienia Komisja Nadzoru Finansowego najpóźniej na 3 dni robocze przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów
może zgłosić żądanie wprowadzenia niezbędnych zmian lub uzupełnień w treści wezwania lub przekazania wyjaśnień
dotyczących jego treści, w terminie określonym w żądaniu, nie krótszym niż 2 dni (art. 78 ust. 1 Ustawy o Ofercie). W okresie
pomiędzy zawiadomieniem Komisji Nadzoru Finansowego oraz spółki prowadzącej rynek regulowany, na którym są
notowane dane akcje, o zamiarze ogłoszenia wezwania a zakończeniem wezwania, podmiot zobowiązany do ogłoszenia
wezwania oraz podmioty zależne od niego lub wobec niego dominujące, a także podmioty będące stronami zawartego
z nim porozumienia, dotyczącego nabywania akcji spółki lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu, dotyczącego
istotnych spraw spółki mogą nabywać akcje spółki, której dotyczy wezwanie, jedynie w ramach tego wezwania oraz
w sposób w nim określony. Jednocześnie podmioty te nie mogą zbywać takich akcji ani zawierać umów, z których mógłby
wynikać obowiązek zbycia przez nie tych akcji, w czasie trwania wezwania (art. 77 ust. 4 Ustawy o Ofercie).
Cena akcji proponowanych w wezwaniu, o którym mowa w art. 72-74 Ustawy o Ofercie Publicznej, powinna zostać ustalona
na zasadach określonych w art. 79 Ustawy o Ofercie.
Zgodnie z art. 87 Ustawy o Ofercie Publicznej obowiązki określone w pkt 4)-10) powyżej spoczywają również na:
(a) podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony w ustawie próg ogólnej liczby głosów w związku z:
•

zajściem innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego,

•

nabywaniem lub zbywaniem obligacji zamiennych na akcje spółki publicznej, kwitów depozytowych
wystawionych w związku z akcjami takiej spółki, jak również innych papierów wartościowych, z których wynika
prawo lub obowiązek nabycia jej akcji,

•

uzyskaniem statusu podmiotu dominującego w spółce kapitałowej lub innej osobie prawnej posiadającej akcje
spółki publicznej, lub w innej spółce kapitałowej bądź innej osobie prawnej będącej wobec niej podmiotem
dominującym,

•

dokonywaniem czynności prawnej przez jego podmiot zależny lub zajściem innego zdarzenia prawnego
dotyczącego tego podmiotu zależnego,

(b) funduszu inwestycyjnym – także w przypadku, gdy osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów
określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji łącznie przez:
•

inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych,

•

inne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzane przez ten sam
podmiot,

(c) podmiocie, w przypadku którego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów określonego
w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji:
•

przez osobę trzecią w imieniu własnym, lecz na zlecenie lub na rzecz tego podmiotu, z wyłączeniem akcji nabytych
w ramach wykonywania czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 2 Ustawy o Obrocie Instrumentami
Finansowymi,

•

w ramach wykonywania czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 4 Ustawy o Obrocie Instrumentami
Finansowymi w zakresie akcji wchodzących w skład zarządzanych portfeli papierów wartościowych, z których
podmiot ten, jako zarządzający, może w imieniu zleceniodawców wykonywać prawo głosu na walnym
zgromadzeniu,

•

przez osobę trzecią, z którą ten podmiot zawarł umowę, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do
wykonywania prawa głosu,

(d) podmiocie prowadzącym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność maklerską, który w ramach reprezentowania
posiadaczy papierów wartościowych wobec emitentów wykonuje, na zlecenie osoby trzeciej, prawo głosu z akcji spółki
publicznej, jeżeli osoba ta nie wydała wiążącej dyspozycji co do sposobu głosowania,
(e) wszystkich podmiotach łącznie, które łączy pisemne lub ustne porozumienie dotyczące nabywania akcji spółki publicznej
lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy dotyczącego istotnych spraw spółki, chociażby tylko
jeden z tych podmiotów podjął lub zamierzał podjąć czynności powodujące powstanie tych obowiązków,
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(f) podmiotach, które zawierają porozumienie, o którym mowa w pkt (e), posiadając akcje spółki publicznej w liczbie
zapewniającej łącznie osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów określonego w tych
przepisach.
W przypadkach wskazanych w pkt (e) i (f) powyżej obowiązki mogą być wykonywane przez jedną ze stron porozumienia,
wskazaną przez strony porozumienia. Istnienie porozumienia, o którym mowa w pkt (e), domniemywa się w przypadku
podejmowania czynności określonych w tym przepisie przez:
•

małżonków, ich wstępnych, zstępnych i rodzeństwo oraz powinowatych w tej samej linii lub stopniu, jak również
osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki i kurateli,

•

osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym,

•

mocodawcę lub jego pełnomocnika, niebędącego firmą inwestycyjną, upoważnionego do dokonywania na
rachunku papierów wartościowych czynności zbycia lub nabycia papierów wartościowych,

•

jednostki powiązane w rozumieniu Ustawy o Rachunkowości.

Ponadto obowiązki wskazane wyżej powstają również w przypadku, gdy prawa głosu są związane z:
•

papierami wartościowymi stanowiącymi przedmiot zabezpieczenia, przy czym nie dotyczy to sytuacji, gdy
podmiot, na rzecz którego ustanowiono zabezpieczenie, ma prawo wykonywać prawo głosu i deklaruje zamiar
wykonywania tego prawa, gdyż wówczas prawa głosu uważa się za należące do podmiotu, na rzecz którego
ustanowiono zabezpieczenie,

•

akcjami, z których prawa przysługują danemu podmiotowi osobiście i dożywotnio,

•

papierami wartościowymi zdeponowanymi lub zarejestrowanymi w podmiocie, którymi może on dysponować
według własnego uznania.

Do liczby głosów, która powoduje powstanie wyliczonych wyżej obowiązków:
•

po stronie podmiotu dominującego – wlicza się głosy posiadane przez jego podmioty zależne,

•

po stronie podmiotu prowadzącego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność maklerską, który wykonuje
czynności określone w pkt 4 powyżej – wlicza się liczbę głosów z akcji spółki objętych zleceniem udzielonym
temu podmiotowi przez osobę trzecią – wlicza się liczbę głosów z wszystkich akcji, nawet jeżeli wykonywanie
z nich prawa głosu jest ograniczone lub wyłączone z mocy statutu, umowy lub przepisu prawa.

Zgodnie z art. 88 Ustawy o Ofercie obligacje zamienne na akcje spółki publicznej oraz kwity depozytowe wystawione
w związku z akcjami takiej spółki uważa się za papiery wartościowe, z którymi wiąże się taki udział w ogólnej liczbie głosów,
jaką posiadacz tych papierów wartościowych może osiągnąć w wyniku ich zamiany na akcje.
Przepis ten stosuje się także odpowiednio do wszystkich innych papierów wartościowych, z których wynika prawo lub
obowiązek nabycia akcji spółki publicznej.
Zgodnie z art. 90 Ustawy o Ofercie Publicznej, przepisów rozdziału 4 Ustawy o Ofercie Publicznej dotyczącego znacznych
pakietów akcji spółek publicznych, z wyjątkiem art. 69 i art. 70 oraz art. 89 Ustawy o Ofercie w zakresie dotyczącym art. 69
Ustawy o Ofercie Publicznej, nie stosuje się w przypadku nabywania akcji:
(a) w trybie i na warunkach wydanych na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 3 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi,
(b) przez firmę inwestycyjną, w celu realizacji określonych regulaminami, o których mowa odpowiednio w art. 28 ust. 1 i art.
37 ust. 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, zadań związanych z organizacją rynku regulowanego,
(c) w ramach systemu zabezpieczenia płynności rozliczania transakcji, na zasadach określonych przez KDPW w regulaminie,
o którym mowa w art. 50 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi.
Zgodnie z art. 90 Ustawy o Ofercie Publicznej, przepisów rozdziału 4 Ustawy o Ofercie Publicznej z wyjątkiem art. 69 i art.
70 oraz art. 87 ust. 1 pkt 6 i art. 89 ust. 1 pkt 1 Ustawy o Ofercie Publicznej – w zakresie dotyczącym art. 69 Ustawy o Ofercie,
nie stosuje się również w przypadku porozumień dotyczących nabywania akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania
na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, dotyczącego istotnych spraw spółki, zawieranych dla ochrony praw akcjonariuszy
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mniejszościowych, w celu wspólnego wykonania przez nich uprawnień określonych w art. 84 i 85 Ustawy o Ofercie oraz
w art. 385 § 3, art. 400 § 1, art. 422, art. 425, art. 429 § 1 KSH.
Odpowiedzialność z tytułu niedochowania obowiązków, o których mowa powyżej Ustawa o Obrocie Instrumentami
Finansowymi reguluje w sposób następujący:
(a) na osobę wymienioną w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, która w czasie trwania
okresu zamkniętego dokonuje czynności, o których mowa w art. 159 ust. 1 ustawy, Komisja Nadzoru Finansowego
może nałożyć w drodze decyzji administracyjnej karę pieniężną do wysokości 200.000 złotych, chyba że osoba ta zleciła
uprawnionemu podmiotowi, prowadzącemu działalność maklerską zarządzanie portfelem jej papierów wartościowych,
w sposób, który wyłącza ingerencję tej osoby w podejmowane na jej rachunek decyzje (art. 174 ust. 1 Ustawy o Obrocie
Instrumentami Finansowymi),
(b) na osobę, która nie wykonała lub nienależycie wykonała obowiązek, o którym mowa w art. 160 ust. 1 Ustawy o Obrocie
Instrumentami Finansowymi, Komisja Nadzoru Finansowego może nałożyć w drodze decyzji administracyjnej karę
pieniężną do wysokości 100.000 złotych, chyba że osoba ta zleciła uprawnionemu podmiotowi, prowadzącemu
działalność maklerską zarządzanie portfelem jej papierów wartościowych, w sposób który wyłącza ingerencję tej osoby
w podejmowane na jej rachunek decyzje albo przy zachowaniu należytej staranności nie wiedziała lub nie mogła się
dowiedzieć o dokonaniu transakcji (art. 175 ust. 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi),
Odpowiedzialność z tytułu niedochowania obowiązków, o których mowa powyżej Ustawa o Ofercie Publicznej reguluje
w sposób następujący:
(a) zgodnie z art. 89 Ustawy o Ofercie Publicznej prawo głosu z:
•

akcji spółki publicznej będących przedmiotem czynności prawnej lub innego zdarzenia prawnego powodującego
osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów, jeżeli osiągnięcie lub przekroczenie tego
progu nastąpiło z naruszeniem obowiązków określonych odpowiednio w art. 69, art. 72 ust. 1 lub art. 73 ust. 1
Ustawy o Ofercie Publicznej,

•

wszystkich akcji spółki publicznej, jeżeli przekroczenie progu 66% ogólnej liczby głosów nastąpiło z naruszeniem
obowiązków określonych w art. 74 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej,

•

akcji spółki publicznej nabytych w wezwaniu po cenie ustalonej z naruszeniem art. 79 Ustawy o Ofercie,

•

wszystkich akcji spółki publicznej podmiotu, którego udział w ogólnej liczbie głosów powodujący powstanie
obowiązków, o których mowa odpowiednio w art. 72 ust. 1 lub art. 73 ust. 1 lub art. 74 ust. 1 Ustawy o Ofercie
uległ zmianie w wyniku zdarzeń, o których mowa odpowiednio w art. 72 ust. 2 lub art. 73 ust. 2 i 3 lub art. 74 ust. 2
i 3 Ustawy o Ofercie, do dnia wykonania obowiązków określonych w tych przepisach, nie może być wykonywane,
a jeśli zostało wykonane wbrew zakazowi – nie jest uwzględniane przy obliczaniu wyniku glosowania nad uchwałą
walnego zgromadzenia, z zastrzeżeniem przepisów innych ustaw;

(b) zgodnie z art. 97 Ustawy o Ofercie Publicznej, na każdego kto:
•

nabywa lub zbywa papiery wartościowe z naruszeniem zakazu, o którym mowa w art. 67 Ustawy o Ofercie,

•

nie dokonuje w terminie zawiadomienia, o którym mowa w art. 69 Ustawy o Ofercie Publicznej, lub dokonuje
takiego zawiadomienia z naruszeniem warunków określonych w tych przepisach,

•

przekracza określony próg ogólnej liczby głosów bez zachowania warunków, o których mowa w art. 72-74 Ustawy
o Ofercie,

•

nie zachowuje warunków, o których mowa w art. 76 lub 77 Ustawy o Ofercie Publicznej,

•

nie ogłasza lub nie przeprowadza w terminie wezwania albo nie zbywa w terminie akcji w przypadkach, o których
mowa w art. 72 ust. 2, art. 73 ust. 2 i 3 oraz art. 74 ust. 2 i 5 Ustawy o Ofercie Publicznej,

•

podaje do publicznej wiadomości informacje o zamiarze ogłoszenia wezwania przed przekazaniem informacji
o tym w trybie art. 77 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej,

•

wbrew żądaniu, o którym mowa w art. 78 ustawy, w określonym w nim terminie nie wprowadza niezbędnych
zmian lub uzupełnień w treści wezwania albo nie przekazuje wyjaśnień dotyczących jego treści,

•

nie dokonuje w terminie zapłaty różnicy w cenie akcji, w przypadkach określonych w art. 74 ust. 3 Ustawy
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o Ofercie,
•

w wezwaniu, o którym mowa w art. 72-74 Ustawy o Ofercie Publicznej, proponuje cenę niższą niż określona na
podstawie art. 79 Ustawy o Ofercie Publicznej,

•

nabywa akcje własne z naruszeniem trybu, terminów i warunków określonych w art. 72-74 oraz 79 Ustawy
o Ofercie Publicznej,

•

wbrew obowiązkowi określonemu w art. 86 ust. 1 ustawy nie udostępnia dokumentów rewidentowi do spraw
szczególnych lub nie udziela mu wyjaśnień,

•

dopuszcza się czynów, o których mowa wyżej, działając w imieniu lub w interesie osoby prawnej lub jednostki
organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, Komisja Nadzoru Finansowego może, w drodze decyzji,
nałożyć karę pieniężną do wysokości 1.000.000 złotych, przy czym może być ona nałożona odrębnie za każdy
z czynów określonych powyżej oraz odrębnie na każdy z podmiotów wchodzących w skład porozumienia
dotyczącego nabywania przez te podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym
zgromadzeniu, dotyczącego istotnych spraw spółki.

W decyzji, o której mowa, Komisja Nadzoru Finansowego może wyznaczyć termin ponownego wykonania obowiązku
lub dokonania czynności wymaganej przepisami, których naruszenie było podstawą nałożenia kary pieniężnej i w razie
bezskutecznego upływu tego terminu powtórnie wydać decyzję o nałożeniu kary pieniężnej.

Ograniczenia
wynikające
i Konsumentów

z

Ustawy

o

Ochronie

Konkurencji

Ustawa o Ochronie Konkurencji i Konsumentów nakłada na przedsiębiorców obowiązek zgłoszenia zamiaru koncentracji
Prezesowi UOKiK, jeżeli łączny obrót przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji przekracza równowartość 50.000.000
euro, w roku obrotowym poprzedzającym rok dokonania zgłoszenia (art. 12 ust. 1 Ustawy o ochronie konkurencji
i konsumentów). Przy badaniu wysokości obrotu bierze się pod uwagę obrót przedsiębiorców uczestniczących
w koncentracji jak również obrót pozostałych przedsiębiorców należących do grup kapitałowych, do których należą
przedsiębiorcy uczestniczący w koncentracji (art. 15 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów).
Zgodnie z art. 14 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów dokonanie koncentracji przez przedsiębiorcę zależnego
uważa się za jej dokonanie przez przedsiębiorcę dominującego.
Obowiązek dokonania zgłoszenia dotyczy między innymi zamiaru:
•

przejęcia – poprzez nabycie lub objęcie akcji, innych papierów wartościowych, całości lub części majątku lub
w jakikolwiek inny sposób – bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad całym albo częścią jednego lub więcej
przedsiębiorców przez jednego lub więcej przedsiębiorców (art. 12 ust. 2 pkt 2 Ustawy o ochronie konkurencji
i konsumentów);

•

objęcia lub nabycia akcji innego przedsiębiorcy, powodującego uzyskanie co najmniej 25% głosów na walnym
zgromadzeniu (art. 12 ust. 3 pkt 1 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów);

•

rozpoczęcia wykonywania praw z akcji objętych lub nabytych bez uprzedniego zgłoszenia zgodnie
z art. 13 pkt 3 i 4 (art. 12 ust. 3 pkt 3 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów).

Zgłoszenia zamiaru koncentracji dokonuje, w przypadku przejęcia kontroli, objęcia lub nabycia akcji innego przedsiębiorcy,
powodującego uzyskanie co najmniej 25% głosów na walnym zgromadzeniu, przejmujący kontrolę, obejmujący lub
nabywający akcje.
Zgodnie z art. 13 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów nie podlega zgłoszeniu zamiar koncentracji:
•

jeżeli obrót przedsiębiorcy:
a. nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli, zgodnie z art. 12 ust. 2 pkt 2 Ustawy o ochronie konkurencji i
konsumentów,
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b. którego akcje będą objęte lub nabyte, zgodnie z art. 12 ust. 3 pkt 1 Ustawy o ochronie konkurencji i
konsumentów,
c. z którego akcji ma nastąpić wykonywanie praw, zgodnie z art. 12 ust. 3 pkt 3 Ustawy o ochronie konkurencji
i konsumentów,
nie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie
równowartości 10.000.000 euro (art. 13 pkt 1 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów);
•

polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez instytucję finansową akcji w celu ich odsprzedaży, jeżeli
przedmiotem działalności gospodarczej tej instytucji jest prowadzone na własny lub cudzy rachunek inwestowanie
w akcje innych przedsiębiorców, pod warunkiem że odsprzedaż ta nastąpi przed upływem roku od dnia nabycia,
oraz że:
d. instytucja ta nie wykonuje praw z tych akcji, z wyjątkiem prawa do dywidendy, lub
e. wykonuje te prawa wyłącznie w celu przygotowania odsprzedaży całości lub części przedsiębiorstwa, jego
majątku lub tych akcji (art. 13 pkt 3 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów);

•

polegającej na czasowym nabyciu przez przedsiębiorcę akcji w celu zabezpieczenia wierzytelności, pod warunkiem
że nie będzie on wykonywał praw z tych akcji, z wyłączeniem prawa do ich sprzedaży (art. 13 pkt 4 Ustawy o
ochronie konkurencji i konsumentów);

•

następującej w toku postępowania upadłościowego, z wyłączeniem przypadków, gdy zamierzający przejąć kontrolę
jest konkurentem albo należy do grupy kapitałowej, do której należą konkurenci przedsiębiorcy przejmowanego
(art. 13 ust. 5 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów);

•

przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej (art. 13 ust. 6 Ustawy o ochronie konkurencji
i konsumentów).

Zgodnie z art. 13a Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów postanowień art. 13 ust. 1 nie stosuje się w przypadku
koncentracji, w wyniku których powstanie lub umocni się pozycja dominująca na rynku, na którym następuje koncentracja.
Zgłoszenia dokonuje przedsiębiorca przejmujący kontrolę, przedsiębiorca obejmujący lub nabywający akcje lub
odpowiednio instytucja finansowa albo przedsiębiorca, który nabył akcje w celu zabezpieczenia wierzytelności.
Prezes UOKiK w drodze decyzji zezwala na dokonanie koncentracji lub odmawia jej dokonania, w okolicznościach
wskazanych w art. 17 - 19 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Wydając zgodę, Prezes UOKiK może zobowiązać
przedsiębiorcę lub przedsiębiorców zamierzających dokonać koncentracji do spełnienia określonych warunków. Decyzje
Prezesa UOKiK wygasają, jeżeli koncentracja nie zostanie dokonana w terminie 3 lat od dnia wydania decyzji, z tym
zastrzeżeniem, iż Prezes UOKiK może, na wniosek przedsiębiorcy uczestniczącego w koncentracji, przedłużyć, w drodze
postanowienia, powyższy termin o rok, jeżeli przedsiębiorca wykaże, że nie nastąpiła zmiana okoliczności, w wyniku której
koncentracja może spowodować istotne ograniczenie konkurencji na rynku (art. 21 ust. 1 i 2 Ustawy o ochronie konkurencji
i konsumentów).

Obowiązki wynikające z Rozporządzenia Rady (WE) Nr 139/2004
Wymogi w zakresie kontroli koncentracji wynikają także z przepisów Rozporządzenia Rady (WE) Nr 139/2004 w sprawie
kontroli koncentracji przedsiębiorstw (dalej „Rozporządzenie”). Rozporządzenie powyższe reguluje tzw. koncentracje
o wymiarze wspólnotowym, tzn. takie, które przekraczają określone progi obrotu towarami i usługami.
Transakcje podlegające zgłoszeniu do Komisji Europejskiej zwolnione są (z pewnymi wyjątkami) spod obowiązku zgłoszenia
zamiaru koncentracji do Prezesa UOKiK. Rozporządzenie swoim zakresem obejmuje jedynie takie koncentracje, w efekcie
których dochodzi do trwałej zmiany w strukturze kontroli nad przedsiębiorcą w wyniku połączenia dwóch lub więcej
samodzielnych przedsiębiorców, przejścia bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad przedsiębiorcą lub jego częścią (m.in.
w drodze nabycia lub objęcia akcji lub innych papierów wartościowych) przez jednego lub więcej przedsiębiorców lub
przez jedną lub więcej osób kontrolujących już co najmniej jednego przedsiębiorcę albo w wyniku utworzenia wspólnego
przedsiębiorcy pełniącego w sposób trwały wszelkie funkcje autonomicznego przedsiębiorcy. W rozumieniu Rozporządzenia
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przejściem kontroli są wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania uprawnień, które osobno albo łącznie,
przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu
na określonego przedsiębiorcę.
Koncentracje wspólnotowe podlegają zgłoszeniu do Komisji Europejskiej przed ich ostatecznym dokonaniem, a po:
(a) zawarciu odpowiedniej umowy,
(b) ogłoszeniu publicznej oferty przejęcia, lub
(c) nabyciu kontrolnego pakietu akcji.
Zgłoszenie koncentracji Komisji Europejskiej może mieć również miejsce w przypadku, gdy przedsiębiorstwa posiadają
wstępny zamiar w zakresie dokonania koncentracji o wymiarze wspólnotowym. Koncentracja przedsiębiorstw posiada
wymiar wspólnotowy w przypadku, gdy:
(a) łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji w ostatnim roku obrotowym wynosi
więcej niż 5 mld euro, oraz
(b) łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw uczestniczących
w koncentracji wynosi więcej niż 250 mln euro, chyba że każde z przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji
uzyskało w ostatnim roku obrotowym więcej niż dwie trzecie swoich obrotów przypadających na UE w jednym i tym
samym państwie członkowskim.
Koncentracja przedsiębiorstw posiada również wymiar wspólnotowy w przypadku, gdy:
(a) łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 2.500 mln euro,
(b) w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących
w koncentracji wynosi więcej niż 100 mln euro,
(c) w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich UE zakwalifikowanych w punkcie powyżej łączny obrót wszystkich
przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 mln euro, z czego łączny obrót każdego z co
najmniej dwóch przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji przekroczył 25 mln euro,
oraz
(d) łączny obrót przypadający na UE każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji
przekroczył w ostatnim roku obrotowym 100 mln euro,
chyba że każde z przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji uzyskało w ostatnim roku obrotowym więcej niż dwie
trzecie swoich obrotów przypadających na UE w jednym i tym samym państwie członkowskim.
Przejęcia kontroli dokonują osoby lub przedsiębiorstwa, które:
(a) są posiadaczami praw lub uprawnionymi do nich na mocy odpowiednich umów, lub
(b) nie będąc ani posiadaczami takich praw, ani uprawnionymi do nich na mocy odpowiednich umów, mają uprawnienia
wykonywania wypływających z nich praw.
Zgodnie z art. 3 ust. 5 Rozporządzenia koncentracja nie występuje w przypadku, gdy:
(a) instytucje kredytowe lub inne instytucje finansowe, bądź też firmy ubezpieczeniowe, których normalna działalność
obejmuje transakcje i obrót papierami wartościowymi na własny rachunek lub na rachunek innych osób, czasowo
posiadają papiery wartościowe nabyte w przedsiębiorstwie w celu ich odsprzedaży, pod warunkiem że:
•

nie wykonują one praw głosu w stosunku do tych papierów wartościowych w celu określenia zachowań
konkurencyjnych przedsiębiorstwa lub pod warunkiem, że

•

wykonują te prawa wyłącznie w celu przygotowania zbycia całości lub części tego przedsiębiorstwa lub jego
aktywów, bądź zbycia tych papierów wartościowych oraz pod warunkiem że wszelkie takie zbycie następuje w
ciągu jednego roku od daty nabycia (wyjątkowo okres ten może być przedłużony);
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(b) kontrolę przejmuje osoba upoważniona przez władze publiczne zgodnie z prawem państwa członkowskiego
dotyczącym likwidacji, upadłości, niewypłacalności, umorzenia długów, postępowania układowego lub analogicznych
postępowań;
(c) działania określone powyżej przeprowadzane są przez holdingi finansowe (zdefiniowane w odrębnych przepisach
prawa wspólnotowego), jednakże pod warunkiem, że prawa głosu w odniesieniu do holdingu wykonywane są,
zwłaszcza w kwestiach dotyczących mianowania członków organów zarządzających lub nadzorczych przedsiębiorstw,
w których mają one udziały, wyłącznie w celu zachowania pełnej wartości tych inwestycji, a nie ustalania, bezpośrednio
lub pośrednio, zachowania konkurencyjnego tych przedsiębiorstw.
Zgodnie z art. 7 ust. 1 Rozporządzenia przedsiębiorcy są obowiązani do wstrzymania się od dokonania koncentracji do
czasu wydania przez Komisję Europejską zgody na tę koncentrację lub do upływu terminu, w jakim decyzja powinna zostać
wydana. Również utworzenie wspólnego przedsiębiorstwa, pełniącego w sposób trwały wszystkie funkcje samodzielnego
podmiotu gospodarczego, stanowi koncentrację podlegającą zgłoszeniu. Do czasu zakończenia – poprzez wydanie
decyzji – badania zgłoszonej koncentracji przez Komisję zamknięcie zgłoszonej transakcji nie może zostać dokonane.
Jednakże naruszenia tego przepisu nie stanowi m.in. realizacja zgłoszonej Komisji publicznej oferty kupna lub zamiany
akcji, jeżeli nabywca nie korzysta z prawa głosu wynikającego z nabytych akcji lub czyni to wyłącznie w celu utrzymania
pełnej wartości swej inwestycji na podstawie zwolnienia udzielonego przez Komisję.
Zgodnie z art. 14 ust. 2 Rozporządzenia Komisja Europejska może nałożyć na przedsiębiorcę karę pieniężną w wysokości do
10% łącznych przychodów przedsiębiorstwa w poprzednim roku obrotowym, jeżeli przedsiębiorca ten dokonał koncentracji
bez zgody Komisji lub wbrew decyzji Komisji. Ponadto, zgodnie z art. 8 ust. 4 Rozporządzenia, w niektórych wypadkach,
a w szczególności w przypadku dokonania koncentracji, która została zakazana, Komisja Europejska może nakazać
odwrócenie skutków koncentracji, np. poprzez podział przedsiębiorcy lub zbycie całości lub części majątku, udziałów lub
akcji.
W przypadku dokonania koncentracji bez zgody Komisji Komisja może:
(a) w celu przywrócenia stanu sprzed dokonania koncentracji – nakazać przedsiębiorstwom rozwiązanie koncentracji,
w szczególności poprzez:
•

podział połączonego przedsiębiorstwa, lub

•

zbycie wszystkich udziałów lub zgromadzonych aktywów;

(b) w przypadku, gdy poprzez podział połączonego przedsiębiorstwa nie jest możliwe przywrócenie stanu, jaki miał
miejsce przed dokonaniem koncentracji, Komisja może przedsięwziąć wszelkie inne środki konieczne do przywrócenia
takiego stanu w jak najwyższym stopniu;
(c) nakazać podjęcie wszelkich innych stosownych środków mających na celu zapewnienie, iż przedsiębiorstwa dokonają
rozwiązania koncentracji lub podejmą inne środki dla przywrócenia wcześniejszego stanu – zgodnie z decyzją Komisji.
Ponadto dokonanie koncentracji bez zgody lub wbrew decyzji Komisji może skutkować nałożeniem przez Komisję
na przedsiębiorcę kary pieniężnej w wysokości do 10% łącznego obrotu przedsiębiorstwa w poprzednim roku
obrotowym.

4.9. Regulacje
dotyczące
obowiązkowych
przymusowego wykupu i odkupu

ofert

przejęcia

lub

Wezwania do nabycia akcji wynikające z Ustawy o Ofercie Publicznej

Regulacje dotyczące wezwań do nabywania akcji opisane zostały w punkcie 4.8 powyżej.

Regulacje dotyczące przymusowego wykupu (squeeze out)
Zgodnie z § 4 art. 418 Kodeksu Spółek Handlowych, przepisów o przymusowym wykupie akcji nie stosuje się do spółek
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publicznych.
Zgodnie z art. 82 Ustawy o Ofercie Publicznej, akcjonariuszowi spółki publicznej, który samodzielnie lub wspólnie
z podmiotami od niego zależnymi lub wobec niego dominującymi oraz podmiotami będącymi stronami zawartego
z nim porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5, osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce,
przysługuje prawo żądania od pozostałych akcjonariuszy sprzedaży wszystkich posiadanych przez nich akcji.
Cenę przymusowego wykupu ustala się zgodnie z art. 79 ust. 1-3 Ustawy o Ofercie Publicznej. Nabycie akcji w wyniku
przymusowego wykupu następuje bez zgody akcjonariusza, do którego skierowane jest żądanie wykupu. Ogłoszenie
żądania sprzedaży akcji w ramach przymusowego wykupu następuje po ustanowieniu zabezpieczenia w wysokości nie
mniejszej niż 100% wartości akcji, które mają być przedmiotem przymusowego wykupu. Ustanowienie zabezpieczenia
powinno być udokumentowane zaświadczeniem banku lub innej instytucji finansowej udzielającej zabezpieczenia lub
pośredniczącej w jego udzieleniu.
Przymusowy wykup jest ogłaszany i przeprowadzany za pośrednictwem podmiotu prowadzącego działalność maklerską
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który jest obowiązany – nie później niż na 14 dni roboczych przed rozpoczęciem
przymusowego wykupu – do równoczesnego zawiadomienia o zamiarze jego ogłoszenia Komisji oraz spółki prowadzącej
rynek regulowany, na którym notowane są dane akcje, a jeżeli akcje spółki notowane są na kilku rynkach regulowanych
– wszystkie te spółki. Podmiot ten załącza do zawiadomienia informacje na temat przymusowego wykupu. Odstąpienie od
ogłoszonego przymusowego wykupu jest niedopuszczalne.
Obowiązki dotyczące wezwań do zapisywania się na sprzedaż akcji spoczywają również na podmiotach wskazanych
w art. 87 Ustawy o Ofercie Publicznej.

Regulacje dotyczące odkupu (sell out)

Kodeks Spółek Handlowych nie reguluje prawa akcjonariuszy mniejszościowych spółek publicznych do żądania odkupu
ich akcji przez akcjonariuszy większościowych.
Zgodnie z art. 83 Ustawy o Ofercie Publicznej akcjonariusz spółki publicznej może zażądać wykupienia posiadanych przez
niego akcji przez innego akcjonariusza, który osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce. Żądanie
składa się na piśmie. Żądaniu są obowiązani zadośćuczynić solidarnie akcjonariusz, który osiągnął lub przekroczył 90%
ogólnej liczby głosów, jak również podmioty wobec niego zależne i dominujące, w terminie 30 dni od dnia jego zgłoszenia.
Obowiązek nabycia akcji od akcjonariusza spoczywa również solidarnie na każdej ze stron porozumienia, o którym mowa
w art. 87 ust. 1 pkt 5, o ile członkowie tego porozumienia posiadają wspólnie, wraz z podmiotami dominującymi i zależnymi,
co najmniej 90% ogólnej liczby głosów. Akcjonariusz żądający wykupienia akcji uprawniony jest do otrzymania ceny nie
niższej niż określona zgodnie z art. 79 ust. 1-3 Ustawy o Ofercie Publicznej.

4.10. Publiczne oferty przejęcia w stosunku do Emitenta
W ciągu ostatniego roku obrotowego i bieżącego roku obrotowego osoby trzecie nie dokonały publicznych ofert przejęcia
w stosunku do kapitału Emitenta.

4.11. Informacje o podatkach potrącanych u źródła
Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych z dywidendy przez osoby fizyczne
Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodów z tytułu dywidendy odbywa się według
następujących zasad, określonych przez przepisy Ustawy o PDOF:
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1. podstawą opodatkowania jest cały przychód otrzymany z tytułu dywidendy,
2. przychodu z tytułu dywidendy nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27 Ustawy
o PDOF (art. 30a ust. 7 PDOF),
3. podatek z tytułu dywidendy wynosi 19% przychodu (art. 30a ust. 1 pkt 4 Ustawy o PDOF),
4. płatnikiem podatku jest podmiot wypłacający dywidendę, który potrąca kwotę podatku z przypadającej do wypłaty
sumy oraz wpłaca ją na rachunek właściwego dla płatnika urzędu skarbowego.
Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych z dywidendy przez osoby prawne
Opodatkowanie podatkiem dochodowym osób prawnych odbywa się według następujących zasad, określonych
w Ustawie o PDOP:
1. podstawę opodatkowania stanowi cały przychód z tytułu dywidendy,
2. podatek wynosi 19% otrzymanego przychodu (art. 22 ust. 1 Ustawy o PDOP),
3. kwotę podatku uiszczonego z tytułu otrzymanej dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób
prawnych odlicza się od kwoty podatku, obliczonego zgodnie z art. 19 Ustawy o PDOP. W braku możliwości odliczenia
kwotę tę odlicza się w następnych latach podatkowych (art. 23 Ustawy o PDOP),
4. zwalnia się od podatku dochodowego spółki wchodzące w skład podatkowej grupy kapitałowej, uzyskujące dochody od
spółek tworzących tę grupę (art. 22 ust. 3 Ustawy o PDOP),
5. zwalnia się od podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach
osób prawnych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej spółek, które łącznie spełniają następujące
warunki (art. 22 ust. 4 Ustawy o PDOP):
a. wypłacającym dywidendę oraz inne należności z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka będąca
podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
b. uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych,
o których mowa w lit. a, jest spółka podlegająca w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii
Europejskiej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich
osiągania,
c. spółka, o której mowa w lit. b, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki, o której
mowa w lit. a,
d. odbiorcą dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
jest:
•

spółka, o której mowa w lit. b, albo

•

położony poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład, w rozumieniu art. 20 ust. 13 Ustawy
o PDOP, spółki, o której mowa w lit. b, jeżeli osiągnięty dochód (przychód) podlega opodatkowaniu w tym
państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym ten zagraniczny zakład jest położony.

Zwolnienie ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody
z tytułu udziału w zyskach osób prawnych posiada udziały (akcje) w spółce wypłacającej te należności w wysokości,
o której mowa w art. 22 ust. 4 pkt 3 Ustawy o PDOP, nieprzerwanie przez okres dwóch lat. Zwolnienie to ma również
zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziałów (akcji), przez spółkę uzyskującą
dochody z tytułu udziału w zysku osoby prawnej, upływa po dniu uzyskania tych dochodów. W przypadku niedotrzymania
warunku posiadania udziałów (akcji), w ustalonej wysokości, nieprzerwanie przez okres dwóch lat, spółka jest obowiązana
do zapłaty podatku, wraz z odsetkami za zwłokę, w wysokości 19% przychodów, z uwzględnieniem umów w sprawie
unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Zwolnienie stosuje się odpowiednio do
podmiotów wymienionych w załączniku nr 4 do Ustawy o PDOP.
Zwolnienie ma zastosowanie w stosunku do dochodów osiągniętych od dnia uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską
członkostwa w Unii Europejskiej.
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Płatnikiem podatku jest spółka wypłacająca dywidendę, która potrąca kwotę zryczałtowanego podatku dochodowego
z przypadającej do wypłaty sumy oraz wpłaca ją na rachunek właściwego dla podatnika urzędu skarbowego (art. 26 Ustawy
o PDOP).

5. INFORMACJE O WARUNKACH OFERT Y
5.1. Warunki, parametry i przewidywany harmonogram
działania wymagane przy składaniu zapisów

oferty

oraz

5.1.1. Parametry oferty
Na podstawie niniejszego Prospektu oferowanych będzie do objęcia 860.000 (słownie: osiemset sześćdziesiąt tysięcy)
akcji serii C o wartości nominalnej 20 (słownie: dwadzieścia) groszy każda. Akcje serii C są akcjami zwykłymi na okaziciela.
Akcje serii C oferowane będą:
- w ramach Transzy Inwestorów Instytucjonalnych – 600.000 akcji,
- w ramach Transzy Otwartej – 260.000 akcji.
Do obrotu na rynku oficjalnych notowań planuje się wprowadzić:
- 2.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 20 groszy każda,
- 59.056 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 20 groszy każda,
- od 700.000 do 860.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 20 groszy każda,
- od 700.000 do 860.000 praw do akcji serii C.

5.1.2. Harmonogram oferty
Tabela 2. Harmonogram oferty
Składanie Deklaracji Nabycia:

od 16 listopada 2006 r. do 20 listopada 2006 r., do godziny 14.00

Otwarcie publicznej subskrypcji:

22 listopada 2006 r.

Przyjmowanie zapisów na Akcje

od 22 listopada 2006 r. do 27 listopada 2006 r.

Oferowane:
Zamknięcie publicznej subskrypcji:
Przydział Akcji Oferowanych:

27 listopada 2006 r.
do 5 dni roboczych po dniu zamknięcia publicznej subskrypcji

Źródło: Emitent
Emitent zastrzega sobie prawo do zmiany podanych wyżej terminów. W przypadku zmiany terminu składania zapisów
na Akcje Oferowane, zostanie podana do publicznej wiadomości stosowna informacja, poprzez udostępnienie
zatwierdzonego przez KNF aneksu do Prospektu. Aneks zostanie przekazany do publicznej wiadomości w sposób, w jaki
został opublikowany Prospekt. W przypadku zmiany terminu „book-building” – z uwagi na możliwość znaczącego wpływu
na ocenę Oferowanych Akcji – stosowna informacja zostanie podana do publicznej wiadomości w ww. trybie, nie później
niż przed rozpoczęciem procesu „book-building”.
Po rozpoczęciu przyjmowania zapisów, Emitent zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu przyjmowania zapisów,
w sytuacji, gdy łączna liczba Akcji Oferowanych objętych złożonymi zapisami będzie mniejsza niż liczba Akcji Oferowanych
w ramach Publicznej Oferty. Termin ten nie może być dłuższy, niż trzy miesiące od dnia otwarcia publicznej subskrypcji.
W przypadku wydłużenia terminów zapisów zostanie podana do publicznej wiadomości stosowna informacja, poprzez
udostępnienie zatwierdzonego przez KNF aneksu do Prospektu. Aneks zostanie przekazany do publicznej wiadomości
w sposób, w jaki został opublikowany Prospekt. Przedłużenie terminu przyjmowania zapisów może nastąpić wyłącznie
w terminie ważności Prospektu. W przypadku zmiany terminu przydziału Akcji Oferowanych, stosowna informacja zostanie
podana do publicznej wiadomości w ww. trybie nie później, niż przed terminem przydziału Akcji Oferowanych.
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5.1.3. Budowanie księgi popytu
Przed rozpoczęciem publicznej subskrypcji przeprowadzone zostaną działania marketingowe, zwane procesem budowania
księgi popytu – „book-building”.
W wyniku tych działań powstanie „księga popytu” na Akcje Oferowane. Będzie ona wykorzystana przy ustalaniu ceny
emisyjnej Akcji Oferowanych.
Osoby, które wezmą udział w procesie „book-building”, będą mogły skorzystać z preferencji w przydziale Akcji Oferowanych
na zasadach, o których mowa w cz. IV pkt 5.2.3 niniejszego Prospektu.
Proces budowania „księgi popytu” polega na zbieraniu Deklaracji Nabycia Inwestorów, zainteresowanych nabyciem
określonej liczby Akcji Oferowanych po wskazanej cenie, na podstawie niniejszego Prospektu, po określonej cenie.
Deklaracje Nabycia nie zawierające:
- liczby akcji nie będącą wielokrotnością 10 sztuk,
- liczby akcji w wysokości co najmniej 500 sztuk,
- ceny we wskazanym przedziale cenowym,
- pozostałych wymaganych danych,
będą uznane za nieważne.
Deklaracje Nabycia będą zbierane za pośrednictwem Oferującego lub członków konsorcjum dystrybucyjnego, jeżeli takie
powstanie. W przypadku powstania konsorcjum dystrybucyjnego zostanie podana do publicznej wiadomości stosowna
informacja, poprzez udostępnienie zatwierdzonego przez KNF aneksu do Prospektu. Aneks zostanie przekazany do
publicznej wiadomości w sposób, w jaki został opublikowany Prospekt.
Potencjalny Inwestor, w trakcie trwania procesu „book-building” może złożyć kilka Deklaracji Nabycia, określając liczbę
Akcji Oferowanych i cenę, po jakiej gotów jest nabyć określoną liczbę Akcji Oferowanych. Odpowiedni formularz będzie
udostępniony przez Oferującego lub członków konsorcjum dystrybucyjnego (jeżeli takie powstanie). Wszystkie złożone
Deklaracje uznaje się za ważne, a Deklaracja późniejsza nie anuluje Deklaracji wcześniejszej. Złożoną Deklarację można
wycofać przez złożenie pisemnego oświadczenia w POK przyjmującym Deklarację Nabycia.
Zarządzający cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenia może złożyć łączną Deklarację Nabycia, obejmującą
zarządzane przez siebie rachunki. Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych składają Deklaracje Nabycia odrębnie, na rzecz
poszczególnych funduszy zarządzanych przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. Wzór formularzu Deklaracji Nabycia
został przedstawiony w cz. IV pkt 10 niniejszego Prospektu.

5.1.4. Zasady składania zapisów
Minimalna wielkość zapisu
Przyjmowane będą zapisy na ilość Akcji Oferowanych nie mniejszą niż 100 sztuk.
Minimalna wartość zapisu składana w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych, przez podmiot inny niż dom maklerski,
bank, zakład ubezpieczeń, fundusz inwestycyjny, fundusz emerytalny, podmiot, zarządzający cudzym pakietem papierów
wartościowych na zlecenie (tzw. asset management), podmiot (osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna
nie posiadająca osobowości prawnej), w imieniu którego zapisu dokonuje podmiot zarządzający cudzym pakietem
papierów wartościowych na zlecenie (klient asset management), subemitent inwestycyjny - w wypadku podpisania
umowy subemisji inwestycyjnej lub podmiot który złożył Deklarację Nabycia Akcji Oferowanych za kwotę nie mniejszą niż
500.000 zł, wynosi nie mniej niż 100.000 zł.
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Zapisy w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych
Zarząd zastrzega sobie prawo wysłania zaproszeń dotyczących innej liczby Akcji Oferowanych (tj. większej lub mniejszej)
niż deklarowana w „book-building”.
Do nabywania akcji w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych uprawnieni są:
a) dom maklerski,
b) bank,
c) zakład ubezpieczeń,
d) fundusz inwestycyjny,
e) fundusz emerytalny,
f) podmiot, zarządzający cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie (tzw. asset management),
g) podmiot (osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej), w imieniu
którego zapis dokonuje podmiot zarządzający cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie (klient asset
management),
h) subemitent inwestycyjny - w wypadku podpisania umowy subemisji inwestycyjnej,
i) inny podmiot, nabywający akcje na kwotę nie mniejszą niż 100.000 zł albo podmiot, który złożył Deklarację Nabycia Akcji
Oferowanych za kwotę nie mniejszą niż 500.000 zł.
W przypadku Inwestorów, którzy złożyli zapis na podstawie imiennego zaproszenia do złożenia zapisu na określoną ilość
Akcji Oferowanych przewidziane zostały preferencje. Warunkiem skorzystania z preferencji jest złożenie w stosownym
terminie zapisu na ilość Akcji Oferowanych wynikającą z imiennego zaproszenia. Zapisy na Akcje Oferowane złożone
w ilości wynikającej z przekazanego zaproszenia nie będą podlegały redukcji.
Zaproszenia skierowane do zarządzających cudzym portfelem papierów wartościowych będą traktowane jak zaproszenia
skierowane do tych, których portfelem zarządzający zarządza.
Zaproszenia zostaną skierowane, drogą faksową, elektroniczną lub w inny sposób, uzgodniony z wybranym Inwestorem.
Fakt otrzymania zaproszenia będzie potwierdzony osobiście, za pomocą faksu, telefonu lub za pomocą innych środków
technicznych, nie wykluczając poczty elektronicznej. Zaproszenia do składania zapisów mogą być kierowane od
pierwszego dnia publicznej subskrypcji aż do zakończenia przyjmowania zapisów. Zapraszany Inwestor musi jednak
odpowiedzieć na zaproszenie do godz. 14.00 następnego dnia po otrzymaniu zaproszenia, jak również przed upływem
terminu przyjmowania zapisów, w przeciwnym przypadku zaproszenie jest nieważne.
Podstawą do otrzymania zaproszenia i określenia liczby Akcji Oferowanych podanych w zaproszeniu, będzie udział
w procesie „book-building” (w wypadku jego przeprowadzenia) i złożenie Deklaracji Nabycia Akcji Oferowanych po cenie,
która będzie wyższa lub równa ostatecznej cenie Akcji Oferowanych. Zarząd zastrzega sobie prawo wysłania zaproszeń
również do innych Inwestorów, w tym nie uczestniczących w „book-building”, do wysyłania zaproszeń dotyczących innej
liczby Akcji Oferowanych (tj. większej lub mniejszej) niż deklarowana w „book-building”, jak również do wysyłania zaproszeń
w wypadku braku procesu „book-building” oraz do możliwości niewysłania zaproszenia, pomimo uczestnictwa w „bookbuilding”.
Wysyłanie zaproszeń przez Emitenta nie ogranicza prawa żadnego Inwestora, w tym Inwestora, do którego skierowano
zaproszenie, do składania zapisów na Akcje Oferowane w Transzy Otwartej lub Transzy Inwestorów Instytucjonalnych.
Wzór formularzu zapisu został przedstawiony w cz. IV pkt 10 niniejszego Prospektu. Jeden egzemplarz formularza zapisu
jest przeznaczony dla Inwestora, drugi dla Emitenta, a trzeci dla punktu przyjmującego zapis.
Zwraca się uwagę Inwestorów, że stosownie do brzmienia art.437 KSH brak w formularzu Zapisu informacji na temat:
•

liczby subskrybowanych Akcji,

•

wysokości wpłat na Akcje,

•

zgody Inwestora na brzmienie Statutu,

•

podpisu Inwestora,
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skutkuje jego nieważnością.
Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego lub niepełnego wypełnienia zapisu na Akcje Oferowane lub dyspozycji
deponowania Akcji Oferowany ponosi Inwestor.
Zapisy w Transzy Otwartej
Do nabywania Akcji Oferowanych uprawnieni są wszyscy Inwestorzy.
Złożenie zapisu na liczbę większą niż liczba Akcji Oferowanych, będzie uważane za zapis na maksymalną liczbę Akcji
Oferowanych.
Zapisy na Akcje Oferowane składane przez zarządzającego cudzym portfelem papierów wartościowych będą traktowane
jako zapisy tych, w imieniu których zarządzający składa zapis.
W przypadku zamiaru Inwestora zapisania przydzielonych mu Akcji Oferowanych na wybranym rachunku papierów
wartościowych, konieczne jest złożenie przez Inwestora dyspozycji deponowania Akcji Oferowanych.
Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego lub niepełnego wypełnienia zapisu na Akcje Oferowane lub dyspozycji
deponowania Akcji Oferowanych ponosi Inwestor.
Zapisy będą przyjmowane w punktach obsługi klienta Oferującego Akcje lub członków konsorcjum dystrybucyjnego,
jeżeli powstanie. W przypadku powstania konsorcjum dystrybucyjnego zostanie podana do publicznej wiadomości
stosowna informacja, poprzez udostępnienie zatwierdzonego przez KNF aneksu do Prospektu. Aneks zostanie przekazany
do publicznej wiadomości w sposób, w jaki został opublikowany Prospekt.
Możliwe jest składanie zapisów na Akcje Oferowane za pośrednictwem Internetu, telefonu, faxu i za pomocą innych
środków technicznych, jeżeli taką możliwość dopuszcza regulamin biura maklerskiego przyjmującego zapisy. W takim
przypadku Inwestor powinien mieć podpisaną stosowną umowę z biurem maklerskim, gdzie będzie składał zapis na Akcje
Oferowane. Umowa taka powinna w szczególności zawierać upoważnienie biura maklerskiego lub jego pracowników do
złożenia zapisu na akcje w imieniu Inwestora.
Jeden egzemplarz formularza zapisu jest przeznaczony dla Inwestora, drugi dla Emitenta, a trzeci dla punktu przyjmującego
zapis. Wzór formularzu zapisu został przedstawiony w cz. IV pkt 10 niniejszego Prospektu.
Zwraca się uwagę Inwestorów, że stosownie do brzmienia art. 437 KSH brak w formularzu Zapisu informacji na temat:
•

liczby subskrybowanych Akcji,

•

wysokości wpłat na Akcje,

•

zgody Inwestora na brzmienie Statutu,

•

podpisu Inwestora,

skutkuje jego nieważnością.
Inwestorom, którzy złożyli Deklaracje Nabycia w procesie „book-building” na Akcje Oferowane, dokonując jednocześnie
zapisu na liczbę Akcji Oferowanych co najmniej równą deklarowanej, przy ostatecznej cenie Akcji Oferowanych niższej lub
równej zadeklarowanej, będą przysługiwały preferencje w przydziale Akcji Oferowanych.
Złożenie wielokrotnie zapisu będzie traktowane jako złożenie zapisu na łączną liczbę Akcji Oferowanych wynikającą
z kolejnych zapisów. Jednakże, w celu skorzystania z preferencji wynikających z udziału w procesie „book-building”, Inwestor
powinien złożyć i opłacić zapis przynajmniej na ilość Akcji Oferowanych wskazanych w Deklaracji Nabycia.
Pojedynczej Deklaracji Nabycia może odpowiadać tylko jeden zapis. Inwestor chcący skorzystać z preferencji w przydziale
Akcji Oferowanych powinien w momencie składania zapisu, przedstawić oryginał złożonej wcześniej Deklaracji Nabycia
oraz wskazać na formularzu zapisu, numer Deklaracji Nabycia, którą zamierza wykorzystać w związku ze składanym
zapisem. Potwierdzenie wykorzystania danej Deklaracji Nabycia nastąpi poprzez złożenie własnoręcznego podpisu na
przedstawionej Deklaracji Nabycia, przez pracownika biura maklerskiego oraz Inwestora składającego zapis. Powyższe
oznacza, że Inwestor może wykorzystać jedną Deklarację Nabycia tylko do jednego zapisu.

5.1.5. Działanie przez pełnomocnika
Rezydenci oraz nierezydenci są uprawnieni nabycia Akcji Oferowanych za pośrednictwem pełnomocnika. W przypadku
pełnomocnictwa udzielonego biuru maklerskiemu, obowiązuje regulamin danego biura maklerskiego. W innym przypadku
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osoba, występująca w charakterze pełnomocnika, zobowiązana jest przedłożyć pisemne pełnomocnictwo Inwestora,
zawierające umocowanie do złożenia zapisu oraz następujące informacje o osobie Inwestora:
•

dla osób fizycznych rezydentów: imię i nazwisko, dokładny adres, numer dowodu osobistego lub numer
paszportu, numer PESEL;

•

dla osób fizycznych nierezydentów: imię i nazwisko, dokładny adres, numer paszportu;

•

dla osób prawnych rezydentów: firmę lub nazwę, adres, numer REGON oraz załączony do pełnomocnictwa
wypis z właściwego rejestru;

•

dla osób prawnych nierezydentów: firmę lub nazwę, adres oraz załączony do pełnomocnictwa wypis z
właściwego rejestru lub dokument potwierdzający istnienie podmiotu w danym kraju (dokumenty sporządzone
w języku obcym i wystawione za granicą powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza
przysięgłego);

•

dla rezydentów, podmiotów nieposiadających osobowości prawnej: nazwę, adres, numer REGON oraz
załączony do pełnomocnictwa wypis z właściwego rejestru;

•

dla nierezydentów, podmiotów nieposiadających osobowości prawnej: nazwę, adres oraz załączony do
pełnomocnictwa wypis z właściwego rejestru lub dokument potwierdzający istnienie podmiotu w danym kraju
(dokumenty sporządzone w języku obcym i wystawione za granicą powinny być przetłumaczone na język polski
przez tłumacza przysięgłego).

Ponadto, pełnomocnictwo powinno zawierać następujące informacje o osobie pełnomocnika:
•

dla osób fizycznych rezydentów: imię i nazwisko, dokładny adres, numer dowodu osobistego lub numer
paszportu, numer PESEL;

•

dla osób fizycznych nierezydentów: imię i nazwisko, dokładny adres, numer paszportu;

•

dla osób prawnych rezydentów: firmę lub nazwę, adres, numer REGON oraz załączony do pełnomocnictwa
wypis z właściwego rejestru;

•

dla osób prawnych nierezydentów: firmę lub nazwę, adres oraz załączony do pełnomocnictwa wypis z
właściwego rejestru lub dokument potwierdzający istnienie podmiotu w danym kraju (dokumenty sporządzone
w języku obcym i wystawione za granicą powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza
przysięgłego).

Dokument pełnomocnictwa lub jego kopia pozostają w punkcie przyjmującym zapis. Dokument pełnomocnictwa
w języku obcym powinien być przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego.
Przy odbiorze potwierdzenia nabycia Akcji Oferowanych oraz odbiorze zwracanych kwot pełnomocnik winien okazać
pełnomocnictwo do dokonania wyżej wymienionych czynności z podpisem notarialnie poświadczonym. Dopuszcza
się również pełnomocnictwo udzielone w formie pisemnej w obecności osoby upoważnionej przez biuro maklerskie
przyjmujące zapis, która potwierdza dane zawarte w pełnomocnictwie oraz autentyczność podpisów pełnomocnika
i mocodawcy.
Nie ogranicza się liczby pełnomocnictw udzielonych jednemu pełnomocnikowi.
Od pełnomocnictwa winna być uiszczona opłata skarbowa w wysokości 15,00 zł (znaczek opłaty skarbowej), zgodnie
z Ustawą o Opłacie Skarbowej.

5.1.6. Wycofanie lub zawieszenie Oferty
Do czasu rozpoczęciu przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane, Emitent może odstąpić od Oferty Akcji Oferowanych.
Uchwała o odstąpieniu od Oferty może być podjęta wyłącznie w ramach Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Emitent
może odstąpić od Oferty, jeżeli przeprowadzenie Oferty mogłoby stanowić zagrożenie dla interesu Spółki lub byłoby
niemożliwe.
W takim wypadku, zostanie podana do publicznej wiadomości stosowna informacja, poprzez udostępnienie
zatwierdzonego przez KNF aneksu do Prospektu. Aneks zostanie przekazany do publicznej wiadomości w sposób, w jaki

223

Dokument ofertowy

Prospekt emisyjny Arteria S.A.

został opublikowany Prospekt.
Po rozpoczęciu przyjmowania zapisów, Emitent nie może odstąpić od przeprowadzenia Oferty Akcji Oferowanych.
Nie przewiduje się zawieszenia publicznej subskrypcji.

5.1.7. Termin, w którym możliwe jest wycofanie zapisu
Jeżeli po rozpoczęciu publicznej subskrypcji zostanie udostępniony aneks dotyczący zdarzenia lub okoliczności zaistniałych
przed dokonaniem przydziału papierów wartościowych, o których Emitent powziął wiadomość przed przydziałem,
Inwestor, który złożył zapis przed udostępnieniem aneksu, może uchylić się od skutków prawnych złożonego zapisu,
składając w POK Oferującego Akcje, oświadczenie na piśmie, w terminie 2 dni roboczych od dnia udostępnienia aneksu.
Tym samym Emitent jest obowiązany do odpowiedniej zmiany terminu przydziału Akcji Oferowanych w celu umożliwienia
Inwestorowi uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu.
Inwestor, któremu nie przydzielono Akcji Oferowanych, przestaje być związany zapisem z chwilą dokonania przydziału
Akcji Oferowanych.

5.1.8. Sposób i terminy przewidziane na wnoszenie wpłat na akcje
Wpłat na Akcje Oferowane dokonuje się w złotych polskich. Wpłata na Akcje Oferowane musi być uiszczona w pełnej
wysokości najpóźniej w dniu zamknięcia publicznej subskrypcji. Zapisy nieopłacone lub zapisy częściowo opłacone będą
traktowane jako nieważne.
Przez wpłatę w pełnej wysokości rozumie się kwotę równą iloczynowi liczby Akcji Oferowanych objętych zapisem i ceny
Akcji Oferowanych.
Przewidziano następujące formy dokonywania wpłat:
•

gotówką na rachunek bankowy biura maklerskiego przyjmującego zapis, z adnotacją „wpłata na akcje Arteria S.A.”
i z podaniem nazwy (lub imienia i nazwiska) Inwestora,

•

gotówką do kasy punktu przyjmującego zapis, jeżeli dopuszcza on wpłaty gotówkowe. Przy wyborze tej formy
płatności zaleca się Inwestorom wcześniejsze upewnienie się, iż wybrany przez nich POK przyjmuje wpłaty
gotówkowe,

•

przelewem lub przekazem telegraficznym z adnotacją „wpłata na akcje Arteria S.A.” wraz z podaniem nazwy
(lub imienia i nazwiska) Inwestora, na rachunek biura przyjmującego zapis,

•

innymi formami płatności, które przewiduje i akceptuje biuro maklerskie przyjmujące zapis na Akcje Oferowane.
Szczegółowe informacje na temat innych możliwych form płatności Inwestor powinien uzyskać od biura
maklerskiego przyjmującego zapis na Akcje Oferowane,

•

łącznie wyżej wymienionymi formami płatności.

Wpłaty na Akcje Oferowane nie podlegają oprocentowaniu. Zwraca się uwagę, iż wpłata w pełnej wysokości musi zostać
zaksięgowana na rachunku biura przyjmującego zapis najpóźniej w dniu zamknięcia Publicznej Oferty. Oznacza to,
iż Inwestor (w szczególności w przypadku wpłaty przekazem lub przelewem, jak również wpłat przy wykorzystaniu
kredytów bankowych na zapisy) musi dokonać wpłaty ze stosownym wyprzedzeniem, uwzględniającym czas dokonania
przelewu, realizacji kredytu lub wykonywania innych podobnych czynności. Zaleca się, aby Inwestor zasięgnął informacji
w zakresie czasu trwania określonych czynności w obsługującej go instytucji finansowej i podjął właściwe czynności
uwzględniając czas ich wykonania.
Inwestor dokonujący wpłaty na Akcje Oferowane za pośrednictwem banku, powinien liczyć się z możliwością pobierania
przez bank prowizji od wpłat gotówkowych lub od przelewów.

5.1.9. Opis sposobu podania wyników oferty do publicznej wiadomości
Po zakończeniu publicznej subskrypcji, informacja o jej wyniku zostanie przekazania równocześnie do KNF i GPW,
a następnie do Polskiej Agencji Prasowej, zgodnie z postanowieniami art. 56 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej.
W przypadku niedojścia publicznej subskrypcji do skutku, ogłoszenie w tej sprawie zamieszczone będzie w terminie
14 dni po upływie zamknięcia publicznej subskrypcji w dzienniku ogólnopolskim, w siedzibie Emitenta oraz w punktach
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przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane. To samo ogłoszenie będzie zawierać wezwanie do odbioru przez Inwestorów
wpłaconych kwot. Wpłacone kwoty zostaną zwrócone bez odsetek i odszkodowań w ciągu 14 dni od ukazania się
ogłoszenia, o którym mowa powyżej, w sposób określony przez Inwestora w formularzu zapisu.
Jeżeli Emitent nie dopełni obowiązku zgłoszenia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego do Krajowego Rejestru
Sądowego w terminie sześciu miesięcy od daty zatwierdzenia Prospektu przez KNF, ogłoszenie w tej sprawie, ukaże się
w ciągu 7 dni od upłynięcia powyższego terminu. Wpłacone kwoty zostaną zwrócone bez odsetek i odszkodowań w ciągu
14 dni od ukazania się ogłoszenia, o którym mowa.
Jeżeli sąd odmówi zarejestrowania emisji Akcji Oferowanych - ogłoszenie o prawomocnej decyzji sądu ukaże się w ciągu
7 dni od uprawomocnienia się postanowienia sądu rejestrowego, odmawiającego zarejestrowania podwyższenia kapitału
zakładowego. Wpłacone kwoty zostaną zwrócone bez odsetek i odszkodowań Inwestorom, którym zostały przydzielone
Akcje Oferowane, w ciągu 14 dni od ukazania się ogłoszenia.
W każdym z wymienionych wyżej przypadków zwrot wypłaconej kwoty może nastąpić w szczególności:
•

gotówką do odbioru w biurze maklerskim przyjmującym zapisy,

•

przelewem na wskazany rachunek (po potrąceniu kosztów przelewu),

•

w inny wskazany przez Inwestora sposób (po potrąceniu ewentualnych kosztów operacji).

5.2. Zasady dystrybucji i przydziału
5.2.1. Zamiary
znacznych
akcjonariuszy
i
członków
organów
zarządzających, nadzorczych lub administracyjnych Emitenta
co do uczestniczenia w ofercie
W ciągu ostatniego roku Pan Wojciech Bieńkowski – Prezes Zarządu Arteria S.A. – nabył 750 szt. akcji imiennych,
o wartości nominalnej 100 zł każda, co stanowiło 15% kapitału zakładowego Spółki, za łączną kwotę 75 tys. zł. (W wyniku
przeprowadzonej zamiany wszystkich akcji imiennych na okaziciela oraz podziału akcji, na podstawie uchwały NWZA
nr 4 z 18 sierpnia 2006 r., wskazana liczba stanowi 375.000 akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,20 zł
każda). Akcje zostały zakupione od pana Dariusza Stokowskiego. 17 lipca 2006 pan Wojciech Bieńkowski sprzedał 69 akcji
(po przeprowadzonym „splicie” równa się to 34.500 szt.), które reprezentowały 1,38% kapitału zakładowego Emitenta,
na rzecz Nova Holding Ltd.
Według najlepszej wiedzy Emitenta, akcjonariusze, członkowie zarządu oraz rady nadzorczej nie planują uczestniczyć
w subskrypcji Akcji Oferowanych w ramach Oferty.

5.2.2. Przesunięcia pomiędzy transzami
Emitent zastrzega sobie możliwość dokonania przesunięć pomiędzy transzami po zakończeniu publicznej subskrypcji,
z zastrzeżeniem, że mogą zostać przesunięte jedynie Akcje Oferowane, które nie zostały subskrybowane przez Inwestorów
w danej transzy pod warunkiem, że w drugiej transzy popyt zgłoszony przez Inwestorów na Akcje Oferowane przewyższył
ich podaż. Takie przesunięcie nie będzie wymagało przekazywania informacji o przesunięciu w trybie art. 54 ust. 3 Ustawy
o Ofercie.

5.2.3. Zasady przydziału – opis redukcji zapisów oraz zwrot nadpłaconych
kwot
Przydział Akcji Oferowanych zostanie dokonany przez Zarząd Emitenta do 4 dni roboczych od zamknięcia publicznej
subskrypcji.
Transza Inwestorów Instytucjonalnych
Zapisy na Akcje Oferowane złożone w ilości wynikającej z przekazanego zaproszenia nie będą podlegały redukcji.
Warunkiem skorzystania z preferencji przewidzianych w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych jest złożenie zapisu na ilość
Akcji Oferowanych wynikającą z imiennego zaproszenia do złożenia zapisu, określającego proponowaną do nabycia liczbę
Akcji Oferowanych.
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W przypadku złożenia zapisu przez Inwestora, do którego nie zostało wysłane zaproszenie albo złożenie zapisu przez
Inwestora zapraszanego po terminie albo złożenie zapisu przez Inwestora zapraszanego na ilość Akcji Oferowanych
mniejszą niż wskazana w zaproszeniu, zapisy będą podlegały proporcjonalnej redukcji, o ile w Transzy Inwestorów
Instytucjonalnych pozostaną Akcje Oferowane, niesubskrybowane na podstawie zaproszeń. W przypadku złożenia zapisu
przez Inwestora zapraszanego na ilość Akcji Oferowanych większą niż wskazana w zaproszeniu, zapis w części dotyczącej
liczby Akcji Oferowanych ponad liczbę wskazaną w zaproszeniu będzie podlegał proporcjonalnej redukcji. W przypadku
złożenia zapisu na Akcje Oferowane w liczbie wynikającej z zaproszenia zapis będzie korzystał z preferencji.
Transza Otwarta
Liczba przydzielanych Akcji Oferowanych będzie zaokrąglana w dół do liczby całkowitej, a pozostające, pojedyncze Akcje
Oferowane zostaną przydzielone Inwestorom, którzy złożyli zapisy na największą liczbę Akcji Oferowanych. Zwraca się
uwagę, iż w szczególnych okolicznościach (duża redukcja zapisów i niewielki zapis na akcje, powodujący, iż liczba akcji
wynikła z alokacji będzie mniejsza niż 1), może to oznaczać nieprzydzielenie żadnych Akcji Oferowanych.
Jeżeli łączna liczba Akcji Oferowanych, na jakie Inwestorzy złożą zapisy, będzie większa od liczby Akcji Oferowanych
zapisy Inwestorów będą podlegać redukcji. Redukcja będzie proporcjonalna dla wszystkich Inwestorów, z zastrzeżeniem
podanych niżej preferencji dla uczestników „book-building”.
Inwestorzy, którzy złożyli Deklaracje Nabycia w procesie „book-building”, dokonując jednocześnie zapisu na liczbę Akcji
Oferowanych, co najmniej równą deklarowanej, przy ostatecznej cenie Akcji Oferowanych niższej lub równej zadeklarowanej,
będą przysługiwały preferencje w przydziale Akcji Oferowanych. Preferencje te polegać będą na dwukrotnie większej
alokacji zapisów, czyli analogicznie mniejszej redukcji zapisów na Akcje Oferowane w stosunku do Inwestorów nieobjętych
preferencjami. Jeżeli jeden Inwestor złoży przynajmniej jedną Deklarację Nabycia w procesie „book-building”, preferencje
przydziału dotyczą tylko i wyłącznie tej Deklaracji Nabycia w procesie „book-building” i tej liczby Akcji Oferowanych,
w której deklarowana cena jest równa bądź wyższa od ostatecznej ceny emisyjnej ustalonej przez Zarząd Emitenta.
Jeżeli w przypadku przydziału Akcji Oferowanych dojdzie do nieprzydzielenia całości lub części Akcji Oferowanych
Inwestorowi, na które złożył zapis, na skutek redukcji zapisów czy złożenia przez Inwestora nieważnego zapisu, jak również w
przypadku wystąpienia innej przyczyny powodującej konieczność zwrotu części lub całości wpłaconej kwoty Inwestorowi,
wpłacona przez Inwestora kwota zostanie zwrócona w sposób określony przez Inwestora w formularzu zapisu, w terminie
14 dni od dnia dokonania przydziału. Zwrot powyższych kwot zostanie dokonany bez odsetek i odszkodowań. W dzienniku
ogólnopolskim zamieszczone zostanie ogłoszenie o terminie rozpoczęcia zwrotu nadpłaconych kwot.

5.2.4. Procedura zawiadamiania inwestorów o liczbie przydzielonych
Akcji Oferowanych
Wykazy subskrybentów, ze wskazaniem liczby Akcji Oferowanych, przydzielonych każdemu z nich, będą wyłożone w ciągu
7 dni od momentu przydziału Akcji Oferowanych w punktach przyjmowania zapisów, w których były one przyjmowane.
Po zarejestrowaniu we właściwym sądzie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Oferowanych oraz
po zarejestrowaniu Akcji Oferowanych w KDPW, punkty, gdzie przyjmowano zapisy na Akcje Oferowane, rozpoczną
wydawanie potwierdzenia nabycia akcji Inwestorom.
Zaksięgowanie przydzielonych Inwestorowi Akcji Oferowanych, na wskazanym przez niego rachunku papierów
wartościowych nastąpi niezwłocznie po rejestracji Akcji Oferowanych w KDPW. Informacja o zaksięgowaniu Akcji
Oferowanych zostanie przekazana Inwestorowi przez biuro maklerskie prowadzące jego rachunek papierów wartościowych,
zgodnie z zasadami informowania klientów, przyjętymi przez dane biuro.

5.3. Cena akcji
Maksymalna cena Akcji Oferowanych wynosi 18 zł za sztukę. Ostateczna cena Akcji Oferowanych zostanie ustalona po
przeprowadzeniu procesu „book-building” i przekazana do KNF oraz publicznej wiadomości w sposób, w jaki został
opublikowany Prospekt oraz w trybie określonym w art. 56 ust. 1 Ustawy o Ofercie, przed rozpoczęciem publicznej
subskrypcji Akcji.
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Przedział cenowy, w jakim przyjmowane będą Deklaracje Nabycia w „book-buiding”, wynosi od 15 do 18 zł za akcję.

5.4. Plasowanie i gwarantowanie (subemisja)
Emitent nie podejmował działań mających na celu gwarantowanie powodzenia Oferty.
Do dnia sporządzenia Prospektu Emitent nie zawarł umowy o subemisję usługową lub inwestycyjną. Koordynatorem
całości Oferty jest Dom Maklerski IDMSA z siedzibą w Krakowie, Mały Rynek 7, występujący jako podmiot Oferujący
Akcje Oferowane. Nie przewiduje się koordynatorów zajmujących się częściami Oferty oraz podmiotów zajmujących się
plasowaniem w innych krajach.
Nie przewiduje się również agentów ds. płatności. Po zatwierdzeniu Prospektu emisyjnego przewiduje się korzystanie
z usług Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., który na polskim rynku kapitałowym pełni rolę głównego
podmiotu świadczącego usługi depozytowe.

6. DOPUSZCZENIE
PAPIERÓW
WARTOŚCIOW YCH
I USTALENIA DOT YCZĄCE OBROTU

DO

OBROTU

6.1. Dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu
Zamiarem Emitenta jest, aby Inwestorzy mogli jak najwcześniej obracać nabytymi Akcjami Oferowanymi. W tym celu
planowane jest wprowadzenie do obrotu na rynku oficjalnych notowań PDA serii C oraz dotychczasowych akcji,
niezwłocznie po spełnieniu odpowiednich przesłanek przewidzianych prawem.
Emitent dołoży wszelkich starań, aby niezwłocznie po dokonaniu przydziału Akcji Oferowanych, na rachunkach w KDPW
zostały zapisane PDA serii C w liczbie odpowiadającej ilości przydzielonych Akcji Oferowanych oraz dotychczasowe akcje
Emitenta.
Termin notowania akcji serii C na GPW zależy głównie od terminu sądowej rejestracji akcji serii C. Z tego względu Emitent
ma ograniczony wpływ na termin notowania akcji serii C na GPW. W związku z powyższym Emitent zamierza wystąpić
do GPW z wnioskiem o wyrażenie zgody na dopuszczenie oraz na wprowadzenie PDA serii C oraz dotychczasowych akcji
Emitenta do obrotu na rynku oficjalnych notowań. Po zarejestrowaniu przez sąd rejestrowy emisji akcji serii C, Emitent
złoży niezwłocznie do KDPW wniosek o zamianę PDA serii C na akcje serii C. Zamiarem Emitenta jest, aby PDA serii C oraz
pozostałe akcje były notowane na rynku oficjalnych notowań, tj. GPW, w IV kwartale 2006 r.
Jeżeli sąd rejestrowy odmówi zarejestrowania emisji akcji serii C - w takim przypadku ogłoszenie o prawomocnej decyzji
sądu ukaże się w ciągu 7 dni od uprawomocnienia się postanowienia sądu rejestrowego, odmawiającego zarejestrowania
podwyższenia kapitału zakładowego. Charakter obrotu PDA rodzi ryzyko, iż w sytuacji niedojścia do skutku emisji akcji serii
C posiadacze PDA serii C otrzymają jedynie zwrot środków w wysokości iloczynu liczby PDA znajdujących się na koncie
Inwestora oraz ceny emisyjnej akcji serii C. Wpłacone kwoty zostaną zwrócone bez odsetek i odszkodowań w ciągu 14 dni
od ukazania się ogłoszenia, o którym mowa.

6.2. Rynki regulowane lub rynki równoważne, na których są dopuszczone
do obrotu akcje tej samej klasy co akcje oferowane lub dopuszczane
do obrotu
Akcje Emitenta nie są dopuszczone do obrotu na żadnym rynku regulowanym lub równoważnym.
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6.3. Informacja na temat papierów wartościowych będących przedmiotem
subskrypcji lub plasowania jednocześnie lub prawie jednocześnie
co tworzone papiery wartościowe będące przedmiotem dopuszczenia
do obrotu na rynku regulowanym
W związku z planami skierowania oferty objęcia akcji przez Dom Maklerski IDM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie,
NWZA podjęło 18 sierpnia 2006 r. uchwałę nr 7 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji
serii B.
Zgodnie z przedmiotową uchwałą przedmiotem podwyższenia kapitału zakładowego jest emisja 59.056 (słownie:
pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji serii B o wartości nominalnej 20 (słownie: dwadzieścia) groszy
każda. Akcje serii B są akcjami zwykłymi na okaziciela. Akcje serii B będą uczestniczyć w dywidendzie, począwszy od zysku,
jaki będzie przeznaczony do podziału za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2006 roku. Subskrypcja akcji serii B została
przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej. Oferta objęcia wszystkich akcji serii B została skierowana do Domu
Maklerskiego IDM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie. Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze
emisji akcji serii B nastąpiła w dniu 20 września 2006 roku.
Akcje serii B będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na GPW.

6.4. Działania stabilizacyjne
Oferujący lub subemitent inwestycyjny - w przypadku zawarcia umowy submisji – oraz inne podmioty uczestniczące
w oferowaniu nie planują przeprowadzenia działań związanych ze stabilizacją kursu Akcji Oferowanych przed, w trakcie
oraz po przeprowadzeniu Publicznej Oferty.

7. INFORMACJE NA TEMAT WŁAŚCICIELI PAPIERÓW WARTOŚCIOW YCH
OBJĘT YCH SPRZEDAŻĄ
7.1. Imię i nazwisko lub nazwa i adres miejsca pracy lub siedziby osoby
lub podmiotu oferującego papiery wartościowe do sprzedaży,
charakter stanowiska lub innych istotnych powiązań, jakie osoby
sprzedające miały w ciągu ostatnich trzech lat z emitentem papierów
wartościowych lub jego poprzednikami albo osobami powiązanymi
Nie dotyczy. Wszystkie akcje serii C objęte ofertą publiczną są akcjami nowej emisji.

7.2. Liczba i rodzaj papierów wartościowych oferowanych przez każdego
ze sprzedających właścicieli papierów wartościowych
Nie dotyczy. Wszystkie akcje serii C objęte ofertą publiczną są akcjami nowej emisji.

7.3. Umowy zakazu sprzedaży akcji typu „lock-up”. Strony, których to
dotyczy. Treść umowy i wyjątki od niej. Wskazanie okresu objętego
zakazem sprzedaży
W dniu 5 września 2006 roku Nova Holding Limited, Wojciech Bieńkowski i Riad Bekkar (Akcjonariusze) zawarli Umowę
akcjonariuszy (Umowa), na mocy której Akcjonariusze zobowiązali się względem siebie, że w okresie 18 miesięcy od dnia
zawarcia Umowy żaden z nich nie dokona zbycia akcji Emitenta na rzecz podmiotu niebędącego Akcjonariuszem ani
podmiotem zależnym lub dominującym w stosunku do Akcjonariusza według definicji zawartych w Umowie. Spod zakazu
tego wyłączono jednakże, na mocy aneksu nr 1 z dnia 19 września 2006 roku, możliwość zbycia przez Nova Holding Limited
253.350 akcji Emitenta na rzecz osób trzecich niebędących Akcjonariuszami ani podmiotami zależnymi lub dominującymi
w stosunku do Akcjonariusza według definicji zawartych w Umowie. Umowa przewiduje również zastrzeżenie, że
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w przypadku gdy wartość akcji Emitenta notowanych na GPW wzrośnie przed upływem okresu wskazanego powyżej
co najmniej o 20% w stosunku do ceny emisyjnej ustalonej przez Zarząd Emitenta, zakaz zbycia akcji Emitenta nie będzie
obowiązywał w stosunku do Nova. W celu zabezpieczenia przyjętych na siebie zobowiązań, każdy z Akcjonariuszy zgodził
się zdeponować posiadane przez siebie akcje Emitenta w DM IDMSA.

8. KOSZT Y EMISJI LUB OFERT Y
Przy założeniu ustalenia ceny emisyjnej na poziomie ceny maksymalnej, równej 18 zł, oraz objęcia wszystkich oferowanych
akcji oczekiwane wpływy netto Emitenta z emisji wyniosą ok. 14 mln zł.
Zarząd szacuje, że koszty Publicznej Oferty wyniosą ok.1,4 mln zł.
Koszty oferty będą ponoszone przez Spółkę.
Zgodnie z art. 36 ust. 2b ustawy o rachunkowości koszty emisji akcji poniesione przy podwyższaniu kapitału zakładowego
zmniejszają kapitał zapasowy spółki do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną akcji, a pozostała ich
część zalicza się do kosztów finansowych.

9. ROZWODNIENIE
Wielkość i wartość procentowa natychmiastowego rozwodnienia spowodowanego ofertą przedstawia poniższa tabela:
Tabela 3. Akcje Spółki*
Akcje

Liczba

% ogólnej liczby akcji

Seria A

2 500 000

73,12

Seria B

59 056

1,73

Seria C

860 000

25,15

* Dane w tabeli zostały podane przy założeniu, że objęte zostaną przez Inwestorów wszystkie Akcje Oferowane

10. INFORMACJE DODATKOWE
Dane osób odpowiedzialnych za informacje zamieszczone w Prospekcie oraz ich oświadczenia znajdują się w dokumencie
rejestracyjnym niniejszego Prospektu.
Z wyjątkiem wskazanych w prospekcie sprawozdań finansowych oraz prognoz nie były sporządzane dodatkowe raporty
przez biegłych rewidentów, nie były również podejmowane dodatkowe działania ekspertów związane z emisją oraz nie
miało miejsca uzyskiwanie dodatkowych informacji od osób trzecich.
Załączniki:
•

Statut Emitenta

•

Treści uchwał o Emisji akcji serii C,

•

Wzór formularza deklaracji nabycia,

•

Lista Punktów Obsługi Klienta.
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STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ
Arteria Spółka Akcyjna

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Firma Spółki brzmi Arteria Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać nazwy skróconej Arteria S.A., jak również wyróżniającego ją znaku graficznego.
§2
Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
§3
Siedzibą Spółki jest Warszawa.
§4
Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
§5
Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą.
§6
Spółka może uczestniczyć w innych spółkach i organizacjach gospodarczych w kraju i za granicą, po uzyskaniu zezwoleń
wymaganych przepisami prawa.
§7
Założycielami Spółki są pan Dariusz Stokowski i pan Riad Bekkar.
II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI
§8
Przedmiotem działalności Spółki jest:
- reklama – PKD 74.40.Z,
- sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie - PKD 51.1,
- sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
- PKD 52.11.Z,
- sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, gdzie indziej nie sklasyfikowana - PKD 52.63.B, transport
pasażerski miejski - PKD 60.21.A,
- działalność agentów turystycznych - PKD 63.30.C,
- działalność turystyczna pozostała - PKD 63.30.D,
- działalność kurierska - PKD 64.12.A,
- działalność pozostałych agencji transportowych - PKD 63.40.C,
- transport pasażerski międzymiastowy - PKD 60.21.B,
- transport lądowy pasażerski, pozostały - PKD 60.23.Z,
- doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania - PKD 74.14.A,
- zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej - PKD 74.14.B,
- przetwarzanie danych - PKD 72.30.Z,
- działalność związana z bazami danych - PKD 72.40.Z,
- kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane - PKD 80.42.B,
- działalność agencji informacyjnych - PKD 92.40.Z,
- sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej - PKD 52.61.Z,
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- doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego - PKD 72.10.Z,
- działalność centrów telefonicznych (call center) - PKD 74.86.Z,
- badanie rynku i opinii publicznej - PKD 74.13.Z,
- działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 67.13.Z,
- działalność pomocnicza związana z ubezpieczeniami i funduszami emerytalno - rentowymi - PKD 67.20.Z.
III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY
§9
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) i dzieli się na 2.500.000 (słownie:
dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A 0000001 do A 2.500.000 o wartości
nominalnej 20 (słownie: dwadzieścia) groszy każda.
Akcje serii A zostały objęte przez założycieli Spółki.
2. Kapitał zakładowy został pokryty w całości.
3. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
4. Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa.
§ 10
1. Spółka może wydawać akcje imienne i akcje na okaziciela.
2. Na żądanie akcjonariusza Zarząd zamieni akcje imienne na akcje na okaziciela. Zamiana akcji na okaziciela na akcje
imienne nie jest dopuszczalna.
3. Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego.
4. Przyznanie prawa głosu zastawnikowi i użytkownikowi akcji wymaga zgody Rady Nadzorczej.
IV. ORGANY SPÓŁKI
§ 11
Organami Spółki są:
1. Zarząd,
2. Rada Nadzorcza,
3. Walne Zgromadzenie.
1. ZARZĄD
§ 12
1. Zarząd składa się z 1 (jednego) do 3 (trzech) Członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Liczbę
Członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.
2.Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji. Kadencja Zarządu trwa 3 (trzy) lata.
§ 13
Zarząd reprezentuje Spółkę oraz prowadzi sprawy Spółki za wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji Walnego
Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
§ 14
Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnieni są: Prezes Zarządu samodzielnie, dwóch Członków Zarządu
działających łącznie lub Członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.
§ 15
Członek Zarządu Spółki nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi lub być członkiem
organów w konkurencyjnych podmiotach gospodarczych.
§ 16
Umowy z Członkami Zarządu podpisuje w imieniu Spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny Członek Rady
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Nadzorczej, na podstawie upoważnienia udzielonego w uchwale Rady Nadzorczej. W tym samym trybie dokonuje się
wszelkich czynności związanych ze stosunkiem pracy Członka Zarządu.
§ 17
1. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
2. Posiedzenia Zarządu Spółki zwołuje Prezes Zarządu, ilekroć uzna to za wskazane. W zaproszeniu na posiedzenie należy
oznaczyć dzień, godzinę, miejsce i przedmiot posiedzenia.
3. Prezes Zarządu przewodniczy posiedzeniom Zarządu. W przypadku nieobecności Prezesa Zarządu posiedzeniom
przewodniczy Członek Zarządu wyznaczony przez Prezesa Zarządu.
§ 18
Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa
Zarządu.
§ 19
Szczegółowy zakres kompetencji i tryb działania Zarządu Spółki, w tym zakres spraw wymagających uchwały Zarządu,
określi regulamin Zarządu Spółki uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.
2. RADA NADZORCZA
§ 20
1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.
Liczbę Członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.
2. Przynajmniej dwóch Członków Rady Nadzorczej powinno być wolnych od powiązań ze Spółką, jej akcjonariuszami
lub pracownikami, które mogłyby istotnie wpłynąć na możliwość podejmowania przez nich bezstronnych decyzji
(Członkowie Niezależni). W szczególności Członkiem Niezależnym nie może zostać osoba spełniająca jedno lub więcej
z następujących kryteriów:
a) pozostająca ze Spółką lub Podmiotem Powiązanym w stosunku pracy lub jakimkolwiek innym stosunku prawnym
o podobnym charakterze;
b) będąca pracownikiem, członkiem organów zarządzających lub nadzorujących Podmiotu Powiązanego;
c) będąca wspólnikiem lub akcjonariuszem dysponującym co najmniej 5% udziałem w ogólnej liczbie głosów na
Walnym Zgromadzeniu Spółki, Walnym Zgromadzeniu lub Zgromadzeniu Wspólników Podmiotu Powiązanego;
d) będąca pracownikiem lub członkiem organów nadzorujących lub zarządzających podmiotu dysponującego co
najmniej 5% udziałem w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, Walnym Zgromadzeniu lub
Zgromadzeniu Wspólników Podmiotu Powiązanego;
e) będąca wstępnym, zstępnym, małżonkiem, rodzeństwem, rodzicem małżonka, inną osobą pozostającą we
wspólnym gospodarstwie domowym albo osobą pozostającą w stosunku przysposobienia wobec którejkolwiek
z osób wymienionych w punktach a) – d) powyżej.
3. Członek Niezależny powinien spełniać kryteria określone w ust. 2 powyżej przez cały okres trwania mandatu.
4. Przed powołaniem do składu Rady Nadzorczej osoba kandydująca na Członka Niezależnego zobowiązana jest złożyć
pisemne oświadczenie o spełnianiu kryteriów niezależności o których mowa w ust. 2 powyżej.
5. Podmiotem Powiązanym w rozumieniu niniejszego paragrafu jest podmiot dominujący wobec Spółki, podmiot zależny
od Spółki lub podmiot zależny od podmiotu dominującego wobec Spółki. Stosunek dominacji lub zależności określa
się w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
6. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji. Kadencja Rady Nadzorczej wynosi 3 (trzy) lata.
§ 21
1 Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej danej kadencji zwoływane jest przez Prezesa Zarządu lub przez jednego
z Członków Rady Nadzorczej. Na pierwszym posiedzeniu Rady Nadzorczej danej kadencji Członkowie Rady Nadzorczej
wybierają spośród siebie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, a w razie potrzeby Sekretarza Rady Nadzorczej.
2 Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i Sekretarz mogą być w każdej chwili odwołani uchwałą Rady Nadzorczej
z pełnienia funkcji, co nie powoduje utraty mandatu Członka Rady Nadzorczej.
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§ 22
Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej 4 (cztery) razy w roku obrotowym.
§ 23
1. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady Nadzorczej oraz kieruje jej pracami.
2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego posiedzenia zwołuje i im przewodniczy Wiceprzewodniczący.
W przypadku nieobecności Wiceprzewodniczącego posiedzenia zwołuje każdy inny Członek Rady Nadzorczej. W takim
przypadku posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy Członek Rady Nadzorczej wybrany przez Członków Rady
Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.
§ 24
1. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek
Zarządu Spółki lub Członka Rady Nadzorczej.
2. Zwołanie posiedzenia winno nastąpić nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od daty złożenia wniosku, o którym
mowa w ust. 1. Jeżeli posiedzenie Rady Nadzorczej nie zostanie zwołane w powyższym terminie, wnioskodawca może je
zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
3. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej powinno zawierać datę, miejsce i proponowany porządek obrad. Uchwały
w przedmiocie nie objętym porządkiem obrad nie można podjąć, chyba że na posiedzeniu obecni są wszyscy Członkowie
Rady Nadzorczej i nikt z obecnych nie zgłosi w tej sprawie sprzeciwu.
4. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej Członkowie wyrażą na to zgodę
na piśmie najpóźniej w dniu posiedzenia lub złożą podpisy na liście obecności.
5. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć Członkowie Zarządu z głosem doradczym.
§ 25
1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos
Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej 3 (trzech) Członków, w przypadku
gdy Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) Członków, a w przypadku gdy Rada Nadzorcza składa się z 6 (sześciu)
lub 7 (siedmiu) Członków, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej 4 (czterech) Członków, a wszyscy jej Członkowie
zostali zaproszeni.
§ 26
1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Członek Rady Nadzorczej może brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za
pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych
do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego
porozumiewania się na odległość, w tym przy użyciu telekonferencji. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady
Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
4. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 2 i 3 nie dotyczy wyboru Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego
i Sekretarza Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach wyżej
wymienionych osób.
§ 27
Obrady Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych
Członków Rady Nadzorczej, jak również innych osób obecnych na posiedzeniu, liczbę głosów oddanych na poszczególne
uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły powinny zostać podpisane przez Członków Rady Nadzorczej obecnych na
posiedzeniu.
§ 28
1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Oprócz spraw zastrzeżonych przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz niniejszego Statutu, do kompetencji Rady
Nadzorczej należy:
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a) składanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki;
b) ustalanie wysokości wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji Członka Zarządu, z tytułu umów o pracę oraz innych umów
zawartych z Członkami Zarządu, jak również ustalanie premii Członków Zarządu i zasad ich zatrudnienia w Spółce;
c) zatwierdzanie regulaminu Zarządu;
d) zatwierdzanie Regulaminu Organizacyjnego Spółki;
e) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego;
f) wydawanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia, o ile Rada Nadzorcza uzna to za
uzasadnione;
g) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego.
§ 29
W przypadku delegowania Członka Rady Nadzorczej do wykonywania funkcji Członka Zarządu, zawieszeniu ulega jego
mandat w Radzie Nadzorczej i prawo do wynagrodzenia. Z tytułu wykonywania funkcji Członka Zarządu delegowanemu
Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje odrębne wynagrodzenie określone w uchwale Rady Nadzorczej.
§ 30
Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie oraz zwrot kosztów z tytułu pełnionych funkcji na zasadach
określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.
§ 31
Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej określa regulamin Rady Nadzorczej, przyjęty przez Radę Nadzorczą w drodze
uchwały.
3. WALNE ZGROMADZENIE
§ 32
Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
§ 33
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno być zwołane przez Zarząd w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego
roku obrotowego. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w powyższym terminie, Zwyczajne
Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez Radę Nadzorczą.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie, jeżeli uzna to za stosowne, a Zarząd w terminie 14 (czternastu) dni od złożenia stosownego żądania przez
Radę Nadzorczą nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Porządek obrad ustala podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.
4. Akcjonariusze lub akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad
najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie powinno zostać złożone na piśmie na ręce Zarządu.
§ 34
Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.
§ 35
Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez
pełnomocnika.
§ 36
1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inna osoba przez niego wskazana. W razie
nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
2. Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się spośród osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym
Zgromadzeniu. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie zwołane zostało przez akcjonariuszy upoważnionych do tego
przez sąd rejestrowy, Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia jest osoba wyznaczona przez sąd rejestrowy.
3. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.
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§ 37
Jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę
reprezentowanych na nim akcji. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że
przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu przewidują warunki surowsze.
§ 38
1. Uchwały dotyczące emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji, zmiany Statutu,
umorzenia akcji, podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego, zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa albo
jego zorganizowanej części, rozwiązania Spółki zapadają większością ¾ (trzech czwartych) głosów.
2. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy
przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Zdjęcie z
porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały walnego zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej
zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej większością ¾ (trzech czwartych)
głosów.
§ 39
1. Uchwały Walnego Zgromadzenia, poza sprawami wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych oraz niniejszym
Statucie, wymagają następujące sprawy:
a) powoływanie i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej;
b) ustalanie liczby Członków Rady Nadzorczej;
c) ustalanie zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej;
d) tworzenie i znoszenie kapitałów rezerwowych.
V. GOSPODARKA SPÓŁKI
§ 40
1. Kapitały własne Spółki stanowią:
a) kapitał zakładowy,
b) kapitał zapasowy,
c) kapitały rezerwowe.
2. Do czasu osiągnięcia połowy wysokości kapitału zakładowego przeznacza się corocznie 10% zysku Spółki na kapitał
zapasowy.
3. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia kapitały rezerwowe na początku i w trakcie roku
obrotowego.
§ 41
Rok obrotowy Spółki odpowiada rokowi kalendarzowemu.
§ 42
1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego
rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.
2. Zysk przeznaczony do podziału rozdziela się pomiędzy akcjonariuszy proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji, a jeśli
akcje nie są całkowicie pokryte, proporcjonalnie do wysokości dokonanych wpłat na akcje.
3. Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy określa uchwała Walnego Zgromadzenia.
4. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może wypłacić akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy na
koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiadać będzie środki wystarczające na wypłatę.
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 43
1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji.
2. Likwidatorami są Członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej.
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§ 44
Ogłoszenia Spółki będą zamieszczane w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”.
§ 45
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od chwili zarejestrowania Statutu.
Za przyjęciem uchwały oddano 4.538 głosów, przeciw podjęciu uchwały nie oddano żadnego głosu, głosów wstrzymujących
się oddano 462.
Pan Przewodniczący stwierdził, że Uchwała została podjęta.
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Uchwała Nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 sierpnia 2006 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze publicznej
emisji akcji serii C oraz wył ączenia prawa poboru
Działając na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1 i 2, 432 § 1, 433 § 2 oraz art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek
handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:
§1
Emisja akcji serii C
1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 511.811,20 (słownie: pięćset jedenaście tysięcy osiemset jedenaście
złotych 20/100) o kwotę nie mniejszą niż 140.000,00 (słownie: sto czterdzieści tysięcy złotych 00/100) oraz nie większą niż
172.000,00 (słownie: sto siedemdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100), to jest do kwoty nie mniejszej niż 651.811,20 (słownie:
sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset jedenaście złotych 20/100) i nie większej niż 683.811,20 (słownie: sześćset
osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset jedenaście złotych 20/100).
2. Podwyższenie kapitału nastąpi poprzez publiczną emisję nie mniej niż 700.000 (słownie: siedemset tysięcy) i nie więcej
niż 860.000 (słownie: osiemset sześćdziesiąt tysięcy) nowych akcji serii C o wartości nominalnej 20 (słownie: dwadzieścia)
groszy każda, zwanych dalej „akcjami serii C”.
3. Akcje serii C są akcjami zwykłymi na okaziciela.
4. Akcje serii C będą uczestniczyć w dywidendzie, począwszy od zysku, jaki będzie przeznaczony do podziału za rok
obrotowy kończący się 31 grudnia 2006 roku.
5. Akcje serii C mogą być objęte wyłącznie za wkłady pieniężne.
6. Emisja akcji serii C nastąpi w drodze oferty publicznej na warunkach określonych Ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku
o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz
o spółkach publicznych.
§2
Wyłączenie prawa poboru
1. Działając w interesie Spółki, po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia
akcjonariuszy Spółki prawa poboru, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy
w całości prawa poboru wszystkich akcji serii C.
2. Opinia Zarządu, sporządzona na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uzasadniająca powody wyłączenia
prawa poboru oraz zasady ustalenia ceny emisyjnej stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§3
Zmiana Statutu
W związku z treścią § 1 oraz § 4 niniejszej uchwały oraz treścią uchwały nr 7 zmienia się Statut Spółki uchwalony na mocy
uchwały nr 6 w ten sposób, iż § 9 Statutu otrzymuje brzmienie:
„§9
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 683.811,20 zł (słownie: sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset jedenaście
złotych 20/100) i dzieli się na nie więcej niż 3.419.056 (słownie: trzy miliony czterysta dziewiętnaście tysięcy pięćdziesiąt sześć) akcji
zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 20 (słownie: dwadzieścia) groszy każda, w tym:
a) 2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset

tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A 0000001
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do A 2.500.000 o wartości nominalnej 20 (słownie: dwadzieścia) groszy każda,
b) 59.056 (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach
od B 000001 do B 059056 o wartości nominalnej 20 (słownie: dwadzieścia) groszy każda,
c) od 700.000 (słownie: siedemset tysięcy) do 860.000 (słownie: osiemset sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela
serii C o numerach od C 000001 do C 860000 o wartości nominalnej 20 (słownie: dwadzieścia) groszy każda. Akcje
serii A zostały objęte przez założycieli Spółki.
2. Kapitał zakładowy został pokryty w całości.
3. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
4. Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa.”
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian statutu, przyjętych na mocy
uchwał nr 6 i 7.
Za przyjęciem uchwały oddano 4.538 głosów, przeciw podjęciu uchwały nie oddano żadnego głosu, głosów
wstrzymujących się oddano 462.
Pan Przewodniczący stwierdził, że Uchwała została podjęta.

Opinia Zarządu
„Arteria” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 sierpnia 2006 roku
w sprawie wył ączenia prawa poboru akcji serii C
oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji serii C
Zarząd „Arteria” S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), działając stosownie do art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych,
przedstawia Walnemu Zgromadzeniu Spółki poniższą opinię uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych
akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii C i sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii C.
W celu umożliwienia rozwoju Spółki niezbędne jest pozyskanie kapitału poprzez zaoferowanie akcji Spółki do objęcia
inwestorom zewnętrznym w drodze oferty publicznej. Przeprowadzenie procesu pozyskiwania kapitału w drodze
publicznej emisji akcji serii C pozwoli na szybsze pozyskanie przez Spółkę środków finansowych w celu zapewnienia
realizacji planów inwestycyjnych. Efektem przeprowadzenia publicznej emisji akcji serii C będzie ponadto wzmocnienie
pozycji Spółki na rynku, podniesienie wiarygodności wobec partnerów handlowych, pozyskanie nowych inwestorów
i zwiększenie dynamiki rozwoju.
Ze względu na powyższe, wyłączenie prawa poboru akcji dotychczasowych akcjonariuszy jest zgodne z interesem Spółki
i nie jest sprzeczne z interesami jej akcjonariuszy.
Cena emisyjna akcji serii C zostanie ustalona w toku publicznej emisji akcji w oparciu o mechanizm budowania księgi popytu
(book-building). Po zaprezentowaniu Spółki potencjalnym inwestorom będą oni mogli składać deklaracje zainteresowania
nabyciem akcji serii C. W tych deklaracjach będą musieli określić liczbę akcji serii C, jaką chcieliby objąć oraz cenę emisyjną,
po której gotowi są objąć daną liczbę akcji serii C. Na podstawie zestawienia wielu deklaracji Spółka uzyska informację
na temat rynkowej wyceny akcji serii C oraz ustali ich cenę emisyjną na takim poziomie, który zapewni Spółce niezbędne
wpływy z emisji.
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Uchwała Nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 sierpnia 2006 roku
w sprawie wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku
regulowanym i ich dematerializacji
§1
Wprowadzenie do obrotu giełdowego oraz dematerializacja
1. Akcje serii A, akcje serii B, akcje serii C oraz prawa do akcji serii C będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do
obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
2. Papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej oraz przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do
obrotu na rynku regulowanym, podlegają dematerializacji w trybie i na warunkach określonych w art. 5 ustawy z dnia
29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
§2
Upoważnienia dla Zarządu
W związku z planowaną ofertą publiczną oraz wprowadzeniem papierów wartościowych Spółki do obrotu na rynku
regulowanym upoważnia się Zarząd Spółki do:
1. ustalenia ceny emisyjnej akcji serii C,
2. określenia szczegółowych warunków publicznej oferty akcji serii C, w szczególności poprzez:
a) określenie terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii C,
b) dokonanie podziału akcji serii C na transze oraz ustalenia zasad dokonywania przesunięć akcji serii C pomiędzy
transzami,
c) określenie sposobu, warunków i terminów składania zapisów na akcje serii C w poszczególnych transzach, w tym
ustalenia podmiotów uprawnionych do składania zapisów na akcje serii C w ramach poszczególnych transz,
d) określenie zasad przydziału akcji serii C oraz
e) ustalenia pozostałych zasad dystrybucji akcji serii C,
3. zawarcia umowy o subemisję inwestycyjną bądź subemisję usługową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz
o spółkach publicznych – o ile Zarząd uzna to za uzasadnione,
4. złożenia w formie aktu notarialnego, w związku z emisją akcji serii C, oświadczenia o wysokości objętego kapitału
zakładowego w celu dookreślenia wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki zgodnie z art. 310 § 2 i 4 w zw. z art.
431 § 7 Kodeksu spółek handlowych,
5. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dokonaniem oferty publicznej akcji serii C oraz
wprowadzeniem akcji serii A, B i C oraz praw do akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym, w tym w szczególności
złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, zawarcia umowy
z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację w depozycie papierów wartościowych objętych
ofertą publiczną oraz umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych będących przedmiotem ubiegania się
o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym, jak również podjęcia wszelkich niezbędnych czynności faktycznych
i prawnych związanych z ich dematerializacją oraz złożenia wniosków o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A, B i C
oraz praw do akcji serii C do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
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§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Za przyjęciem uchwały oddano 5.000 głosów.
Pan Przewodniczący stwierdził, że Uchwała została podjęta.
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ZAPIS SUBSKRYPCYJNY NA AKCJE SERII C ARTERIA S.A.
Numer dowodu subskrypcji ......................................................................................................................................................................................................................
Biuro maklerskie przyjmujące zapis: ....................................................................................................................................................................................................
Adres biura maklerskiego: .........................................................................................................................................................................................................................
Niniejszy dokument stanowi zapis na akcje serii C ARTERIA S.A. z siedzibą w Warszawie. Akcje serii C są akcjami zwykłymi na
okaziciela, o wartości nominalnej 0,20 złotych każda, przeznaczonymi do nabycia w drodze Publicznej Oferty, na warunkach
określonych w Prospekcie Emisyjnym i niniejszym formularzu zapisu.
W Transzy Otwartej będą przyjmowane zapisy na ilość Akcji Oferowanych nie mniejszą niż 100 sztuk. Zapis na liczbę
akcji mniejszą niż 100 będzie uznany za nieważny. Zapisy na liczbę Akcji Oferowanych większą niż dostępna w ramach
Transzy Otwartej będą uważane za zapisy na maksymalną liczbę sztuk Akcji Oferowanych dostępną w tej transzy oraz będą
podlegać redukcji.
1.
2.

Imię i nazwisko (nazwa firmy osoby prawnej): .................................................................................................................................................................
Miejsce zamieszkania (siedziba osoby prawnej):
Kod:.........................-............... Miejscowość ......................................................................................................................................................................................
Ulica: ................................................................................. Numer domu / mieszkania: ..........................................................................................................

3.

Nr dowodu osobistego, PESEL lub REGON (lub inny numer identyfikacyjny): ............................................................................................

4.

Adres do korespondencji (telefon kontaktowy) ...............................................................................................................................................................

5.

Osoby zagraniczne: numer paszportu, numer właściwego rejestru dla osób prawnych: ...................................................................

6.

Dane osoby fizycznej działającej w imieniu osoby prawnej: ..................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................
7.

Liczba subskrybowanych Akcji Oferowanych: .......................(słownie ......................................................................................................................)

8.

Kwota wpłaty na Akcje Oferowane: ........................................zł (słownie .....................................................................................................................)

9.

Forma wpłaty na Akcje Oferowane: ........................................................................................................................................................................................

10.

Forma zwrotu wpłaty w razie nieprzydzielenia akcji lub niedojścia emisji do skutku*
gotówką do odbioru w biurze maklerskim przyjmującym zapisy
przelewem na rachunek: właściciel rachunku ..............................................................................................................................................................
rachunek w .................................................... nr rachunku ..........................................................................................................................................................
inne: .........................................................................................................................................................................................................................................................

11.

Biuro maklerskie, gdzie mają być zdeponowane Akcje Oferowane: ..................................................................................................................

12.

Kod KDPW biura maklerskiego, gdzie mają być zdeponowane Akcje Oferowane: ..................................................................................

13.

Numer rachunku papierów wartościowych: .....................................................................................................................................................................

14.

Czy uczestniczył w procesie book-building*:

tak

nie

15.

Numer Deklaracji Nabycia, z której korzysta Inwestor: ................................................................................................................................................

16.

Liczba Akcji Oferowanych wskazanych w Deklaracji Nabycia: ...............................................................................................................................

17.

ena deklarowana w Deklaracji Nabycia: ................................................................................................................................................................................

18.

Transza, w której składany jest zapis*:

Transza Otwarta

Transza Inwestorów Instytucjonalnych

Uwaga: Konsekwencją niepełnego bądź nieprawidłowego określenia danych ewidencyjnych Subskrybenta
lub sposobu zwrotu wpłaconej kwoty bądź jej części może być nieterminowy zwrot wpłaconych środków.
Zwrot wpłaty następuje bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań. Wszelkie konsekwencje wynikające
z nieprawidłowego wypełnienia formularza zapisu ponosi Subskrybent.
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OŚWIADCZENIE SUBSKRYBENTA
Ja niżej podpisany(-a), oświadczam że zapoznałem(-am) się z treścią Prospektu Emisyjnego Arteria S.A., akceptuję warunki
Publicznej Oferty, jest mi znana treść Statutu Arteria S.A. i wyrażam zgodę na jego brzmienie oraz na przystąpienie do
Spółki. Zgadam się na przydzielenie mi Akcji Oferowanych w liczbie wynikającej z zapisu albo mniejszej liczby Akcji
Oferowanych niż subskrybowana albo nieprzydzielenie mi ich wcale, zgodnie z warunkami zawartymi w Prospekcie
Emisyjnym. Nieprzydzielenie Akcji Oferowanych lub przydzielenie mniejszej ich liczby może nastąpić wyłącznie
w następstwie zastosowania zasad przydziału akcji opisanych w Prospekcie.

..........................................................................

..........................................................................

Data i podpis

Data przyjęcia zapisu

składającego zapis

oraz podpis i pieczęć przyjmującego zapis

* wybrać właściwe pole
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DYSPOZYCJA DEPONOWANIA AKCJI SERII C ARTERIA S.A.
Numer kolejny....................................
Dane posiadacza rachunku:
1.

Imię i nazwisko (nazwa firmy osoby prawnej):
......................................................................................................................................................................................................................................................................

2.

Miejsce zamieszkania (siedziba osoby prawnej):
Kod:..............................-..................................
Miejscowość:........................................................................................................................................................................................................................................
Ulica: ....................................................................................... Numer domu / mieszkania: ...................................................................................................

3.

PESEL, REGON (lub inny numer identyfikacyjny): ...........................................................................................................................................................

4.

Adres do korespondencji (telefon kontaktowy):
......................................................................................................................................................................................................................................................................

Dane składającego dyspozycję lub osoby fizycznej działającej w imieniu osoby prawnej:
1.

Imię i nazwisko (nazwa firmy osoby prawnej):
......................................................................................................................................................................................................................................................................

2.

Miejsce zamieszkania (siedziba osoby prawnej):
Kod:..............................-..................................
Miejscowość:.........................................................................................................................................................................................................................................
Ulica: .................................................................................... Numer domu / mieszkania: ......................................................................................................

3.

PESEL, REGON (lub inny numer identyfikacyjny): ...........................................................................................................................................................

4.

Adres do korespondencji (telefon kontaktowy)
......................................................................................................................................................................................................................................................................

Subskrybowane akcje:
1.

Liczba subskrybowanych akcji ................................................... (słownie: ........................................................................................................................)

2.

Biuro maklerskie, gdzie mają być zdeponowane akcje: ..............................................................................................................................................

3.

Kod KDPW biura maklerskiego, gdzie mają być zdeponowane akcje ...............................................................................................................

4.

Numer rachunku papierów wartościowych: .....................................................................................................................................................................

5.

Numer dowodu subskrypcji: ......................................................................................................................................................................................................

Uwaga: Wszelkie konsekwencje niewłaściwego wypełnienia formularza ponosi wyłącznie Inwestor
OŚWIADCZENIE SKŁADAJĄCEGO DYSPOZYCJĘ
Składam niniejszym nieodwołalną dyspozycję zdeponowania na podanym wyżej rachunku papierów wartościowych
wszystkich przydzielonych mi akcji serii C ARTERIA S.A.
Zobowiązuję się do poinformowania na piśmie POK, w którym dokonałem zapisu, o wszelkich zmianach dotyczących
mojego rachunku papierów wartościowych.
Wyrażam zgodę na uzupełnienie niniejszego formularza numerem dowodu subskrypcji przez pracownika POK w wypadku,
gdy środki pieniężne nie znajdą się na rachunku POK w momencie składania zapisu.
..........................................................................

..........................................................................

Data i podpis

Data przyjęcia dyspozycji

składającego dyspozycję

oraz podpis i pieczęć przyjmującego dyspozycję
Numer kolejny....................................
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DEKLARACJA ZAINTERESOWANIA NABYCIEM AKCJI SERII C
ARTERIA S.A.
Deklaracja zainteresowania nabyciem Akcji Oferowanych ma na celu określenie wielkości popytu na akcje serii C ARTERIA
S.A. oraz może być wykorzystana do określenia ceny emisyjnej tych akcji.
Cena emisyjna powinna być w niniejszej Deklaracji Nabycia określona z dokładnością do 0,1 zł.
Deklarowana ilość Akcji Oferowanych powinna być wielokrotnością 10 sztuk. Deklarowana ilość Akcji Oferowanych
powinna być nie mniejsza niż 500 sztuk i nie większa niż dostępna w ramach transzy, w której będzie składany zapis.
Oczekujemy, że w przypadku ustalenia ceny emisyjnej równej lub niższej od określonej przez Pana/Panią/Państwa
w Deklaracji Nabycia Akcji Oferowanych zostanie ona zmieniona w zapis subskrypcyjny na akcje serii C ARTERIA S.A.
Podkreślamy jednocześnie, że niniejsza Deklaracja Nabycia nie stanowi zapisu w rozumieniu Prospektu
ARTERIA S.A. Nie stanowi również zobowiązania dla żadnej ze stron - poza opisanymi w Prospekcie Emisyjnym preferencjami
w pierwszeństwie przydziału Akcji Oferowanych dla uczestników procesu book-building.
1.

Data ................................................................................................................................................................................................................................................................

2.

Imię i nazwisko (firma) ........................................................................................................................................................................................................................

3.

Adres (siedziba) .......................................................................................................................................................................................................................................

4.

Adres do korespondencji (tel./fax) ..............................................................................................................................................................................................

5.

Dowód tożsamości, PESEL, REGON lub inny numer identyfikacyjny ...................................................................................................................

6. Status dewizowy ....................................................................................................................................................................................................................................

Niniejszym deklaruję zainteresowanie nabyciem akcji serii C ARTERIA S.A. na zasadach określonych w Prospekcie
Emisyjnym.
Ilość Akcji Oferowanych: ..................................................................................
Cena Akcji Oferowanych: ..................................................................................
Będę składał zapis w transzy .......................................................
Nr faksu oraz adres poczty elektronicznej do składania zaproszeń w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych .................................

..........................................................................

..........................................................................

Data i podpis

Data przyjęcia deklaracji oraz podpis i pieczęć
przyjmującego Deklarację Nabycia

składającego Deklarację Nabycia
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POT WIERDZENIE WYKORZYSTANIA DEKLARACJI NABYCIA
Potwierdzam wykorzystanie niniejszej Deklaracji Nabycia na zasadach przewidzianych w Prospekcie Emisyjnym.
..........................................................................

..........................................................................

Data i podpis

Data potwierdzenia oraz podpis i pieczęć
potwierdzającego wykorzystanie Deklaracji Nabycia

składającego Deklarację Nabycia
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LISTA PUNKTÓW SUBSKRYPCYJNYCH DM IDMSA
PRZYJMUJĄCYCH ZAPISY NA AKCJE
Lp.

Biuro maklerskie

Adres

Miasto

Telefon

1.

DM IDMSA

Mały Rynek 7

31-041 Kraków

(12) 397-06-20

2.

DM IDMSA

ul. Króla Kazimierza Wielkiego 29

32-300 Olkusz

(32) 625-73-75

3.

DM IDMSA

ul. Wałowa 16

33-100 Tarnów

(14) 632-60-15

4

DM IDMSA

ul. Nowogrodzka 62 b

02-002 Warszawa

(22) 489-94-50

5.

DM IDMSA

ul. Batorego 5

47-400 Racibórz

(32) 459-44-65

6.

DM IDMSA

Rynek 36B, II piętro

48-300 Nysa

(77) 409-11-25

7.

DM IDMSA

ul. Zwycięstwa 2

42-700 Lubliniec

(34) 351-38-05

8.

DM IDMSA

ul. Zwycięstwa 14

44-100 Gliwice

(32) 333-15-85

9.

DM IDMSA

ul. Bednarska 5

43-200 Pszczyna

(32) 449-35-15

10.

DM IDMSA

ul. Kościuszki 30

40-048 Katowice

(32) 609-04-85

11.

DM IDMSA

ul. 3 Maja 18/2

20-078 Lublin

(81) 528-61-85

12.

DM IDMSA

ul. Spółdzielcza 14

58-100 Świdnica

(74) 858-39-55

13.

DM IDMSA

ul. Dąbrowskiego 7, lokal 11

42-200 Częstochowa

(034) 321-45-45

14.

DM IDMSA

ul. Bukowska 12

60-810 Poznań

(061) 622-18-10
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OUTSOURCING

COMPANY

Arteria S.A.
Warszawa 02-797, ul. Jana Rosoła 10
tel. (+48 22) 648 80 72
fax: (+48 22) 648 40 73
e-mail: office@arteria.pl
www.arteria.pl

Dom Maklerski IDMSA
Kraków 31-041, Mały Rynek 7
tel. (+48 12) 397 06 00
fax: (+48 12) 397 06 01
e-mail: biuro@idmsa.pl
www.idmsa.pl

Agencja Support sp. z o.o.
Kraków 31-504, ul. Zygmunta Augusta 7/3
tel. (+48 12) 431 25 51
fax: (+48 12) 292 02 26
e-mail: biuro@agencjasupport.pl
www.agencjasupport.pl

