
 
PROSPEKT EMISYJNY 

OPONEO.PL SPÓŁKA AKCYJNA 
z siedzibą w Bydgoszczy 

www.OPONEO.PL 
Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje się w ramach Publicznej Oferty 4 000 000 akcji OPONEO.PL S.A., serii  B o 
wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda. 

Emisja Akcji serii B dojdzie do skutku w przypadku należytego subskrybowania co najmniej 1 akcji serii B. 

W związku z Akcjami serii B w Krajowym Depozycie zostaną zarejestrowane Prawa Do Akcji Serii B. 

Na podstawie Prospektu przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym jest: 
• 8 676 000 istniejących akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 złoty każda, 
• od 1 do 4 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 złoty każda, 
• od 1 do 4 000 000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 złoty każda. 
 

Cena Emisyjna zostanie podana do publicznej wiadomości najpóźniej w pierwszym dniu przyjmowania zapisów na Akcje 
Oferowane, zgodnie z art. 54 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej i Spółkach Publicznych. Maksymalna cena emisyjna akcji serii 
B została ustalona na 10 złotych. 

Szczegółowe zasady i terminy przeprowadzenia Oferty Publicznej zawarte zostały w części „Dokument Ofertowy”. 

Zwraca się uwagę, że nabywanie Akcji Oferowanych wiąże się z określonymi ryzykami właściwymi dla tego rodzaju inwestycji. 
Czynniki ryzyka zostały szczegółowo opisane w części „Czynniki Ryzyka”. 

Prospekt w formie elektronicznej zostanie udostępniony w sieci Internet na stronie http://www.OPONEO.PL oraz na stronie 
http://www.dm.pkobp.pl, co najmniej na sześć dni roboczych przed dniem zakończenia subskrypcji, nie później jednak niż w 
dniu rozpoczęcia subskrypcji. 

Prospekt dodatkowo zostanie udostępniony w formie papierowej w siedzibie Emitenta (Bydgoszcz, ul. Wojska Polskiego 8),  w 
siedzibie Domu Maklerskiego PKO BP  (Warszawa ul. Puławska 15) oraz jego POK, w Centrum Informacyjnym Komisji Nadzoru 
Finansowego w Warszawie (Warszawa, Pl. Powstańców Warszawy 1) oraz w Dziale Marketingu i Edukacji Giełdy Papierów 
Wartościowych w Warszawie S.A (Warszawa, ul. Książęca 4). Prospekt, formularz zapisu oraz lista punktów obsługi klienta 
przyjmujących zapisy na akcje Spółki dostępne będą w formie elektronicznej na stronach internetowych Emitenta 
http://www.OPONEO.PL, Oferującego http://www.dm.pkobp.pl oraz Doradcy Finansowego http://www.ccgroup.com.pl. 

 

                Oferujący                                                                                                       Doradca finansowy 

                                                                                      
 
Niniejszy Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 13 sierpnia 2007 roku. Termin ważności 
Prospektu wynosi 12 miesięcy od dnia udostępnienia Prospektu po raz pierwszy do publicznej wiadomości.  
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CZ  I PODSUMOWANIE

OSTRZE ENIE
Niniejsze podsumowanie powinno by  rozumiane jako wprowadzenie do Prospektu Emisyjnego.

Decyzja o inwestycji w papiery warto ciowe powinna by  podejmowana w oparciu o tre  ca ego
Prospektu Emisyjnego.

W przypadku wyst pienia do s du z roszczeniem odnosz cym si  do Prospektu Emisyjnego,
skar cy inwestor mo e na mocy ustawodawstwa Pa stwa Cz onkowskiego Unii Europejskiej mie
obowi zek poniesienia kosztów przet umaczenia Prospektu Emisyjnego przed rozpocz ciem
post powania s dowego.
Odpowiedzialno  cywilna za wyrz dzon  szkod  wi e te osoby, które sporz dzi y podsumowanie

cznie z ka dym jego t umaczeniem, ale jedynie w przypadku, gdy podsumowanie jest
wprowadzaj ce w b d, niedok adne lub sprzeczne z innymi cz ciami Prospektu Emisyjnego.

1. Osoby zarz dzaj ce i nadzoruj ce, doradcy oraz biegli rewidenci

Organem zarz dzaj cym Emitenta jest Zarz d. Natomiast organem nadzorczym Emitenta jest Rada
Nadzorcza.

W sk ad Zarz du Emitenta wchodz :

1. Dariusz Topolewski – Prezes Zarz du,

2. Andrzej Reysowski – Cz onek Zarz du,

3. Arkadiusz Kocemba – Cz onek Zarz du

W sk ad Rady Nadzorczej Emitenta wchodz :

1. Ryszard Zawieruszy ski – Przewodnicz cy Rady Nadzorczej,

2. Seweryn Rutkowski – Cz onek Rady Nadzorczej,

3. Maciej witalski – Cz onek Rady Nadzorczej,

4. Andrzej Przybylski – Cz onek Rady Nadzorczej,

5. Wojciech Topolewski – Cz onek Rady Nadzorczej.

Doradca finansowy

CC Group Spó ka z ograniczon  odpowiedzialno ci  z siedzib  w Warszawie, w imieniu którego
dzia aj :

Adam Kalkusi ski – Prezes Zarz du

Ma gorzata Ciepiela – Cz onek Zarz du

Oferuj cy

Dom Maklerski PKO BP z siedzib  w Warszawie, w imieniu którego dzia aj :

Jan Ku ma – Dyrektor Zarz dzaj cy, kieruj cy DM

Katarzyna Iwaniuk – Michalczuk – Zast pca Dyrektora DM.
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Doradca Prawny

Kancelaria Radców Prawnych, Leszek Czarny, Wojciech Budny i Wspólnicy Spó ka Komandytowa, w
imieniu którego dzia a:

Wojciech Budny – Radca Prawny

Bieg y Rewident

Podmiot uprawniony do badania sprawozda  finansowych jest:

System Rewident Sp. z o.o., podmiot wpisany na list  podmiotów uprawnionych do badania
sprawozda  finansowych prowadzon  przez Krajow  Izb  Bieg ych Rewidentów pod numerem 1253,
w imieniu którego dzia a:

Pani Barbara Sieradzka – Bieg y Rewident wpisany na list  bieg ych rewidentów pod numerem
8343/2743

2. Statystyka oferty i przewidywany harmonogram

Warunki i wielko  oferty

W ramach Oferty Publicznej oferowanych jest 4 000 000 sztuk Akcji serii B, akcji zwyk ych na
okaziciela o warto ci nominalnej 1 z  ka da. Akcje serii B s  oferowane z wy czeniem prawa poboru
dla dotychczasowych akcjonariuszy. Emisja dojdzie do skutku w przypadku prawid owego
subskrybowania co najmniej 1 sztuki Akcji serii B.

Akcje Serii B oferowane s  w nast puj cych transzach:

 2 800 000 sztuk w ramach Transzy Inwestorów Instytucjonalnych,

 1 200 000 sztuk w ramach Transzy Inwestorów Indywidualnych.

Zarz d Emitenta mo e dokona  przesuni  Akcji Oferowanych po zako czeniu subskrypcji, a przed
dokonaniem przydzia u z zastrze eniem, e przesuni te do innej transzy b d  mog y by  tylko te
akcje, które nie zostan  obj te prawid owo z o onymi i op aconymi zapisami.

W zwi zku z Akcjami Serii B zostan  zarejestrowane w Krajowym Depozycie Prawa Do Akcji.
Tabela 1 Harmonogram oferty Akcji Serii B

CZYNNO TERMIN

Budowa Ksi gi Popytu 27-28 sierpnia 2007 roku

Podanie do publicznej wiadomo ci Ceny Emisyjnej 28 sierpnia 2007 roku

Otwarcie subskrypcji 29 sierpnia 2007 roku

Przyjmowanie zapisów na Akcje Serii B w Transzy Inwestorów
Indywidualnych 29-31 sierpnia 2007 roku

Przyjmowanie zapisów na Akcje Serii B w Transzy Inwestorów
Instytucjonalnych 29-31 sierpnia 2007 roku

Zamkni cie subskrypcji 31 sierpnia 2007 roku

Przydzia  Akcji Serii B w ci gu 5 dni roboczych od
zamkni cia subskrypcji

ród o: Emitent
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3. Kluczowe informacje dotycz ce Emitenta

3.1. Wybrane historyczne informacje finansowe Emitenta

Zaprezentowane poni ej wybrane historyczne informacje finansowe zosta y opracowane na podstawie
zbadanych przez bieg ego rewidenta jednostkowych sprawozda  finansowych OPONEO.PL S.A. oraz
niezbadanego przez bieg ego rewidenta niepe nego jednostkowego sprawozdania finansowego
OPONEO.PL S.A. za I kwarta  2007 roku obejmuj cego bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek
przep ywów pieni nych. Sprawozdania zosta y sporz dzone zgodnie z Polskimi Zasadami
Rachunkowo ci.

Podstawowe dane finansowe Emitenta
Tabela 2 Wybrane pozycje bilansu za lata 2004-2006 oraz za I kwarta  2006 i I kwarta  2007 (w tys. z )

Wyszczególnienie I kw. 2007 I kw. 2006 2006 2005 2004*

Aktywa trwa e 9 736,2 382,3 1 083,9 378,2 315,4

Rzeczowe aktywa trwa e 920,6 193,8 912,8 195,2 177,6

Aktywa obrotowe 7 725,3 2 315,8 3 499,3 2 650,8 1 895,0

Zapasy 2 851,2 1 038,8 825,7 166,4 81,2

Nale no ci krótkoterminowe 2 663,9 893,0 1 349,3 780,1 702,4

Inwestycje krótkoterminowe 1 956,1 367,1 1 317,4 1 691,0 1 104,0

rodki pieni ne 1 956,1 367,1 1 292,4 1 691,0 1 104,0

Aktywa razem 17 461,5 2 698,1 4 583,2 3 028,9 2 210,4

Kapita  w asny 10 465,2 463,2 1 470,6 446,2 310,7

Kapita  akcyjny 8 676,0 50,0 50,0 50,0 50,0

Kapita  zapasowy 1 420,6 260,7 396,2 260,7 0

Zysk netto 372,3 17,1 1 024,5 135,4 260,7

Zobowi zania d ugoterminowe 0 0 0 0 0

Zobowi zania krótkoterminowe 6 892,4 2 153,6 3 065,5 2 558,9 1 869,0

Zobowi zania z tytu u dostaw i us ug 6 235,0 1 981,6 2 673,0 2 231,0 1 568,1

PASYWA RAZEM 17 461,5 2 698,1 4 583,2 3 028,9 2 210,4

* rok obrotowy 2004 trwa  od 19 wrze nia 2003 do 31 grudnia 2004

ród o: Emitent

Tabela 3 Rachunek zysków i strat za lata 2004-2006 oraz za I kwarta  2006 i I kwarta  2007 (w tys. z )

Wyszczególnienie I kw. 2007 I kw. 2006 2006 2005 2004*

 Przychody netto ze sprzeda y
produktów, towarów i materia ów

9 400,6 3 218,0 29 830,5 17 788,9 8 500,9

Koszty sprzedanych produktów,
towarów i materia ów

7 889,7 2 594,2 25 205,2 15 134,3 6 375,8

 Zysk (strata) brutto ze sprzeda y 1 510,9 623,8 4 625,3 2 654,6 2 125,3

Koszty sprzeda y 846,4 507,7 2 970,4 2 095,7 1 504,6

Koszty ogólnego zarz du 185,2 110,3 471,6 363,9 262,8

 Zysk (strata) na sprzeda y 479,3 5,8 1 183,3 195,0 357,9

Pozosta e przychody operacyjne 8,9 22,9 77,9 0 2,3
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Pozosta e koszty operacyjne 2,9 0 4,7 0 0

 Zysk (strata) z dzia alno ci
operacyjnej

485,3 28,7 1 256,5 195,0 360,1

Przychody finansowe 68,7 11,7 163,5 60,8 11,2

Koszty finansowe 90,7 16,8 149,1 88,3 9,9

 Zysk (strata) brutto 463,2 23,6 1 270,9 167,4 361,4

Podatek dochodowy 90,9 6,5 246,4 32,0 100,7

 Zysk (strata) netto 372,3 17,1 1 024,5 135,4 260,7

* rok obrotowy 2004 trwa  od 19 wrze nia 2003 do 31 grudnia 2004

ród o: Emitent

Tabela 4 Przep ywy rodków pieni nych Emitenta w latach 2004-2006 oraz za I kwarta  2006 i I kwarta
2007 (w tys. z )

Wyszczególnienie I kw. 2007 I kw. 2006 2006 2005 2004*

rodki pieni ne netto z dzia alno ci
operacyjnej

731,8 -1 268,0 516,7 799,4 1 396,4

rodki pieni ne netto z dzia alno ci
inwestycyjnej

-61,2 -21,1 -845,5 -112,6 -244,6

rodki pieni ne netto z dzia alno ci
finansowej

-6,9 -33,9 -69,8 -99,7 -47,9

Zmiana stanu rodków pieni nych
netto

663,7 -1 323,9 -398,6 587,1 1 104,0

rodki pieni ne na pocz tek okresu 1 292,4 1 191,0 1 691,0 1 104,0 0

rodki pieni ne na koniec okresu 1 956,1 367,1 1 292,4 1 691,0 1 104,0

* rok obrotowy 2004 trwa  od 19 wrze nia 2003 do 31 grudnia 2004

ród o: Emitent

3.2. Czynniki ryzyka

Czynniki ryzyka mo na podzieli  na trzy grupy:

 Czynniki ryzyka zwi zane z otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi dzia alno , w tym:

- ryzyko zwi zane z sytuacj  makroekonomiczn  w Polsce i Europie,

- ryzyko zwi zane z otoczeniem prawnym,

- ryzyko zwi zane z potencjalnymi zmianami przepisów podatkowych i ró nicami w ich
interpretacji,

- ryzyko zwi zane z otoczeniem dzia alno ci Emitenta,

- ryzyko zwi zane z barierami rozwoju sieci Internet w Polsce,

- ryzyko spadku dynamiki rozwoju rynku e-commerce w Polsce.

 Czynniki ryzyka zwi zane bezpo rednio z dzia alno ci  Emitenta, w tym:

- ryzyko zwi zane z wyp ywem poufnych informacji,

- ryzyko zwi zane z przyj ciem niew a ciwej strategii,
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- ryzyko zwi zane z koncentracj  masy towarowej w jednym miejscu,

- ryzyko zwi zane ze zniszczeniem lub utrat  maj tku,

- ryzyko zwi zane z uzale nieniem Emitenta od kluczowych pracowników,

- ryzyko zwi zane z systemem informatycznym,

- ryzyko zwi zane z wej ciem na krajowy rynek du ych zagranicznych podmiotów
specjalizuj cych si  w hurtowym handlu cz ciami samochodowymi, w tym oponami,

- ryzyko zwi zane z sezonowo ci  sprzeda y,

- ryzyko kursu walutowego,

- ryzyko zwi zane z ochron  rodowiska,

- ryzyko zwi zane z awariami sprz tu i cz telekomunikacyjnych,

- ryzyko zwi zane z u ytkowaniem bezp atnego oprogramowania,

- ryzyko zwi zane z wyst powaniem powa nych b dów w oprogramowaniu,

- ryzyko zwi zane z potencjalnymi w amaniami internetowymi (utrata zaufania do portalu),

- ryzyko zwi zane z uzale nieniem od kluczowych dostawców,

- ryzyko zwi zane z rozwojem nowych produktów,

- ryzyko infrastruktury telekomunikacyjnej oraz funkcjonowania sieci Internet,

 Czynniki ryzyka zwi zane z akcjami, w tym:

- ryzyko niedostatecznej p ynno ci rynku i waha  cen akcji,

- ryzyko zwi zane z odwo aniem, odst pieniem od przeprowadzenia lub niedoj cia do skutku
emisji Akcji serii B,

- ryzyko zwi zane z wyd u eniem czasu przyjmowania zapisów,

- ryzyko zwi zane z odmow  lub opó nieniem wprowadzenia Akcji lub Praw do Akcji do
obrotu na rynku regulowanym oraz charakterem Praw do Akcji,

- ryzyko zwi zane z zawieszeniem obrotu Akcjami lub wykluczeniem Akcji z obrotu na rynku
regulowanym,

- ryzyko wynikaj ce z art. 16-18 Ustawy o Ofercie Publicznej,

- ryzyko wynikaj ce z art. 96 Ustawy o Ofercie Publicznej.

Szczegó owy opis czynników ryzyka zamieszczony zosta  w cz ci Czynniki Ryzyka.

4. Informacje dotycz ce Emitenta

4.1. Historia i rozwój Emitenta

Tabela 5 Najwa niejsze zdarzenia z historii Emitenta

Data Zdarzenie

1999 Powstaje Citynet Media s.c., która dokonuje rejestracji wielu domen internetowych (w tym
opony.com.pl) i rozpoczyna budow  oponiarskiego portalu bran owego

Listopad 2001 Citynet w oparciu o domen  opony.com rozpoczyna sprzeda  opon i felg

Kwiecie  2002 Uruchomienie programu flotowego dla firm

Pa dziernik 2003 Ze struktur Citynet Media s.c. wyodr bnia si  portal opony.com.pl i powstaje Opony.com Sp. z
o.o., która przejmuje kluczowe domeny s u ce do handlu oponami przez Internet oraz z Citynet
Media przechodzi do Spó ki kilku pracowników odpowiedzialnych za serwisy oponiarskie
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Pa dziernik 2003 Opony.com Sp. z o.o. rozpoczyna sprzeda  felg stalowych i aluminiowych

Stycze  2004 Opony.com Sp. z o.o. rozpoczyna sprzeda  a cuchów niegowych, sprz tu car audio i
akcesoriów

Listopad 2004 Sprzeda  detaliczna opon osi ga jednego dnia 2 000 sztuk*

Grudzie  2004 Spó ka staje si  rentowna na poziomie netto (po up ywie 14 miesi cy od rozpocz cia
dzia alno ci)

Grudzie  2004 Opony.com Sp. z o.o. posiada 20 000 zarejestrowanych klientów

Maj 2005 Integracja systemów e-commerce, logistyki i ksi gowo ci

Pa dziernik 2006 Spó ka posiada ponad 1 500 zarejestrowanych klientów flotowych

Listopad 2006 Po raz pierwszy w historii Emitent sprzedaje w ci gu miesi ca 35 000 opon*

Listopad 2006 Opony.com Sp. z o.o. posiada 80 000 zarejestrowanych klientów

Grudzie  2006 Opony.com Sp. z o.o. zmienia firm  na OPONEO.PL Sp. z o.o.

Marzec 2007 Rejestracja przekszta cenia OPONEO.PL Sp. z o.o. na OPONEO.PL S.A.

ród o: Emitent
* W 2006 roku dzienna sprzeda  opon przekroczy a 2 000 opon trzynastokrotnie. W pierwszych czterech miesi cach 2007 roku
sytuacja taka mia a miejsce 14 razy.  W kwietniu 2006 roku spó ka sprzeda a 21 000 opon, w pa dzierniku 2006 roku 29 000
opon, w listopadzie  2006 roku 35 000 opon, w marcu 2007 roku 40 000 opon, w kwietniu 2007 roku 34 000 opon.

4.2. Ogólny zarys dzia alno ci Emitenta

OPONEO.PL S.A. zajmuje si  przede wszystkim handlem detalicznym oponami i innymi produktami
motoryzacyjnymi za po rednictwem Internetu. Spó ka wykorzystuje w tym celu witryny internetowe –
m.in. opony.com, OPONEO.PL, oponeo.com.pl, oponeo.com. W sumie Emitent posiada
zarejestrowanych ponad 80 domen w 23 krajach. Ponad 98% przychodów netto ze sprzeda y w 2006
roku pochodzi o w a nie z tej dzia alno ci. Reszt  wygenerowa a sprzeda  reklam na prowadzonym
przez Spó k  bran owym portalu tematycznym opony.com.pl.

Kluczowym ród em sprzeda y Spó ki s  opony. W 2006 roku stanowi y one 94,6% przychodów netto
ze sprzeda y. Emitent oferuje opony do samochodów osobowych, samochodów dostawczych, opony
do samochodów nap dzanych na cztery ko a (4x4).

Asortyment sprzedawanych produktów, oprócz opon, obejmuje tak e: felgi stalowe, felgi aluminiowe,
a cuchy na ko a, urz dzenia car audio (sprz t audiofoniczny do samochodów), kosmetyki
motoryzacyjne (akcesoria konserwuj ce i czyszcz ce)

5. Szczegó y oferty oraz dopuszczenia do obrotu

5.1. Oferta i dopuszczenie do obrotu

W ramach Oferty Publicznej oferowanych jest 4 000 000 sztuk Akcji serii B, akcji zwyk ych na
okaziciela o warto ci nominalnej 1 z  ka da. Akcje serii B s  oferowane z wy czeniem prawa poboru
dla dotychczasowych akcjonariuszy. Emisja dojdzie do skutku w przypadku prawid owego
subskrybowania co najmniej 1 sztuki Akcji serii B.

Akcje Serii B oferowane s  w nast puj cych transzach:

 2 800 000 sztuk w ramach Transzy Inwestorów Instytucjonalnych,

 1 200 000 sztuk w ramach Transzy Inwestorów Indywidualnych.

Opis kryteriów uznania inwestora za „instytucjonalnego” b d  „indywidualnego” znajduj  si  w punkcie
5.2.1 Dokumentu Ofertowego niniejszego Prospektu.
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Zarz d Emitenta mo e dokona  przesuni  Akcji Oferowanych po zako czeniu subskrypcji, a przed
dokonaniem przydzia u z zastrze eniem, e przesuni te do innej transzy b d  mog y by  tylko te
akcje, które nie zostan  obj te prawid owo z o onymi i op aconymi zapisami.

W zwi zku z Akcjami Serii B zostan  zarejestrowane w Krajowym Depozycie Prawa Do Akcji.

Na podstawie niniejszego prospektu Spó ka b dzie ubiega  si  od Gie dy Papierów Warto ciowych w
Warszawie S.A. o dopuszczenie do obrotu na rynku oficjalnych notowa :

 8 676 000 sztuk istniej cych Akcji zwyk ych na okaziciela serii A

 od 1 do 4 000 000 sztuk Akcji zwyk ych na okaziciela serii B oraz od 1 do
4 000 000 Praw do Akcji serii B

Cena emisyjna Akcji Oferowanych zostanie ustalona przez Zarz d i b dzie jednakowa dla  transz.

Oferta Publiczna zostanie poprzedzona procesem budowy Ksi gi Popytu, w którym b d  mogli wzi
udzia  inwestorzy zainteresowani nabyciem Akcji Oferowanych w Transzy Inwestorów
Instytucjonalnych. Ksi ga popytu b dzie podstaw  do wyznaczenia ceny emisyjnej akcji oraz
sporz dzenia listy wst pnego przydzia u. Deklaracje sk adane przez inwestorów w ramach budowania
Ksi gi Popytu b d  mia y charakter wi cy dla podmiotów je sk adaj cych, przy czym w przypadku,
gdy Spó ka opublikuje aneks po rozpocz ciu budowy Ksi gi Popytu, deklaracja z o ona przed jego
publikacj  mo e by  wycofana lub zmieniona. Na podstawie Ksi gi Popytu wys ane zostan
zaproszenia do z o enia zapisu na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych.
Inwestorom, do których wys ane zostan  Zaproszenia, Akcje Oferowane zostan  przydzielone
zgodnie ze wskazan  w nim liczb  akcji, pod warunkiem ich nale ytego subskrybowania i op acenia.
Pozosta ym inwestorom sk adaj cym zapisy w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych, Akcje
Oferowane zostan  przydzielone uznaniowo.

Inwestorzy zainteresowani udzia em w procesie budowy Ksi gi Popytu powinni skontaktowa  si
bezpo rednio lub przez swojego brokera z Domem Maklerskim PKO BP (ul. Pu awska 15 w
Warszawie lub telefonicznie: +48 (22) 521-78-96; +48 (22) 521-79-32). W Transzy Inwestorów
Indywidualnych Akcje oferowane zostan  przydzielone na zasadzie proporcjonalnej redukcji.

5.2. Przyczyny oferty oraz wykorzystanie wp ywów pieni nych

5.2.1. Budowa systemu zarz dzania tre ci  (CMS) – oko o 3,5 mln z .

System CMS (Content Management System) pozwala na znacznie lepsze prezentowanie tre ci na
stronach internetowych oraz na zbudowanie szeregu narz dzi umo liwiaj cych podejmowanie
bardziej optymalnych decyzji zakupowych. System zarz dzania tre ci  jest to jedna lub zestaw
aplikacji internetowych pozwalaj cych na atwe utworzenie oraz pó niejsz  aktualizacj  i rozbudow
serwisu WWW przez redakcyjny personel nietechniczny. Kszta towanie tre ci i sposobu ich prezentacji
odbywa si  za pomoc  prostych w obs udze interfejsów u ytkownika. Podstawowym zadaniem
platform CMS jest oddzielenie tre ci (zawarto ci informacyjnej serwisu) od wygl du (sposobu jej
prezentacji). Po wprowadzeniu nowych informacji przez uprawnionego redaktora system przenosi je
do bazy danych, jednocze nie wype niaj c nimi odpowiednie miejsca na stronach WWW.
Wykorzystanie szablonów sprawia, e zmiana koncepcji graficznej ca ego serwisu sprowadza si  do
przygotowania i zamiany szablonu, przy czym system nie powinien narzuca  adnych ogranicze
kompozycyjnych. Dzi ki takiemu podej ciu proces publikacji w Internecie staje si  prosty – specjali ci
mog  skoncentrowa  si  na swojej pracy i korzysta  ze swoich ulubionych aplikacji u ytkowych (np.
edytorów tekstu). Ka da strona WWW jest generowana dynamicznie, w oparciu o szablony i
zawarto  baz danych – dynamika przek ada si  wi c w tym przypadku na zawsze aktualne
informacje w serwisie. Tre ci b d  prezentowane równolegle w wielu wersjach j zykowych – polski,
niemiecki, angielski, rosyjski, czeski, ukrai ski, francuski, w oski, hiszpa ski. System ten zostanie
zintegrowany z systemem e-commerce, który kontroluje stany magazynowe, dost pno  zapasów
oraz logistyk . Zamiarem Emitenta jest zako czenie budowy systemu zarz dzania tre ci  (CMS) w I
kwartale 2008 roku.
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5.2.2. Budowa portalu o felgach wraz z elementami WEB 2.0 pozwalaj cymi na tworzenie
spo eczno ci internetowych zwi zanych z tuningiem – oko o 2 mln z

Portal b dzie posiada  programy partnerskie skierowane do producentów felg pozwalaj ce na
zamieszczenie ich oferty w portalu cznie z rozwi zaniami logistycznymi, pozwalaj cymi na
dostarczenie danej felgi do konkretnego klienta. Jednocze nie portal b dzie dostarcza  tre  stronom
motoryzacyjnym w wiod cych portalach internetowych w Europie wraz z rozwi zaniami e-commerce.
Zamiarem Emitenta jest zako czenie budowy portalu o felgach w II kwartale 2008 roku.

5.2.3. Stworzenie call-center – oko o 2,5 mln z

Obecne zasoby zwi zane z telefoniczn  obs ug  klientów nie wystarczaj  do zapewnienia pomocy
wszystkim potrzebuj cym, co mo e si  równie  odbija  na jako ci wiadczonych us ug. W tym celu
Emitent zamierza w nowej siedzibie Spó ki utworzy  profesjonalne call center. Na bazie istniej cych
zasobów personalnych i technologicznych powstanie call center, które udoskonali obecny system
poprzez zwi kszenie ilo ci zamówie  przyjmowanych telefonicznie (rozbudowa systemów
statystycznych, integracja z realnymi stanami magazynowymi, dok adna identyfikacja potrzeb
dzwoni cego i odpowiednie przekierowanie rozmowy) oraz zintegruje system z systemami telefonii
internetowej, co z kolei doprowadzi do obni ki kosztów prowadzenia dzia alno ci. Call center b dzie
zintegrowane z oprogramowaniem e-commerce, a konsultanci b d  prowadzi  rozmowy w wielu
j zykach – pocz tkowo w j zyku polskim, rosyjskim, angielskim, niemieckim. Zamiarem Emitenta jest
zako czenie budowy call-center w II kwartale 2008 roku.

5.2.4. Budowa centrum logistycznego oraz nowej siedziby Emitenta – oko o 5 mln z

W handlu za po rednictwem Internetu szybko  realizacji zlece  jest wysoko oceniana przez
odbiorców - wiadczy o posiadaniu przewagi konkurencyjnej. Maj c na celu zapewnienie wysokiego
standardu obs ugi klientów oraz w zwi zku z planowanym rozwojem Spó ka zamierza wybudowa
nowoczesne centrum logistyczne wraz z siedzib . Kompleks zostanie wybudowany w Bydgoszczy na
s siaduj cych ze sob  dzia kach zlokalizowanych przy ul. uckiej 18a i ul. Podle nej. W chwili
obecnej Spó ka wynajmuje magazyn o powierzchni 500 m2 – taka powierzchnia zmusza Emitenta do
wykonywania kosztownych operacji logistycznych, zwi zanych z odbiorem dostaw i wysy k  towaru.
W celu realizacji za o e  przyj tych w planie rozwoju Spó ka naby a teren inwestycyjny o powierzchni
1,6 ha, który znajduje si  niedaleko du ego w z a drogowego oraz lotniczego. Ponadto w odleg o ci 5
km znajduj  si  tak e port rzeczny oraz kompleks PKP Cargo. W 2007 roku Spó ka planuje
wybudowa  magazyn o powierzchni 2 300 m2 wraz z zapleczem logistycznym umo liwiaj cym
implementacj  nowoczesnych systemów transportu wewn trznego. Umo liwi to zmagazynowanie do
100 000 opon, rozpocz cie sprzeda y hurtowej, obni enie kosztów dostaw i hurtowej sprzeda y
poprzez zastosowanie zunifikowanych palet do magazynowania i przewozu opon oraz dzienn
obs ug  nawet 5 000 wysy ek. W opinii Emitenta koszt budowy magazynu wyniesie oko o 1,5 mln z  –
dla porównania koszt wynajmu magazynu podobnej wielko ci wynosi w skali roku oko o 360 tys. z . Na
nabytym terenie inwestycyjnym Spó ka chce wybudowa  siedzib  firmy o powierzchni powy ej 1 000
m2. W chwili obecnej OPONEO.PL wynajmuje powierzchni  180 m2, na której pracuje 25 osób.
Budowa nowej siedziby Emitenta pozwoli na stworzenie dodatkowych miejsc pracy, umiejscowienie
profesjonalnego wieloj zykowego call center, serwerowni zgodnej z obowi zuj cymi standardami
bezpiecze stwa danych wraz z systemami zabezpiecze  przeciwpo arowych, dodatkowego zasilania
w energi  elektryczn . Ponadto powierzchnia zostanie wykorzystana na potrzeby budowy i/lub
rozwoju sprzeda y opon 4x4, motocyklowych, rolniczych, specjalnych, ci arowych i przemys owych,
felg samochodowych. Magazyn funkcjonuj cy obok biura sprzeda y znajduj cego si  w siedzibie
Emitenta umo liwi dodatkowo uruchomienie punktu sprzeda y detalicznej, znacznie poprawi
koordynacj  dzia a  i obni y koszty wynikaj ce z odr bnie obecnie funkcjonuj cych lokalizacji
magazynu i dzia u sprzeda y. Zamiarem Emitenta jest zako czenie budowy centrum logistycznego i
nowej siedziby w I kwartale 2008 roku.

5.2.5. Zwi kszenie kapita u obrotowego – oko o 5-27 mln z

W opinii Emitenta handel towarami na du  skal , w tym oponami, wymaga posiadania odpowiednich
zasobów kapita u obrotowego. Z tego powodu istotna cz  wp ywów z emisji akcji serii B zostanie
przeznaczona w a nie na ten cel. Zwi kszenie kapita u obrotowego umo liwi:
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- dokonywanie bezpo rednich zakupów od krajowych przedstawicieli koncernów oponiarskich,

- dokonywanie zakupów od brokerów oponiarskich i hurtowni europejskich,

- dokonywanie zakupów opon z jednorazowych, atrakcyjnych cenowo ofert, przy zachowaniu
wysokiej jako ci,

- wprowadzenie na stan magazynowy felg aluminiowych od producentów europejskich
(g ównie Niemcy i W ochy),

- wprowadzenie do oferty niewielkich partii niszowych rozmiarów i marek,

- zakup felg stalowych przed sezonem zimowym,

- import tanich marek opon, tanich felg aluminiowych, a cuchów i akcesoriów
motoryzacyjnych z Dalekiego Wschodu,

- zwi kszenie sprzeda y opon motocyklowych,

- import oraz krajowe zakupy elementów do tuningu (amortyzatory, hamulce, rozpórki, filtry
sto kowe itp.),

- wprowadzenie do sprzeda y akcesoriów zwi zanych z oponami i felgami (systemy pomiaru
ci nienia, chemia samochodowa),

- uruchomienie sprzeda y w asnej marki opon w Polsce – poprzez wy czno  na
wyprodukowan  opon  lub przez produkcj  dedykowanego dla Emitenta towaru,

- uruchomienie sprzeda y opon: ci arowych, rolniczych, przemys owych i specjalnych.

Powi kszenie stanów magazynowych w ramach rozbudowy struktury logistyczno-magazynowej za
granic .

Dla zapewnienia obs ugi zamówie  wp ywaj cych od klientów zagranicznych spó ka zamierza
stworzy  zaplecze magazynowo-logistyczne w oparciu o struktur  3 punktów rozmieszczonych w
ró nych krajach Europy. Planowane jest wykorzystanie gotowych obiektów o wysokim standardzie
logistycznym, które b d  u ytkowane na zasadzie outsourcingu obejmuj cego sk adowanie,
roz adunek i za adunek dostaw, kompletacj  codziennych wysy ek, wymian  danych, ubezpieczenie,
ochron  itd. Rozwa ane s  lokalizacje magazynów w wyspecjalizowanych centrach logistycznych
umiejscowionych w Niemczech, jednym z krajów nadba tyckich (Litwa, otwa lub Estonia)  oraz na
po udniu Europy. Preferowane b d  obiekty specjalizuj ce si  w obs udze dystrybutorów opon i felg,
m.in. ze wzgl du na mo liwo ci wykorzystania wiadczonych us ug dodatkowych jak np.
kompletowanie obr czy i opon jako gotowych, zmontowanych zestawów.

Utrzymanie sprawno ci logistycznej dla obszarów obs ugiwanych przez ka dy z tych punktów
wymaga  b dzie ich zatowarowania stanami w wielko ci co najmniej na poziomie magazynu
macierzystego obs uguj cego obecnie jedynie Polsk  i Czechy/S owacj  oraz w ma ym zakresie
Niemcy. W praktyce oznacza to konieczno  co najmniej trzykrotnego powi kszenia bazy
magazynowej w celu zapewnienia sprawnych dostaw opon do klientów na znacznie wi kszym
obszarze Europy.

W tym przypadku wyst puje znaczne zaanga owanie kapita u obrotowego wynikaj ce z konieczno ci
utrzymania stanów magazynowych pokrywaj cych wi kszo  sprzedawanego asortymentu w ka dym
z obs ugiwanych regionów Europy.

Cechy:

- skuteczny zasi g struktury logistyczno-magazynowej pokrywaj cy kraje obs ugiwane przez sklepy
internetowe w wielu wersjach j zykowych,

- wykorzystanie 3 obiektów magazynowych (outsourcing) zlokalizowanych w profesjonalnych centrach
logistycznych w Niemczech, kraju nadba tyckim (Litwa, otwa, Estonia) oraz na po udniu Europy,

- konieczno  zapewnienia stanów magazynowych na pokrycie skutecznej realizacji dostaw w
obs ugiwanych regionach zagranicznych,

- w praktyce prawie potrojenie obecnych stanów magazynowych macierzystego OPONEO.PL w
Polsce – znaczne obci enie kapita u obrotowego,
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- uzyskanie wy szej sprawno ci logistycznej dostaw do klientów OPONEO.PL na znacznym obszarze
europejskim.

Roz o enie stanów magazynowych opon na kilka lokalizacji w pokrywaj cym si  asortymencie
stwarza ponadto bufor pozwalaj cy na pokrywanie niedoborów magazynowych wynikaj cych z
okresowego wzrostu popytu na niektóre opony w obs ugiwanych regionach. Uzupe nianie
wyczerpuj cych si  stanów polega wówczas na przesuni ciach mi dzymagazynowych, co sprowadza
si  jedynie do czynno ci operacyjnych w obr bie jednego systemu logistyczno-magazynowego.
Ponadto zostanie zmniejszone ryzyko dokonywania interwencyjnych uzupe nie  stanów za pomoc
zakupów na niekorzystnych warunkach cenowych, co ma wp yw na utrzymanie wysoko ci mar y.
Obecnie utrzymanie mar y na po danym poziomie wymusza korzystanie z w asnej bazy
magazynowej na poziomie minimum 50 000 sztuk opon zatowarowanych do chwili rozpocz cia
sezonu (jesiennego lub wiosennego). Stan ten dotyczy wy cznie obiektu magazynowego
obs uguj cego swoim maksymalnym zasi giem obszar Polski, Czech oraz S owacji. Przy za o eniu
redniej warto ci jednej opony na poziomie 140 z  wielko  zaanga owania kapita u obrotowego

wynosi 7 mln z  ma jeden obiekt logistyczno-magazynowy. Kolejne punkty logistyczno-magazynowe
obs uguj ce dalsze obszary krajów europejskich b d  wymaga y zatowarowania co najmniej stanami
podobnej wielko ci.

5.3. Rozwodnienie

Tabela 6 Rozwodnienie akcji

Struktura akcjonariatu
przed emisj

Struktura akcjonariatu
po emisji

Wyszczególnienie

Ilo % kapita u Ilo % kapita u
Akcje serii A 8 676 000 100 8 676 000 68,4
Nowi akcjonariusze (Akcje Serii B) -------- ---- 4 000 000 31,6
Razem 8 676 000 100 12 676 000 100

ród o: Obliczenia na podstawie danych Emitenta

6. Koszty emisji / oferty

Wp ywy pieni ne netto ogó em oraz szacunkowa wielko  wszystkich kosztów emisji lub
oferty

Emitent planuje pozyskanie z emisji nowych akcji do  40 000 tys. z . Informacj  o dok adnych
wp ywach z tytu u emisji Akcji serii B, Emitent przeka e do publicznej wiadomo ci w trybie raportu
bie cego niezw ocznie po zamkni ciu Oferty Publicznej, zgodnie z postanowieniami art. 56 Ustawy o
ofercie publicznej.

Przy za o eniu wp ywów do 40 000 tys. z  Emitent szacuje, e czne koszty emisji Akcji serii B
wynios   ok. 2 070  tys. z ., co oznacza, e wp ywy pieni ne netto wynios  oko o 37 930 tys. z .
Tabela 7 Szacunkowe koszty emisji Akcji Serii B (tys. z )

Wyszczególnienie Kwota

Koszty sporz dzenia Prospektu z uwzgl dnieniem kosztu doradztwa i oferowania 1 810

Szacunkowy koszt promocji planowanej oferty 220

Inne koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty 40

Razem 2 070

ród o: Obliczenia na podstawie danych Emitenta
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CZ  II CZYNNIKI RYZYKA

1. Czynniki ryzyka zwi zane z otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi
dzia alno

1.1. Ryzyko zwi zane z sytuacj  makroekonomiczn  w Polsce i Europie

Sytuacja finansowa Emitenta zale y od sytuacji makroekonomicznej Polski. Bezpo redni i po redni
wp yw na wyniki finansowe Emitenta, maj  m.in.: dynamika wzrostu PKB, inflacja, polityka monetarna i
podatkowa pa stwa, poziom inwestycji przedsi biorstw, wysoko  dochodów gospodarstw domowych
oraz wysoko  popytu konsumpcyjnego. Zarówno, wy ej wymienione czynniki, jak i kierunek oraz
poziom ich zmian, maj  wp yw na realizacj  za o onych przez Emitenta celów. Obecna dobra
koniunktura gospodarcza kraju sprzyja inwestycjom przedsi biorstw, wzrostowi zamo no ci
spo ecze stwa, a tym samym wzrostowi poziomu konsumpcji produktów i us ug zwi zanych z
przemys em motoryzacyjnym. Istnieje jednak ryzyko, e w przypadku pogorszenia si  w przysz o ci
tempa rozwoju gospodarczego lub zastosowania instrumentów kszta towania polityki gospodarczej
pa stwa polskiego, negatywnie wp ywaj cych na pozycj  rynkow  Emitenta, mo e nast pi  spadek
poziomu popytu, a tym samym pogorszenie si  wyników finansowych Emitenta.

1.2. Ryzyko zwi zane z otoczeniem prawnym

Uregulowania prawne nie s  w Polsce stabilne i ulegaj  cz stym zmianom. Przepisy prawne
dotycz ce prowadzenia dzia alno ci gospodarczej, które w ostatnich latach ulegaj  cz stym zmianom,
to przede wszystkim: prawo podatkowe, prawo pracy i ubezpiecze  spo ecznych, prawo handlowe
oraz uregulowania dotycz ce podmiotów gospodarczych dzia aj cych na rynku telekomunikacyjnym.
Ka dorazowa zmiana przepisów mo e przyczyni  si  do podniesienia poziomu kosztów dzia alno ci
Emitenta oraz wp yn  na jego wyniki finansowe. Taki stan rzeczy nie sprzyja prawid owej ocenie
przysz ych zdarze  i opracowaniu strategii na d u szy okres.

1.3. Ryzyko zwi zane z potencjalnymi zmianami przepisów podatkowych i
ró nicami w ich interpretacji

Jednym z istotniejszych czynników, które mog  mie  wp yw na dzia alno  Emitenta, mog  by
zmiany systemu podatkowego oraz zmiany przepisów podatkowych. Ponadto wiele z obecnie
obowi zuj cych przepisów podatkowych nie zosta o sformu owanych w sposób dostatecznie
precyzyjny, a tak e brak jest ich jednoznacznej wyk adni, co mo e powodowa  sytuacje odmiennej
interpretacji przez Emitenta i organy skarbowe. W zwi zku z rozbie nymi interpretacjami przepisów
podatkowych w przypadku spó ki z obszaru Polski zachodzi wi ksze ryzyko ni  w przypadku spó ki
dzia aj cej w bardziej stabilnych systemach podatkowych. Dzia alno  spó ki i jej uj cie podatkowe w
deklaracjach i zeznaniach podatkowych mog  zosta  uznane przez organy podatkowe za niezgodne z
przepisami podatkowymi. W przypadku przyj cia przez organy podatkowe interpretacji przepisów
podatkowych odmiennej od b d cej podstaw  wyliczenia zobowi zania podatkowego przez Emitenta,
sytuacja ta mo e mie  istotny wp yw na dzia alno  Emitenta, jego sytuacj  finansow  i perspektywy
rozwoju.

1.4. Ryzyko zwi zane z otoczeniem dzia alno ci Emitenta

Otoczenie, w którym funkcjonuje Emitent, podlega istotnym przeobra eniom na skutek zmian w
przemy le motoryzacyjnym, obejmuj cych aspekty zwi zane z produkcj  samochodów, a tak e
zwi zane z ewolucj  kana ów dystrybucji cz ci zamiennych. Z jednej strony, rosn ce wykorzystanie
skomplikowanych systemów steruj cych poszczególnymi podzespo ami samochodów wymaga
wy szej wiedzy i lepszego wyposa enia warsztatów samochodowych, które w naturalny sposób
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stanowi  mo e barier  rozwoju niezale nych warsztatów – istotnych odbiorców Emitenta, a z drugiej
strony wprowadzone w Unii Europejskiej nowe przepisy wyrównuj  prawa niezale nych i
autoryzowanych warsztatów w dost pie do know-how oraz umo liwiaj  warsztatom autoryzowanym
szersze korzystanie z niezale nych dostawców cz ci. Zmieniaj ce si  dynamicznie otoczenie rodzi
szanse na rozwój podmiotów zdolnych do rozpoznania tendencji rynkowych i elastycznego
dostosowania si  do krótkookresowych waha , ale równiez zagro enia wynikaj ce z wyboru
niew a ciwej strategii. Wzajemnie wykluczaj ce si  tendencje s  przyczyn  du ej niepewno ci w
zakresie ostatecznego kierunku rozwoju rynku oraz okresu tych zmian.

1.5. Ryzyko zwi zane z barierami rozwoju sieci Internet w Polsce

Dzia alno  OPONEO.PL jest w du ym stopniu uzale niona od rozwoju Internetu w Polsce i jego
dost pno ci. Nale y mie  na uwadze, e rozwój ten napotyka bariery. Mo na tu wskaza  m. in.
niedostatecznie rozwini t , cho  stale rozwijan  infrastruktur  telekomunikacyjn , wci  wysokie
koszty dost pu dla u ytkowników Internetu, koszt zakupu komputera czy te  stosunkowo niski stopie
edukacji informatycznej spo ecze stwa i brak wiadomo ci, jakie korzy ci daje Internet. Obawa
zwi zana z korzystaniem z urz dze  informatycznych jest zauwa alna zw aszcza w ród ludzi
starszych, którzy wcze niej nie mieli styczno ci z komputerami. Z tym tak e wi e si  brak
wiadomo ci, co do mo liwo ci, jakie daje u ytkownikom Internet - przez wielu jest uto samiany

jedynie z czym  w rodzaju elektronicznej gazety. Bariery te powoli b d  znika y po cz ci ze wzgl du
na wzrost konkurencji w ród podmiotów oferuj cych us ugi telekomunikacyjne, co wed ug opinii
OPONEO.PL wp ynie na zwi kszenie dost pno ci Internetu, jak te  na spadek kosztów jego
u ytkowania. Bariery edukacyjne b d  natomiast zanika y, ze wzgl du na informatyzacj
spo ecze stwa i codzienne obcowanie z komputerami. Program nauczania na wszystkich szczeblach
edukacji przygotowuje do korzystania z komputerów oraz zasobów Internetu. Nale y mie  jednak na
uwadze, e czynniki przytoczone powy ej jeszcze przez pewien czas, zw aszcza w najbli szej
przysz o ci, b d  mia y w Polsce wp yw na rozwój i upowszechnienie dost pu do Internetu.

1.6. Ryzyko spadku dynamiki rozwoju rynku e-commerce w Polsce

Prognozy dynamicznego rozwoju polskiego rynku e-commerce (jako e-commerce nale y rozumie
handel prowadzony przy u yciu Internetu) oparte s  w du ym stopniu na za o eniu, e intensywnie
powstawa  b dzie konieczna infrastruktura (m.in. w zakresie logistyki i p atno ci), rozwi zania
prawne, oraz, e odpowiednio szybko rosn  b dzie dost pno  i powszechno  wykorzystania
Internetu. Sprzeda  on-line, jako nowa forma dzia alno ci, wymaga wprowadzenia odpowiednich
rozwi za  prawnych, których tempo wprowadzania b dzie w istotny sposób wp ywa  na dalsz
dynamik  rozwoju rynku handlu elektronicznego. Zwi kszenie dost pno ci ofert pochodz cych z
rynku e-commerce oraz mo liwo  prowadzenia niektórych form dzia alno ci (np. sprzeda  produktów
cyfrowych) s  uwarunkowane rozpowszechnianiem szerokopasmowego dost pu do Internetu i
dalszym rozwojem sieci szkieletowej w Polsce. Brak post pu w tej dziedzinie mo e spowodowa
zmniejszenie si  dynamiki rozwoju Internetu, a co za tym idzie, spadku dynamiki rozwoju rynku e-
commerce w Polsce.

2. Czynniki ryzyka zwi zane bezpo rednio z dzia alno ci  Emitenta

2.1. Ryzyko zwi zane z wyp ywem poufnych informacji

Polityka i warunki sprzeda y oraz zakupów u dostawców w ramach poszczególnych grup
asortymentowych decyduj  o pozycji konkurencyjnej Spó ki, a zdolno  do w a ciwego reagowania na
zewn trzne czynniki oraz warunki zakupu towarów u dostawców okre laj  mo liwo ci osi gni cia
przez Emitenta sukcesu na konkurencyjnym rynku. Tym samym ewentualny wyp yw informacji
dotycz cych aktualnych warunków handlowych i bazy klientów móg by pogorszy  pozycj
konkurencyjn  Spó ki oraz doprowadzi  do nieuzyskania planowanych przychodów. W celu
zapobie enia wyst pieniu tego typu zagro enia Emitent udost pnia poufne informacje jedynie
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pracownikom z najwy szego szczebla zarz dzania oraz segreguje dost p do poufnych informacji w
zale no ci od zada , jakie nale  od danego pracownika.

2.2. Ryzyko zwi zane z przyj ciem niew a ciwej strategii

Rynek, na którym dzia a Emitent, podlega ci g ym zmianom - ich kierunek i nat enie zale ne jest od
szeregu, nierzadko wykluczaj cych si  czynników. W tej sytuacji przysz a pozycja Emitenta, a wi c w
efekcie przychody i zyski, zale ne s  od zdolno ci Spó ki do wypracowania strategii skutecznej w
d ugim horyzoncie. Ewentualne podj cie nietrafnych decyzji wynikaj cych z niew a ciwej oceny
sytuacji lub niezdolno ci adaptacji Emitenta do dynamicznie zmieniaj cych si  warunków rynkowych,
wi za  si  mo e z istotnymi negatywnymi skutkami finansowymi. W celu zminimalizowania ryzyka
wyst pienia takiego zagro enia Emitent zbiera informacje dotycz ce wielko ci rynku oraz tendencji,
które na nim wyst puj . Poprzez stworzone przez siebie narz dzia (programy dokonuj ce analiz i
porówna ) na bie co dokonuje analizy rynku pod wzgl dem zapotrzebowania na produkty (rodzaj,
ilo , jako ).

2.3. Ryzyko zwi zane z koncentracj  masy towarowej w jednym miejscu

Centrum logistyczne, a zarazem podstawowe zaplecze magazynowe, ulokowane jest w regionie
bydgoskim. Ewentualne zdarzenia losowe (po ar, powód  itp.) skutkowa yby powa nymi zak óceniami
ci g o ci dostaw do odbiorców. W celu zminimalizowania ewentualnych negatywnych skutków tego
czynnika ryzyka wdro ony zosta  system umo liwiaj cy systematyczne tworzenie zapasowych kopii
wszelkich informacji i ewentualne natychmiastowe odtworzenie sieci informatycznej na bazie systemu
awaryjnego oraz zawarto odpowiednie umowy ubezpieczeniowe gwarantuj ce pe ne pokrycie
ewentualnych strat. Wskazane zdarzenia losowe oznacza yby przede wszystkim opó nienia w
realizacji dostaw (zamówienie od klientów realizowanych z magazynu Emitenta zosta yby przesuni te
na poszczególnych dilerów krajowych). Opó nienia w dostawach wynikaj ce z takiego zdarzenia
oznacza oby te  utrat  cz ci przychodów oraz ewentualn  utrat  cz ci rynku zbytu. Obecnie oko o
10% masy towarowej znajduje si  w magazynie centralnym.

2.4. Ryzyko zwi zane ze zniszczeniem lub utrat  maj tku

Ewentualne zniszczenie lub utrata maj tku trwa ego lub obrotowego skutkowa  b dzie pogorszeniem
standardu obs ugi klientów oraz ewentualnie opó nieniami w realizacji zamówie . W skrajnym
przypadku filia mo e nie by  zdolna do realizacji zamówie , czego rezultatem mo e by  ich przej cie
przez podmioty konkurencyjne oraz pogorszenie wyników sprzeda y. Najwa niejszym ryzykiem
zwi zanym ze zniszczeniem maj tku jest ryzyko zniszczenia serwera internetowego. W celu
zminimalizowania ewentualnych negatywnych skutków dla Emitenta wdro one zosta y zabezpieczenia
w postaci ci g ych kopii bazy danych na no niki danych oraz na inny dzia aj cy serwer.

2.5. Ryzyko zwi zane z uzale nieniem Emitenta od kluczowych pracowników

Ze wzgl du na specyfik  bran y, w jakiej dzia a OPONEO.PL, kluczow  rol  w strukturze Emitenta
odgrywaj  wysoko wykwalifikowani specjali ci, w szczególno ci specjali ci o wykszta ceniu
informatycznym. Odej cie pracownika powoduje wymiern  strat  w postaci konieczno ci pozyskania i
wyszkolenia odpowiednio wykwalifikowanego nast pcy. OPONEO.PL prowadzi polityk  kadrow
zach caj c  pracowników do wi zania z ni  swojej kariery oraz gwarantuje równie  atrakcyjny pakiet
socjalny.

2.6. Ryzyko zwi zane z systemem informatycznym

Dzia alno  operacyjna Spó ki oparta jest o sprawnie funkcjonuj cy system informatyczny pracuj cy w
trybie on-line. Ewentualne problemy z jego prawid owym funkcjonowaniem mog yby oznacza
zmniejszenie wielko ci sprzeda y lub nawet uniemo liwi  jej prowadzenie. W rezultacie mia oby to
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negatywny wp yw na wyniki finansowe Spó ki. W celu zapobie enia wyst pienia takiej sytuacji Emitent
korzysta z wysokiej jako ci sprz tu informatycznego o niskiej awaryjno ci oraz zabezpiecza si
poprzez pe n  multiplikacj  sprz tow  i software.

2.7. Ryzyko zwi zane z wej ciem na krajowy rynek du ych zagranicznych
podmiotów specjalizuj cych si  w hurtowym handlu cz ciami
samochodowymi, w tym oponami

Rynek krajowy niezale nej dystrybucji cz ci zamiennych zdominowany jest przez przedsi biorstwa o
polskim kapitale. Wielko  tego rynku i jego dobre perspektywy z pewno ci  oznaczaj  rosn ce
prawdopodobie stwo wej cia na rynek zagranicznych dystrybutorów cz ci, którzy oferuj c
korzystniejsze warunki zakupu cz ci zamiennych osi gn  mog  znacz cy udzia  w rynku.
Ewentualna zwi kszona presja konkurencyjna b dzie mia a niekorzystny wp yw na wyniki Emitenta, a
w skrajnym przypadku mo e oznacza  istotne ograniczenie mo liwo ci rozwoju, a nawet spadek
warto ci przychodów i zysków.

Innym rodzajem ryzyka zwi zanym z wej ciem na polski rynek du ych zagranicznych dystrybutorów
jest ryzyko utraty strategicznych dostawców, dla których wybrani zagraniczni dystrybutorzy s
znacz co wi kszym odbiorc . Zdaniem Zarz du takie zagro enie nie jest znacz ce, bowiem specyfik
niezale nej dystrybucji opon w Europie jest jej lokalny charakter. Ewentualna ekspansja w Polsce
odbywa  si  mo e przede wszystkim poprzez nabycie istniej cych podmiotów, tak wi c wzrost presji
konkurencyjnej nie b dzie najprawdopodobniej znacz cy, chocia  oznacza  mo e obni enie si
redniego poziomu mar . Wobec powy szego Zarz d Emitenta b dzie d y  do ci g ej dywersyfikacji

dostawców, poszukiwaniu najlepszych ofert na zakup towaru oraz ci g ego polepszania narz dzi
internetowych u atwiaj cych klientowi podj cie decyzji o zakupie w a ciwego towaru.

2.8. Ryzyko zwi zane z sezonowo ci  sprzeda y

Rynek sprzeda y opon charakteryzuje si  bardzo du  zmienno ci  sprzeda y. W zasadzie istniej
dwa okresy o ponadprzeci tnej sprzeda y – wiosna i jesie  – czas wymiany opon. Sprzeda  felg
stalowych i aluminiowych oraz kosmetyków samochodowych w du ej mierze b dzie rekompensowa
te wahania.  Emitent przeprowadzi  badania z których wynika, e sprzeda  felg (g ównie
aluminiowych) jest najwi ksza w okresie maj – wrzesie . W przypadku Emitenta jest to okres
charakteryzuj cy si  najwi kszym spadkiem przychodów i zysku firmy. Zwa ywszy na fakt, e
sprzeda  felg charakteryzuje si  wysok  rentowno ci , to umo liwi ona Emitentowi
zrekompensowanie spadku sprzeda y opon w tym okresie. Ponadto w celu zminimalizowania
znaczenia tego ryzyka na dzia alno  Spó ki, Emitent prowadzi takie dzia ania jak: udzielanie
wszelkiego rodzaju rabatów przed i po sezonie tradycyjnej wymiany, mailingi reklamowe do klientów
znajduj cych si  w bazie danych, konkursy z nagrodami na w asnej stronie internetowej, publikacja
informacji o oponach w prasie bran owej i na portalach motoryzacyjnych w Internecie. Szerzej aspekt
sezonowo ci opisany jest w punkcie 6.1.3 Dokumentu Rejestracyjnego niniejszego Prospektu.

2.9. Ryzyko kursu walutowego

Spó ka z oko o jednomiesi cznym wyprzedzeniem przed momentem rozpocz cia bie cego sezonu
sprzeda y, szacuje wysoko  zakupów walutowych. Jest to chwila, w której krajowe koncerny
og aszaj  swoje cenniki (jak pokaza a wiosna 2004 roku, w olbrzymiej mierze zale ne od kursu walut)
oraz przedstawiaj  warunki zakupowe. Elementy te s  dla Spó ki punktami odniesienia do podj cia
decyzji o wielko ci zakupów w obcej walucie. Do kalkulacji cen zakupu w z otych spó ka przyjmuje
kursy walut z chwili szacowania wielko ci zakupów. W zakresie obs ugi i zabezpieczania transakcji
walutowych spó ka wspó pracuje z BRE Bankiem i Fortis Bankiem. Wspólnie z doradcami banku
spó ka d y do dobrania najlepszej na dan  chwil  opcji walutowej. Pod uwag  brane s  opcje, które
gwarantuj  spó ce utrzymanie okre lonego, maksymalnego kursu, w wypadku wzrostu kursu, przy
jednoczesnej partycypacji w korzy ciach wyp ywaj cych z ewentualnych spadków – opcje takie jak:
korytarz, partycypator, czy mewa. Jednak w zwi zku z tym, e podstawowym przedmiotem
dzia alno ci Spó ki, je li chodzi o zabezpieczanie transakcji, jest zakup opon, Spó ka d y g ównie do
obrony ceny zakupowej i wygenerowania w sprzeda y za o onej wcze niej mar y. Spó ka z
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powodzeniem osi ga ten cel korzystaj c z Walutowej Transakcji Terminowej. Wysoko  limitu do
zabezpieczania transakcji pochodnych wynosi 2 000 000 z otych i jest zabezpieczona wekslem. W
celu zwi kszenia swych mo liwo ci negocjacyjnych Spó ka d y do dywersyfikacji wspó pracy
operacyjnej i prowadzi negocjacje w tym zakresie z innymi bankami. Przy stosunkowo du ych
obrotach w z otych oraz walutowych dywersyfikacja nie os abi si y nabywczej spó ki u obecnego
partnera. Jednocze nie cz  obrotu, jak  spó ka ma zamiar przekaza  do obs ugi nowemu
partnerowi, b dzie dla niego udzia em na tyle atrakcyjnym, e zapewni spó ce po dane warunki
obs ugi.

2.10. Ryzyko zwi zane z ochron  rodowiska

Istnieje ryzyko wyst pienia op aty rodowiskowej od zu ytych opon, która zostanie przesuni ta na
sprzedawców nowych opon. Wp ynie to nieznacznie na wyniki spó ki. Firma wprowadzaj ca na rynek
krajowy opony spoza Polski jest zobowi zana do poniesienia kosztów ich przysz ego recyklingu.
OPONEO.PL uiszcza op at  produktow , zwan  tak e op at  recyklingow  w wysoko ci 0,128 z  za
ka dy kilogram opony (wed ug szacunków Emitenta przeci tna opona wa y 8 kilogramów)
wprowadzonej na terytorium kraju firmie Eurobac Organizacja Odzysku S.A., która przejmuje
obowi zek dokonania recyklingu opon. W przypadku poszerzenia dzia alno ci o serwisy oponiarskie
istnieje ryzyko poniesienia dodatkowych kosztów zwi zanych z op at  produktow , gdy  wszelkie
wytwarzane odpady (czy ciwo, smary, itd.) powinny by  ewidencjonowane, a ich wytwarzanie
zg oszone do Starostwa lub Urz du Marsza kowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

2.11. Ryzyko zwi zane z awariami sprz tu i cz telekomunikacyjnych

OPONEO.PL dzia a w oparciu o wysokiej jako ci sprz t komputerowy, który jest jednak nara ony na
awarie zwi zane z jego u ytkowaniem. Ewentualna awaria mo e spowodowa  obni enie jako ci us ug
wiadczonych przez Spó k  lub nawet ich czasowy brak, wzgl dnie zniszczenie danych

przetwarzanych i przechowywanych na sprz cie komputerowym. OPONEO.PL posiada opracowane
procedury awaryjne, dba o posiadanie odpowiedniej rezerwy sprz tu na wymian  oraz zawiera
umowy wsparcia technicznego. Dodatkowo wszelkie cenne dane s  zabezpieczane w postaci kopii
zapasowych. OPONEO.PL obj a równie  swój sprz t elektroniczny oraz przechowywane na nim
dane ochron  ubezpieczeniow  (polisa maj tkowa). Dzia alno  OPONEO.PL jest zale na od jako ci
dzia ania sieci Internet w Polsce, czyli jako ci wiadczenia us ug przez operatorów
telekomunikacyjnych. Niedost pno  us ug tej sieci powoduje znaczne zmniejszenie przychodów z
reklam oraz us ug e-commerce. Jako  us ug zwi zanych z sieciami szkieletowymi w Polsce ulega
sta ej poprawie.

2.12. Ryzyko zwi zane z z u ytkowaniem bezp atnego oprogramowania

Du a cz  oprogramowania u ywanego w Spó ce jest licencjonowana na zasadach "open source",
czyli licencji dost pnej publicznie, równie  do zastosowa  komercyjnych, bez ogranicze . Ryzyko
zwi zane jest z potencjalnym wyst pieniem b dów w oprogramowaniu ograniczaj cych zdolno
OPONEO.PL do wiadczenia us ug lub zwi kszaj cych ryzyko w amania do systemu. Dodatkowe
ryzyko jest zwi zane z brakiem wsparcia ze strony wytwórców oprogramowania - ewentualne b dy
musz  by  usuwane samodzielnie przez Spó k . OPONEO.PL stale pozostaje w kontakcie z grupami
rozwijaj cymi i u ywaj cymi tego typu oprogramowania i utrzymuje odpowiednio wykwalifikowan
kadr  zdoln  dokona  ewentualnych modyfikacji w oprogramowaniu.

2.13. Ryzyko zwi zane z wyst powaniem powa nych b dów w oprogramowaniu

Oprócz oprogramowania bezp atnego OPONEO.PL wykorzystuje oprogramowanie komercyjne, które
tak e, cho  w zdecydowanie mniejszym stopniu, jest nara one na wyst powanie b dów
ograniczaj cych zdolno  Emitenta do wiadczenia us ug lub zwi kszaj cych ryzyko w amania do
systemu. OPONEO.PL dba o odpowiedni poziom wyszkolenia pracowników w zakresie u ytkowania



Czynniki ryzyka

                                                                   Prospekt Emisyjny Akcji OPONEO.PL SA24

oprogramowania komercyjnego oraz o blisk  wspó prac  z dostawcami oprogramowania w zakresie
usuwania b dów i likwidowania awarii.

2.14. Ryzyko zwi zane z potencjalnymi w amaniami internetowymi (utrata zaufania
do portalu)

Przy czenie do sieci Internet systemów informatycznych OPONEO.PL stwarza potencjalne ryzyko
zwi zane z przest pstwami komputerowymi dokonywanymi za po rednictwem sieci, takimi jak
w amanie do systemu komputerowego i jego zniszczenie lub uszkodzenie czy blokada us ug (Denial
of Service). OPONEO.PL nie lekcewa y tego ryzyka utrzymuj c zespó  osób odpowiedzialnych za
bezpiecze stwo portalu oraz stosuj c odpowiednie systemy zabezpieczaj ce (na przyk ad typu
firewall) i procedury bezpiecze stwa.

2.15. Ryzyko zwi zane z uzale nieniem od kluczowych dostawców

W przypadku Emitenta ten rodzaj ryzyka nale y rozpatrywa  w dwóch aspektach definiowania poj cia
dostawcy. Z jednej strony dostawcami dla Emitenta s  podmioty, od których kupuje on towary s u ce
nast pnie do handlu za po rednictwem Internetu (w szczególno ci opony, ale tak e felgi, a cuchy
niegowe, car audio, akcesoria). Z drugiej za  strony dostawcami s  podmioty zapewniaj ce

Emitentowi us ugi i rozwi zania telekomunikacyjne i technologiczne.

W przypadku dostawców towarów, zw aszcza opon, ten rodzaj ryzyka jest znikomy. Wynika to z faktu,
e w ka dym roku wiod cym dostawc  opon jest inna firma, co jest efektem posiadania przez

Emitenta kilku dostawców tego samego towaru, a uzale nienie nast puje od dostawcy oferuj cego
najlepsze warunki handlowe. W momencie rozwi zania umowy z takim dostawc , Spó ka zaopatrzy
si  w towar u innego dostawcy, ale na gorszych warunkach. Ponadto nie dochodzi do sytuacji, e
Emitent jest ca kowicie zale ny od jednego dostawcy towaru.

W 2006 roku najwa niejszym dostawc  OPONEO.PL by a: Telekomunikacja Polska S.A. (us ugi
sieciowe, telekomunikacyjne). Du y udzia  Telekomunikacji Polskiej S.A. w dostawie us ug
telekomunikacyjnych spowodowany jest najkorzystniejsz  dla OPONEO.PL ofert  cenow . Niemniej
Emitent zamierza w III lub IV kwartale 2007 roku zamierza podpisa  umow  o wspó pracy z drugim
operatorem telekomunikacyjnym, która wy czy ryzyko uzale nienia od jednego dostawcy.

2.16. Ryzyko zwi zane z rozwojem nowych produktów

Istnieje ryzyko, e pomimo ci g ego dostosowywania oferty, OPONEO.PL mo e nie by  w stanie
zaoferowa  rozwi za , które b d  najlepiej spe nia y oczekiwania rynkowe. Taka sytuacja mog aby
wp yn  na pogorszenie pozycji konkurencyjnej OPONEO.PL i uzyskiwane przychody. Poza tym
pojawienie si  na rynku nowych rozwi za  mo e spowodowa , e nieatrakcyjne rynkowo us ugi
znajduj ce si  w ofercie OPONEO.PL mog  nie zapewni  Spó ce wp ywów oczekiwanych przy ich
tworzeniu i rozwoju, ewentualnie nowe us ugi b d  wypiera  starsze, na które OPONEO.PL
przeznaczy a okre lone rodki. Ryzyko zwi zane z niepowodzeniem rozwoju nowych us ug i
produktów jest jednak mocno ograniczone. OPONEO.PL nie ponosi bowiem znacz cych nak adów
inwestycyjnych na rozwój jednego, okre lonego produktu czy us ugi, od których uzale nia swój rozwój.
Rynek dzia ania OPONEO.PL jest nadal bardzo konkurencyjny i zmusza do konsekwentnego
poszerzania swojej oferty, poprzez udost pnianie wielu nowych, ale równie  rozbudow  i zwi kszanie
u yteczno ci dotychczasowych serwisów tematycznych, zwi kszanie równocze nie zakresu i
atrakcyjno ci us ug skierowanych do u ytkowników Internetu, poprzez dostosowywanie ich do
oczekiwa  internautów. OPONEO.PL zamierza nadal kontynuowa  dzia ania w zakresie wspó pracy z
zewn trznymi podmiotami oferuj cymi warto ciowe tre ci i wiadcz cymi atrakcyjne us ugi. Dzi ki
takiej polityce OPONEO.PL optymalizuje wykorzystanie w asnych zasobów celem zwi kszania jako ci
i zakresu oferty portali.
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2.17. Ryzyko infrastruktury telekomunikacyjnej oraz funkcjonowania sieci Internet

Funkcjonowanie OPONEO.PL uzale nione jest od poprawno ci dzia ania sieci Internet oraz jako ci
przesy anego sygna u. Poniewa  OPONEO.PL nie ma wp ywu na jako  wiadczenia us ug, które s
bezpo rednio wykonywane przez w a cicieli sieci szkieletowych, operatorów telefonicznych,
operatorów telewizji kablowej itp. oraz dostawców Internetu, Emitent nie ma mo liwo ci pe nego
zabezpieczenia si  przed awariami. D c jednak do minimalizacji ryzyka oraz ci g ego podnoszenia
jako ci wiadczonych przez siebie us ug, OPONEO.PL powinna zawrze   umowy z kilkoma
dostawcami dost pu do Internetu. Powy sze dzia ania pozwalaj  przeciwdzia a  ryzyku problemów
technicznych mog cych wyst pi  u poszczególnych dostawców us ug.

3. Czynniki ryzyka zwi zane z akcjami

3.1. Ryzyko niedostatecznej p ynno ci rynku i waha  cen akcji

Akcje Emitenta nie by y do tej pory notowane na adnym rynku regulowanym lub nieregulowanym.
W zwi zku z tym nie ma pewno ci, e Akcje b d  przedmiotem aktywnego obrotu po ich
dopuszczeniu do obrotu na GPW. Cena Akcji po debiucie mo e by  ni sza ni  w Ofercie Publicznej
wskutek szeregu czynników, mi dzy innymi okresowych zmian wyników operacyjnych Spó ki, liczby
oraz p ynno ci notowanych akcji, waha  kursów wymiany walut, poziomu inflacji, zmiany globalnych,
regionalnych lub krajowych czynników ekonomicznych i politycznych oraz sytuacji na innych gie dach
papierów warto ciowych na wiecie. Polski rynek papierów warto ciowych posiada wci  stosunkowo
ma  p ynno , w zwi zku z czym, ceny papierów warto ciowych notowanych na GPW mog
charakteryzowa  si  wi kszymi wahaniami ni  na innych rynkach. Tym samym mog  wyst pi
trudno ci w sprzeda y du ej liczby Akcji w krótkim czasie, co mo e spowodowa  znaczne obni enie
cen Akcji.

3.2. Ryzyko zwi zane z odwo aniem, odst pieniem od przeprowadzenia lub
niedoj ciem do skutku emisji Akcji Serii B

Emitent zastrzega sobie prawo do odwo ania subskrypcji Akcji Serii B przed jej rozpocz ciem lub te
do odst pienia od subskrypcji Akcji Serii B po jej rozpocz ciu na zasadach okre lonych w punkcie
„Informacje o warunkach oferty”. Nie ma pewno ci, e Emitent nie podejmie decyzji o odwo aniu lub o
odst pieniu od subskrypcji Akcji Serii B po jej rozpocz ciu lub, e emisja Akcji Serii B dojdzie do
skutku. W przypadku odst pienia od subskrypcji Akcji Serii B po jej rozpocz ciu lub nie doj cia do
skutku emisji Akcji Serii B, Emitent b dzie zobowi zany do zwrotu wp at w terminach i na zasadach
okre lonych w dalszej cz ci Prospektu, przy czym wp aty takie zostan  zwrócone bez adnych
odsetek i odszkodowa .

Emisja Akcji Serii B nie dojdzie do skutku w przypadku, gdy:

– do dnia zamkni cia Publicznej Oferty nie zostanie z o ony i prawid owo op acony przynajmniej jeden
zapis na przynajmniej jedn  Akcj  Serii B lub

– Zarz d Spó ki nie zg osi do S du wniosku o zarejestrowanie emisji Akcji Serii B w terminie 6
miesi cy od daty zatwierdzenia przez KNF niniejszego Prospektu lub

– uprawomocni si  postanowienie Sadu Rejestrowego o odmowie wpisu do rejestru podwy szenia
kapita u zak adowego Spó ki w wyniku emisji Akcji Serii B.

W powy szych przypadkach mo e to spowodowa  zamro enie rodków finansowych na pewien czas
i utrat  potencjalnych korzy ci przez inwestorów, bowiem wp acone kwoty zostan  zwrócone
subskrybentom bez adnych odsetek i odszkodowa .

3.3. Ryzyko zwi zane z wyd u eniem czasu przyjmowania zapisów

Zgodnie z zapisami niniejszego Prospektu Zarz d Emitenta zastrzega sobie prawo do zmiany
terminów Oferty Publicznej, w tym wyd u enia terminu przyjmowania zapisów na Akcje Serii B, jak
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równie  ca kowit  ich zmian . W takim przypadku, zostanie podana do publicznej wiadomo ci
stosowna informacja, poprzez udost pnienie zatwierdzonego przez KNF aneksu do prospektu. Aneks
zostanie przekazany do publicznej wiadomo ci w sposób, w jaki zosta  opublikowany prospekt.
Wyd u enie terminu przyjmowania zapisów na oferowane akcje mo e spowodowa  zamro enie na
pewien okres rodków finansowych wniesionych przez inwestorów w formie dokonanych wp at na
akcje.

3.4. Ryzyko zwi zane z odmow  lub opó nieniem wprowadzenia Akcji lub Praw do
Akcji do obrotu na rynku regulowanym oraz charakterem Praw do Akcji

Dopuszczenie Akcji oraz Praw do Akcji do obrotu gie dowego wymaga spe nienia szeregu wymogów
przewidzianych regulacjami GPW oraz KDPW. Niedopuszczenie Akcji lub Praw do Akcji do obrotu
gie dowego lub opó nienie w tym zakresie utrudni dokonywanie obrotu nimi. Nale y tak e zauwa y ,
e charakter obrotu Prawami do Akcji rodzi ryzyko, e w sytuacji nie doj cia do skutku emisji Akcji serii

B posiadacz PDA otrzyma zwrot rodków w wysoko ci iloczynu liczby PDA znajduj cych si  na koncie
posiadacza oraz ceny emisyjnej jednej Akcji serii B, co spowoduje, e w przypadku nabycia Praw do
Akcji na rynku wtórnym po cenie wy szej od ceny emisyjnej Akcji Serii B, posiadacz poniesie strat .

3.5. Ryzyko zwi zane z zawieszeniem obrotu Akcjami lub wykluczeniem Akcji
z obrotu na rynku regulowanym

W przypadkach wskazanych w Ustawie o Obrocie Instrumentami Finansowymi, na danie Komisji,
GPW mo e zawiesi  obrót akcjami lub wykluczy  akcje z obrotu na rynku regulowanym lub wyda
decyzj  o wykluczeniu papierów warto ciowych z obrotu na rynku regulowanym. Dodatkowo,
mo liwo  zawieszenia obrotu akcjami lub wykluczenia akcji z obrotu na GPW przewiduje Regulamin
Gie dy Papierów Warto ciowych, który stanowi, e Zarz d Gie dy mo e zawiesi  obrót papierami
warto ciowymi na okres do trzech miesi cy na wniosek Emitenta, a tak e je eli uzna, e wymaga tego
interes i bezpiecze stwo uczestników obrotu lub je eli Emitent naruszy przepisy obowi zuj ce na
Gie dzie Papierów Warto ciowych. Ponadto w sytuacjach okre lonych w Regulaminie Gie dy Papierów
Warto ciowych Zarz d Gie dy mo e wykluczy  papiery warto ciowe z gie dowego obrotu.
Ponadto, zgodnie z § 31 Regulaminu Gie dy Papierów Warto ciowych, Zarz d Gie dy wyklucza
papiery warto ciowe z obrotu gie dowego:
- je eli ich zbywalno  sta a si  ograniczona,
- na danie KNF zg oszone zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie,
- w przypadku zniesienia ich dematerializacji,
- w przypadku wykluczenia ich z obrotu na rynku regulowanym przez w a ciwy organ nadzoru.
Oprócz wy ej wymienionych obligatoryjnych przypadków wykluczenia Regulamin Gie dy Papierów
Warto ciowych przewiduje poni sze sytuacje, gdy Zarz d Gie dy mo e zadecydowa  o wykluczeniu
papierów warto ciowych z obrotu gie dowego:
- je eli przesta y spe nia  inne warunki dopuszczenia do obrotu gie dowego ni  te, b d ce podstaw
do obligatoryjnego wykluczenia papierów warto ciowych z obrotu gie dowego,
- je eli Emitent uporczywie narusza przepisy obowi zuj ce na Gie dzie Papierów Warto ciowych,
- na wniosek Emitenta,
- wskutek og oszenia upad o ci Emitenta albo w przypadku oddalenia przez s d wniosku o og oszenie
upad o ci z powodu braku rodków w maj tku Emitenta na zaspokojenie kosztów post powania,
- je eli Zarz d GPW uzna, e wymaga tego interes i bezpiecze stwo uczestników obrotu,
- wskutek podj cia decyzji o po czeniu Emitenta z innym podmiotem, jego podziale lub
przekszta ceniu,
- je eli w ci gu ostatnich 3 miesi cy nie dokonano adnych transakcji gie dowych na danym papierze
warto ciowym,
- wskutek podj cia przez Emitenta dzia alno ci zakazanej przez obowi zuj ce przepisy prawa,
- wskutek otwarcia likwidacji Emitenta.
Nie ma pewno ci, czy taka sytuacja nie wyst pi w przysz o ci w odniesieniu do Akcji, co mia oby
negatywny wp yw na p ynno  Akcji, a co za tym idzie, na mo liwo  ich zbycia po cenie
odpowiadaj cej ich warto ci rynkowej.
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3.6. Ryzyko wynikaj ce z art. 16-18 Ustawy o Ofercie Publicznej

Zgodnie z art. 16 i 17 Ustawy o Ofercie Publicznej, w przypadku naruszenia lub uzasadnionego
podejrzenia naruszenia przepisów prawa w zwi zku z ofert  publiczn  lub w zwi zku z ubieganiem si
o dopuszczenie papierów warto ciowych do obrotu na rynku regulowanym na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej przez Emitenta, wprowadzaj cego lub inne podmioty uczestnicz ce w tej
ofercie w imieniu lub na zlecenie Emitenta lub wprowadzaj cego albo uzasadnionego podejrzenia, e
takie naruszenie mo e nast pi , KNF mo e:

1) nakaza  wstrzymanie rozpocz cia oferty publicznej lub przerwanie jej biegu albo dopuszczenia
papierów warto ciowych do obrotu na rynku regulowanym, na okres nie d u szy ni  10 dni
roboczych,

2) zakaza  rozpocz cia oferty publicznej albo dalszego jej prowadzenia lub dopuszczenia papierów
warto ciowych do obrotu na rynku regulowanym,

3) opublikowa , na koszt emitenta lub wprowadzaj cego, informacj  o niezgodnym z prawem
dzia aniu w zwi zku z ofert  publiczn  lub ubieganiem si  o dopuszczenie papierów
warto ciowych do obrotu na rynku regulowanym.

Komisja mo e zastosowa  rodki, o których mowa powy ej, tak e w przypadku, gdy z tre ci prospektu
emisyjnego, wynika, e:

1) oferta publiczna papierów warto ciowych lub ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym w
znacz cy sposób narusza yby interesy inwestorów,

2) utworzenie emitenta nast pi o z ra cym naruszeniem prawa, którego skutki pozostaj  w mocy,

3) dzia alno  emitenta by a lub jest prowadzona z ra cym naruszeniem przepisów prawa, którego
skutki pozostaj  w mocy, lub

4) status prawny papierów warto ciowych jest niezgodny z przepisami prawa.

W zwi zku z powy szym inwestor mo e ponie  koszty zamro enia rodków finansowych lub mo e
mie  ograniczon  mo liwo  obrotu obj tymi akcjami.

3.7. Ryzyko wynikaj ce z art. 96 Ustawy o Ofercie Publicznej

Zgodnie z art. 96 ust.1 Ustawy o Ofercie Publicznej w przypadku gdy emitent lub wprowadzaj cy nie
wykonuje albo wykonuje nienale ycie obowi zki, o których mowa w art. 14 ust. 2, art.15 ust. 2, art. 37
ust. 4 i 5, art. 38 ust. 1 i 5, art. 39 ust. 1, art. 42 ust. 1 i 6, art. 44 ust.1, art. 45, 46, art. 47 ust.1, 2, 4,
art. 48, 50, art. 51 ust. 4, art. 52,art. 54 ust.2 i 3, art. 56 i 57, art. 58 ust. 1, art. 59, art. 62 ust. 2, 5 i 6,
art. 63 ust. 5 i 6, art. 64, 66 i 70 Ustawy o Ofercie Publicznej, lub nie wykonuje albo wykonuje
nienale ycie obowi zki wynikaj ce z art. 42 ust. 5 Ustawy o Ofercie Publicznej w zwi zku z art. 45, 46,
art. 47 ust. 1, 2, 4, art. 51 ust. 4, art. 52, art. 54 ust. 2 i 3 Ustawy o Ofercie Publicznej, nie wykonuje
lub wykonuje nienale ycie nakaz, o którym mowa w art. 16 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej,
narusza zakaz, o którym mowa w art. 16 pkt 2 Ustawy o Ofercie Publicznej, lub nie wykonuje albo
wykonuje nienale ycie obowi zki, o których mowa w art. 22 ust. 4 i 7, art. 26 ust. 5 i 7, art. 27, art. 29-
31 i art. 33 rozporz dzenia 809/2004, Komisja mo e:

1) wyda  decyzj  o wykluczeniu, na czas okre lony lub bezterminowo, papierów warto ciowych z
obrotu na rynku regulowanym albo

2) na o y , bior c pod uwag  w szczególno ci sytuacj  finansow  podmiotu, na który kara jest
nak adana, kar  pieni n  do wysoko ci 1 000 000 z , albo

3) zastosowa  obie sankcje cznie.

W przypadku wydania decyzji stwierdzaj cej naruszenie obowi zków, o których mowa powy ej,
Komisja mo e dodatkowo zobowi za  emitenta do niezw ocznego opublikowania wymaganych
informacji w dwóch dziennikach ogólnopolskich lub przekazania ich do publicznej wiadomo ci w inny
sposób.

Za ra ce naruszenie obowi zków, o których mowa powy ej, Komisja mo e nak ada  na cz onków
zarz du spó ki publicznej lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych b d cego organem funduszu
inwestycyjnego zamkni tego kary pieni ne do wysoko ci trzykrotnego miesi cznego wynagrodzenia
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brutto tej osoby, wyliczonego na podstawie wynagrodzenia za ostatnie 3 miesi ce przed na o eniem
kary.

W przypadku gdy emitent lub wprowadzaj cy nie wykonuje albo wykonuje nienale ycie obowi zki, o
których mowa w art. 10 ust. 5 lub art. 65 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, Komisja mo e na o y
kar  pieni n  do wysoko ci 100 000 z .
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CZ  III DOKUMENT REJESTRACYJNY

1. Osoby odpowiedzialne

1.1. Osoby odpowiedzialne za informacje zamieszczone w Prospekcie Emisyjnym

1.1.1. Emitent

Firma OPONEO.PL Spó ka Akcyjna

Adres siedziby ul. Wojska Polskiego 8, 85-171 Bydgoszcz

G ówny telefon: +48 (52) 341 88 95

Numer telefaksu: +48 (52) 341 88 50

Strona internetowa: www.OPONEO.PL

Osoby dzia aj ce w imieniu Emitenta:

Dariusz Topolewski – Prezes Zarz du

Andrzej Reysowski – Cz onek Zarz du,

Arkadiusz Kocemba – Cz onek Zarz du.

Osoby dzia aj ce w imieniu Emitenta odpowiedzialne s  za wszystkie informacje zawarte
w Prospekcie.

Dzia aj c w imieniu Emitenta, o wiadczamy, ze zgodnie z nasz  najlepsz  wiedz  i przy do o eniu
nale ytej staranno ci, by zapewni  taki stan, informacje zawarte w Prospekcie s  prawdziwe, rzetelne
i zgodne ze stanem faktycznym oraz, e w Prospekcie nie pomini to niczego, co mog oby wp ywa  na
jego znaczenie.

…………………… ………………………. ………………………...

Andrzej Reysowski Arkadiusz Kocemba Dariusz Topolewski

Cz onek Zarz du Cz onek Zarz du Prezes Zarz du

http://www.OPONEO.PL
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1.2. Podmioty sporz dzaj ce projekt

1.2.1. Doradca Finansowy

Firma CC Group Spó ka z ograniczon  odpowiedzialno ci

Adres siedziby ul. Nowogrodzka 11, 00-513 Warszawa

G ówny telefon: +48 (22) 529 04 00

Numer telefaksu: +48 (22) 529 04 01

Strona internetowa: www.ccgroup.com.pl

Osoby dzia aj ce w imieniu Doradcy Finansowego:

Adam Kalkusi ski – Prezes Zarz du

Ma gorzata Ciepiela – Cz onek Zarz du

Doradca Finansowy sporz dzi  nast puj ce cz ci Prospektu:

cz  II Podsumowanie pkt. 1, 3, 4, 5.2, 5.3, 6

cz  III Czynniki Ryzyka pkt 1, 2

cz  IV Dokument Rejestracyjny pkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6.1-6.3, 9, 10, 12, 18, 24

cz  V Dokument Ofertowy pkt. 1, 3.1-3.2, 3.4, 7, 8, 9

Dzia aj c w imieniu Doradcy Finansowego niniejszym o wiadczamy, e zgodnie z nasz  najlepsz
wiedz  i przy do o eniu nale ytej staranno ci, by zapewni  taki stan, informacje zawarte we
wskazanych powy ej cz ciach Prospektu Emisyjnego, za sporz dzenie których jest odpowiedzialny
Doradca Finansowy, s  prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym i e nie pomini to
niczego, co mog oby wp ywa  na ich znaczenie.

………………………………….. ................................................

Adam Kalkusi ski – Prezes Zarz du Ma gorzata Ciepiela – Cz onek Zarz du

http://www.ccgroup.com.pl
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1.2.2. Doradca Prawny

Firma Kancelaria Radców Prawnych, Leszek Czarny, Wojciech
Budny i Wspólnicy Spó ka Komandytowa

Adres siedziby Skwer ks. Kard. Stefana Wyszy skiego 5, 01-015 Warszawa

G ówny telefon: +48 (22) 436 03 92

Numer telefaksu: +48 (22) 436 03 93

Strona internetowa: www.czarny-budny.pl

Osoby dzia aj ce w imieniu Doradcy Prawnego:

Wojciech Budny – Radca Prawny

Doradca Prawny sporz dzi  nast puj ce cz ci Prospektu:

cz  IV Dokument Rejestracyjny: pkt. 6.4, 7, 8, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 20.8, 21, 22, 23, 25

cz  V Dokument Ofertowy: pkt. 1, 3.3, 4, 10.1

Dzia aj c w imieniu Doradcy Prawnego niniejszym o wiadczamy, e zgodnie z nasz  najlepsz
wiedz  i przy do o eniu nale ytej staranno ci, by zapewni  taki stan, informacje zawarte we
wskazanych powy ej cz ciach Prospektu Emisyjnego, za sporz dzenie których jest odpowiedzialny
Doradca Prawny, s  prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym i e nie pomini to niczego,
co mog oby wp ywa  na ich znaczenie.

…………………………………………….

Wojciech Budny – Radca Prawny

http://www.czarny-budny.pl
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1.2.3. Oferuj cy

Firma Dom Maklerski PKO BP

Adres siedziby ul. Pu awska 15, 02-515 Warszawa

G ówny telefon: +48 (22) 521 80 00

Numer telefaksu: +48 (22) 521 79 46

Strona internetowa: www.dm.pkobp.pl

Osoby dzia aj ce w imieniu Oferuj cego:

Jan Ku ma – Dyrektor Zarz dzaj cy

Katarzyna Michalczuk – Zast pca Dyrektora

DM PKO BP sporz dzi  nast puj ce cz ci Prospektu:

cz  II Podsumowanie pkt. 2 oraz pkt. 5.1

cz  III Czynniki Ryzyka pkt 3

cz  V Dokument Ofertowy pkt. 5 (z wy czeniem pkt. 5.2.2) oraz pkt 6

Dzia aj c w imieniu Oferuj cego niniejszym o wiadczamy, e zgodnie z nasz  najlepsz  wiedz  i przy
do o eniu nale ytej staranno ci, by zapewni  taki stan, informacje zawarte we wskazanych powy ej
cz ciach Prospektu Emisyjnego, za sporz dzenie których jest odpowiedzialny Doradca Oferuj cy, s
prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym i e nie pomini to niczego, co mog oby wp ywa
na ich znaczenie.

……………………………………………….. …………………………………

Katarzyna Michalczuk – Zast pca Dyrektora Jan Ku ma – Dyrektor Zarz dzaj cy

http://www.dm.pkobp.pl
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2. Biegli rewidenci

2.1. Historyczne informacje finansowe za okresy zako czone 31.12.2006 r.,
31.12.2005 r. oraz 31.12.2004 r., statutowe sprawozdanie finansowe za okres
1.01.2006 r. – 31.12.2006 r., statutowe sprawozdanie finansowe za okres za
okres 1.01.2005 r. – 31.12.2005 r. oraz statutowe sprawozdanie finansowe za
okres 19.09.2003 r. – 31.12.2004 r.

Badanie sprawozdania finansowego OPONEO.PL S.A. za okres 19 wrze nia 2003 roku do 31
grudnia 2004 roku przeprowadzi a:

Nazwa (firma) System Rewident Sp. z o.o.

Siedziba Warszawa

Adres al. Jana Paw a II 61c, 01-031 Warszawa

Podmiot wpisany jest na list  podmiotów uprawnionych do badania sprawozda  finansowych,
prowadzon  przez Krajow  Izb  Bieg ych Rewidentów, pod numerem 1253.

Badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2004 przeprowadzi a Pani Barbara Sieradzka –
Bieg y Rewident wpisany na list  bieg ych rewidentów pod numerem 8343/2743.

Badanie sprawozdania finansowego OPONEO.PL S.A. za okres 1 stycznia 2005 roku do 31
grudnia 2005 roku przeprowadzi a:

Nazwa (firma) System Rewident Sp. z o.o.

Siedziba Warszawa

Adres al. Jana Paw a II 61c, 01-031 Warszawa

Podmiot wpisany jest na list  podmiotów uprawnionych do badania sprawozda  finansowych,
prowadzon  przez Krajow  Izb  Bieg ych Rewidentów, pod numerem 1253.

Badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2005 przeprowadzi a Pani Barbara Sieradzka –
Bieg y Rewident wpisany na list  bieg ych rewidentów pod numerem 8343/2743.

Badanie sprawozdania finansowego OPONEO.PL S.A. za okres 1 stycznia 2006 roku do 31
grudnia 2006 roku przeprowadzi a:

Nazwa (firma) System Rewident Sp. z o.o.

Siedziba Warszawa

Adres al. Jana Paw a II 61c, 01-031 Warszawa

Podmiot wpisany jest na list  podmiotów uprawnionych do badania sprawozda  finansowych,
prowadzon  przez Krajow  Izb  Bieg ych Rewidentów, pod numerem 1253.

Badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006 przeprowadzi a Pani Barbara Sieradzka –
Bieg y Rewident wpisany na list  bieg ych rewidentów pod numerem 8343/2743.
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2.2. Informacje na temat rezygnacji, zwolnienia lub zmiany Bieg ego Rewidenta

W okresie obj tym historycznymi informacjami finansowymi bieg y rewident nie zrezygnowa , nie
zosta  zwolniony lub nie wybrano go na kolejny rok.
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3. Wybrane informacje finansowe

Zaprezentowane poni ej wybrane historyczne informacje finansowe zosta y opracowane na podstawie
zbadanych przez bieg ego rewidenta jednostkowych sprawozda  finansowych OPONEO.PL S.A. oraz
niezbadanego przez bieg ego rewidenta niepe nego jednostkowego sprawozdania finansowego
OPONEO.PL S.A. za I kwarta  2007 roku obejmuj cego bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek
przep ywów pieni nych. Sprawozdania zosta y sporz dzone zgodnie z Polskimi Zasadami
Rachunkowo ci.

3.1. Wybrane historyczne dane finansowe Emitenta, za ka dy rok obrachunkowy
okresu obj tego historycznymi danymi finansowymi

Podstawowe dane finansowe Emitenta
Tabela 8 Wybrane pozycje bilansu za lata 2004-2006 oraz za I kwarta  2006 i I kwarta  2007 (w tys. z )

Wyszczególnienie I kw. 2007 I kw. 2006 2006 2005 2004*

Aktywa trwa e 9 736,2 382,3 1 083,9 378,2 315,4

Rzeczowe aktywa trwa e 920,6 193,8 912,8 195,2 177,6

Aktywa obrotowe 7 725,3 2 315,8 3 499,3 2 650,8 1 895,0

Zapasy 2 851,2 1 038,8 825,7 166,4 81,2

Nale no ci krótkoterminowe 2 663,9 893,0 1 349,3 780,1 702,4

Inwestycje krótkoterminowe 1 956,1 367,1 1 317,4 1 691,0 1 104,0

rodki pieni ne 1 956,1 367,1 1 292,4 1 691,0 1 104,0

Aktywa razem 17 461,5 2 698,1 4 583,2 3 028,9 2 210,4

Kapita  w asny 10 465,2 463,2 1 470,6 446,2 310,7

Kapita  akcyjny 8 676,0 50,0 50,0 50,0 50,0

Kapita  zapasowy 1 420,6 260,7 396,2 260,7 0

Zysk netto 372,3 17,1 1 024,5 135,4 260,7

Zobowi zania d ugoterminowe 0 0 0 0 0

Zobowi zania krótkoterminowe 6 892,4 2 153,6 3 065,5 2 558,9 1 869,0

Zobowi zania z tytu u dostaw i us ug 6 235,0 1 981,6 2 673,0 2 231,0 1 568,1

PASYWA RAZEM 17 461,5 2 698,1 4 583,2 3 028,9 2 210,4

* rok obrotowy 2004 trwa  od 19 wrze nia 2003 do 31 grudnia 2004

ród o: Emitent

Tabela 9 Rachunek zysków i strat za lata 2004-2006 oraz za I kwarta  2006 i I kwarta  2007 (w tys. z )

Wyszczególnienie I kw. 2007 I kw. 2006 2006 2005 2004*

 Przychody netto ze sprzeda y
produktów, towarów i materia ów

9 400,6 3 218,0 29 830,5 17 788,9 8 500,9

Koszty sprzedanych produktów,
towarów i materia ów

7 889,7 2 594,2 25 205,2 15 134,3 6 375,8

 Zysk (strata) brutto ze sprzeda y 1 510,9 623,8 4 625,3 2 654,6 2 125,3

Koszty sprzeda y 846,4 507,7 2 970,4 2 095,7 1 504,6

Koszty ogólnego zarz du 185,2 110,3 471,6 363,9 262,8

 Zysk (strata) na sprzeda y 479,3 5,8 1 183,3 195,0 357,9
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Pozosta e przychody operacyjne 8,9 22,9 77,9 0 2,3

Pozosta e koszty operacyjne 2,9 0 4,7 0 0

 Zysk (strata) z dzia alno ci
operacyjnej

485,3 28,7 1 256,5 195,0 360,1

Przychody finansowe 68,7 11,7 163,5 60,8 11,2

Koszty finansowe 90,7 16,8 149,1 88,3 9,9

 Zysk (strata) brutto 463,2 23,6 1 270,9 167,4 361,4

Podatek dochodowy 90,9 6,5 246,4 32,0 100,7

 Zysk (strata) netto 372,3 17,1 1 024,5 135,4 260,7

* rok obrotowy 2004 trwa  od 19 wrze nia 2003 do 31 grudnia 2004

ród o: Emitent

Tabela 10 Przep ywy rodków pieni nych w latach 2004-2006 oraz za I kwarta  2006 i I kwarta  2007 (w
tys. z )

Wyszczególnienie I kw. 2007 I kw. 2006 2006 2005 2004*

rodki pieni ne netto z dzia alno ci
operacyjnej

731,8 -1 268,0 516,7 799,4 1 396,4

rodki pieni ne netto z dzia alno ci
inwestycyjnej

-61,2 -21,1 -845,5 -112,6 -244,6

rodki pieni ne netto z dzia alno ci
finansowej

-6,9 -33,9 -69,8 -99,7 -47,9

Zmiana stanu rodków pieni nych
netto

663,7 -1 323,9 -398,6 587,1 1 104,0

rodki pieni ne na pocz tek okresu 1 292,4 1 191,0 1 691,0 1 104,0 0

rodki pieni ne na koniec okresu 1 956,1 367,1 1 292,4 1 691,0 1 104,0

* rok obrotowy 2004 trwa  od 19 wrze nia 2003 do 31 grudnia 2004

ród o: Emitent
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4. Czynniki ryzyka

Czynniki ryzyka zwi zane z otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi dzia alno  oraz z dzia alno ci
Emitenta zosta y zaprezentowane w punktach 1 oraz 2 cz ci III „Czynniki Ryzyka”.
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5. Informacje o Emitencie

5.1. Historia i rozwój Emitenta

5.1.1. Prawna (statutowa) i handlowa nazwa Emitenta

Emitent dzia a pod firm  OPONEO.PL Spó ka Akcyjna. Spó ka mo e u ywa  skrótu OPONEO.PL S.A.

5.1.2. Miejsce rejestracji Emitenta oraz jego numer rejestracyjny

Emitent zosta  zarejestrowany w Rejestrze Przedsi biorców Krajowego Rejestrze S dowym pod
numerem KRS 0000275601 w dniu 5 marca 2007 roku. Wpisu dokona  S d Rejonowy w Bydgoszczy,
XIII Wydzia  Gospodarczy Krajowego Rejestru S dowego. Emitent powsta  w wyniku przekszta cenia
spó ki z ograniczona odpowiedzialno ci  pod firm  OPONEO.PL Sp. z o.o. (Nr KRS 177200) w spó k
akcyjn , w trybie art. 551 i nast. Kodeksu spó ek handlowych.

5.1.3. Data utworzenia Emitenta oraz czas, na jaki zosta  utworzony

Spó ka akcyjna powsta a na podstawie uchwa y Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spó ki z
ograniczon  odpowiedzialno ci  pod firm  OPONEO.PL Sp. z o.o. podj tej w dniu 5 lutego 2007 roku
i zaprotoko owanej przez Notariusza w Bydgoszczy Monik  Gutma sk -Paw owsk  Repertorium A nr
744/2007.

Spó ka akcyjna pod firm  OPONEO.PL S.A. zosta a zarejestrowana przez S d Rejestrowy w
Bydgoszczy XIII Wydzia  Gospodarczy Krajowego Rejestru S dowego w dniu 5 marca 2007 roku.
Czas trwania Spó ki jest nieoznaczony.

5.1.4. Siedziba i forma prawna Emitenta, przepisy prawa, na podstawie których i zgodnie z
którymi dzia a Emitent, kraj siedziby, adres i numer telefonu jego siedziby

Siedziba Emitenta: Bydgoszcz. Dane adresowe: ul. Wojska Polskiego 8, 85-171 Bydgoszcz, Polska,
telefon +48 (52) 341 88 88.

Emitent zosta  utworzony i dzia a na podstawie przepisów prawa polskiego. Emitent zosta  utworzony i
dzia a na podstawie przepisów Kodeksu spó ek handlowych. Akcje Spó ki nie by y dot d przedmiotem
obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Gie d  Papierów Warto ciowych w Warszawie S.A.

5.1.5. Istotne zdarzenia w rozwoju dzia alno ci gospodarczej Emitenta

Tabela 11 Najwa niejsze zdarzenia w historii Emitenta

Data Zdarzenie

1999 Powstaje Citynet Media s.c., która dokonuje
rejestracji wielu domen internetowych (w tym
opony.com.pl) i rozpoczyna budow
oponiarskiego portalu bran owego

Listopad 2001 Citynet w oparciu o domen  opony.com
rozpoczyna sprzeda  opon i felg

Kwiecie  2002 Uruchomienie programu flotowego dla firm

Pa dziernik 2003 Ze struktur Citynet Media s.c. wyodr bnia si
portal opony.com.pl i powstaje Opony.com Sp. z
o.o., która przejmuje kluczowe domeny s u ce
do handlu oponami przez Internet oraz z Citynet
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Media przechodzi do Spó ki kilku pracowników
odpowiedzialnych za serwisy oponiarskie

Pa dziernik 2003 Opony.com Sp. z o.o. rozpoczyna sprzeda  felg
stalowych i aluminiowych

Stycze  2004 Opony.com Sp. z o.o. rozpoczyna sprzeda
a cuchów niegowych, sprz tu car audio i
akcesoriów

Listopad 2004 Sprzeda  detaliczna opon osi ga jednego dnia
2 000 sztuk*

Grudzie  2004 Spó ka staje si  rentowna na poziomie netto (po
up ywie 14 miesi cy od rozpocz cia dzia alno ci)

Grudzie  2004 Opony.com Sp. z o.o. posiada 20 000
zarejestrowanych klientów

Maj 2005 Integracja systemów e-commerce, logistyki i
ksi gowo ci

Pa dziernik 2006 Spó ka posiada ponad 1 500 zarejestrowanych
klientów flotowych

Listopad 2006 Po raz pierwszy w historii Emitent sprzedaje w
ci gu miesi ca 35 000 opon*

Listopad 2006 Opony.com Sp. z o.o. posiada 80 000
zarejestrowanych klientów

Grudzie  2006 Opony.com Sp. z o.o. zmienia firm  na
OPONEO.PL Sp. z o.o.

Marzec 2007 Rejestracja przekszta cenia OPONEO.PL Sp. z
o.o. na OPONEO.PL S.A.

ród o: Emitent
* W 2006 roku dzienna sprzeda  opon przekroczy a 2 000 opon trzynastokrotnie. W pierwszych czterech miesi cach 2007 roku
sytuacja taka mia a miejsce 14 razy.  W kwietniu 2006 roku spó ka sprzeda a 21 000 opon, w pa dzierniku 2006 roku 29 000
opon, w listopadzie  2006 roku 35 000 opon, w marcu 2007 roku 40 000 opon, w kwietniu 2007 roku 34 000 opon.

5.2. Inwestycje Emitenta

5.2.1. Opis g ównych inwestycji Emitenta

Zaprezentowane poni ej wybrane historyczne informacje finansowe zosta y opracowane na podstawie
zbadanych przez bieg ego rewidenta jednostkowych sprawozda  finansowych OPONEO.PL S.A. oraz
niezbadanego przez bieg ego rewidenta niepe nego jednostkowego sprawozdania finansowego
OPONEO.PL S.A. za I kwarta  2007 roku obejmuj cego bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek
przep ywów pieni nych. Sprawozdania zosta y sporz dzone zgodnie z Polskimi Zasadami
Rachunkowo ci.

G ówne inwestycje Emitenta w latach 2004-2006 zwi zane by y ze rodkami trwa ymi oraz nak adami
z tytu u warto ci niematerialnych i prawnych (zakup oprogramowania). Poni sze inwestycje zosta y
sfinansowane w ca o ci ze rodków w asnych i zosta y dokonane wy cznie na terenie Polski.
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Tabela 12 Inwestycje Emitenta w latach 2004-2006 oraz za I kwarta  2006 i I kwarta  2007 (w tys. z )

Wyszczególnienie 31.03.2007 31.03.2006 31.12 2006 31.12 2005 31.12 2004

Grunty wraz z nabytym prawem
u ytkowania wieczystego gruntu oraz
nadwy k  pierwszej op aty nad op at
roczn 708,2 0 0 0 0

Budynki, lokale i obiekty in ynierii l dowej i
wodnej wraz ze spó dzielczym
w asno ciowym prawem do lokalu
mieszkalnego lub u ytkowego 0 0 0 0 0

Urz dzenia techniczne i maszyny 60,9 70,1 63 72

rodki transportu 37,9 74,9 42 77 146

Inne rodki trwa e 13,0 48,8 41 46 31

rodki trwa e w budowie 100,6 0 767 0 0

rodki trwa e razem 920,6 193,8 913 195 177

ród o: Emitent

5.2.2. Opis obecnie prowadzonych g ównych inwestycji Emitenta

Obecnie prowadzone przez Emitenta inwestycje zwi zane s  z rozbudow  zaplecza magazynowego.
Emitent rozpocz  inwestycje zwi zane z:

 budow  centrum logistycznego z magazynem o pow. 2 400 m2,

 budowa siedziby Spó ki o pow. 1 000 m2 wraz nowoczesn  serwerowni .

W celu realizacji obydwu inwestycji Emitent kupi  w Bydgoszczy dzia k  inwestycyjn  o powierzchni
1 600 m2. Emitent szacuje, i  ca kowity koszt obydwu inwestycji wyniesie oko o 5 mln z , z czego oko o
2,5 mln z  b dzie kosztowa  magazyn z centrum logistycznym, a oko o 2,5 mln z  siedziba firmy. W
siedzibie firmy znajdzie si  nowoczesne call-center, które b dzie odpowiedzialne za obs ug  klientów.
Dzia ka posiada dogodn  lokalizacj  logistyczn  – znajduje si  na peryferiach Bydgoszczy przy
wylocie dróg do Poznania i Konina. Inwestycje te maj  na celu usprawnienie bie cej dzia alno ci
operacyjnej Spó ki. Powy sze inwestycje s  finansowane ze róde  w asnych Emitenta oraz z
wykorzystaniem kredytu hipotecznego lub leasingu operacyjnego z okresem sp aty 10 – 15 lat.
Zako czenie inwestycji Emitent planuje na koniec 2007 roku.

5.2.3. Informacje dotycz ce g ównych inwestycji Emitenta w przysz o ci

W ci gu 2 najbli szych lat, g ówne inwestycje Emitenta ukierunkowane s  na unowocze nienie
systemów e-commerce oraz systemów zwi zanych z CRM, logistyk  oraz zarz dzaniem. Jedn  z
kluczowych przysz ych inwestycji Emitenta jest stworzenie i rozbudowa systemu CMS (Content
Management System) zapewniaj cego popraw  efektywno ci zarz dzania zawarto ci  portalu oraz
pozwala na atrakcyjniejsze prezentowanie tre ci na stronach internetowych. Integralnymi elementami
budowanego CMS s  narz dzia wspomagaj ce podejmowanie przez klientów bardziej optymalnych
decyzji zakupowych. Wa nym aspektem rozwojowym gwarantowanym przez zastosowanie CMS
dedykowanego dla potrzeb Emitenta b dzie mo liwo  stworzenia zespo u redakcyjnego portalu
opieraj cego si  na zatrudnionym personelu nietechnicznym, koncentruj cym si  na zapewnianiu
wysokiego poziomu atrakcyjno ci materia ów dziennikarskich. Wymiern  zalet  zbudowania i
wdro enia tego systemu b dzie równie  mo liwo  atwego prezentowania tre ci równolegle w wielu
wersjach j zykowych – polskiej, niemieckiej, angielskiej, rosyjskiej, czeskiej, ukrai skiej, francuskiej,
w oskiej, hiszpa skiej. Planowana jest integracja systemu CMS z systemem e-commerce
kontroluj cym stany magazynowe, dost pno  zapasów oraz logistyk . Koszty budowy oraz integracji
CMS z pozosta ymi systemami informatycznymi Emitent szacuje na oko o 3,5 mln z .

Ponadto Emitent planuje realizacje projektu budowy portalu o felgach, który dzi ki zastosowaniu
elementów WEB 2.0 pozwoli na koncentrowanie spo eczno ci internetowych zwi zanych z tuningiem.
Portal ponad pe n  funkcjonalno  e-commerce, dzi ki zgromadzonym danym b dzie dostarcza
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znormalizowan , uporz dkowan  zawarto  do wiod cych portali motoryzacyjnych, mediów
internetowych i innych zainteresowanych partnerów. Wydatki zwi zane z realizacj  tego projektu s
szacowane przez Emitenta na oko o 2 mln z .

Ponadto Emitent planuje w nowej siedzibie Spó ki utworzy  profesjonalne call center przystosowane
do pracy w wielu j zykach oraz obs uguj ce zaawansowane niskokosztowe technologie
telekomunikacyjne jak np. VOIP. Callcenter oprócz typowych funkcji b dzie realizowa  równie
zaawansowane procedury automatycznej obs ugi klienta dzi ki g bokiej integracji z systemem e-
commerce. Przeprowadzanie rozbudowanej integracji systemów informatycznych Emitenta w
powi zaniu z wdra aniem najnowszych technologii telekomunikacyjnych zapewni optymalizacj
kosztów prowadzenia centralnego, wieloj zycznego systemu obs ugi g osowej dla rynków
zagranicznych, na których Emitent b dzie obecny. Koszty zwi zane z realizacj  tej inwestycji Emitent
szacuje na oko o 2,5 mln z .
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6. Zarys ogólny dzia alno ci Emitenta

6.1. Dzia alno  podstawowa

Zaprezentowane poni ej wybrane historyczne informacje finansowe zosta y opracowane na podstawie
zbadanych przez bieg ego rewidenta jednostkowych sprawozda  finansowych OPONEO.PL S.A. oraz
niezbadanego przez bieg ego rewidenta niepe nego jednostkowego sprawozdania finansowego
OPONEO.PL S.A. za I kwarta  2007 roku obejmuj cego bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek
przep ywów pieni nych. Sprawozdania zosta y sporz dzone zgodnie z Polskimi Zasadami
Rachunkowo ci.

6.1.1. G ówne obszary dzia alno ci Emitenta

OPONEO.PL S.A. zajmuje si  przede wszystkim handlem detalicznym oponami i innymi produktami
motoryzacyjnymi za po rednictwem Internetu. Spó ka wykorzystuje w tym celu witryny internetowe –
m.in. opony.com, oponeo.pl, opony.com.pl, oponeo.com. W sumie Emitent posiada zarejestrowanych
ponad 80 domen w 23 krajach. Ponad 98% przychodów netto ze sprzeda y w 2006 roku pochodzi o
w a nie z tej dzia alno ci (w I kwartale 2007 roku 98%). Reszt  wygenerowa a sprzeda  reklam na
prowadzonym przez Spó k  bran owym portalu tematycznym opony.com.pl.

Kluczowym ród em sprzeda y Spó ki s  opony. W 2006 roku stanowi y one 94,6% przychodów netto
ze sprzeda y (w I kwartale 2007 roku 93,2%). Emitent oferuje opony do samochodów osobowych,
samochodów dostawczych, opony do samochodów nap dzanych na cztery ko a (4x4).

Asortyment sprzedawanych produktów, oprócz opon, obejmuje tak e: felgi stalowe, felgi aluminiowe,
a cuchy na ko a, urz dzenia car audio (sprz t audiofoniczny do samochodów), kosmetyki
motoryzacyjne (akcesoria konserwuj ce i czyszcz ce). W 2006 roku produkty te stanowi y 3,7%
przychodów netto ze sprzeda y (w I kwartale 2007 roku 4,2%). Widoczny przy tym jest trend wzrostu
znaczenia tych produktów, które jeszcze w 2004 roku stanowi y 1% sprzeda y, by w 2005 roku
odpowiada  ju  2% sprzeda y. Jest to wynikiem przede wszystkim wzrostu sprzeda y felg stalowych i
aluminiowych, a tak e w mniejszym stopniu a cuchów niegowych, których dynamika zdecydowanie
przekracza dynamik  sprzeda y opon. Niemniej kluczowym towarem sprzedawanym przez
OPONEO.PL pozostaj  wci  opony. Najwi kszy udzia  w sprzeda y detalicznej towarów maj  przy
tym opony zimowe (54,5% sprzeda y detalicznej towarów w 2006 roku). Poni sza tabela przedstawia
struktur  sprzeda y poszczególnych towarów.

Tabela 13 Struktura sprzeda y towarów i materia ów

w tys. z I kw.
2007

% I kw.
2006

% 2006 % 2005 % 2004 %

Opony letnie 7 039 76,7 1 835 58,4 11 762 40,1 8 042 45,6 2 979 35,4

Opony
ca oroczne

147 1,6 80 2,6 476 1,6 406 2,3 419 5,0

Opony
zimowe

1 596 17,3 1 081 34,4 15 983 54,5 8 841 50,1 4 928 58,6

Felgi stalowe 92 1,0 19 0,6 444 1,5 121 0,7 24 0,3

Felgi
aluminiowe

289 3,2 83 2,7 560 1,9 149 0,8 56 0,7

a cuchy
niegowe

15 0,2 41 1,2 86 0,3 68 0,4 10 0,1

Car audio 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0

Akcesoria 2 0 2 0,1 25 0,1 11 0,1 0 0

RAZEM 9 180 100 3 143 100 29 338 100 17 639 100 8 416 100

ród o: Emitent
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OPONEO.PL sprzedaje opony letnie, ca oroczne i zimowe, które znajduj  zastosowanie w
samochodach osobowych, dostawczych i 4x4 (nap dzanych na cztery ko a). Najwi kszym
powodzeniem ciesz  si  opony zimowe i letnie do samochodów osobowych. Podzia  sprzeda y opon
ze wzgl du na ich rodzaj oraz zastosowanie co do typu pojazdu przedstawia poni sza tabela.
Tabela 14 Struktura sprzeda y opon

w tys. z I kw.
2007

% I kw.
2006

% 2006 % 2005 % 2004 %

Opony letnie osobowe 6 292 71,6 1 642 54,7 10 207 36,2 7 000 40,5 2 648 31,8

Opony letnie dostawcze 417 4,7 80,3 2,7 769 2,7 516 3,0 168 2,0

Opony letnie 4x4 330 3,8 112,5 3,8 786 2,8 526 3,0 163 2,0

Opony ca oroczne osobowe 103 1,2 62 2,0 340 1,2 318 1,8 325 3,9

Opony ca oroczne dostawcze 20 0,2 10,9 0,4 77 0,3 57 0,3 55 0,7

Opony ca oroczne 4x4 24 0,3 7,8 0,3 59 0,2 31 0,2 39 0,5

Opony zimowe osobowe 1 334 15,2 874 29,2 13 798 48,9 7 408 42,8 4 126 49,6

Opony zimowe dostawcze 131 1,5 108,7 3,6 1 160 4,1 818 4,7 428 5,1

Opony zimowe 4x4 132 1,5 98,7 3,3 1 026 3,6 614 3,6 374 4,5

RAZEM 8 782 100 2 997 100 28 222 100 17 288 100 8 326 100

ród o: Emitent

W opinii Emitenta opony wed ug kryterium jako ciowego mo na podzieli  na 3 segmenty: opony klasy
bud et (o najni szych parametrach jako ciowych), klasy medium (o rednich parametrach
jako ciowych) i klasy premium (o najwy szych parametrach jako ciowych). Maj c na uwadze
przytoczone zró nicowanie jako ciowe przyk adami marek segmentu bud et s  opony: Barum,
D bica, Hankook, Kormoran, Mabor, Matador, Sava, Viking. Z kolei przyk adami marek opony
segmentu medium s : BF Goodrich, Cooper, Firestone, Fulda, Gislaved, Kleber, Nokian, Semperit,
Sumitomo, Toyo, Uniroyal, Vredestein, a przyk adami marek opon z segmentu premium s :
Bridgestone, Continental, Dunlop, Goodyear, Michelin, Pirelli, Yokohama. W 2006 roku sprzeda  opon
z najni szego segmentu stanowi a oko o 22% sprzeda y opon (w I kwartale 2007 roku 18%). O wiele
wi ksze znaczenie mia a sprzeda  opon z segmentu medium (oko o 36% sprzeda y opon w 2006
roku, a w I kwartale 2007 roku 38%), a najwi ksze znaczenie mia a sprzeda  opon z segmentu
premium (oko o 42% sprzeda y opon w 2006 roku, a I kwartale 2007 roku 44%). Struktur  sprzeda y
Spó ki ze wzgl du na segmenty opon prezentuje poni sza tabela.

Tabela 15 Struktura sprzeda y opon wed ug segmentacji marki

w tys. z I kw.
2007

% I kw.
2006

% 2006 % 2005 % 2004 %

Klasa bud et 1 601 18,2 616 20,6 6 329 22,4 4 224 24,4 1 780 21,4

Klasa medium 3 361 38,3 1 095 36,5 10 059 35,6 5 604 32,4 2 031 24,4

Klasa premium 3 820 43,5 1 286 42,9 11 833 41,9 7 460 43,2 4 515 54,2

RAZEM 8 782 100 2 997 100 28 222 100 17 288 100 8 326 100

ród o: Emitent

Najpopularniejsz  mark  sprzedawan  przez Spó k  pod wzgl dem wolumenu jest D bica. Stan taki
trwa nieprzerwanie od dwóch lat (w 2004 roku D bica by a drug  najlepiej sprzedawan  mark  pod
wzgl dem wolumenu). Tu  za ni  plasuj  si : Firestone i Goodyear. S  to odpowiednio marki klasy
medium i premium. Wy sze ceny sprzeda y opon Firestone i Goodyear ni  D bicy sprawiaj , e marki
te plasuj  si  na dwóch czo owych pozycjach pod wzgl dem warto ciowymi. Poni sze dwie tabele
prezentuj  zestawienia 10 najlepiej sprzedawanych marek opon pod wzgl dem warto ciowym i
ilo ciowym w ród klientów Emitenta:
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Tabela 16  Dziesi  najcz ciej sprzedawanych marek opon w latach 2004-2006 (w tys. z )

Lp. 2006 tys. z 2005 tys. z 2004 tys. z

1 Firestone 3 617 Dunlop 2 033 Goodyear 1 721

2 Goodyear 3 503 Goodyear 1 906 Michelin 998

3 D bica 2 793 Firestone 1 789 Fulda 901

4 Dunlop 2 728 D bica 1 601 Pirelli 779

5 Fulda 2 268 Barum 1 452 D bica 666

6 Michelin 1 818 Fulda 1 308 Barum 599

7 Barum 1 657 Michelin 1 088 Dunlop 595

8 Kleber 1 597 Kleber 930 Continental 549

9 Continental 1 254 Continental 758 Nokian 482

10 Uniroyal 1 204 Nokian 631 Kleber 474

ród o: Emitent

Tabela 16a Dziesi  najcz ciej sprzedawanych marek opon w I kwartale 2006 i I kwartale 2007 (w tys. z )

Lp. I kw. 2007 tys. z I kw. 2006 tys. z

1 Dunlop 1 188 Kleber 284

2 Goodyear 1 027 Dunlop 273

3 Uniroyal 905 Goodyear 264

4 Firestone 884 Michelin 251

5 Fulda 855 D bica 244

6 Michelin 508 Firestone 243

7 Barum 449 Fulda 242

8 D bica 448 Barum 183

9 Dayton 412 Continental 172

10 Continental 373 Uniroyal 164

ród o: Emitent

Tabela 17 Dziesi  najcz ciej sprzedawanych marek opon (w szt.)

Lp. 2006 szt. 2005 szt. 2004 szt.

1 D bica 24 116 D bica 11 588 Goodyear 5 028

2 Firestone 23 081 Barum 8 721 D bica 4 703

3 Goodyear 14 814 Firestone 8 606 Barum 3 592

4 Fulda 12 847 Dunlop 6 733 Pirelli 3 862

5 Barum 11 732 Fulda 6 258 Fulda 2 755

6 Dunlop 11 417 Goodyear 6 249 Michelin 2 547

7 Kleber 10 180 Kleber 4 508 Dayton 2 106

8 Uniroyal 8 089 Dayton 4 071 Dunlop 2 074

9 Sava 6 181 Michelin 2 912 Kleber 1 908

10 Michelin 6 049 Uniroyal 2 462 Sava 1 237

ród o: Emitent
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Tabela 17a Dziesi  najcz ciej sprzedawanych marek opon w I kwartale 2006 i I kwartale 2007 (w szt.)

Lp. I kw. 2007 szt. I kw. 2006 szt.

1 Uniroyal 7 172 D bica 2 262

2 Firestone 5 968 Kleber 1 949

3 Fulda 5 342 Firestone 1 456

4 Dunlop 5 320 Fulda 1 392

5 Goodyear 4 649 Barum 1 378

6 D bica 4 375 Dunlop 1 177

7 Dayton 4 027 Goodyear 1 147

8 Barum 3 426 Uniroyal 1 038

9 Kleber 2 533 Michelin 874

10 Michelin  1 733 Dayton 864

ród o: Emitent

Emitent pozyskuje zlecenia na sprzedawane produkty ró nymi metodami. Wi kszo  z nich pochodzi
ze sklepu internetowego opony.com (oko o 65% sprzeda y w 2006 roku), który jest wspierany przez
w asne call center (oko o 20% sprzeda y w 2006 roku). Ponadto sprzeda  generuje wspó praca z
najwi kszymi polskimi portalami, z którymi Spó ka tworzy partnerskie dzia y: opony.interia.pl,
opony.money.pl, opony.gratka.pl (oko o 10% sprzeda y w 2006 roku). Wspó praca polega na tym, e
Emitent dostarcza zasoby informacyjne wy ej wymienionym najwi kszym polskim portalom, dba o
sprawne przeprowadzenie ca ego procesu transakcyjnego oraz wyp aca okre lon  z góry prowizj  w
zamian za dokonane za ich po rednictwem transakcje. Oko o 5% sprzeda y w 2006 roku Spó ka
osi gn a dzi ki innym nale cym do niej sklepom internetowym – np. felgi.pl czy motostrada.pl. W I
kwartale 2007 roku 63% sprzeda y odbywa o si  za po rednictwem sklepu internetowego opony.com,
call center mia o 18% udzia u w sprzeda y, a wspó praca z portalami przynios a 11% sprzeda y,
natomiast inne sklepy internetowe Emitenta 8% sprzeda y.

W zwi zku z tym, e Spó ka dystrybuuje produkty za po rednictwem sieci internet, to zasi g jej oferty
nie jest ograniczony geograficznie. Jedynym tego ograniczeniem jest dost p potencjalnych klientów
do internetu.

Dzia alno  OPONEO.PL koncentruje si  na rynku krajowym. Niewielki odsetek sprzeda y by
nast pstwem pozyskania zamówie  od klientów z Niemiec i Czech (oko o 0,1% przychodów netto
sprzeda y w 2006 roku). Identyczny odsetek sprzeda y wygenerowa a sprzeda y zagraniczna w I
kwartale 2007 roku.
Ze wzgl du na fakt, e Spó ka importuje opony, cz  kosztów generuje w walutach obcych, g ównie
w euro. W 2006 roku import w walucie obcej zamkn  si  kwot   1,9 mln euro. Sprzeda  w euro
wynios a 3 tys. euro. Oznacza to, e na poziomie rachunku zysków i strat Emitent posiada pozycj
krótk  (przewaga kosztów nad przychodami w walutach obcych). Spó ka zabezpiecza si  przed
ryzykiem kursowym zawieraj c kontrakty opcyjnie. Strategia w zakresie zabezpieczania si  przed
ryzykiem kursowym zosta a opisana w cz ci III Czynniki Ryzyka.
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6.1.2. Pozycja konkurencyjna Emitenta

Oferta Spó ki obejmuje 111 marek opon wyprodukowanych przez najwa niejsze koncerny oponiarskie
na wiecie. Poni sza tabela zawiera zestawienie marek oponiarskich, które znajduj  si  w sta ej
ofercie OPONEO.PL.

Tabela 18 Oferta produktowa najwa niejszych firm sprzedaj cych opony przez Internet w Polsce

Lp. Sprzedawca Liczba
oferowanych
marek opon

Oferowane marki

1 OPONEO.PL 111 American, Artel, Antyle, Apache, Atlas, Aurora, Austone,
Autoguard, Avon, Barum, BF Goodrich, Bridgestone, Brigadier,
Capitol, Ceat, Cheng Shin, Chengshan, Clear, Continental,
Cooper, Courier, Dayton, D bica, Dunlop, Europa,
Europerformer, Eurostone, Eurotec, Event, Falken, Fate, Federal,
Firestone, Flamingo, Fortuna, Fulda, Fuzion, General,
Generaltire, Gislaved, Good Ride, Goodyear, GT Radial,
Hankook, Hercules, Infinity, Insaturbo, Jintong, Kama, Kelly,
Kingstar, Kingstrong, Kirov, Kleber, Kormoran, Kumho, Kyoto,
Linglong, Mabor, Maloya, Marangoni, Marshal, Mastercraft,
Mastersteel, Matador, Maxxis, Metzeler, Michelin, Milestone,
Minerva, Montana, Nankang, National, Nexen, Nitto Tire, Nokian,
Pirelli, Platin, Pneumant, Regal, Regul, Roadhog, Roadstone,
Rosava, Runway, Sava, Scop, Semperit, Silverstone, Sime,
Sportiva, Starperformer, Stunner, Sumitomo, Sunny, Tigar, Toyo,
Traffic, Trayal, Triangle, Tyfoon, Uniroyal, Viking, Voltyre,
Vredestein, Wanli, Westlake, Wintermaster, Woosung, Yaroslavl,
Yokohama

2 Baloon.pl 45 Barum, BF Goodrich, Bridgestone, Ceat, Chengshan,
Continental, Cooper, Courier, Dayton, D bica, Dunlop, Fate,
Federal, Firestone, Formula, Fulda, General, Gislaved, Goodride,
Goodyear, Hankook, Hercules, Insa-Turbo, Kingstar, Kleber,
Kormoran, Ling Long, Mabor, Maloya, Marangoni, Matador,
Michelin,  Milestone, Nankang, Nokian, Pirelli, Platin, Sava,
Semperit, Tigar, Trayal, Uniroyal, Viking, Vredestein, Yokohama

3 Opony.pl 33 Barum, BF Goodrich, Bridgestone, Ceat, Continental, Cooper,
Dayton, D bica, Dunlop, Falken, Federal, Firestone, Fulda,
General, Gislaved, Goodyear, Hankook, Kleber, Kormoran,
Matador, Metzeler, Michelin, Mitas, Nokian, Petlas, Pirelli, pointS,
Sava, Taurus, Toyo, Uniroyal, Viking, Yokohama

4 Motoricus.com 30 Barum, BF Goodrich, Bridgestone, Ceat, Continental, Courier,
Dayton, D bica, Dunlop, Federal, Firestone, Fulda, General,
Gislaved, Goodyear, Herkules, Kleber, Kormoran, Mabor,
Matador, Michelin, Nokian, Pirelli, Sava, Toyo, Trayal, Uniroyal,
Viking, Vredestein, Yokohama

5 Ogumienie.com 23 Barum, Goodrich, Bridgestone, Continental, Cooper, Dayton,
D bica, Dunlop, Federal, Firestone, Fulda, General, Goodyear,
Kleber, Kormoran, Michelin, Nokian, Pirelli, Points, Sava, Toyo,
Uniroyal, Viking

6 Opony.info 22 Barum, BF Goodrich, Bridgestone, Collin’s (bie nikowane),
Continental, Dayton, D bica, Dunlop, Firestone, Fulda, Goodyear,
Kleber, Kormoran, Markgum (bie nikowane), Matador, Michelin,
Nokian, Pirelli, Profil (bie nikowane), Sava, Uniroyal, Yokohama

7 Opony24h.pl 21 Barum, BF Goodrich, Bridgestone, Ceat, Continental, Dayton,
D bica, Dunlop, Firestone, Formula, Fulda, Goodyear, Hankook,
Kleber, Kormoran, Michelin, Pirelli, Rosava, Sava, Uniroyal,
Yokohama

8 Netcar.pl 21 Barum, GF Goodrich, Bridgestone, Ceat, Continental, Dayton,
D bica, Dunlop, Eurostone, Firestone, Formula, Fulda, Goodyear,
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Kleber, Kormoran, Michelin, Nokian, Pirelli, Sava, Uniroyal,
Yokohama

9 Krainaopon.pl 20 Barum, BF Goodrich, Bridgestone, Continental, Dayton, D bica,
Dunlop, Eurotec, Firestone, Fulda, Goodyear, Kleber, Kormoran,
Michelin, Nokian, Pirelli, Sava, Sawa, Uniroyal, Yokohama

10 Salon-opon.com 19 Barum, Bridgestone, D bica, Dunlop, Fate, Firestone, Fulda,
Goodride, Goodyear, GT Radial, Hankook, Kingstar, Matador,
Pirelli, Profil, Sava, Semperit, Targum, Wanli

11 Naszeopony.pl 19 Barum, Bridgestone, Continental, Dayton, D bica, Dunlop,
Firestone, Fulda, BF Goodrich, Goodyear, Kleber, Kormoran,
Mabor, Matador, Michelin, Pirelli, Sava, Uniroyal, Yokohama

12 Opony1.pl 17 Barum, BF Goodrich, Bridgestone, Ceat, Continental, D bica,
Dunlop, Formula, Fulda, Goodyear, Hankook, Kleber, Kormoran,
Michelin, Pirelli, Sava, Uniroyal

13 Sklepopon.pl 14 Bridgestone, Firestone, Dayton, Goodyear, Dunlop, Fulda,
D bica, Sava, Michelin, Kleber, BF Goodrich, Kormoran,
Yokohama, Points

ród o: witryny internetowe poszczególnych firm sprzedaj cych opony za po rednictwem internetu

Oferta OPONEO.PL jest najbardziej szeroka spo ród podmiotów zajmuj cych si  sprzeda  opon w
Polsce za po rednictwem internetu. Znajduj  si  w niej opony sygnowane 111 markami
najwa niejszych producentów na wiecie. Oferta konkurencyjnych podmiotów jest o wiele w sza –
wicelider pod tym wzgl dem jest w stanie zaproponowa  klientom nieco ponad 40 marek. Oferta
konkurentów jest ponadto w sza pod wzgl dem innego asortymentu ni  opony. Wi kszo
podmiotów sprzedaje jedynie opony i felgi.

6.1.3. Sezonowo  sprzeda y

Sprzeda  opon charakteryzuje si  istotnymi wahaniami sezonowymi. Wed ug obserwacji Emitenta
wahania sezonowe wyst puj  dwukrotnie w ci gu roku kalendarzowego. Ma to zwi zek z cyklem
wymiany opon, który jest ci le uzale niony od warunków meteorologicznych wp ywaj cych na
warunki jazdy pojazdami mechanicznymi. Chronologicznie pierwszy szczyt sezonowo ci ma miejsce
na prze omie zimy i wiosny, kiedy u ytkownicy samochodów zmieniaj  opony zimowe na opony letnie.
Po raz drugi zjawisko sezonowo ci daje o sobie zna  na prze omie jesieni i zimy, kiedy kierowcy
decyduj  si  na zmian  opon letnich na opony zimowe. Nale y przy tym mie  na uwadze, e
rzeczywiste warunki pogodowe mog  znacznie ró ni  si  od charakterystycznych dla okre lony pór
roku. Przek ada si  to na zmiany w rozk adzie poziomu sprzeda y w poszczególnych okresach.

Sprzeda  felg stalowych jest uzale niona od warunków meteorologicznych – klienci spodziewaj c si
mro nej i nie nej zimy wymieniaj  felgi aluminiowe na felgi stalowe. Podobnie silnie dodatnio
skorelowana jest sprzeda  a cuchów antypo lizgowych, które zak ada si  na ko a w sytuacji
niekorzystnych warunków aury zimowej. Sprzeda  sprz tu car audio oraz akcesoriów do samochodów
jest w miar  równomiernie roz o ona w ci gu roku.

Poziom sprzeda y opon w latach 2004-2006 przedstawiaj  poni sze tabele i wykres:

Tabela 19 Struktura przychodów netto ze sprzeda y opon w latach 2004-2006 w uj ciu kwartalnym (w tys.
z )

Wyszczególnienie I kwarta II kwarta III kwarta IV kwarta

2004 1 216,2 1 569,8 764,2 4 775,7

2005 2 385,5 4 707,9 1 845,3 8 349,7

2006 3 357,4 6 908,4 3 301,3 14 654,7

ród o: Emitent
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Tabela 20 Struktura przychodów netto ze sprzeda y opon w latach 2003-2005 w uj ciu kwartalnym (w %)

Wyszczególnienie I kwarta II kwarta III kwarta IV kwarta

2004 14,6 18,9 9,2 57,4

2005 13,8 27,2 10,7 48,3

2006 11,9 24,5 11,7 51,9

ród o: Emitent
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6.1.4. G ówni odbiorcy

Emitent koncentruje si  na sprzeda y oferowanych produktów, w szczególno ci opon, do klientów
detalicznych. Z tego powodu nie wyst puje w jego przypadku zjawisko uzale nienia od jednego z
odbiorców. Zlecenia realizowane dla adnego z klientów nie przekracza y 10% przychodów netto ze
sprzeda y w 2006 roku (podobnie jak w latach poprzednich).

Odbiorców Spó ki mo na podzieli  na dwie grupy: klienci indywidualni oraz klienci flotowi. 98%
sprzeda y w 2006 roku zagwarantowali OPONEO.PL klienci indywidualni (w I kwartale 2007 roku
wygenerowali 97% sprzeda y). Charakteryzuje ich niewielki wolumen zamawianych opon
(jednorazowo najcz ciej od jednej do pi ciu opon). Ze wzgl du na detaliczny charakter zamówienia
tacy klienci zapewniaj , w odró nieniu od klientów flotowych, najwy sz  mar  na sprzeda y. Maj c
na celu utrzymanie dotychczasowych klientów Emitent stosuje rabaty w wysoko ci od 2-4% w
zale no ci od wolumenu dokonywanych zakupów. W chwili obecnej w bazie Spó ki figuruje ponad 106
tys. klientów indywidualnych.

OPONEO.PL stawia na klientów indywidualnych, poniewa  oprócz wysoko ci generowanej mar y
przes dza o tym praktycznie gotówkowa zap ata za towar (cash on delivery). Polega to na tym, e
klient p aci za towar kurierowi przy odbiorze, a przesuni cie transferu gotówki do Spó ki jest wynikiem
kilkudniowego rozliczenia operacji z kurierem. Oznacza to, e sprzeda  do klientów indywidualnych z
rachunku zysków i strat praktycznie pokrywa si  z wp ywami operacyjnymi w rachunku przep ywów
pieni nych.

Mniejsze znaczenie maj  odbiorcy flotowi. S  to podmioty prowadz ce dzia alno , które do jej
wykonywania pos uguj  si  flot  pojazdów (osobowych lub dostawczych). W gronie tym mo na
wymieni  w szczególno ci firmy kurierskie, transportowe oraz sprzedaj ce produkty w oparciu o baz
przedstawicieli handlowych (np. firmy FMCG czy koncerny farmaceutyczne). W gronie klientów
flotowych, z którymi Emitent wspó pracuje znajduj  si  m.in. jednostki administracji rz dowej i
samorz dowej (Ministerstwo Transportu i Budownictwa, Ministerstwo Infrastruktury, Urz d Miasta
Siedlce, Polska Agencja Rozwoju Przedsi biorczo ci), przedstawicielstwa dyplomatyczne (Ambasada
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Królestwa Niderlandów, Ambasada Serbii i Czarnogóry, Ambasada Republiki Greckiej), uczelnie
(Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Szczeci ski, Politechnika Gda ska, Politechnika Krakowska),
przedsi biorstwa (Nijhof Wassink, Interia, EFL Leasing, Polimex Mostostal, Prokom Software,
ComputerLand, ZM Duda, TransUniversal Poland, Novo Nordisk Pharma, Orbis, ComArch).

Podmioty te z regu y sk adaj  zamówienia na wi ksze wolumenowo ilo ci opon ni  klienci
indywidualni, a ponadto nap yw zlece  z ich strony ma zwykle charakter regularny. Wi kszy wolumen
zamówie  oznacza, e Spó ka generuje dzi ki nim nieco ni sze mar e ni  w przypadku klientów
detalicznych. Emitent obs uguje klientów flotowych od 2002 roku. W chwili obecnej Spó ka posiada
zarejestrowanych ponad 1 600 takich klientów. Poni sza tabela przedstawia zmian  liczby klientów
indywidualnych i flotowych Emitenta w latach 2004-2006.
Tabela 21 Klienci indywidualni i flotowi OPONEO.PL S.A.

Klienci 2006 2005 2004

Indywidualni 106 000 48 000 20 000

Flotowi 1 600 640 220

ród o: Emitent

6.1.5. G ówni dostawcy

G ównymi dostawcami Spó ki s  podmioty sprzedaj ce opony w handlu hurtowym. Wymaga
podkre lenia, i  transakcje Spó ki z dostawcami s  podporz dkowane zasadom rynkowym, a g ównym
kryterium decyduj cym o wyborze dostawcy jest oferowana cena i dost pno  towaru. Pod uwag  s
równie  brane takie czynniki jak czas dostawy oraz warunki udzielenia kredytu kupieckiego przez
dostawc . Nie istniej  adne umowy okre laj ce warunki wspó pracy pomi dzy dostawcami a Spó k .

Znaczna dywersyfikacja dostawców oraz wydajnie dzia aj cy system wymiany danych o aktualnych
stanach magazynowych u wi kszo ci dostawców (zarówno cz stych jak i okazjonalnych) zmniejszaj
ryzyko uzale nienia od jednego b d  kilku g ównych róde . Emitent dok ada stara , aby dzia a  w
oparciu o rozproszon  baz  dostawców tych samych towarów. W efekcie, aby utrzyma  dobr
dost pno  do towarów, baza czo owych dostawców corocznie ulega zdecydowanym zmianom.
Wi kszo  towarów Emitent kupuje u dostawców krajowych. Dotyczy to przede wszystkim opon.
Ponadto Spó ka dokonuje zakupów opon w niektórych krajach Unii Europejskiej  oraz w krajach
dalekowschodnich (w szczególno ci Chiny).  Felgi stalowe i aluminiowe s  kupowane w wi kszo ci od
uznanych w oskich producentów.

W zwi zku z faktem, e Emitent prowadzi wspó prac  ze swoimi dostawcami na zasadach rynkowych,
w oparciu o jednostkowe transakcje, nie istniej  adne umowy pomi dzy Spó k  i jej dostawcami.

Kryterium istotno ci okre lone na podstawie §2 pkt. 51 Rozporz dzenia Ministra Finansów z dnia 19
pa dziernika 2005 roku w sprawie informacji bie cych i okresowych przekazywanych przez
emitentów papierów warto ciowych (Dz. U. z dnia 26 pa dziernika 2005 roku), który stanowi, i
znacz c  umow  jest umowa, której warto  przedmiotu umowy wynosi co najmniej 10 % warto ci
kapita ów w asnych emitenta, a w przypadku gdy wielko  kapita ów w asnych nie jest kryterium
pozwalaj cym na w a ciw  ocen  znaczenia zawartej umowy - warto ci przychodów ze sprzeda y
emitenta za okres ostatnich czterech kwarta ów obrotowych.

Wobec braku umów spe niaj cych powy sze kryterium istotno ci, przyj to za istotne wyszczególnienie
dostawców, w których przypadku warto  transakcji za okres ostatnich czterech kwarta ów obrotowych
przekroczy a próg 10% warto ci przychodów ze sprzeda y Emitenta w analogicznym okresie czasu.
Bior c pod uwag  powy szy warunek Emitent o wiadcza, i  w roku 2006 transakcje z tylko jednym
dostawc : P.P.H. LATEX przekroczy y 10% przychodów ze sprzeda y Emitenta i wynios y 15,4%
przychodów netto ze sprzeda y . Warto  transakcji w 2006 roku z adnym z pozosta ych dostawców
nie przekroczy a 10% przychodów ze sprzeda y Emitenta.

Bior c pod uwag  trzy ostatnie kwarta y roku 2006 oraz pierwszy kwarta  2007 r. Emitent o wiadcza,
i  próg 10% przychodów ze sprzeda y Emitenta  przekroczy y transakcje z jednym dostawc : P.P.H.
LATEX i wynios y 10,6% przychodów netto ze sprzeda y . W w/w okresie warto  transakcji z adnym
z pozosta ych dostawców nie przekroczy a 10% przychodów ze sprzeda y Emitenta.

Zgodnie z §2 pkt. 51 Rozporz dzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa dziernika 2005 roku w sprawie
informacji bie cych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów warto ciowych Emitent
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b dzie w przysz o ci podawa  do informacji wyszczególnienie dostawców, w przypadku których
transakcje przekroczy y 10% warto ci przychodów ze sprzeda y Emitenta.

6.1.6. Filozofia dzia ania

Ide  przy wiecaj c  dzia aniom firmy od chwili uruchomienia portalu internetowego
www.opony.com.pl (w 1999 roku) jest dostarczanie u ytkownikom informacji i narz dzi pomocnych w
eksploatacji opon. W pocz tkowej fazie rozwoju portalu podj ta zosta a akcja u wiadamiania
kierowcom faktu, e ogumienie pojazdu jest jednym z najistotniejszych elementów decyduj cych o
bezpiecze stwie. Jako  i kondycja opon jako jedynego elementu faktycznie cz cego samochód z
drog , odgrywa kluczow  rol  w zapewnieniu podró uj cym osobom bezpiecznej jazdy w ka dych
wyst puj cych warunkach. Oprócz udost pniania w portalu artyku ów o charakterze poradnikowym
zosta o zaimplementowane interaktywne narz dzie online pozwalaj ce u ytkownikom na ocenianie
opon wed ug szczegó owych kryteriów. Od pocz tku funkcjonowania portalu opony.com.pl zosta o
zgromadzonych przesz o 25 tys. niezale nych opinii kierowców na temat opon u ytkowanych przez
nich. Obecnie jest to najwi ksza w Europie oraz jedna z wi kszych na wiecie baza niezale nych
ocen opon pozyskanych bezpo rednio od u ytkowników. Dzi ki zgromadzonym do wiadczeniom
pó niejsze w stosunku do portalu opony.com.pl dzia anie sklepu internetowego opony.com (od 2001
roku) opiera o si  ju  na wykorzystaniu elementów wp ywaj cych na decyzje klienta. Dost p do
zgromadzonych opinii jest obok atrakcyjno ci cenowej i asortymentowej g ównym czynnikiem
wspomagaj cym proces doboru odpowiednich opon przez klienta przed dokonaniem zamówienia w
sklepie internetowym.

Filozofi  dzia ania firmy OPONEO.PL. jest stymulowanie procesu podejmowania decyzji o wyborze
produktu za pomoc  jak najbardziej interaktywnych narz dzi osadzonych w sklepie internetowym,
pozwalaj cych u ytkownikom na uzyskiwanie informacji optymalnie dopasowanych do ich
indywidualnych preferencji.

Droga realizacji zamówienia

Celem operacyjnym realizowanym przez Dzia  Obs ugi sklepu internetowego Emitenta jest
optymalizacja obs ugi zamówie  pod k tem skrócenia czasu realizacji i dostawy przy jednoczesnym
minimalizowaniu nak adu pracy i zasobów ludzkich w tym procesie. Zamówienia ze sklepu
internetowego s  realizowane w oparciu o magazyn w asny oraz sie  partnerów hurtowych o ró nym
poziomie integracji z systemem e-commerce OPONEO.PL.

Emitent jest du ym i cennym partnerem dla ka dego dostawcy hurtowego. Firma posiada oko o 30
partnerów, którzy w zale no ci od warunków handlowych oraz wielko ci stanów magazynowych
realizuj  zamówienia Emitenta. Emitent w czasie rzeczywistym otrzymuje informacje o aktualnej
ofercie partnera, co w konsekwencji umo liwia przekazywanie zamówienia wraz z odpowiednim listem
przewozowym. Od ka dego z partnerów Emitent codziennie otrzymuje faktur  z zrealizowanych
(wys anych) zamówie . P atno ci dokonywane s  zgodnie ze specyfikacj  faktury.

W asne stany magazynowe s  widoczne dla operatorów Dzia u Obs ugi Klienta OPONEO.PL
wykonuj cych procedury obs ugi zamówie  internetowych, co pozwala na maksymalne skrócenie
czasu obs ugi. Operatorzy w obr bie tej procedury przeprowadzaj  jedynie weryfikacj  klientów, po
której nast puje wygenerowanie dokumentów przewozowych dla zewn trznej firmy kurierskiej i
wysy ka.  Czynnikiem ograniczaj cym mo liwo ci ilo ciowe obs ugi zamówie  w tym wariancie jest
przepustowo  logistyczna zewn trznych firm kurierskich oraz organizacja magazynu w asnego.

Innym wariantem realizacji zamówie  jest procedura z udzia em partnera zewn trznego, zazwyczaj
du ej hurtowni posiadaj cej w asne zaplecze magazynowe. W tym przypadku towar zamówiony przez
klienta sklepu internetowego OPONEO.PL jest widoczny w systemie IT udost pnianym dla wszystkich
zalogowanych partnerów zewn trznych. Daje im to mo liwo  zaznaczania w systemie gotowo ci do
realizacji poszczególnego zamówienia w zale no ci od posiadania towaru na stanie. Minusem tego
rozwi zania jest d ugi niekiedy czas oczekiwania na zaznaczenie przez partnerów dost pno ci opon
pokrywaj cych realizacj  zamówie . Operatorzy OPONEO.PL widz c list  dostawców gotowych do
realizacji poszczególnego zamówienia, a tak e warunki cenowe ka dego z nich, dokonuj  wyboru i
przydzielaj  zamówienie do realizacji jednemu partnerowi. Nast puje przesuni cie procesu realizacji
zamówienia do etapu wygenerowania dokumentów przewozowych u partnera. Równocze nie, dzi ki
integracji systemu OPONEO.PL z systemami IT wspó pracuj cych firm kurierskich, zostaj  im
przekazane dane o  przesy kach do pobrania z magazynów poszczególnych partnerów. Istnieje
równie  doskonalsza wersja tego wariantu, bazuj ca na integracji systemu informatycznego

http://www.opony.com.pl
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OPONEO.PL z systemem magazynowym Partnera – dostawcy hurtowego opon. Dzi ki zintegrowaniu
obu systemów operatorzy Dzia u Obs ugi Klienta OPONEO.PL maj  wgl d w mo liwo ci realizacji
poszczególnego zamówienia w oparciu o rzeczywiste stany magazynowe partnerów. Integracja
zapewnia wymian  danych mi dzy systemami Emitenta i jego dostawców w czasie rzeczywistym,
poprzez automatyczne lub r czne adowanie danych w zabezpieczonych sesjach (raz lub kilka razy
dziennie). W tym trybie operatorzy Dzia u Obs ugi Klienta widz  dost pne opcje realizacji
pojedynczego zamówienia  (partner, cena) ju  w chwili jego z o enia przez klienta sklepu
internetowego. Daje to znaczn  oszcz dno  czasu potrzebnego na obs ug  pojedynczego
zamówienia. Dodatkowo stwarza to mo liwo  wprowadzania dalszych ulepsze  polegaj cych na
automatyzacji procesu obs ugi wielu zamówie  o identycznych parametrach wed ug zadanych regu .
Czynnikiem ograniczaj cym mo liwo ci ilo ciowe obs ugi zamówie  w wariancie „magazyn partnera”
jest zdolno  partnerów do terminowego przygotowania wymaganej liczby przesy ek i wydania ich
firmie kurierskiej, a tak e przepustowo  logistyczna zewn trznych firm kurierskich. Dywersyfikacja
dostawców – zintegrowanych Partnerów zapewnia wysoki potencja  obs ugi zamówie  oraz
zabezpiecza ich realizacj  przez innych Partnerów w przypadku niewywi zania si  z realizacji
dostawców pierwotnie przydzielonych do realizacji zamówienia. Obecne jest ryzyko b dów
pope nianych przez pracowników firm Partnerów zaanga owanych w realizacj  zamówie  poniewa
OPONEO.PL nie sprawuje nad nimi bezpo redniej kontroli. Wymienione ryzyko nasila si  w okresach
szczytów sezonowych, zw aszcza jesieni , gdy wyst puje znaczne obci enie partnerów ich
tradycyjn  dzia alno ci  hurtow . W sytuacjach nasilenia sprzeda y aktywno  partnerów w ramach
wspó pracy z OPONEO.PL mo e by  traktowana mniej priorytetowo, bo chocia  ma charakter
masowy i generuje partnerom znaczny obrót, to jednak jest ob o ona du o ni sz  mar  ni  ich
tradycyjna sprzeda  hurtowa. Nale y jednak zaznaczy , e zjawisko to ma tendencj  malej c  wobec
post puj cego wzrostu znaczenia OPONEO.PL na rynku, wywieranej na partnerach presji na
gwarancj  utrzymania wysokiego standardu wspó pracy oraz widoczn  popraw  rzetelno ci
dostawców OPONEO.PL.

Wyboru dostawcy do obs ugi pojedynczego zamówienia dokonuje operator - zale y od indywidualnych
warunków zakupowych oferowanych przez ka dego partnera. Cz stokro  do zada  operatorów
obs uguj cych zamówienia nale y ustalenie dost pno ci towaru tradycyjnymi metodami, jak np.
telefoniczny kontakt z dostawcami. Do wiadczeni operatorzy ju  po kilkumiesi cznym sta u pracy s
dobrze zorientowani w profilu dost pno ci ró nych asortymentów opon w ród partnerów
OPONEO.PL. W wi kszo ci przypadków nawet zamówienia wymagaj ce indywidualnej obs ugi przez
operatora s  realizowane w dniu z o enia, a wysy ka towaru nast puje nast pnego dnia roboczego.
Skuteczno  realizacji zamówie  kszta tuje si  na rednim poziomie oko o 96%.

Droga towaru

System IT spe nia funkcj  koordynuj c  przep yw towaru mi dzy magazynem w asnym, magazynami
partnerów a odbiorc  - klientem sklepu internetowego. Od lokalizacji towaru zale y czas realizacji
zamówienia. System IT realizuje funkcj  skojarzenia towaru zamówionego przez klienta ze
zgromadzonymi danymi o dost pno ci tego towaru w magazynie w asnym lub w ród partnerów. W
przypadku dost pno ci towaru w którymkolwiek z tych róde , zaraz po weryfikacji zamawiaj cego
klienta, realizowana jest wysy ka towaru za pomoc  zewn trznych firm kurierskich DHL lub
GLS/Masterlink. W przypadku partnerów zwyk ych wysy ka towaru jest uwarunkowana nie tylko
weryfikacj  klienta przez operatora OPONEO.PL, ale równie  oczekiwaniem na potwierdzenie
dost pno ci przez jak najwi ksz  liczb  dostawców (dla zapewnienia wyboru najkorzystniejszej ceny
zakupu). Partnerzy OPONEO.PL z poziomu u ytkownika systemu IT drukuj  dokumenty przewozowe
dla przydzielonych im zamówie , przygotowuj  towar do wysy ki oraz przekazuj  go kurierom. Ka dy
list przewozowy wygenerowany z systemu obs ugi zamówie  OPONEO.PL jest ledzony w systemie
trackingowym firmy kurierskiej, a dzi ki integracji obu systemów odbiór przesy ki z towarem przez
klienta zostaje automatycznie zarejestrowany i skutkuje zmian  statusu zamówienia na „odebrane”.
Zaawansowana integracja pomi dzy systemami trackingowymi wspó pracuj cych firm kurierskich a
systemem IT OPONEO.PL umo liwia precyzyjne informowanie klientów o statusie ich zamówienia
oraz etapie realizacji dostawy towaru.

Niezale nie od miejsca nadania przesy ki (magazyn w asny, magazyny partnerów) obs uga
logistyczna jest realizowana wed ug warunków umowy pomi dzy OPONEO.PL a zewn trzn  firm
kuriersk .

Formy p atno ci za towar

W 2006 roku oko o 80% p atno ci za towar zakupiony w sklepie internetowym OPONEO.PL by o
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realizowanych za pomoc  pobrania kurierskiego (a w I kwartal 2007 roku 87%). Aktualnie
OPONEO.PL korzysta z obs ugi dwóch du ych firm kurierskich: DHL Express oraz GLS Poland. W
przypadku obu wymienionych firm kurierskich kwota pobrania gotówk  uzyskana przez kuriera od
klienta jest przekazywana przelewem na konto OPONEO.PL przed up ywem 7 dni roboczych od daty
pobrania.

W 2006 roku oko o 3,5% klientów zap aci o kart  (w I kwartale 2007 roku 4,4%). W tym przypadku
potr cana jest op ata prowizyjna w wysoko ci 2,5% warto ci transakcji, tytu em obs ugi przez
operatora. Obecnie obs ug  p atno ci kart  realizuje firma Polcard. Z uwagi na dotychczas
obserwowane preferencje klientów dokonuj cych zakupu opon w sklepach internetowych
OPONEO.PL w najbli szym czasie nie jest planowane wprowadzenie dodatkowych form p atno ci za
towar na obszarze Polski. Prowadzone s  negocjacje w celu obni enia op at za obs ug  transakcji
kartowych.

Pozosta e p atno ci s  realizowane przelewem. Taka forma p atno ci obowi zuje w przypadku
pozytywnie zweryfikowanych klientów flotowych, gdy stosowany jest termin p atno ci za towar
dostarczony na podstawie faktury, a tak e w przypadku przedp aty przelewem przed dostarczeniem
zamówionego towaru na podstawie faktury pro forma.

Obs uga posprzeda owa

W ród przytaczanych powszechnie obiegowych opinii na temat ryzyka wyst puj cego przy zakupie
opon w sklepach internetowych cz sto wspomina si  o pozostawianiu klienta po transakcji bez
adnego wsparcia z tytu u gwarancji lub innych przypadków wymagaj cych czasoch onnej,

indywidualnej obs ugi ze strony sprzedawcy. OPONEO.PL od pocz tku swojej dzia alno ci e-
commerce k adzie nacisk na budowanie zaufania oraz relacji zapewniaj cych klientom poczucie
wsparcia w typowych problemach wyst puj cych przy odbiorze dostarczanych opon lub pó niej, ju
podczas ich eksploatacji. Przypadki wymagaj ce dodatkowych dzia a  w celu skorygowania b dów
oraz obs uga gwarancji i reklamacji nale  do obowi zków wykonywanych przez pracowników sekcji
interwencji. Utrudnienie wynikaj ce ze specyfiki sprzeda y wysy kowej polegaj ce na braku
bezpo redniego kontaktu sprzedawcy z nabywc  determinuje rol  logistyki jako kluczowego elementu
kosztowego obs ugi posprzeda nej. D enie do minimalizacji kosztów w procedurach reklamacyjnych
przy jednoczesnym zapewnieniu klientowi mo liwie najwy szego poziomu obs ugi by o procesem
d ugotrwa ym i mudnym, doskonalonym jednak konsekwentnie przez lata prowadzonej dzia alno ci.
Obecnie, reklamacje opon marek, które posiadaj  oficjalnych dystrybutorów w Polsce s
przekazywane ich regionalnym rzeczoznawcom, którzy s  zobowi zani do ich rozpatrzenia zgodnie z
obowi zuj cymi przepisami prawa. W takim przypadku, z punktu widzenia klienta, obs uga
gwarancyjna opon zakupionych w sklepie internetowym OPONEO.PL nie ró ni si  od tej, jak
wiadczy tradycyjny sprzedawca lokalny. Z punktu widzenia OPONEO.PL jako sprzedawcy nie

wyst puje wówczas k opotliwy i kosztowny czynnik logistyczny. W przypadku marek opon
importowanych samodzielnie przez OPONEO.PL istnieje konieczno  dokonania ekspertyzy opony w
siedzibie OPONEO.PL, co wi e si  z wysy k . Wszelkie formalno ci zwi zane z wysy k  za pomoc
zewn trznej firmy kurierskiej s  wykonywane przez pracownika dzia u interwencji OPONEO.PL. Klient
zg asza telefonicznie lub e-mailem roszczenie gwarancyjne, wydaje opon  umówionemu kurierowi, a
po uwzgl dnieniu gwarancji otrzymuje now  opon  nie ponosz c adnych kosztów wysy ki. W
przypadku nieuwzgl dnienia roszcze  gwarancyjnych klienta, opona jest mu zwracana oraz jest on
obci any wszystkimi kosztami wysy ki opony wed ug stawek OPONEO.PL. W przypadku towaru
b dnie zamówionego przez klienta, sekcja interwencji zajmuje si  zorganizowaniem jak najszybszej
wysy ki w a ciwych opon do klienta przy równoczesnym sprowadzeniu b dnie wybranych z powrotem
do magazynu. W takiej sytuacji klient jest obci any wy cznie kosztem powrotnej wysy ki opon do
magazynu wed ug stawki kurierskiej ustalonej dla OPONEO.PL. Podobna procedura jest stosowana w
przypadku wyst pienia b du w wydaniu towaru z magazynu (b d po stronie sprzedawcy –
OPONEO.PL), kiedy klientowi jest dor czany towar niezgodny z zamówieniem, z t  jednak ró nic , e
wówczas klient nie ponosi adnych kosztów zwi zanych z dodatkow  wysy k . Dodatkowo, w formie
przeprosin za utrudnienie klient otrzymuje wówczas od OPONEO.PL upominek (drobne akcesoria
motoryzacyjne lub odzie  reklamow ). Nale y podkre li , e b dy zawinione przez magazyn
dostawcy nie nale  do cz stych i przewa nie wyst puj  w przypadku wysy ek z magazynów
partnerów OPONEO.PL. Odr bnym typem obs ugiwanych interwencji s  przypadki zagubienia lub
b dnego dor czania opon przez zewn trzne firmy kurierskie. S  one rozwi zywane przez powtórn
pe n  procedur  obs ugi zamówienia klienta w przyspieszonym trybie, oraz przekazanie klientowi
rekompensaty w postaci upominku. Formalno ci zwi zane z b dem firmy kurierskiej s  za atwiane
mi dzy stronami zgodnie z ustaleniami obowi zuj cej umowy.
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Klient, który naby  opony w sklepie internetowym, a zatem dokona  zakupu na odleg o  posiada
ustawowe prawo do zwrotu towaru w terminie 10 dni. Wynika to z ustawy o ochronie niektórych praw
konsumentów oraz o odpowiedzialno ci za szkod  wyrz dzon  przez produkt niebezpieczny z dnia 2
marca 2000 r. (Dz.U. z 2000 r., Nr 22, poz. 271). Obs ugi takich przypadków, cho  ich ilo  jest
znikoma, podejmuje si  równie  sekcja interwencji. Do klienta zostaje wys any kurier w celu pobrania
zwracanych opon, a kwota transakcji jest zwracana klientowi nie pó niej ni  w terminie 14 dni od daty
otrzymania od klienta o wiadczenia o odst pieniu od umowy. Klient jest obci any kosztem powrotnej
wysy ki opon do magazynu wed ug stawki kurierskiej ustalonej dla OPONEO.PL.

Cechy charakteryzuj ce sprzeda  internetow  decyduj ce o przewadze nad tradycyjnymi
kana ami sprzeda y

Sklep internetowy pod domen  www.opony.com obecny na rynku od 2001 roku oraz portal dla
u ytkowników opon www.opony.com.pl dzia aj cy od 1999 roku ciesz  si  zaufaniem klientów i s
dobrze identyfikowane przez polskich u ytkowników Internetu. Posty na wielu forach dyskusyjnych
cz sto powo uj  si  na oceny opon zgromadzone przez OPONEO.PL oraz traktuj  o korzystnej
ofercie sklepu internetowego www.opony.com.

Dzi ki danym zgromadzonym na temat zachowa  klientów zamawiaj cych w sklepie internetowym
mo na przeprowadza  szczegó owe analizy preferencji u ytkowników, cz stotliwo ci zakupu opon,
czynników wp ywaj cych na wybór okre lonych opon. Dodatkow  zalet  internetowego kana u
sprzeda y jest mo liwo  utrzymywania kontaktu z klientem po dokonaniu transakcji. Prowadzony
przez OPONEO.PL system zwrotnej oceny obs ugi i dostawy przez klienta dostarcza bardzo cennych
informacji na temat poziomu satysfakcji oraz pozwala wychwyci  elementy obs ugi klienta wymagaj ce
udoskonale . Obecnie z systemu oceny sklepu po transakcji korzysta oko o 40% obs u onych
klientów, przy czym rednia ocena wynosi nieco powy ej 9 punktów w 10-stopniowej skali. Klienci,
którzy wyrazili zgod  na wykorzystanie ich adresu e-mail po dokonaniu transakcji otrzymuj
spersonalizowane oferty na podstawie ich prawdopodobnych preferencji i u ytkowanych rozmiarów
opon. T  sam  drog  klienci s  zapraszani do przekazywania ocen u ytkowania zakupionych opon
(12 miesi cy od daty zakupu opon), co zapewnia sta y przyrost ilo ci opinii udost pnianych wszystkim
u ytkownikom sklepów internetowych i portali nale cych do OPONEO.PL. Aktualnie oko o 20%
klientów dokonuje zwrotnej oceny u ytkowanych opon, które zakupili 12 miesi cy wcze niej w
sklepach internetowych Emitenta.

Funkcjonalno  narz dzi wspomagaj cych wybór opon

Poza przytaczan  ju  wcze niej, najwi ksz  w Europie baz  ocen u ytkowników opon w sklepach
internetowych i portalach OPONEO.PL wykorzystywane s  równie  inne narz dzia u atwiaj ce
dobranie odpowiednich opon do ka dego pojazdu. Jednym ze wspomnianych narz dzi jest kreator
doboru opon do konkretnego modelu samochodu, dzi ki któremu u ytkownik mo e sprawdzi
nominalny rozmiar opon montowany fabrycznie w jego poje dzie. Jest to narz dzie przydatne
chocia by dla posiadaczy samochodów zakupionych z oponami letnimi zamontowanymi na felgach
aluminiowych, którzy zamierzaj  na zim  wyposa y  swoje auta w felgi stalowe standardowego lub
innego rozmiaru wraz z oponami zimowymi. Innym przydatnym narz dziem udost pnianym online jest
kalkulator s u cy do obliczania rozmiarów opon alternatywnych dla oryginalnego, w zadanym
zakresie tolerancji. Dzi ki temu narz dziu u ytkownik mo e bezpiecznie poszerzy  zakres wyboru
opon do swojego pojazdu, zyskuje wi ksz  swobod  równocze nie zmniejszaj c ryzyko pope nienia
b du.

Konfigurator felg aluminiowych

Najbardziej skomplikowanym, ale te  najefektowniejszym wizualnie narz dziem, dostarczanym online
przez Emitenta, jest konfigurator felg aluminiowych. Pozwala on na sprawdzenie, jak b dzie wygl da
wybrany model samochodu z zamontowanymi felgami z oferty sklepu internetowego. Obecnie w
internecie jest udost pniana pierwsza wersja konfiguratora, korzystaj ca ze zdj  profili nadwozi
samochodów zgromadzonych we w asnej bazie, bez mo liwo ci dodawania fotografii przez
u ytkowników. Trwaj  prace nad znacznie ulepszon  wersj  o wy szej interaktywno ci. Konfigurator
w nowej wersji daje u ytkownikowi mo liwo  dodawania online zdj cia profilu w asnego pojazdu, a
tak e udost pniania go pó niej innym u ytkownikom w internecie. Na podstawie sonda y
przeprowadzonych przez OPONEO.PL stwierdzono, e wi kszo  u ytkowników poszukuje
ciekawych wzorów felg aluminiowych w celu nadania ich autom atrakcyjnego i wyró niaj cego je
wygl du. W obliczu takiego podej cia, kluczowym elementem w procesie wyboru felg jest
przedstawienie klientowi wizualizacji jego samochodu (na podstawie fotografii dodanej online w czasie
rzeczywistym) wraz z felgami oferowanymi w sklepie internetowym. Funkcjonalno  tego rozwi zania
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przewy sza tradycyjne metody sprzeda y felg, poniewa  udaj c si  do salonu sprzeda y lub serwisu,
gdzie fizycznie s  prezentowane ró ne wzory, klient nie jest w stanie uzyska  efektu kompozycji
wizualnej sylwetki wozu z wybranymi ko ami. W tradycyjnym kanale sprzeda y felg aluminiowych,
klient w pewnym sensie dokonuje wyboru „w ciemno” zdaj c si  na swoj  wyobra ni  i nie zawsze
rzetelne doradztwo sprzedawcy, a dopiero po dokonaniu zakupu i monta u okazuje si , w jakim
stopniu wybór by  zgodny z oczekiwaniami. Nowy konfigurator felg aluminiowych wspomaga
wyobra ni  klienta, daj c mu swobod  oceny wygl du w a nie jego samochodu z dowolnymi
pasuj cymi do tego auta wzorami felg z oferty OPONEO.PL. Wykonanie tego narz dzia jest
technologicznie bardzo skomplikowane mi dzy innymi ze wzgl du na rozwi zanie kwestii
standaryzacji fotografii samochodu w czasie rzeczywistym podczas wprowadzania jej do systemu, co
prawdopodobnie jest przyczyn  wcze niejszego niewyst powania podobnej technologii nawet w
narz dziach dostarczanych przez du ych dystrybutorów felg aluminiowych na wiecie. Dotychczas
podejmowane próby udost pniania podobnych rozwi za  przez ró nych dostawców nale y uzna  za
niepowodzenie ze wzgl du na bardzo wadliwe dzia anie, nisk  jako  dyskwalifikuj c  walory
wizualne lub bardzo skomplikowan  i czasoch onn  obs ug  trudn  do opanowania i zniech caj c
przeci tnego u ytkownika internetu.

Budowanie internetowej spo eczno ci u ytkowników opon

O przynale no ci do spo eczno ci u ytkowników opon mo emy zacz  mówi  w chwili, gdy internauta
zaczyna odwiedza  serwis internetowy z zamiarem skorzystania z narz dzi online cz ciej ni
bezpo rednio w celu dokonania zakupu. W pocz tkowym okresie wi kszo  u ytkowników trafia a na
strony OPONEO.PL po raz pierwszy w chwili wyst pienia potrzeby zakupu nowych opon. Cz
u ytkowników o niesprecyzowanym zdaniu na temat opon korzysta z narz dzi doradczych takich jak:
baza opinii u ytkowników, katalog rozmiarów fabrycznych lub kalkulatora zamienników. Wielu klientów
preferuj cych bezpo redni kontakt z ekspertem korzysta równie  z infolinii, gdzie operatorzy
doradzaj  ogumienie najbardziej odpowiednie dla danego modelu samochodu oraz indywidualnych
warunków eksploatacji przez u ytkownika. Obecnie najwy sz  interaktywno  posiada baza opinii
u ytkowników, gdzie klient mo e by  nie tylko biernym odbiorc  subiektywnych ocen opon
pochodz cych od innych kierowców, ale równie  ma mo liwo  podzielenia si  swoimi wra eniami z
eksploatacji oraz przydzielania not poszczególnym cechom opony. Stwierdzono, e wi kszo
klientów korzystaj cych z bazy opinii przed dokonaniem zakupu wprowadza pó niej do bazy w asn ,
subiektywn  opini  na temat ju  zakupionych i u ytkowanych przez pewien czas opon. U ytkownicy ci
cz ciej korzystaj  z narz dzi online w celach informacyjnych ni  transakcyjnych, co jednak jest
wa nym czynnikiem lojalno ciowym, cz sto decyduj cym o wyborze przez nich miejsca dokonania
zakupu opon. W latach 2004-2006 internauci wystawili odpowiednio: 3 697 opinii (2004), 4 271 opinii
(2005) i 7 621 opinii (2006). W I kwartale 2007 roku internauci wystawili 2 792 opinie, co oznacza
wzrost o 112% w porównaniu z I kwarta em 2006 roku.

Du  popularno ci  u ytkowników cieszy si  bezp atna „Tablica og osze ” pozwalaj ca na
umieszczanie ofert kupna, sprzeda y lub zamiany dowolnych opon, felg lub urz dze  i akcesoriów
wyposa enia serwisów. Pomimo, e w internecie istnieje wiele ogólnych serwisów og oszeniowych i
aukcyjnych, to jednak „Tablica og osze ” rejestruje regularny nap yw od kilkunastu do kilkudziesi ciu
og osze  dziennie i obserwowana jest sta a tendencja wzrostowa. Walorami przyczyniaj cymi si  do
sukcesu tego narz dzia jest jego ergonomia oraz osadzenie w obr bie spo eczno ci u ytkowników
opon, wewn trz grupy docelowej nadawców i odbiorców wyspecjalizowanych og osze .

Forum dyskusyjne portalu opony.com.pl spe nia funkcj  wspomagaj c  korzystne relacje pomi dzy
u ytkownikami, a tak e daje samemu serwisowi okazj  wzmocnienia roli doradczej poprzez mo liwo
udzielania pomocy pytaj cym. Do obowi zków ekspertów zatrudnionych w OPONEO.PL nale y
aktywny udzia  w dyskusjach na forum, co oprócz podnoszenia walorów u ytkowych tego dzia u
skutkuje dodatkowo zwrotn  informacj  o wyst puj cych w ród u ytkowników autentycznych
przypadkach problemów i sposobach ich rozwi zywania.

Kolejnym rozwi zaniem wp ywaj cym na budowanie internetowej spo eczno ci u ytkowników opon
jest mechanizm gromadzenia opinii o warsztatach i serwisach obs ugi ogumienia. Klienci, którzy
zakupili opony w sklepach internetowych OPONEO.PL maj  mo liwo  dodania zwrotnie w asnej
oceny poziomu obs ugi w serwisie, w którym dokonywany by  monta  ogumienia oraz inne czynno ci
serwisowe, jak np. wywa anie czy prostowanie obr czy. Uzyskana baza punktów obs ugi ocenionych
przez klientów OPONEO.PL daje Emitentowi mo liwo  kierowania swoich przysz ych klientów do
sprawdzonych i rekomendowanych serwisów w ca ym kraju.
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Wiele cech kluczowych dla budowania spo eczno ci wokó  rozwi za  oferowanych w serwisie
internetowym zawiera wdra any obecnie projekt felgi.pl. Szczególny nacisk zosta  po o ony na
aspekty wizualne oraz dostarczenie u ytkownikowi mo liwo ci demonstrowania wyj tkowo ci jego
samochodu. Rankingi tworzone online przez osoby odwiedzaj ce serwis felgi.pl, mo liwo
zak adania grup posiadaj cych zbli one cechy lub podobne fascynacje, to tylko niektóre z form
interaktywnego uczestnictwa u ytkowników w tym serwisie. Zgodnie z obecnie panuj cymi
tendencjami i kierunkami ewolucji serwisów internetowych projekt felgi.pl zosta  zaprojektowany jako
dosy  otwarta platforma stwarzaj ca odwiedzaj cym wiele mo liwo ci swobodnego kszta towania
zawarto ci, jednak w kluczowych punktach serwisu mechanizm serwuje elementy e-commerce
eksponuj ce produkty z oferty handlowej Emitenta.

Samodzielne sonda e przeprowadzane przez OPONEO.PL oraz analiza zachowa  u ytkowników w
prowadzonych portalach i sklepach internetowych wiadcz  o rosn cej roli spo eczno ci
u ytkowników, którzy coraz wy ej ceni  mo liwo  partycypacji ni  bierny dost p do publikacji.
Zaobserwowane zjawiska pokrywaj  si  z rozszerzaj cym si  w Internecie trendem Web 2.0. Plany
rozwojowe flagowego portalu www.opony.com.pl uwzgl dniaj  tendencje zmian obserwowane w
internecie, a portal www.felgi.pl w nowej wersji mo na b dzie ju  uzna  za zgodny z ide  Web 2.0.

O rozwoju spo eczno ci internetowej tworzonej w oparciu o serwisy Emitenta informuj  poni sze
statystyki:

Tabela 25 Statystyki serwisów OPONEO.PL S.A.

w szt. UU* PV**

I kwarta  2007 782 707 13 552 421

I kwarta  2006 507 152 8 052 283

2006 1 596 571 28 288 783

2005 769 707 16 868 365

2004 330 320 7 044 215

ród o: Emitent

* UU – u ytkownik unikalny

Unikalny u ytkownik - termin okre laj cy prawdopodobn  liczb  pojedynczych osób korzystaj cych
z danego serwisu internetowego. Do momentu wprowadzenia sposobów ustalania liczby unikalnych
u ytkowników liczy o si  pojedyncze wizyty lub ods ony stron www. Liczba pojedynczych ods on stron
nie jest jednak dobr  miar  ich popularno ci, gdy  jedna osoba mo e ich wykonywa  setki nawet
jednego dnia.

** PV – page view – ods ony

Ods ona to zdarzenie polegaj ce na obejrzeniu strony monitorowanej. Monitorowaniu podlegaj  tylko
te strony, w kodzie którym umieszczono skrypt zliczaj cy.

Liczba ods on jest statystyk , która jest najbardziej wra liwa na zmiany nat enia ruchu na witrynie.
Nag y wzrost lub spadek popularno ci witryny b dzie najlepiej widoczny przy porównywaniu w a nie
liczby ods on w kolejnych przedzia ach czasu. Dla przyk adu - mo na wyobrazi  sobie hipotetyczn
sytuacj , w której w dwóch kolejnych miesi cach liczba wykonanych wizyt jest taka sama, natomiast
liczba ods on w drugim miesi cu jest pi ciokrotnie wi ksza ni  w pierwszym miesi cu (oznacza to, e
wizyty w drugim miesi cu by y pi ciokrotnie d u sze ni  w pierwszym miesi cu).

Znaczenie infolinii w obs udze klienta OPONEO.PL

Pomimo ewoluowania stron WWW w kierunku coraz wy szej interaktywno ci, istnieje dosy  du e
grono u ytkowników ograniczaj cych si  wy cznie do korzystania z podstawowych funkcji e-
commerce. W ród osób poszukuj cych opon w Internecie i dokonuj cych tam zakupu ci gle do
powszechne jest traktowanie oferty sklepu internetowego jako wst pnej, orientacyjnej informacji o
cenie produktów. U ytkownicy ci po zapoznaniu si  z ofert  preferuj  bezpo redni kontakt
telefoniczny ze sprzedawc  w celu upewnienia si  co do warunków, dost pno ci i sposobu realizacji
zamówienia. Po uzyskaniu od operatora wszystkich po danych informacji, które oczywi cie s
równie  dost pne na stronach sklepu internetowego, klient taki cz sto decyduje si  na z o enie
zamówienia podczas trwaj cej rozmowy telefonicznej. Inn  grup  klientów s  nabywcy s abo

http://www.opony.com.pl
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zorientowani w specyfice produktu, jakim s  opony. Pomimo dost pno ci narz dzi internetowych
wspomagaj cych proces doboru opon odpowiadaj cych indywidualnym preferencjom, klienci tacy
potrzebuj  porady eksperta, który po przeprowadzeniu z nimi krótkiego wywiadu na temat modelu
samochodu, stylu jazdy, specyfiki warunków u ytkowania oraz preferencji cenowych zaproponuje
grup  produktów spe niaj cych ich oczekiwania. Wielu spo ród tych u ytkowników dokonuje wyboru
towaru i podejmuje decyzj  o zakupie podczas rozmowy z operatorem infolinii. W obu wy ej
wymienionych przypadkach zamówienie klienta jest wprowadzane do systemu e-commerce przez
operatora call center OPONEO.PL w trakcie po czenia telefonicznego. Ze wzgl du na znacz c
liczb  kontaktów telefonicznych wyst puje konieczno  zatrudniania ekspertów i handlowców –
operatorów infolinii o specyficznych kwalifikacjach. Obecnie liczba operatorów koniecznych do
zapewnienia odpowiedniego poziomu obs ugi powinna waha  si  od 5 osób w miesi cach najni szego
nat enia rozmów przychodz cych, do 10 osób w szczycie sezonu jesienno-zimowego, gdy ilo
po cze  przychodz cych dochodzi do 300 na godzin . Ze wzgl du na dostrze on  przez zarz d rol
szeregowych operatorów we wprowadzaniu innowacji i ulepsze  zarówno w u ytkowanych
narz dziach informatycznych, jak i w procesach obs ugi zamówie  przyj to model rekrutacji
preferuj cy kandydatów zorientowanych w najnowszych tendencjach wyst puj cych w
spo eczno ciach internetowych. Zak adaj c, i  nowoprzyj ci pracownicy przechodz  rutynowe
przeszkolenie w zakresie kanonu wiedzy technicznej o ogumieniu, a tak e w obr bie wewn trznego
systemu IT maj  dost p do bazy najcz ciej wyst puj cych problemów i FAQ stwierdzono, e
najbardziej cennymi okazuj  si  umiej tno ci z dziedziny tzw. „orientacji internetowej”. Dobierany pod
k tem tych unikalnych umiej tno ci zespó  pracowników Dzia u Obs ugi Klienta zachowuje liczebno
zapewniaj c  obs ug  ruchu telefonicznego infolinii w szczytach sezonowych, podczas gdy jego
cz onkowie poza sezonami bior  udzia  w pracach Pionu Rozwoju i Projektów w charakterze testerów
lub konsultantów oraz wykonuj  zadania podnosz ce warto  narz dzi w serwisach oraz zawarto
informacyjn  portalu.

Jesieni  2005 roku zosta a zainstalowana profesjonalna cyfrowa centrala telefoniczna obs uguj ca
wysokowydajny, kilkudziesi ciokana owy trakt telefoniczny ISDN. Centrala jest zintegrowana z
zaawansowanym technologicznie systemem IVR pozwalaj cym na równoczesn  obs ug  wielu
systemów e-commerce, a tak e pozwala na automatyczn  obs ug  centrum informacji telefonicznej
zintegrowanego z systemem e-commerce. Telefoniczne informowanie klientów o szczegó ach
realizacji ich zamówienia, wykonywane wed ug zdefiniowanych scenariuszy przez system IVR
zintegrowany z systemem e-commerce pozwala na zmniejszenie liczby operatorów przekazuj cych
klientom telefonicznie informacje zgromadzone w systemie e-commerce (Dzia anie systemu w tej
funkcjonalno ci jest obecnie w fazie testów). Zaawansowany system monitorowania pozwala na
precyzyjn  ocen  pracy operatorów call center.

6.1.7. Wskazania wszystkich istotnych nowych produktów lub us ug, które zosta y
wprowadzone na rynek

Emitent od chwili rozpocz cia prowadzenia dzia alno ci specjalizuje si  w internetowym handlu
oponami. W ostatnich latach gama produktów oferowanych klientom powi kszy a si  znacz co.
OPONEO.PL wprowadzi  do sprzeda y felgi aluminiowe i stalowe, repliki felg fabrycznych, a cuchy
niegowe (antypo lizgowe) oraz inne produkty (car audio oraz kosmetyki do piel gnacji opon i felg).

Ponadto Spó ka rozbudowywa a ofert  w zakresie opon – wprowadzi a do sprzeda y opony ma o
znanych w Polsce marek, w tym tak e opony chi skie, oraz opony niszowe.

Felgi aluminiowe

Felgi aluminiowe s  produktem bardzo specyficznym z uwagi na kluczowe znaczenie cech
estetycznych ocieraj cych si  o sztuk  u ytkow . Nasilaj ce si  d enie w a cicieli samochodów do
indywidualizacji ich wygl du, sk ania do wyboru takiego wzoru felg aluminiowych, który nie tylko
odró ni wygl d pojazdu od seryjnego modelu, ale równie  nada mu odpowiedniej charakterystyki
(agresywnej, klasycznej, futurystycznej) podkre laj cej osobowo  w a ciciela. W zwi zku z du ym
znaczeniem wizualizacji w procesie dobierania felg aluminiowych do konkretnego samochodu, produkt
ten potencjalnie dobrze nadaje si  do sprzeda y internetowej. Teoretycznie wystarczy pokaza
klientowi na stronie sklepu sylwetk  pojazdu z na o onymi na ni  zdj ciami felg z oferty. W praktyce
klienci oczekuj  doskonalszego narz dzia, które pozwoli im przekona  si , jak mo e wygl da
samochód po zainstalowaniu ró nych felg – aby dokona  trafniejszego wyboru.

Obecnie oferta felg aluminiowych w sklepach internetowych OPONEO.PL pokrywa si  z
asortymentem du ych polskich dystrybutorów takich jak: Alcar, Prince, R.TEC Polska, Toora Poland,
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Arcasting Polska, Inbud-Faro. Dodatkowo Emitent rozwija import w asny felg aluminiowych chi skiej
produkcji. W 2006 r. zosta y nawi zane kontakty handlowe z kilkoma europejskimi i azjatyckimi
dostawcami felg o nowych, atrakcyjnych wzorach. W przysz o ci spó ka b dzie kontynuowa  proces
wzbogacania oferty o nowe wzory felg mniej znanych marek atrakcyjnych cenowo w oparciu o
samodzielny import i w asne stany magazynowe. Równolegle planowane jest nawi zanie wspó pracy
partnerskiej ze wszystkimi wi kszymi europejskimi dystrybutorami w celu realizacji zamówie
bezpo rednio z magazynów partnerów.

Obserwowana na rynku zdecydowanie wzrostowa tendencja sprzeda y felg aluminiowych znajduje
odzwierciedlenie równie  we wzro cie sprzeda y felg aluminiowych w sklepach internetowych
OPONEO.PL. Klienci Spó ki zakupili w 2004 roku 229 felg aluminiowych, w 2005 roku 904 felgi
aluminiowe, a w 2006 roku 3 042 felgi aluminiowe. W I kwartale 2007 roku kliencie kupili 1 361 felg
aluminiowych, co oznacza wzrost o 161% w porównaniu z I kwarta em 2006 roku.

Wolumen sprzeda y felg aluminiowych w sklepie internetowym OPONEO.PL nie jest zbyt du y w
porównaniu ze sprzeda  opon, a wzrost wynika raczej z ogólnego wzrostu penetracji internetu oraz
przyrostu ilo ci klientów - wcze niejszych nabywców opon i ich rosn cego zaufania do sklepu, a tak e
niskich cen felg. Emitent zauwa a cz sto wyst puj ce zjawisko, które polega na tym, e klient wybiera
felgi aluminiowe w tradycyjnych punktach sprzeda y (nieinternetowych), po czym sk ada zamówienie
w sklepie internetowym ze wzgl du na ni sz  cen . Potwierdza to istotn  rol  narz dzia
internetowego s u cego do zaawansowanej wizualizacji oferty felg aluminiowych zintegrowanego z
bazami aplikacji felg dla ró nych modeli samochodów. Z tego powodu Emitent b dzie prowadzi  w
2007 roku dalsze intensywne prace nad udoskonaleniem konfiguratora felg aluminiowych.

Felgi stalowe

Popyt na felgi stalowe w znacznym stopniu jest uzale niony od ilo ci samochodów nowych i
u ywanych sprzedawanych z zamontowanymi felgami aluminiowymi. Klienci, którzy nie chc  si
nara a  na zniszczenie posiadanych felg aluminiowych w warunkach zimowych nabywaj  felgi
stalowe, niejednokrotnie równocze nie z zakupem opon zimowych. W przypadku obr czy stalowych
nie wyst puje czynnik estetyczny. Potencjalnego nabywc  interesuje tylko dobranie odpowiedniego
rozmiaru felgi dla danego modelu samochodu, dost pno  magazynowa oferty oraz atrakcyjna cena.
Kluczowym elementem oferty internetowej felg stalowych jest wyposa enie sklepu w narz dzie
zapewniaj ce w a ciwy dobór rozmiaru felgi do modelu auta. Narz dzie takie znajduje si  obecnie w
fazie implementacji w sklepach internetowych OPONEO.PL oferuj cych obr cze stalowe.

Wzrost sprzeda y felg stalowych b dzie post powa  proporcjonalnie do wzrostu popularno ci
internetowego kana u sprzeda y oraz wzrostu liczby samochodów. Sprzeda  felg stalowych wynios a
w 2004 roku 251 sztuk, w 2005 roku 1 181 sztuk, a w 2006 roku 3 478 sztuk. W I kwartale 2007 roku
sprzeda  felg stalowych wynios a 1 236 sztuk, co oznacza wzrost o 153% w porównaniu z I kwarta em
2006 roku.

Repliki felg fabrycznych

Repliki felg fabrycznych s  felgami aluminiowymi o wzornictwie bardzo zbli onym do oryginalnych felg
aluminiowych dostarczanych jako wyposa enie OEM. Optyczne podobie stwo do oryginalnych
wzorów zaspokaja potrzeby niektórych u ytkowników ceni cych harmonijny wygl d samochodu.
Producenci replik felg fabrycznych nie naruszaj  praw w a cicieli wzorów oryginalnych, a cena repliki
jest znacznie ni sza ni  felgi oryginalnej. Sprzeda  replik rozpocz a si  w sklepach internetowych
OPONEO.PL w 2005 roku i jest realizowana w ca o ci z magazynu partnera – producenta w oskiego.
W 2005 roku Emitent sprzeda  40 sztuk replik felg fabrycznych, a w 2006 roku 101 sztuk (w I kwartale
2007 roku 88 sztuk). Spó ka spodziewa si  nieznacznego wzrost sprzeda y replik na rynku polskim,
co b dzie si  wi za o z wprowadzeniem ulepszonej wersji konfiguratora felg aluminiowych celem
skuteczniejszej wizualizacji. Na wzrost sprzeda y b dzie mia o wp yw równie  zwi kszanie si  ilo ci
samochodów zarejestrowanych w Polsce.

a cuchy niegowe (antypo lizgowe)

Sklepy internetowe prowadzone przez OPONEO.PL w grudniu 2004 roku wprowadzi y do sprzeda y
a cuchy antypo lizgowe w zakresie asortymentu dostarczanego przez dystrybutora na Polsk  marki
Pewag. W roku 2005 oferta powi kszy a si  o a cuchy Maggi Catene sprowadzane przez
OPONEO.PL bezpo rednio od producenta w oskiego. a cuchy antypo lizgowe s  towarem
sezonowym charakteryzuj cym si  nasileniem sprzeda y w okresach ferii zimowych i wyjazdów na
narty. Du e zró nicowanie asortymentowe oraz dobra ekspozycja towaru w sklepach internetowych
zapewnia klientom mo liwo  wyboru rodzaju a cucha do samochodu i warunków, w jakich
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u ytkownik zamierza go u ywa . Spó ka nie oczekuje wzrostu sprzeda y a cuchów niegowych
ponad redni wzrost segmentu e-commerce. W 2004 roku OPONEO.PL sprzeda o 43 komplety
a cuchów antypo lizgowych, w 2005 roku 292 komplety, a w 2006 roku 310 kompletów. W I kwartale
2007 roku sprzeda  a cuchów antypo lizgowych wynios a 54 sztuki.

Inne produkty

Kosmetyki do piel gnacji opon i felg

Testowa sprzeda  markowych kosmetyków Turtle Wax osi ga ladowe wyniki. Wszystkie zamówienia
sk adane na kosmetyki towarzysz  zamówieniom na opony lub felgi. W przysz o ci b d
przeprowadzane próby prowadzenia sprzeda y kojarzonej kosmetyków z produktami znajduj cymi si
w koszyku klienta. Sprzeda  kosmetyków jest atrakcyjna z uwagi na wysok  mar . Planowane s
równie  próby wprowadzenia do sprzeda y ekskluzywnych marek trudno dost pnych w Polsce, dzi ki
nawi zaniu bezpo redniej wspó pracy z zagranicznymi dostawcami.

Car Audio

Asortyment car audio marki Clarion wprowadzony testowo do sklepów internetowych nie notuje
znacz cej sprzeda y. Przypuszczalnie produkty car audio s  zbyt odleg e od kontekstu, w którym
u ytkownicy odwiedzaj  sklepy internetowe OPONEO.PL.

Opony ma o znanych marek, w tym chi skie, oraz niszowe

Opony Kyoto

W 2005 roku Spó ka zakupi a opony marki Kyoto bezpo rednio od chi skiego producenta. Wyniki
sprzeda y tych opon nale y uzna  za zadowalaj ce, chocia  w a ciwo ci samych opon nie nale  do
najlepszych. Opony Kyoto by y sprzedawane jako najta szy produkt w popularnym rozmiarze
205/55R16. Klienci kontaktuj cy si  z ekspertami OPONEO.PL byli informowani o nienajwy szych
parametrach opon Kyoto, wi c ich decyzje o zakupie w wi kszo ci przypadków nale y uzna  za
wiadome i podyktowane przede wszystkim bardzo nisk  cen  (stanowi ona oko o 50% ceny opon
redniej klasy w tym samym rozmiarze). O dobrej orientacji klienta w kwestii parametrów opon Kyoto

przed dokonaniem ich zakupu wiadczy fakt, e nie zdarza y si  ich zwroty. Nale y równie
zaznaczy , e w ród opon Kyoto sprzedanych przez OPONEO.PL nie wyst powa y wady obj te
gwarancj  w ilo ci wi kszej ni  przeci tnie (poni ej 1% wad ukrytych – reklamacje uznane). Zarz d
uznaje za uzasadnione kolejne próby wprowadzania tanich marek opon produkcji chi skiej lub
dalekowschodniej, które stanowi  alternatyw  cenow  dla klientów nie maj cych wysokich wymaga
co do w a ciwo ci opon.

Opony Nokian

Rozpocz ta w marcu 2003 roku sprzeda  fi skiej marki Nokian okaza a si  znacznym sukcesem.
Prowadzona od pocz tku intensywna kampania informacyjna o marce i poszczególnych modelach
opon zimowych, a pó niej równie  letnich, skutkuje ci g ym wzrostem sprzeda y opon Nokian. Sklepy
internetowe OPONEO.PL sprzeda y cznie ponad 16 000 sztuk opon Nokian. Emitent obserwuje
coraz wi ksz  rozpoznawalno  marki opon Nokian, zw aszcza w ród u ytkowników korzystaj cych z
internetu. Przyczynia si  do tego równie  bardzo dobra jako  tych opon przy niewygórowanej cenie.

Marki niszowe

Marki opon niszowych takich jak: np. Toyo, Falken, Yokohama, Sumitomo, s  dobrze identyfikowane i
cenione w w skich rodowiskach mi o ników tuningu i amatorsko uprawianych sportów motorowych.
Popyt na nie jest jednak du o mniejszy ni  w przypadku popularnych marek, a w konsekwencji ich
dost pno  w tradycyjnych kana ach sprzeda y jest utrudniona. Najcz ciej marki te, je li w ogóle s
oferowane, to jedynie na zamówienie z d ugim terminem realizacji i po wysokiej cenie. Producenci tych
marek cz sto nie posiadaj  sieci sprzeda y w Polsce lub wykorzystuj  posiadan  sie  dystrybucji
swoich popularnych marek, traktuj c marki niszowe jako ofert  uzupe niaj c . Dlatego z punktu
widzenia klienta o preferencjach tuningowych sklep internetowy posiadaj cy te marki w swojej sta ej
ofercie, dostarczaj cy opony w krótkich terminach i za niewygórowan  cen  jest optymaln
alternatyw  dla tradycyjnego regionalnego sprzedawcy opon. Opony marek, Falken, Sumitomo, Avon,
Toyo s  cz ciowo importowane samodzielnie przez OPONEO.PL od europejskich sprzedawców
hurtowych. OPONEO.PL utrzymuje w asne stany magazynowe tych opon dla zapewnienia
korzystnych terminów realizacji zamówie  ze sklepów internetowych.

4x4
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Opony 4x4 o agresywnych bie nikach offroad s  równie  trudno dost pne w tradycyjnych kana ach
sprzeda y. OPONEO.PL posiada takie opony w sta ej ofercie dzi ki dost powi do stanów
magazynowych oraz wi kszo ci du ych polskich i europejskich hurtowni. Realizacja zamówie  na
opony offroad, które wymagaj  wysy ki z magazynu dostawcy jest przeprowadzana w terminie nie
d u szym ni  7 dni. Istniej  obiecuj ce perspektywy zwi kszania sprzeda y opon segmentu offroad
pod warunkiem zwi kszania dost pnego asortymentu i specjalizacji oferty pod k tem zaspokajania
oczekiwa  spo eczno ci u ytkowników offroad.

Opony motocyklowe

Rosn cy popyt na szeroki asortyment opon motocyklowych oraz nieuporz dkowany rynek w zakresie
tych produktów stwarzaj  sprzyjaj ce warunki dla wprowadzenia oferty opon do motocykli w sklepach
internetowych OPONEO.PL. Dost p do magazynów systemu Hurtopon.pl oraz wi kszo ci du ych
europejskich hurtowni zapewnia odpowiednie pokrycie asortymentu stanami, a w konsekwencji
budow  zaufania klientów do sklepu internetowego. Obecne na rynku sklepy internetowe, albo
dostarczaj  w sk  asortymentowo ofert  opon motocyklowych, dla których mog  zapewni  sprawn
realizacj  zamówie , albo prezentuj  ofert  znacznie szersz  ni  rzeczywiste mo liwo ci realizacji
ewentualnych zamówie , co bardzo negatywnie wp ywa na wizerunek. Trudno ci zwi zane z brakiem
rzetelnych dostawców opon motocyklowych spowodowa y usuni cie tego asortymentu ze sklepów
internetowych OPONEO.PL w 2004 roku. Przy posiadanych obecnie ród ach zaopatrzenia w opony
mo liwe jest ponowne wprowadzenie opon motocyklowych do oferty, przy czym nale a oby zadba  o
zapewnienie w asnych zrównowa onych stanów magazynowych dla pokrycia wi kszo ci bie cych
zamówie .

6.2. G ówne rynki dzia alno ci Emitenta

Emitent zajmuje si  handlem detalicznym oponami przy wykorzystaniu Internetu. Pozosta a
dzia alno  (handel felgami, a cuchami antypo lizgowymi, akcesoriami motoryzacyjnymi oraz
dzia alno  reklamowa) ma charakter nieistotny (nie przekracza 10% przychodów netto ze sprzeda y),
a ponadto jest ci le zwi zana z podstawowym przedmiotem dzia alno ci. Z tego powodu Spó ka za
g ówny rynek dzia alno ci uznaje krajowy handel detaliczny, z zastrze eniem, e bezpo rednimi
konkurentami s  podmioty sprzedaj ce opony za po rednictwem Internetu. Oznacza to, e
podstawowym przedmiotem dzia alno ci Emitenta wed ug Polskiej Klasyfikacji Dzia alno ci (PKD) jest
sprzeda  wysy kowa prowadzona przez domy sprzeda y wysy kowej PKD 52.61 (w jej sk ad wchodzi
sprzeda  bezpo rednia prowadzona przez telewizj , radio, telefon i internet).

Ponadto w opinii Emitenta omówienia wymaga krajowy rynek wyrobów oponiarskich, w szczególno ci
od strony popytowej, a tak e internet jako medium komunikacyjne ze wzgl du na specyfik
dzia alno ci OPONEO.PL. Poni ej zamieszczone dane s  wedle wiedzy Emitenta najbardziej
aktualnymi dost pnymi danymi.

6.2.1. Rynek handlu internetowego

Internet

Specyfika dzia alno ci Emitenta polega na tym, e sprzedaje, g ównie opony, za po rednictwem
Internetu. W odró nieniu od konwencjonalnych, stacjonarnych placówek sprzeda y detalicznej nie
ka dy zainteresowany ma mo liwo  kupna opon lub innych produktów od Emitenta. Wszystko
najcz ciej za spraw  braku mo liwo ci korzystania z Internetu. G ówny Urz d Statystyczny w
opracowaniu pt. „Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunkacyjnej w 2006 roku”
zidentyfikowa  powody, ze wzgl du na które gospodarstwa domowe nie posiada y dost pu do
Internetu. Jako najcz stsze powody nieposiadania dost pu do Internetu ankietowani wskazywali
cztery przyczyny: brak potrzeby korzystania, zbyt wysokie koszty sprz tu, zbyt wysokie koszty
dost pu, brak odpowiednich umiej tno ci. Najtrudniejsza do przezwyci enia jest pierwsza przyczyna
– brak potrzeby korzystania. Je eli, kto  nie czuje potrzeby korzystania z Internetu, to ma o
prawdopodobne, aby w przysz o ci sta  si  klientem OPONEO.PL. O wiele bardziej perspektywiczni
s  uczestnicy, którzy deklarowali pozosta e trzy przyczyn braku posiadania dost pu do Internetu.
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Powody nieposiadania dost pu do Internetu przez
gospodarstwa domowe
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Zród o: GUS

Wed ug cytowanego powy ej opracowania GUS ostatnie lata stanowi  post p w wykorzystaniu
nowoczesnych technologii informacyjno-telekomunikacyjnych (ICT). Co roku przybywa gospodarstw
domowych wyposa onych w komputery oraz posiadaj cych dost p do Internetu. W 2006 roku 36%
gospodarstw domowych i 93% przedsi biorstw dysponowa o dost pem do Internetu.  Zbli one dane
dotycz ce penetracji Internetu w Polsce podaje Mi dzynarodowa Unia Telekomunikacyjna (ITU), która
szacuje, e 34% populacji mia o w zesz ym roku dost p do Internetu. Coraz popularniejsze staje si
wykorzystania dost pu szerokopasmowego – w 2006 roku ju  prawie 2/3 posiadaj cych dost p do
sieci korzysta o z niego. Wzrost znaczenia dost pu szerokopasmowego ilustruje poni szy wykres:

Liczba abonentów szerokopasmowego dostepu do Internetu
w latach 2003-2008
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ród o: Stan i perspektywy rozwoju rynku telekomunikacyjnego w Polsce, Audytel, Warszawa 2006
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Wed ug szacunków Internet World Stats z Internetu korzysta 11,4 mln u ytkowników, co oznacza, e
penetracja wynosi 29,9% (dane na dzie  11 stycznia 2007 roku). Tym samym Polska znajduje si
w ród krajów Unii Europejskiej o najni szym wska niku penetracji. rednia dla Unii Europejskiej
wynosi 50,9%. Polska pod tym wzgl dem znajduje si  w gronie takich pa stw jak: Rumunia, Bu garia,
Cypr, Grecja, W gry, Malta. Przeciwie stwem s  kraje skandynawskie (Szwecja i Dania), Portugalia i
Luksemburg, gdzie penetracja oscyluje wokó  70%. Z drugiej jednak strony Polska nale y do czo ówki
pa stw o najdynamiczniejszym wzro cie penetracji w latach 2000-2007. Wynosi ona ponad 300%, co
jest jednym wi kszych wzrostów w tym okresie. Poni sza tabela pokazuje podstawowe dane
ilustruj ce u ytkowanie Internetu w krajach Unii Europejskiej.

Tabela 26 U ytkowanie Internetu w Unii Europejskiej

Pa stwo U ytkownicy internetu Penetracja (odsetek
u ytkowników w

populacji)

Wzrost korzystania z
Internetu w latach 2000-

2007

Austria 4 650 000 56,6% 121,4%

Belgia 5 100 000 48,5% 155,0%

Bu garia 2 200 000 28,7% 411,6%

Cypr 298 000 30,7% 148,3%

Czechy 5 100 000 50,0% 410,0%

Dania 3 762 500 69,2% 92,9%

Estonia 690 000 51,8% 88,2%

Finlandia 3 286 000 62,3% 70,5%

Francja 30 837 592 50,3% 262,8%

Grecja 3 800 000 33,5% 280,0%

Hiszpania 19 204 771 42,7% 256,4%

Holandia 10 806 328 65,7% 177,1%

Irlandia 2 060 000 50,2% 162,8%

Litwa 1 221 700 35,9% 443,0%

Luksemburg 315 000 68,0% 215,0%

otwa 1 030 000 45,2% 586,7%

Malta 127 200 33,0% 218,0%

Niemcy 50 616 207 61,3% 110,9%

Polska 11 400 000 29,9% 307,1%

Portugalia 7 782 760 73,8% 211,3%

Rumunia 4 940 000 23,4% 517,5%

S owacja 2 500 000 46,5% 284,6%

S owenia 1 090 000 55,5% 263,3%

Szwecja 6 800 000 74,7% 68,0%

W gry 3 050 000 30,4% 326,6%

Wielka Brytania 37 600 000 62,3% 144,2%

W ochy 30 763 848 51,7% 133,1%
ród o: Internet World Stats (11 stycznia 2007)

W opinii ITU najbli sze lata powinny stanowi  kontynuacj  wzrostu popularno ci Internetu w Polsce.
Specjali ci tej organizacji uwa aj , e obecna penetracja Internetu z szacowanej przez organizacj  w
wysoko ci 30% wzro nie do 2010 roku do 50%. Szacunki ITU przedstawia poni szy wykres.
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Prognoza penetracji Internetu w Polsce do 2010 roku
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ród o: ITU

Zdaniem analityków Audytel w perspektywie najbli szych lat ceny za dost p do Internetu b d
spada y. Prognozuj  oni, e w 2008 roku rednia efektywna cena za dost p xDSL do Internetu
wyniesie 53 z ote na miesi c, co w porównaniu z 2005 rokiem b dzie oznacza o spadek o prawie 1/5.

rednie efektywne ceny nie uwzgl dniaj  akcji promocyjnych stosowanych przez dostawców
Internetu. W opinii specjalistów Audytel spadkowi cen za dost p do Internetu sprzyja  b d :
oferowanie coraz wi kszych przepustowo ci, w tym równie  technologii ADSL2 i ADSL2+, o wy szych
przep ywno ciach, wi kszych zasi gach i lepiej dostosowanych do wymaga  telefonii VIP oraz coraz
bardziej „pasmo ernych” us ug internetowych, usuwanie z ofert niskich przepustowo ci, a tak e
preferowanie d ugoterminowych umów. Spadek cen za dost p w opinii zarz du OPONEO.PL b dzie
jednym z czynników przes dzaj cych o upowszechnieniu sieci w spo ecze stwie, co prze o y si
równie  na wzrost warto ci i wolumenu transakcji handlowych dokonywanych w Internecie. Poni szy
wykres prezentuje ewolucj  cen od 2003 roku wraz z prognoz  do 2008 roku.

rednia efektywna cena za dost p xDSL do Internetu
(w z /miesi c)
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ród o: Stan i perspektywy rozowju rynku telekomunikacyjnego w Polsce, Audytel, Warszawa 2006

Handel za po rednictwem Internetu

Analiza przygotowana przez Nettrack SMG/KRC dowodzi, e zakupy dokonywane za po rednictwem
Internetu ciesz  si  coraz wi ksz  popularno ci . Od 2001 roku z ka dym rokiem wi kszy odsetek
internautów korzysta  z tej mo liwo ci dokonania transakcji. Wed ug szacunków Nettrack SMG/KRC w
2006 roku prawie co czwarty korzystaj cy z Internetu zdecydowa  si  dokona  zakupu. Oznacza to, e
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w porównaniu z 2001 rokiem odsetek osób dokonuj cych transakcji zwi kszy  si  trzykrotnie.  Liczba
polskich internautów kupuj cych online odstaje wyra nie od obserwowanej w wielu krajach Unii
Europejskiej. Wed ug Forrester Research najwi kszy odsetek klientów internetowych kupuj cych za
po rednictwem Internetu by  w Wielkiej Brytanii (71%), Szwecji (64%), Niemczech (59%).

Odsetek polskich internautów kupuj cych za
po rednictwem Internetu w latach 2001-2006
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ród o: Nettrack SMG/KRC

Najnowsze opracowanie wspó autorstwa Internet Standard i sklepy24.pl przedstawia profil
internetowych firm zajmuj cych si  handlem oraz ich oczekiwania co do rozwoju sprzeda y ( ród o: e-
commerce 2006, Badanie polskich sklepów internetowych, sonda  przeprowadzony w dniach 12-
16.12.2006). W badaniu wzi o udzia  378 sklepów z 1 796 sklepów internetowych zarejestrowanych
w katalogu Sklepy24.pl do dnia 12.12.1006 (21% ogó u). Opracowanie dowodzi, e wi kszo
sklepów to mikroprzedsi biorstwa, zatrudniaj ce najwy ej 2 osoby. Jedynie 9% sklepów
ankietowanych stwierdzi o, e do ich prowadzenia zatrudnia co najmniej 5 osób. Oznacza, to e
Emitent, który na koniec 2006 roku zatrudnia  30 osób, nale y do najwi kszych detalistów
internetowych w Polsce.

Dominuje przy tym zjawisko sprzeda y mieszanej, czyli czenia sprzeda y za po rednictwem
Internetu ze sprzeda  poprzez stacjonarne placówki detaliczne – tak odpowiedzia o 54,6%
ankietowanych. Wi cej ni  dwa sklepy internetowe prowadzi tylko 27 firm (7,2% bior cych udzia  w
sonda u) – Spó ka posiadaj c 19 polskich, jeden niemiecki i jeden czeski nale y do grona liderów w
dziedzinie handlu internetowego. OPONEO.PL wyró nia si  równie  pod wzgl dem bogactwa
proponowanych produktów – jedynie 18% ankietowanych ujawni o, e posiada w ofercie ponad 10 tys.
produktów. Spó ka nale y do tego grona.

Najbardziej popularnym sposobem regulowania zobowi za  z tytu u nabytych produktów jest p atno
przy odbiorze towaru (91,2% uczestników badania), a nast pnie p atno  przelewem na konto
(77,9%), p atno  kart  kredytow  (51,6%). OPONEO.PL umo liwia klientom zap at  na wiele
sposobów. Preferowana jest p atno  przy odbiorze – istnieje ponadto mo liwo  zap aty kart
kredytow  lub przelewem na konto. W przypadku towarów ma o popularnych lub sprowadzanych na
specjalne zamówienie Spó ka zastrzega sobie mo liwo  pobrania zaliczki w wysoko ci 30% warto ci
towaru lub przedp aty.

O sukcesie sklepu internetowego przes dza wiedza klientów o nim. Je eli klient nie jest w stanie
znale  oferty, to wówczas nawet najbardziej atrakcyjny sklep nie mo e liczy  na powodzenie
kupuj cych. Respondenci badania Internet Standard i sklepy24.pl  wskazywali, e najistotniejsze
znaczenie dla zapoznania si  z ofert  przez klientów ma pozycjonowanie w wyszukiwarkach (83,9%
odpowiedzi). Mniej popularnymi narz dziami przedstawiania oferty jest obecno  w pasa ach
handlowych i katalogach (70% odpowiedzi) i reklama w Internecie (67%). Na wzrost zaufania klientów
najwi kszy wp yw maj : sta y i szybki kontakt telefoniczny lub internetowy (81,4% wskaza ), rzetelny
opis i wyra ne zdj cie towaru (77,5%) oraz dobry design sklepu (43,4%).

Badanie Internet Standard i sklepy24.pl dotyczy o nie tylko sfery operacyjnej, ale równie  sfery
finansowej. Prawie 46% sklepów redniomiesi cznie sprzedawa o towary za mniej ni  10 tys. z  –
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bior c pod uwag  koszty i podatki oznacza to, e sklep nie jest dla jego w a ciciela jedynym ród em
zarobkowania. Jedynie 7,4% sklepów mia o sprzeda  powy ej 200 tys. z  miesi cznie. Emitent w 2006
roku mia  redniomiesi cznie niespe na 2,5 mln z  sprzeda y, co stawia go w gronie najwi kszych
podmiotów handluj cych za po rednictwem Internetu. Wspomniane opracowanie dostarcza równie
informacji, jaki by  2006 roku dla sklepów internetowych, a tak e ich pokazuje oczekiwania na
najbli sze lata. 61,2% ankietowanych stwierdzi o, e sprzeda  w 2006 roku by a wy sza ni  w 2005
roku. Odmiennej opinii by o jedynie 4,4% uczestników sonda u. W 2006 roku sprzeda  OPONEO.PL
by a wy sza o 67,6% ni  w 2005 roku Ponad 57% respondentów by o zdania, e ubieg oroczny zysk
netto by  wy szy ni  w 2005 roku. 4,6% wskaza o, e by  gorszy. Zysk netto Spó ki zwi kszy  si  w
2006 roku o 656,6% w porównaniu z rokiem poprzednim.

Prowadz cy sklepy uwa aj , e najbli sze 3 lata b d  stanowi y okres rozwoju e-commerce.
Dynamicznego wzrostu spodziewa si  60,6% badanych, umiarkowanego za  wzrostu 34,9%. Nikt z
ankietowanych nie spodziewa si  recesji w sektorze. Najwa niejszy wp yw na koniunktur  mie  b d
upowszechnienie dost pu do Internetu (84,2% wskaza ), ni sze ceny towarów w sklepach
internetowych ni  w sklepach tradycyjnych (82,2%) i konkurencja na rynku us ug kurierskich (40,7%).

6.2.2. Rynek oponiarski

Emitent specjalizuje si  w handlu przede wszystkim oponami za po rednictwem Internetu. Z tego
powodu istotna dla jego dzia alno ci jest sytuacja popytowo-poda owa w zakresie opon. Rynek
oponiarski mo na podzieli  na dwa segmenty – rynek opon pierwotnego wyposa enia (w literaturze
fachowej jest on równie  nazywany po angielsku Original Equipment, a skrótowo OE) oraz rynek opon
wtórnego wyposa enia (w literaturze fachowej jest on równie  nazywany po angielsku Replacement, a
skrótowo RT). Opony pierwotnego wyposa enia s  to opony montowane w nowych pojazdach, czyli
takich, które przed wys aniem do sieci sprzeda y producent samodzielnie wyposa a w ogumienie. Z
kolei, opony wtórnego wyposa enia s  to opony, które posiadacze pojazdów montuj  zwykle w
pojazdach u ywanych. Emitent dzia a zatem w segmencie opon wtórnego wyposa enia. Nale y przy
tym mie  na uwadze, e podzia  ten dotyczy jedynie opon nowych – specyfik  rynku polskiego jest to,
e pewn  cz  rynku oponiarskiego stanowi  opony regenerowane sprzedawane najmniej

wymagaj cym klientom. Chodzi w tym przypadku o opony, które by y ju  eksploatowane przez
u ytkowników, po czym zosta y przez wyspecjalizowane punkty zregenerowane lub zosta  na nie
na o ony bie nik.

Najwi kszy koncern oponiarski na wiecie – Michelin - w swoim opracowaniu zatytu owanym Michelin
Fact Book 2004 - szacuje, e ponad 2/3 wiatowego rynku samochodów osobowych to segment opon
wtórnego wyposa enia. Poni sza tabela przedstawia podzia  oponiarskiego rynku samochodów
osobowych na segment opon pierwotnego i wtórnego wyposa enia.

Tabela 27 Struktura rynku opon do samochodów osobowych na wiecie (w mln sztuk)

2003 udzia 2008E udzia  2008E/2013E 2013E udzia  2013E/2008E

OE 280 28,4% 331 28,9% 18,2% 364 27,4% 10%

RT 705 71,6% 814 71,1% 15,5% 963 72,6% 18,3%

OE+RT 985 100% 1 145 100% 16,2% 1 327 100% 15,9%

ród o: Michelin Fact Book 2004

Rynek samochodów osobowych i dostawczych, który stanowi kluczowe ród o przychodów
OPONEO.PL, jest najistotniejszy pod wzgl dem sprzeda y. W ocenie koncernu Michelin w 2005 roku
opony do aut osobowych i dostawczych mia y 63,1% rynku oponiarskiego ogó em. 25,4% rynku
przypada o na samochody ci arowe. Zdecydowanie mniej istotna by a sprzeda  opon do maszyn do
robót ziemnych, dwu ladów, maszyn rolniczych i samolotów. Poni szy wykres przedstawia struktur
rynku oponiarskiego na wiecie w uj ciu ilo ciowym ze wzgl du na rodek transportu.
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Sprzeda  opon ze wzgl du na rodzaj rodka transportu
w 2005 roku

63,1%

25,4%

5,2% 4,0% 0,5%1,7%

Samochody osobow e/auta dostaw cze
Ci arów ki
Maszyny do robót ziemnych
Dw u lady
Maszyny rolnicze
Samoloty

ród o: Michelin

Wed ug magazynu Tire Business wiatowy rynek producentów opon jest zdominowany przez 3
najwi ksze koncerny: Michelin, Bridgestone, Goodyear. W 2005 roku sprzeda y one przesz o po ow
opon na wiecie. 1/4 wiatowego rynku mia o 8 regionalnych producentów. Reszt  mieli producenci
lokalni. Poni szy wykres prezentuje udzia  producentów opon w globalnym rynku w 2005 roku.

Najwi ksi pod wzgl dem sprzeda y producenci opon na
wiecie w 2005 roku

19,4%

18,2%

16,5%
6,6%

4,4%

3,4%

3,1%
2,3%
2,1%
1,8%
1,7%

20,5%

Michelin Bridgestone Goodyear Continental
Pirelli Sumitomo Yokohama Cooper
Hankook Toyo Kumho Pozostali

ród o: Tire Business

wiatowy rynek opon jest ci le powi zany z koniunktur  panuj c  w sektorze motoryzacyjnym.
Dzieje si  tak, gdy  opony stanowi  nieod czn  cz  sk adow  pojazdu. Spadek sprzeda y
pojazdów oznacza by zatem, e ich posiadacze wykazywaliby mniejsze zapotrzebowanie na opony.
Koniunktura w motoryzacji zale y od wielu czynników: cen paliw (benzyna, olej nap dowy, gaz),
kosztów obowi zkowych (podatki, op aty drogowe, polisy ubezpieczeniowe), ale tak e mo liwo ci
korzystania z transportu alternatywnego (np. kolej).

W Polsce mo na kupi  opony wi kszo ci wiatowych koncernów oponiarskich. Trzej najwi ksi
producenci dysponuj  w asnymi mocami produkcyjnymi, poniewa  w wyniku procesów
prywatyzacyjnych sta y si  w a cicielami fabryk w Olsztynie (Michelin), Poznaniu (Bridgestone) oraz
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D bicy (Goodyear). Inni znacz cy producenci opon zdecydowali si  z kolei na otwarcie podmiotów
zajmuj cych si  handlem (np. Continental Opony Polska, Pirelli Polska).

Rynek opon ewoluuje w Polsce od pewnego czasu. W strukturze sprzeda y ilo ciowej ze wzgl du na
parametry jako ciowe wida  spadek udzia u opon klasy bud etowej, na rzecz opon klas premium i
klasy redniej. Zjawisko to nale y t umaczy  rosn c  wiadomo ci  spo ecze stwa na temat
bezpiecze stwa i komfortu jazdy po czon  ze wzrostem zamo no ci klientów. W 2000 roku opony
bud etowe mia y 84% udzia u rynkowego, natomiast pi  lat pó niej ju  60%. W tym samym czasie
po czony udzia  opon klasy medium i premium zwi kszy  si  z oko o 15% do 40%. Zachowania
klientów zaczynaj  si  zatem upodobnia  do zachodnioeuropejskich, gdzie opony bud etowe
stanowi  17% rynku, w klasy premium przesz o 50%. Poni szy wykres ilustruje omówione zjawisko.

Zmiana ilo ciowego udzia u rynkowego opon
ze wzgl du na ich klas  w latach 2000-2005

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

Klasa bud et Klasa medium Klasa premium

2000 2005

ród o: Continental

Wed ug oblicze  Continental w 2005 roku wolumen sprzeda y opon do samochodów osobowych,
dostawczych i 4x4 wyniós  7,677 mln (wzrost o 4% w porównaniu z 2004 rokiem).  Wi kszo
przypad o na opony letnie – do klientów trafi o 4,234 mln opon (wzrost w porównaniu z 2004 rokiem o
2,2%). Nieco mniej popularne by y opony zimowe, gdy  ich sprzeda  zamkn a si  wolumenem 3,443
mln (wzrost o 6,5% r-d-r). Wed ug wst pnych szacunków Continental z listopada 2006 roku w zesz ym
roku sprzedano oko o 8,5 mln opon do samochodów osobowych, dostawczych i 4x4. Oznacza oby, e
rynek wzrós  ilo ciowo o przesz o 10%.

Perspektywy na najbli sze lata s  dobre. Zdaniem analityków Continental sprzeda  opon do
samochodów osobowych w Polsce b dzie ros a (jest to g ówny segment sprzeda y Emitenta). W 2006
roku nabywców znalaz o ponad 8 mln opon. Do 2010 roku sprzeda  ilo ciowa wzro nie o przesz o
25%.
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Prognoza rozwoju potencja u rynku opon osobowych w Polsce
(w tys. szt.)
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ród o: Continental

Emitent planuje zintensyfikowa  sprzeda  na rynkach zagranicznych. Do tej pory sprzeda  na rzecz
klientów niemieckich i czeskich mia a marginalny udzia  w sprzeda y ogó em. Niemniej stan ten ma
ulec zmianie – zarówno pod wzgl dem istotno ci sprzeda y zagranicznej w sprzeda y ogó em, jak i
pod wzgl dem geograficznym. OPONEO.PL zamierza pozyska  klientów z rynku ukrai skiego,
s owackiego, belgijskiego, du skiego, hiszpa skiego, francuskiego, niderlandzkiego, austriackiego,
brytyjskiego. Ponadto celem strategicznym jest równie  zwi kszenie sprzeda y na rynku niemieckim i
czeskim. W dalszej kolejno ci przedmiotem ekspansji b d  rynki: bu garski, rumu ski, otewski i
litewski.

Z tego powodu istotne znaczenie dla nabywców akcji serii B ma przedstawienie podstawowych
danych, charakteryzuj cych najwa niejsze rynki pa stw, na których Emitent ju  dzia a, a tak e planuje
dzia a . Poni sza tabela prezentuje wspomniane informacje. Spó ce nie s  znane jakiekolwiek
opracowania zbiorcze, ilustruj ce sprzeda  opon do samochodów osobowych w poszczególnych
krajach. Jej zdaniem, maj c to na uwadze, potencja  europejskiego rynku oponiarskiego mo na
oszacowa  jedynie w sposób po redni – bazuj c na danych Eurostat w zakresie zarejestrowanych
samochodów osobowych. OPONEO.PL zak ada, e potencja  rynku najwa niejszego segmentu
pojazdów mo na uzyska  mno c liczb  zarejestrowanych aut osobowych przez liczb  opon
przypadaj c  na samochód (4 opony, bez opony zapasowej), a nast pnie przez wspó czynnik
wymiany opon. Spó ka uwa a, e wspó czynnik wymiany opon wynosi 5, co oznacza, e rednio co
pi  lat dochodzi do wymiany kompletu opon. W efekcie tego otrzymuje si  wolumenowy potencja
sprzeda y opon na danym rynku. Potencja  ten wskazuje, ile opon wyposa enia pierwotnego
(montowanych w samochodach nowych fabrycznie), opon wyposa enia wtórnego (wymienianych w
pojazdach u ywanych), opon u ywanych (opony wyposa enia wtórnego, które mimo wysokiego
przebiegu nie zosta y poddane procesowi recyklingu) s  zdolni kupi  u ytkownicy aut osobowych w
danym pa stwie.

Tabela 28 Potencja  rynku opon do samochodów osobowych w wybranych krajach europejskich w 2005 roku

Pa stwo Liczba samochodów osobowych
zarejestrowanych

(w tys. sztuk)

Potencja  sprzeda y opon do
samochodów osobowych w

2005 roku

(w tys. opon)

Austria 4 157 3 326

Belgia 4 919 3 935

Bu garia 2 538 2 030

Czechy 3 959 3 167
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Dania 1 965 1 572

Francja 30 497 24 397

Hiszpania 20 250 16 200

Holandia 7 092 5 674

Litwa 2 889 2 311

otwa 742 594

Niemcy 46 090 36 872

Polska 12 339 9 871

Rumunia 3 225 2 580

S owacja 1 304 1 043

W gry 2 889 2 311

Wielka Brytania 28 326 22 661

W ochy 34 667 27 734

ród o: obliczenia w asne na podstawie danych Eurostat

* Potencja  sprzeda y opon do samochodów osobowych zosta  wyliczony przy za o eniu, e wymiana opon nast puje w
samochodach osobowych co 5 lat, a wymieniane s  4 ko a (bez zapasowego).

6.3. Czynniki nadzwyczajne maj ce wp yw na dzia alno  podstawow  i rynki, na
których dzia a Emitent

Przyjmuj c, e czynniki nadzwyczajne s  to czynniki wp ywaj ce na dzia alno  Emitenta wskutek
zdarze  trudnych do przewidzenia, poza dzia alno ci  operacyjn  jednostki i niezwi zane z ogólnym
ryzykiem jej prowadzenia Emitent stwierdza, e nie wyst puj  czynniki nadzwyczajne maj ce wp yw
na dzia alno  podstawow  i rynki, na których dzia a.

6.4. Podsumowanie podstawowych informacji dotycz cych uzale nienia Emitenta
od patentów lub licencji , umów przemys owych, handlowych lub finansowych,
albo od nowych procesów produkcyjnych

Punkt 6.4 Rozporz dzenia Komisji (WE) NR 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 roku wykonuj cego
dyrektyw  2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie informacji zawartych w
prospektach emisyjnych oraz formy, w czenia przez odniesienie i publikacji takich prospektów
emisyjnych oraz rozpowszechniania reklam nakazuje wskazanie podstawowych informacji
dotycz cych uzale nienia Emitenta od patentów lub licencji, umów przemys owych, handlowych lub
finansowych, je eli jest to istotne z punktu widzenia dzia alno ci lub rentowno ci Emitenta.

Kryterium istotno ci zosta o przyj te na podstawie § 2 pkt. 51 Rozporz dzenia Ministra Finansów z
dnia 19 pa dziernika 2005 roku w sprawie informacji bie cych i okresowych przekazywanych przez
emitentów papierów warto ciowych (Dz. U. z dnia 26 pa dziernika 2005 roku), który stanowi, i
znacz c  umow  jest umowa, której warto  przedmiotu umowy wynosi co najmniej 10 % warto ci
kapita ów w asnych emitenta, a w przypadku gdy wielko  kapita ów w asnych nie jest kryterium
pozwalaj cym na w a ciw  ocen  znaczenia zawartej umowy - warto ci przychodów ze sprzeda y
emitenta za okres ostatnich czterech kwarta ów obrotowych.

Emitent przyj  kryterium istotno ci w postaci 10% warto ci przychodów ze sprzeda y Emitenta za
okres ostatnich czterech kwarta ów obrotowych.

Z uwagi na fakt, i  nie istniej  umowy, które spe nia yby kryterium 10% warto ci przychodów ze
sprzeda y Emitenta za okres ostatnich czterech kwarta ów obrotowych, Emitent wskazuje niniejszym
zawarte przez siebie umowy charakterystyczne w prowadzonej przez niego dzia alno ci gospodarczej.

Emitent w celu pozyskiwania nowych odbiorców sprzedawanych przez siebie produktów poza w asn
sieci  klientów, podj  wspó prac  z podmiotami gospodarczymi prowadz cymi portale internetowe.
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Wspó praca ta polega na umieszczaniu serwisu internetowego Emitenta w strukturach portali
internetowych prowadzonych przez poszczególne podmioty gospodarcze oraz do prowadzenia
dzia a  promocyjnych maj cych na celu zwi kszenie liczby u ytkowników serwisu internetowego
Emitenta. Emitent zawar  kilkadziesi t umów z ró nymi podmiotami prowadz cymi portale
internetowe. Z uwagi na fakt, i  adna z tych umów nie spe nia przyj tego kryterium istotno ci Emitent
wskazuje jedn  z zawartych umów, celem zilustrowania umów charakterystycznych dla rodzaju
dzia alno ci gospodarczej prowadzonej przez Emitenta. Umowa ta zosta a wybrana ze wzgl du na
charakterystyczne zapisy dla rodzaju umów zawieranych pomi dzy Emitentem a podmiotami
gospodarczymi prowadz cymi portale internetowe.

Emitent, ze wzgl du na charakterystyk  prowadzonej przez siebie dzia alno ci gospodarczej zawar
umow  z dostawc  us ug telekomunikacyjnych. Emitent jako podmiot zajmuj cy si  sprzeda  swoich
produktów za po rednictwem serwisu internetowego w du ej mierze opiera swoj  dzia alno
gospodarcz  na szerokopasmowym dost pie do sieci internetowej.  Z uwagi na fakt, i  umowa nie
spe nia przyj tego kryterium istotno ci, a ma ona istotne znaczenie dla prowadzonej przez Emitenta
dzia alno ci gospodarczej, Emitent zdecydowa  si  na zamieszczenie jej opisu.

Kolejnym charakterystycznym rodzajem umów zawartych przez Emitenta s  umowy z zewn trznymi
podmiotami logistycznymi. Emitent zawar  umowy z podmiotami oferuj cymi us ugi logistyczne, z
uwagi na fakt, i  dostawa produktów oferowanych przez Emitenta nie opiera si  na w asnej sieci
dystrybucyjnej, a realizowana jest przez zewn trzne podmioty logistyczne. adna z umów zawartych
przez Emitenta z podmiotami logistycznymi nie spe nia przyj tego kryterium istotno ci. Emitent
wskazuje obie zawarte przez siebie umowy, ze wzgl du na ich znaczenie dla prowadzonej przez
niego dzia alno ci gospodarczej.

Ponadto Emitent zamieszcza opis umowy o finansowanie, bior c pod uwag , i  umowa ta jest umow
o najwy szej jednostkowej warto ci z wszystkich umów zawartych przez Emitenta. Umowa ta jest
istotna, poniewa  Emitent u ywa rodków uzyskanych z jej tytu u do finansowania swojej dzia alno ci.

1) Umowa o wspó pracy z dnia 1 marca 2006 roku

Na podstawie Umowy o wspó pracy, zawartej w dniu 1 marca 2006 roku, pomi dzy Emitentem, a
Gratka Sp. z o.o. z siedzib  w Gda sku, przy ul. Po e 3 (zwan  dalej: „Kontrahentem”), Kontrahent
zobowi za  si  do umieszczenia serwisu internetowego Emitenta w strukturze w asnego portalu
internetowego (www.gratka.pl) oraz do prowadzenia dzia a  promocyjnych na stronach w asnego
portalu internetowego w celu zwi kszenia liczby u ytkowników serwisu internetowego Emitenta.
Emitent na podstawie Umowy zobowi za  si  do przygotowania, opracowania i obs ugi serwisu
internetowego maj cego dzia a  w strukturach portalu internetowego Kontrahenta. Emitent zobowi za
si  tak e do kompleksowej i profesjonalnej obs ugi u ytkowników, którzy poprzez portal internetowy
Kontrahenta zostan  skierowani do serwisu internetowego Emitenta. Kontrahentowi z tytu u
wiadczenia us ug wynikaj cych z Umowy przys uguje wynagrodzenie.

Wynagrodzenie p atne jest z do u w okresach miesi cznych, na podstawie faktur VAT wystawianych
przez Kontrahenta. W przypadku naruszenia przez Emitenta obowi zku zap aty wynagrodzenia w
przewidzianej wysoko ci, Kontrahent ma prawo naliczy  kar  umown  w wysoko ci 10.000 z otych
p atn  w terminie 7 dnia na pierwsze danie Kontrahenta. Kara umowna nale y si  niezale nie od
poniesionej szkody. danie kary umownej nie wyklucza dochodzenia odszkodowania
przewy szaj cego kar  umown . Umowa zosta a zawarta na czas nieokre lony. Umowa mo e zosta
rozwi zana przez ka d  ze Stron z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia.

Wynagrodzenie wynikaj ce z tej umowy zale y od ilo ci klientów portalu przekazanych przez serwis
Gratka.pl i w 2006 roku wynios o 10,4 tys. z otych.

2) Umowa o wiadczenie przez Telekomunikacj  Polsk  S.A. us ugi Ethernet VPN
tp numer PKB/03106PH/3283/06 z dnia 8 stycznia 2007

Na podstawie Umowy o wiadczenie przez Telekomunikacj  Polsk  S.A. us ugi  Ethernet VPN tp
numer PKB/03106PH/3283/06 zawartej w dniu 8 stycznia 2007 pomi dzy Emitentem a
Telekomunikacj  Polsk  S.A. z siedzib  w Warszawie (zwana dalej „Kontrahentem”), Kontrahent
zobowi za  si  do wiadczenia na rzecz Emitenta us ugi „Ethernet VPN tp” w lokalizacjach i o

http://www.gratka.pl
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parametrach technicznych wskazanych w specyfikacji technicznej us ugi, za  Emitent zobowi za  si
do uiszczenia:

- Jednorazowej op aty aktywacyjnej w wysoko ci 963,80 z otych brutto (op ata ta zosta a obliczona z
uwzgl dnieniem ulgi w wysoko ci 7.110,00 z otych)

- Miesi cznej op aty abonamentowej za przep ywno  Switcha CE w wysoko ci 3.806,40 z otych
brutto (op ata ta zosta a obliczona z uwzgl dnieniem ulgi w wysoko ci 780,00 z otych)

- Miesi cznej op aty abonamentowej za Pasmo w wysoko ci 3.025,60 z otych brutto (op ata ta zosta a
obliczona z uwzgl dnieniem ulgi w wysoko ci 620, 00 z otych).

Umowa zosta a zawarta na czas okre lony do dnia 7 stycznia 2009 roku. Strony mog  rozwi za
Umow  z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec okresu
rozliczeniowego.

3) Umowa z dnia 24 lutego 2006 roku

Na podstawie umowy z dnia 24 lutego 2006 roku, zawartej pomi dzy Emitentem a Masterlink Express
Sp. z o.o. z siedzib  w Warszawie, przy ul. Mineralnej 15 (zwan  dalej: „Kontrahentem”), Kontrahent
zobowi za  si  do wykonywania na rzecz Emitenta us ug miejskich, krajowych w zakresie przewo enia
przesy ek bez pobrania gotówki lub „za pobraniem” oraz us ug mi dzynarodowych. Umowa zosta a
zawarta na czas nieokre lony, jednak e ka da ze stron ma prawo wypowiedzenia Umowy w formie
pisemnej z zachowaniem jednomiesi cznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesi ca
kalendarzowego. Ka da ze stron umowy ma prawo do jej wypowiedzenia ze skutkiem
natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia jej postanowie . Kontrahent ma prawo
rozwi za  umow  bez zachowania terminu wypowiedzenia w przypadku nie uiszczenia przez
Emitenta nale no ci wynikaj cych z umowy przez okres 30 dni. Za us ugi Emitent jest obowi zany do
zap aty na rzecz Kontrahenta op aty ustalonej wed ug cennika stanowi cego cz  umowy.

Warto  wynagrodzenia wynikaj cego z umowy jest uzale niona od ilo ci przesy ek. Warto
wynagrodzenia wynios a w roku 2006 477,1 tys. z otych.

4) Umowa z dnia 17 grudnia 2003 roku

Na podstawie umowy z dnia 17 grudnia 2003 roku, zawartej pomi dzy Emitentem a Servisco Sp. z
o.o. z siedzib  w Warszawie, przy ul. Osma skiej 2 (zwan  dalej: „Kontrahentem”), Kontrahent
zobowi za  si  do odbioru przesy ek od Zleceniodawcy lub z miejsc przez niego wskazanych i
dor czenia ich do odbiorców, zgodnie z aktualn  w dniu nadania przesy ki ofert  Kontrahenta. Umowa
zosta a zawarta na czas nieokre lony, jednak e ka da ze stron ma prawo wypowiedzenia umowy z
zachowaniem jedno miesi cznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesi ca
kalendarzowego. Za us ugi Emitent jest obowi zany do zap aty na rzecz Kontrahenta op aty ustalonej
wed ug cennika stanowi cego cz  umowy.

Do niniejszej umowy zosta y podpisane nast puj ce aneksy:
- Aneks Nr 1 z maja 2004 roku
- Aneks Nr 2 z dnia 20 listopada 2006 roku

Warto  wynagrodzenia wynikaj cego z umowy jest uzale niona od ilo ci przesy ek. Warto
wynagrodzenia wynios a w roku 2006 563,8 tys. z otych.

5) Umowa o finansowanie nr WAR/4080/07/131/CB z 10 maja 2007 roku

Na podstawie umowy o finansowanie nr WAR/4080/07/131/CB zawartej w dniu 10 maja 2007 roku
pomi dzy Emitentem a Fortis Bank Polska S.A.. z siedzib  w Warszawie, ul. Suwak 3 Fortis Bank
Polska S.A. udzieli  Emitentowi kredytu w rachunku bie cym w wysoko ci nie przekraczaj cej
2 000 000 (s ownie: dwóch milionów) z otych.

Zabezpieczenia kredytu stanowi :

1) Weksel w asny in blanco wystawiony przez Emitenta,

2) Zabezpieczenie cywilne udzielone przez Pana Dariusza Topolewskiego z ma onk
Agnieszk  Topolewsk  oraz Ryszarda Zawieruszy skiego wraz z o wiadczeniem o
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poddaniu si  egzekucji por czycieli w trybie art. 97 Prawa Bankowego. Zabezpieczenie to
zosta o udzielone w formie 2 umów por czenia za kredyt przysz y podpisanych w dniu 10
maja 2007 roku. Por czenie ograniczone jest do kwoty 2 337 800 z otych. Umowy
por czenia zosta y zawarte na okres do dnia 10 maja 2020 roku.

3) Hipoteka kaucyjna czna o najwy szym pierwsze stwie do kwoty 2 337 800  (s ownie: dwa
miliony trzysta trzydzie ci siedem tysi cy osiemset) z otych na zabezpieczenie
wierzytelno ci wekslowych, ustanowiona na prawie w asno ci przys uguj cym Emitentowi
do nieruchomo ci:

- po o onej w Bydgoszczy, ul. ucka 18a, obejmuj cej dzia k  nr 23/2 o pow. 1,0400
ha, dla której S d Rejonowy w Bydgoszczy, X Wydzia  Ksi g Wieczystych prowadzi
ksi g  wieczyst  pod numerem KW BY1B/00005627/3,

- po o onej w Bydgoszczy, ul. Podle na, obejmuj cej dzia k  nr 26/1 o pow. 0,5695
ha, dla której S d Rejonowy w Bydgoszczy, X Wydzia  Ksi g Wieczystych prowadzi
ksi g  wieczyst  pod numerem KW BY1B/00134985/3.

4)  O wiadczenie Emitenta o poddaniu si  egzekucji w trybie art. 97 Prawa Bankowego.

Emitent na podstawie niniejszej umowy zobowi za  si  do przeprowadzania minimum 70% (s ownie:
siedemdziesi t procent) swoich obrotów, przy czym, pod definicj  obrotów rozumie si  równie  obrót
walutowy, przez swoje rachunki prowadzone w Fortis Bank Polska S.A..

Do niniejszej umowy zosta y dodatkowo podpisane nast puj ce umowy wykonawcze:

- Umowa o kredyt w rachunku bie cym nr WAR/4080/07/131/CB
- Umowa por czenia za kredyt przysz y – por czenie przez Pana Ryszarda Zawieruszy skiego
- Umowa por czenia za kredyt przysz y – por czenie przez Pana Dariusza Topolewskiego z

ma onk  Pani  Agnieszk  Topolewsk .

Do wy ej opisanej umowy o finansowanie nr WAR/4080/07/131/CB z 10 maja 2007 roku zosta a
podpisana umowa o kredyt w rachunku bie cym nr WAR/4080/07/131/CB zawarta w dniu 10 maja
2007 roku. Na podstawie umowy o kredyt w rachunku bie cym nr WAR/4080/07/131/CB zawartej w
dniu 10 maja 2007 roku zawartej pomi dzy Emitentem a Fortis Bank Polska S.A. z siedzib  w
Warszawie, ul. Suwak 3  Fortis Bank Polska S.A. udzieli  Emitentowi kredytu w rachunku bie cym o
numerze 26 2600 1185 0004 0801 8965 2001 w wysoko ci nie przekraczaj cej 2 000 000 (s ownie:
dwóch milionów) z otych. Okres kredytowania trwa do 10 maja 2017 roku. Pierwszy bie cy okres
udost pniania kredytu trwa do dnia 8 maja 2008 roku. Terminem wymagalno ci kredytu jest ostatni
dzie  okresu kredytowania. Prowizja za pierwszy bie cy okres udost pniania kredytu wynosi 10 000
(s ownie: dziesi  tysi cy) z otych.

Oprocentowanie kredytu zosta o ustalone jako zmienna stopa WIBOR dla depozytów
jednomiesi cznych powi kszona o 1,50 punktu procentowego. Terminem wymagalno ci odsetek jest
pi ty dzie  miesi ca, ostatnia rata odsetkowa jest wymagalna jednak w ostatnim dniu okresu
kredytowania.

Zabezpieczenia nale no ci zosta y okre lone w Umowie o finansowanie nr WAR/4080/07/131/CB
opisanej powy ej.

6.5. Za o enia wszelkich o wiadcze  Emitenta dotycz cych jego pozycji
konkurencyjnej

Za o enia wszelkich o wiadcze  lub komunikatów Emitenta dotycz cych pozycji konkurencyjnej
OPONEO.PL zosta y przyj te na bazie materia ów publikowanych m.in. przez nast puj ce ród a:

G ówny Urz d Statystyczny,

magazyn Tire Business,

Mi dzynarodowa Unia Telekomunikacyjna (ITU),

Internet World Stats,

Audytel,
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Nettrack SMG/KRC,

Internet Standard i sklepy24.pl,

Michelin,

Continental,

Eurostat,

Komisja Europejska,

e-Marketer.com,

Forrester Research

Bank wiatowy
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7. Struktura organizacyjna

7.1. Krótki opis podmiotów powi zanych z OPONEO.PL

Emitent nie nale y i nie nale a  do grupy kapita owej, zarówno w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca
2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spó kach publicznych (Dz. U. nr 184 poz. 1539 z pó n. zm) i
ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku - o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538 z
pó . zm), jak równie  ustawy o rachunkowo ci. Emitent nie posiada i nie posiada  spó ek zale nych i
nie jest podmiotem dominuj cym wobec jakichkolwiek podmiotów, w rozumieniu przepisów ww. ustaw.

Podmiotami powi zanymi, w rozumieniu Kodeksu spó ek handlowych, w stosunku do Emitenta s
„HAMMERDEALS.PL” Sp. z o.o. z siedzib  w Krakowie oraz „HURTOPON.PL” Sp. z o.o. z siedzib
we Wroc awiu.

Emitent jest w a cicielem 96 udzia ów o cznej warto ci 96 000 z , stanowi cych 49,74% kapita u
zak adowego i g osów w spó ce z ograniczona odpowiedzialno ci  prowadz cej dzia alno  pod firm
„HAMMERDEALS.PL” Sp. z o.o. z siedzib  w Krakowie przy ul. Zdunów 18 lok. 58, wpisanej do
rejestru przedsi biorców pod numerem KRS 133113, której akta rejestrowe prowadzi S d Rejonowy
dla Krakowa ródmie cia, XI Wydzia  Gospodarczy Krajowego Rejestru S dowego. Ponadto Emitent
jest w a cicielem 50 udzia ów o cznej warto ci 25 000 z , stanowi cych 50% kapita u zak adowego i
g osów w spó ce z ograniczon  odpowiedzialno ci  prowadz cej dzia alno  pod firm
„HURTOPON.PL” Sp. z o.o. z siedzib  we Wroc awiu przy ul. Krakowskiej 54, wpisanej do rejestru
przedsi biorców pod numerem KRS 236108, której akta rejestrowe prowadzi S d Rejonowy dla
Wroc awia Fabryczna, VI Wydzia  Gospodarczy Krajowego Rejestru S dowego.

W rozumieniu MSR 24 podmiotem powi zanym z Emitentem jest spó ka z ograniczon
odpowiedzialno ci  prowadz ca dzia alno  pod firm  Marketeo.com Sp. z o.o. (d. Citynet Media Sp.
z o.o.)  z siedzib  w Bydgoszczy, której udzia owcami s  osoby pe ni ce funkcje w Zarz dzie i Radzie
Nadzorczej Emitenta w wysoko ci:

- Prezes Zarz du Emitenta p. Dariusz Topolewski posiada 423 udzia y o warto ci 21150 z  stanowi ce
42,3% kapita u zak adowego i g osów w spó ce

- Cz onek Zarz du Emitenta p. Arkadiusz Kocemba posiada 93 udzia y o warto ci 4650 z  stanowi ce
9,3% kapita u zak adowego i g osów w spó ce

- Prezes Rady Nadzorczej p. Ryszard Zawieruszy ski posiada 388 udzia ów o warto ci 19400 z
stanowi ce 38,8% kapita u zak adowego i g osów w spó ce

- Cz onek Rady Nadzorczej p. Maciej witalski posiada 50 udzia ów o warto ci 2500 z  stanowi ce 5%
kapita u zak adowego i g osów w spó ce

- Cz onek Rady Nadzorczej p. Seweryn Rutkowski posiada 46 udzia ów o warto ci 2300 z  stanowi ce
4,6% kapita u zak adowego i g osów w spó ce

Podmiotem powi zanym z Emitentem by a spó ka z ograniczon  odpowiedzialno ci  prowadz ca
dzia alno  pod firm  DREWNO.PL Sp. z o.o. z siedzib  w Bydgoszczy, w której Emitent posiada  50
udzia ów w kapitale zak adowym, stanowi ce 50% w kapitale zak adowym oraz g osach na
Zgromadzeniu Wspólników, które to udzia y w ca o ci zby  na rzecz spó ki Marketeo.com Sp. z o.o. (d.
Citynet Media Sp. z o.o.). Postanowienie S du Rejonowego w Bydgoszczy XII Wydzia  Gospodarczy
Krajowego Rejestru S dowego w przedmiocie rejestracji zmian wynikaj cych z dokonanej sprzeda y
udzia ów zosta o wydane w dniu 12 lutego 2007 roku.

Schemat organizacyjny OPONEO.PL S.A zosta  przedstawiony na stronie nast pnej..

7.2. Podmiot zale ny od Emitenta

Emitent nie posiada spó ek zale nych ani nie posiada adnych podmiotów dominuj cych w stosunku do
siebie.
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8. rodki trwa e

8.1. Informacje dotycz ce ju  istniej cych lub planowanych znacz cych
rzeczowych aktywów trwa ych, w tym dzier awionych nieruchomo ci oraz
jakichkolwiek obci e  ustanowionych na tych aktywach

8.1.1. Rzeczowe aktywa trwa e Emitenta

Zaprezentowane poni ej wybrane historyczne informacje finansowe zosta y opracowane na podstawie
zbadanych przez bieg ego rewidenta jednostkowych sprawozda  finansowych OPONEO.PL S.A. oraz
niezbadanego przez bieg ego rewidenta niepe nego jednostkowego sprawozdania finansowego
OPONEO.PL S.A. za I kwarta  2007 roku obejmuj cego bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek
przep ywów pieni nych. Sprawozdania zosta y sporz dzone zgodnie z Polskimi Zasadami
Rachunkowo ci.

W okresie obj tym historycznymi informacjami finansowymi poziom rzeczowych aktywów trwa ych
Emitenta utrzymywa  si  na poziomie 200 000 z otych netto. cznie rzeczowe aktywa trwa e wynosi y
na pocz tku 2004 roku 0 z otych netto, na koniec 2004 roku 177 580,16 z otych netto, na koniec 2005
roku 195 173,87 z otych netto, natomiast na koniec 2006 roku 912 766,07 z otych netto. Na koniec
marca 2007 roku rzeczowe aktywa trwa e zamkn y si  kwot  920 608,14 z otych netto.

Na dzie  31 grudnia 2006 roku rzeczowe aktywa trwa e Emitenta wynosi y 912 766,07 z otych netto.
Z o y y si  na nie: grunty, budynki i budowle (o warto ci 0 z otych), urz dzenia techniczne i maszyny
(o warto ci 62 720,59 z otych netto), rodki transportu (o warto ci 42 296,49 z otych netto), pozosta e
rodki trwa e (o warto ci 40 880,18 z otych netto), rodki trwa e w budowie (o warto ci 766 868,81
z otych netto).

Warto  rzeczowych aktywów trwa ych na dzie  31 grudnia 2006 roku wynios a 912 766,07 z otych.

8.1.2. Opis nieruchomo ci wynajmowanych przez Emitenta

Emitent na podstawie umowy najmu posiada nieruchomo  obj t  ksi g  wieczyst  KW nr
BY1B/00067130/4, której opis znajduje si  w poni szej tabeli. Nieruchomo  ta ma istotne znaczenie
dla Emitenta ze wzgl du na fakt, e znajduj  si  na niej pomieszczenia magazynowe Emitenta.
Nieruchomo  ta znajduje si  w posiadaniu Emitenta na podstawie umowy najmu z dnia 1 lutego 2006
roku.
Tabela 29 Nieruchomo  Emitenta – Bydgoszcz, ul. Kielecka 2-4

KW Po o enie Wielko  i
struktura

W a ciciel Przeznaczenie Tytu
prawny

Ustanowione
obci enia

Ksi ga
wieczysta nr
KW
BY1B/00067
130/4
prowadzona
przez S d
Rejonowy X
Wydzia
Ksi g
Wieczystych
w
Bydgoszczy

Bydgoszcz,
ul. Kielecka
2-4

802 m2

pomieszcze
magazynowy
ch

„WENA SPORT
FACTORY”
Spó ka jawna
Miros aw
Kaczmarek &
S awomir Rybka z
siedzib  w
Bydgoszczy

Pomieszczenia
magazynowe o
powierzchni
802 m2

Umowa
najmu z
dnia 1
lutego
2006
roku

Brak

ród o: Emitent

Emitent wynajmuje nieruchomo  obj t  ksi g  wieczyst  KW nr 58211, której opis znajduje si  w
poni szej tabeli. Nieruchomo  ta ma istotne znaczenie dla Emitenta ze wzgl du na fakt, e w
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budynku zlokalizowana jest siedziba Emitenta. Nieruchomo  ta znajduje si  w posiadaniu Emitenta
na podstawie umowy najmu z dnia 1 stycznia 2006 roku.

Tabela 30 Nieruchomo  Emitenta – Bydgoszcz, ul. Wojska Polskiego 8

KW Po o enie Wielko  i
struktura

W a ciciel Przeznaczenie Tytu
prawny

Ustanowione
obci enia

Ksi ga
wieczysta nr
KW 58211
prowadzona
przez S d
Rejonowy X
Wydzia
Ksi g
Wieczystych
w
Bydgoszczy

Bydgoszcz,
ul. Wojska
Polskiego 8

276,15 m2

zlokalizowanych
na  I  i  II  pi trze
budynku przy ul.
Wojska Polskiego
8

Ryszard
Regent i
Ma gorzata
Regent
(wspó w asno

ma e ska)

Lokal u ytkowy o
powierzchni
u ytkowej 276,15
m2, lokal ma
charakter biurowy
i przeznaczony
jest na
prowadzenie
dzia alno ci
gospodarczej

Umowa
najmu  z
dnia 1
stycznia
2006

Brak

ród o: Emitent

Emitent posiada nieruchomo  obj t  ksi g  wieczyst  KW nr 41969, której opis znajduje si  w
poni szej tabeli. Nieruchomo  ta ma istotne znaczenie dla Emitenta ze wzgl du na fakt
zlokalizowania w budynkach na niej po o onych magazynów Emitenta. Nieruchomo  ta znajduje si
w posiadaniu Emitenta na podstawie umowy najmu z dnia 1 marca 2005 roku.

Tabela 31 Nieruchomo  Emitenta – D browa Che mi ska

KW Po o enie Wielko  i
struktura

W a ciciel Przeznaczenie Tytu  prawny Ustanowione
obci enia

Ksi ga
wieczysta nr
41969
prowadzona
przez S d
Rejonowy X
Wydzia
Ksi g
Wieczystych
w
Bydgoszczy

D browa
Che mi ska,
ul. M y ska 2

768,1 m2

dzia ki nr
ewid.:
127/45

Kazimierz
Bednarek i
Iwona
Bednarek w
ustawowej
wspólno ci

Dwukondygnacyjny
budynek magazynowy
oraz parterowy
budynek magazynowy
przeznaczony na cele
magazynowe Emitenta

Umowa
najmu  z  1
marca 2005

Brak

ród o: Emitent

Szczegó owy opis umów najmu zawartych przez Emitenta znajduje si  w rozdziale 22 „Istotne
Umowy” Dokumentu Rejestracyjnego Prospektu Emisyjnego.

8.1.3. Opis nieruchomo ci b d cych w asno ci  Emitenta

Emitent posiada nieruchomo  obj t  ksi g  wieczyst  KW nr BY1B/00005627/3, której opis znajduje
si  w poni szej tabeli. Nieruchomo  ta znajduje si  w posiadaniu Emitenta na podstawie umowy
sprzeda y z dnia 9 czerwca 2006 roku, zawartej w formie aktu notarialnego (repertorium A numer
5113/2006), opisanej poni ej. Nieruchomo  ta ma dla Emitenta istotne znaczenie ze wzgl du na fakt,
e planowana jest na niej budowa magazynu oraz nowej siedziby Emitenta. Planowana powierzchnia

magazynu b dzie wynosi a 2300 m2 wysokiego sk adowania. Magazyn b dzie przeznaczony do
sk adowani felg i opon. Planowana powierzchnia budynku siedziby Emitenta b dzie wynosi a 880 m2

powierzchni u ytkowej. W budynku tym b dzie mie ci a si  siedziba Emitenta, biura Emitenta,
nowoczesna serwerownia, g ówne struktury VoIP dla call center, pomieszczenia obs ugi call center,
dzia  importu, dzia  eksportu, dzia  hurtu, sekcja rozwoju, dzia  IT (programi ci, graficy, administratorzy
systemu).
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Tabela 32 Nieruchomo  Emitenta – Bydgoszcz, ul. ucka 18a

KW Po o enie
Wielko  i
struktura W a ciciel Przeznaczenie

Tytu
prawny

Ustanowione
obci enia

Ksi ga
wieczysta nr
BY1B/00005
627/3
prowadzona
przez S d
Rejonowy X
Wydzia
Ksi g
Wieczystych
w
Bydgoszczy

Bydgoszcz
, ul. ucka
18a

1,0400 ha
dzia ka nr
ewid.: 23/2;
zabudowana
domem
mieszkalnym o
powierzchni
120 m2

OPONEO.P
L Sp. z o.o.

Plan budowy
magazynu i
nowej siedziby
Emitenta;
zabudowana
domem
mieszkalnym o
powierzchni 120
m2

W asno
OPONEO.P
L Sp. z o.o.
na
podstawie
umowy
sprzeda y z
dnia 9
czerwca
2006 roku
(akt
notarialny
Rep. A nr
5113/2006);
wpisano do
ksi gi
wieczystej w
dniu 29
czerwca
2006 roku

Brak

ród o: Emitent

Umowa sprzeda y zawarta w dniu 9 czerwca 2006 roku, w formie aktu notarialnego (Rep. A
5113/2006) pomi dzy Emitentem, a Ann  Mart  Kowalsk , Urszul  Wand  Siuda, Marianem
Bagniewskim, Henrykiem Bagniewskim, jako spadkobiercami Pani Bronis awy Bagniewskiej.

Przedmiotem umowy jest sprzeda  nieruchomo ci po o onej w Bydgoszczy przy ulicy uckiej 18a, do
której ka demu ze sprzedaj cych przys uguje prawo w asno ci do 1/5 cz ci nieruchomo ci.

Dariusz Topolewski i Andrzej Reysowski, uprawnieni do cznej reprezentacji Emitenta, zawarli
niniejsz  umow  w imieniu i na rzecz Emitenta, dzia aj c na podstawie Uchwa y Zgromadzenia
Wspólników z dnia 23 maja 2006 roku w sprawie zakupu rzeczonej nieruchomo ci.

Ujawnion  w a cicielk  nieruchomo ci w ksi dze wieczystej KW nr BY1B/00005627/3 jest Pani
Bronis awa Bagniewska, córka Franciszka i Jadwigi (na podstawie umowy darowizny z 25 listopada
1965 roku). Bronis awa Bagniewska zmar a 28 pa dziernika 2004 roku i na podstawie prawomocnego
postanowienia S du Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 1 czerwca 2005 roku (sygn. akt II Ns 2757/04)
spadek po niej naby y dzieci: Marian Antoni Bagniewski, Kazimierz Bagniewski, Henryk Bagniewski,
Anna Marta Kowalska i Urszula Wanda Siuda – ka dy z nich w 1/5 (jednej pi tej) cz ci.

Umowa sprzeda y zosta a zawarta w wykonaniu przedwst pnej warunkowej umowy sprzeda y z 24
maja 2006 roku (Rep A numer 4401/2006). Zgodnie z jej postanowieniami Marian Bagniewski,
Kazimierz Bagniewski, Henryk Bagniewski, Anna Marta Kowalska i Urszula Wanda Siuda sprzedali
Emitentowi swoje udzia y wynosz ce 1/5 cz ci we w asno ci nieruchomo ci po o onej w Bydgoszczy
przy ulicy uckiej 18a za cen  czn   390 000 (s ownie: trzysta dziewi dziesi t tysi cy) z otych, to
jest po 78 000 (s ownie: siedemdziesi t osiem tysi cy) z otych za udzia .

Emitent posiada nieruchomo  obj t  ksi g  wieczyst  KW nr BY1B/00134985/3, której opis znajduje
si  w poni szej tabeli. Nieruchomo  ta znajduje si  w posiadaniu Emitenta na podstawie umowy
sprzeda y z dnia 16 pa dziernika 2006 roku, zawartej w formie aktu notarialnego (repertorium A
numer 4423/2006), opisanej poni ej, Nieruchomo  ta ma dla Emitenta istotne znaczenie ze wzgl du
na fakt, e planowana jest na niej budowa magazynu oraz nowej siedziby Emitenta. Planowana
powierzchnia magazynu b dzie wynosi a 2300 m2 wysokiego sk adowania. Magazyn b dzie
przeznaczony do sk adowani felg i opon. Planowana powierzchnia budynku siedziby Emitenta b dzie
wynosi a 880 m2 powierzchni u ytkowej. W budynku tym b dzie mie ci a si  siedziba Emitenta, biura
Emitenta, nowoczesna serwerownia, g ówne struktury VoIP dla call center, pomieszczenia obs ugi call
center, dzia  importu, dzia  eksportu, dzia  hurtu, sekcja rozwoju, dzia  IT (programi ci, graficy,
administratorzy systemu).
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Tabela 33 Nieruchomo  Emitenta – Bydgoszcz, ul. Podle na

KW Po o enie
Wielko  i
struktura W a ciciel Przeznaczenie

Tytu
prawny

Ustanowione
obci enia

Ksi ga
wieczysta nr
BY1B/0013498
5/3
prowadzona
przez S d
Rejonowy X
Wydzia  Ksi g
Wieczystych w
Bydgoszczy

Bydgoszcz,
ul. Podle na

0,5695 ha
(5 695 m2)
dzia ka nr
ewid.: 26/1

OPONEO.PL
Sp. z o.o.

Plan budowy
magazynu i
nowej siedziby
Emitenta

W asno
OPONEO.PL
Sp.  z  o.o.  na
podstawie
umowy
sprzeda y z
dnia 16
pa dziernika
2006 roku
(akt
notarialny
Rep. A nr
4423/2006);
wpisano do
ksi gi
wieczystej w
dniu 4
grudnia 2006
roku

Brak

ród o: Emitent

Umowa sprzeda y zawarta w dniu 16 pa dziernika 2006 roku, w formie aktu notarialnego (Rep.
A nr 4423/2006) pomi dzy Emitentem, a Henrykiem Józefem li  i Gra yn  Jadwig  li .

Przedmiotem umowy jest sprzeda  nieruchomo ci po o onej w Bydgoszczy przez ulicy Podle nej,
która jest w asno ci  Pana Henryka Józefa li  i Pani Gra yny Jadwigi li  pozostaj cych w zwi zku
ma e skim, w którym nie zawierali umowy maj tkowej.

Dariusz Topolewski i Andrzej Reysowski, uprawnieni do cznej reprezentacji Emitenta, zawarli
niniejsz  umow  w imieniu i na rzecz Spó ki, dzia aj c na podstawie Uchwa y Zgromadzenia
Wspólników z dnia 22 wrze nia 2006 roku w sprawie zakupu rzeczonej nieruchomo ci.

Pan Henryk Józef li  i Pani Gra yna Jadwiga li  nabyli opisan  nieruchomo  na podstawie umowy
sprzeda y z 7 lipca 1999 roku.

Zgodnie z postanowieniami umowy nieruchomo  zosta a nabyta za cen  300 000 (s ownie: trzysta
tysi cy) z otych.

8.2. Opis zagadnie  i wymogów zwi zanych z ochron  rodowiska, które mog
mie  wp yw na wykorzystanie przez Emitenta rzeczowych aktywów trwa ych

Emitent jako przedsi biorca jest obj ty ustaw  z dnia 11 maja 2001 roku o obowi zkach
przedsi biorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz op acie produktowej i op acie
depozytowej – ustalaj c  regulacje dotycz ce wprowadzania na rynek oraz recyklingu, odzysku
odpadów opakowaniowych i pou ytkowych.

W tym zakresie na postawie umowy, zawartej w dniu 30 grudnia 2005 roku, pomi dzy Emitentem w
EUROBAC Organizacja Odzysku S.A. z siedzib  w Bydgoszczy przy ul. B kitnej 6 (zwan  dalej
„Kontrahentem”), Kontrahent przej  obowi zki Emitenta w zakresie zapewnienia recyklingu odpadów
opakowaniowych i odzysku oraz recyklingu odpadów pou ytkowych.

W ramach umowy Kontrahent przej  obowi zki Emitenta w wymienionym zakresie i realizuje je
poprzez:

- zbiórk  odpadów pou ytkowych i opakowaniowych,

- segregacj  i sortowanie odpadów opakowaniowych,

- przygotowanie do transportu i transport odpadów pou ytkowych i opakowaniowych,

- zbiórk  opon, poddawanie ich odzyskowi i recyklingowi, a odpadów opakowaniowych recyklingowi,
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- prowadzenie ewidencji poziomów odzysku i recyklingu odpadów pou ytkowych i opakowaniowych,

- weryfikacj  uzyskanych efektów w zakresie recyklingu i odzysku, w stosunku do poziomów
wymaganych ustaw  z dnia 11 maja 2001 roku o obowi zkach przedsi biorców w zakresie
gospodarowania niektórymi odpadami oraz op acie produktowej i op acie depozytowej (Dz.U. nr 63,
poz. 639 z pó n. zm.),

- obliczanie w przypadku, gdy Kontrahent mimo do o enia stara  nie uzyska wymaganych poziomów
recyklingu i odzysku, nale nych op at produktowych oraz ich wnoszenie,

- sporz dzanie i sk adanie w stosownych terminach obowi zkowych sprawozda , wymaganych od
Kontrahenta.

Emitent przekazuje organizacji dane o rzeczywistych ilo ciach opakowa  i produktów wprowadzonych
na terytorium kraju w poszczególnych latach. Za us ugi Emitent p aci wynagrodzenie liczone od
poszczególnych rodzajów opakowa  i produktów.

Emitent poza obowi zakiem wynikaj cym z Ustawy z dnia 11 maja 2001 roku o obowi zkach
przedsi biorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz op acie produktowej i op acie
depozytowej, nie podlega adnym innym przepisom z zakresu ochrony rodowiska.
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9. Przegl d sytuacji operacyjnej i finansowej

Zaprezentowane poni ej wybrane historyczne informacje finansowe zosta y opracowane na podstawie
zbadanych przez bieg ego rewidenta jednostkowych sprawozda  finansowych OPONEO.PL S.A. oraz
niezbadanego przez bieg ego rewidenta niepe nego jednostkowego sprawozdania finansowego
OPONEO.PL S.A. za I kwarta  2007 roku obejmuj cego bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek
przep ywów pieni nych. Sprawozdania zosta y sporz dzone zgodnie z Polskimi Zasadami
Rachunkowo ci.

9.1. Sytuacja finansowa OPONEO.PL S.A.

Przegl d sytuacji operacyjnej i finansowej OPONEO.PL S.A. zosta  przeprowadzony w oparciu o
zbadane przez bieg ego rewidenta jednostkowe sprawozdania finansowe Emitenta za lata 2004-2006.
Sprawozdania finansowe zosta y sporz dzone zgodnie z Polskimi Standardami Rachunkowo ci.
Analizuj c sytuacj  operacyjno-finansow  Emitenta nale y mie  na uwadze, e rok obrotowy 2004
trwa  od 19 wrze nia 2003 roku do 31 grudnia 2004 roku.

Tabela 34 Wybrane historyczne dane OPONEO.PL S.A. za lata 2004-2006 oraz za I kwarta  2006 i I kwarta
2007 (w tys. z )

Wyszczególnienie I kw. 2007 I kw. 2006 2006 2005 2004*

Przychody netto ze sprzeda y produktów,
towarów i materia ów 9 400,6 3 218,0 29 830,5 17 788,9 8 500,9

Koszt sprzedanych produktów, towarów i
materia ów 7 889,7 2 594,2 25 205,2 15 134,3 6 375,8

Zysk brutto ze sprzeda y 1 510,9 623,8 4 625,3 2 654,6 2 125,3

Koszty sprzeda y 846,4 507,7 2 970,4 2 095,7 1 504,6

Koszty ogólnego zarz du 185,2 110,3 471,6 363,9 262,8

Zysk ze sprzeda y 479,3 5,8 1 183,3 195,0 357,9

EBITDA 537,8 27,0 1 414,7 313,4 507,6

Pozosta e przychody operacyjne 8,9 22,9 77,9 0 2,3

Pozosta e koszty operacyjne 2,9 0 4,7 0 0

Zysk na dzia alno ci operacyjnej (EBIT) 485,3 28,7 1 256,5 195,0 360,1

Przychody finansowe 68,7 11,7 163,5 60,8 11,2

Koszty finansowe 90,8 16,8 149,1 88,3 9,9

Zysk brutto 463,2 23,6 1 270,9 167,4 361,4

Podatek dochodowy 90,9 6,5 246,4 32,0 100,7

Zysk netto 372,3 17,1 1 024,5 135,4 260,7

* rok obrotowy 2004 trwa  od 19 wrze nia 2003 do 31 grudnia 2004

ród o: Emitent

Na przestrzeni analizowanych okresów wyniki finansowe uzyskiwane przez OPONEO.PL
systematycznie poprawia y si . Wyj tkiem od tej regu y by  rok 2005, kiedy pogorszeniu uleg y zysk
EBITDA (zysk na dzia alno ci operacyjnej powi kszony o amortyzacj ), zysk na dzia alno ci
operacyjnej oraz zysk netto. By o to efektem wzrostu kosztów sprzeda y i kosztów ogólnego zarz du,
które w porównaniu z rokiem obrotowym 2004 wzros y o prawie 40%. 2005 rok by  tak naprawd
drugim pe nym rokiem dzia alno ci Spó ki w zakresie handlu oponami za po rednictwem Internetu.
Pierwszy rok okaza  si  ugruntowywaniem pozycji rynkowej. Niemal od pocz tku OPONEO.PL
prowadzi o zyskown  dzia alno . Rentowno  na poziomie netto Emitent osi gn  po 14 miesi cach
od jej rozpocz cia. Maj c na uwadze akceptacj  tej formy sprzeda y zarz d Spó ki podj  decyzj  o
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intensyfikacji dzia a  marketingowych w 2005 roku. Prze o y y si  one na wspomniany wzrost kosztów
sprzeda y i ogólnego zarz du, a tak e skutkowa y os abieniem rentowno ci pocz wszy od zysku
brutto ze sprzeda y. Do intensyfikacji akcji marketingowych przyczyni y si :

- utworzenie profesjonalnego call center po czone z zakupem sprz tu oraz przeprowadzeniem
szkole ,

- stworzenie wielu partnerskich platform sprzeda owych,

- zakup oprogramowania portalowego.

Dodatkowo Spó ka ponosi a wydatki maj ce na celu wnikliwe rozpoznanie rynku oponiarskiego, co
wi za o si  z kosztownym uczestnictwem w imprezach targowych.

Strategia ta okaza a si  skuteczna, poniewa  w 2006 roku Emitent po raz pierwszy w historii
przekroczy  poziom 1 mln z  zysku netto, osi gn  najwy sze w historii dzia alno ci przychody netto ze
sprzeda y produktów, towarów i materia ów (niespe na 30 mln z ), ale równie  najwy sz  rentowno
netto (3,4%). Pozytywny trend by  kontynuowany w I kwartale 2007 roku, kiedy Emitent zwi kszy
sprzeda  o ponad 192%, a zysk netto przesz o dwudziestokrotnie w porównaniu z analogicznym
okresem roku poprzedniego.

Na uwag  zas uguje coroczny wzrost przychodów ze sprzeda y netto. Jest to efektem dwóch
kluczowych czynników. Z jednej strony Internet jako kana  sprzeda y systematycznie upowszechnia
si  w ród klientów. Z drugiej za  strony klienci doceniaj  atrakcyjno  oferty OPONEO.PL – pod
wzgl dem cenowym oraz standardu obs ugi klienta. W porównaniu z konkurencyjnymi podmiotami
czynnikiem wspomagaj cym konsekwentne zwi kszanie poziomu sprzeda y jest posiadanie przez
Spó k  portalu opony.com.pl. Portal dostarcza internautom profesjonaln  informacj  na temat
wszelkich zagadnie  zwi zanych z oponami i jednocze nie daje mo liwo  zakupu najszerszej palety
produktów na platformie handlowej Spó ki – opony.com (przekierowanie z serwisu informacyjnego
opony.com.pl na platform  transakcyjn  opony.com).

Wska niki rentowno ci

 Tabela 35 Wska niki rentowno ci Emitenta za lata 2004-2006 oraz za I kwarta  2006 i I kwarta  2007

Wska nik Formu a obliczeniowa I kw.
2007

I kw.
2006 2006 2005 2004*

Rentowno
sprzeda y

zysk brutto ze sprzeda y /
przychody netto ze sprzeda y 16,1% 19,3% 15,5% 14,9% 25,0%

Rentowno  EBITDA EBITDA / przychody netto ze
sprzeda y 5,7% 0,8% 4,7% 1,8% 6,0%

Rentowno  EBIT EBIT / przychody netto ze
sprzeda y 5,2% 0,9% 4,2% 1,1% 4,2%

Rentowno  brutto zysk brutto / przychody netto ze
sprzeda y 4,9% 0,7% 4,3% 0,9% 4,3%

Rentowno  netto
sprzeda y

zysk netto / przychody netto ze
sprzeda y 4,0% 0,5% 3,4% 0,8% 3,1%

Rentowno  kapita u
w asnego zysk netto / kapita  w asny 3,6% 3,7% 69,7% 30,3% 83,9%

Rentowno  maj tku zysk netto / aktywa razem 2,1% 0,6% 22,4% 4,5% 11,8%

* rok obrotowy 2004 trwa  od 19 wrze nia 2003 do 31 grudnia 2004

ród o: Emitent

Warto ci wska ników rentowno ci, które osi gn  Emitent w okresie obj tym historycznymi danymi
finansowymi, by y nast pstwem zdarze  i uwarunkowa  gospodarczych przedstawionych powy ej. Od
2005 roku rentowno  sprzeda y utrzymuje si  na zbli onym poziomie – oscyluje wokó  15%.
Jednocze nie zwraca uwag  fakt istotnej poprawy rentowno ci EBIT (operacyjnej). W 2006 roku
wynios a ona 4,2%, co oznacza wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim o 3,1 pkt. proc (w I
kwartale 2007 roku rentowno  operacyjna wynios a 5,2%).
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Analiza struktury aktywów

Tabela 36 Struktura aktywów Emitenta w latach 2004-2006

31-12-2006 31-12-2005 31-12-2004

Wyszczególnienie w tys. z % w tys. z % w tys. z %

AKTYWA TRWA E 1 083,9 23,6 378,2 12,5 315,4 14,3

Warto ci niematerialne i prawne 18,2 0,4 29,2 1,0 7,7 0,3

Rzeczowe aktywa trwa e 912,8 19,9 195,2 6,4 177,6 8,0

Nale no ci d ugoterminowe 0 0 0 0 0 0

Inwestycje d ugoterminowe 144,0 3,1 150,0 5,0 125,0 5,7

D ugoterminowe rozliczenia
mi dzyokresowe 8,9 0,2 3,8 0,1 5,1 0,2

AKTYWA OBROTOWE 3 499,3 76,4 2 650,8 87,5 1 895,0 85,7

Zapasy 825,7 18,0 166,4 5,5 81,2 3,7

Nale no ci krótkoterminowe 1 349,3 29,4 780,1 25,8 702,4 31,8

Inwestycje krótkoterminowe 1 317,4 28,7 1 691,0 55,8 1 104,0 49,9

rodki pieni ne 1 292,4 28,2 1 691,0 55,8 1 104,0 49,9

Krótkoterminowe rozliczenia
mi dzyokresowe 6,9 0,2 13,3 0,4 7,4 0,3

AKTYWA RAZEM 4 583,2 100,0 3 028,9 100,0 2 210,4 100,0

ród o: Emitent

Tabela 36a Struktura aktywów Emitenta na dzie  31 marca 2006 roku i 31 marca 2007 roku

31-03-2007 31-03-2006

Wyszczególnienie w tys. z % w tys. z %

AKTYWA TRWA E 9 736,2 55,8 382,3 14,2

Warto ci niematerialne i prawne 8 653,2 49,6 23,1 0,8

Rzeczowe aktywa trwa e 920,6 5,3 193,8 7,2

Nale no ci d ugoterminowe 0 0 0 0

Inwestycje d ugoterminowe 144,0 0,8 150,0 5,6

D ugoterminowe rozliczenia
mi dzyokresowe 18,4 0,1 15,4 0,6

AKTYWA OBROTOWE 7 725,3 44,2 2 315,8 85,8

Zapasy 2 851,2 16,3 1 038,8 38,5

Nale no ci krótkoterminowe 2 663,9 15,3 893,0 33,1

Inwestycje krótkoterminowe 1 956,1 11,2 367,1 13,6

rodki pieni ne 1 956,1 11,2 367,1 13,6

Krótkoterminowe rozliczenia
mi dzyokresowe 254,1 1,4 16,9 0,6

AKTYWA RAZEM 17 461,5 100 2 698,1 100

ród o: Emitent

Struktura aktywów Emitenta w latach 2004-2006 nie podlega a zdecydowanym zmianom.
Charakterystyczna dla Spó ki jest typowa przewaga aktywów obrotowych nad aktywami trwa ymi,
która cechuje podmioty zajmuj ce si  handlem, a tym bardziej w Internecie, a nie za pomoc
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stacjonarnych placówek (budynki). Zmian  w relacji aktywów trwa ych do aktywów obrotowych mo na
zaobserwowa  w 2006 roku. Udzia  aktywów trwa ych w aktywach razem zwi kszy  si  wówczas z
12,5% w 2005 roku do 23,6%. Jest to wynikiem nabycia dzia ki inwestycyjnej w Bydgoszczy, na której
ma zosta  wybudowana nowa siedziba Emitenta. Wzros y równie  zapasy z 166,4 tys. z  na koniec
2005 roku do 825,7 tys. z  na koniec 2006 roku (na koniec marca 2007 roku wynosi y 2 851,2 tys. z ).
Trend ten uzasadnia zwi kszenie skali dzia ania OPONEO.PL. Wzrostowi sprzeda y towarzyszy
wzrost zapasów, które Spó ka musi utrzymywa , aby zapewni  swoim klientom odpowiedni
dost pno  opon i szybko  dostawy. Niemniej najistotniejszymi cz ciami aktywów obrotowych w
latach 2004-2006 by y nale no ci krótkoterminowe i rodki pieni ne.

Zmiana w strukturze aktywów mia a miejsce w I kwartale 2007 roku, kiedy zacz y dominowa  aktywa
trwa e (stanowi y 55,8% aktywów). By o to zwi zane z przekszta ceniem Emitenta ze spó ki z
ograniczon  odpowiedzialno ci  w spó k  akcyjn . Na dzie  przekszta cenia Spó ki w spó k  akcyjn
kapita  podstawowy wyceniono na 8 676 000 z otych, który jest wykazywany w aktywach w
warto ciach niematerialnych i prawnych jako warto  firmy (pomniejszona o wp acony kapita
przekszta canej spó ki).

Wska niki rotacji
Tabela 37 Wska niki rotacji Emitenta w latach 2004-2006 oraz I kw. 2006 i I kw. 2007

Wska nik Formu a
obliczeniowa I kw. 2007 I kw. 2006 2006 2005 2004*

Wska nik obrotu
aktywów

przychody netto ze
sprzeda y / aktywa
razem 0,5 1,2 6,5 5,9 3,8

Wska nik obrotu
rzeczowych aktywów
trwa ych

przychody netto ze
sprzeda y / rzeczowe
aktywa trwa e 10,2 16,6 32,7 91,1 47,9

Okres sp ywu
nale no ci
handlowych w dniach

nale no ci z tytu u
dostaw i us ug x 365*/
przychody ze
sprzeda y 25,5 19,8 13,3 12,2 32,3

Okres zap aty
zobowi za  w dniach

zobowi zania z tytu u
dostaw i us ug x
365*/przychody ze
sprzeda y 59,7 55,4 32,7 45,8 86,5

* rok obrotowy 2004 trwa  od 19 wrze nia 2003 do 31 grudnia 2004

ród o: Emitent

W latach 2004–2005 Emitent rokrocznie poprawia  wska nik obrotu aktywów, który jest miar
sprawno ci dzia ania. Na jednostk  aktywów w 2004 roku przypada o 3,8 jednostek sprzeda y – dwa
lata pó niej ju  6,5 jednostek sprzeda y. Tendencja ta nie znajduje potwierdzenia w przypadku
wska nika obrotu rzeczowych aktywów trwa ych. Jej zachwianie jest nast pstwem poczynienia przez
Spó k  w 2006 roku wydatków na nabycie dzia ki inwestycyjnej w Bydgoszczy, na której ma zosta
wybudowana nowa siedziba Emitenta wraz z infrastruktur  s u c  dalszej poprawie sprzeda y (m.in.
call center). Dzia ka inwestycyjna kupiona w 2006 roku przy ul. uckiej 16a w Bydgoszczy oraz dzia ka
inwestycyjna kupiona w 2007 roku przy ul Podle nej w Bydgoszczy  b d  mie ci y wszystkie elementy
struktury firmy, w tym: siedzib  Emitenta, dzia  importu, dzia  hurtu, dzia  rozwoju, dzia  IT, dzia
logistyki, dzia  handlowy, call center oraz magazyn i centrum logistyczne.

OPONEO.PL charakteryzuje niska warto  wska nika sp ywu nale no ci handlowych. Jest to efektem
przyj tego modelu p atno ci za dostarczane towary. Z zasady Emitent nie stosuje wyd u onych
terminów p atno ci (odst pstwem s  transakcje z klientami flotowymi, którzy decyduj  si  na
d ugoterminow  wspó prac  ze Spó k  – wieloletnie wymiany opon w cyklu zimowe/letnie i
letnie/zimowe). Klienci nabywaj  opony albo p ac c za nie z góry albo przy realizacji dostawy za
po rednictwem kuriera. Kilkunastodniowy okres sp ywu nale no ci handlowych jest wynikiem
rozlicze  pomi dzy OPONEO.PL a firm  kuriersk  – kurier inkasuje przy dostawie pieni dze od
klienta, po czym z pewnym opó nieniem dokonuje ich przelewu na rzecz Spó ki.
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W latach 2004-2006 znacznemu skróceniu uleg  okres zap aty zobowi za . W 2004 roku Spó ka
regulowa a swoje zobowi zania rednio co 86,5 dnia, a w 2006 roku rednio co 32,7 dnia. Jest to
efektem wiadomego dzia ania Emitenta, który dzi ki skróceniu terminu zap aty za zamawiane towary
otrzymuje wi ksze rabaty od swoich dostawców.

9.2.  Wynik operacyjny Emitenta

9.2.1. Istotne czynniki, maj ce znacz cy wp yw na wynik dzia alno ci operacyjnej

Zysk operacyjny Emitenta w latach 2004-2006 wzrós  z 360,1 tys. z  (2004) do 1 256,5 tys. z  (2006).
W I kwartale 2007 roku zysk na dzia alno ci operacyjnej zamkn  si  kwot  485,3 tys. z  i by  wy szy w
porównaniu z I kwarta em 2006 roku o prawie 1 600%. W 2005 roku dosz o do spadku tej wielko ci
finansowej w porównaniu z rokiem poprzednim, co mia o zwi zek z istotnymi wydatkami na poczet
intensyfikacji dzia a  marketingowych, których wyra ne efekty s  widoczne w rezultatach 2006 roku.
Bli sz  charakterystyk  dotycz c  tych dzia a  Emitenta przedstawia w pkt. 9.1 Dokumentu
Rejestracyjnego Prospektu (Sytuacja finansowa OPONEO.PL).

W analizowanych okresach na wynik operacyjny nie wp ywa y zdarzenia nadzwyczajne

Tabela 38 Wynik operacyjny OPONEO.PL S.A. w latach 2004-2006 oraz w I kwartale 2006 i I kwartale 2007
(w tys. z )

Wyszczególnienie I kw. 2007 I kw. 2006 2006 2005 2004*

Zysk na dzia alno ci
operacyjnej (EBIT) 485,3 28,7 1 256,5 195,0 360,1

ród o: Emitent

* rok obrotowy 2004 trwa  od 19 wrze nia 2003 do 31 grudnia 2004

9.2.2. Przyczyny znacz cych zmian w sprzeda y netto lub przychodach netto emitenta

Tabela 39 Przychody netto ze sprzeda y OPONEO.PL S.A. w latach 2004-2006 oraz w I kwartale 2006 i I
kwartale 2007 (dane w tys. z )

Wyszczególnienie I kw. 2007 I kw. 2006 2006 2005 2004*

Przychody netto ze
sprzeda y 9 400,6 3 218,0 29 830,5 17 788,9 8 500,9

* rok obrotowy 2004 trwa  od 19 wrze nia 2003 do 31 grudnia 2004

ród o: Emitent

Wzrost przychodów Emitenta przedstawiony w powy szej tabeli wynika  z nast puj cych przyczyn:

 wzrostu ilo ci internautów z 25% populacji w 2004 roku do 34% w 2006 roku;

 wzrostu odsetku polskich internautów kupuj cych za pomoc  Internetu z 12,33%
(2004), przez 17,47% (2005) do 24,51% w 2007;

 wzrostu rynku motoryzacyjnego;

 dzia a  marketingowych prowadzonych przez Emitenta.

W latach 2004–2005 przychody netto ze sprzeda y Emitenta systematycznie ros y. Dynamika tych
przychodów wzgl dem roku poprzedniego wynosi a odpowiednio 109,3% (2005) i  67,7% (2006). W I
kwartale 2007 roku sprzeda  Emitenta zwi kszy a si  w porównaniu z analogicznym okresem 2006
roku o 192,1%.
Bli sza analiza tendencji dotycz cych przychodów netto ze sprzeda y Spó ki znajduje si  w punkcie
6.1. Dokumentu Rejestracyjnego Prospektu.
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9.2.3. Informacje dotycz ce jakichkolwiek elementów polityki rz dowej, gospodarczej,
fiskalnej, monetarnej oraz czynników, które mia y istotny wp yw lub które mog yby
bezpo rednio lub po rednio mie  istotny wp yw, na dzia alno  operacyjn
Emitenta

Spó ka nie zna jakichkolwiek elementów wymienionych polityk rz dowych, gospodarczych, fiskalnych,
monetarnych lub innych czynników, które mia yby istotny wp yw na dzia alno  operacyjn  Emitenta.

Istotne, w opinii Emitenta, czynniki maj ce wp yw na dzia alno  operacyjn  OPONEO.PL zosta y
wyczerpuj co opisane jako czynniki ryzyka w cz ci III (Czynniki Ryzyka) niniejszego Prospektu.
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10. Zasoby kapita owe

Zaprezentowane poni ej wybrane historyczne informacje finansowe zosta y opracowane na podstawie
zbadanych przez bieg ego rewidenta jednostkowych sprawozda  finansowych OPONEO.PL S.A. oraz
niezbadanego przez bieg ego rewidenta niepe nego jednostkowego sprawozdania finansowego
OPONEO.PL S.A. za I kwarta  2007 roku obejmuj cego bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek
przep ywów pieni nych. Sprawozdania zosta y sporz dzone zgodnie z Polskimi Zasadami
Rachunkowo ci.

10.1. Informacje dotycz ce róde  kapita u Emitenta

W latach 2004-2006 kapita y (w asny i obcy), które s u  do finansowania dzia alno ci Emitenta
zwi kszy y si  z 2 210,4 tys. z  (2004) do 4 583,2 tys. z  (2006), w tym kapita  w asny wzrós  z 310,7
tys. z  (2004) do 1 470,6 tys. z  (2006). W I kwartale 2007 roku kapita  w asny i obcy wyniós  17 357,6
tys. z . Coraz istotniejsz  rol  w finansowaniu dzia alno ci odgrywa kapita  w asny, którego udzia  w
pasywach razem zwi kszy  si  w latach 2004-2006 z 14,1% (2004) do 32,1% (2006). W I kwartale
2007 roku ujawni a si  przewaga kapita u w asnego nad kapita em obcym, gdy  Spó ka w wyniku
przekszta cenia powi kszy a warto  kapita u akcyjnego pokrytego w ca o ci przedsi biorstwem
przekszta conej Spó ki w trybie art. 551 i nast. Kodeksu spó ek handlowych. Spó ka nie posiada
zobowi za  d ugoterminowych.

W 2006 roku Emitent finansowa  aktywa w granicach 32% kapita ami w asnymi, a w granicach 68%
kapita ami obcymi tj. g ównie zobowi zaniami krótkoterminowymi. W I kwartale 2007 roku kapita
w asny stanowi  59,9% pasywów, a kapita  obcy 39,4%. Najistotniejsz  pozycj  w zakresie
zobowi za  krótkoterminowych stanowi  zobowi zania krótkoterminowe z tytu u dostaw i us ug,
których udzia  w finansowaniu aktywów wyniós  58% (w I kwartale 2007 roku 35,7%).

Tabela 40 ród a kapita u OPONEO.PL S.A.  w latach 2004-2006

31-12-2006 31-12-2005 31-12-2004*

Wyszczególnienie w tys. z % w tys. z % w tys. z %

KAPITA Y W ASNE 1 470,6 32,1 446,2 14,7 310,7 14,1

Kapita  akcyjny 50,0 1,1 50,0 1,7 50,0 2,3

Kapita  zapasowy 396,2 8,6 260,7 8,6 0 0

Wynik finansowy roku
obrotowego 1 024,5 22,4 135,4 4,5 260,7 11,8

ZOBOWI ZANIA I
REZERWY NA
ZOBOWI ZANIA 3 112,6 67,9 2 582,8 85,3 1 899,7 85,9

Rezerwy na zobowi zania 47,1 1,0 23,9 0,8 30,7 1.4

Zobowi zania
d ugoterminowe 0 0 0 0 0 0

Zobowi zania
krótkoterminowe 3 065,5 66,9 2 558,9 84,5 1 869,0 84,6

Zobowi zania z tytu u dostaw
i us ug 2 673,0 58,3 2 231,0 73,7 1 568,1 70,9

Rozliczenia
mi dzyokresowe 0 0 0 0 0 0

PASYWA RAZEM 4 583,2 100,0 3 028,9 100,0 2 210,4 100,0

* rok obrotowy 2004 trwa  od 19 wrze nia 2003 do 31 grudnia 2004

ród o: Emitent
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Tabela 40a ród a kapita u OPONEO.PL S.A.  na dzie  31 marca 2006 roku i 31 marca 2007 roku

31-03-2007 31-03-2006

Wyszczególnienie w tys. z % w tys. z %

KAPITA Y W ASNE 10 465,2 59,9 463,2 17,2

Kapita  akcyjny 8 676,0 49,9 50,0 1,9

Kapita  zapasowy 1 420,6 8,1 260,7 9,7

Wynik finansowy roku
obrotowego 372,3 2,1 17,1 0,6

ZOBOWI ZANIA I REZERWY
NA ZOBOWI ZANIA 6 996,3 40,1 2 234,9 82,8

Rezerwy na zobowi zania 96,6 0,6 81,3 3,0

Zobowi zania
d ugoterminowe 0 0 0 0

Zobowi zania
krótkoterminowe 6 892,4 39,4 2 153,6 79,8

Zobowi zania z tytu u dostaw i
us ug 6 235,0 35,7 1 981,6 73,4

Rozliczenia mi dzyokresowe 7,3 0,1 0 0

PASYWA RAZEM 17 461,5 100 2 698,1 100

ród o: Emitent

Analiza zad u enia

Tabela 41 Wska niki zad u enia Emitenta w latach 2004-2006 oraz w I kwartale 2006 i I kwartale 2007

Wska nik Formu a obliczeniowa I kw. 2007 I kw. 2006 2006 2005 2004*

Wspó czynnik
zad u enia

kapita  obcy / pasywa
razem 0,40 0,83 0,68 0,85 0,85

Pokrycie zad u enia
kapita em w asnym

kapita  w asny / kapita
obcy 1,50 0,21 0,47 0,17 0,16

Pokrycie aktywów
trwa ych kapita em
sta ym

(kapita  w . + zobowi zania
d ugoterminowe) / aktywa
trwa e 1,07 1,21 1,36 1,18 0,99

Trwa o  struktury
finansowania

(kapita  w . + zobowi zania
d ugoterminowe) / pasywa
razem 0,60 0,17 0,32 0,15 0,14

* rok obrotowy 2004 trwa  od 19 wrze nia 2003 do 31 grudnia 2004

ród o: Emitent

Rosn c  rol  kapita u w asnego ilustruj  wska niki zad u enia. Ulegaj  one stopniowej poprawie w
latach 2004-2006, co przek ada si  na spadek znaczenia zobowi za  powi kszonych o rezerwy. Ze
wzgl du na podwy szenie kapita u zak adowego w I kwartale 2007 roku wska nik zad u enia wyniós
0,40. Pokrycie zad u enia kapita em w asnym w analizowanym okresie wzros o z 0,16 (2004) do 0,47
(2006). W I kwartale 2007 roku pokrycie zad u enia kapita em w asnym wynios o 1,50. Wzrost
znaczenia kapita u w asnego jest wynikiem dynamicznego rozwoju OPONEO.PL, która w latach 2004-
2006 wypracowa a cznie zysk netto w wysoko ci 1 420,6 tys. z  (przy czym 72,1% tego
zakumulowanego zysku w 2006 roku). Nale y przy tym mie  równie  na uwadze, e Emitent przyj
strategi  zatrzymywania wypracowanego zysku netto w Spó ce z przeznaczeniem na dalsze dzia ania
prorozwojowe (brak wyp aty dywidend). Ponadto w I kwartale 2007 roku dosz o do podwy szenia
kapita u zak adowego do kwoty 8 676 tys. z , co zosta o szczegó owo opisane powy ej w pkt 10.1
Dokumentu Rejestracyjnego niniejszego prospektu Emisyjnego.
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Wska niki p ynno ci

Tabela 42 Wska niki p ynno ci finansowej Emitenta w latach 2004-2006 oraz za I kw. 2006 i I kw. 2007

Wska nik Formu a obliczeniowa I kw. 2007 I kw. 2006 2006 2005 2004*

P ynno  bie ca

aktywa obrotowe /
zobowi zania
krótkoterminowe 1,12 1,08 1,14 1,04 1,01

P ynno  szybka

(aktywa obrotowe -
zapasy)/ zobowi zania
krótkoterminowe 0,71 0,59 0,87 0,97 0,97

P ynno  natychmiastowa

(inwestycje
krótkoterminowe/zobowi
zania krótkoterminowe) 0,28 0,17 0,43 0,66 0,59

Kapita  pracuj cy (w tys. z )

aktywa obrotowe -
zobowi zania
krótkoterminowe 832,9 162,2 433,8 91,9 26,0

Udzia  kapita u pracuj cego
w ca o ci aktywów

kapita  pracuj cy /
aktywa razem 4,8 6,0 9,5% 3,0% 1,2%

ród o: Emitent

* rok obrotowy 2004 trwa  od 19 wrze nia 2003 do 31 grudnia 2004

Wska niki p ynno ci bie cej i szybkiej w latach 2004–2006 kszta towa y si  nieznacznie poni ej
poziomów uznawanych za po dane (odpowiednio przedzia  1,2-2,0 pkt. i powy ej 1 pkt.). Podobnie
by o w I kwartale 2007 roku, kiedy wska nik p ynno ci bie cej i p ynno ci szybkiej wynios y
odpowiednio: 1,12 i 0,71. By o to wynikiem dynamicznego wzrostu Spó ki. Nie grozi o przy tym utrat
p ynno ci, gdy  wska nik p ynno ci natychmiastowej znajdowa  si  zdecydowanie powy ej
minimalnego po danego poziomu, który wynosi 0,2-0,3 pkt., co pozytywnie wiadczy o o zdolno ci
do terminowego regulowania zobowi za . Wyj tkiem by  I kwarta  2007 roku, kiedy wska nik
p ynno ci natychmiastowej spad  do 0,28. Wraz z up ywem czasu warto ci wspomnianych wska ników
p ynno ci wyra nie poprawia y si . Podobnie by o z kapita em pracuj cym, który by  dodatni w ka dym
z analizowanych okresów, a jego warto  zwi kszy a si  w latach 2004-2006 z 26 tys. z  (2004) do
433,8 tys. z  (2006). Na koniec marca 2007 roku kapita  pracuj cy w dalszym ci gu zwi ksza  si  i
wyniós  832,9 tys. z .

10.2. ród a i kwoty oraz opis przep ywów rodków pieni nych Emitenta

Istotnymi czynnikami maj cymi wp yw na warto ci poszczególnych pozycji rachunku przep ywów
pieni nych by y:

1) w zakresie przep ywów pieni nych z dzia alno ci operacyjnej:

- wielko  zysku (straty) netto,

- zmiany stanu zapasów,

- zmiany stanu nale no ci,

- zmiany stanu zobowi za

W latach 2004 - 2006 Emitent wygenerowa  dodatnie przep ywy na dzia alno ci operacyjnej. W
analizowanym okresie g ównym czynnikiem wp ywaj cym na dodatnie przep ywy by o znaczne
zwi kszenie si  skali dzia ania mierzone przychodami Spó ki. W I kwartale 2007 roku Spó ka równie
wygenerowa a dodatnie przep ywy operacyjne.

a. w zakresie przep ywów pieni nych z dzia alno ci inwestycyjnej:

- inwestycje w nieruchomo ci oraz warto ci niematerialne niematerialnych prawne

W tym zakresie Emitent w analizowanym okresie odnotowa  ujemne przep ywy. W latach 2004 oraz
2005 nak ady inwestycyjne dotyczy y g ównie nabywania warto ci niematerialnych takich jak
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oprogramowanie. Z kolei w roku 2006 g ówn  pozycj  by  zakup dzia ki pod now  siedzib  Emitenta
oraz centrum logistyczne. Ujemne przep ywy z dzia alno ci inwestycyjnej w I kwartale 2007 roku by y
efektem prowadzonej inwestycji zwi zanej z budow  nowej siedziby Emitenta.

b. w zakresie przep ywów pieni nych z dzia alno ci finansowej:

- p atno ci zobowi za  z tytu u umów leasingu finansowego.

Zdecydowanie najwi kszy wp yw na wysoko  przep ywów pieni nych w obszarze finansowym w
latach 2004 – 2006 mia y warto ci sp at z tytu u umów leasingu finansowego.

Tabela 43 Przep ywy rodków pieni nych Emitenta w latach 2004-2006 oraz w I kwartale 2006 i I kwartale
2007 roku (w tys. z )

Wyszczególnienie I kw. 2007 I kw. 2006 2006 2005 2004*

rodki pieni ne netto z
dzia alno ci operacyjnej 731,8 -1 268,0 516,7 799,4 1 396,4

rodki pieni ne netto z
dzia alno ci inwestycyjnej -61,2 -22,1 -845,5 -112,6 -244,6

rodki pieni ne netto z
dzia alno ci finansowej -6,9 -33,9 -69,8 -99,7 -47,9

Zmiana stanu rodków
pieni nych netto 663,7 -1 323,9 -398,6 587,1 1 104,0

rodki pieni ne na pocz tek
okresu 1 292,4 1 691,0 1 691,0 1 104,0 0

rodki pieni ne na koniec
okresu 1 956,1 367,1 1 292,4 1 691,0 1 104,0

* rok obrotowy 2004 trwa  od 19 wrze nia 2003 do 31 grudnia 2004

ród o: Emitent

10.3. Potrzeby kredytowe oraz struktura finansowania Emitenta

Tabela 44 Struktura finansowania Emitenta w latach 2004-2006 oraz na dzie  31 marca 2006 roku i 31
marca 2007 roku ( w tys. z )

Wyszczególnienie 31-03-2007 31-03-2006 31-12-2006 31-12-2005 31-12-2004*

KAPITA  W ASNY 10 465,2 463,2 1 470,6 446,2 310,7

Kapital podstawowy 8 676,0 50,0 50,0 50,0 50,0

Kapita  zapasowy 1 420,6 260,7 396,2 260,7 0

Zysk netto 372,3 17,1 1 024,5 135,4 260,7

KAPITA  OBCY 6 996,3 2 234,9 3 112,6 2 582,6 1 899,7

Rezerwy na zobowi zania 96,6 81,3 47,1 23,9 30,7

Zobowi zania d ugoterminowe 0 0 0 0 0

Zobowi zania krótkoterminowe 6 892,4 2 153,6 3 065,5 2 558,9 1 869,0

Krótkoterminowe kredyty i
po yczki 0 0 0 0 0

Zobowi zania z tytu y dostaw i
us ug 6 235,0 1 981,6 2 673,0 2 231,0 1 568,1

Pozosta e zobowi zania
krótkoterminowe 11,9 65,8 32,9 102,3 125,1
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Zobowi zania z tytu u
podatków, ce , ubezpiecze  i
innych wiadcze 518,6 31,2 273,9 152,0 70,4

Zobowi zania z tytu u
wynagrodze 0 0,1 0,1 0,1 0,1

Pozosta e zobowi zania 126,9 74,9 85,5 73,5 105,4

KAPITA  W ASNY I OBCY 17 461,5 2 698,1 4 583,2 3 029,0 2 210,4

ród o: Emitent

* rok obrotowy 2004 trwa  od 19 wrze nia 2003 do 31 grudnia 2004

W latach 2004-2006 podstawowym ród em finansowania dzia alno ci Emitenta by y zobowi zania
krótkoterminowe. Na koniec 2006 roku zobowi zania krótkoterminowe stanowi y ponad 2/3 pasywów
Spó ki. OPONEO.PL nie posiada o zobowi za  d ugoterminowych. Zmiana w tym zakresie zasz a w I
kwartale 2007 roku, co zosta o bli ej opisane w rozdziale 10.1 Dokumentu Rejestracyjnego
niniejszego Prospektu. Kapita  w asny na koniec marca 2007 roku by  kluczowym ród em
finansowania dzia alno ci Emitenta (stanowi  60% pasywów).

Na koniec 2006 roku kapita  w asny OPONEO.PL mia  warto  1 470,6 tys. z  (na koniec I kwarta u
2007 roku wynosi  10 465,2 tys. z ). W latach 2004-2006 zauwa alny jest wzrost znaczenia kapita u
w asnego. Trend ten by  kontynuowany w I kwartale 2007 roku. Dzieje si  tak za spraw  regularnego
generowania zysku netto, który nie by  dystrybuowany w formie dywidendy. Zatrzymywanie zysku
netto w Spó ce doprowadzi o do tego, e udzia  kapita u w asnego w pasywach zwi kszy  si  z 14,1%
w 2004 roku do 32,1% w 2006 roku. Ponadto w I kwartale 2007 roku mia o miejsce podwy szenie
kapita u zak adowego, co Emitent bli ej przedstawi  w pkt 10.1 Dokumentu Rejestracyjnego
niniejszego Prospektu.

Podsumowuj c, mo na powiedzie , e OPONEO.PL S.A. finansuje swoj  dzia alno  kapita em
w asnym powi kszonym o zasoby finansowe w postaci kapita ów obcych. Kapita y obce sk adaj  si
g ównie z zobowi za  krótkoterminowych w postaci zobowi za  z tytu u dostaw i us ug. W okresach
zwi kszonego popytu Emitent finansuje swoj  dzia alno  poprzez korzystanie z krótkoterminowego
kredytu obrotowego w rachunku bie cym.

Obecna struktura finansowania Emitenta ulegnie zmianie w wyniku obj cia nowej emisji akcji
opisanych w niniejszym prospekcie – wzro nie warto  kapita ów w asnych oraz ich udzia  w
strukturze finansowania.

10.4. Jakiekolwiek ograniczenia w wykorzystywaniu zasobów kapita owych, które
mia y lub które mog yby mie  bezpo rednio lub po rednio istotny wp yw na
dzia alno  operacyjn  Emitenta

Nie istniej  jakiekolwiek ograniczenia w wykorzystaniu zasobów kapita owych mog ce mie  istotny
wp yw na dzia alno  operacyjn  Emitenta.

10.5. Informacje dotycz ce przewidywanych róde  funduszy potrzebnych do
zrealizowania inwestycji

W ocenie Emitenta w przypadku pozyskania kapita u z emisji akcji serii B po maksymalnej Cenie
Emisyjnej, wielko  rodków powinna by  wystarczaj ca do realizacji wszystkich celów
inwestycyjnych. W przypadku pozyskania wp ywów ni szych od spodziewanych Emitent w miar
mo liwo ci b dzie posi kowa  si  finansowaniem za pomoc  kredytu lub innym ród em kapita u
obcego. Wielko  finansowania by aby uzale niona od zdolno ci kredytowej lub do regulowania
zobowi za  Emitenta.
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11. Badania i rozwój, patenty i licencje

11.1. Strategia badawczo-rozwojowa Emitenta za ostatnie 3 lata obrotowe

Emitent nie prowadzi dzia a  w dziedzinie bada  i rozwoju.

11.2. Patenty i licencje posiadane przez Emitenta

11.2.1. Znak towarowy OPONY.COM

Z wniosku Emitenta, reprezentowanego przez Kancelari  Patentow  mgr in . Wojciech Lech z
siedzib  w Bydgoszczy, w dniu 20 czerwca 2005 roku zosta o z o one do Urz du Patentowego RP
podanie o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy OPONY.COM. Zg oszenie zosta o
opatrzone numerem Z-296743. Post powanie rejestracyjne jest w toku.

11.2.2. Znak towarowy OPONEO.PL

Z wniosku Emitenta, reprezentowanego przez Kancelari  Patentow  mgr in . Wojciech Lech z
siedzib  w Bydgoszczy, w dniu 5 marca 2007 roku zosta o z o one do Urz du Patentowego RP
podanie o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy OPONEO.PL.

11.2.3. Licencje

Zgodnie z o wiadczeniem Zarz du Emitenta, Emitent posiada licencje na wszystkie programy
komputerowe, z których korzysta w bie cej dzia alno ci gospodarczej. Emitent nie jest uzale niony
od patentów i licencji. Firma u ytkuje powszechnie znane oprogramowanie firm: Microsoft, Adobe,
Macromedia i Symantec.
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12. Informacje o tendencjach

12.1. Najistotniejsze tendencje wyst puj ce w produkcji, sprzeda y i zapasach oraz
kosztach i cenach sprzeda y za okres od daty zako czenia ostatniego roku
obrotowego do daty Prospektu

W opinii Emitenta od zako czenia ostatniego roku obrotowego, tj. 2006 roku, pozytywne tendencje w
zakresie sprzeda y za po rednictwem Internetu, w tym w szczególno ci opon, znacznie si  pog bi y.

Spó ka poprzez dalsz  intensyfikacj  importu zwi kszy a wolumen sprzeda y opon i felg z w asnego
magazynu, co mia o wp yw na uzyskanie wi kszych mar  oraz na znacznie sprawniejsze
przeprowadzenie procesów logistycznych. Zapasy na koniec I kw. br. wynios y 2,8 mln z  w
porównaniu z 1,39 mln z  na koniec 2006 roku, co wi e si  ze wzrostem wynikaj cym g ównie ze
wzrostu przychodów oraz zwi kszenia zakupów wewn trzwspólnotowych, a tak e od dostawców
krajowych. Sprzeda  opon osi gni te w I kwartale 2007 roku cechuje wzrost o prawie 300% w
stosunku do poprzedniego roku 2006. Podobna tendencja utrzymuje si  konsekwentnie w kolejnych
miesi cach II kwarta u 2007 roku.

W I kwartale 2007 roku zysk na dzia alno ci operacyjnej zamkn  si  kwot  485,3 tys. z  i by  wy szy w
porównaniu z I kwarta em 2006 roku o prawie 1 600%. Kolejne miesi ce II kwarta u 2007 roku
uwidaczniaj  nadal siln  tendencj  wzrostow  w zakresie zysku na dzia alno ci operacyjnej.

W porównaniu z ostatnim rokiem obrotowym ceny produktów sprzedawanych przez Emitenta nie
uleg y zasadniczym zmianom.

Ponadto w celu usprawnienia sprzeda y i dostaw do klientów Spó ka zrezygnowa a z magazynu w
D browie Che mi skiej i wynaj a wi kszy obiekt w obr bie Bydgoszczy.

12.2. Jakiekolwiek znane tendencje, niepewne elementy, dania, zobowi zania lub
zdarzenia, które wedle wszelkiego prawdopodobie stwa mog  mie  znacz cy
wp yw na perspektywy Emitenta

Poza czynnikami ryzyka wymienionymi w cz ci III (Czynniki Ryzyka) niniejszego Prospektu oraz
informacjami ujawnionymi w pkt. 12.1 Dokumentu Rejestracyjnego Prospektu Emitentowi nie s  znane
jakiekolwiek inne informacje o tendencjach, niepewnych elementach, danich, zobowi zaniach lub
zdarzeniach, które mog  mie  znacz cy wp yw na jego perspektywy,
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13. Prognozy wyników lub wyniki szacunkowe

Emitent o wiadcza, e podczas sporz dzania prognozy wyników finansowych na 2007 i 2008 rok
wzi  pod uwag  czynniki wymienione w §§ 38-50 Rekomendacji CESR w sprawie spójnej
implementacji Rozporz dzenia o Prospekcie, w tym w szczególno ci:

- historyczne wyniki finansowe Emitenta,

- analiza rynku, zmiany strategii, udzia  Emitenta w rynku i jego pozycja,

- sytuacja finansowa i jej potencjalne zmiany.

13.1. Podstawowe za o enia dotycz ce prognozy wyników finansowych na 2007 i
2008 rok

13.1.1. Informacje o za o eniach dotycz cych czynników, na które cz onkowie organów
zarz dzaj cych i nadzoruj cych nie maj  wp ywu

Zarz d Emitenta sporz dzaj c prognoz  wyników finansowych na 2007 i 2008 rok przyj  nast puj ce
za o enia:

1. Otoczenie rynkowe, prawne i podatkowe b dzie zbli one do roku poprzedniego

Emitent nie posiada wiedzy o jakichkolwiek zmianach, które mog yby ogranicza  sprzeda  produktów
Emitenta w jego otoczeniu w prognozowanym latach 2007 i 2008. Dlatego zak ada, e otoczenie
rynkowe b dzie wygl da  tak jak w roku poprzednim. Wed ug informacji Zarz du ewentualne
regulacje handlu internetowego w Polsce mog  przynie  korzy  Emitentowi w postaci
wyeliminowania sklepów internetowych dzia aj cych w tzw. szarej strefie.

2. Koniunktura ekonomiczna b dzie zbli ona do roku poprzedniego.

Wed ug szacunków Komisji Europejskiej wzrost PKB w Polsce w 2007 roku wyniesie 6% i 5,5% w
2008 roku, wg Banku wiatowego wzrost PKB w Polsce wyniesie odpowiednio: 6% w 2007 roku i 6%
w 2008 roku, za  inflacja w naszym kraju wyniesie 2% (prognoza dla siedmiu najwi kszych
gospodarek Unii Europejskiej przedstawiona 16 lutego 2007 roku). Na podstawie uaktualnionych
danych Komisja Europejska ocenia równie , e wzrost gospodarczy w Polsce w 2006 roku by  wi kszy
ni  prognozowa a wcze niej i wyniós  5,8%, a nie 5,2%.

( ród o: Sta y raport ekonomiczny EU8+2, maj 2007, Bank wiatowy)

3. Sta y wzrost koniunktury eCommerce w Polsce i Europie

Wed ug prognoz firmy Gemius, z wrze nia 2006 roku, do 2010 roku warto  polskiego handlu w
internecie powi kszy si  do 4 mld euro.  Oznacza to wzrost o 300 proc. Polska w 2005 roku by a na 8
miejscu w Europie pod wzgl dem warto ci e-commerce. Obroty wynios y 1,1 mld euro i by y o pó
miliarda euro wi ksze ni  w 2004 r. Udzia  handlu internetowego - za po rednictwem sklepów
internetowych i platform aukcyjnych - wynosi w Polsce oko o 1% warto ci handlu detalicznego. W
2010 roku, wed ug prognoz firmy Gemius, udzia  e-commerce w handlu detalicznym wyniesie ponad
4%. Jak szacuje znana firma monitoruj ca Internet eMarketer.com  w badaniu z wrze nia 2006 roku,
w 2007 roku internetowe sklepy w Zachodniej Europie sprzedadz  produkty i us ugi o warto ci 140
miliardów dolarów, co oznacza 46% wzrost sprzeda y w stosunku do roku 2006.

4. Sta y wzrost rynku motoryzacyjnego i wynikaj cy z tego wzrost rynku opon

Wed ug szacunków Continental Opony Polska (COP) rynek opon w Polsce w 2006 roku wzrós  w
porównaniu z rokiem poprzednim o 6,9-8,2% do 8,2-8,3 mln sztuk w stosunku do roku 2005. W marcu
2006 firma prognozowa a wzrost rynku o 4% do oko o 8 mln sztuk. Z danych opublikowanych przez
COP wynika, e rynek polski ro nie znacznie szybciej ni  europejski. W ca ej Europie od stycznia do
sierpnia 2006 sprzedano 136,3 mln opon, co oznacza wzrost o 1,8% (rdr). Wzrost ten jest g ównie
zas ug  segmentu opon zimowych, który zwi kszy  si  o 15,1%. Rynek opon letnich zmniejszy  si
wolumenowo w tym samym czasie o 1%. Wed ug przewidywa
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Continental w 2007 roku rynek opon mo e wzrosn  o oko o 5-7% w stosunku do 2006 roku, w 2008
roku wzrost wyniesie ok. 5% w stosunku do roku 2007.

Wed ug szacunków Continental Opony Polska rynek opon w Polsce do 2010 roku wzro nie o 25%
wzgl dem 2006 roku.

5. Nie wyst pi  zdarzenia nadzwyczajne, które mia yby wp yw na sytuacj  ekonomiczn  Spó ki

13.1.2. Informacje o za o eniach dotycz cych czynników, na które mog  mie  wp yw
cz onkowie organów zarz dzaj cych lub nadzorczych Spó ki

1. uruchomienie w III kwartale 2007 roku sprzeda y opon i felg w Niemczech, Czechach i na S owacji
poprzez wykorzystanie istniej cych sklepów Emitenta www.pneuportal.de oraz www.pneumatiky24.cz
oraz ich pozycjonowanie. Obs uga zamówie  realizowana b dzie poprzez sie  partnerów
zachodnioeuropejskich,

2. uruchomienie w III kwartale 2007 roku portalu o felgach aluminiowych z zaawansowanymi
narz dziami wspomagaj cymi w wielu wersjach j zykowych: polski, rosyjski, ukrai ski, czeski,
niemiecki, angielski, francuski, w oski, hiszpa ski,

3. uruchomienie w IV kwartale 2007 roku systemu CMS (zarz dzania tre ci ), który w po czeniu z e-
commerce umo liwi jednoczesn  publikacj  tre ci i produktów w dowolnej liczbie j zyków. J zyki:
polski, rosyjski, ukrai ski, czeski, niemiecki, angielski, francuski, w oski, hiszpa ski. System zintegruje
ca kowicie portal i sklep wraz z logistyk  i ksi gowo ci .

4. przez ca y rok 2007 obowi zywa  b d  umowy o wspó pracy z portalami: Interia.pl, Money.pl,
Autocentrum.pl, Moto.pl, Auto.pl, Gratka.pl, Motofakty.pl, Motonews.pl, Autoefl.pl, V10.pl, Onet.pl,
Wp.pl, Ceneo.pl, Sk piec.pl, Nokaut.pl, Raiffeisen Leasing

5. Spó ka powi kszy ilo  partnerów internetowych – obecnie trwaj  rozmowy z 4 kolejnymi
potencjalnymi partnerami

6. Spó ka b dzie importowa  opony ze róde  umo liwiaj cych najkorzystniejszy zakup, wykorzystuj c
ró nice cenowe wyst puj ce w poszczególnych krajach UE

7. Udoskonalenie w 2007 roku obecnego systemu call center - co umo liwi realizacj  znacznie
wi kszej ilo ci zamówie  telefonicznych

8. uruchomienie w I-III kwartale 2008 roku internetowej sprzeda y opon w nast puj cych krajach:
otwa, Litwa, Estonia, W ochy, Francja, Wielka Brytania, Irlandia, Austria, Holandia, Dania, Belgia,

Hiszpania, Szwecja.

9. uruchomienie w I-II 2008 roku internetowej sprzeda y felg aluminiowych w nast puj cych krajach:
otwa, Litwa, Estonia, W ochy, Francja, Wielka Brytania, Irlandia, Austria, Holandia, Dania, Belgia,

Hiszpania, Szwecja, wraz ze znacznym powi kszeniem dost pnego asortymentu.

10. Spó ka poprzez nowy system CMS w I kwartale 2008 roku uruchomi mo liwo  zdalnej pracy
wykonywanej przez pracowników przy pomocy Internetu. Umo liwi to spó ce znacznie pozyskanie
zasobów ludzkich z dowolnego miejsca w kraju i Europie co w konsekwencji oznacza znacznie lepsz
dost pno  wykwalifikowanych pracowników oraz du o ni sze koszty pracy.

13.2. Raport bieg ych rewidentów dotycz cy prognozy wyników finansowych na
2007 i 2008 rok

Raport niezale nego bieg ego rewidenta o prognozie wyników

Dla Zarz du OPONEO.PL S.A. w Bydgoszczy
Przeprowadzili my prace po wiadczaj ce, których przedmiotem by y prognozy wyników obejmuj ce prognoz
przychodów ze sprzeda y netto, zysku z dzia alno ci operacyjnej oraz zysku netto OPONEO.PL S.A. („Spó ka”,
„Emitent”) za rok ko cz cy si  dnia 31 grudnia 2007 roku oraz rok ko cz cy si  dnia 31 grudnia 2008 roku.
Prognoza wyników oraz istotne za o enia le ce u jej podstawy zamieszczone zosta y w punkcie 13.1 cz ci IV
(Dokument Rejestracyjny) Prospektu Emisyjnego sporz dzonego przez Emitenta.

http://www.pneuportal.de
http://www.pneumatiky24.cz
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Tabela 45 Prognoza podstawowych wielko ci rachunku zysków i strat na 2007 i 2008 roku rok ( w tys. z )

Wybrane elementy rachunku zysków i strat (w tys. z ) 2007 2008

Przychody ze sprzeda y netto 45 000 90 000

Zysk z dzia alno ci operacyjnej 3 420 7 150

Zysk netto 3 021 6 043

ród o: Emitent

Za sporz dzenie prognozy wyników, w tym za o e  do niej, odpowiada Zarz d Spó ki. Naszym zadaniem by o, na
podstawie przeprowadzonych przez nas prac, wyra enie wniosku o tej prognozie wyników.

Prace przeprowadzili my zgodnie z norm  nr 5 wykonywania zawodu bieg ego rewidenta wydan  przez Krajow
Rad  Bieg ych Rewidentów oraz Mi dzynarodowym Standardem Us ug Atestacyjnych 3000. Prace te obejmowa y
rozwa enie, czy prognoza wyników zosta a prawid owo ustalona w oparciu o ujawnione za o enia, spójnie z
zasadami (polityk ) rachunkowo ci przyj tymi przez Emitenta.

Nasze prace zaplanowali my i przeprowadzili my w taki sposób, aby zgromadzi  informacje i wyja nienia uznane
przez nas za niezb dne dla uzyskania wystarczaj cej pewno ci, e prognoza wyników zosta a na podstawie
podanych za o e  prawid owo sporz dzona. Poniewa  prognoza wyników i za o enia, na których jest ona oparta
odnosz  si  do przysz o ci i z tej przyczyny mog  podlega  wp ywowi nieprzewidzianych zdarze , nie
wypowiadamy si  co do tego, czy rzeczywiste wyniki b d  odpowiada y tym, które przedstawiono w prognozie
oraz czy ró nice b d  istotne.

Naszym zdaniem prognoza wyników zosta a prawid owo opracowana na podstawie za o e  wskazanych w
prospekcie emisyjnym, za  zastosowane zasady rachunkowo ci s  spójne z zasadami (polityk ) rachunkowo ci
przedstawionymi w notach do sporz dzonego przez Emitenta sprawozdania finansowego za okres ko cz cy si
dnia 31 grudnia 2006 roku, zamieszczonego w rozdziale 20 Dokumentu Rejestracyjnego Prospektu Emisyjnego.

Niniejszy raport sporz dzono zgodnie z wymogami Rozporz dzenia Komisji (WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia
2004 roku wykonuj cego dyrektyw  2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie informacji
zawartych w prospektach emisyjnych oraz formy, w czenia przez odniesienie i publikacji takich prospektów
emisyjnych oraz rozpowszechniania reklam (Dz. Urz. UE L 149 z 30.4.2004 roku) i wydajemy go w celu
spe nienia  tego obowi zku.

Warszawa, dnia 29 czerwca 2007 roku

Barbara Sieradzka
Bieg y Rewident
wpisany na list  bieg ych rewidentów
pod numerem 8343/2743

Jadwiga Szabat – Prezes Zarz du
Bieg y Rewident
wpisany na list  bieg ych rewidentów
pod numerem 3905/5031

SYSTEM REWIDENT SP. Z O.O.

Al. Jana Paw a II 61 C

01-031 Warszawa

Spó ka wpisana na list  podmiotów uprawnionych
do badania sprawozda  finansowych pod numerem
1253
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14. Organy administracyjne, zarz dzaj ce i nadzorcze oraz osoby
zarz dzaj ce wy szego szczebla

14.1. Dane na temat cz onków organów administracyjnych, zarz dzaj cych
i nadzorczych, oraz osób zarz dzaj cych wy szego szczebla, które maj
znaczenie dla stwierdzenia, e Emitent posiada stosown  wiedz
i do wiadczenie do zarz dzania swoj  dzia alno ci

14.1.1. Zarz d

Zarz d

W sk ad Zarz du Emitenta wchodz :

• Dariusz Topolewski – Prezes Zarz du,

• Andrzej Reysowski – Cz onek Zarz du

• Arkadiusz Kocemba – Cz onek Zarz du

Cz onkowie Zarz du wykonuj  prac  w siedzibie Emitenta przy ul. Wojska Polskiego 8 w Bydgoszczy
(85-171).

Dariusz Topolewski – Prezes Zarz du

Pan Dariusz Topolewski pe ni funkcj  Prezesa Zarz du.

W ramach stosunku pracy Pan Dariusz Topolewski pe ni funkcj  Prezesa Zarz du.

Zgodnie z o wiadczeniem z o onym w trybie punktu 14.1 Za cznika I do Rozporz dzenia o
Prospekcie, poza przedsi biorstwem Emitenta Pan Dariusz Topolewski nie wykonuje adnej
dzia alno ci. Nie istnieje konflikt pomi dzy obowi zkami Pana Dariusza Topolewskiego wobec
Emitenta a prywatnymi interesami lub innymi obowi zkami.

Pomi dzy Panem Dariuszem Topolewskim, a Panem Wojciechem Topolewskim Cz onkiem Rady
Nadzorczej wyst puj  powi zania rodzinne – Pan Dariusz Topolewski jest bratem Pana Wojciecha
Topolewskiego.

Pan Dariusz Topolewski posiada wykszta cenie rednie; w roku 1990 sko czy  Technikum
Samochodowe w Bydgoszczy; 1990 – 1995 Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy, Wydzia
Mechaniczny, Specjalizacja: projektowanie procesów technologicznych, 1994-1996 – Uniwersytet
Miko aja Kopernika w Toruniu, Wydzia  Zarz dzania i Marketingu.

Do wiadczenie zawodowe:

04.1996 – 06.2001 - pomys odawca i wspólnik spó ki KNT Media s.c. z siedzib  w Bydgoszczy –
uzyskane do wiadczenie w zakresie prowadzenia firmy w sektorze IT, obs ugi przedsi biorstw sektora
prywatnego oraz instytucji publicznych, obs uga przetargów. Poszerzenie wiedzy zwi zanej z
Internetem i projektowaniem oprogramowania.

11.1996 – 10.2000 – pomys odawca, za o yciel i wspólnik firmy informatycznej Centercom s.c. z
siedzib  w Toruniu – uzyskane do wiadczenie w zakresie kontroli finansów spó ki, oraz hurtowej
dystrybucji podzespo ów.

01.1999 – 06.2004 - pomys odawca, za o yciel i wspólnik spó ki internetowej Citynet Media s.c. D.
Topolewski, R. Zawieruszy ski, A. Kocemba, M. witalski, 85-171 Bydgoszcz, ul. Wojska Polskiego 8;
uzyskane do wiadczenie w zakresie: tworzenia projektów internetowych, e-marketingu, e-commerce,
projektowania z o onych systemów bazodanowych (zaprojektowanie i wykonanie istniej cego do
dzisiaj systemu portalowego - CMS), budowy spo eczno ci internetowych, oceny mo liwo ci inwestycji
w nowe projekty oraz zarz dzania zespo ami ludzkimi, prowadzenia portalu OPONY.COM
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02.2004 – obecnie – wspólnik Marketeo.com Sp. z o.o. (d. Citynet Media Sp. z o.o.), 85-171
Bydgoszcz, ul. Wojska Polskiego 8,

04.2004 – 12.02.2007 - Wiceprezes Zarz du Drewno.pl Sp. z o.o., 85-171 Bydgoszcz, ul. Wojska
Polskiego 8

09.2003 – 05.03.2007 – wspólnik OPONEO.PL Sp. z o.o. (d. OPONY.COM Sp. z o.o.), 85-171
Bydgoszcz ul. Wojska Polskiego 8,

09.2003 – 05.03.2007 Prezes Zarz du OPONEO.PL Sp. z o.o. (d.OPONY.COM Sp. z o.o.); 85-171
Bydgoszcz, ul. Wojska Polskiego 8; powi kszenie do wiadczenia zdobytego w spó ce Citynet Media
s.c. D. Topolewski, R. Zawieruszy ski, A. Kocemba, M. witalski, opracowanie i wykonanie
funkcjonuj cego do dzisiaj systemu CMS wraz z systemem E-commerce, poszerzenie wiedzy
dotycz cej rynku motoryzacyjnego z uwzgl dnieniem mo liwo ci wynikaj cych z nowych technologii,
zdobycie wiedzy o rynkach zagranicznych, kierowanie zespo ami ludzkimi, opracowanie
najwa niejszych za o e  dotycz cych strategii firmy, pozycja wizjonera.

05.03.2007 – obecnie - akcjonariusz OPONEO.PL S.A., 85-171 Bydgoszcz ul. Wojska Polskiego 8,

05.03.2007 - obecnie - Prezes Zarz du OPONEO.PL S.A., 85-171 Bydgoszcz, ul. Wojska Polskiego 8

W okresie ostatnich pi ciu lat Pan Dariusz Topolewski by :

01.1999 –06.2004 - wspólnik w spó ce cywilnej Citynet Media s.c. D. Topolewski, R. Zawieruszy ski,
A. Kocemba, M. witalski, 85-171 Bydgoszcz, ul. Wojska Polskiego 8,

02.2004 – obecnie – wspólnik Marketeo.com Sp. z o.o. (d. Citynet Media Sp. z o.o.), 85-171
Bydgoszcz, ul. Wojska Polskiego 8,

09.2003 – 05.03.2007 – wspólnik OPONEO.PL Sp. z o.o. (d. OPONY.COM Sp. z o.o.), 85-171
Bydgoszcz, ul. Wojska Polskiego 8,

05.03.2007 – obecnie - akcjonariusz OPONEO.PL S.A., 85-171 Bydgoszcz, ul. Wojska Polskiego 8,

04.2004 – 12.02.2007 - Wiceprezes Zarz du Drewno.pl Sp. z o.o., 85-171 Bydgoszcz, ul. Wojska
Polskiego 8,

09.2003 – 05.03.2007 Prezes Zarz du OPONEO.PL Sp. z o.o. (d. OPONY.COM Sp. z o.o.), 85-171
Bydgoszcz, ul. Wojska Polskiego 8,

05.03.2007 – obecnie – Prezes Zarz du OPONEO.PL S.A., 85-171 Bydgoszcz, ul. Wojska Polskiego
8,
W okresie ostatnich pi ciu lat Pan Dariusz Topolewski nie pe ni  funkcji w radzie nadzorczej, komisji
rewizyjnej ani innym organie administracyjnym adnej spó ki handlowej.

W stosunku do Pana Dariusza Topolewskiego zosta  wydany przez S d Rejonowy w Bydgoszczy XVI
Wydzia  Grodzki pod sygnatur  akt XVI Ks 231/06 wyrok z dnia 11 grudnia 2006 roku zwi zany z
faktem, i  Pan Dariusz Topolewski, pe ni c funkcj  prezesa zarz du OPONY.COM Sp. z o.o. z
siedzib  w Bydgoszczy przy ul. Wojska Polskiego 8 i zajmuj c si  sprawami gospodarczymi, w tym
finansowymi spó ki, dopu ci  do naruszenia przepisów podatkowych poprzez to, e:

- w okresie od 1.10.2003 do 31.12.2004 roku w Bydgoszczy w ksi dze rachunkowej zani ono
przychody o kwot  6 993 614,87 z , zani ono koszty uzyskania przychodów o kwot  6 664 799,79 z ,
w rezultacie, czego w zeznaniu CIT-8 o wysoko ci osi gni tego w wym. okresie dochodu, z o onym w
Drugim Urz dzie Skarbowym w Bydgoszczy, podano nieprawd , zani aj c dochód podlegaj cy
opodatkowaniu o kwot  328 815,08 z , czym spowodowano uszczuplenie w podatku dochodowym od
osób prawnych w wysoko ci 88 780 z , tj. o przest pstwo z art. 56 § 2 kks w zw. z art. 9 § 3 kks na
podstawie art. 17 § 1, art. 18 § 1, 148 § 5 kks. w/w. S d orzek  w przedmiotowej sprawie:

1. udzieli  zezwolenia Panu Dariuszowi Topolewskiemu - sprawcy przest pstwa skarbowego z
art. 56 § 2 kks w zw. z art. 9 § 3 kks na dobrowolne poddanie si  odpowiedzialno ci i za to na
podstawie 56 § 2 kks orzec kar  grzywny w wysoko ci 50 (pi dziesi ciu) stawek dziennych
przyjmuj c wysoko  stawki dziennej na kwot  30 (trzydziestu) z otych oraz uzna  grzywn  za
uiszczon  w ca o ci;

2. obci y  Pana Dariusza Topolewskiego zrycza towan  równowarto ci  kosztów
post powania w kwocie 89,00 z  (osiemdziesi t dziewi  z otych), któr  nale y uzna  za
uiszczon  w ca o ci.
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W okresie ostatnich pi ciu lat nie mia y miejsca przypadki upad o ci, zarz du komisarycznego ani
likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Dariusz Topolewski pe ni  w tym czasie funkcj
cz onka organów, a tak e, w których by  osob  zarz dzaj c  wy szego szczebla.

W okresie ostatnich pi ciu lat nie zosta o wysuni te przeciwko Panu Dariuszowi Topolewskiemu
jakiekolwiek oficjalne oskar enie publiczne ani nie zosta y wyci gni te jakiekolwiek sankcje ze strony
organów administracji publicznej, s dów ani adnych innych organów pa stwowych.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników poprzednika prawnego Emitenta w postaci spó ki z
ograniczon  odpowiedzialno ci  pod firm  OPONEO.PL Sp. z o.o. (d. OPONY.COM Sp. z o.o.)
podj o w dniu 1 lutego 2007 roku uchwa  w przedmiocie wyra enia zgody na zajmowanie si  przez
Prezesa Zarz du Pana Dariusza Topolewskiego interesami konkurencyjnymi oraz posiadanie 423
udzia ów o warto ci nominalnej 21 150 z  w spó ce pod firm  Marketeo.com Sp. z o.o. (d. Citynet
Media Sp. z o.o.), stanowi cych 42,3% w ogólnej liczbie g osów oraz w kapitale zak adowym.

W zwi zku z przekszta ceniem spó ki z ograniczon  odpowiedzialno ci  w spó k  akcyjn  oraz
obowi zkiem uzyskania przez Pana Dariusza Topolewskiego zgody Rady Nadzorczej na zajmowanie
si  interesami konkurencyjnymi, w dniu 6 marca 2007 roku Rada Nadzorcza OPONEO.PL S.A.
wyrazi a zgod  na zajmowanie si  przez Dariusza Topolewskiego interesami konkurencyjnymi
(Dariusz Topolewski posiada 42,3 % udzia ów w spó ce Marketeo.com Sp. z o.o.  (d. Citynet Media Sp.
z o.o.). Dzia alno  spó ki Marketeo.com Sp. z o.o. (d. Citynet Media Sp. z o.o.) nie jest jednak w
aden sposób konkurencyjna w stosunku do dzia alno ci Emitenta. Spó ka Marketeo.com Sp. z o.o.

(d. Citynet Media Sp. z o.o.) prowadzi portale informacyjne: tworzywa.com.pl, opakowania.com.pl,
wentylacja.com.pl, narzedzia.pl, budowa.com.pl, drukarnie.com.pl, tkaniny.com.pl oraz kilka
mniejszych. Ponadto spó ka Marketeo.com Sp. z o.o. (d. Citynet Media Sp. z o.o.) nie posiada
serwisów tematycznych zwi zanych z motoryzacj .

Poza zdarzeniem opisanym w akapicie wcze niejszym, w okresie ostatnich pi ciu lat nie zosta o
wysuni te przeciwko Panu Dariuszowi Topolewskiemu adne inne oficjalne oskar enie publiczne ani
nie zosta y wyci gni te jakiekolwiek sankcje ze strony organów administracji publicznej, s dów ani
adnych innych organów pa stwowych.

Pan Andrzej Reysowski – Cz onek Zarz du

Pan Andrzej Reysowski pe ni funkcj  Cz onka Zarz du.

W ramach stosunku pracy Pan Andrzej Reysowski pe ni funkcj  Cz onka Zarz du.

Zgodnie z o wiadczeniem z o onym w trybie punktu 14.1 Za cznika I do Rozporz dzenia o
Prospekcie, poza przedsi biorstwem Emitenta Pan Andrzej Reysowski nie wykonuje adnej
dzia alno ci, która by aby konkurencyjna dla dzia alno ci Emitenta.

Pomi dzy Panem Andrzejem Reysowskim, a innymi cz onkami Zarz du i cz onkami Rady Nadzorczej
nie wyst puj  powi zania rodzinne.

Pan Andrzej Reysowski posiada wykszta cenie wy sze; jest in ynierem, uko czy  Akademi
Techniczno – Rolnicz  w Bydgoszczy Wydzia  Technologii i In ynierii Chemicznej, rok uko czenia:
2001, specjalno  Ochrona rodowiska; nast pnie Podyplomowe Studia Mened erskie w Wy szej
Szkole Bankowej w Toruniu, uko czone w marcu 2007.

Do wiadczenie zawodowe:

01.2002 – 09.2003 - Citynet Media s.c. D. Topolewski, R. Zawieruszy ski, A. Kocemba, M. witalski,
85-171 Bydgoszcz, ul. Wojska Polskiego 8, – pracownik odpowiedzialny za rozwój projektu
internetowej sprzeda y opon, budow  sieci dostawców, projektowanie procesów logistycznych i
produktów do obs ugi i zarz dzania procesem sprzeda y internetowej, oraz optymalny przekaz
informacji produktowej w witrynie sklepu internetowego, zarz dzanie kilkunastoosobowym Dzia em
Obs ugi Klienta, rozwój merytorycznej cz ci portalu internetowego, stworzenie oraz sprzeda
produktów powierzchni reklamowej na tym portalu.

09.2003 – 04.2006 - pracownik OPONEO.PL Sp. z o.o. (d. OPONY.COM Sp. z o.o.), 85-171
Bydgoszcz, ul. Wojska Polskiego 8,

04.2006 – 05.03.2007 - Cz onek Zarz du OPONEO.PL Sp. z o.o. (d. OPONY.COM Sp. z o.o.), 85-171
Bydgoszcz, ul. Wojska Polskiego 8,
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05.03.2007 – obecnie - Cz onek Zarz du w OPONEO.PL S.A., 85-171 Bydgoszcz, ul. Wojska
Polskiego 8, – odpowiedzialny za koordynacj  prac zwi zanych z budow  sieci dostawców
zagranicznych, budowaniem lojalno ci klienta, oraz wspó prac  z bankami, w szczególno ci w
zakresie obs ugi walutowej.

12.2006 – 05.03.2007 – wspólnik OPONEO.PL Sp. z o.o. (d. OPONY.COM Sp. z o.o.), 85-171
Bydgoszcz ul. Wojska Polskiego 8,

05. 03. 2007 – obecnie - akcjonariusz OPONEO.PL S.A., 85-171 Bydgoszcz ul. Wojska Polskiego 8

W okresie ostatnich pi ciu lat Pan Andrzej Reysowski by :

04.2006 – 05.03.2007 - Cz onek Zarz du OPONEO.PL Sp. z o.o. (d. OPONY.COM Sp. z o.o.), 85-171
Bydgoszcz, ul. Wojska Polskiego 8,

05.03.2007 – obecnie - Cz onek Zarz du w OPONEO.PL S.A., 85-171 Bydgoszcz, ul. Wojska
Polskiego 8

12.2006 – 05.03.2007 – wspólnik OPONEO.PL Sp. z o.o. (d. OPONY.COM Sp. z o.o.), 85-171
Bydgoszcz ul. Wojska Polskiego 8,

05.03.2007 – obecnie - akcjonariusz OPONEO.PL S.A., 85-171 Bydgoszcz ul. Wojska Polskiego 8

W okresie ostatnich pi ciu lat Pan Andrzej Reysowski nie pe ni  funkcji w radzie nadzorczej, komisji
rewizyjnej ani innym organie administracyjnym adnej spó ki handlowej.

Pan Andrzej Reysowski nie zosta  w ci gu ostatnich pi ciu lat skazany wyrokiem s du za
przest pstwo.

W okresie ostatnich pi ciu lat nie mia y miejsca przypadki upad o ci, zarz du komisarycznego ani
likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Andrzej Reysowski pe ni  w tym czasie funkcj
cz onka organów, a tak e, w których by  osob  zarz dzaj c  wy szego szczebla.

W okresie ostatnich pi ciu lat nie zosta o wysuni te przeciwko Panu Andrzejowi Reysowskiemu
jakiekolwiek oficjalne oskar enie publiczne ani nie zosta y wyci gni te jakiekolwiek sankcje ze strony
organów administracji publicznej, s dów ani adnych innych organów pa stwowych.

W ci gu ostatnich pi ciu lat nie zosta  orzeczony w stosunku do Pana Andrzeja Reysowskiego
s downie aden zakaz pe nienia funkcji w spó kach handlowych, zakaz prowadzenia okre lonej
dzia alno ci ani zakaz zajmowania si  okre lonymi sprawami.

Pan Arkadiusz Kocemba – Cz onek Zarz du

Pan Arkadiusz Kocemba pe ni funkcj  Cz onka Zarz du.

W ramach stosunku pracy Pan Arkadiusz Kocemba pe ni funkcj  Cz onka Zarz du.

Zgodnie z o wiadczeniem z o onym w trybie punktu 14.1 Za cznika I do Rozporz dzenia o
Prospekcie, poza przedsi biorstwem Emitenta Pan Arkadiusz Kocemba nie wykonuje adnej
dzia alno ci.

Pomi dzy Panem Arkadiuszem Kocemba, a innymi cz onkami Zarz du i cz onkami Rady Nadzorczej
nie wyst puj  powi zania rodzinne.

Pan Arkadiusz Kocemba posiada wykszta cenie rednie; w 1989 roku uko czy  Liceum
Ogólnokszta c ce nr 2 w Bydgoszczy; w 1991 roku uko czy  Policealne Studium Ekonomiczne przy
Zespole Szkó  Ekonomicznych w Bydgoszczy (technik ekonomista), 1991 – 1992 Wy sza Szko a
Pedagogiczna w Bydgoszczy, Wydzia  Matematyki, Fizyki i Techniki, 1992 – 1993 Nauczycielskie
Kolegium J zyków Obcych, specjalno  j. hiszpa ski.

Do wiadczenie zawodowe:

04.1996 – 06.2001 – wspólnik firmy informatycznej KNT Media s.c. z siedzib  w Bydgoszczy
prowadz cej dzia alno  w Toruniu i Bydgoszczy, gdzie prowadzi a ona dystrybucj  sprz tu
komputerowego i oprogramowania,

01.1999 – 06.2004 – za o yciel i wspólnik spó ki internetowej Citynet Media s.c. D. Topolewski, R.
Zawieruszy ski, A. Kocemba, M. witalski, 85-171 Bydgoszcz, ul. Wojska Polskiego 8
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02.2004 – 04.2006 – Prezes Zarz du spó ki Marketeo.com Sp. z o.o. (d. Citynet Media Sp. z o.o.), 85-
171 Bydgoszcz, ul. Wojska Polskiego 8

07.2006 – 05.03.2007 - Cz onek Zarz du OPONEO.PL Sp. z o.o. (d. OPONY.COM Sp. z o.o.), 85-171
Bydgoszcz, ul. Wojska Polskiego 8

02.2004 – obecnie wspólnik Marketeo.com Sp. z o.o. (d. Citynet Media Sp. z o.o.), 85-171 Bydgoszcz,
ul. Wojska Polskiego 8,

05.03.2007 – obecnie - Cz onek Zarz du OPONEO.PL S.A., 85-171 Bydgoszcz, ul. Wojska Polskiego
8.

09.2003 – 05.03.2007 – wspólnik OPONEO.PL Sp. z o.o. (d. OPONY.COM Sp. z o.o. ), 85-171
Bydgoszcz ,ul. Wojska Polskiego 8,

05.03.2007 – obecnie - akcjonariusz OPONEO.PL S.A., 85-171 Bydgoszcz, ul. Wojska Polskiego 8

W okresie ostatnich pi ciu lat Pan Arkadiusz Kocemba by :

01.1999 – 06.2004 – wspólnik spó ki cywilnej Citynet Media s.c. D. Topolewski, R. Zawieruszy ski, A.
Kocemba, M. witalski, 85-171 Bydgoszcz, ul. Wojska Polskiego 8,

02.2004 – obecnie wspólnik Marketeo.com Sp. z o.o. (d. Citynet Media Sp. z o.o.), 85-171 Bydgoszcz,
ul. Wojska Polskiego 8,

02.2004 – 04.2006 – Prezes Zarz du spó ki Marketeo.com Sp. z o.o. (d. Citynet Media Sp. z o.o.), 85-
171 Bydgoszcz, ul. Wojska Polskiego 8

09.2003 – 05.03.2007 – wspólnik OPONEO.PL Sp. z o.o. (d. OPONY.COM Sp. z o.o. ), 85-171
Bydgoszcz ,ul. Wojska Polskiego 8,

05.03.2007 – obecnie - akcjonariusz OPONEO.PL S.A., 85-171 Bydgoszcz, ul. Wojska Polskiego 8

07.2006 – 05.03.2007 - Cz onek Zarz du OPONEO.PL Sp. z o.o. (d. OPONY.COM Sp. z o.o.), 85-171
Bydgoszcz, ul. Wojska Polskiego 8

05.03.2007 – obecnie – Cz onek Zarz du OPONEO.PL S.A., 85-171 Bydgoszcz, ul. Wojska Polskiego
8

W okresie ostatnich pi ciu lat Pan Arkadiusz Kocemba nie pe ni  funkcji w radzie nadzorczej, komisji
rewizyjnej ani innym organie administracyjnym adnej spó ki handlowej. W dniu 6 marca 2007 roku
Rada Nadzorcza OPONEO.PL SA wyrazi a zgod  na zajmowanie si  przez Arkadiusza Kocemb
interesami konkurencyjnymi (Arkadiusz Kocemba posiada 9,3% udzia ów w spó ce Marketeo.com Sp.
z o.o. – d. Citynet Media Sp. z o.o.). Dzia alno  spó ki Marketeo.com Sp. z o.o. (d. Citynet Media Sp.
z o.o.) nie jest w aden sposób konkurencyjna do dzia alno ci Emitenta. Spó ka Marketeo.com Sp. z
o.o. (d. Citynet Media Sp. z o.o.) prowadzi portale informacyjne: tworzywa.com.pl, opakowania.com.pl,
wentylacja.com.pl, narzedzia.pl, budowa.com.pl, drukarnie.com.pl, tkaniny.com.pl oraz kilka
mniejszych. Ponadto spó ka Marketeo.com Sp. z o.o. (d. Citynet Media Sp. z o.o.) nie prowadzi
serwisów tematycznych zwi zanych z motoryzacj .

Pan Arkadiusz Kocemba nie zosta  w ci gu ostatnich pi ciu lat skazany wyrokiem s du za
przest pstwo.

W okresie ostatnich pi ciu lat nie mia y miejsca przypadki upad o ci, zarz du komisarycznego ani
likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Arkadiusz Kocemba pe ni  w tym czasie funkcj
cz onka organów, a tak e, w których by  osob  zarz dzaj c  wy szego szczebla.

W okresie ostatnich pi ciu lat nie zosta o wysuni te przeciwko Panu Arkadiuszowi Kocemba
jakiekolwiek oficjalne oskar enie publiczne ani nie zosta y wyci gni te jakiekolwiek sankcje ze strony
organów administracji publicznej, s dów ani adnych innych organów pa stwowych.

W ci gu ostatnich pi ciu lat nie zosta  orzeczony w stosunku do Pana Arkadiusza Kocemba s downie
aden zakaz pe nienia funkcji w spó kach handlowych, zakaz prowadzenia okre lonej dzia alno ci ani

zakaz zajmowania si  okre lonymi sprawami.
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14.1.2. Rada Nadzorcza

W sk ad Rady Nadzorczej Emitenta wchodz :

1. Ryszard Zawieruszy ski – Przewodnicz cy Rady Nadzorczej,

2. Maciej witalski – Cz onek Rady Nadzorczej,

3. Seweryn Rutkowski – Cz onek Rady Nadzorczej,

4. Andrzej Przybylski – Cz onek Rady Nadzorczej,

5. Wojciech Topolewski – Cz onek Rady Nadzorczej.

Ryszard Zawieruszy ski – Przewodnicz cy Rady Nadzorczej

Pan Ryszard Zawieruszy ski pe ni funkcj  Przewodnicz cego Rady Nadzorczej.

Pan Ryszard Zawieruszy ski nie jest w stosunku umowy o prac  z Emitentem.

Adres miejsca pracy: Marketeo.com Sp. z o.o., 85-171 Bydgoszcz, ul. Wojska Polskiego 8

Zgodnie z o wiadczeniem z o onym w trybie punktu 14.1 Za cznika I do Rozporz dzenia o
Prospekcie, poza przedsi biorstwem Emitenta Pan Ryszard Zawieruszy ski pe ni funkcj  Prezesa
Zarz du w spó ce Marketeo.com Sp. z o.o. (d. Citynet Media Sp. z o.o.), której dzia alno  nie jest
konkurencyjna w stosunku do dzia alno ci Emitenta.

Pomi dzy Panem Ryszardem Zawieruszy skim a innymi cz onkami Zarz du i cz onkami Rady
Nadzorczej nie wyst puj  powi zania rodzinne.

Pan Ryszard Zawieruszy ski posiada wykszta cenie wy sze, jest in ynierem, absolwentem Akademii
Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy Wydzia  Mechaniczny, rok uko czenia 1996.

Do wiadczenie zawodowe:

10.1996 -12.1996 - konstruktor w firmie „ efam” nin

01.1997 - 05.1997 - konstruktor w firmie „OSKA” Brzoza,

05.1997 - 10.1999 - w asna dzia alno  gospodarcza w zakresie transportu,

01.1999 - 06.2004 – za o yciel i wspólnik Citynet Media s.c. D. Topolewski, R. Zawieruszy ski, A.
Kocemba, M. witalski, 85-171 Bydgoszcz, ul. Wojska Polskiego 8

09.2003 – 05.03.2007 - wspólnik OPONEO.PL Sp. z o.o. (d. OPONY.COM sp. z o. o.), 85-171
Bydgoszcz, ul. Wojska Polskiego 8

09.2003 - 04.2006 - Wiceprezes Zarz du OPONEO.PL Sp. z o.o. (d. OPONY.COM sp. z o. o.), 85-
171 Bydgoszcz, ul. Wojska Polskiego 8

02.2004 – obecnie - wspólnik Marketeo.com Sp. z o.o. (d. Citynet Media Sp. z o.o.), 85-171
Bydgoszcz, ul. Wojska Polskiego 8, posiadaj cy 38,8 % udzia ów w kapitale zak adowym spó ki
Marketeo.com Sp. z o.o.;

02.2004 – 25.01.2007 - Wiceprezes Zarz du w Hammerdeals.pl Sp. z o.o., 30-428 Kraków, ul Zdunów
18, lok. 58

05.2005 - 25.01.2007 - Wiceprezes Zarz du w Hurtopon.pl Sp. z o.o., 50-524 Wroc aw, ul. Krakowska
54

04.2006 – obecnie - Prezes Zarz du Marketeo.com Sp. z o.o. (d. Citynet Media Sp. z o.o.), 85-171
Bydgoszcz, ul. Wojska Polskiego 8

05.02.2007 – obecnie – Przewodnicz cy Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A., 85-171 Bydgoszcz, ul.
Wojska Polskiego 8

W okresie ostatnich pi ciu lat Pan Ryszard Zawieruszy ski by :

01.1999 – 06.2004 - wspólnik Citynet Media s. c. D. Topolewski, R. Zawieruszy ski, A. Kocemba, M.
witalski, 85-171 Bydgoszcz, ul. Wojska Polskiego 8
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02.2004 – obecnie – wspólnik Marketeo.com Sp. z o.o. (d. Citynet Media Sp. z o.o.), 85-171
Bydgoszcz, ul. Wojska Polskiego 8, posiadaj cy 38,8 % udzia ów w kapitale zak adowym spó ki
Marketeo.com Sp. z o.o.

09.2003 – 05.03.2007 – wspólnik OPONEO.PL Sp. z o.o. (d. OPONY.COM Sp. z o.o.), 85-171
Bydgoszcz, ul. Wojska Polskiego 8

05.03.2007 – obecnie – akcjonariusz OPONEO.PL S.A., 85-171 Bydgoszcz, ul. Wojska Polskiego 8

09.2003 – 04.2006 - Wiceprezes Zarz du OPONEO.PL Sp. z o.o. (d. OPONY.COM Sp. z o.o.), 85-
171 Bydgoszcz, ul. Wojska Polskiego 8

05.2005 - 25.01.2007 - Wiceprezes Zarz du w Hurtopon.pl Sp. z o.o., 50-524 Wroc aw, ul. Krakowska
54

02.2004 – 25.01.2007 - Wiceprezes Zarz du w Hammerdeals.pl Sp. z o.o., 30-428 Kraków, ul Zdunów
18, lok. 58

04.2006 – obecnie - Prezes Zarz du Marketeo.com Sp. z o.o. (d. Citynet Media Sp. z o.o.), 85-171
Bydgoszcz, ul. Wojska Polskiego 8

05.02.2007 – obecnie – Przewodnicz cy Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A., 85-171 Bydgoszcz, ul.
Wojska Polskiego 8

Pan Ryszard Zawieruszy ski z o y  w dniu 25 stycznia 2007 roku rezygnacj  z pe nionej funkcji
Wiceprezesa Zarz du spó ki Hurtopon.pl Sp. z o.o., co zosta o zarejestrowane przez S d Rejonowy
dla Wroc awia Fabrycznej VI Wydzia  Gospodarczy KRS postanowieniem z dnia 12 lutego 2007 roku.

Pan Ryszard Zawieruszy ski z o y  w dniu 25 stycznia 2007 roku rezygnacj  z pe nionej funkcji
Wiceprezesa Zarz du spó ki Hammerdeals.pl Sp. z o.o., co zosta o zarejestrowane przez S d
Rejonowy dla Krakowa ródmie cia XI Wydzia  Gospodarczy KRS postanowieniem z dnia 14 lutego
2007 roku.

Pan Ryszard Zawieruszy ski nie zosta  w ci gu ostatnich pi ciu lat skazany wyrokiem s du za
przest pstwo.

W okresie ostatnich pi ciu lat nie mia y miejsca przypadki upad o ci, zarz du komisarycznego ani
likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Ryszard Zawieruszy ski pe ni  w tym czasie
funkcj  cz onka organów, a tak e, w których by  osob  zarz dzaj c  wy szego szczebla.

W okresie ostatnich pi ciu lat nie zosta o wysuni te przeciwko Panu Ryszardowi Zawieruszy skiemu
jakiekolwiek oficjalne oskar enie publiczne ani nie zosta y wyci gni te jakiekolwiek sankcje ze strony
organów administracji publicznej, s dów ani adnych innych organów pa stwowych.

W ci gu ostatnich pi ciu lat nie zosta  orzeczony w stosunku do Pana Ryszarda Zawieruszy skiego
s downie aden zakaz pe nienia funkcji w spó kach handlowych, zakaz prowadzenia okre lonej
dzia alno ci ani zakaz zajmowania si  okre lonymi sprawami.

Maciej witalski – Cz onek Rady Nadzorczej

Pan Maciej witalski pe ni funkcj  Cz onka Rady Nadzorczej.

Pan Maciej witalski nie jest w stosunku umowy o prac  z Emitentem.

Adres miejsca pracy: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, 85-796 Bydgoszcz, ul. Prof.
Kaliskiego 7

Zgodnie z o wiadczeniem z o onym w trybie punktu 14.1 Za cznika I do Rozporz dzenia o
Prospekcie, poza przedsi biorstwem Emitenta Pan Maciej witalski jest od 1998 roku wspólnikiem w
spó ce cywilnej ZMP s. c. w Bydgoszczy, zajmuj cej si  us ugami in ynierskimi. Aktywno  ta nie jest
w aden sposób konkurencyjna w stosunku do dzia alno ci Emitenta.

Pomi dzy Panem Maciejem witalskim a innymi cz onkami Zarz du i cz onkami Rady Nadzorczej nie
wyst puj  powi zania rodzinne.

Pan Maciej witalski posiada wykszta cenie wy sze, posiada tytu  in yniera, uko czy  Wydzia
Mechaniczny Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy (obecnie Uniwersytet Technologiczno-
Przyrodniczy), rok uko czenia 1996; w roku 2004 na tej samej uczelni uzyska  tytu  doktora nauk
technicznych.
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Do wiadczenie zawodowe:

09.1996 – obecnie - pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w
Bydgoszczy,

03.1998 – obecnie - za o yciel i wspólnik spó ki cywilnej ZMP s. c. w Bydgoszczy, dzia aj cej  w
bran y us ug in ynierskich,

01.1999-06.2004 - wspólnik spó ki cywilnej Citynet Media s. c. D. Topolewski, R.  Zawieruszy ski, A.
Kocemba, M. witalski, 85-171 Bydgoszcz, ul. Wojska Polskiego 8

09.2003 – 05.03.2007 - wspólnik OPONEO.PL Sp. z o.o. (d. OPONY.COM Sp. z o.o.), 85-171
Bydgoszcz, ul. Wojska Polskiego 8

02.2004 – obecnie - wspólnik Marketeo.com Sp. z o.o. (d. Citynet Media Sp. z o.o.), 85-171
Bydgoszcz, ul. Wojska Polskiego 8, posiadaj cy 5% udzia ów w kapitale zak adowym spó ki
Marketeo.com Sp. z o.o.

05.03.2007 – obecnie – akcjonariusz OPONEO.PL S.A., 85-171 Bydgoszcz, ul. Wojska Polskiego 8

.05.02.2007 – obecnie – Cz onek Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A., 85-171 Bydgoszcz, ul. Wojska
Polskiego 8

W okresie ostatnich pi ciu lat Pan Maciej witalski by :

01.1999-06.2004 - wspólnik Citynet Media s. c. D. Topolewski, R. Zawieruszy ski, A. Kocemba, M.
witalski, 85-171 Bydgoszcz, ul. Wojska Polskiego 8

03.1998 – obecnie – wspólnik ZMP s. c., Bydgoszcz, ul. K. Fiedlera 6D,

09.2003 do 05.03.2007 – wspólnik OPONEO.PL Sp. z o.o. (d. OPONY.COM Sp. z o.o.), 85-171
Bydgoszcz, ul. Wojska Polskiego 8,

05.03.2007 – obecnie – akcjonariusz OPONEO.PL S.A., 85-171 Bydgoszcz, ul. Wojska Polskiego 8,

02.2004 – obecnie – wspólnik Marketeo.com Sp. z o.o.(d. Citynet Media Sp. z o.o.), 85-171
Bydgoszcz, ul. Wojska Polskiego 8, posiadaj cy 5% udzia ów w kapitale zak adowym spó ki
Marketeo.com Sp. z o.o.

05.02.2007 – obecnie – Cz onek Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A., 85-171 Bydgoszcz, ul. Wojska
Polskiego 8

Pan Maciej witalski nie zosta  w ci gu ostatnich pi ciu lat skazany wyrokiem s du za przest pstwo.

W okresie ostatnich pi ciu lat nie mia y miejsca przypadki upad o ci, zarz du komisarycznego ani
likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Maciej witalski pe ni  w tym czasie funkcj
cz onka organów, a tak e, w których by  osob  zarz dzaj c  wy szego szczebla.

W okresie ostatnich pi ciu lat nie zosta o wysuni te przeciwko Panu Maciejowi witalskiemu
jakiekolwiek oficjalne oskar enie publiczne ani nie zosta y wyci gni te jakiekolwiek sankcje ze strony
organów administracji publicznej, s dów ani adnych innych organów pa stwowych.

W ci gu ostatnich pi ciu lat nie zosta  orzeczony w stosunku do Pana Macieja witalskiego s downie
aden zakaz pe nienia funkcji w spó kach handlowych, zakaz prowadzenia okre lonej dzia alno ci ani

zakaz zajmowania si  okre lonymi sprawami.

Seweryn Rutkowski – Cz onek Rady Nadzorczej

Pan Seweryn Rutkowski pe ni funkcj  Cz onka Rady Nadzorczej.

Pan Seweryn Rutkowski wiadczy prac  w spó ce na podstawie umowy o prac .

Adres miejsca pracy: OPONEO.PL S.A., 85-171 Bydgoszcz, ul. Wojska Polskiego 8

Zgodnie z o wiadczeniem z o onym w trybie punktu 14.1 Za cznika I do Rozporz dzenia o
Prospekcie, poza przedsi biorstwem Emitenta Pan Seweryn Rutkowski jest cz onkiem zarz du w
spó ce Marketeo.com Sp. z o.o. w Bydgoszczy (d. Citynet Media Sp. z o.o.), której dzia alno  nie jest
konkurencyjna w stosunku do dzia alno ci Emitenta.
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Pomi dzy Panem Sewerynem Rutkowskim a innymi cz onkami Zarz du i cz onkami Rady Nadzorczej
nie wyst puj  powi zania rodzinne.

Pan Seweryn Rutkowski posiada wykszta cenie rednie, uko czy  w 1994 roku Liceum
Ogólnokszta c ce nr 1 w Bydgoszczy, nie uko czone Policealne Studium Informatyczne w
Bydgoszczy.

Do wiadczenie zawodowe:

05.1994 - 07.1995 - Wydawnictwo ALFIN w Bydgoszczy, pracownik dzia u DTP

09.1995 – 10.1996 - Wydawnictwo WM w Bydgoszczy, pracownik dzia u DTP

11.1996 – 09.1997 - drukarnia REKLAMEX w Bydgoszczy, szef dzia u DTP

11.1997 – 12.1999 – w ramach w asnej dzia alno ci pracownia grafiki komputerowej PABLO z
siedzib  w Bydgoszczy

01.1999-09.2003 - Citynet Media s.c. D. Topolewski, R.  Zawieruszy ski, A. Kocemba, M. witalski,
85-171 Bydgoszcz, ul. Wojska Polskiego 8 - szef dzia u graficznego

09.2003 – 05.03.2007 - wspólnik OPONEO.PL Sp. z o.o. (d. OPONY.COM Sp. z o.o.), 85-171
Bydgoszcz, ul. Wojska Polskiego 8

05.03.2007 – obecnie – akcjonariusz OPONEO.PL S.A., 85-171 Bydgoszcz ul. Wojska Polskiego 8

02.2004 – obecnie wspólnik Marketeo.com Sp. z o.o. (d. Citynet Media Sp. z o.o.), 85-171 Bydgoszcz
ul. Wojska Polskiego 8, posiadaj cy 4,6% udzia ów w kapitale zak adowym spó ki Marketeo.com Sp. z
o.o.

02.2004 – 06.04.2006 Cz onek Zarz du i Wiceprezes Marketeo.com Sp. z o.o. (d. Citynet Media Sp. z
o.o.), 85-171 Bydgoszcz, ul. Wojska Polskiego 8

01.06.2006 – 01.06.2007 - Cz onek Zarz du Marketeo.com Sp. z o.o. (d. Citynet Media Sp. z o.o.),
85-171 Bydgoszcz, ul. Wojska Polskiego 8, posiadaj cy 4,6% udzia ów w kapitale zak adowym spó ki
Marketeo.com Sp. z o.o.

05.03.2007 – obecnie - pracownik dzia u IT OPONEO.PL S.A., 85-171 Bydgoszcz, ul. Wojska
Polskiego 8

05.02.2007 – obecnie – Cz onek Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A., 85-171 Bydgoszcz, ul. Wojska
Polskiego 8

W okresie ostatnich pi ciu lat Pan Seweryn Rutkowski by :

02.2004 – obecnie – wspólnik Marketeo.com Sp. z o.o. (d. Citynet Media Sp. z o.o.), 85-171
Bydgoszcz, ul. Wojska Polskiego 8, posiadaj cy 4,6% udzia ów w kapitale zak adowym spó ki
Marketeo.com Sp. z o.o.

09.2003 – 05.03.2007 – wspólnik OPONEO.PL Sp. z o.o. (d. OPONY.COM Sp. z o.o.)., 85-171
Bydgoszcz, ul. Wojska Polskiego 8

05.03.2007 – obecnie – akcjonariusz OPONEO.PL S.A., 85-171 Bydgoszcz, ul. Wojska Polskiego 8

02.2004 – 06.04.2006 Cz onek Zarz du i Wiceprezes Marketeo.com Sp. z o.o. (d. Citynet Media Sp. z
o.o.), 85-171 Bydgoszcz, ul. Wojska Polskiego 8

01.06.2006–01.06.2007 – Cz onek Zarz du Marketeo.com Sp. z o.o. (d. Citynet Media Sp. z o.o.), 85-
171 Bydgoszcz, ul. Wojska Polskiego 8

05.02.2007 – obecnie – Cz onek Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A., 85-171 Bydgoszcz, ul. Wojska
Polskiego 8

Pan Seweryn Rutkowski nie zosta  w ci gu ostatnich pi ciu lat skazany wyrokiem s du za
przest pstwo.

W okresie ostatnich pi ciu lat nie mia y miejsca przypadki upad o ci, zarz du komisarycznego ani
likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Seweryn Rutkowski pe ni  w tym czasie funkcj
cz onka organów, a tak e, w których by  osob  zarz dzaj c  wy szego szczebla.
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W okresie ostatnich pi ciu lat nie zosta o wysuni te przeciwko Panu Sewerynowi Rutkowskiemu
jakiekolwiek oficjalne oskar enie publiczne ani nie zosta y wyci gni te jakiekolwiek sankcje ze strony
organów administracji publicznej, s dów ani adnych innych organów pa stwowych.

W ci gu ostatnich pi ciu lat nie zosta  orzeczony w stosunku do Pana Seweryna Rutkowskiego
s downie aden zakaz pe nienia funkcji w spó kach handlowych, zakaz prowadzenia okre lonej
dzia alno ci ani zakaz zajmowania si  okre lonymi sprawami.

Andrzej Przybylski – Cz onek Rady Nadzorczej
Pan Andrzej Przybylski pe ni funkcj  Cz onka Rady Nadzorczej.

Pan Andrzej Przybylski nie jest w stosunku umowy o prac  z Emitentem.

Adres miejsca pracy: Sermo Polska Sp. z o.o., 85-503 Bydgoszcz, ul. Rynkowska 9

Zgodnie z o wiadczeniem z o onym w trybie punktu 14.1 Za cznika I do Rozporz dzenia o
Prospekcie, poza przedsi biorstwem Emitenta Pan Andrzej Przybylski wiadczy prac  w Sermo
Polska Sp. z o.o. z siedzib  w Bydgoszczy przy ul. Rynkowskiej 9.

Pomi dzy panem Andrzejem Przybylskim a innymi cz onkami Zarz du i cz onkami Rady Nadzorczej
nie wyst puj  powi zania rodzinne.

Pan Andrzej Przybylski posiada wykszta cenie wy sze; uko czy  Akademi  Techniczno-Rolnicz  w
Bydgoszczy, Wydzia  Mechaniczny, mechanika i budowa maszyn, specjalno  – projektowanie
procesów technologicznych, uzyska  tytu  magistra in yniera w roku 1997; w roku 1999 uko czy
Uniwersytet im. Miko aja Kopernika w Toruniu, Wydzia  Zarz dzania, Podyplomowe Studium
Organizacji i Zarz dzania dla Kadr Kierowniczych Przedsi biorstw.

Do wiadczenie zawodowe:

09.1997 – 08.1998 Can-Pack FOB Sp. z o.o., Bydgoszcz, ul. Kobaltowa 2, technolog,

09.1998 – 06.1999 Apaform Sp. z o.o., 87-100 Toru , ul. ó kiewskiego 21-29, konstruktor III stopnia,

10.1999 - obecnie Sermo Polska Sp. z o.o., 85-503 Bydgoszcz, ul. Rynkowska 9, kierownik dzia u
projektów.

13.03.2007 – obecnie - Cz onek Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A., 85-171 Bydgoszcz, ul. Wojska
Polskiego 8

W okresie ostatnich pi ciu lat Pan Andrzej Przybylski by :

13.03.2007 – obecnie - Cz onek Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A., 85-171 Bydgoszcz, ul. Wojska
Polskiego 8

Pan Andrzej Przybylski nie zosta  w ci gu ostatnich pi ciu lat skazany wyrokiem s du za
przest pstwo.

W okresie ostatnich pi ciu lat nie mia y miejsca przypadki upad o ci, zarz du komisarycznego ani
likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Andrzej Przybylski pe ni  w tym czasie funkcj
cz onka organów, a tak e, w których by  osob  zarz dzaj c  wy szego szczebla.

W okresie ostatnich pi ciu lat nie zosta o wysuni te przeciwko Panu Andrzejowi Przybylskiemu
jakiekolwiek oficjalne oskar enie publiczne ani nie zosta y wyci gni te jakiekolwiek sankcje ze strony
organów administracji publicznej, s dów ani adnych innych organów pa stwowych.

W ci gu ostatnich pi ciu lat nie zosta  orzeczony w stosunku do Pana Andrzeja Przybylskiego
s downie aden zakaz pe nienia funkcji w spó kach handlowych, zakaz prowadzenia okre lonej
dzia alno ci ani zakaz zajmowania si  okre lonymi sprawami.

Wojciech Topolewski – Cz onek Rady Nadzorczej
Pan Wojciech Topolewski pe ni funkcj  Cz onka Rady Nadzorczej. Funkcj  Cz onka Rady Nadzorczej
Pan Wojciech Topolewski wykonuje w siedzibie Spó ki Emitenta, tj. w Bydgoszczy przy ul. Wojska
Polskiego 8.

Pan Wojciech Topolewski nie jest w stosunku umowy o prac  z Emitentem.
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Pan Wojciech Topolewski nie wiadczy pracy w adnym innym podmiocie.

Zgodnie z o wiadczeniem z o onym w trybie punktu 14.1 Za cznika I do Rozporz dzenia o
Prospekcie, poza przedsi biorstwem Emitenta Pan Wojciech Topolewski nie wykonuje adnej
dzia alno ci.

Pomi dzy Panem Wojciechem Topolewskim a Prezesem Zarz du Panem Dariuszem Topolewskim
wyst puje powi zanie rodzinne – Pan Wojciech Topolewski jest bratem Pana Dariusza
Topolewskiego.

Pan Wojciech Topolewski jest studentem V roku Wydzia u Nauk Historycznych, Stosunki
Mi dzynarodowe na Uniwersytecie Miko aja Kopernika w Toruniu oraz studentem I roku Kujawsko-
Pomorskiej Szko y Wy szej w Bydgoszczy, Ekonomia, Specjalno : Ekonomika Przedsi biorstwa.

Do wiadczenie zawodowe:

13.03.2007 – obecnie - Cz onek Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A., 85-171 Bydgoszcz, ul. Wojska
Polskiego 8

W okresie ostatnich pi ciu lat Pan Wojciech Topolewski by :

13.03.2007 – obecnie - Cz onek Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A., 85-171 Bydgoszcz, ul. Wojska
Polskiego 8

Pan Wojciech Topolewski nie zosta  w ci gu ostatnich pi ciu lat skazany wyrokiem s du za
przest pstwo.

W okresie ostatnich pi ciu lat nie mia y miejsca przypadki upad o ci, zarz du komisarycznego ani
likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Wojciech Topolewski pe ni  w tym czasie funkcj
cz onka organów, a tak e, w których by  osob  zarz dzaj c  wy szego szczebla.

W okresie ostatnich pi ciu lat nie zosta o wysuni te przeciwko Panu Wojciechowi Topolewskiemu
jakiekolwiek oficjalne oskar enie publiczne ani nie zosta y wyci gni te jakiekolwiek sankcje ze strony
organów administracji publicznej, s dów ani adnych innych organów pa stwowych.

W ci gu ostatnich pi ciu lat nie zosta  orzeczony w stosunku do Pana Wojciecha Topolewskiego
s downie aden zakaz pe nienia funkcji w spó kach handlowych, zakaz prowadzenia okre lonej
dzia alno ci ani zakaz zajmowania si  okre lonymi sprawami.

14.2. Informacje na temat konfliktu interesów w organach administracyjnych,
zarz dzaj cych i nadzorczych oraz w ród osób zarz dzaj cych wy szego szczebla

Nie istniej  adne konflikty interesów u osób wskazanych w pozycji 14.1 pomi dzy ich obowi zkami wobec
Emitenta a ich prywatnymi interesami lub innymi obowi zkami.

Nie istniej  adne umowy i porozumienia ze znacz cymi akcjonariuszami, klientami, dostawcami lub innymi
osobami, na mocy których osoby opisane w pozycji 14.1 zosta y wybrane na cz onków organów
administracyjnych, zarz dzaj cych lub nadzorczych, albo na osoby zarz dzaj ce wy szego szczebla.

Nie zosta y uzgodnione przez osoby, o których mowa w pozycji 14.1, adne ograniczenia w zakresie zbycia w
okre lonym czasie posiadanych przez nie papierów warto ciowych Emitenta.
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15. Wynagrodzenie i inne wiadczenia za ostatni pe ny rok obrotowy
w odniesieniu do cz onków organów administracyjnych, zarz dzaj cych
i nadzorczych oraz osób zarz dzaj cych wy szego szczebla

15.1. Wysoko  wynagrodzenia oraz przyznanych przez Emitenta i jego podmioty
zale ne wiadcze  w naturze za us ugi wiadczone na rzecz spó ki lub jej
podmiotów zale nych

Tabela 46 Wynagrodzenia brutto wyp acone poszczególnym cz onkom organów
zarz dzaj cych w 2006 roku (w z )

Lp. Imi  i nazwisko

Wynagrodzenie z
tytu u pe nienia
funkcji cz onka

zarz du

Wynagrodzenie z
tytu u umowy o

prac Inne RAZEM

1 Dariusz Topolewski 74 880 18 060 brak 92 940

2 Arkadiusz Kocemba 18 540 21 651 brak 40 191

3 Andrzej Reysowski 8 100 37 110 brak 45 210

RAZEM 101 520 76 821 brak 178 341

ród o: Emitent

Do dnia 3 kwietnia 2006 roku funkcj  Cz onka Zarz du pe ni  dodatkowo Pan Ryszard Zawieruszy ski,
który z tytu u pe nienia funkcji w Zarz dzie Emitenta otrzyma  w 2006 roku wynagrodzenie w
wysoko ci 19 323,87 z .

Emitent informuje, e za okres obj ty historycznymi informacjami finansowymi, Emitent nie zap aci
cz onkom Rady Nadzorczej adnej cz ci wynagrodzenia na podstawie planu premii lub podzia u
zysków, w formie opcji na akcje b d  w formie innych wiadcze  w naturze z uwagi na fakt, e w
okresie obj tym historycznymi informacjami finansowymi w Spó ce nie funkcjonowa a Rada
Nadzorcza.

Emitent informuje, e za okres obj ty historycznymi informacjami finansowymi, Emitent nie przyzna
cz onkom organów zarz dzaj cych i nadzorczych adnych wiadcze  w naturze za us ugi wiadczone
na rzecz spó ki. Cz onkowie Zarz du otrzymali wynagrodzenia z tytu u pe nienia funkcji Cz onków
Zarz du na podstawie uchwa y podj tej przez Zgromadzenie Wspólników poprzednika prawnego
Emitenta w postaci spó ki z o.o. oraz na podstawie umów o prac . W szczególno ci Emitent nie
zap aci  cz onkom Zarz du adnej cz ci wynagrodzenia na podstawie planu premii lub podzia u
zysków (zysk w ca o ci przekazywany by  na kapita  zapasowy), w formie opcji na akcje b d  w formie
innych wiadcze  w naturze.

15.2. Ogólna kwota wydzielona lub zgromadzona przez Emitenta lub jego podmioty
zale ne na wiadczenia rentowe, emerytalne lub podobne wiadczenia

Spó ka nie wydziela a ani nie gromadzi a adnych kwot na wiadczenia rentowe, emerytalne lub
podobne, w adnym z lat obj tych historycznymi informacjami finansowymi.

Ogólna kwota przekazana w roku 2006 z tytu u bie cych ubezpiecze  spo ecznych wynosi
232 333,88 z  od umów o prac .
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16. Praktyki organu administracyjnego, zarz dzaj cego i nadzoruj cego

16.1. Data zako czenia obecnej kadencji oraz okres, przez jaki cz onkowie organów
administracyjnych, zarz dzaj cych i nadzoruj cych sprawowali swoje funkcje

16.1.1. Zarz d

Wyboru Zarz du Spó ki dokonuje Rada Nadzorcza. Kadencja Zarz du trwa 5 lat.

Pan Dariusz Topolewski pe ni swoj  funkcj  jako Prezes Zarz du od 5 lutego 2007 roku do chwili
obecnej. Okres jego kadencji up ywa z dniem 5 lutego 2012 roku.

Pan Arkadiusz Kocemba pe ni swoj  funkcj  jako Cz onek Zarz du od 5 lutego 2007 roku do chwili
obecnej. Okres jego kadencji up ywa z dniem 5 lutego 2012 roku.

Pan Andrzej Reysowski pe ni swoj  funkcj  jako Cz onek Zarz du od 5 lutego 2007 roku do chwili
obecnej. Okres jego kadencji up ywa z dniem 5 lutego 2012 roku.

16.1.2. Rada Nadzorcza

Wyboru Rady Nadzorczej dokonuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Kadencja Rady Nadzorczej
trwa 5 lat.

Pan Ryszard Zawieruszy ski pe ni swoj  jako Przewodnicz cy Rady Nadzorczej od dnia 5 lutego
2007 roku do chwili obecnej. Okres jego kadencji up ywa z dniem 5 lutego 2012 roku.

Pan Maciej witalski pe ni swoj  funkcj  jako Cz onek Rady Nadzorczej od dnia 5 lutego 2007 roku do
chwili obecnej. Okres jego kadencji up ywa z dniem 5 lutego 2012 roku.

Pan Seweryn Rutkowski pe ni swoj  funkcj  jako Cz onek Rady Nadzorczej od dnia 5 lutego 2007
roku do chwili obecnej. Okres jego kadencji up ywa z dniem 5 lutego 2012 roku.

Pan Andrzej Przybylski na obecn  kadencj  do Rady Nadzorczej zosta  powo any uchwa  NWZA z
dnia 13 marca 2007 roku. Okres jego kadencji up ywa z dniem 13 marca 2012 roku.

Pan Wojciech Topolewski na obecn  kadencj  do Rady Nadzorczej zosta  powo any uchwa  NWZA z
dnia 13 marca 2007 roku. Okres jego kadencji up ywa z dniem 13 marca 2012 roku.

16.2. Informacje o umowach o wiadczenie us ug cz onków organów
administracyjnych, zarz dzaj cych i nadzoruj cych z Emitentem lub
którymkolwiek z jego podmiotów zale nych, okre laj cych wiadczenia
wyp acane w chwili rozwi zania stosunku pracy

Nie istniej  umowy okre laj ce wiadczenia wyp acane w chwili rozwi zania stosunku pracy, a w
zakresie tym Emitent przestrzega obowi zuj cych przepisów prawa pracy.

16.3. Informacje o komisji ds. audytu i komisji ds. wynagrodze  Emitenta, dane
komisji oraz podsumowanie zasad funkcjonowania tych komisji

W Spó ce nie funkcjonuje komisja ds. audytu, ani komisja ds. wynagrodze .  W najbli szym czasie nie
przewiduje si  powo ania wy ej wymienionych komisji. Obowi zuj ce na terenie Polski przepisy prawa
nie nak adaj  obowi zku powo ania takich komisji.
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16.4. O wiadczenie na temat stosowania przez Emitenta procedur adu
korporacyjnego

13 marca 2007 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podj o uchwa  nr 7 w
sprawie przyj cia w Spó ce zasad „Dobrych praktyk w spó kach publicznych 2005” opracowanych
przez Komitet Dobrych Praktyk Forum – Corporate Governance, z wyj tkiem zasad nr 20 i 28, które
nie zosta y przyj te z powodów wskazanych w uzasadnieniu poni ej.

Zasada 20

a) Przynajmniej po ow  cz onków rady nadzorczej powinni stanowi  cz onkowie niezale ni, z
zastrze eniem pkt d). Niezale ni cz onkowie rady nadzorczej powinni by  wolni od powi za  ze
spó k  i akcjonariuszami lub pracownikami, które mog yby istotnie wp yn  na zdolno  niezale nego
cz onka do podejmowania bezstronnych decyzji;

b) Szczegó owe kryteria niezale no ci powinien okre la  statut spó ki;

c) Bez zgody wi kszo ci niezale nych cz onków rady nadzorczej, nie powinny by  podejmowane
uchwa y w sprawach:

• wiadczenia z jakiegokolwiek tytu u przez spó k  i jakiekolwiek podmioty powi zane ze spó k  na
rzecz cz onków zarz du;

• wyra enia zgody na zawarcie przez spó k  lub podmiot od niej zale ny istotnej umowy z podmiotem
powi zanym ze spó k , cz onkiem rady nadzorczej albo zarz du oraz z podmiotami z nimi
powi zanymi;

• wyboru bieg ego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spó ki.

d) W spó kach, gdzie jeden akcjonariusz posiada pakiet akcji daj cy ponad 50% ogólnej liczby g osów,
rada nadzorcza powinna liczy  co najmniej dwóch niezale nych cz onków, w tym niezale nego
przewodnicz cego komitetu audytu, o ile taki komitet zosta  ustanowiony.

Zgodnie z § 19 ust. 3 Statutu Spó ki, od momentu wprowadzenia akcji Spó ki do obrotu na rynku
regulowanym (obrotu gie dowego), co najmniej jeden cz onek Rady Nadzorczej b dzie Cz onkiem
Niezale nym. Wprowadzenie ww. zasady odno nie wymogu powo ania przynajmniej po owy cz onków
Rady Nadzorczej b d cych cz onkami niezale nymi nie jest wg opinii Spó ki konieczne w chwili
obecnej, z uwagi na brak znacznego rozproszenia akcji. Z tego powodu Spó ka wprowadzi a jednego
niezale nego cz onka Rady Nadzorczej

Zasada 28

Rada nadzorcza powinna dzia a  zgodnie ze swym regulaminem, który powinien by  publicznie
dost pny. Regulamin powinien przewidywa  powo anie co najmniej dwóch komitetów: audytu oraz
wynagrodze

W sk ad komitetu audytu powinno wchodzi  co najmniej dwóch cz onków niezale nych oraz
przynajmniej jeden posiadaj cy kwalifikacje i do wiadczenie w zakresie rachunkowo ci i finansów.

Zadania komitetów powinien szczegó owo okre la  regulamin rady nadzorczej. Komitety rady powinny
sk ada  radzie nadzorczej roczne sprawozdania ze swojej dzia alno ci. Sprawozdania te spó ka
powinna udost pni  akcjonariuszom.

Spó ka posiada Regulamin Rady Nadzorczej, którego tre  jest udost pniana Akcjonariuszom
podczas obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. W chwili obecnej, z uwagi na liczb  cz onków
Rady Nadzorczej nie zachodzi konieczno  powo ywania komitetów z uwagi na fakt, e ich zadania
mog  by  wykonywane przez Cz onków Rady Nadzorczej.

22 czerwca 2007 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podj o uchwa  w sprawie
wy czenia zasady nr 43 „Dobrych praktyk w spó kach publicznych 2005” opracowanych przez
Komitet Dobrych Praktyk Forum – Corporate Governance, z powodu wskazanego w uzasadnieniu
poni ej.

Zasada 43

Wybór podmiotu pe ni cego funkcj  bieg ego rewidenta powinien by  dokonany przez rad  nadzorcz
po przedstawieniu rekomendacji komitetu audytu lub przez walne zgromadzenie po przedstawieniu
rekomendacji rady nadzorczej zawieraj cej rekomendacje komitetu audytu. Dokonanie przez rad
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nadzorcz  lub walne zgromadzenie innego wyboru ni  rekomendowany przez komitet audytu powinno
zosta  szczegó owo uzasadnione. Informacja na temat wyboru podmiotu pe ni cego funkcje bieg ego
rewidenta wraz z uzasadnieniem powinna by  zawarta w raporcie rocznym.

Spó ka wyja nia, i  w zwi zku z brakiem przyj cia przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy
zasady nr 28, na mocy uchwa y NWZA nr 7 z dnia 13 marca 2007 roku oraz uzasadnieniem jej
wy czenia, wybór bieg ego rewidenta b dzie dokonywany przez Rad  Nadzorcz  Spó ki.

Rada Nadzorcza GPW przyj a 4 lipca 2007r. nowe zasady adu korporacyjnego pod nazw  "Dobre
Praktyki Spó ek Notowanych na GPW". Nowy dokument zacznie obwi zywa  od 1 stycznia 2008 roku.

W odniesieniu do "Dobrych Praktyk Spó ek Notowanych na GPW" Zarz d Emitenta zamierza przyj
wszystkie zasady odnosz ce si  do Zarz du.
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17. Zatrudnienie

17.1. Informacje o zatrudnieniu w okresie obj tym historycznymi informacjami
finansowymi

Tabela 47 Zatrudnienie w OPONEO.PL S.A. (w osobach)

Stan na dzie Pracownicy zatrudnieni na podstawie
umowy o prac

Pracownicy zatrudnieni na podstawie
innych umów

Na dzie  zatwierdzenia
prospektu

30 11

31.03.2007 30 11

31.03.2006 24 3

31.12.2006 24 6

31.12.2005 18 4

31.12.2004 11 1

ród o: Emitent.

Tabela 48 Zatrudnienie w OPONEO.PL S.A. w podziale na rodzaj wykszta cenia (w osobach)

Na dzie
zatwierdzenia
prospektu

% 31.12.2006 % 31.12.2005 % 31.12.2004 %

Podstawowe 1 2,4 1 3,3 1 4,5 - -

rednie 21 51,3 13 43,3 10 45,5 6 50

Wy sze 19 46,3 16 53,3 11 50 6 50

ród o: Emitent.

Tabela 49 Struktura zatrudnienia w OPONEO.PL S.A. pod wzgl dem struktury organizacyjnej (w osobach)

Na dzie
zatwierdzenia
prospektu

% 31.12.2006 % 31.12.2005 % 31.12.2004 %

Zarz d 3 7,3 3 10 2 9,1 2 16,7

Pion IT 8 19,5 5 16,7 5 22,7 3 25

Pion handlowy 21 51,2 13 43,3 11 50 5 41,7

Pion finansowy 4 9,8 4 13,3 2 9,1 2 16,7

Pion rozwoju/projektów 2 4,9 2 6,7 1 4,5 0 -

Pion logistyki 3 7,3 3 10 1 4,5 0 -

ród o: Emitent.

W Spó ce nie dzia aj  zwi zki zawodowe i nie obowi zuj  w niej zak adowe uk ady zbiorowe pracy. W
Spó ce w okresie do 1 stycznia 2004 roku do lutego 2007 roku nie zanotowano i nie prowadzi si
aktualnie spraw zwi zanych z roszczeniami odszkodowawczymi z tytu u niezdolno ci do pracy,
rozwi zania umowy o prac , naruszenia obowi zków ustawowych lub z tytu u odpowiedzialno ci za
cudze czyny. Spó ka wype nia wszelkie przewidziane przez przepisy prawa obowi zki pracodawcy
wobec zatrudnianych pracowników.
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17.2. Informacje o posiadanych przez cz onków organów zarz dzaj cych
i nadzoruj cych akcjach i opcjach na akcje Emitenta

czna liczba akcji OPONEO.PL S.A. b d ca w posiadaniu osób zarz dzaj cych i nadzoruj cych
przedstawia si  nast puj co:

Tabela 50 Akcje Emitenta w posiadaniu cz onków organów zarz dzaj cych i nadzoruj cych (w szt.)

Imi  i nazwisko Funkcja w Spó ce Liczba posiadanych
akcji (w szt.)

Liczba posiadanych
akcji (w %)

Dariusz Topolewski Prezes Zarz du 3 408 489 39,3

Ryszard
Zawieruszy ski

Przewodnicz cy Rady
Nadzorczej

3 367 277 38,8

Arkadiusz Kocemba Cz onek Zarz du 804 100 9,3

Maciej witalski Cz onek Rady
Nadzorczej

433 800 5,0

Seweryn Rutkowski Cz onek Rady
Nadzorczej

402 054 4,6

Andrzej Reysowski Cz onek Zarz du 260 280 3,0

RAZEM 8 676 000 100

ród o: Emitent

Warto  nominalna ka dej akcji wynosi 1 z  (jeden z oty).

17.3. Opis wszelkich ustale  dotycz cych uczestnictwa pracowników w kapitale
w asnym

Brak jest ustale  dotycz cych uczestnictwa pracowników w kapitale Emitenta.
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18. Znaczni akcjonariusze

18.1. Informacje na temat osób innych ni  cz onkowie organów administracyjnych,
zarz dzaj cych i nadzorczych, które w sposób bezpo redni lub po redni maj
udzia y w kapitale Emitenta lub prawa g osu podlegaj ce zg oszeniu na mocy
prawa krajowego Emitenta

Tabela 51 Akcjonariusze OPONEO.PL S.A. posiadaj cy znaczne pakiety akcji (w szt.)

Imi i nazwisko (nazwa) ilo akcji zwyk ych ilo g osów % g osów na WZA

Dariusz Topolewski 3 408 489 3 408 489 39,3

Ryszard Zawieruszy ski 3 367 277 3 367 277 38,8

Arkadiusz Kocemba 804 100 804 100 9,3

Maciej witalski 433 800 433 800 5,0

ród o: Emitent

Nie wyst puj  osoby inne ni  cz onkowie organów zarz dzaj cych i nadzorczych, które w sposób
bezpo redni lub po redni maj  udzia y w kapitale Emitenta lub prawa g osu podlegaj ce zg oszeniu na
mocy prawa krajowego Emitenta

18.2. Informacje o innych prawach g osu w odniesieniu do Emitenta

Nie wyst puj  inne prawa g osu w odniesieniu do Emitenta.

18.3. Wskazanie podmiotu dominuj cego wobec Emitenta, lub podmiotu
sprawuj cego kontrol  nad Emitentem

Emitent nie jest ani bezpo rednio ani te  po rednio podmiotem posiadanym lub kontrolowanym.

18.4. Opis wszelkich znanych Emitentowi ustale , których realizacja w przysz o ci
mo e spowodowa  zmiany w sposobie kontroli Emitenta

Emitentowi nie s  znane ustalenia, których realizacja mo e w pó niejszej dacie spowodowa  zmiany
w sposobie kontroli Emitenta.
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19. Transakcje z podmiotami powi zanymi

Zgodnie z definicj  zawart  w MSR za podmioty powi zane uznaje si  podmioty powi zane ze sob ,
je eli jeden z podmiotów posiada zdolno  kontrolowania drugiego podmiotu lub wywierania
znacz cego wp ywu na podejmowane przez drugi podmiot decyzje finansowe i operacyjne. Jako
transakcje z podmiotami powi zanymi MSR rozumie przekazanie rodków lub cedowanie obowi zków
(zobowi za ) pomi dzy podmiotami powi zanymi, niezale nie od tego, czy transakcje s  odp atne.
Emitent jest w a cicielem 96 udzia ów o cznej warto ci 96.000 z , stanowi cych 49,74% kapita u
zak adowego i g osów w spó ce z ograniczon  odpowiedzialno ci  prowadz cej dzia alno  pod firm
„HAMMERDEALS.PL” Sp. z o.o. z siedzib  w Krakowie przy ul. Zdunów 18 lok. 58, wpisanej do
rejestru przedsi biorców pod numerem KRS 133113, której akta rejestrowe prowadzi S d Rejonowy
dla Krakowa ródmie cia, XI Wydzia  Gospodarczy Krajowego Rejestru S dowego.
Ponadto Emitent jest w a cicielem 50 udzia ów o cznej warto ci 25.000 z , stanowi cych 50%
kapita u zak adowego i g osów w spó ce z ograniczon  odpowiedzialno ci  prowadz cej dzia alno
pod firm  „HURTOPON.PL” Sp. z o.o. z siedzib  we Wroc awiu przy ul. Krakowskiej 54, wpisanej do
rejestru przedsi biorców pod numerem KRS 236108, której akta rejestrowe prowadzi S d Rejonowy
dla Wroc awia Fabrycznej, VI Wydzia  Gospodarczy Krajowego Rejestru S dowego.

Emitent posiada  50 udzia ów w kapitale zak adowym spó ki Drewno.pl Sp. z o.o. z siedzib  w
Bydgoszczy, które nast pnie zby  na rzecz spó ki Citynet Media Sp. z o.o. za cen  25.000 z otych.
Postanowienie S du Rejonowego w Bydgoszczy XIII Wydzia  Gospodarczy Krajowego Rejestru
S dowego w przedmiocie rejestracji zmian wynikaj cych z dokonanej sprzeda y udzia ów zosta o
wydane w dniu 12 lutego 2007 roku. Spó ka z ograniczon  odpowiedzialno ci  prowadz ca
dzia alno  pod firm  „Drewno.pl” Sp. z o.o. z siedzib  w Bydgoszczy przy ul. Wojska Polskiego 8, jest
wpisana do rejestru przedsi biorców pod numerem KRS 208011, dla której akta rejestrowe prowadzi
S d Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydzia  Gospodarczy Krajowego Rejestru S dowego.

Ponadto osoba b d ca Cz onkiem Rady Nadzorczej Emitenta  Pan Ryszard Zawieruszy ski pe ni
funkcj  Prezesa Zarz du w spó ce Marketeo.com Sp. z o.o.(d. Citynet Media Sp. z o.o.) w której Pan
Ryszard Zawieruszy ski posiada 388 udzia ów w kapitale zak adowym o cznej warto ci nominalnej
19.400 z  stanowi cych 38,8%. Powi zania osobowe pomi dzy Emitentem a spó k  Marketeo.com:

- Prezes Zarz du Emitenta p. Dariusz Topolewski posiada 423 udzia y o warto ci 21150 z  stanowi ce
42,3% kapita u zak adowego i g osów w spó ce

- Cz onek Zarz du Emitenta p. Arkadiusz Kocemba posiada 93 udzia y o warto ci 4650 z  stanowi ce
9,3% kapita u zak adowego i g osów w spó ce

- Prezes Rady Nadzorczej p. Ryszard Zawieruszy ski posiada 388 udzia ów o warto ci 19400 z
stanowi ce 38,8% kapita u zak adowego i g osów w spó ce

- Cz onek Rady Nadzorczej p. Maciej witalski posiada 50 udzia ów o warto ci 2500 z  stanowi ce 5%
kapita u zak adowego i g osów w spó ce

- Cz onek Rady Nadzorczej p. Seweryn Rutkowski posiada 46 udzia ów o warto ci 2300 z  stanowi ce
4,6% kapita u zak adowego i g osów w spó ce

W 2004 roku Emitent zawar  z Hammerdeals.pl Sp. z o.o. umow , przedmiotem której by o
opracowanie przez Hammerdeals.pl Sp. z o.o. na potrzeby Emitenta banerów reklamowych i mailingu
reklamowego ( aczna warto  umowy: 80 000 z  netto). W 2005 roku Spó ka wiadczy a na rzecz
Hammerdeals.pl Sp. z o.o. us ug  w zakresie budowy strony internetowej Autocentrum.pl (warto
us ugi: 45 000 z  netto).

W ci gu ostatnich 3 lat Emitent nie zawiera  równie  adnych istotnych umów z Drewno.pl Sp. z o.o. z
siedzib  w Bydgoszczy. W ci gu ostatnich 3 lat Emitent nie zawiera  adnych istotnych umów z
Hurtopon.pl Sp. z o.o.. W ci gu ostatnich 3 lat Emitent nie zawiera  adnych istotnych umów z
Marketeo.com Sp. z o.o. (d. Citynet Media Sp. z o.o.)
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Transakcje z podmiotami powi zanymi

(w tys. z ) 2006 2005 2004

Zakupy 57 191 428

Sprzeda , w tym: 256 122 48

Us ugi informatyczne 139 45 0

Sprzeda  rodków
trwa ych 55

W rozumieniu MSR 24 Emitent realizowa  transakcje sprzeda y ze spó k  powi zan  Drewno.pl Sp. z
o.o..

  2006                            2005                          2004

Drewno.pl Sp. z o.o.                    13 tys. z                   55 tys. z                    14 tys. z

Transakcje w okresach obj tych sprawozdaniami realizowane by y na warunkach rynkowych. Udzia y
spó ki Drewno.pl Sp. z o.o. na dzie  31.12.06 w bilansie zosta y wykazane jako inwestycje
krótkoterminowe przeznaczone do sprzeda y. Zosta y sprzedane 30.01.2007 roku.

W rozumieniu MSR 24 Emitent realizowa  transakcje sprzeda y ze spó k  powi zan  Hammerdeals.pl
Sp. z o.o..

  2006                            2005                          2004

Hammerdeals.pl Sp. z o.o.          53 tys. z                    51 tys. z                    4 tys. z

Transakcje w okresach obj tych sprawozdaniami realizowane by y na warunkach transakcji
rynkowych.

W rozumieniu MSR 24 Emitent realizowa  transakcje sprzeda y ze spó k  powi zan  Marketeo.com
Sp. z o.o.. (d. Citynet Media Sp. z o.o.)

  2006                            2005                          2004

Marketeo.com Sp. z o.o.          190 tys. z                    16 tys. z                    30 tys. z

Transakcje w okresach obj tych sprawozdaniami realizowane by y na warunkach transakcji
rynkowych.

Transakcje z podmiotami powi zanymi w 2007 roku do 27.07.07 roku

Hammerdeals Sp. z o.o.

Zakup 8 tys. z

Sprzeda 9 tys. z
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Marketeo.com Sp. z o.o.(d. Citynet Media Sp. z o.o.)

Zakup 1 tys. z

Sprzeda 34 tys. z  , w tym udzia y Drewno.pl Sp. z o.o. 25 tys. z

Hurtopon Sp. z o.o. -  w 2007 roku nie wystapi y adne transakcje z pomi dzy Emitentem a spó k
Hurtopon.pl Sp. z o.o.

Drewno.pl Sp. z o.o. – do daty sprzeda y udzia ów, tj. 30 stycznia 2007 roku nie wyst pi y adne
transakcje pomi dzy Emitentem a spó k  Drewno.pl Sp. z o.o.
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20. Informacje finansowe dotycz ce aktywów i pasywów Emitenta, jego
sytuacji finansowej oraz zysków i strat

20.1. Historyczne informacje finansowe

Przedstawione w Prospekcie historyczne sprawozdania finansowe zosta y sporz dzone zgodnie z
Polskimi Standardami Rachunkowo ci, Rozporz dzeniem Ministra Finansów z dnia 18 pa dziernika
2005 roku w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i
skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, wymaganych w prospekcie emisyjnym dla emitentów
z siedzib  na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, dla których w a ciwe s  polskie zasady
rachunkowo ci oraz Rozporz dzeniem Komisji (WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 roku
wykonuj cego dyrektyw  2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie informacji
zawartych w prospektach emisyjnych oraz formy, w czenia przez odniesienie i publikacji takich
prospektów emisyjnych oraz rozpowszechniania reklam.

Historyczne sprawozdania finansowe zawarte w pkt. 20.3 Dokumentu Rejestracyjnego Prospektu
zosta y zestawione na podstawie zweryfikowanych sprawozda  finansowych Spó ki OPONEO.PL S.A.
(dawniej Opony.com Sp. z o.o.) za lata obrotowe zako czone 31 grudnia 2006 roku, 31 grudnia 2005
roku i 31 grudnia 2004 roku sporz dzonych i przed o onych przez Zarz du Spó ki OPONEO.PL S.A.
(dawniej Opony.com Sp. z o.o.) stosownie do obowi zuj cych przepisów wskazanych w opiniach i
raportach bieg ych rewidentów dotycz cych okresu od 19 wrze nia 2003 roku do 31 grudnia 2006
roku oraz danych dodatkowych przygotowanych przez Zarz d na podstawie uprzednio
zweryfikowanych ksi g rachunkowych.

Za sprawozdania finansowe oraz dokonane przekszta cenia i dostosowania tych sprawozda  w
sposób umo liwiaj cy ich porównywalno , odpowiedzialno  ponosi Zarz d Spó ki.

20.1.1. Opinie niezale nych bieg ych rewidentów o historycznych sprawozdaniach
finansowych za lata 2004-2006

Opinia niezale nego bieg ego rewidenta o historycznych danych finansowych Emitenta za
okres od 19 wrze nia 2003 roku do 31 grudnia 2004 roku, od 01 stycznia 2005 roku do 31

grudnia 2005 roku oraz od 01 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku sporz dzonych na
podstawie sprawozda  finansowych zbadanych przez niezale nego bieg ego rewidenta.

Dla Zarz du OPONEO.PL S.A.

Przed o one przez Zarz d, zbadane uprzednio przez bieg ych rewidentów, zgodnie z obowi zuj cymi
przepisami i normami zawodowymi sprawozdania finansowe OPONEO.PL S.A. (dawniej Opony.com
Sp. z o.o.) za okresy: od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku, od 1 stycznia 2005 roku do 31
grudnia 2005 roku, oraz od 19 wrze nia 2003 roku do 31 grudnia 2004 roku, które by y podstaw
sporz dzenia historycznych sprawozda  finansowych, podlega y badaniu w zakresie poszerzonych
dodatkowych informacji finansowych i obja nie  prezentowanych w Prospekcie oraz w celu spe nienia
wymogów zawartych w Rozporz dzeniu Komisji (WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 roku
wykonuj cego dyrektyw  2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie informacji
zawartych w prospektach emisyjnych oraz formy, w czenia przez odniesienie i publikacji takich
prospektów emisyjnych oraz rozpowszechniania reklam.

Za sporz dzenie historycznych sprawozda  finansowych oraz dokonanie przekszta ce  i
dostosowanie tych sprawozda  w sposób umo liwiaj cy ich porównywalno  odpowiedzialno
ponosi Zarz d Spó ki.

Zamieszczone w Prospekcie historyczne sprawozdania finansowe za okres od 1 stycznia 2006 roku
do 31 grudnia 2006 roku, za okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku oraz za okres od
19 wrze nia 2003 roku do 31 grudnia 2004 roku, zosta y sporz dzone na podstawie ustawy o
rachunkowo ci oraz rozporz dzenia Ministra Finansów z dnia 18 pa dziernika 2005 roku w sprawie
zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych
sprawozdaniach finansowych wymaganych w prospekcie emisyjnym dla emitentów z siedzib  na
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, dla których w a ciwe s  polskie zasady rachunkowo ci.



Dokument Rejestracyjny

                                                                   Prospekt Emisyjny Akcji OPONEO.PL SA118

Forma i zakres prezentacji historycznych sprawozda  finansowych oraz zakres ujmowanych  w nich
danych zosta  poszerzony w porównaniu z wcze niej zbadanymi sprawozdaniami finansowymi w celu
przedstawienia bardziej szczegó owych informacji przysz ym inwestorom.

Badanie historycznych sprawozda  finansowych za wy ej wymienione lata obrotowe zaplanowali my i
przeprowadzili my stosownie do postanowie :

- rozdzia u 7 ustawy z dnia 29 wrze nia 1994 roku o rachunkowo ci (Dz. U. z 2002 roku, Nr 76, poz.
694 z pó n. zm.),

- norm wykonywania zawodu bieg ego rewidenta wydanych przez Krajow  Rad  Bieg ych Rewidentów
w Polsce,

- w taki sposób, aby uzyska  racjonaln , wystarczaj c  podstaw  do wyra enia opinii, czy historyczne
sprawozdania finansowe nie zawieraj  istotnych b dów.

Zamieszczone w Prospekcie historyczne sprawozdania finansowe OPONEO.PL S.A. (dawniej
Opony.com Sp. z o.o.) za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku, od 1 stycznia 2005
roku do 31 grudnia 2005 roku oraz od 19 wrze nia 2003 roku do 31 grudnia 2004 roku odzwierciedlaj
prawid owo, rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji maj tkowej i finansowej
Spó ki na dzie  31 grudnia 2006 roku, 31 grudnia 2005 roku oraz 31 grudnia 2004 roku, jak te  jej
wyniku finansowego za okresy, zako czone wy ej wymienionymi datami.

Opinie bieg ych rewidentów na temat prawid owo ci i rzetelno ci tych sprawozda , na których oparte
zosta o ponowne badanie historycznych sprawozda  finansowych zawieraj cych poszerzony zakres
informacji dodatkowych i obja nie , zosta y zawarte poni ej w punkcie 20.1.1.1, 20.1.1.2, 20.1.1.3
Rozdzia u 20 Dokumentu Rejestracyjnego Prospektu.

Barbara Sieradzka
Bieg y Rewident
wpisany na list  bieg ych
rewidentów pod numerem
8343/2743

Jadwiga Szabat
Prezes Zarz du
Bieg y Rewident
wpisany na list  bieg ych
rewidentów pod numerem
3905/5031

System Rewident Sp. z o.o.

01-031 Warszawa
ul. Al. Jana Paw a II 61C

Spó ka wpisana na list
podmiotów uprawnionych do

badania sprawozda
finansowych pod numerem 1253

Warszawa, 1 sierpnia 2007 roku

20.1.1.1 Opinia z badania sprawozdania finansowego Spó ki OPONEO.PL S.A. za rok
obrotowy zako czony 31 grudnia 2006 roku

Opinia niezale nego bieg ego rewidenta dla Udzia owców OPONEO.PL Sp. z o.o.

Przeprowadzili my badanie za czonego sprawozdania OPONEO.PL Sp. z o.o. z siedzib  ul. Wojska
Polskiego 8, Bydgoszcz, na które si  sk ada:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

- bilans sporz dzony na dzie  31 grudnia 2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje
sum   4 583 213,58 z otych,

- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku wykazuj cy zysk
netto w wysoko ci 1 024 485,73 z otych,
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- zestawienie zmian w kapitale w asnym wykazuj ce wzrost kapita u w asnego o kwot  1 024 485,73
z otych,

- rachunek przep ywów pieni nych wykazuj cy zmniejszenie stanu rodków pieni nych netto w
okresie od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku o kwot  398 571,04 z otych,

- dodatkowe informacje i obja nienia.

Za sporz dzenie tego sprawozdania odpowiada Zarz d Spó ki.

Naszym zadaniem by o zbadanie i wyra enie opinii o rzetelno ci, prawid owo ci i jasno ci tego
sprawozdania finansowego oraz prawid owo ci ksi g rachunkowych stanowi cych podstaw  jego
sporz dzenia.

Badanie to przeprowadzili my stosownie do postanowie :

- rozdzia u 7 ustawy z dnia 29 wrze nia 1994 roku o rachunkowo ci (Dz.U. z 2002 roku, Nr 76, poz.
694),

- norm wykonywania zawodu bieg ego rewidenta, wydanych przez Krajow  Rad  Bieg ych
Rewidentów.

Badanie sprawozdania finansowego zaplanowali my i przeprowadzili my w taki sposób, aby uzyska
racjonaln  pewno , pozwalaj c  na wyra enie opinii o sprawozdaniu.

W szczególno ci badanie obejmowa o sprawdzenie poprawno ci zastosowanych przez Spó k  zasad
(polityki) rachunkowo ci i znacz cych szacunków, sprawdzenie – w przewa aj cej mierze w sposób
wyrywkowy – dowodów i zapisów ksi gowych, z których wynikaj  liczby i informacje zawarte w
sprawozdaniu finansowym, jak i ca o ciow  ocen  sprawozdania finansowego.

Uwa amy, e badanie dostarczy o wystarczaj cej podstawy do wyra enia miarodajnej opinii.

Naszym zdaniem, zbadane sprawozdanie finansowe, obejmuj ce dane liczbowe i obja nienia s owne:

- przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji maj tkowej i finansowej
OPONEO.PL Sp. z o.o. na dzie  31 grudnia 2006 roku, jak te  jej wyniku finansowego za rok
obrotowy od 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku,

- sporz dzone zosta o, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z okre lonymi w powo anej wy ej
ustawie zasadami (polityk ) rachunkowo ci oraz na podstawie prawid owo prowadzonych ksi g
rachunkowych,

- jest zgodne z wp ywaj cymi na tre  sprawozdania finansowego przepisami prawa i
postanowieniami umowy Spó ki.

Sprawozdanie Zarz du z dzia alno ci Spó ki jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy o
rachunkowo ci, a zawarte w nim informacje, pochodz ce ze zbadanego sprawozdania finansowego,
s  z nim zgodne.

Barbara Sieradzka
Bieg y Rewident
wpisany na list  bieg ych rewidentów
pod numerem 8343/2743

Jadwiga Szabat – Prezes Zarz du
Bieg y Rewident
wpisany na list  bieg ych rewidentów
pod numerem 3905/5031

SYSTEM REWIDENT SP. Z O.O.

Al. Jana Paw a II 61 C

01-031 Warszawa

Spó ka wpisana na list  podmiotów
uprawnionych do badania sprawozda
finansowych pod numerem 1253

Warszawa, dnia 1 lutego 2007 roku
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20.1.1.2 Opinia z badania sprawozdania finansowego Spó ki OPONEO.PL S.A. za rok
obrotowy zako czony 31 grudnia 2005 roku

Opinia niezale nego bieg ego rewidenta dla Udzia owców OPONEO.PL Sp. z o.o.

Przeprowadzili my badanie za czonego sprawozdania OPONEO.PL Sp. z o.o. z siedzib  ul. Wojska
Polskiego 8, Bydgoszcz, na które si  sk ada:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

- bilans sporz dzony na dzie  31 grudnia 2005 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje
sum   3 028 949,66 z otych,

- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku wykazuj cy zysk
netto w wysoko ci 135 414,10 z otych,

- zestawienie zmian w kapitale w asnym wykazuj ce wzrost kapita u w asnego o kwot  135 414,10
z otych,

- rachunek przep ywów pieni nych wykazuj cy wzrost stanu rodków pieni nych netto w okresie od
dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku o kwot  587 050,69 z otych,

- dodatkowe informacje i obja nienia.

Za sporz dzenie tego sprawozdania odpowiada Zarz d Spó ki.

Naszym zadaniem by o zbadanie i wyra enie opinii o rzetelno ci, prawid owo ci i jasno ci tego
sprawozdania finansowego oraz prawid owo ci ksi g rachunkowych stanowi cych podstaw  jego
sporz dzenia.

Badanie to przeprowadzili my stosownie do postanowie :

- rozdzia u 7 ustawy z dnia 29 wrze nia 1994 roku o rachunkowo ci (Dz.U. z 2002 roku, Nr 76, poz.
694),

- norm wykonywania zawodu bieg ego rewidenta, wydanych przez Krajow  Rad  Bieg ych
Rewidentów.

Badanie sprawozdania finansowego zaplanowali my i przeprowadzili my w taki sposób, aby uzyska
racjonaln  pewno , pozwalaj c  na wyra enie opinii o sprawozdaniu.

W szczególno ci badanie obejmowa o sprawdzenie poprawno ci zastosowanych przez Spó k  zasad
(polityki) rachunkowo ci i znacz cych szacunków, sprawdzenie – w przewa aj cej mierze w sposób
wyrywkowy – dowodów i zapisów ksi gowych, z których wynikaj  liczby i informacje zawarte w
sprawozdaniu finansowym, jak i ca o ciow  ocen  sprawozdania finansowego.

Uwa amy, e badanie dostarczy o wystarczaj cej podstawy do wyra enia miarodajnej opinii.

Naszym zdaniem, zbadane sprawozdanie finansowe, obejmuj ce dane liczbowe i obja nienia s owne:

- przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji maj tkowej i finansowej
OPONEO.PL Sp. z o.o. na dzie  31 grudnia 2005 roku, jak te  jej wyniku finansowego za rok
obrotowy od 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku,

- sporz dzone zosta o, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z okre lonymi w powo anej wy ej
ustawie zasadami (polityk ) rachunkowo ci oraz na podstawie prawid owo prowadzonych ksi g
rachunkowych,

- jest zgodne z wp ywaj cymi na tre  sprawozdania finansowego przepisami prawa i
postanowieniami umowy Spó ki.

Sprawozdanie Zarz du z dzia alno ci Spó ki jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy o
rachunkowo ci, a zawarte w nim informacje, pochodz ce ze zbadanego sprawozdania finansowego,
s  z nim zgodne.
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Barbara Sieradzka
Bieg y Rewident
wpisany na list  bieg ych rewidentów
pod numerem 8343/2743

Jadwiga Szabat – Prezes Zarz du
Bieg y Rewident
wpisany na list  bieg ych rewidentów
pod numerem 3905/5031

SYSTEM REWIDENT SP. Z O.O.

Al. Jana Paw a II 61 C

01-031 Warszawa

Spó ka wpisana na list  podmiotów
uprawnionych do badania sprawozda
finansowych pod numerem 1253

Warszawa, dnia 1 lutego 2007 roku

20.1.1.3 Opinia z badania sprawozdania finansowego Spó ki OPONEO.PL S.A. za rok
obrotowy zako czony 31 grudnia 2004 roku

Opinia niezale nego bieg ego rewidenta dla Udzia owców OPONEO.PL Sp. z o.o.

Przeprowadzili my badanie za czonego sprawozdania OPONEO.PL Sp. z o.o. z siedzib  ul. Wojska
Polskiego 8, Bydgoszcz, na które si  sk ada:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

- bilans sporz dzony na dzie  31 grudnia 2004 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje
sum   2 210 427,16 z otych,

- rachunek zysków i strat za okres od 19 wrze nia 2003 roku do 31 grudnia 2004 roku wykazuj cy
zysk netto w wysoko ci 260 739,19 z otych,

- zestawienie zmian w kapitale w asnym wykazuj ce wzrost kapita u w asnego o kwot  310 739,19
z otych,

- rachunek przep ywów pieni nych wykazuj cy wzrost stanu rodków pieni nych netto w okresie od
dnia 19 wrze nia 2003 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku o kwot  1 103 964,92 z otych,

- dodatkowe informacje i obja nienia.

Za sporz dzenie tego sprawozdania odpowiada Zarz d Spó ki.

Naszym zadaniem by o zbadanie i wyra enie opinii o rzetelno ci, prawid owo ci i jasno ci tego
sprawozdania finansowego oraz prawid owo ci ksi g rachunkowych stanowi cych podstaw  jego
sporz dzenia.

Badanie to przeprowadzili my stosownie do postanowie :

- rozdzia u 7 ustawy z dnia 29 wrze nia 1994 roku o rachunkowo ci (Dz.U. z 2002 roku, Nr 76, poz.
694),

- norm wykonywania zawodu bieg ego rewidenta, wydanych przez Krajow  Rad  Bieg ych
Rewidentów.

Badanie sprawozdania finansowego zaplanowali my i przeprowadzili my w taki sposób, aby uzyska
racjonaln  pewno , pozwalaj c  na wyra enie opinii o sprawozdaniu.

W szczególno ci badanie obejmowa o sprawdzenie poprawno ci zastosowanych przez Spó k  zasad
(polityki) rachunkowo ci i znacz cych szacunków, sprawdzenie – w przewa aj cej mierze w sposób
wyrywkowy – dowodów i zapisów ksi gowych, z których wynikaj  liczby i informacje zawarte w
sprawozdaniu finansowym, jak i ca o ciow  ocen  sprawozdania finansowego.

Uwa amy, e badanie dostarczy o wystarczaj cej podstawy do wyra enia miarodajnej opinii.

Naszym zdaniem, zbadane sprawozdanie finansowe, obejmuj ce dane liczbowe i obja nienia s owne:
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- przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji maj tkowej i finansowej
OPONEO.PL Sp. z o.o. na dzie  31 grudnia 2004 roku, jak te  jej wyniku finansowego za rok
obrotowy od 19 wrze nia 2003 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku,

- sporz dzone zosta o, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z okre lonymi w powo anej wy ej
ustawie zasadmi (polityk ) rachunkowo ci oraz na podstawie prawid owo prowadzonych ksi g
rachunkowych,

- jest zgodne z wp ywaj cymi na tre  sprawozdania finansowego przepisami prawa i
postanowieniami umowy Spó ki.

Sprawozdanie Zarz du z dzia alno ci Spó ki jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy o
rachunkowo ci, a zawarte w nim informacje, pochodz ce ze zbadanego sprawozdania finansowego,
s  z nim zgodne.

Barbara Sieradzka
Bieg y Rewident
wpisany na list  bieg ych rewidentów
pod numerem 8343/2743

Jadwiga Szabat – Prezes Zarz du
Bieg y Rewident
wpisany na list  bieg ych rewidentów
pod numerem 3905/5031

SYSTEM REWIDENT SP. Z O.O.

Al. Jana Paw a II 61 C

01-031 Warszawa

Spó ka wpisana na list  podmiotów
uprawnionych do badania sprawozda
finansowych pod numerem 1253

Warszawa, dnia 1 lutego 2007 roku

20.2. Dane finansowe pro forma

Na dzie  zatwierdzenia Prospektu nie istniej  podstawy do przedstawienia informacji finansowych pro
forma.

20.3. Sprawozdania finansowe

Historyczne sprawozdania finansowe za okres 19.09.2003 - 31.12.2006 roku

Wprowadzenie do historycznych sprawozda  finansowych

1. Dane jednostki:

a) OPONEO.PL Sp. z o.o.

b) siedziba : 85-171 Bydgoszcz, ul. Wojska Polskiego 8

c) organ prowadz cy rejestr: S d Rejonowy w  Bydgoszczy XIII Wydzia  Gospodarczy Krajowego
Rejestru S dowego nr KRS  0000177200

d) Spó ka zmieni a nazw  z Opony.com na OPONEO.PL, co zosta o potwierdzone postanowieniem S du
Rejonowego w Bydgoszczy wydanym w dniu 27 listopada 2006 roku,

e) Podstawowy przedmiot dzia alno ci:

1. sprzeda  hurtowa cz ci i akcesoriów do pojazdów samochodowych – PKD 50.30A

2. sprzeda  detaliczna cz ci i akcesoriów do pojazdów samochodowych – PKD 50.30B
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3. sprzeda , konserwacja i naprawa motocykli oraz sprzeda  cz ci i akcesoriów do nich
samochodowych – PKD 50.40Z

4. badanie rynku i opinii publicznych PKD 74.13Z

5. reklama PKD 74.40Z

Szczegó owy zakres przedmiotowy dzia alno ci zawarty jest w Dziale 3 KRS.

2. Czas trwania Spó ki : nieograniczony

3. Historyczne sprawozdania finansowe prezentowane s  za okresy od 19 wrze nia 2003 roku do 31
grudnia 2004 roku, od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku oraz 1 stycznia 2006 roku do 31
grudnia 2006 roku.

4. Sk ad osobowy Zarz du oraz Rady Nadzorczej Spó ki:

      Zarz d:

Dariusz Topolewski – Prezes Zarz du;

Andrzej Reysowski – Wiceprezes Zarz du

Arkadiusz Kocemba – Wiceprezes Zarz du

Rada Nadzorcza powo ana zosta a na mocy uchwa y nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z
dnia 5 lutego 2007 roku w sprawie przekszta cenia Spó ki w spó k  akcyjn .

5. W sk ad Spó ki nie wchodz  wewn trzne jednostki organizacyjne sporz dzaj ce samodzielne
sprawozdania finansowe.

6. Wed ug stanu na 31 grudnia 2006 roku Spó ka posiada cztery  jednostki powi zane: Drewno.pl Sp.  z
o.o., Hurtopon.pl Sp. z o.o., Hammerdeals.pl Sp. z o.o. oraz Marketeo.com Sp z o.o. (dawniej Citynet Media
Sp. z o.o.). Nie sporz dza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, o czym mowa punkcie 20
Dodatkowych Not Obja niaj cych.

Charakter powi za :

Drewno.pl Sp. z o.o. – spó ka wspó zale na – Emitent jest w a cicielem 25 udzia ów o cznej warto ci 25 000 z ,
stanowi cych 50% kapita u zak adowego i g osów w spó ce.
Drewno.pl Sp. z o.o. zosta a sprzedana w dniu 30.01.2007 o czym mowa w Nocie nr 7 Dodatkowych Not
Obja niaj cych.

Hurtopon.pl Sp. z o.o. – spó ka wspó zale na –  Emitent jest w a cicielem 25 udzia ów o cznej warto ci 25 000
z , stanowi cych 50% kapita u zak adowego i g osów w spó ce.

Hammerdeals.pl Sp. z o.o. – spó ka stowarzyszona - Emitent jest w a cicielem 96 udzia ów o cznej warto ci
96 000 z , stanowi cych 49,74% kapita u zak adowego i g osów w spó ce.

Marketeo.com Sp. z o.o. (dawniej Citynet Media Sp. z o.o.) – spó ka powi zana w której:

- Prezes Zarz du Emitenta p. Dariusz Topolewski posiada 423 udzia y o warto ci 21 150 z  stanowi ce 42,3%
kapita u zak adowego i g osów w spó ce

- Cz onek Zarz du Emitenta p. Arkadiusz Kocemba posiada 93 udzia y o warto ci 4 650 z  stanowi ce 9,3%
kapita u zak adowego i g osów w spó ce

- Przewodnicz cy Rady Nadzorczej p. Ryszard Zawieruszy ski posiada 388 udzia ów o warto ci 19 400 z
stanowi ce 38,8% kapita u zak adowego i g osów w spó ce

- Cz onek Rady Nadzorczej p. Maciej witalski posiada 50 udzia ów o warto ci 2 500 z  stanowi ce 5% kapita u
zak adowego i g osów w spó ce

- Cz onek Rady Nadzorczej p. Seweryn Rutkowski posiada 46 udzia ów o warto ci 2 300 z  stanowi ce 4,6%
kapita u zak adowego i g osów w spó ce

7. Sprawozdanie zosta o sporz dzone przy za o eniu kontynuacji dzia alno ci gospodarczej w daj cej si
przewidzie  przysz o ci.

8. Porównywalno  sprawozda :

Sprawozdania finansowe za lata obrotowe zako czone na dzie  31 grudnia 2004 roku, 31 grudnia 2005 roku i 31
grudnia 2006 roku podlega y przekszta ceniu w celu zapewnienia porównywalno ci danych. Zestawienie i
obja nienie ró nic zosta o zamieszczone w punkcie 15 Dodatkowych Not Obja niaj cych.
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9. Korekty wynikaj ce z opinii podmiotów uprawnionych do badania.

Brak korekt wynikaj cych z opinii podmiotów uprawnionych do badania.

10. Opis przyj tych zasad rachunkowo ci, w tym metod wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i
kosztów, ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporz dzenia historycznych sprawozda  finansowych.

Warto ci niematerialne i prawne

W pozycji tej zosta y uj te nabyte przez jednostk , zaliczane do aktywów trwa ych, prawa maj tkowe nadaj ce
si  do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej u yteczno ci d u szym ni  rok,
przeznaczone do u ywania na potrzeby jednostki.

Warto ci niematerialne i prawne wyceniono wed ug cen nabycia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub
umorzeniowe oraz o odpisy z tytu u trwa ej utraty warto ci.

Rozpocz cie amortyzacji nast puje w momencie, gdy sk adnik warto ci niematerialnych i prawnych jest gotowy
do u ytkowania. Odpisów amortyzacyjnych warto ci niematerialnych i prawnych dokonuje si  metod  liniow , tj.
w równych miesi cznych ratach w momencie, gdy sk adnik warto ci niematerialnych i prawnych jest gotowy do
u ytkowania, do czasu zrównania odpisów z warto ci  pocz tkow  lub do czasu likwidacji, sprzeda y lub innej
formy zbycia.

Odpisy amortyzacyjne warto ci niematerialnych i prawnych Spó ka ustala si  odpowiednio do  przewidywanego
okresu ich u ywania.

rodki trwa e

W pozycji tej uj te zosta y rzeczowe aktywa trwa e i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej
u yteczno ci d u szym ni  rok, kompletne, zdatne do u ytku i przeznaczone na potrzeby jednostki.

Warto  pocz tkowa rodków trwa ych podlega podwy szeniu o warto  nak adów poniesionych na ich
ulepszenie (przebudow , rozbudow , modernizacj , rekonstrukcj ).

Warto  pocz tkowa rodków trwa ych pomniejszona zosta a o odpisy amortyzacyjne.

Rozpocz cia amortyzacji rodka trwa ego Spó ka dokonuje metod  liniow , tj. w równych ratach miesi cznych, w
momencie, gdy sk adnik rodków trwa ych jest gotowy do u ytkowania, a jej zako czenie z chwil  zrównania
warto ci odpisów z warto ci  pocz tkow  rodka trwa ego lub z chwil  przeznaczenia go (postawienia) do
likwidacji, sprzeda y lub innej formy zbycia.

Odpisów amortyzacji rodków trwa ych Spó ka dokonuje przy zastosowaniu nast puj cych zasad ogólnych:

1. rodki trwa e przyjmowane na stan grupami o warto ci jednostkowej nie przekraczaj cej kwoty 3 500 z ,
odpisywane s  w koszty w momencie przekazania do u ytkowania,

2. odpisy amortyzacji pozosta ych rodków trwa ych dokonywane s  metod  liniow  tj. drog  systematycznego
roz o enia ich warto ci pocz tkowej na okres przewidywanej ekonomicznej u yteczno ci, w równych
comiesi cznych ratach, proporcjonalnie do up ywu czasu, na podstawie planu amortyzacji.

Leasing

Spó ka w okresie obj tym historycznymi sprawozdaniami finansowymi korzysta a z umów leasingowych, które
zgodnie z przepisami podatkowymi by y leasingiem operacyjnych. Dla potrzeb tych sprawozda  leasing zosta
przekszta cony na leasing finansowy. Przedmiot leasingu i zobowi zania z tytu u leasingu, zosta y wykazane i
wyceniane na dzie  rozpocz cia leasingu wed ug warto ci pocz tkowej równej sumie rat kapita owych. Przedmiot
leasingu wykazywany zosta  w rzeczowym maj tku trwa ym. Op aty leasingowe zosta y podzielone na kwoty:
kosztów finansowych i kwoty dotycz ce sp aty rat kapita owych z zastosowaniem stopy procentowej w a ciwej dla
danej umowy. Koszty finansowe zosta y uj te w rachunku zysków i strat.

U ywane na podstawie umów leasingu finansowego rodki trwa e podlegaj  amortyzacji w okresie trwania
umowy leasingowej.

rodki trwa e w budowie

W pozycji tej uj te zosta y zaliczane do aktywów trwa ych rodki trwa e w okresie ich budowy, monta u lub
ulepszenia ju  istniej cego rodka trwa ego.

Warto  rodków trwa ych w budowie pomniejsza si  o odpisy aktualizuj ce w wypadku wyst pienia okoliczno ci
wskazuj cych na trwa  utrat  ich warto ci.

Inwestycje

Inwestycje obejmuj  aktywa nabyte w celu osi gni cia korzy ci ekonomicznych wynikaj cych z przyrostu
warto ci tych aktywów, uzyskania z nich przychodów w postaci odsetek, dywidend lub innych po ytków. Udzia y
w innych jednostkach zaliczone do aktywów trwa ych wyceniane s  w bilansie wed ug ceny nabycia
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Zapasy

Materia y i towary na dzie  bilansowy wyceniono w cenach zakupu.

Rozchód zapasów odbywa si  wed ug metody FIFO

Zaliczki na dostawy - ujmuje si  w kwotach wymaganej zap aty, z zachowaniem ostro no ci.

Rozrachunki

Nale no ci

Na dzie  bilansowy nale no ci wycenia si  w kwocie wymaganej zap aty, z zachowaniem zasady ostro no ci.

Warto  nale no ci aktualizuje si  uwzgl dniaj c stopie  prawdopodobie stwa ich zap aty poprzez dokonanie
odpisu aktualizuj cego, w odniesieniu do nale no ci:

- od d u ników postawionych w stan likwidacji lub upad o ci – do wysoko ci nale no ci nie obj tej
zabezpieczeniem,

- od d u ników w przypadku oddalenia wniosku o og oszenie upad o ci – w wysoko ci 100% nale no ci,

- kwestionowanych lub z zap at  których d u nik zalega, a sp ata nale no ci nie jest prawdopodobna - do
wysoko ci nale no ci nie obj tej zabezpieczeniem,

- stanowi cych równowarto  kwot podwy szaj cych nale no ci – do wysoko ci tych kwot,

- przeterminowanych lub nieprzeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobie stwa
nie ci galno ci, w wysoko ci - 100%

- wed ug indywidualnej oceny na nale no ci nie ci galne nieprzeterminowane (b d  przeterminowane,
niesklasyfikowane powy ej) – odpis 100%.

Odpisy aktualizuj ce warto  nale no ci zaliczono do pozosta ych kosztów operacyjnych i kosztów finansowych,
w zale no ci od rodzaju nale no ci, której odpis dotyczy .

Zobowi zania

Za zobowi zania uznaje si  wynikaj cy z przesz ych zdarze  obowi zek wykonania wiadcze  o wiarygodnie
okre lonej warto ci, które spowoduj  wykorzystanie ju  posiadanych lub przysz ych aktywów Spó ki.

Na dzie  powstania, zobowi zania wycenia si  wed ug warto ci nominalnej.

Na dzie  bilansowy, zobowi zania wycenia si  w kwocie wymagaj cej zap aty.

rodki pieni ne

Wycenia si  wed ug warto ci nominalnej.

Ró nice kursowe

1. Na dzie  bilansowy wycenione zosta y wyra one w walutach obcych:

- sk adniki aktywów – po kursie rednim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten
dzie ,

- sk adniki pasywów – po kursie rednim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polskie na ten
dzie .

2. Wyra one w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje si  w ksi gach rachunkowych na dzie  ich
przeprowadzenia odpowiednio po kursie:

- kupna lub sprzeda y walut stosowanych przez bank, z którego us ug korzysta spó ka – w przypadku
operacji sprzeda y lub kupna walut oraz operacji zap aty nale no ci lub zobowi za ,

- rednim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzie , chyba, e w zg oszeniu
celnym lub w innym wi cym jednostk  dokumencie ustalony zosta  inny kurs – w przypadku pozosta ych
operacji.

3. Nale no ci i zobowi zania wycenione s  na dzie  bilansowy wg redniego kursu NBP, zgodnie z którym
euro by o wycenione na 31.12.2006 i wynosi o 3,8312 z  na 31.12.2005 i wynosi o 3,8598 z , a na dzie
31.12.2004 wynosi o 4,0790 z .

4. Ró nice kursowe, dotycz ce innych ni  inwestycje d ugoterminowe pozosta ych aktywów i pasywów
wyra onych w walutach obcych, powsta e na dzie  wyceny oraz przy zap acie nale no ci i zobowi za  w
walutach obcych, zalicza si  odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych.
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Rezerwy

Rezerwy s  to zobowi zania, których termin wymagalno ci lub kwota nie s  pewne. Tworzy si  je na pewne lub
prawdopodobne przysz e zobowi zania w ci ar pozosta ych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych, strat
nadzwyczajnych, zale nie od okoliczno ci, z którymi przysz e zobowi zania si  wi .

Rezerwy na przewidywane koszty lub straty wycenia si  w wysoko ci planowanych do poniesienia.

Zobowi zania warunkowe - pozabilansowe

Za zobowi zania warunkowe Spó ka uznaje potencjalny przysz y obowi zek wykonania wiadcze , których
powstanie jest uzale nione od zaistnienia okre lonych zdarze .

Rozliczenia mi dzyokresowe

1. Czynne rozliczenia mi dzyokresowe kosztów

Czynnych rozlicze  mi dzyokresowych Spó ka dokonuje w stosunku do poniesionych kosztów lub zu ycia
sk adników, które dotycz  przysz ych okresów sprawozdawczych, ich warto  zosta a wiarygodnie okre lona i
spowoduj  w przysz o ci wp yw korzy ci ekonomicznych

Do czynnych rozlicze  mi dzyokresowych w Spó ce zalicza si :

- jednorazowe roczne op aty z tytu u ubezpiecze  maj tkowych, osobowych, prenumeraty czasopism.

Za aktywa obrotowe Spó ka uznaje rozliczenia mi dzyokresowe kosztów zwi zanych z dzia alno ci  operacyjn
Spó ki, niezale nie od okresu przyj tego do ich rozliczenia, a tak e te pozycje rozlicze  kosztów zaliczonych
pierwotnie jako d ugookresowe, które pozostaj  w ostatnim roku rozliczenia. S  to w szczególno ci:

- ubezpieczenia maj tkowe i osobowe,

- prenumeraty.

2. Bierne rozliczenia mi dzyokresowe kosztów

Za bierne rozliczenia mi dzyokresowe kosztów Spó ka uznaje prawdopodobne zobowi zania przypadaj ce na
bie cy okres sprawozdawczy.

Bierne rozliczenia mi dzyokresowe Spó ki stanowi  krótkookresowe rezerwy z tytu y niewykorzystanych urlopów
wypoczynkowych pracowników,

3. Rozliczenia mi dzyokresowe przychodów

Rozliczenia mi dzyokresowe przychodów Spó ki obejmuj :

- równowarto  otrzymanych lub nale nych od kontrahentów rodków udokumentowanych fakturami VAT z tytu u
wiadcze , których wykonanie nast pi w nast pnych okresach sprawozdawczych,

Podatek dochodowy odroczony

W zwi zku z przej ciowymi ró nicami mi dzy wykazywan  w ksi gach rachunkowych warto ci  aktywów i
pasywów, a ich warto ci  podatkow  oraz strat  podatkow  mo liw  do odliczenia w przysz o ci, tworzona jest
rezerwa i ustalane aktywa z tytu u odroczonego podatku dochodowego.

Aktywa z tytu u odroczonego podatku dochodowego ustala si  w wysoko ci kwoty przewidzianej w przysz o ci do
odliczenia od podatku dochodowego, w zwi zku z ujemnymi ró nicami przej ciowymi, które spowoduj  w
przysz o ci zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej mo liwej do
odliczenia, ustalonej przy uwzgl dnieniu zasady ostro no ci.

Rezerw  z tytu u odroczonego podatku dochodowego tworzy si  w wysoko ci kwoty podatku dochodowego,
wymagaj cej w przysz o ci zap aty, w zwi zku z wyst powaniem dodatnich ró nic przej ciowych, to jest ró nic,
które spowoduj  zwi kszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przysz o ci.

Wysoko  rezerwy i aktywów z tytu u odroczonego podatku dochodowego ustala si  przy uwzgl dnieniu stawek
podatku dochodowego obowi zuj cych w roku powstania obowi zku podatkowego.

Ró nica pomi dzy stanem rezerw i aktywów z tytu u podatku odroczonego na koniec i pocz tek okresu
sprawozdawczego wp ywa na wynik finansowy, przy czym rezerwy i aktywa z tytu u odroczonego podatku
dochodowego dotycz ce operacji rozliczanych z kapita em w asnym, odnoszone s  równie  na kapita  w asny.

Kapita  w asny

Na dzie  bilansowy kapita  zak adowy wykazuje si  w wysoko ci okre lonej w umowie i wpisanej w KRS.

Kapita  zapasowy Spó ki tworzony jest:

- z podzia u zysku,

- z przeniesienia z kapita u z aktualizacji wyceny, skutków uprzednio dokonanej w oparciu
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o odr bne przepisy wyceny warto ci netto rodków trwa ych zlikwidowanych lub zbytych w okresie
sprawozdawczym.

- z dop at wspólników.

Przeznaczenie kapita u zapasowego okre la umowa Spó ki.

Kapita  z aktualizacji wyceny aktywów przeznaczony jest do ewidencji skutków wyceny aktywów jednostki tj.:

- urz dowej wyceny rodków trwa ych oraz inwestycji zaliczonych do aktywów trwa ych (bez mo liwo ci
przeznaczenia do podzia u),

Zysk lub strata z lat ubieg ych odzwierciedla nierozliczony wynik z lat poprzednich pozostaj cy do decyzji Zarz du
Spó ki, a tak e skutki korekt zmian zasad rachunkowo ci i b dów podstawowych dotycz cych lat poprzednich, a
ujawnionych w bie cym roku obrotowym.

Przychody, koszty, wynik finansowy

Rachunek zysków i strat jednostka sporz dza wed ug wariantu kalkulacyjnego.

Przychody i zyski

Za przychody i zyski Spó ka uznaje uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym korzy ci
ekonomicznych, o wiarygodnie okre lonej warto ci, w formie zwi kszenia warto ci aktywów, albo zmniejszenia
warto ci zobowi za , które doprowadz  do wzrostu kapita u w asnego lub zmniejszenia jego niedoboru w inny
sposób ni  wniesienie wk adów przez udzia owców lub w a cicieli.

Przychody ze sprzeda y s  uznawane w momencie wykonania us ugi i wydania towaru. Sprzeda  wykazuje si  w
warto ci netto, tj. bez uwzgl dnienia podatku od towarów i us ug oraz po uwzgl dnieniu wszelkich udzielonych
rabatów.

Koszty i straty

Przez koszty i straty jednostka rozumie uprawdopodobnione zmniejszenia w okresie sprawozdawczym korzy ci
ekonomicznych, o wiarygodnie okre lonej warto ci, w formie zmniejszenia warto ci aktywów, albo zwi kszenia
warto ci zobowi za  i rezerw, które doprowadz  do zmniejszenia kapita u w asnego.

Wynik finansowy

Na wynik finansowy netto sk adaj  si :

a) wynik dzia alno ci operacyjnej, w tym z tytu u pozosta ych przychodów i kosztów operacyjnych
(po rednio zwi zanych z dzia alno ci  operacyjn  jednostki),

b) wynik operacji finansowych,

c) wynik operacji nadzwyczajnych (powsta ych na skutek zdarze  trudnych do przewidzenia, poza
dzia alno ci  operacyjn  jednostki i nie zwi zane z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia),

d) podatek dochodowy

Instrumenty finansowe.

Wszystkie aktywa finansowe, w tym inwestycje b d ce instrumentami finansowymi, w dniu ich nabycia
klasyfikowane s  do jednej z czterech kategorii:

- przeznaczone do obrotu,

- utrzymywane do terminu zapadalno ci,

- po yczki udzielone, nale no ci w asne

- dost pne do sprzeda y.

Nale no ci spe niaj ce definicj  instrumentów finansowych w wietle art. 3 ust. 1, pkt. 23 ustawy o
rachunkowo ci, powsta e na skutek wydania bezpo rednio drugiej stronie umowy rodków pieni nych, towarów
lub us ug, których Spó ka nie przeznaczy a do sprzeda y w krótkim terminie, kwalifikuje si  do kategorii
nale no ci w asnych.

Na dzie  zawarcia kontraktu aktywa finansowe wycenia si  w cenie nabycia, to jest w warto ci godziwej
poniesionych wydatków lub przekazanych innych aktywów, a zobowi zania finansowe w warto ci godziwej
uzyskanej kwoty lub warto ci uzyskanych sk adników maj tkowych.

Wed ug zamortyzowanego kosztu z uwzgl dnieniem efektywnej stopy procentowej Spó ka wycenia aktywa
utrzymywane do terminu zapadalno ci i nale no ci w asne oraz powsta e zobowi zania finansowe, których
Spó ka nie zakwalifikowa a jako przeznaczone do obrotu. W przypadku nale no ci i zobowi za  o krótkim
terminie zapadalno ci/ wymagalno ci (handlowych), dla których efekt dyskonta nie jest znacz cy Spó ka wycenia
je wg kwoty wymagaj cej zap aty. W przypadku nale no ci krótkoterminowych uwzgl dnia si  fakt trwa ej utraty
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warto ci aktywów, co oznacza e warto  nale no ci aktualizuje si  uwzgl dniaj c stopie  prawdopodobie stwa
ich zap aty poprzez dokonywanie odpisów aktualizacyjnych.

Wed ug warto ci godziwej Spó ka wycenia aktywa i zobowi zania finansowe przeznaczone do obrotu oraz aktywa
finansowe dost pne do sprzeda y.

Aktywa finansowe zostaj  usuni te z bilansu tylko wtedy, gdy Spó ka utraci kontrol  nad nim w wyniku sprzeda y,
wyga ni cia lub realizacji aktywa. Zobowi zanie finansowe zostaje usuni te z bilansu tylko wtedy, gdy
zobowi zanie to wyga nie w wyniku wype nienia zobowi zania, jego wyga ni cia lub anulowania.

11. rednie kursy wymiany z otego

W okresie obj tym sprawozdaniem finansowym oraz w okresach porównywalnych notowania rednich
kursów wymiany z otego w stosunku do euro ustalone przez Narodowy Bank Polski przedstawia y si
nast puj co:

Tabela 52 Kursy EUR w celu przeliczenia sprawozda  finansowych

Rok
redni kurs w
okresie (1)

Minimalny kurs w
okresie (2)

Maksymalny kurs
w okresie (3)

Kurs na ostatni
dzie  okresu

2006 3,8991 3,7565 4,1065 3,8312

2005 4,0233 3,8223 4,2756 3,8598

2004 4,5182 4,0518 4,9149 4,0790

ród o:  tabele kursów rednich NBP za lata 2004, 2005, 2006

 (1) rednia kursów obowi zuj cych na ostatni dzie  ka dego miesi ca w danym okresie.

(2) Najni szy kurs w okresie – tabele kursowe o numerach:36/A/NBP/2006, 240/A/NBP/2005, 253/A/NBP/2004 i
2/A/NBP/2003.

(3) Najwy szy kurs w okresie – tabele kursowe o numerach:122/A/NBP/2006, 83/A/NBP/2005, 42/A/NBP/2004 i
253/A/NBP/2003.

12. Wybrane dane finansowe

Podstawowe pozycje bilansu
Tabela 53 Podstawowe pozycje bilansu (w tys. z /w tys. euro)

Okres bie cy Okres porównywalny

31.12.2006 31.12.2005 31.12.2004
Pozycja
bilansu z euro z euro z Euro

Aktywa
razem 4 583 1 196 3 029 785 2 210 542

Aktywa trwa e 1 083 283 378 98 315 77

Aktywa
obrotowe 3 499 913 2 651 687 1 895 465

Pasywa
razem 4 583 1 196 3 029 785 2 210 542

Kapita
w asny 1 470 384 446 116 311 76

Zobowi zania
i rezerwy na
zobowi zania 3 112 812 2 583 669 1 899 466

ród o: Emitent

Do przeliczenia danych bilansu na ostatni dzie  okresu bie cego roku 2006 przyj to kurs EUR ustalony przez
NBP na ten dzie , tj. kurs 3,8312 PLN/EUR
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Do przeliczenia danych bilansu na ostatni dzie  okresu porównywalnego roku 2005 przyj to kurs EUR ustalony
przez NBP na ten dzie , tj. kurs 3,8598 PLN/EUR

Do przeliczenia danych bilansu na ostatni dzie  okresu porównywalnego roku 2004 przyj to kurs EUR ustalony
przez NBP na ten dzie , tj. kurs 4,0790 PLN/EUR

Podstawowe pozycje rachunku zysków i strat

Tabela 54 Podstawowe pozycje rachunku zysków i strat (w tys. z /w tys. euro)

Okres bie cy Okres porównywalny

31.12.2006 31.12.2005 31.12.2004

Pozycja
rachunku

zysków i strat

z euro z euro z Euro

Przychody ze
sprzeda y
produktów,
towarów i
materia ów 29 830 7 650 17 789 4 421 8 501 1 882

Koszty
sprzedanych
produktów,
towarów i
materia ów 25 205 6 464 15 134 3 762 6 376 1 411

Zysk ze
sprzeda y 1 184 304 195 48 358 79

Zysk na
dzia alno ci
operacyjnej 1 257 322 195 48 360 79

Zysk na
dzia alno ci
gospodarczej 1 270 326 167 41 361 79

Zysk brutto 1 270 326 167 41 361 79

Zysk netto 1 024 263 135 34 261 58

ród o: Emitent

Do przeliczenia danych rachunku zysków i strat oraz przep ywów rodków pieni nych roku 2006 przyj to redni
kurs EUR ustalony na podstawie tabel kursów NBP  tj. kurs 3,8991 PLN/EUR

Do przeliczenia danych rachunku zysków i strat oraz przep ywów rodków pieni nych roku 2005 przyj to redni
kurs EUR ustalony na podstawie tabel kursów NBP, tj. kurs 4,0233 PLN/EUR

Do przeliczenia danych rachunku zysków i strat oraz przep ywów rodków pieni nych  roku 2004 przyj to redni
kurs EUR ustalony na podstawie tabel kursów NBP, tj. kurs 4,5182 PLN/EUR

Podstawowe pozycje rachunku przep ywów rodków pieni nych

Tabela 55 Podstawowe pozycje rachunku przep ywów rodków pieni nych (w tys. z /w tys. euro)

Okres bie cy Okres porównywalny

31.12.2006 31.12.2005 31.12.2004Pozycja  rachunku
przep ywów
pieni nych z euro z euro z Euro

Przep ywy z dzia alno ci
operacyjnej 516 132 799 198 1 396 309
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Przep ywy z dzia alno ci
inwestycyjnej -845 -217 -112 -28 -244 -54

Przep ywy z dzia alno ci
finansowej -70 -18 -100 -25 -48 -11

Przep ywy pieni ne
netto razem -399 -103 587 145 1 104 244

Bilansowa zmiana stanu
rodków pieni nych -399 -103 587 145 1 104 244

rodki pieni ne na
pocz tek okresu 1 691 435 1 104 274 0 0

rodki pieni ne na
koniec okresu 1 292 332 1 691 419 1 104 244

ród o: Emitent

Do przeliczenia danych rachunku przep ywów pieni nych na ostatni dzie  okresu bie cego roku 2006 przyj to
kurs EUR ustalony przez NBP na ten dzie , tj. kurs 3,8312 PLN/EUR

Do przeliczenia danych rachunku przep ywów pieni nych na ostatni dzie  okresu porównywalnego roku 2005
przyj to kurs EUR ustalony przez NBP na ten dzie , tj. kurs 3,8598 PLN/EUR

Do przeliczenia danych rachunku przep ywów pieni nych na ostatni dzie  okresu porównywalnego roku 2004
przyj to kurs EUR ustalony przez NBP na ten dzie , tj. kurs 4,0790 PLN/EUR

13. Ró nice pomi dzy polskimi i mi dzynarodowymi standardami rachunkowo ci

Spó ka stosuje zasady i metody rachunkowo ci zgodne z ustaw  z dnia 29 wrze nia 1994 roku o rachunkowo ci.
Wynik finansowy oraz niektóre pozycje aktywów i pasywów ró ni  si  od wielko ci, które wykazane by yby w
sprawozdaniach finansowych sporz dzonych zgodnie z Mi dzynarodowymi Standardami Sprawozdawczo ci
Finansowej (MSSF). Ró nice pomi dzy przyj tymi zasadami rachunkowo ci w Spó ce a MSSF wynikaj  z
kwestii przedstawionych poni ej.

13.1 Przeszacowanie rodków trwa ych

W sprawozdaniach finansowych rodki trwa e wykazywane s  w cenie nabycia pomniejszonej o
dotychczasowe odpisy amortyzacyjne. rodki trwa e o warto ci poni ej 3 500 z  s  ca kowicie
umorzone w momencie przyj cia ich do u ytkowania. W przypadku gdyby zastosowano zasady
rachunkowo ci zgodnie z mi dzynarodowymi standardami rachunkowo ci (MSSR/MSR), polegaj ce
na amortyzowaniu wszystkich rodków trwa ych w okresie ich ekonomicznego u ytkowania to zysk
netto, a tym samym kapita  w asny w latach 2004 – 2006 prezentowa by si  nast puj co:

w tys z

Zasady rachunkowo ci 2006 2005 2004

Kapita  w asny PAS 1 470 446 311

Korekta amortyzacji 18 -34 33

Kapita  w asny po korekcie MSR 1 488 412 344

Zysk netto PSR 1 024 135 261

Korekta amortyzacji 18 -34 33

Zysk netto po korektach MSR 1 042 101 294

13.2 Rezerwy i wiadczenia emerytalne

W sprawozdaniach finansowych nie wykazano rezerw na wiadczenia emerytalne-rentowe, które powinny by
oszacowane metod  aktuarialn , z uwagi na niski poziom zatrudnienia. Spó ka oszacowa a jedynie rezerwy na
niewykorzystane urlopy.
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13.3 Ró nice w zakresie ujawnie

Wymogi dotycz ce zakresu ujawnianych informacji okre lone w poszczególnych mi dzynarodowych standardach
rachunkowo ci (MSSF/MSR) s  szersze ni  wymogi okre lone przez przepisy ustawy o rachunkowo ci. Przej cie
na MSSF/MSR spowoduje tym samym konieczno  rozszerzenia zakresu ujawnie .

14. Sprawozdanie finansowe Emitenta

Tabela 56 Bilans - aktywa

BILANS (w tys. z ) Nota 31.12.2006 31.12.2005 31.12.2004

Aktywa

A. AKTYWA TRWA E 1 084 378 315

I. Warto ci niematerialne i prawne 1 18 29 8

1. Koszty zako czonych prac rozwojowych 0 0 0

2. Warto  firmy 0 0 0

3. Inne warto ci niematerialne i prawne 18 29 8

4. Zaliczki na warto ci niematerialne i prawne 0 0 0

II. Rzeczowe aktywa trwa e 913 195 177

1. rodki trwa e 3 146 195 177

a) grunty (w tym prawo u ytkowania wieczystego gruntu) 0 0 0

b) budynki, lokale i obiekty in ynierii l dowej i wodnej 0 0 0

c) urz dzenia techniczne i maszyny 63 72 0

d) rodki transportu 42 77 146

e) inne rodki trwa e 41 46 31

2. rodki trwa e w budowie 4 767 0 0

3. Zaliczki na rodki trwa e w budowie 0 0 0

III. Nale no ci d ugoterminowe 0 0 0

1. Od jednostek powi zanych 0 0 0

2. Od pozosta ych jednostek 0 0 0

IV. Inwestycje d ugoterminowe 5 144 150 125

1. Nieruchomo ci 0 0 0

2. Warto ci niematerialne i prawne 0 0 0

3. D ugoterminowe aktywa finansowe 5 144 150 125

a) w jednostkach powi zanych 144 150 125

- udzia y lub akcje 144 150 125

- inne papiery warto ciowe 0 0 0

- inne d ugoterminowe aktywa finansowe 0 0 0

b) w pozosta ych jednostkach 0 0 0

- udzia y lub akcje 0 0 0

- inne papiery warto ciowe 0 0 0

- inne d ugoterminowe aktywa finansowe 0 0 0

4. Inne inwestycje d ugoterminowe 0 0 0

V. D ugoterminowe rozliczenia mi dzyokresowe 9 4 5

1. Aktywa z tytu u odroczonego podatku dochodowego 6 9 4 5

2. Inne rozliczenia mi dzyokresowe 0 0 0
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B. AKTYWA OBROTOWE 3 499 2 650 1 895

I. Zapasy 7 826 166 81

1. Materia y 0 0 0

2. Pó produkty i produkty w toku 0 0 0

3. Produkty gotowe 0 0 0

4. Towary 826 166 81

5. Zaliczki na dostawy 0 0 0

II. Nale no ci krótkoterminowe 8 1 349 780 703

1. Nale no ci od jednostek powi zanych 18 0 0

a) z tytu u dostaw i us ug, o okresie sp aty: 18 0 0

- do 12 m-cy 18 0 0

- powy ej 12 m-cy 0 0 0

- inne 0 0 0

b) inne 0 0 0

2. Nale no ci od pozosta ych jednostek 1 331 780 703

a) z tytu u dostaw i us ug, o okresie sp aty: 1 068 596 587

- do 12 m-cy 1 068 596 587

- powy ej 12 m-cy 0 0 0

b) z tytu u podatków, dotacji, ce , ubezpiecze
spo ecznych i zdrowotnych oraz innych wiadcze

126 15 0

c) inne 137 169 116

d) dochodzone na drodze s dowej 0 0 0

3. Nale no ci wewn trzzak adowe 0 0 0

III. Inwestycje krótkoterminowe 1 317 1 691 1 104

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 317 1 691 1 104

a) w jednostkach powi zanych 9.1 25 0 0

- udzia y lub akcje 25 0 0

- inne papiery warto ciowe 0 0 0

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0 0 0

b) w pozosta ych jednostkach 9.1 0 0 0

- udzia y lub akcje 0 0 0

- inne papiery warto ciowe 0 0 0

- udzielone po yczki 0 0 0

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0 0 0

c) rodki pieni ne i inne aktywa pieni ne 9.2 1 292 1 691 1 104

- rodki pieni ne w kasie i na rachunkach 1 292 1 691 1 104

- inne rodki pieni ne 0 0 0

- inne aktywa pieni ne 0 0 0

2. Inne inwestycje krótkoterminowe 9.1 0 0 0

IV. Krótkoterminowe rozliczenia mi dzyokresowe 10 7 13 7

AKTYWA RAZEM 4 583 3 028 2 210
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Tabela 57 Bilans - pasywa

BILANS (w tys. z ) Nota 31.12.2006 31.12.2005 31.12.2004

Pasywa

A. KAPITA  W ASNY 1 470 446 311

I. Kapita  podstawowy (zak adowy) 50 50 50

II. Nale ne wp aty na kapita  podstawowy (zak adowy) 0 0 0

III. Udzia y (akcje) w asne 0 0 0

IV. Kapita  zapasowy 396 261 0

V. Kapita  z aktualizacji wyceny 0 0 0

VI. Pozosta e kapita y rezerwowe 0 0 0

VII. Zysk z lat ubieg ych 0 0 0

VIII. Zysk netto 1 024 135 261

IX. Odpisy z zysku netto w ci gu roku obrotowego 0 0 0

B. ZOBOWI ZANIA I REZERWY NA ZOBOWI ZANIA 3 113 2 582 1 899

I. Rezerwy na zobowi zania 47 24 31

1. Rezerwa z tytu u odroczonego podatku dochodowego 11 0 4 4

2. Rezerwa na wiadczenia emerytalne i podobne 12 23 20 5

- d ugoterminowa 0 0 0

- krótkoterminowa 23 20 5

3. Pozosta e rezerwy 12 24 0 22

- d ugoterminowe 0 0 0

- krótkoterminowe 24 0 22

II. Zobowi zania d ugoterminowe 13 0 0 0

1. Wobec jednostek powi zanych 0 0 0

2. Wobec pozosta ych jednostek 0 0 0

a) kredyty i po yczki 0 0 0

b) z tytu u emisji d u nych papierów warto ciowych 0 0 0

c) inne zobowi zania finansowe 0 0 0

d) inne 0 0 0

III. Zobowi zania krótkoterminowe 14 3 066 2 558 1 868

1. Wobec jednostek powi zanych 0 0 0

a) z tytu u dostaw i us ug, o okresie wymagalno ci: 0 0 0

- do 12 m-cy 0 0 0

- powy ej 12 m-cy 0 0 0

b) inne 0 0 0

2. Wobec pozosta ych jednostek 3 066 2 558 1 868

a) kredyty i po yczki 0 0 0

b) z tytu u emisji d u nych papierów warto ciowych 0 0 0

c) inne zobowi zania finansowe 33 102 125

d) z tytu u dostaw i us ug, o okresie wymagalno ci: 2 673 2 230 1 568
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- do 12 m-cy 2 673 2 230 1 568

- powy ej 12 m-cy 0 0 0

e) zaliczki otrzymane na dostawy 0 0 0

f) zobowi zania wekslowe 0 0 0

g) z tytu u podatków, ce , ubezpiecze  i innych
wiadcze

274 152 70

h) z tytu u wynagrodze 0 0 0

i) inne 86 74 105

3. Fundusze specjalne 0 0 0

4. Zobowi zania wewn trzzak adowe 0 0 0

IV. Rozliczenia mi dzyokresowe 0 0 0

1. Ujemna warto  firmy 0 0 0

2. Inne rozliczenia mi dzyokresowe 0 0 0

- d ugoterminowe 0 0 0

- krótkoterminowe 0 0 0

PASYWA RAZEM 4 583 3 028 2 210

Tabela 58 Rachunek zysków i strat

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (w tys. z ) Nota 1.01.2006-
31.12.2006

1.01.2005-
31.12.2005

19.09.2003-
31.12.2004

A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDA Y
PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIA ÓW, w tym:

15 29 830 17 789 8 501

- do jednostek powi zanych 201 122 48

I. Przychody netto ze sprzeda y produktów 492 150 85

II. Przychody netto ze sprzeda y towarów i materia ów 29 338 17 639 8 416

B. KOSZTY SPRZEDANYCH PRODUKTÓW,
TOWARÓW I MATERIA ÓW, w tym:

16 25 205 15 134 6 376

- jednostkom powi zanym 0 0 0

I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 0 0 0

II. Warto  sprzedanych towarów i materia ów 25 205 15 134 6 376

C. ZYSK BRUTTO ZE SPRZEDA Y 4 625 2 655 2 125

D. KOSZTY SPRZEDA Y 2 970 2 096 1 504

E. KOSZTY OGÓLNEGO ZARZ DU 471 364 263

F. ZYSK ZE SPRZEDAZY 1 184 195 358

G. POZOSTA E PRZYCHODY OPERACYJNE 17 77 0 2

I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwa ych 55 0 0

II. Dotacje 0 0 0

III. Inne przychody operacyjne 22 0 2

H. POZOSTA E KOSZTY OPERACYJNE 18 5 0 0

I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwa ych 0 0 0

II. Aktualizacja warto ci aktywów niefinansowych 0 0 0

III. Inne koszty operacyjne 5 0 0

I. ZYSK NA DZIA ALNO CI OPERACYJNEJ 1 256 195 360
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J. PRZYCHODY FINANSOWE 19 163 60 11

I. Dywidendy i udzia y w zyskach, w tym: 0 0 0

- od jednostek powi zanych 0 0 0

II. Odsetki, w tym: 35 15 11

- od jednostek powi zanych 0 0 0

III. Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 0

IV. Aktualizacja warto ci inwestycji 0 0 0

V. Inne 128 45 0

K. KOSZTY FINANSOWE 20 149 88 10

I. Odsetki, w tym: 22 7 10

- dla jednostek powi zanych 0 0 0

II. Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0

III. Aktualizacja warto ci inwestycji 0 0 0

IV. Inne 127 81 0

L. ZYSK Z DZIA ALNO CI GOSPODARCZEJ 1 270 167 361

M. WYNIK ZDARZE  NADZWYCZAJNYCH 0 0 0

I. Zyski nadzwyczajne 0 0 0

II. Straty nadzwyczajne 0 0 0

N. ZYSK BRUTTO 1 270 167 361

O. PODATEK DOCHODOWY 21 246 32 100

I. Cz  bie ca 246 32 100

II. Cz  odroczona 0 0 0

P. POZOSTA E OBOWI ZKOWE ZMNIEJSZENIA
ZYSKU/ZWI KSZENIA STRATY

0 0 0

R. ZYSK NETTO 1 024 135 261

Tabela 59 Zestawienie zmian w kapitale w asnym

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE W ASNYM 1.01.2006 -
31.12 2006

1.01.2005 -
31.12 2005

19.09.03 -
31.12 2004

I. Kapita   w asny na pocz tek okresu (BO) 446 311 0

 - zmiany przyj tych zasad (polityki) rachunkowo ci 0 0 0

 - korekty b dów  podstawowych 0 0 0

I.a.Kapita   w asny na pocz tek okresu (BO), po uzgodnieniu
do danych porównywalnych

466 311 0

1. Kapita  zak adowy na pocz tek okresu 50 50 0

1.1. Zmiany kapita u zak adowego 0 0 50

a) zwi kszenie 0 0 50

b) zmniejszenie (z tytu u) 0 0 0

1.2. Kapita  zak adowy na koniec okresu 50 50 50

2. Nale ne wp aty na kapita  zak adowy na pocz tek  okresu 0 0 0

2.1. Zmiana nale nych wp at na kapita  zak adowy 0 0 0

a) zwi kszenie (z tytu u) 0 0 0
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b) zmniejszenie (z tytu u) 0 0 0
2.2. Nale ne wp aty na kapita  zak adowy na koniec okresu 0 0 0
3. Udzia y (akcje) w asne na pocz tek okresu 0 0 0
3.1. Zmiany akcji (udzia ów w asnych) 0 0 0
a) zwi kszenie (z tytu u) 0 0 0
b) zmniejszenie (z tytu u) 0 0 0
3.2. Udzia y (akcje) w asne na koniec okresu 0 0 0
4. Kapita  zapasowy na pocz tek okresu 261 0 0
4.1 Pozosta y kapita  zapasowy na pocz tek okresu 135 0 0
4.1.1 Zmiany pozosta ego kapita u zapasowego 135 261 0
a) zwi kszenie (z tytu u) 135 261 0
    -  podzia u zysku (ustawowo) 135 261 0
b) zmniejszenie (z tytu u) 0 0 0
4.2 Pozosta y kapita  zapasowy na koniec okresu 396 261 0
5. Kapita  z aktualizacji wyceny na pocz tek okresu 0 0 0
5.1 Kapita  z aktualizacji wyceny rodków trwa ych na
pocz tek okresu 0 0 0
5.1.1 Zmiany kapita u z aktualizacji wyceny rodków trwa ych 0 0 0
a) zwi kszenie (z tytu u) 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytu u) 0 0 0
5.2 Kapita  z aktualizacji wyceny rodków trwa ych na koniec
okresu 0 0 0

6. Kapita  rezerwowy na pocz tek okresu
0 0 0

6.1 Pozosta e kapita y rezerwowe na pocz tek okresu
0 0 0

6.1. Zmiany pozosta ych kapita ów rezerwowych
0 0 0

a) zwi kszenie (z tytu u)
0 0 0

b) zmniejszenie (z tytu u)
0 0 0

6.2. Pozosta e kapita y rezerwowe na koniec okresu
0 0 0

7. Ró nice kursowe z konsolidacji
0 0 0

8. Zysk (strata) z lat ubieg ych na pocz tek okresu
0 0 0

8.1. Zysk z lat ubieg ych na pocz tek okresu
0 0 0

 - zmiana przyj tych zasad rachunkowo ci
0 0 0

-  korekty b dów  podstawowych
0 0 0

8.2. Zysk z lat ubieg ych na pocz tek okresu, po uzgodnieniu
do danych porównywalnych 0 0 0
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a) zwi kszenie (z tytu u)
0 0 0

b) zmniejszenie (z tytu u)
0 0 0

8.3. Zysk z lat ubieg ych na koniec okresu
0 0 0

8.4. Strata z lat ubieg ych na pocz tek okresu
0 0 0

 - zmiana przyj tych zasad rachunkowo ci
0 0 0

-  korekty b dów  podstawowych
0 0 0

8.5. Strata z lat ubieg ych na pocz tek okresu, po uzgodnieniu
do danych porównywalnych 0 0 0

a) zwi kszenie (z tytu u)
0 0 0

b) zmniejszenie (z tytu u)
0 0 0

8.6. Strata z lat ubieg ych na koniec okresu
0 0 0

8.7. Zysk (strata) z lat ubieg ych na koniec okresu
0 0 0

9. Wynik netto
1 024 135 261

a) zysk netto
1 024 135 261

b) strata netto
0 0 0

c) odpisy z zysku
0 0 0

II. Kapita  w asny na koniec okresu (BZ )
1 470 446 311

III. Kapita  w asny, po uwzgl dnieniu proponowanego podzia u
zysku (pokrycia straty)  1 470  446  311

    Tabela 60 Rachunek przep ywów pieni nych
RACHUNEK PRZEP YWÓW PIENI NYCH

metoda po rednia
01.01.2006 -
31.12.2006

01.01.2005 -
31.12.2005

19.09.2003-
31.12.2004

A. PRZEP YWY RODKÓW PIENI NYCH Z
DZIA ALNO CI OPERACYJNEJ 516 799 1 396
I. Zysk (strata) netto 1 024 135 261
II. Korekty razem -508 664 1 135
      1. Amortyzacja 158 118 147
      2. Zyski (straty) z tytu u ró nic kursowych 0 0 0
      3. Odsetki i udzia y w zyskach ( dywidendy ) 2 7 9
      4. Zysk (strata) z tytu u dzia alno ci inwestycyjnej -55 0 0
      5. Zmiana stanu  rezerw 23 -6 30
      6. Zmiana stanu zapasów -659 -85 -81
      7. Zmiana stanu nale no ci -554 -78 -702
      8. Zmiana stanu zobowi za  krótkoterminowych, z
wyj tkiem po yczek i  kredytów 576 712 1 744
      9. Zmiana stanu rozlicze  mi dzyokresowych 1 -4 -12
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     10. Inne korekty 0 0 0
III. Przep ywy pieni ne netto z dzia alno ci
operacyjnej (I+/-II) 516 799 1 136
B. PRZEP YWY RODKÓW PIENI NYCH Z
DZIA ALNO CI INWESTYCYJNEJ -845 -112 -245
I. Wp ywy 40 0 0
      1. Zbycie warto ci niematerialnych i prawnych oraz
rzeczowych aktywów trwa ych 40 0 0
      2. Zbycie inwestycji w nieruchomo ci oraz warto ci
niematerialne i prawne 0 0 0
      3. Z aktywów finansowych, w tym: 0 0 0
       a) w jednostkach powi zanych 0 0 0
       b) w pozosta ych jednostkach 0 0 0
          - zbycie aktywów finansowych 0 0 0
          - dywidendy i udzia y w zyskach 0 0 0
          - sp ata udzielonych po yczek d ugoterminowych 0 0 0
          - odsetki 0 0 0
          - inne wp ywy z aktywów finansowych 0 0 0
      4. Inne wp ywy inwestycyjne 0 0 0
II. Wydatki 885 112 245
      1. Nabycie warto ci niematerialnych i prawnych oraz
rzeczowych aktywów trwa ych 99 87 120
      2. Inwestycje w nieruchomo ci oraz warto ci
niematerialne i prawne 767 0 0
      3. Na aktywa finansowe, w tym: 19 25 125
       a) w jednostkach powi zanych 19 25 125
       b) w pozosta ych jednostkach 0 0 0
          - nabycie aktywów finansowych 0 0 0
          - udzielone po yczki d ugoterminowe 0 0 0
      4. Inne wydatki inwestycyjne 0 0 0
III. Przep ywy pieni ne netto z dzia alno ci
inwestycyjnej (I-II) -845 -112 -245
C. PRZEP YWY RODKÓW PIENI NYCH Z
DZIA ALNO CI FINANSOWEJ -70 -100 -47
I. Wp ywy 0 0 50
      1. Wp ywy netto z wydania udzia ów ( emisji akcji ) i
innych instrumentów kapita owych oraz dop at do kapita ów 0 0 50
      2. Kredyty i po yczki 0 0 0
      3. Emisja d u nych papierów warto ciowych 0 0 0
      4. Inne wp ywy finansowe 0 0 0
II. Wydatki 70 100 97
      1. Nabycie udzia ów ( akcji ) w asnych 0 0 0
      2. Dywidendy i inne wyp aty na rzecz w a cicieli 0 0 0
      3. Inne, ni  wyp aty na rzecz w a cicieli, wydatki z
tytu u podzia u zysku 0 0 0
      4. Sp aty kredytów i po yczek 0 0 0
      5. Wykup d u nych papierów warto ciowych 0 0 0
      6. Z tytu u innych zobowi za  finansowych 0 0 0
      7. P atno ci zobowi za  z tytu u umów leasingu
finansowego 68 93 88
      8. Odsetki 2 7 9
      9. Inne wydatki finansowe 0 0 0
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III. Przep ywy pieni ne netto z dzia alno ci finansowej
(I-II) -70 -100 -47
D. Przep ywy pieni ne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -399 587 1 104
E. Bilansowa zmiana stanu rodków pieni nych 0 0 0
    - w  tym zmiana stanu rodków pieni nych z tytu u ró nic
kursowych 0 0 0
F. rodki pieni ne na pocz tek okresu 1 691 1 104 0
G. rodki pieni ne na koniec okresu (F+/- D) 1 292 1 691 1 104
    - w  tym o ograniczonej mo liwo ci dysponowania 0 0 0

DODATKOWE INFORMACJE I OBJA NIENIA
Tabela 61 Nota nr 1 Warto ci niematerialne i prawne (w tys. z )

L.p Tre 31.12 2006 31.12 2005 31.12 2004
I. Warto  brutto X X X
1.   Stan brutto na pocz tek okresu 52 16 0
  a. warto ci niematerialne i prawne w asne 52 16 0

  b.

u ywane na podstawie umowy, dzier awy, lub
innej umowy o podobnym charakterze
zaliczone do aktywów trwa ych 0 0 0

2.   Zwi kszenia - ogó em 2 36 16
2.1 Przyj cie z zakupu bezpo redniego 2 36 16

2.2
Warto ci niematerialne i prawne z rozliczenia
rodków trwa ych w budowie 0 0 0

2.3 Przyj te z tytu u aportu rzeczowego 0 0 0

2.4
Darowizny i nieodp atne przyj cie z maj tku
innych jednostek 0 0 0

2.5

Warto ci niematerialne i prawne przyj te do
u ywania na podstawie umowy najmu, dzier awy
lub innej umowy o podobnym charakterze -
zaliczone do aktywów 0 0 0

2.6
Korekta konsolidacyjna zysków
niezrealizowanych 0 0 0

2.7 Inne zwi kszenia 0 0 0
3.   Zmniejszenia - ogó em 0 0 0

3.1 Sprzeda 0 0 0
3.2 Przeniesienie w postaci aportu 0 0 0
3.3 Darowizny i nieodp atne przekazanie 0 0 0

3.4
Likwidacja lub spisanie z ewidencji praw
maj tkowych w pe ni umorzonych 0 0 0

3.5

Warto ci niematerialne i prawne u ytkowane na
podstawie umowy najmu, dzier awy lub innej
umowy o podobnym charakterze - wyksi gowane
z aktywów 0 0 0

3.6
Korekta konsolidacyjna zysków
niezrealizowanych 0 0 0

3.7 Inne zmniejszenia 0 0 0
4.   Stan brutto na koniec okresu 54 52 16
II. Umorzenie warto ci 36 23 8

niematerialnych i prawnych 0 0 0
5. Umorzenie na pocz tek okresu 23 8 0
6.   Zwi kszenia – ogó em, z tego : 13 15 8

6.1 Roczne umorzenie bie ce 13 15 8
  6.1.1  - warto ci niematerialnych i prawnych w asnych 13 15 8

  6.1.2
 - warto ci niematerialnych i prawnych
u ytkowanych na podstawie umowy najmu, 0 0 0
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dzier awy lub innej umowy o podobnym
charakterze - zaliczonych do aktywów

6.2  Inne zwi kszenia 0 0 0

7.   Zmniejszenia – ogó em, z tego : 0 0 0

7.1 Sprzeda 0 0 0

7.2 Aport 0 0 0

7.3 Darowizny i nieodp atne przekazanie 0 0 0

7.4
Likwidacja lub spisanie z ewidencji prawa
maj tkowego w pe ni umorzonego 0 0 0

7.5

Warto ci niematerialne i prawne u ytkowane na
podstawie umowy najmu, dzier awy lub innej
umowy o podobnym charakterze - wyksi gowane
z aktywów 0 0 0

7.6 Inne zmniejszenia 0 0 0

8. Umorzenie na  koniec okresu 36 23 8

9. 9.1
Odpisy  z  tytu u  trwa ej  utraty  warto ci  na
pocz tek okresu 0 0 0

  9.2 utworzenie odpisu 0 0 0

  9.3 odwrócenie odpisu 0 0 0

  9.4 wykorzystanie odpisu 0 0 0

  9.5
Odpisy  z  tytu u  trwa ej  utraty  warto ci  na
koniec okresu 0 0 0

III.
Warto  netto - warto ci niematerialnych i
prawnych 18 29 8

10.  - stan netto na pocz tek okresu 29 8 0

11.  - stan netto na koniec okresu 18 29 8

Tabela 62 Nota nr 3 Struktura rodzajowa rodków trwa ych (w tys. z )

Wyszczególnienie 31.12 2006 31.12 2005 31.12 2004
Grunty wraz z nabytym prawem u ytkowania wieczystego
gruntu oraz nadwy k  pierwszej op aty nad op at  roczn 0 0 0
Budynki, lokale i obiekty in ynierii l dowej i wodnej wraz ze
spó dzielczym w asno ciowym prawem do lokalu
mieszkalnego lub u ytkowego 0 0 0

Urz dzenia techniczne i maszyny 63 72 0

rodki transportu 42 77 146

Inne rodki trwa e 41 46 31

rodki trwa e w budowie 767 0 0

rodki trwa e razem 913 195 177
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Tabela 66 3.3 rodki trwa e bilansowe (struktura w asno ciowa)

Wyszczególnienie 31.12.2006 31.12.2005 31.12.2004

a) w asne 79 64 31

b) u ywane na podstawie umowy najmu, dzier awy lub innej
umowy, w tym: umowy leasingu 67 131 146

rodki trwa e bilansowe razem 146 195 177

Tabela 67 Nota nr 4 do pozycji III aktywów - rodki trwa e w budowie

Wyszczególnienie 31.12.2006 31.12.2005 31.12.2004

rodki trwa e w budowie 767 0 0

pochodz ce z zakupu produktów i us ug od jednostek
zale nych obj tych konsolidacj  w okresie obrotowym 0 0 0

pochodz ce z zakupu materia ów i towarów od jednostek
zale nych obj tych konsolidacj  w okresie obrotowym 0 0 0

pochodz ce z pozosta ych zakupów 767 0 0

Zaliczki na rodki trwa e w budowie 0 0 0

zaliczki od jednostek zale nych obj tych konsolidacj 0 0 0

zaliczki od jednostek stowarzyszonych i pozosta ych 0 0 0

Tabela 68 Nota nr 5 do pozycji I.5.1 aktywów - 5.1 Inne sk adniki maj tku trwa ego- Inwestycje d ugoterminowe

Lp. Akcje i udzia y 31.12 2006 31.12 2005 31.12 2004

1.   Stan na pocz tek okresu 150 125 0

2.  ZWI KSZENIA 19 25 125

 - nabycie (zakup) 19 25 125

 - wniesienie, podwy szenie udzia ów lub akcji pieni ne 0 0 0

 - wniesienie, podwy szenie udzia ów lub akcji niepieni ne 0 0 0

 - przej cie udzia ów, akcji za d ugi 0 0 0

 - ró nice kursowe 0 0 0

 - otrzymanie udza ów aportem 0 0 0

 - zmiana statusu spó ki 0 0 0

 - odpisy aktualizuj ce do poziomu warto ci godziwej lub cen
rynkowych 0 0 0

 - korekta nadwy ki aportu ponad warto  ksi gow  maj tku
0 0 0

 - przekwalifikowanie z krótkoterminowych 0 0 0

 - wzrost warto ci akcji i udzia ów jednostek
podporz dkowanych z tytu u wyceny metod  praw w asno ci

0 0 0

 - inne 0 0 0

3.  ZMNIEJSZENIA 25 0 0

 - sprzeda 0 0 0

 - wycofanie 0 0 0

 - obni enie kapita u 0 0 0

- przekazanie udzia ów aportem 0 0 0
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 - zmiana statusu spó ki 0 0 0

 - korekty konsolidacyjne udzia ów w jednostkach
stowarzyszonych

0 0 0

 - umorzenie 0 0 0

 - odpisy aktualizuj ce do poziomu warto ci godziwej lub cen
rynkowych 0 0 0

 - korekta nadwy ki aportu ponad warto  ksi gow  maj tku 0 0 0

 - przekwalifikowanie na krótkoterminowe 25 0 0

 -obni enie warto ci akcji i udzia ów jednostek
podporz dkowanych z tytu u wyceny metod  praw w asno ci 0 0 0

   - inne 0 0 0

.  Stan na koniec okresu 144 150 125

Tabela 69 Udzia y w jednostkach podporz dkowanych w 2006 roku

UDZIA Y W JEDNOSTKACH PODPORZ DKOWANYCH

kapita  w asny
jednostki, w tym:

Lp

Nazwa
jednostki (ze
wskazaniem

formy
prawnej) Siedziba

Przedmiot
przedsi biorstwa

Warto
bilansów a

akcji
(udzia ów)

Udzia  w
kapitale

(%)

Udzia  w
ogólnej
liczbie
g osów na

walnym
zgromadzeniu

kapita
zak adowy

1. Hammerdeals  Kraków,  us .internetowe  119  49,74  49  194 193

2 Drewno.pl Bydgodszcz  us ugi  25 50  50  91  50

3  Hurtopon.pl  Wroc aw handel, us ugi 25 50  50  46  50

Poz. 2 udzia y wykazane na 31.12.2006 roku w inwestycjach kótkotkoterminowych przeznaczonych do sprzeda y

Tabela 70 Udzia y w jednostkach podporz dkowanych w 2005 roku

UDZIA Y W JEDNOSTKACH PODPORZ DKOWANYCH

kapita  w asny
jednostki, w tym:

Lp.

Nazwa
jednostki (ze
wskazaniem

formy prawnej) Siedziba
Przedmiot

przedsi biorstwa

Warto
bilansów a

akcji
(udzia ów)

Udzia  w
kapitale

(%)

Udzia  w
ogólnej liczbie
g osów na

walnym
zgromadzeniu

kapita
zak adowy

1. Hammerdeals Kraków us . internetowe  100 39,96 40 195 193

2 Drewno.pl Bydgoszcz  us ugi  25 50 50  64  50

3 Hurtopon.pl Wroc aw handel, us ugi  25 50 50  47  50

Tabela 71 Udzia y w jednostkach podporz dkowanych w 2004 roku

UDZIA Y W JEDNOSTKACH PODPORZ DKOWANYCH

kapita  w asny
jednostki, w tym:

Lp.

Nazwa
jednostki (ze
wskazaniem

formy
prawnej) Siedziba

Przedmiot
przedsi biorstwa

Warto
bilansów a

akcji
(udzia ów)

Udzia  w
kapitale

(%)

Udzia  w
ogólnej liczbie
g osów na

walnym
zgromadzeniu

kapita
zak adowy

1. Hammerdeals  Kraków us . internetowe 100 39,96  40 222  193

2 Drewno.pl  Bydgoszcz  us ugi 25 50  50  55  50
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Tabela 72 Nota 6 do pozycji V.1 aktywów - Zmiana stanu aktywów z tytu u odroczonego podatku
dochodowego

Lp. Wyszczególnienie 31.12.2006 31.12.2005 31.12.2004

1 Stan na pocz tek okresu 4 5 0

2 Zwi kszenia z tytu u: 9 4 5

  a powstania ró nic kursowych 0 0 0

  b odsetek 0 0 0

  c krótkokresowych rezerw z tytu u wynagrodze 0 0 0

  d wyceny transakcji terminowych 0 0 0

  e rezerw na przysz e wiadczenia pracownicze 4 0 1

  f amortyzacji 0 0 0

  g straty podatkowej 0 0 0

  h aktualizacji wyceny instrumentów zabezpieczaj cych 0 0 0

  i zmiany stawek podatkowych 0 0 0

  j nieuj tej ró nicy przej ciowej poprzedniego okresu 0 0 0

  k nieuj tej w poprzednich okresach straty podatkowej 0 0 0

  l pozosta ych – dotyczy przekszta cenia leasingu 5 4 4

3 Zmniejszenia z tytu u: 4 5 0

  a ró nic kursowych 0 0 0

  b odsetek 0 0 0

  c krótkokresowych rezerw z tytu u wynagrodze 0 0 0

  d wyceny transakcji terminowych 0 0 0

  e rezerw na przysz e wiadczenia pracownicze 0 1 0

  f amortyzacji 0 0 0

  g zmiany stawek podatkowych 0 0 0

  h rozwi zania rezerw zb dnych 0 0 0

  i wykorzystania straty podatkowej 0 0 0

  j aktualizacji wyceny instrumentów zabezpieczaj cych 0 0 0

  k odpisania aktywów na podatek dochodowy odroczony 0 0 0

  l pozosta ych – dotyczy przekszta cenia leasingu 4 4 0

Stan na koniec okresu 9 4 5
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Tabela 73 Nota 7 do pozycji B.I aktywów -Zapasy

Lp. Tre 31.12.2006 31.12.2005 31.12.2004

1. Zapas materia ów 0 0 0

2. Pó fabrykaty i produkty w toku 0 0 0

3. Produkty gotowe 0 0 0

4. Towary 826 166 81

5. Zaliczki na poczet dostaw 0 0 0

6. OGÓ EM ZAPASY 826 166 81

Tabela 74 Nota 8 do pozycji B.II aktywów -Nale no ci krótkoterminowe

Lp. Wyszczególnienie 31.12.2006 31.12.2005 31.12.2004

 a. od jednostek powi zanych 18 0 0

 b. nale no ci od pozosta ych od jednostek 1 068 596 587

  - z tytu u dostaw i us ug, o okresie sp aty: 1 068 596 587

 - o okresie sp aty do 12 miesi cy 1 068 596 587

- o okresie sp aty powy ej 12 miesi cy 0 0 0

- z tytu u podatków, ce , ubezpiecze  spo ecznych i
zdrowotnych oraz innych wiadcze 126 15 0

  - inne 137 169 116

 -  dochodzone na drodze s dowej

Nale no ci krótkoterminowe netto razem 1 349 780 703

c. Odpisy aktualizuj ce warto  nale no ci 3 0 0

OGÓ EM NALE NO CI KRÓTKOTERMINOWE 1 352 780 703

Tabela 75 8.1 Zmiana stanu odpisów aktualizuj cych warto  nale no ci krótkoterminowych

Wyszczególnienie 31.12.2006 31.12.2005 31.12.2004

Stan na pocz tek okresu 0 0 0

a. Zwi kszenia, z tytu u: 3 0 0

Utworzenie odpisu w ci ar pozosta ych kosztów
operacyjnych 3 0 0

b. Zmniejszenia, z tytu u: 0 0 0

Rozwi zanie odpisu z przychodami operacyjnymi 0 0 0

Stan odpisów aktualizacyjnych warto
nale no ci krótkoterminowych na koniec okresu 3 0 0
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Tabela 76 8.2 Nale no ci krótkoterminowe brutto (struktura walutowa)

Wyszczególnienie 31.12.2006 31.12.2005 31.12.2004

a. w walucie polskiej 1 349 780 703

b. w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na z ) 0 0 0

Nale no ci krótkoterminowe razem 1 349 780 703

Tabela 77 8.3 Nale no ci z tytu u dostaw i us ug (brutto) o pozosta ym od dnia bilansowego okresie sp aty

Wyszczególnienie 31.12.2006 31.12.2005 31.12.2004

a. do 1 miesi ca 1 089 596 587

b. powy ej 1 miesi ca do 3 miesi cy 0 0 0

c. powy ej 3 miesi cy do 6 miesi cy 0 0 0

d. powy ej 6 miesi cy do 1 roku 0 0 0

e. powy ej 1 roku 0 0 0

f. nale no ci przeterminowane 0 0 0

Nale no ci z tytu u dostaw i us ug razem (brutto) 1 089 596 587

g.
Odpisy aktualizuj ce warto  nale no ci z tytu u
dostaw i us ug 3 0 0

Nale no ci z tytu u dostaw i us ug razem (netto) 1 086 596 587

Tabela 78 8.3.1 Nale no ci z tytu u dostaw i us ug, przeterminowane  (brutto) z podzia em na nale no ci
niesp acone w okresie

Wyszczególnienie 31.12.2006 31.12.2005 31.12.2004

a. do 1 miesi ca 0 0 0

b. powy ej 1 miesi ca do 3 miesi cy 0 0 0

c. powy ej 3 miesi cy do 6 miesi cy 0 0 0

d. powy ej 6 miesi cy do 1 roku 0 0 0

e. powy ej 1 roku 0 0 0

Nale no ci z tytu u dostaw i us ug
przeterminowane razem (brutto) 0 0 0

f.
Odpisy aktualizuj ce warto  nale no ci z tytu u
dostaw i us ug 0 0 0

Nale no ci z tytu u dostaw i us ug
przeterminowane razem (netto) 0 0 0



Dokument Rejestracyjny

Prospekt Emisyjny Akcji OPONEO.PL SA       155

Tabela 79 Nota 9.1 do pozycji III aktywów
Krótkoterminowe aktywa finansowe

Lp
. Wyszczególnienie 31.12.2006 31.12.2005 31.12.2004

I. Krótkoterminowe aktywa finansowe 25 0 0

1. Udzia y lub akcje 25 0 0

2.

Inne papiery warto ciowe p atne lub wymagalne
powy ej 3 do 12 m-cy wraz z przypadaj cymi od nich
odsetkami p atnymi lub wymagalnymi w okresie
powy ej 3 do 12 m-cy od dnia bilansowego

0 0 0

3.

D u ne papiery warto ciowe p atne lub wymagalne
powy ej 3 do 12 m-cy wraz z przypadaj cymi od nich
odsetkami p atnymi lub wymagalnymi w okresie
powy ej 3 do 12 m-cy od dnia bilansowego

0 0 0

4.

Udzielone po yczki krótkoterminowe wraz  z
odsetkami p atnymi lub wymagalnymi w okresie
powy ej 3 do 12 m-cy od dnia bilansowego

0 0 0

5. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe, z tego: 0 0 0

5.
1 Instrumenty pochodne 0 0 0

5.
2 dywidendy 0 0 0

5.
3

lokaty realizowane w okresie od 3 m-cy do 12 m-cy od
dnia bilansowego 0 0 0

5.
4

naliczone odsetki od innych krótkoterminowych
aktywów finansowych p atne lub wymagalne powy ej
3 do 12 m-cy od dnia bilansowego

0 0 0

5.
5

naliczone odsetki od d ugoterminowych aktywów
finansowych p atne lub wymagalne w okresie od 3 do
12 m-cy od dnia bilansowego

0 0 0

II. Inne inwestycje krótkoterminowe (wg rodzaju) : 0 0 0



Dokument Rejestracyjny

156                                                                    Prospekt Emisyjny Akcji OPONEO.PL SA

Tabela 80 Nota 9.2 do pozycji III aktywów - rodki pieni ne i inne aktywa pieni ne

Lp. Wyszczególnienie 31.12.2006 31.12.2005 31.12.2004

1. rodki pieni ne w kasie 5 1 4

2. rodki pieni ne na rachunkach bankowych 1 287 1 690 1 100

3.
Inne rodki pieni ne - rodki w drodze
mi dzy kas  i bankiem oraz mi dzy bankami 0 0 0

4. Inne aktywa pieni ne, z tego: 0 0 0

4.1

- aktywa finansowe p atne lub wymagalne w
ci gu 3 miesi cy od dnia ich otrzymania,
wystawienia, nabycia, za o enia i od dnia
bilansowego
- lokaty, czeki, weksle, inne aktywa finansowe

0 0 0

4.2
 - odsetki od aktywów finansowych p atne lub
wymagalne w ci gu 3 m-cy

0 0 0

5. R A Z E M 1 292 1 691 1 104

Tabela 81 Nota 10 do pozycji IV aktywów

Lp. Wyszczególnienie 31.12.2006 31.12.2005 31.12.2004

I. CZYNNE ROZLICZENIA
MI DZYOKRESOWE KOSZTÓW 7 13 7

1.    Wynagrodzenia 0 0 0

2.    Prace badawcze i rozwojowe 0 0 0

3.    Ubezpieczenia maj tkowe i osobowe 4 13 7

4.    Prenumerata czasopism 0 0 0

5.    Amortyzacja pierwszego wyposa enia
obiektów 0 0 0

6.    Amortyzacja rodków trwa ych o niskiej
warto ci 0 0 0

7.    Koszty przygotowania nowej produkcji 0 0 0

8.    Pozosta e 3 0 0

II. CZYNNE ROZLICZENIA
MI DZYOKRESOWE POZAKOSZTOWE 0 0 0

1.    Pobrane z góry (zap acone) prowizje i
odsetki od kredytów i po yczek 0 0 0

2.    Pozosta e 0 0 0

III. OGÓ EM INNE ROZLICZENIA
MI DZYOKRESOWE ( poz. I. + II. ) 7 13 7

Tabela 82 Nota 11 do pozycji A.I.1 pasywów -Zmiany stanu rezerw z tytu u odroczonego podatku
dochodowego

Lp. Wyszczególnienie 31.12.2006 31.12.2005 31.12.2004

1 Stan na pocz tek okresu 4 4 0

2 Zwi kszenia z tytu u: 0 4 4

  a powstania ró nic kursowych 0 0 0

  b odsetek 0 0 0
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  c wyceny transakcji terminowych 0 0 0

  d amortyzacji 0 0 0

  e

aktualizacji wyceny instrumentów
zabezpieczaj cych przysz e przep ywy
pieni ne

0 0 0

  f zmiany stawek podatkowych 0 0 0

  g
nieuj tej ró nicy przej ciowej poprzedniego
okresu 0 0 0

  h pozosta ych 0 4 4

3 Zmniejszenia z tytu u: 4 4 0

  a ró nic kursowych 0 0 0

  b odsetek 0 0 0

  c wyceny transakcji terminowych 0 0 0

  d amortyzacji 0 0 0

  e

aktualizacji wyceny instrumentów
zabezpieczaj cych przysz e przep ywy
pieni ne

0 0 0

  f zmiany stawek podatkowych 0 0 0

  g
rozwi zania rezerwy wskutek braku
mo liwo ci jej wykorzystania 0 0 0

  h pozosta ych 4 4 0

4 Stan na koniec okresu 0 4 4

Tabela 83 Nota 12 do pozycji B.I.2 i B.I.3 pasywów -Rezerwy na wiadczenia emerytalne i podobne oraz
pozosta e rezerwy

Lp. Wyszczególnienie 31.12.2006 31.12.2005 31.12.2004

1. Stan rezerw na pocz tek okresu 20 27 0

2. Zwi kszenia 47 20 27

a. rezerwy z tytu u urlopów 23 20 5

b. rezerwy pozosta e 24 0 22

4. Zmniejszenia 20 27 0

a. rozwi zanie rezerw z tytu u urlopów 20 5 0

b. rozwi zanie rezerw pozosta ych 0 22 0

5. Stan rezerw na koniec okresu 47 20 27

Tabela 84 Nota 13 do pozycji B.II pasywów -Zobowi zania d ugoterminowe

Lp. Klasyfikacja zobowi za 31.12.2006 31.12.2005 31.12.2004

1.  D ugoterminowe kredyty bankowe, z tego: 0 0 0

 a) wobec jednostek powi zanych 0 0 0

b) wobec pozosta ych jednostek 0 0 0

2.  D ugoterminowe po yczki, z tego: 0 0 0

 a) wobec  jednostek powi zanych 0 0 0

b) wobec pozosta ych jednostek 0 0 0
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3.
 Zobowi zania z tytu u wyemitowanych
d ugoterminowych d u nych papierów
warto ciowych, z tego:

0 0 0

 a) wobec jednostek powi zanych 0 0 0

b) wobec pozosta ych jednostek 0 0 0

4.  Zobowi zania z tytu u innych  papierów
warto ciowych, z tego: 0 0 0

 a) wobec jednostek powi zanych 0 0 0

b) wobec pozosta ych jednostek 0 0 0

5.  Zobowi zania z tytu u umów leasingu
finansowego,  z tego: 0 0 0

 a) wobec jednostek powi zanych 0 0 0

b) wobec pozosta ych jednostek 0 0 0

6. Inne zobowi zania finansowe, z tego: 0 0 0

 : a) jednostek powi zanych 0 0 0

b) wobec pozosta ych jednostek 0 0 0

7. Inne zobowi zania d ugoterminowe, z tego: 0 0 0

  a) wobec pozosta ych jednostek powi zanych 0 0 0

b) wobec pozosta ych jednostek 0 0 0

8. RAZEM ZOBOWI ZANIA D UGOTERMINOWE 0 0 0

Tabela 85 Nota 14 do pozycji B.III pasywów - Zobowi zania krótkoterminowe

Lp. Rodzaj zobowi zania 31.12.2006 31.12.2005 31.12.2004

1. Wobec jednostek zale nych 0 0 0

a. - z tytu u dostaw i us ug, o okresie wymagalno ci: 0 0 0

b. - do 12 miesi cy 0 0 0

2. Wobec pozosta ych jednostek 3 066 2 558 1 868

a. - kredyty i po yczki 0 0 0

b. - inne zobowi zania finansowe 33 102 125

c. - z tytu u dostaw i us ug, o okresie wymagalno ci: 2 673 2 230 1 568

d. - do 12 miesi cy 2 673 2 230 1 568

e. - powy ej 12 miesi cy 0 0 0

f. - zaliczki otrzymane na dostawy 0 0 0

g.
- z tytu u podatków, ce , ubezpiecze  i innych
wiadcze 274 152 70

h. - z tytu u wynagrodze 0 0 0

i. - inne 86 74 105

I   OGÓ EM ZOBOWI ZANIA KRÓTKOTERMINOWE 3 066 2 558 1 868
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Tabela 86 16.1 Zobowi zania krótkoterminowe (struktura walutowa)

Lp. Rodzaj zobowi zania 31.12.2006 31.12.2005 31.12.2004

a. w walucie polskiej 2 497 2 213 1 568

b. w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na z ) 176 17 0

Zobowi zania krótkoterminowe razem 2 673 2 230 1 568

17. do pozycji IV.1 pasywów

Rozliczenia mi dzyokresowe  nie wyst puj

NOTY OBJA NIAJ CE DO RACHUNKÓW ZYSKÓW I STRAT

Tabela 87 Nota 15. Przychody netto ze sprzeda y produktów, towarów i materia ów

Wyszczególnienie 31.12.2006 31.12.2005 31.12.2004

Przychody netto ze sprzeda y produktów i us ug razem 492 150 85

Przychody netto ze sprzeda y towarów i materia ów 29 338 17 639 8 416

Przychody netto ze sprzeda y razem 29 830 17 789 8 501

Tabela 88 Przychody netto ze sprzeda y produktów, i us ug (Struktura rzeczowa)

Wyszczególnienie 31.12.2006 31.12.2005 31.12.2004

Us ugi reklamowe i inne 492 150 85

Przychody netto ze sprzeda y produktów i us ug razem, w tym: 492 150 85

Od jednostek powi zanych 201 122 38

Tabela 89 Przychody netto ze sprzeda y produktów i us ug (Struktura terytorialna)

Wyszczególnienie 31.12.2006 31.12.2005 31.12.2004

Kraj 492 150 85

Przychody netto ze sprzeda y produktów i us ug razem, w tym: 492 150 85

Od jednostek powi zanych 201 122 38

Tabela 90 Przychody netto ze sprzeda y towarów i materia ów  (Struktura rzeczowa)

Wyszczególnienie 31.12.2006 31.12.2005 31.12.2004

Sprzeda  towarów - opony 29 338 17 639 8 416

Przychody netto ze sprzeda y produktów razem, w tym: 29 338 17 639 8 416

Od jednostek powi zanych 0 0 10

Tabela 91 Przychody netto ze sprzeda y towarów i materia ów  (Struktura rzeczowa)

Wyszczególnienie 31.12.2006 31.12.2005 31.12.2004

Kraj 29 326 17 633 8 255

Eksport 12 3 161

Przychody netto ze sprzeda y towarów i materia ów razem, w tym: 29 338 17 369 8 416

Od jednostek powi zanych 0 0 10
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Tabela 92 Nota 16 do pozycji B rachunku zysków i strat -Koszty sprzedanych produktów, towarów i
materia ów

Wyszczególnienie 31.12.2006  31.12.2005 31.12.2004

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materia ów 25 205 15 134 6 376

Koszty wytworzenia produktów i warto  sprzedanych
towarów i materia ów sprzedanych jednostkom zale nym
obj tym konsolidacj

0 0 0

Koszty wytworzenia produktów i warto  sprzedanych
towarów i materia ów sprzedanych jednostkom pozosta ym
powi zanym

0 0 0

Koszty wytworzenia produktów i warto  sprzedanych
towarów i materia ów sprzedanych jednostkom pozosta ym 25 205 15 134 6 376

Tabela 93 Nota 16.1 Koszty wed ug rodzaju

Wyszczególnienie 31.12.2006 31.12.2005 31.12.2004

Amortyzacja 158 118 147

Zu ycie materia ów i energii 224 344 191

Us ugi obce 1 917 1 207 1 068

Podatki i op aty 6 2 3

Wynagrodzenia 761 536 144

Ubezpieczenia spo eczne i inne wiadczenia 118 88 29

Pozosta e koszty rodzajowe 257 165 185

3 442 2 459 1 767

Zmiana stanu zapasów i rozlicze  mi dzyokresowych 0 0 0

Koszty sprzeda y (wielko  ujemna) - 2 970 - 2 096 -1 504

Koszty ogólnego zarz du (wielko  ujemna) -471 -364 -263

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 0 0 0

Tabela 94 Nota 17 Pozosta e przychody operacyjne

Wyszczególnienie 31.12.2006 31.12.2005 31.12.2004

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów 55 0 0

rodki trwa e 55 0 0

rodki trwa e w budowie 0 0 0

Warto ci niematerialne i prawne 0 0 0

Pozosta e przychody operacyjne 22 0 2

Odpisanie zobowi za  przedawnionych, umorzonych 0 0 0

Otrzymane odszkodowania, kary grzywny 15 0 0

Pozosta e 7 0 2

Pozosta e przychody operacyjne razem 77 0 2



Dokument Rejestracyjny

Prospekt Emisyjny Akcji OPONEO.PL SA       161

Tabela 95 Nota 18 - Pozosta e koszty operacyjne

Wyszczególnienie 31.12.2006 31.12.2005 31.12.2004

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów 0 0 0

rodki trwa e 0 0 0

rodki trwa e w budowie 0 0 0

Warto ci niematerialne i prawne 0 0 0

Aktualizacja warto ci aktywów niefinansowych 4 0 0

Nale no ci oszacowane w znacznym stopniu jako
nie ci galne

4 0 0

Pozosta e 1 0 0

Pozosta e koszty operacyjne razem 5 0 0

Tabela 96 Nota 19 do pozycji J rachunku zysków i strat - Przychody finansowe

Wyszczególnienie 31.12.2006 31.12.2005 31.12.2004

Odsetki, w tym: 35 15 11

Od rachunków bankowych i lokat do 3 miesi cy 35 15 11

Pozosta e przychody finansowe, w tym: 128 45 0

Dodatnie ró nice kursowe 115 37 0

- zrealizowane 109 30 0

- niezrealizowane 6 7 0

Pozosta e 13 8 0

Pozosta e przychody finansowe razem 163 60 11

Tabela 97 Nota 20 do pozycji K rachunku zysków i strat - Koszty finansowe

Wyszczególnienie 31.12.2006 31.12.2005 31.12.2004

Odpisy aktualizuj ce odsetki na nale no ci 0 0 0

Ujemna ró nice kursowe, w tym: 125 81 0

- zrealizowane 116 81 0

- niezrealizowane 9 0 0

Pozosta e koszty finansowe 24 7 10

Pozosta e koszty finansowe razem 149 88 10

Tabela 98 Nota 21 do pozycji O rachunku zysków i strat - Podatek dochodowy bie cy

Wyszczególnienie 31.12.2006 31.12.2005 31.12.2004

Zysk (strat) brutto 1 270 167 361

Ró nice pomi dzy zyskiem (strat ) brutto a
podstaw  opodatkowania podatkiem dochodowym
(wg tytu ów) +70 -4 +15

Przychody przej ciowo niepodlegaj ce opodatkowaniu 7 8 0

Przychody trwale niewliczane do podstawy
opodatkowania 0 0 0

Przychody podatkowe nieuj te w ksi gach (+) 0 0 0

Koszty niestanowi ce kosztu uzyskania przychodu –
ró nice trwa e (+) 16 1 10
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Koszty niestanowi ce kosztu uzyskania przychodu –
ró nice przej ciowe (+) 240 152 27

Koszty podatkowe stanowi ce koszt uzyskania, ale
nieuj te w ksi gach 0 0 0

Inne zmiany podstawy opodatkowania 178 38 22

Koszty lat ubieg ych stanowi ce koszt uzyskania
przychodów w bie cym roku 0 0 0

Przychody lat ubieg ych podlegaj ce opodatkowaniu w
roku badanym 0 0 0

Przychody przysz ych okresów podlegaj ce
opodatkowania w roku badanym 0 111 0

Inne przychody podlegaj ce opodatkowaniu w roku
badanym 0 0 0

Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 1 341 163 376

Podatek dochodowy wed ug stawki 19%/27% 2004
rok 255 31 101

Podatek dochodowy bie cy ujety (wykazany) w
deklaracji podatkowej okresu, w tym: 255 31 101

Wykazany w rachunku zysków i strat 246 32 100

Tabela 99 Podatek dochodowy odroczony, wykazany w rachunku zysków i strat

Wyszczególnienie 31.12.2006 31.12.2005 31.12.2004

Zmniejszenie (zwi kszenie) z tytu u powstania i
odwrócenia si  ró nic kursowych 0 0 0

Zmniejszenie (zwi kszenie) z tytu u zmiany stawek
podatkowych 0 0 0

Podatek dochodowy odroczony razem 0 0 0

Podzia  na dzia alno ci

W cz ci A – dzia alno  operacyjna – ujmuje si  wp ywy i wydatki zwi zane z podstawow
dzia alno ci  Spó ki, czyli wp ywy i wydatki zwi zane z wytworzeniem i sprzeda  produktów, wp ywy i
wydatki zwi zane z p atno ciami zobowi za  i nale no ci, wp ywy i wydatki z tyt. ró nic kursowych
powsta ych w wyniku rozrachunków wyra onych w walutach obcych z dostawcami i odbiorcami.

W cz ci B – dzia alno  inwestycyjna – ujmuje si  wydatki na nabycie sk adników rzeczowych
aktywów trwa ych, w tym równie  wydatki na nabycie warto ci niematerialnych i prawnych oraz
aktywów finansowych, a tak e wp ywy ze sprzeda y tych sk adników maj tku.

W cz ci C – dzia alno  finansowa – ujmuje si  wp ywy z uzyskanych kredytów d ugo –
i krótkoterminowych, wydatki zwi zane z nabyciem akcji w asnych, z obs ug  kredytów oraz sp at  rat
kredytów.

NOTY OBJA NIAJ CE DO RACHUNKU PRZEP YWU RODKÓW
PIENI NYCH

Tabela 100 Nota  22 Struktura rodków pieni nych do sprawozdania z przep ywów pieni nych

Wyszczególnienie 31.12.2006 31.12.2005 31.12.2004

rodki pieni ne w kasie 5 1 4

rodki pieni ne na rachunkach bankowych 1 287 1 690 1 100

Inne rodki pieni ne 0 0 0

rodki pieni ne razem 1 292 1 691 1 104
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Tabela 101 Nota 23 Przep ywy rodków pieni nych z dzia alno ci operacyjnej

Wyszczególnienie 31.12.2006 31.12.2005 31.12.2004

Zysk (strata) netto 1 024 135 261

Korekty razem -508 664 1 135

Udzia  w zyskach (stratach) netto jednostek wycenianych
metod  prawa w asno ci 0 0 0

Amortyzacja 158 118 147

Zyski (straty) z tytu u ró nic kursowych 0 0 0

Odsetki i udzia y w zyskach 2 7 9

Zyski (straty) z tytu u dzia alno ci inwestycyjnej -55 0 0

Zmiana stanu rezerw 23 -6 30

Zmiana stanu zapasów -659 -85 -81

Zmiana stanu nale no ci -554 -78 -702

Zmiana stanu zobowi za  krótkoterminowych, z
wyj tkiem po yczek i kredytów

576 712 1 744

Zmiana stanu rozlicze  mi dzyokresowych 1 -4 -12

Inne korekty 0 0 0

Przep ywy pieni ne netto z dzia alno ci operacyjnej 516 799 1 396

Tabela 102 Nota 24 Przep ywy rodków pieni nych z dzia alno ci inwestycyjnej

Wyszczególnienie 31.12.2006 31.12.2005 31.12.2004

cznie wp ywy – dzia alno  inwestycyjna 40 0 0

Zbycie warto ci niematerialnych i prawnych oraz
rzeczowych aktywów trwa ych

40 0 0

cznie wydatki – dzia alno c inwestycyjna 885 112 245

Nabycie warto ci niematerialnych i prawnych oraz
rzeczowych aktywów trwa ych

99 87 120

Inwestycje w nieruchomo ci oraz warto ci niematerialne i
prawne

767 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 19 25 125

- w jednostkach powi zanych 19 25 125

- w pozosta ych jednostkach 0 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 0 0 0

Przep ywy pieni ne netto z dzia alno ci
inwestycyjnej

-845 -112 -245

Tabela 103 Nota 25 Przep ywy rodków pieni nych z dzia alno ci finansowej

Wyszczególnienie 31.12.2006 31.12.2005 31.12.2004

cznie wp ywy – dzia alno  finansowa 0 0 50

Wp yw netto wydania udzia ów i innych instrumentów
kapita owych oraz dop at do kapita ów

0 0 50

cznie wydatki – dzia alno  finansowa 70 100 97

Nabycie udzia ów (akcji ) w asnych 0 0 0

P atno ci zobowi za  z tytu u leasingu finansowego 68 93 88

Odsetki 2 7 9

Przep ywy pieni ne netto z dzia alno ci finansowej -70 -100 -47
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B. DODATKOWE NOTY OBJA NIAJ CE

1. Informacje o instrumentach finansowych

1.1 Instrumenty finansowe w podziale na grupy.

Nie wyst puj  w Spó ce.

1.2 Pozosta e instrumenty finansowe.

Spó ka nie posiada.

2. Dane o pozycjach pozabilansowych

Zobowi zania pozabilansowe nie wyst puj .

3. Dane dotycz ce zobowi za  wobec bud etu pa stwa lub gminy z tytu u uzyskania prawa
w asno ci budynków i budowli

Spó ka nie posiada zobowi za  z wymienionych tytu ów.

4. Informacje o dzia alno ci zaniechanej

W latach 2004, 2005, 2006 Spó ka nie zaniecha a adnego rodzaju dzia alno ci gospodarczej, jak
równie  nie planuje zaniechania jakiejkolwiek dzia alno ci.

5. Koszt wytworzenia rodków trwa ych w budowie, rodków trwa ych na w asne potrzeby

W rodkach trwa ych w budowie mieszcz  si  nak ady w kwocie 767 tys. z . z zakupu wed ug faktur
oraz umów w formie aktów notarialnych dotycz cych zakupu dzia ek budowlanych i zosta y wycenione
na dzie  bilansowy wed ug cen nabycia. Brak jest nak adów na rodki trwa e realizowane na w asne
potrzeby.

6. Poniesione nak ady inwestycyjne i planowane nak ady inwestycyjne w okresie najbli szych
12 miesi cy od dnia bilansowego.

Budowa systemu CMS z pozosta ymi systemami informatycznymi – jej koszt Emitent  szacuje na
oko o 3,5 mln z . Wydatki zwi zane z realizacj  projektu felgi.pl s  szacowane przez Emitenta na
oko o 2 mln z .

Budowa siedziby spó ki i centrum logistycznego – szacowany koszt 5 mln z .

7. Transakcje z podmiotami powi zanymi

Emitent nie tworzy grupy kapita owej. Nie sporz dza skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
Na dzie  31 grudnia 2006 roku nie wyst pi y nale no ci i zobowi zania wzajemne z podmiotami
powi zanymi, poza nale no ciami w kwocie 18 tys z . od Marketeo.com Sp. z o.o.

(w tys. z ) 2006 2005 2004

Zakupy 57 191 508

Sprzeda , w tym: 256 122 48

Us ugi informatyczne 139 45 0

Sprzeda  rodków trwa ych 55 0 0

Emitent w latach 2004-2006 posiada  cztery jednostki powi zane: Drewno.pl Sp.  z o.o., Hurtopon.pl
Sp. z o.o. (od 2005 roku), Hammerdeals.pl Sp. z o.o. oraz Marketeo.com Sp. z o.o (dawniej Citynet
Media Sp. z o.o.)

Drewno.pl Sp. z o.o. – spó ka wspó zale na – Emitent jest w a cicielem 25 udzia ów o cznej
warto ci 25 000 z , stanowi cych 50% kapita u zak adowego i g osów w spó ce. Udzia y spó ki
Drewno.pl Sp. z o.o. na dzie  31.12.06 w bilansie zosta y wykazane jako inwestycje krótkoterminowe
przeznaczone do sprzeda y.Udzia y w spó ce Drewno.pl Sp. z o.o. Emitent zby  30.01.2007 roku.
rzecz spó ki Citynet Media Sp. z o.o. Postanowienie S du Rejonowego w Bydgoszczy XII Wydzia
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Gospodarczy Krajowego Rejestru S dowego w przedmiocie rejestracji zmian wynikaj cych z
dokonanej sprzeda y udzia ów zosta o wydane w dniu 12 lutego 2007 roku.

W latach 2004-2006 Emitent realizowa  transakcje sprzeda y ze spó k  powi zan  Drewno.pl Sp. z
o.o..

Drewno.pl Sp. z o.o. 2006 2005 2004

Zakup (tys. z ) 0 0 0

Sprzeda  (tys. z ) 13 55 14

Transakcje w okresach obj tych sprawozdaniami realizowane by y na warunkach rynkowych.

Hurtopon.pl Sp. z o.o. – spó ka wspó zale na –  Emitent jest w a cicielem 25 udzia ów o cznej
warto ci 25 000 z , stanowi cych 50% kapita u zak adowego i g osów w spó ce.

Emitent nie realizowa  adnych transakcji ze spó k  Hurtopon.pl Sp. z o.o.

Hammerdeals.pl Sp. z o.o. – spó ka stowarzyszona - Emitent jest w a cicielem 96 udzia ów o cznej
warto ci 96 000 z , stanowi cych 49,74% kapita u zak adowego i g osów w spó ce

W rozumieniu MSR 24 Emitent realizowa  transakcje sprzeda y ze spó k  powi zan  Hammerdeals.pl
Sp. z o.o..

Hammerdeals Sp. z o.o. 2006 2005 2004

Zakup (tys. z ) 28 0 80

Sprzeda  (tys. z ) 53 51 4

Transakcje w okresach obj tych sprawozdaniami realizowane by y na warunkach transakcji
rynkowych.
Marketeo.com Sp. z o.o. (dawniej Citynet Media Sp. z o.o.) – spó ka powi zana w której:

- Prezes Zarz du Emitenta p. Dariusz Topolewski posiada 423 udzia y o warto ci 21150 z  stanowi ce 42,3%
kapita u zak adowego i g osów w spó ce

- Cz onek Zarz du Emitenta p. Arkadiusz Kocemba posiada 93 udzia y o warto ci 4650 z  stanowi ce 9,3%
kapita u zak adowego i g osów w spó ce

- Prezes Rady Nadzorczej p. Ryszard Zawieruszy ski posiada 388 udzia ów o warto ci 19400 z  stanowi ce
38,8% kapita u zak adowego i g osów w spó ce

- Cz onek Rady Nadzorczej p. Maciej witalski posiada 50 udzia ów o warto ci 2500 z  stanowi ce 5% kapita u
zak adowego i g osów w spó ce

- Cz onek Rady Nadzorczej p. Seweryn Rutkowski posiada 46 udzia ów o warto ci 2300 z  stanowi ce 4,6%
kapita u zak adowego i g osów w spó ce

W rozumieniu MSR 24 Emitent realizowa  transakcje sprzeda y ze spó k  powi zan  Marketeo.com
Sp. z o.o..

Marketeo.com Sp. z o.o. 2006 2005 2004

Zakup (tys. z ) 29 191 428

Sprzeda  (tys. z ) 190 16 30

W 2006 r. Emitent sprzeda  na rzecz Marketeo.com Sp. z o.o. rodki trwa e, z których przychód w
kwocie 55 tys. z  wykazany zosta  w pozosta ych przychodach operacyjnych w rachunku zysków i
strat.

Transakcje w okresach obj tych sprawozdaniami realizowane by y na warunkach transakcji
rynkowych.

8. Informacje o wspólnych przedsi wzi ciach
W latach 2004 - 2006 r. Spó ka nie realizowa a wspólnych przedsi wzi .

9. Informacje o przeci tnym zatrudnieniu /w przeliczeniu na pe ne etaty
Tabela 104 Struktura zatrudnienia w etatach w latach 2004-2006
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Zatrudnienie (etaty) 2006 2005 2004

Pracownicy na stanowiskach robotniczych 24 18 11

Pracownicy na stanowiskach nierobotniczych 23 17 11

Zatrudnienie ogó em 24 18 11

10. Wynagrodzenie wyp acone Cz onkom Zarz du i Radzie Nadzorczej (w z )

W Spó ce nie by o Rady Nadzorczej do 5 lutego 2007 roku. Rady Nadzorczej powo ana zosta a na
mocy uchwa y nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 5 lutego 2007 roku w sprawie
przekszta cenia Spó ki w spó ke akcyjn

Tabela 105 Wynagrodzenie wyp acone osobom zarz dzaj cym

ZARZ D

L.p Nazwisko i Imi 2006 2005 2004

1 D.Topolewski 75 38 0

2 R.Zawieruszy ski 19 38 0

3 A.Reysowski 8 0 0

4 A.Kocemba 19 0 0

Razem 121 76 0

11. Po yczki udzielone Cz onkom Zarz du

Spó ka nie udziela a adnych po yczek, gwarancji, por cze  Zarz dowi oraz ich osobom bliskim.

12. Informacje o znacz cych zdarzeniach z lat ubieg ych w sprawozdaniu finansowym za
bie cy okres

W sprawozdaniu finansowym za 2006 rok nie wyst pi y zdarzenia dotycz ce lat ubieg ych.

13. Informacje o znacz cych zdarzeniach, jakie wyst pi y po dniu bilansowym nie
uwzgl dnionych w sprawozdaniu finansowym

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników w dniu 5 lutego 2007 roku podj a uchwa  nr 1 w sprawie
przekszta cenia spó ki w spó k  akcyjn . Postanowiono mi dzy innymi:

 - ustanowi  kapita  zak adowy spó ki akcyjnej w wysoko ci 8 676 tys. z  – wskaza  sk ad pierwszej
Rady Nadzorczej Spó ki przekszta conej,

 - wyrazi  zgod  na brzmienie statutu spó ki akcyjnej.

Przekszta cenie Emitenta w spó k  akcyjn  zosta o zarejestrowane w Krajowym Rejestrze S dowym
w dniu 5 marca 2007 roku

14. Sprawozdanie finansowe skorygowane wska nikiem inflacji

Z uwagi na fakt, e ostatnie 3 lata dzia alno ci Emitenta przypada y na okres charakteryzuj cy si
wska nikiem inflacji skumulowanej poni ej 100 %, nie przedstawia si  sprawozdania finansowego
skorygowanego o wska nik inflacji.

15. Obja nienie ró nic pomi dzy danymi ujawnionymi w historycznych sprawozdaniach
finansowych, a uprzednio sporz dzonymi i opublikowanymi  sprawozdaniami finansowymi

Spó ka sporz dzi a sprawozdania finansowe, które zosta y z o one do S du Rejonowego XIII Wydzia
Gospodarczy KRS w Bydgoszczy oraz do Urz du Skarbowego za nast puj ce okresy:

a) od 1 pa dziernika 2003 roku do 31 marca 2004 roku,
b) od 1 kwietnia 2004 roku do 31 grudnia 2005 roku.
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Sprawozdania finansowe za wy ej wymienione okresy nie by y badane przez bieg ego rewidenta, co
by o zgodne z ustawa o rachunkowo ci.

Dla potrzeb niniejszego Prospektu Spó ka sporz dzi a sprawozdania finansowe za nast puj ce
okresy:

a) od 19 wrze nia 2003 roku do 31 grudnia 2004 roku,
b) od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku,
c) od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.

Sprawozdania finansowe zako czone na dzie  31 grudnia 2004 roku, 31 grudnia 2005 roku i 31
grudnia 2006 roku zosta y sporz dzone wed ug tych samych zasad rachunkowo ci i z zachowaniem
zasad wyceny bilansowej, na podstawie danych finansowych wynikaj cych z ksi g rachunkowych. Z
tym, e w sprawozdaniach zako czonych 31 grudnia 2004 roku oraz 31 grudnia 2005 roku zawarto
kwoty, które nie wynika y z ksi g roku badanego, a zosta y wprowadzone do ksi g roku 2006.

Kwoty wprowadzone zosta y do sprawozda  jedynie statystycznie - dotyczy y przekszta cenia leasingu
operacyjnego na leasing finansowy, utworzonych rezerw na wiadczenia pracownicze z tytu u nie
wykorzystanych urlopów oraz utworzenia podatku odroczonego z tych tytu ów.

Poni ej zaprezentowano kwoty z tytu u wy ej wymienionych ró nic.

Lp Wyszczególnienie (w tys. z ) 31.12.2005 31.12.2004

1 Warto  netto przedmiotu leasingu   60  146  9

2 Zobowi zanie z tytu u leasingu   53     123

3 Rezerwy na wiadczenia pracownicze   20         5

4. Rezerwy pozosta e        0       22

5 Podatek odroczony      4         4

6 Zwi kszenie lub zmniejszenie zysku netto - 24       - 45

Urz d Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy w dniu 9.10.2006 r wszcz  dochodzenie w sprawie nie
sporz dzenia przez spó k  OPONY.COM sprawozdania finansowego na dzie  31.12.2004 r.

W przedmiotowej sprawie ustalono, e Emitent nieprawid owo dokona  zmiany lat obrotowych i
pierwszy rok obrotowy powinien zawiera  okres 01.10.2003-31.12.2004, a drugi 01.01.2005-
31.12.2005. W zwi zku z tym zmienione zosta y postanowienia umowy Spó ki w zakresie trwania
pierwszego roku obrotowego.

Organ podatkowy ustali  e Spó ka OPONY.COM nie sporz dzi a sprawozdania finansowego na dzie
31.12.2004 z uwagi na nieskuteczne – z punktu ustawy o rachunkowo ci – ustalenie roku obrotowego.
Jednocze nie wype niony zosta  obowi zek sporz dzenia takiego sprawozdania i og oszenia go,
jednak sprawozdanie obejmowa o okres od 01.10.2003 do 31.03.2004, a nast pnie za okres
01.04.2004-31.12.2005. W obu przypadkach sprawozdania zosta y zatwierdzone uchwa ami i z o one
w KRS. Zatem wszystkie dane za ca y okres dotycz cy dzia alno ci spó ki OPONY.COM zosta y
obj te sprawozdaniami.

W trakcie post powania przed organem podatkowym Spó ka sporz dzi a sprawozdania finansowe
oraz zeznania CIT-8 za okresy 01.10.2003-31.12.2004 i 01.01.2005-31.12.2005.

W trakcie sporz dzania prospektu Spó ka zdecydowa a si  na przyj cie takich okresów obrotowych
które umo liwiaj  dokonanie analizy porównawczej i w zwi zku z tym do prospektu przyj to okresy
obrachunkowe 19.09.2003-31.12.2004, 01.01.2005-31.12.2005, 01.01.2006-31.12.2006.

Post powanie przygotowawcze, po analizie i tre ci i przes uchaniach wiadków nie dostarczy o
podstaw do wniesienia aktu oskar enia ze wzgl du na znikoma szkodliwo  spo eczn  czynu.

Spó ka dokona a zap aty podatku i odsetek, których wielko  okre la  protokó  pokontrolny, i w zwi zku
z tym ponios a wszelkie konsekwencje nieskutecznego ustalenia lat obrotowych.
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16. Zmiany stosowanych zasad rachunkowo ci i sposobu sporz dzania sprawozdania
finansowego

W latach 2004, 2005 i 2006 nie by o zmian stosowanych zasad rachunkowo ci

17. Dokonane korekty b dów podstawowych

Nie wyst powa y korekty b dów podstawowych.

18. Informacja o kontynuowaniu dzia alno ci

Sprawozdanie finansowe zosta o sporz dzone przy za o eniu kontynuowania dzia alno ci
gospodarczej oraz braku zagro enia jej kontynuacji.

Nie wyst puj  symptomy zagro e  w kontynuowania dzia alno ci przez Spó k .

19. Metoda praw w asno ci

Spó ka wykaza a w sprawozdaniu finansowym warto  udzia ów w spó ce stowarzyszonej w cenie
nabycia z uwagi na niewielki wp yw na wynik finansowy, gdyby do wyceny zastosowano metod  praw
w asno ci. W oparciu o pkt 21 Dodatkowych Not obja niaj cych do Rozporz dzenia Ministra
Finansów z dnia 18 pa dziernika 2005 roku w sprawie zakresu informacji wykazywanych w
sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, wymaganych w
prospekcie emisyjnym dla emitentów z siedzib  na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, dla których
w a ciwe s  polskie zasady rachunkowo ci zastosowanie metody praw w asno ci do wyceny udzia ów
mia oby nast puj cy wp yw na wynik finansowy Emitenta w poszczególnych latach: za rok 2004 wynik
finansowy nie uleg by zmianie, za rok 2005 wynik finansowy uleg by zmniejszeniu o kwot  10 tys. z ,
za  za rok 2006 zmniejszy by si  o kwot  3 tys. z .

20. Podstawa prawna niesporz dzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Spó ka nie tworzy grupy kapita owej i  nie sporz dza skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowo ci.

21. Informacje o relacjach mi dzy prawnym poprzednikiem a Emitentem oraz o sposobie i
zakresie przej cia aktywów i pasywów

W okresie obj tym historycznymi informacjami finansowymi, tj. w okresie 2004 – 2006 nie nast pi a
zmiana formy prawnej Emitenta. Zmiana formy prawnej Emitenta poprzez przekszta cenie spó ki z
ograniczon  odpowiedzialno ci  w spó k  akcyjn  nast pi a na podstawie uchwa y Nadzwyczajnego
Zgromadzenia Wspólników Spó ki OPONEO.PL Sp. z o.o. z dnia 5 lutego 2007 roku, które to
przekszta cenie zosta o zarejestrowane przez w a ciwy s d rejestrowy w dniu 5 marca 2007 roku.

20.4. Badanie historycznych rocznych informacji finansowych

20.4.1. O wiadczenie stwierdzaj ce, e historyczne dane finansowe zosta y zbadane przez
bieg ego rewidenta

Historyczne sprawozdania finansowe za lata 2004-2006 zosta y zbadane przez bieg ego rewidenta Pani
Barbar  Sieradzk - nr ewidencyjny 8343/2743.

Bieg y rewident nie wyrazi  negatywnej opinii o badanych historycznych sprawozdaniach finansowych, jak
równie  opinie te nie zawieraj  zastrze e . Bieg y rewident nie odmówi  wydania opinii na temat
historycznych sprawozda  finansowych.

20.4.2. Wskazanie innych informacji w prospekcie, które zosta y zbadane przez bieg ych
rewidentów

W Prospekcie emisyjnym nie przedstawiono innych informacji, które zosta y zbadane przez bieg ych
rewidentów z wyj tkiem historycznych sprawozda  finansowych za lata 2004-2006 oraz prognozy
wyników na lata 2007-2008 przedstawionych w pkt 13 Dokumentu Rejestracyjnego Prospektu
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20.4.3. Wskazanie róde  danych finansowych zamieszczonych w Prospekcie, które nie
pochodz  ze sprawozda  finansowych Emitenta zbadanych przez bieg ego
rewidenta

Polskie Badania Internetu – Megapanel PBI/Gemius, Bankier.pl S.A., eMarketer.com i Continental
Opony Polska.

20.5. Data najnowszych informacji finansowych

20.5.1. Wskazanie najnowszych danych finansowych zbadanych przez bieg ego rewidenta

Ostatnie roczne informacje finansowe zbadane przez bieg ego rewidenta dotycz  roku obrotowego 2006.

20.6. ródroczne i inne informacje finansowe

Nast pne jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta, które b dzie opublikowane sporz dzone
zostanie zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowo ci.

Poni ej Emitent przedstawia podstawowe dane finansowe dotycz ce I kwarta u 2007 r. Przedstawione
dane finansowe nie podlega y badaniu bieg ego rewidenta. Poni sze dane finansowe zosta y
sporz dzone przez s u by ksi gowe Emitenta na potrzeby niniejszego Prospektu Emisyjnego.

Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2007 – 31.03.2007 (w tys z )

Tre Sumy za okres

01.01.07-31.03.07

A. Przychody netto ze sprzeda y i zrównane z nimi, w tym 9 400,6

          - od jednostek powi zanych 9,0

  I. Przychody netto ze sprzeda y produktów 220,7

  II. Zmiana stanu produktów(zwi kszenie-warto  dodatnia,zmniejszenie-warto  ujemna)

  III. Koszt wytworzenia produktów na w asne potrzeby jednostki 0,00

  IV. Przychody netto ze sprzeda y towarów i materia ów 9 179,9

B. Koszt dzia alno ci operacyjnej 8 921,3

  I. Amortyzacja 58,5

  II. Zu ycie materia ów i energii 35,5

  III. Us ugi obce 533,4

  IV. Podatki i op aty, w tym: 7,2

          - podatek akcyzowy 0,00

  V. Wynagrodzenia 319,3

  VI. Ubezpieczenia spo eczne i inne wiadczenia 60,8

  VII. Pozosta e koszty rodzajowe 16,9

  VIII. Warto  sprzedanych towarów i materia ów 7 889,7

C. Zysk (strata) ze sprzeda y (A-B) 479,3

D. Pozosta e przychody operacyjne 8,9

  I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwa ych 0,00

  II. Dotacje 0,00

  III. Inne przychody operacujne 8,9
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E. Pozosta e koszty operacyjne 2,9

  I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwa ych 0,00

  II. Aktualizacja warto ci aktywów niefinansowych 0,00

  III. Inne koszty operacyjne 2,9

F. Zysk (strata) z dzia alno ci operacyjnej (C+D-E) 485,3

G. Przychody finansowe 68,7

  I. Dywidendy i udzia y w zyskach, w tym: 0,00

          - dla jednostek powi zanych 0,00

  II. Odsetki, w tym: 9,7

          - od jednostek powi zanych 0,00

  III. Zysk ze zbycia inwestycji 0,00

  IV. Aktualizacja warto ci inwestycji 0,00

  V. Inne 58,9

H. Koszty finansowe 90,7

  I. Odsetki, w tym: 0,3

          - od jednostek powi zanych 0,00

  II. Strata ze zbycia inwestycji 0,00

  III. Aktualizacja warto ci inwestycji 0,00

  IV. Inne 90,4

I. Zysk (strata) z dzia alno ci gospodarczej (F+G-H) 463,2

J. Wynik zdarze  nadzwyczajnych (J.I.-J.II.) 0,00

  I. Zyski nadzwyczajne

  II. Straty nadzwyczajne

K. Zysk (strata) brutto (I±J) 463,2

L. Podatek dochodowy 90,9

M. Pozosta e obowi zkowe zmniejszenia zysku (zwi kszenia straty) 0,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 372,3

Bilans na 31.03.2007 (w tys z )
AKTYWA Stan na koniec

okresu
PASYWA Stan na koniec

okresu

31.03.07 31.03.07

A. AKTYWA TRWA E (I+II+III+IV+V)
9 736,2

A. KAPITA  (FUNDUSZ) W ASNY
(I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX) 10 465,2

  I. Warto ci niematerialne i prawne (1 do 4) 8 653,3   I. Kapita  (fundusz) podstawowy 8 676,0

    1. Koszty zako czonych prac rozwojowych
0,0

  II. Nale ne wp aty na kapita
podstawowy (wielko  ujemna) 0,0

    2. Warto  firmy
8 626,0

  III. Udzia y (akcje) w asne
(wielko  ujemna) 0,0

    3. Inne warto ci niematerialne i prawne 27,3   IV. Kapita  (fundusz) zapasowy 1 420,6

    4. Zaliczki na warto ci niematerialne i
prawne 0,0

  V. Kapita  (fundusz) z aktualizacji
wyceny 0,0

  II. Rzeczowe aktywa trwa e (1 do 3)
920,6

  VI. Pozosta e kapita y (fundusze)
rezerwowe 0,0
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    1. Srodki trwa e (a-e) 111,8   VII. Zysk (strata) z lat ubieg ych -3,7

        a) grunty (w tym prawo do u ytkowania
wieczystego gruntu) 0,0

  VIII. Zysk (strata) netto
372,3

        b) budynki, lokale i obiekty in ynierii
ladowej i wodnej 0,0

  IX. Odpisy z zysku netto w ci gu
roku obrotowego (wielko  ujemna) 0,0

        c) urz dzenia techniczne i maszyny 60,9

        d) rodki transportu 37,9

        e) inne rodki trwa e 13,0

    2. rodki trwa e w budowie 808,8

    3. Zaliczki na rodki trwa e w budowie 0,0

  III. Nale no ci d ugoterminowe (1 do 2) 0,0

  IV. Inwestycje d ugoterminowe (1 do 4) 144,0

    1. Nieruchomo ci

    2. Warto ci niematerialne i prawne

    3. D ugoterminowe aktywa finansowe (a-b) 144,0

        a) w jednostkach powi zanych 144,0

          - udzia y lub akcje 144,0

          - inne papiery warto ciowe

          - udzielone po yczki

          - inne d ugoterminowe aktywa
finansowe

        b) w pozosta ych jednostkach 0,0

          - udzia y lub akcje

          - inne papiery warto ciowe

          - udzielone po yczki

          - inne d ugoterminowe aktywa
finansowe

    4. Inne inwestycje d ugoterminowe

  V. D ugoterminowe rozliczenia
mi dzyokresowe (1 do 2) 18,4

    1. Aktywa z tytu u odroczonego podatku
dochodowego 18,4

    2. Inne rozliczenia mi dzyokresowe

B. AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)
7 725,3

B. ZOBOWI ZANIA I REZERWY
NA ZOBOWI ZANIA (I+II+III+IV) 6 996,3

  I. Zapasy (1do 5)
2 851,2

  I. Rezerwy na zobowi zania (1
do 3) 96,6

    1. Materia y     1. Rezerwa z tytu u odroczonego
podatku dochodowego

    2. Pó produkty i produkty w toku     2. Rezerwa na wiadczenia
emerytalne i podobne 36,0

    3. Produkty gotowe           - d ugoterminowa

    4. Towary 2 851,2           - krótkoterminowa 36,0

    5. Zaliczki na dostawy     3. Pozosta e rezerwy 60,6

  II. Nale no ci krótkoterminowe (1 do 2) 2 663,9           - d ugoterminowe

    1. Nale no ci od jednostek powi zanych
(a-b) 0,0

          - krótkotwrminowe
60,6

        a) z tytu u dostaw i us ug o okresie 0,0   II. Zobowi zania 0,0
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sp aty d ugoterminowe (1 do 2)

          - do 12 miesi cy     1. Wobec jednostek powi zanych

          - powy ej 12 miesi cy     2. Wobec pozosta ych jednostek
(a-d) 0,0

        b) inne         a) kredyty i po yczki

    2. Nale no ci od pozosta ych jednostek (a-
d) 2 663,9

        b) z tytu u emisji d u nych
papierów warto ciowych

        a) z tytu u dostaw i us ug o okresie
sp aty 2 229,6

        c) inne zobowi zania
finansowe

          - do 12 miesi cy 2 229,6         d) inne

          - powy ej 12 miesi cy
0,0

III. Zobowi zania
krótkoterminowe (1 do 3) 6 892,4

        b) z tytu u podatków, dotacji, ce , ubezpiecze  spo ecznych i
zdrowotnych oraz innych wiadcze                                          40,5

    1. Wobec jednostek powi zanych
(a-b) 0,0

        c) inne
393,8

        a) z tytu u dostaw i us ug, o
okresie wymagalno ci: 0,0

        d) dochodzone na drodze s dowej 0,0           - do 12 miesi cy

  III. Inwestycje krótkoterminowe (1 do 2) 1 956,1           - powy ej 12 miesi cy

    1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (a-
c) 1 956,1

        b) inne

        a) w jednostkach powi zanych
0,0

    2. Wobec pozosta ych jednostek
(a-i) 6 892,4

          - udzia y lub akcje         a) kredyty i po yczki

          - inne papiery warto ciowe         b) z tytu u emisji d u nych
papierów warto ciowych

          - udzielone po yczki         c) inne zobowi zania
finansowe 15,8

          - inne krótkoterminowe aktywa
finansowe

        d) z tytu u dostaw i us ug, o
okresie wymagalno ci: 6 235,0

        b) w pozosta ych jednostkach 0,0           - do 12 miesi cy 6 235,0

          - udzia y lub akcje           - powy ej 12 miesi cy

          - inne papiery warto ciowe         e) zaliczki otrzymane na
dostawy

          - udzielone po yczki         f) zobowi zania wekslowe

          - inne krótkoterminowe aktywa
finansowe

        g) z tytu u podatków, ce ,
ubezpiecze  i innych wiadcze 514,7

        c) rodki pieni ne i inne aktywa
pieni ne 1 956,1

        h) z tytu u wynagrodze
0,0

          - rodki pieni ne w kasie i na
rachunkach 1 956,1

        i ) inne
126,9

          - inne rodki pieni ne     3. Fundusze specjalne

          - inne aktywa pieni ne   IV. Rozliczenia mi dzyokresowe
(1 do 2) 7,3

    2. Inwestycje krótkoterminowe     1. Ujemna warto  firmy

  IV. Krótkoterminowe rozliczenia
mi dzyokresowe 254,0

    2. Inne rozliczenia
mi dzyokresowe 7,3

          - d ugoterminowe 7,3

          - krótkoterminowe

AKTYWA RAZEM 17 461,5 PASYWA RAZEM 17 461,5

Rachunek przep ywów pienie nych za okres 01.01.2007 – 31.03.2007 (w tys z )
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Sumy za okres

Tre 01.01.07-31.03.07

A. Przep ywy rodków pieni nych z dzia alno ci operacyjnej 731,8

  I. Zysk (strata) netto 372,3

  II. Korekty razem 358,9

    1. Amortyzacja 58,5

    2. Zyski (straty) z tytu u ró nic kursowych 0,0

    3. Odsetki i udzia y w zyskach (dywidendy) 0,4

    4. Zysk (strata) z dzia alno ci inwestycyjnej 0,0

    5. Zmiana stanu rezerw 49,7

    6. Zmiana stanów zapasów -2 025,5

    7. Zmiana stanów nale no ci -1314,5

    8. Zmiana stanu zobowi za  krótkoterminowych, z wyj tkiem po yczek i kredytów 3847,5

    9. Zmiana stanu rozlicze  mi dzyokresowych -256,4

    10. Inne korekty

  III. Przep ywy pieni ne netto z dzia alno ci operacyjnej (I±II) 731,8

B. Przep yw rodków pieni nych z dzia alno ci inwestycyjnej -61,2

  I. Wp ywy 25,0

    1. Zbycie warto ci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwa ych

    2. Zbycie inwestycji w nieruchomo ci oraz warto ci niematerialne i prawne

    3. Z aktywów finansowych, w tym: 25,0

      a) w jednostakach powi zanych

      b) w pozosta ych jednostach 25,0

        - zbycie aktywów finansowych 25,0

        - dywidendy i udzia y w zyskach

        - sp ata udzielonych po yczek d ugoterminowych

        - odsetki

        - inne wp ywy z aktywów finansowych

    4. Inne wp ywy inwestycyjne

  II. Wydatki 86,2

    1. Nabycie warto ci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwa ych 43,9

    2. Inwestycje w nieruchomo ci oraz warto ci niematerialne i prawne 42,3

    3. Na aktywa finansowe, w tym: 0,0

      a) w jednostakach powi zanych

      b) w pozosta ych jednostach 0,0

        - nabycie aktywów finansowych

        - udzielone po yczki d ugoterminowe

    4. Inne wydatki inwestycyjne

  III. Przep ywy pieni ne netto z dzia alno ci inwestycyjnej (I-II) -61,2

C. Przep ywy rodków pieni nych z dzia alno ci finansowej -6,9
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  I. Wp ywy 0,0

    1. Wp ywy netto z wydania udzia ów (emisji akcji) i innych instrumentów kapita owych oraz dop at do kapita u

    2. Kredyty i po yczki

    3. Emisja d u nych papierów warto ciowych

    4. Inne wp ywy finansowe

  II. Wydatki 6,9

    1. Nabycie udzia ów (akcji) w asnych 0,0

    2. Dywidendy i inne wyp aty na rzecz w a cicieli 0,0

    3. Inne, ni  wyp aty na rzecz w a cicieli, wydatki z tytu u podzia u zysku 0,0

    4. Sp aty kredytów i po yczek 0,0

    5. Wykup d u nych papierów warto ciowych 0,0

    6. Z tytu u innych zobowi za  finansowych 0,0

    7. P atno ci zobowi za  z tytu u umów leasingu finansowego 6,6

    8. Odsetki 0,3

    9. Inne wydatki finansowe 0,0

  III. Przep ywy pieni ne netto z dzia alno ci finansowej (I-II) -6,9

D. Przep ywy pieni ne netto razem (A.III ± B.III ± C.III) 663,7

E. Bilansowa zmiana stanu rodków pieni nych, w tym

    - zmiana stanu srodków pieni nych z tytu u ró nic kursowych

F. rodki pieni ne na pocz tek okresu 1 292,4

G. rodki pieni ne na koniec okresu (F ± D), w tym 1 956,1

    - o ograniczonej mo liwo ci dysponowania

20.7. Polityka dywidendy

W latach 2004-2006 Emitent nie wyp aca  dywidendy. W ci gu najbli szych 3 lat z powodu
oczekiwanego dynamicznego rozwoju dzia alno ci Spó ki Zarz d OPONEO.PL S.A. nie przewiduje
rekomendowania wyp aty dywidendy. Ca y zysk netto ma by  zatrzymywany w Spó ce i powi ksza
zasoby kapita u w asnego.

20.8. Post powania s dowe i arbitra owe

W okresie ostatnich 3 lat Spó ka nie by a stron  adnego post powania s dowego lub
administracyjnego, którego wynik ma lub mo e mie  istotne znaczenie dla dzia alno ci Spó ki.

Brak jest post powa  arbitra owych, których Spó ka jest stron .

Brak jest post powa  administracyjnych prowadzonych przeciwko Spó ce.

Brak jest post powa  podatkowych prowadzonych lub zagra aj cych Spó ce.

Brak jest post powa  z zakresu ochrony rodowiska prowadzonych przeciwko Spó ce lub gro cych
Spó ce.

Brak jest post powa  dotycz cych praw w asno ci intelektualnej Spó ki.

Brak jest post powa  karnych dotycz cych Spó ki.

Brak jest post powa  egzekucyjnych prowadzonych przeciwko Spó ce.
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20.9. Znacz ce zmiany w sytuacji finansowej lub handlowej Emitenta

Na mocy uchwa y z dnia 5 lutego 2007 roku Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spó ki z
ograniczon  odpowiedzialno ci  pod firm  OPONEO.PL Sp. z o.o. nast pi o przekszta cenie spó ki w
spó k  akcyjn  pod firm  OPONEO.PL S.A. Przekszta cenie spó ki zosta o zarejestrowane w rejestrze
przedsi biorców Krajowym Rejestrze S dowym postanowieniem S du Rejonowego w Bydgoszczy
XIII Wydzia  Gospodarczy Krajowego Rejestru S dowego z dnia 5 marca 2007 roku. Kapita
zak adowy spó ki przekszta conej OPONEO.PL S.A. zosta  w ca o ci pokryty przedsi biorstwem spó ki
przekszta canej OPONEO.PL Sp. z o.o. i wynosi 8.676.000 z otych.

Ponadto, co wskazano powy ej, od daty zako czenia ostatniego okresu obrotowego za który zosta y
opublikowane zbadane dane finansowe, tj. od dnia 31 grudnia 2006 roku, nie zasz y znacz ce zmiany
w sytuacji finansowej lub pozycji handlowej Emitenta.



Dokument Rejestracyjny

176                                                                    Prospekt Emisyjny Akcji OPONEO.PL SA

21. Informacje dodatkowe

21.1. Informacje dotycz ce kapita u zak adowego Emitenta

21.1.1. Wielko  wyemitowanego kapita u zak adowego

Kapita  zak adowy Emitenta wynosi 8 676 000 z otych (osiem milionów sze set siedemdziesi t sze
tysi cy) z otych i jest podzielony na 8 676 000 (osiem milionów sze set siedemdziesi t sze  tysi cy)
akcji zwyk ych na okaziciela serii A o numerach od 01 do 8 676 000, ka da o warto ci nominalnej 1 z
(jeden z oty). Emitent powsta  na podstawie uchwa y Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spó ki z ograniczon  odpowiedzialno ci  pod firm  OPONEO.PL Sp. z o.o. podj tej w dniu 5 lutego
2007 roku i zaprotoko owanej przez Notariusza w Bydgoszczy Monik  Gutma sk -Paw owsk
Repertorium A nr 744/2007. Spó ka akcyjna pod firm  OPONEO.PL S.A. zosta a zarejestrowana przez
S d Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydzia  Gospodarczy Krajowego Rejestru S dowego w dniu 5
marca 2007 roku.

Uchwa  NWZA nr 1 z dnia 13 marca 2007 roku wszystkie akcje imienne serii A zosta y zamienione na
akcje na okaziciela, w zwi zku ze z o eniem przez wszystkich akcjonariuszy posiadaj cych cznie
100% akcji imiennych serii A wniosku o zamian . Zamiana zosta a zarejestrowana  przez S d
Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydzia  Gospodarczy Krajowego Rejestru S dowego w dniu 27
czerwca 2007 roku.

Akcje serii A

Podstaw  prawn  emisji akcji oznaczonych jako seria A stanowi akt zawi zania i statut spó ki akcyjnej
- akt notarialny z dnia 5 lutego 2007 roku sporz dzony przez Notariusza w Bydgoszczy Monik
Gutma sk -Paw owsk  Repertorium A nr 744/2007. Akcje serii A w ilo ci 8 676 000 sztuk o warto ci
nominalnej 1 z  ka da, obj te zosta y przez za o ycieli w ilo ci okre lonej w § 8 Statutu przyj tego tym
aktem. Kapita  zak adowy Spó ki w wysoko ci 8 676 000 z otych zosta , w trybie art. 551 i nast.
Kodeksu spó ek handlowych, w ca o ci pokryty przedsi biorstwem spó ki przekszta canej
OPONEO.PL Sp. z o.o. z siedzib  w Bydgoszczy przy ul. Wojska Polskiego 8, zgodnie z § 8 ust. 3
Statutu Emitenta. Akcje serii A zosta y zarejestrowane przez S d Rejonowy w Bydgoszczy XIII
Wydzia  Gospodarczy Krajowego Rejestru S dowego w dniu 5 marca 2007 roku.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podj o w dniu 13 marca 2007 roku uchwa
numer 1 w przedmiocie zamiany wszystkich akcji zwyk ych imiennych serii A na akcje zwyk e na
okaziciela serii A, w zwi zku ze z o eniem Zarz dowi Spó ki przez wszystkich akcjonariuszy Emitenta
wniosku o dokonanie zamiany. Zamiana zosta a zarejestrowana  przez S d Rejonowy w Bydgoszczy,
XIII Wydzia  Gospodarczy Krajowego Rejestru S dowego w dniu 27 czerwca 2007 roku.

Akcje serii B

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podj o w dniu 13 marca 2007 roku uchwa
numer 3 w przedmiocie mi dzy innymi podwy szenia kapita u zak adowego Emitenta z kwoty 8 676
000 z otych do kwoty nie ni szej ni  8 676 001 z otych i nie wy szej ni  12 676 000 poprzez emisj  od
1 do 4 000 000 akcji zwyk ych na okaziciela serii B o warto ci nominalnej 1 z oty ka da, na podstawie
art. 310 § 2 w zwi zku z art. 431 § 7 Kodeksu spó ek handlowych oraz upowa nienia Zarz du do
dookre lenia wysoko ci kapita u zak adowego zgodnie z art. 431 § 7 KSH w zwi zku z art. 310 KSH.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podj o ponadto w dniu 13 marca 2007 roku
uchwa  numer 5 w przedmiocie dematerializacji akcji zwyk ych na okaziciela serii A i B oraz praw do
akcji serii B.

Obj cie nowych akcji zwyk ych na okaziciela serii B nast pi w drodze zaoferowania akcji w drodze
subskrypcji otwartej w ramach oferty publicznej. W zwi zku z powy szym kapita  zak adowy wynosi od
8 676 001 do 12 676 000 z otych.

W okresie obj tym historycznymi informacjami finansowymi spó ka prowadzi a dzia alno  w formie
spó ki z ograniczon  odpowiedzialno ci , wi c nie posiada a akcji, jak równie  nie istnia y akcje w
obrocie oraz w ww. okresie obj tym historycznymi informacjami finansowymi adna cz  kapita u
zak adowego nie zosta a op acona w postaci aktywów innych ni  gotówk .
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21.1.2. Akcje, które nie reprezentuj  kapita u

Nie istniej  adne akcje, które nie reprezentuj  kapita u zak adowego (nie stanowi  udzia u w
kapitale).

21.1.3. Akcje Emitenta w posiadaniu Emitenta, innych osób w imieniu Emitenta lub
podmiotów zale nych Emitenta

Brak jest akcji Emitenta, b d cych w posiadaniu Emitenta, innych osób w imieniu Emitenta lub
przez podmioty zale ne Emitenta.

21.1.4. Zamienne, wymienne papiery warto ciowe lub papiery warto ciowe z warrantami

Brak jest zamiennych papierów warto ciowych, wymiennych papierów warto ciowych lub
papierów warto ciowych z warrantami.

21.1.5. Wszelkie prawa nabycia lub zobowi zania w odniesieniu do kapita u docelowego
lub zobowi zania do podwy szenia kapita u

Nie istniej  prawa nabycia lub zobowi zania w odniesieniu do kapita u autoryzowanego
(docelowego), ale niewyemitowanego, ani zobowi zania do podwy szenia kapita u.

21.1.6. Kapita  dowolnego cz onka grupy, który jest przedmiotem opcji lub wobec którego
zosta o uzgodnione warunkowo lub bezwarunkowo, e stanie si  on przedmiotem
opcji

Brak jest jakiegokolwiek kapita u cz onka grupy, który by by przedmiotem opcji lub wobec którego
zosta o uzgodnione warunkowo lub bezwarunkowo, e stanie si  on przedmiotem opcji.

21.1.7. Dane historyczne na temat kapita u zak adowego za okres obj ty historycznymi
informacjami finansowymi

Na dzie  21 pa dziernika 2003 roku kapita  zak adowy Opony.com spó ka z o.o. wynosi  50 000 z  i
dzieli  si  na 100 udzia ów o warto ci nominalnej 500 z  ka dy. Dnia 5 lutego 2007 roku Nadzwyczajne
Zgromadzenie Wspólników spó ki z o.o. podj o uchwa  w sprawie przekszta cenia spó ki z
ograniczon  odpowiedzialno ci  w spó k  akcyjn . Przekszta cenie zosta o zarejestrowane na mocy
postanowienia S du Rejonowego w Bydgoszczy XIII Wydzia  Gospodarczy Krajowego Rejestru
S dowego z dnia 5 marca 2007 roku. Kapita  zak adowy Emitenta w dniu utworzenia wynosi  8 676
000 z  i dzieli  si  na 8 676 000 akcji zwyk ych imiennych serii A o warto ci nominalnej 1 z  ka da
akcja.

W dniu 13 marca 2007 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podj o uchwa
numer 1 w przedmiocie zamiany wszystkich akcji zwyk ych imiennych serii A na akcje zwyk e na
okaziciela serii A, w zwi zku ze z o eniem Zarz dowi Spó ki przez wszystkich akcjonariuszy Emitenta
wniosku o dokonanie takiej zmiany oraz w przedmiocie zmiany Statutu. Zamiana zosta a
zarejestrowana  przez S d Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydzia  Gospodarczy Krajowego Rejestru
S dowego w dniu 27 czerwca 2007 roku.

W dniu 13 marca 2007 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podj o uchwa  nr 3
w przedmiocie podwy szenia kapita u zak adowego z kwoty 8 676 000 z  do kwoty nie ni szej ni
8 676 001 z  i nie wy szej ni  12 676 000 z  poprzez emisj  od 1 do 4 000 000 akcji zwyk ych na
okaziciela serii B o warto ci nominalnej 1 z  ka da akcja. Obj cie nowych akcji zwyk ych na okaziciela
serii B nast pi w drodze zaoferowania akcji w drodze subskrypcji otwartej w ramach oferty publicznej.
W zwi zku z powy szym kapita  zak adowy wynosi od 8 676 001 do 12 676 000 z otych.

Na dzie  z o enia Prospektu kapita  zak adowy Emitenta wynosi 8 676 000 z  i dzieli si  na 8 676 000
akcji zwyk ych na okaziciela serii A o warto ci nominalnej 1 z  ka da akcja.
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21.2. Informacje dotycz ce statutu Emitenta

21.2.1. Opis przedmiotu i celu dzia alno ci Emitenta ze wskazaniem miejsca w statucie
spó ki, w którym s  one okre lone

Przewa aj cym przedmiotem dzia alno ci gospodarczej prowadzonej przez Emitenta jest sprzeda
detaliczna cz ci i akcesoriów do pojazdów samochodowych (PKD 50.30.B).Zgodnie z § 5 Statutu
Spó ki przedmiotem dzia alno ci Emitenta jest prowadzenie wszelkiej dzia alno ci gospodarczej,
wytwórczej us ugowej i handlowej na rachunek w asny i w po rednictwie, a w szczególno ci w
zakresie, wskazanym na podstawie rozporz dzenia dnia 7 pa dziernika 1997 r. w sprawie Polskiej
Klasyfikacji Dzia alno ci (PKD) (Dz. U. z dnia 22 pa dziernika 1997 r. ze zm.). :

1. wydawanie gazet – PKD 22.12.Z,

2. wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych – PKD 22.13.Z,

3. wydawanie nagra  d wi kowych – PKD 22.14.Z,

4.  dzia alno  wydawnicza pozosta a – PKD 22.15.Z,

5.  reprodukcja nagra  d wi kowych – PKD 22.31.Z,

6.  reprodukcja nagra  wideo – PKD 22.32.Z,

7. reprodukcja komputerowych no ników informacji – PKD 22.33.Z,

8. sprzeda  hurtowa cz ci i akcesoriów do pojazdów samochodowych - PKD 50.30.A,

9. sprzeda  detaliczna cz ci i akcesoriów do pojazdów samochodowych - PKD 50.30.B,

10. sprzeda , konserwacja i naprawa motocykli oraz sprzeda  cz ci i akcesoriów do nich - PKD
50.40.Z,

11. sprzeda  hurtowa komputerów, urz dze  peryferyjnych i oprogramowania – PKD 51.84.Z,

12. sprzeda  detaliczna prowadzona przez domy sprzeda y wysy kowej – PKD 52.61.Z,

13. doradztwo w zakresie sprz tu komputerowego – PKD 72.10.Z,

14. dzia alno  edycyjna w zakresie oprogramowania – PKD 72.21.Z,

15. dzia alno  w zakresie oprogramowania, pozosta a – PKD 72.22.Z,

16. przetwarzanie danych – PKD 72.30.Z,

17. dzia alno  zwi zana z bazami danych – PKD 72.40.Z,

18. dzia alno  zwi zana z informatyk , pozosta a – PKD 72.60.Z,

19. badanie rynku i opinii publicznej - PKD 74.13.Z,

20. reklama – PKD 74.40.Z,

21. produkcja filmów i nagra  wideo – PKD 92.11.Z,

22. rozpowszechnianie filmów i nagra  wideo – PKD 92.12.Z,

23. projekcja filmów – PKD 92.13.Z.

Spó ka zosta a zawarta na czas nieograniczony. Statut nie okre la celu dzia alno ci Emitenta.
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21.2.2. Podsumowanie postanowie  statutu lub regulaminów Emitenta, odnosz cych si
do cz onków organów administracyjnych, zarz dzaj cych i nadzorczych

Organami Spó ki, zgodnie z § 12 Statutu s : Zarz d, Rada Nadzorcza, Walne Zgromadzenie.

Zarz d – postanowienia Statutu Spó ki

Zgodnie z § 13 Statutu Spó ki Zarz d jest jedno lub wieloosobowy. Cz onkowie Zarz du s
powo ywani i odwo ywani uchwa  Rady Nadzorczej, która to jednemu z nich w drodze g osowania
powierza funkcj  Prezesa Zarz du. Kadencja Zarz du trwa 5 lat.

Zgodnie z § 14 Statutu Spó ki Zarz d kieruje ca okszta tem dzia alno ci Spó ki i reprezentuje j  na
zewn trz, a tak e w s dzie. Zarz d obowi zany jest zarz dza  maj tkiem i sprawami Spó ki oraz
spe nia  swoje obowi zki ze staranno ci  wymagan  w obrocie gospodarczym, przestrzega
przepisów prawa, postanowie  Statutu i uchwa  pozosta ych organów Spó ki. Do zakresu dzia ania
Zarz du nale  w szczególno ci:

a. prowadzenie przedsi biorstwa Spó ki,

b. sporz dzanie sprawozdania, bilansu, rachunku zysków i strat w sposób i w terminach
przewidzianych w obowi zuj cych przepisach prawnych,

c. prowadzenie protoko ów Walnego Zgromadzenia, jak te  ksi gi podejmowanych uchwa ,

d. wykonywanie uchwa  Walnego Zgromadzenia oraz stosowanie si  do zalece  i uchwa  Rady
Nadzorczej,

e. wszystkie sprawy nie zastrze one do w a ciwo ci pozosta ych organów Spó ki,

Rada Nadzorcza mo e uchwali  regulamin Zarz du okre laj cy jego wewn trzn  organizacj  i
sposób wykonywania czynno ci.

Zgodnie z § 15 Statutu Spó ki do sk adania o wiadcze  woli oraz podpisywania w imieniu Spó ki
upowa nieni s  dwaj cz onkowie Zarz du dzia aj cy cznie. Zarz d obowi zany jest prowadzi
ksi g  akcji imiennych i wiadectw tymczasowych, do której nale y wpisywa  imi  i nazwisko (firm )
ka dego Akcjonariusza, adres (siedzib ) oraz ilo  i wysoko  dokonanych wp at, a tak e, na wniosek
osoby uprawnionej, wpis o przeniesieniu akcji na inn  osob  wraz z dat  wpisu, oraz wszelkie zmiany
w osobach Akcjonariuszy i posiadaniu akcji. Cz onek Zarz du nie mo e bez zgody Rady Nadzorczej
zajmowa  si  interesami konkurencyjnymi ani te  uczestniczy  w spó ce konkurencyjnej jako wspólnik
spó ki cywilnej, spó ki osobowej albo jako cz onek organu spó ki kapita owej b d  te  uczestniczy  w
innej konkurencyjnej osobie prawnej jako cz onek organu. Ka dy cz onek Zarz du ma prawo i
obowi zek prowadzenia spraw Spó ki nie przekraczaj cych zakresu zwyk ych czynno ci spó ki.

Zgodnie z § 16 Statutu Spó ki Spó ka mo e zawiera  z cz onkami Zarz du umowy o prac , umow
zarz dzania lub inne umowy okre laj ce sposób sprawowania funkcji i wiadczenia us ug przez
cz onka Zarz du. Przy zawieraniu umów z cz onkami Zarz du, Spó k  reprezentuje Rada Nadzorcza.

Rada Nadzorcza – postanowienia Statutu Spó ki

Zgodnie § 17 Statutu Spó ki Rada Nadzorcza sk ada si  z pi ciu cz onków, powo ywanych i
odwo ywanych na okres 5 lat uchwa  Walnego Zgromadzenia. Cz onkowie Rady Nadzorczej
wybieraj  ze swojego grona Przewodnicz cego.

Zarówno ca a Rada Nadzorcza, jak i jej poszczególni cz onkowie mog  by  w ka dej chwili odwo ani
przez Walne Zgromadzenie. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwo ywane s  przez ich
Przewodnicz cego lub w razie jego nieobecno ci przez innego cz onka Rady upowa nionego do tego
na pi mie przez Przewodnicz cego. Przewodnicz cy powinien niezw ocznie zwo a  zebranie Rady
Nadzorczej w razie dostarczenia mu przez cz onka Rady wniosku uzasadniaj cego potrzeb  zwo ania
takiego zebrania. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwo uje Zarz d Spó ki. Posiedzenia Rady
Nadzorczej odbywaj  si , co najmniej raz na kwarta . Z wnioskiem o zwo anie posiedzenia Rady
Nadzorczej mo e wyst pi  Zarz d oraz poszczególni cz onkowie Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza
podejmuje uchwa y, je eli na posiedzeniu jest obecna, co najmniej po owa jej cz onków, a wszyscy jej
cz onkowie zostali zaproszeni.

Zgodnie z § 18 Statutu Spó ki Cz onkowie Rady Nadzorczej mog  bra  udzia  w podejmowaniu
uchwa  rady, oddaj c swój g os na pi mie za po rednictwem innego cz onka Rady Nadzorczej.
Oddanie g osu na pi mie nie mo e dotyczy  spraw wprowadzonych do porz dku obrad na
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posiedzeniu Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza mo e podejmowa  uchwa y w trybie pisemnym lub
przy wykorzystaniu rodków bezpo redniego porozumiewania si  na odleg o . Uchwa a jest wa na,
gdy wszyscy cz onkowie rady zostali powiadomieni o tre ci projektu uchwa y. Podejmowanie uchwa
okre lonych w ust. 1 i 2 nie dotyczy wyborów przewodnicz cego i wiceprzewodnicz cego Rady
Nadzorczej, powo ania Cz onka Zarz du oraz odwo ania i zawieszenia w czynno ciach tych osób.
Ka dy z cz onków Rady Nadzorczej mo e przyprowadza  na posiedzenia Rady Nadzorczej doradc ,
który ma prawo do udzia u w dyskusji nie maj c jednak prawa do udzia u w g osowaniu.Cz onkom
RadyNadzorczej mo e by  wyp acone wynagrodzenie ustalone uchwa  Walnego Zgromadzenia.
Cz onkom Rady Nadzorczej przys uguje zwrot kosztów zwi zanych z udzia em w pracach Rady.

Rada Nadzorcza mo e uchwali  swój regulamin, który powinien by  nast pnie zatwierdzony przez
Walne Zgromadzenie. Rada Nadzorcza sprawuje sta y nadzór nad dzia alno ci  Spó ki oraz
wszystkich jej oddzia ów. Do szczególnych obowi zków Rady Nadzorczej nale y:

a) sprawowanie sta ego nadzoru nad dzia alno ci  Zarz du i sk adanie rocznych
sprawozda  z dzia alno ci Rady Nadzorczej Walnemu Zgromadzeniu,

b) badanie i opiniowanie sprawozda , o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spó ek
handlowych, w zakresie ich zgodno ci z ksi gami i dokumentami, jak i ze stanem
faktycznym,

c) opiniowanie rocznych i okresowych sprawozda  Zarz du oraz wniosków Zarz du w
sprawie podzia u zysków i ich przeznaczenia,

d) reprezentowanie Spó ki w sporach i przy zawieraniu umów pomi dzy Zarz dem lub
Cz onkiem Zarz du a Spó k , zawieszanie w czynno ciach z wa nych powodów
poszczególnych cz onków Zarz du,

e) opiniowanie wniosków Zarz du w przedmiocie zak adania nowych spó ek, przyst powanie
do spó ek ju  istniej cych i organizacji gospodarczych, nabywanie i sprzeda  udzia ów i
akcji w innych spó kach,

f) opiniowanie okresowych planów ekonomicznych spó ki,

g) udzielenie zgody zak adanie nowych spó ek, przyst powanie do spó ek ju  istniej cych i
organizacji gospodarczych, nabywanie i sprzeda  udzia ów i akcji w innych spó kach,
tworzenie i zamykanie oddzia ów, zak adów, filii, agencji, przedsi biorstw,

h) zatwierdzenie planów ekonomicznych spó ki oraz okresowych planów jej rozwoju,

i) rozpatrzenie i rozstrzyganie wniosków Zarz du,

j) nabycie, zbycie i obci enie nieruchomo ci lub udzia u w nieruchomo ci;

k) ustalanie wynagrodzenia cz onków Zarz du,

l) zatwierdzanie bud etu Spó ki,

m) wyznaczanie oraz zwalnianie bieg ych rewidentów do corocznego badania sprawozda
finansowych Spó ki oraz zatwierdzanie istotnej zmiany sposobu prowadzenia
rachunkowo ci, o ile zmiana taka nie wynika z obowi zuj cych przepisów prawa;

n) podejmowanie dzia alno ci gospodarczej w nowych ga ziach gospodarki, o ile nie
wynikaj  one z zatwierdzonego rocznego planu Spó ki;

o) zatwierdzanie umów z podmiotami zwi zanymi w asno ci , ma e stwem lub
pokrewie stwem z którymkolwiek z cz onków Zarz du,

p) zatwierdzenie regulaminu pracy Zarz du.

q) delegowanie cz onka lub cz onków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania
czynno ci Zarz du w razie zawieszenia cz onków Zarz du czy te  ca ego Zarz du,

r) udzielanie zgody Zarz dowi na powo anie Prokurentów,

s) wyra anie zgody na sprzedawanie i/lub oddawanie w leasing, zastawianie, obci anie
aktywów Spó ki o warto ci przekraczaj cej 10 % kapita u zak adowego Spó ki, o ile nie
wynikaj  one z zatwierdzonego planu rocznego Spó ki b d  biznes planu obejmuj cego
cz  lub ca o  dzia a  Spó ki,
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t) zwo ywanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, je eli Zarz d nie zwo a go w czasie
ustalonym w Statucie,

u) zwo ywanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ilekro  Rada uzna to za wskazane,
a Zarz d nie zwo a Walnego Zgromadzenia w ci gu dwóch tygodni od zg oszenia
odpowiedniego dania Rady.

W celu wype nienia spoczywaj cych na niej obowi zków Rada Nadzorcza mo e kontrolowa  wszelkie
dzia ania Spó ki, da  od Zarz du i pracowników Spó ki przedstawienia sprawozda  i sk adania
wyja nie , a tak e dokonywa  kontroli aktywów, sprawdza  ksi gi i dokumenty finansowe. Cz onków
Rady Nadzorczej wi e zakaz konkurencji w rozumieniu § 15 ust. 3 Statutu. Zgod  na zajmowanie si
interesami konkurencyjnymi udziela Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Cz onkowie Zarz du,
prokurenci, likwidatorzy, kierownik zak adu lub oddzia u oraz zatrudniony w spó ce g ówny ksi gowy,
radca prawny lub adwokat nie mog  by  jednocze nie cz onkami Rady Nadzorczej.

Zgodnie z § 19 Statutu Spó ki Cz onkowie Rady Nadzorczej wykonuj  swoje prawa i obowi zki
osobi cie. W przypadku zawierania umów pomi dzy Spó k  a cz onkami Zarz du Rada Nadzorcza
mo e upowa ni  w drodze uchwa y jednego lub wi cej cz onków do wykonywania takich czynno ci
prawnych. Od momentu wprowadzenia akcji Spó ki do obrotu na rynku regulowanym (obrotu
gie dowego), co najmniej jeden cz onek Rady Nadzorczej b dzie Cz onkiem Niezale nym. Cz onek
Niezale ny powinien spe nia  nast puj ce warunki:

1) Cz onek Niezale ny nie mo e by  osob , która by a cz onkiem Zarz du Spó ki lub
prokurentem Spó ki w okresie ostatnich trzech lat obrotowych,

2) Cz onek Niezale ny nie mo e by  pracownikiem kadry kierowniczej wy szego szczebla
Spó ki lub jednostki stowarzyszonej ze Spó k  w rozumieniu ustawy z dnia 29 wrze nia
1994 r. o rachunkowo ci, ani osob , która by a takim pracownikiem w ci gu ostatnich
trzech lat. Przez pracownika kadry kierowniczej wy szego szczebla rozumie si  osoby
b d ce kierownikiem albo dyrektorem jednostek organizacyjnych spó ki podleg e
s u bowo bezpo rednio Zarz dowi Spó ki albo okre lonym cz onkom Zarz du Spó ki,

3) Cz onek Niezale ny nie mo e otrzymywa  od Spó ki lub podmiotu stowarzyszonego ze
Spó k  innego wynagrodzenia ni  z tytu u pe nienia funkcji w Radzie Nadzorczej, w tym w
szczególno ci z tytu u udzia u w programie opcji lub innym programie wynagradzania za
wyniki,

4) Cz onek Niezale ny nie mo e by  akcjonariuszem posiadaj cym akcje Spó ki stanowi ce
5% b d  wi cej kapita u zak adowego Spó ki, ani osob  powi zan  z takim
akcjonariuszem lub reprezentuj c  takiego akcjonariusza,

5) Cz onek Niezale ny nie mo e by  osob , która obecnie utrzymuje lub w ci gu ostatniego
roku utrzymywa a znacz ce stosunki handlowe ze Spó k  lub podmiotem
stowarzyszonym ze Spó k , czy to bezpo rednio, czy w charakterze wspólnika,
akcjonariusza, cz onka zarz du, prokurenta lub pracownika kadry kierowniczej wy szego
szczebla podmiotu utrzymuj cego takie stosunki ze Spó k  lub podmiotem
stowarzyszonym ze Spó k . Przez znacz ce stosunki handlowe rozumie  nale y takie,
których warto  przekracza 5% przychodów Spó ki za ostatni rok obrotowy,

6) Cz onek Niezale ny nie mo e by  osob , która jest obecnie lub w ci gu ostatnich trzech lat
by a wspólnikiem lub pracownikiem obecnego lub by ego audytora Spó ki,

7) Cz onek Niezale ny nie mo e by  cz onkiem zarz du, ani prokurentem w innej spó ce, w
której cz onek Zarz du lub prokurent Spó ki pe ni funkcj  cz onka rady nadzorczej,

8) Cz onek Niezale ny nie mo e pe ni  funkcji w Radzie Nadzorczej d u ej ni  trzy kadencje,

9) Cz onek Niezale ny nie mo e by  ma onkiem, konkubentem ani cz onkiem bliskiej rodziny
cz onka Zarz du, prokurenta lub osób, o których mowa w ppkt. 1-8 powy ej. Za cz onka
bliskiej rodziny uwa a si  krewnych i powinowatych do drugiego stopnia.

Rada Nadzorcza - Podsumowanie postanowie  Regulaminu Rady Nadzorczej Emitenta
odnosz cych si  do cz onków organu nadzorczego.

Regulamin Rady Nadzorczej zosta  przyj ty uchwa  nr 8 NWZA OPONEO.PL S.A. z dnia 13 marca
2007 roku. Zgodnie z § 2 Regulaminu Rady Nadzorczej Emitenta Rada Nadzorcza Spó ki wybierana
jest przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Kandydatury cz onków Rady Nadzorczej powinny by
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zg aszane i szczegó owo uzasadniane w sposób umo liwiaj cy dokonanie wiadomego wyboru.
Kadencja cz onków Rady Nadzorczej trwa pi  lat. W trybie cz onkowie Rady Nadzorczej mog  by
odwo ani w takim samym trybie, w jakim s  powo ywani. Od momentu wprowadzenia akcji Spó ki do
obrotu na rynku regulowanym (obrotu gie dowego), co najmniej jeden cz onek Rady Nadzorczej
b dzie Cz onkiem Niezale nym. Cz onek Niezale ny powinien spe nia  warunki okre lone w § 19 ust.
3 Statutu Spó ki. W razie ust pienia cz onka Rady b d  wyga ni cia mandatu z innych przyczyn
przed  up ywem kadencji Rady Nadzorczej najbli sze Walne Zgromadzenie mo e uzupe ni  sk ad rady
wed ug zasad okre lonych w ust. poprzedzaj cych. Rada nadzorcza corocznie przedk ada walnemu
zgromadzeniu zwi z  ocen  sytuacji spó ki. Ocena ta powinna by  udost pniona wszystkim
akcjonariuszom w takim terminie, aby mogli si  z ni  zapozna  przed zwyczajnym walnym
zgromadzeniem.

Zgodnie z § 3 Regulaminu Rady Nadzorczej pracami Rady kieruje jej Przewodnicz cy, powo any w
trybie § 17 ust. 1 Statutu. Rada Nadzorcza Spó ki wybiera ze swojego grona sekretarza. Posiedzenia
Rady Nadzorczej zwo ywane s  przez ich Przewodnicz cego lub w razie jego nieobecno ci przez
innego cz onka Rady upowa nionego do tego na pi mie przez Przewodnicz cego. Zwo ywanie
posiedze  Rady Nadzorczej oraz tryb podejmowania uchwa  okre la § 17 Statutu Spó ki opisany
powy ej w cz ci „Rada Nadzorcza – postanowienia Statutu Spó ki”.

Zgodnie z § 4 Regulaminu Rady Nadzorczej Emitenta Cz onkowie Rady Nadzorczej powinni
podejmowa  odpowiednie dzia ania, aby otrzymywa  od Zarz du regularne i wyczerpuj ce informacje
o wszystkich istotnych sprawach dotycz cych dzia alno ci Spó ki oraz o ryzyku zwi zanym z
prowadzon  dzia alno ci  i sposobach zarz dzania tym ryzykiem. Szczegó owy zakres kompetencji
Rady Nadzorczej Spó ki okre la § 18 Statutu.

Informacja o osobistych, faktycznych i organizacyjnych powi zaniach cz onka rady nadzorczej z
okre lonym akcjonariuszem, a zw aszcza z akcjonariuszem wi kszo ciowym powinna by  dost pna
publicznie. Spó ka powinna uzyskiwa  takie informacje od cz onków Rady Nadzorczej i je
upublicznia .

Zgodnie z § 5 Regulaminu Rady Nadzorczej posiedzenia Rady Nadzorczej zwo uje i przewodniczy ich
obradom Przewodnicz cy albo Sekretarz Rady. Posiedzenia zwo uje si  w trybie okre lonym w § 3
ust. 3 i 4 Regulaminu Rady Nadzorczej, opisanym powy ej.

Zgodnie z § 6 Regulaminu Rady Nadzorczej posiedzenia Rady Nadzorczej, z wyj tkiem spraw
dotycz cych bezpo rednio zarz du lub jego cz onków, w szczególno ci odwo ania odpowiedzialno ci
oraz ustalania wynagrodzenia, powinny by  dost pne i jawne dla cz onków zarz du. W cz ci
posiedzenia Rady maj  prawo uczestniczy  tak e akcjonariusze (lub ich pe nomocnicy), których
wnioski lub odwo ania s  przedmiotem obrad; je eli zaproszony akcjonariusz lub jego pe nomocnik,
legitymuj cy si  pisemnym pe nomocnictwem nie zg osi si  na posiedzenie Rady bez uprzedniego jej
powiadomienia o przeszkodzie w stawiennictwie, Rada rozpatrzy wniosek lub odwo anie zaocznie,
powiadamiaj c zainteresowanego o podj tej decyzji listem poleconym. Cz onek rady nadzorczej
powinien umo liwi  zarz dowi przekazanie w sposób publiczny i we w a ciwym trybie informacji o
zbyciu lub nabyciu akcji spó ki lub te  spó ki wobec niej dominuj cej lub zale nej, jak równie  o
transakcjach z takimi spó kami, o ile s  one istotne dla jego sytuacji materialnej.

Zgodnie z § 7 Regulaminu Rady Nadzorczej Emitenta wynagrodzenie cz onków rady nadzorczej
powinno by  ustalane na podstawie przejrzystych procedur i zasad. Wynagrodzenie to powinno by
godziwe, lecz nie powinno stanowi  istotnej pozycji kosztów dzia alno ci Spó ki, ani wp ywa  w
powa ny sposób na jej wynik finansowy. Powinno te  pozostawa  w rozs dnej relacji do
wynagrodzenia cz onków zarz du. czna wysoko  wynagrodze  wszystkich, a tak e indywidualna
ka dego z cz onków rady nadzorczej w rozbiciu dodatkowo na poszczególne jego sk adniki powinna
by  ujawniana w raporcie rocznym wraz z informacj  o procedurach i zasadach jego ustalania.

G osowanie na posiedzeniach Rady jest jawne chyba, e którykolwiek z cz onków Rady za da
g osowania tajnego lub uchwa a dotyczy spraw osobowych albo odpowiedzialno ci cz onków w adz
Spó ki.

Zgodnie z § 9 Regulaminu posiedzenia Rady Nadzorczej Spó ki odbywaj  si  w miejscu wskazanym
w zawiadomieniu. Porz dek obrad Rady Nadzorczej nie powinien by  zmieniany lub uzupe niany w
trakcie posiedzenia, którego dotyczy. Wymogu powy szego nie stosuje si , gdy obecni s  wszyscy
cz onkowie Rady i wyra  oni zgod  na zmian  lub uzupe nienie porz dku obrad, a tak e, gdy
podj cie okre lonych dzia a  przez Rad  jest konieczne dla uchronienia Spó ki przed szkod , jak
równie  w przypadku uchwa y, której przedmiotem jest ocena, czy istnieje konflikt interesów mi dzy
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cz onkiem Rady Nadzorczej a Spó k . Zgodnie z § 10 Regulaminu protokó  z posiedzenia sporz dza
sekretarz Rady, za czaj c do niego list  obecno ci osób uczestnicz cych w posiedzeniu oraz podj te
i podpisane przez obecnych cz onków Rady uchwa y.

Zgodnie z § 11 Regulaminu, Rada Nadzorcza mo e powo a  sta e lub dora ne zespo y
specjalistyczne lub doradcze, które na zlecenie Rady opracowywa  b d  opinie, ekspertyzy lub
prognozy niezb dne dla podj cia optymalnych z punktu widzenia interesów Spó ki decyzji. Zgodnie z
§ 12 Regulaminu, uchwa y Rady Nadzorczej zapada  mog  w ka dej sprawie przyj tej pod obrady w
porz dku obrad uchwalonym w g osowaniu jawnym; ka dy cz onek Rady mo e zg osi  do momentu
rozpocz cia g osowania nad porz dkiem obrad wniosek o wpisanie lub skre lenie sprawy. Uchwa y
Rady podpisuj  wszyscy obecni cz onkowie Rady (§ 13 Regulaminu).

Zgodnie z § 14 Regulaminu, Cz onek Rady Nadzorczej oddelegowany przez grup  akcjonariuszy do
sta ego pe nienia nadzoru powinien sk ada  radzie szczegó owe sprawozdania z pe nionej funkcji.
Cz onek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnowa  z pe nienia tej funkcji w trakcie kadencji, je eli
mog oby to uniemo liwi  dzia anie rady, a w szczególno ci, je li mog oby to uniemo liwi  terminowe
podj cie istotnej uchwa y (§ 15 Regulaminu).

Zgodnie z § 16 Regulaminu Rady Nadzorczej, Cz onek Rady Nadzorczej powinien przede wszystkim
mie  na wzgl dzie interes Spó ki. O zaistnia ym konflikcie interesów cz onek Rady Nadzorczej
powinien poinformowa  pozosta ych cz onków Rady i powstrzyma  si  od zabierania g osu w dyskusji
oraz g osowania nad przyj ciem uchwa y w sprawie, w której zaistnia  konflikt interesów.

Na podstawie § 17 Regulaminu Rady Nadzorczej, Cz onkom Rady Nadzorczej przys uguje ustalone
przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wynagrodzenie. Dzia alno  Rady Nadzorczej jest
finansowana ze rodków w asnych Spó ki w ci ar jej kosztów.

Podsumowanie postanowie  Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta
odnosz cych si  do cz onków organów zarz dzaj cych i nadzorczych.

Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zosta  przyj ty uchwa  nr 8 NWZA OPONEO.PL
S.A. z dnia 13 marca 2007 roku.

Zgodnie z § 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przedmiotem obrad mo e by
ka da sprawa skierowana przez Zarz d, Rad  Nadzorcz  Spó ki, b d  Zarz d na wniosek
akcjonariuszy przedstawiaj cych, co najmniej 10% kapita u zak adowego. danie zwo ania Walnego
Zgromadzenia oraz umieszczenia okre lonych spraw w porz dku jego obrad, zg aszane przez
uprawnione podmioty, powinno by  uzasadnione. Projekty uchwa  proponowanych do przyj cia przez
Walne Zgromadzenie oraz inne istotne materia y powinny by  przedstawione akcjonariuszom wraz z
uzasadnieniem i opini  Rady Nadzorczej przed Walnym Zgromadzeniem w czasie umo liwiaj cym
zapoznanie si  z nimi i dokonanie ich oceny. Walne Zgromadzenie zwo ane na wniosek akcjonariuszy
powinno si  odby  w terminie wskazanym w daniu, a je eli dotrzymanie tego terminu napotyka na
istotne przeszkody – w najbli szym terminie, umo liwiaj cym rozstrzygni cie przez Walne
Zgromadzenie spraw, wnoszonych pod jego obrady. Odwo anie Walnego Zgromadzenia, w którego
porz dku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono okre lone sprawy lub, które
zwo ane zosta o na taki wniosek mo liwe jest tylko za zgod  wnioskodawców. W innych przypadkach
Walne Zgromadzenie mo e by  odwo ane, je eli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody
(si a wy sza) lub jest oczywi cie bezprzedmiotowe. Odwo anie nast puje w taki sam sposób, jak
zwo anie, zapewniaj c przy tym jak najmniejsze ujemne skutki dla Spó ki i dla akcjonariuszy, w
ka dym razie nie pó niej ni  na trzy tygodnie przed pierwotnie planowanym terminem. Zmiana terminu
odbycia Walnego Zgromadzenia nast puje w tym samym trybie, co jego odwo anie, cho by
proponowany porz dek obrad nie uleg  zmianie. Uczestnictwo przedstawiciela akcjonariusza w
walnym zgromadzeniu wymaga udokumentowania prawa do dzia ania w jego imieniu w sposób
nale yty. Stosuje si  domniemanie, i  dokument pisemny, potwierdzaj cy prawo reprezentowania
akcjonariusza na walnym zgromadzeniu jest zgodny z prawem i nie wymaga dodatkowych
potwierdze .

Zgodnie z § 6 Regulaminu WZA na ka d  akcj  przypada 1 g os na Walnym Zgromadzeniu. Uchwa y
zapadaj  wi kszo ci  51% wszystkich posiadanych przez Akcjonariuszy g osów. Uchwa y
zwi kszaj ce wiadczenia Akcjonariuszy lub uszczuplaj ce ich prawa, wymagaj  zgody wszystkich
akcjonariuszy, których dotycz . G osowanie jest jawne chyba, e przepisy Kodeksu spó ek
handlowych wymagaj  g osowania tajnego. Ponadto na danie chocia by jednego z obecnych
akcjonariuszy a tak e, przy wyborach i wnioskach o usuni cie cz onków w adz Spó ki lub jej
likwidatorów oraz o poci gni cie ich do odpowiedzialno ci, jak równie  o udzielenie absolutorium
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zarz dza si  g osowanie tajne. Wybór Rady Nadzorczej, w tym równie  wybór w drodze g osowania
oddzielnymi grupami, odbywa si  zgodnie z postanowieniami Kodeksu spó ek handlowych.
G osowania nad sprawami porz dkowymi mog  dotyczy  tylko kwestii zwi zanych z prowadzeniem
obrad Walnego Zgromadzenia. Nie poddaje si  pod g osowanie w tym trybie uchwa , które mog
wp ywa  na wykonywanie przez akcjonariuszy ich praw. Uchwa a o zaniechaniu rozpatrywania sprawy
umieszczonej w porz dku obrad mo e zapa  jedynie w przypadku, gdy przemawiaj  za ni  istotne i
rzeczowe powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zosta  szczegó owo umotywowany. Zdj cie z
porz dku obrad b d  zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porz dku obrad na wniosek
akcjonariuszy wymaga podj cia uchwa y Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyra onej zgodzie
przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zg osili taki wniosek, popartej 75% g osów walnego
zgromadzenia. W interesie Spó ki Walne Zgromadzenie mo e pozbawi  dotychczasowych
akcjonariuszy prawa poboru akcji w cz ci lub w ca o ci. Tryb post powania normuje art. 433
Kodeksu spó ek handlowych. Wniosek Zarz du o podj cie takiej uchwa y winien zawiera  opini
uzasadniaj c  powody wy czenia lub ograniczenia prawa poboru oraz proponowan  przez Zarz d
cen  emisyjn  albo sposób jej ustalenia.

Zgodnie z § 8 Regulaminu WZA w Walnym Zgromadzeniu mo e bra  udzia  ka dy akcjonariusz, a
tak e doradcy, specjali ci, wzgl dnie inne osoby zaproszone przez Zarz d lub Rad  Nadzorcz
Spó ki. Na Walnym Zgromadzeniu powinni by  obecni cz onkowie Rady Nadzorczej i Zarz du. Zarz d
zaprosi bieg ego rewidenta Spó ki do udzia u w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz do udzia u w
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, je eli przedmiotem obrad maj  by  sprawy finansowe Spó ki.
Nieobecno  cz onka zarz du lub cz onka rady nadzorczej na walnym zgromadzeniu wymaga
wyja nienia. Wyja nienie to powinno by  przedstawione na Walnym Zgromadzeniu. Cz onkowie Rady
Nadzorczej i Zarz du oraz bieg y rewident powinni, w granicach swych kompetencji i w zakresie
niezb dnym dla rozstrzygni cia spraw omawianych przez Zgromadzenie, udziela  uczestnikom
wyja nie  i informacji dotycz cych Spó ki. Udzielanie przez Zarz d odpowiedzi na pytania Walnego
Zgromadzenia powinno by  dokonywane przy uwzgl dnieniu faktu, e obowi zki informacyjne spó ka
publiczna wykonuje w sposób wynikaj cy z przepisów prawa o publicznym obrocie papierami
warto ciowymi, a udzielanie szeregu informacji nie mo e by  dokonywane w sposób inny ni
wynikaj cy z tych przepisów. Krótkie przerwy w obradach, nie stanowi ce odroczenia obrad,
zarz dzane przez przewodnicz cego w uzasadnionych przypadkach, nie mog  mie  na celu
utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw. Zg aszaj cym sprzeciw wobec uchwa y zapewnia
si  mo liwo  zwi z ego uzasadnienia sprzeciwu. Zarz d lub przewodnicz cy walnego zgromadzenia
powinni w ten sposób formu owa  uchwa y, aby ka dy uprawniony, który nie zgadza si  z meritum
rozstrzygni cia stanowi cym przedmiot uchwa y, mia  mo liwo  jej zaskar enia. Na danie
uczestnika Walnego Zgromadzenia przyjmuje si  do protoko u jego pisemne o wiadczenie.
O wiadczenie uczestnika Walnego Zgromadzenia winno dotyczy  wy cznie spraw istotnych i
rozpatrywanych przez to Walne Zgromadzenie.

Zgodnie z § 9 ust. 2 Regulaminu WZA dokumentacj  obrad Walnego Zgromadzenia przechowuje
Zarz d; na danie któregokolwiek z akcjonariuszy obowi zany jest udost pni  j  do wgl du i
ewentualnego sporz dzenia na swój koszt kopii.

Zgodnie z § 10 Regulaminu WZA uchwa y, spe niaj ce przes anki wymienione w art. 422 § 1 kodeksu
spó ek handlowych mog  by  zaskar one na drodze wytoczenia powództwa przeciwko Spó ce o ich
uchylenie. Prawo wytoczenia powództwa maj :

   - Zarz d Spó ki, Rada Nadzorcza oraz poszczególni cz onkowie tych organów,

   - ka dy akcjonariusz, który g osowa  przeciwko uchwale, a po jej powzi ciu za da
zaprotoko owania sprzeciwu; zg aszaj cemu sprzeciw wobec uchwa y zapewnia si  mo liwo
zwi z ego uzasadnienia sprzeciwu,

   - akcjonariusz, który bezzasadnie nie zosta  dopuszczony do udzia u w Walnym Zgromadzeniu,

   - inni akcjonariusze, którzy byli nieobecni na Walnym Zgromadzeniu wskutek wadliwego zwo ania
Zgromadzenia lub te  w przypadku powzi cia uchwa y w przedmiotach, które nie by y obj te
porz dkiem obrad.

Pozew o uchylenie uchwa y mo e by  wniesiony w terminie miesi ca od dnia uzyskania wiadomo ci o
tre ci uchwa y, nie pó niej jednak ni  w terminie sze ciu miesi cy od dnia jej powzi cia. Osobom i
organom Spó ki wymienionym w ust.2 przys uguje tak e prawo wytoczenia przeciwko Spó ce
powództwa o stwierdzenie niewa no ci uchwa y sprzecznej z ustaw  – tryb post powania okre la art.
425 § 2 – 5 Kodeksu spó ek handlowych. W sprawach dotycz cych uniewa nienia uchwa  Walnego
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Zgromadzenia Spó k  reprezentuje Zarz d Spó ki lub ustanowiony przez Walne Zgromadzenie
pe nomocnik.

21.2.3. Opis praw, przywilejów i ogranicze  zwi zanych z ka dym rodzajem istniej cych
akcji

Zgodnie z § 8 Statutu kapita  zak adowy Spó ki wynosi 8 676 000 i jest podzielony na 8 676 000 akcji
zwyk ych na okaziciela serii A o warto ci nominalnej 1 z  (jeden z oty) ka da. Akcje Spó ki mog  by
na okaziciela lub imienne. Spó ka mo e podwy szy  kapita  zak adowy w drodze emisji nowych akcji
imiennych lub na okaziciela lub podwy szenia warto ci nominalnej akcji ju  wyemitowanych.
Dotychczasowi akcjonariusze maj  pierwsze stwo obj cia akcji ka dej kolejnej emisji proporcjonalnie
do akcji dotychczas posiadanych. Nie istniej  przywileje ani ograniczenia zwi zane z istniej cymi
akcjami. W dniu 13 marca 2007 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podj o
uchwa  nr 1 w przedmiocie zamiany wszystkich akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela, w
zwi zku ze z o eniem Zarz dowi przez wszystkich akcjonariuszy wniosku o zamian  posiadanych
przez nich 100% akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela. Zamiana zosta a zarejestrowana
przez S d Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydzia  Gospodarczy Krajowego Rejestru S dowego w dniu
27 czerwca 2007 roku.

21.2.4. Opis dzia a  niezb dnych do zmiany praw posiadaczy akcji, ze wskazaniem tych
zasad, które maj  bardziej znacz cy zakres ni  jest to wymagane przepisami prawa

Statut Emitenta nie zawiera zapisów dotycz cych zmian praw posiadaczy akcji, które maj  bardziej
znacz cy zakres ni  jest to wymagane przepisami prawa. Zgodnie z § 21 ust. 2 Statutu Spó ki,
uchwa y zwi kszaj ce wiadczenia Akcjonariuszy lub uszczuplaj ce ich prawa, wymagaj  zgody
wszystkich Akcjonariuszy, których dotycz .

21.2.5. Opis zasad okre laj cych sposób zwo ywania Zwyczajnych Walnych Zgromadze
oraz Nadzwyczajnych Walnych Zgromadze , w cznie z zasadami uczestnictwa w
nich

 Zgodnie z § 20 Statutu Walne Zgromadzenie mo e by  zwyczajne i nadzwyczajne. Walne
Zgromadzenie zwo uje Zarz d z w asnej inicjatywy b d  na wniosek akcjonariuszy reprezentuj cych,
co najmniej jedn  dziesi t  cz  kapita u zak adowego zg oszony na pi mie z podaniem powodów
zwo ania Zgromadzenia oraz na wniosek Rady Nadzorczej. Zwyczajne Walne Zgromadzenie
zwo ywane jest przez Zarz d corocznie, najpó niej do 30 czerwca nast pnego roku obrotowego.

Przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia winno by :

a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarz du z dzia alno ci Spó ki oraz zatwierdzenie
sprawozdania finansowego za ubieg y rok obrotowy,

b) powzi cie uchwa y o podziale zysków lub pokrycia strat,

c) udzielenie cz onkom organów Spó ki absolutorium z wykonania przez nich obowi zków.

Przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mog  by  te  inne sprawy. Walne Zgromadzenia
odbywaj  si  w siedzibie Spó ki. Zgodnie z § 21 Statutu Spó ki na ka d  akcj  przypada 1 g os na
Walnym Zgromadzeniu, a uchwa y zapadaj  wi kszo ci  51% g osów akcjonariuszy obecnych na
Walnym Zgromadzeniu, chyba, e przepisy KSH lub inne obowi zuj ce przepisy prawa stanowi
inaczej. Uchwa y zwi kszaj ce wiadczenia Akcjonariuszy lub uszczuplaj ce ich prawa, wymagaj
zgody na wszystkich Akcjonariuszy, których dotycz . Zgodnie z § 22 Statutu Spó ki nast puj ce
sprawy wymagaj  uchwa y Walnego Zgromadzenia:

1. przyj cie bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku z przep ywów pieni nych za rok
ubieg y;

2. udzielenie absolutorium cz onkom Zarz du i Rady Nadzorczej Spó ki za wykonane przez nich
obowi zki;

3. wszelkie postanowienia dotycz ce roszcze  akcjonariuszy o naprawie szkody wyrz dzonej
przy zawi zywaniu Spó ki lub sprawowaniu zarz du lub nadzoru;
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4. wydzier awienie przedsi biorstwa oraz ustanowienie na nim prawa u ytkowania;

5. zbycie przedsi biorstwa;

6. przeznaczenie zysku i okre lenie sposobu pokrycia strat;

7. ustalanie wynagrodzenia Cz onków Rady Nadzorczej;

8. zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów dzia alno ci Spó ki;

9. rozwi zanie, likwidacja i przekszta cenie Spó ki,

10. podwy szenie i obni enie kapita u akcyjnego Spó ki oraz umarzanie akcji przez Spó k ,

11. zmiana niniejszego Statutu,

12. sprawowanie kontroli nad dzia alno ci  Rady Nadzorczej,

13. zatwierdzenie regulaminu pracy Rady Nadzorczej,

14. powo ywanie i odwo ywanie cz onków Rady Nadzorczej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwa  nr 1 z dnia 13 marca 2007 roku zmieni o
Statutu Spó ki poprzez skre lenie ust. 3 w § 20 Statutu Spó ki w brzmieniu: „Walne Zgromadzenie
mo e by  zwo ane za pomoc  listów poleconych lub przesy ek nadanych poczt  kuriersk , wys anych
co najmniej dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Dzie  wys ania listów uwa a si
za dzie  og oszenia. Zamiast listu poleconego lub przesy ki nadanej poczt  kuriersk , zawiadomienie
mo e by  wys ane akcjonariuszowi poczt  elektroniczn , je li uprzednio wyrazi  na to pisemn  zgod ,
podaj c adres, na który zawiadomienie powinno by  wys ane”. Zmiana Statutu zosta a zarejestrowana
przez S d Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydzia  Gospodarczy Krajowego Rejestru S dowego w dniu
27 czerwca 2007 roku. Nast pnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 22
czerwca 2007 roku zmieni o Statutu Spó ki, które to zmiany zosta y zarejestrowane przez s d
rejestrowy w dniu 27 czerwca 2007 roku.

21.2.6. Opis postanowie  statutu lub regulaminów Emitenta, które mog yby spowodowa
opó nienie, odroczenie lub uniemo liwienie zmiany kontroli nad Emitentem

Statut Emitenta, ani regulaminy funkcjonuj ce w Spó ce nie zawieraj  postanowie , które mog yby
spowodowa  opó nienie, odroczenie lub uniemo liwienie zmiany kontroli nad Emitentem.

21.2.7. Wskazanie postanowie  statutu lub regulaminów Emitenta, je eli takie istniej ,
reguluj cych progow  wielko  posiadanych akcji, po przekroczeniu której
konieczne jest podanie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza

Statut Emitenta nie zawiera postanowie  reguluj cych progow  wielko  posiadanych akcji, po
przekroczeniu której konieczne jest podanie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza. Nie istniej
równie  takie regulaminy odnosz ce si  do tej kwestii.

21.2.8. Opis warunków na o onych zapisami statutu spó ek, jej regulaminami, którym
podlegaj  zmiany kapita u w przypadku, gdy te zasady s  bardziej rygorystyczne
ni  okre lone wymogami obowi zuj cego prawa

Statut nie okre la warunków, którym podlegaj  zmiany kapita u zak adowego w sposób bardziej
rygorystyczny ni  okre lone wymogami obowi zuj cego prawa. Regulacje w tym zakresie znajduj ce
si  w statucie przedstawiaj  si  nast puj co. Zgodnie z § 9 Statutu Spó ki w Spó ce tworzy si  kapita
zapasowy z odpisów z czystego zysku, do którego przelewane jest co najmniej 8% zysku za dany rok
obrotowy, dopóki wysoko  kapita u zapasowego nie b dzie równa co najmniej 1/3 wysoko ci kapita u
zak adowego. W Spó ce tworzy si  równie  kapita  rezerwowy. Zasady gospodarowania kapita em
rezerwowym okre la uchwa  Walne Zgromadzenie. Zgodnie z § 10 Statutu Spó ki Walne
Zgromadzenie mo e tworzy  fundusze celowe. Zasady gospodarowania funduszami celowymi okre la
regulamin przygotowany przez Zarz d i zatwierdzony uchwa  Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z §
11 Statutu Spó ka mo e podwy szy  kapita  zak adowy w drodze emisji nowych akcji imiennych lub na
okaziciela lub podwy szenia warto ci nominalnej akcji ju  wyemitowanych. Dotychczasowi
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akcjonariusze maj  prawo pierwsze stwa obj cia akcji ka dej kolejnej emisji proporcjonalnie do akcji
dotychczas posiadanych. Ponadto, zgodnie z § 22 punkt 10 Statutu Spó ki podwy szenie i obni enie
kapita u akcyjnego Spó ki i umarzanie akcji przez Spó k  wymaga uchwa y Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy.
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22. Istotne umowy

Punkt 22 Rozporz dzenia Komisji (WE) NR 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 roku wykonuj cego
dyrektyw  2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie informacji zawartych w
prospektach emisyjnych oraz formy, w czenia przez odniesienie i publikacji takich prospektów
emisyjnych oraz rozpowszechniania reklam nakazuje podsumowanie wszystkich istotnych umów,
innych ni  umowy zawierane w normalnym toku dzia alno ci Emitenta, których stron  jest Emitent za
okres dwóch lat bezpo rednio poprzedzaj cych dat  publikacji dokumentu rejestracyjnego.

Kryterium istotno ci zosta o przyj te na podstawie § 2 pkt. 51 Rozporz dzenia Ministra Finansów z
dnia 19 pa dziernika 2005 roku w sprawie informacji bie cych i okresowych przekazywanych przez
emitentów papierów warto ciowych (Dz. U. z dnia 26 pa dziernika 2005 roku), który stanowi, i
znacz c  umow  jest umowa, której warto  przedmiotu umowy wynosi co najmniej 10 % warto ci
kapita ów w asnych emitenta, a w przypadku gdy wielko  kapita ów w asnych nie jest kryterium
pozwalaj cym na w a ciw  ocen  znaczenia zawartej umowy - warto ci przychodów ze sprzeda y
emitenta za okres ostatnich czterech kwarta ów obrotowych.

Emitent przyj  kryterium istotno ci w postaci 10% warto ci przychodów ze sprzeda y Emitenta za
okres ostatnich czterech kwarta ów obrotowych.

W chwili obecnej nie istniej  umowy, które spe ni yby kryterium warto ci przychodów ze sprzeda y
Emitenta za okres ostatnich czterech kwarta ów obrotowych na poziomie 10%.

Jednak e Emitent przedstawia opis umowy sprzeda y udzia ów w spó ce Drewno.pl Sp. z o.o. z uwagi
na fakt, i  na mocy tej e umowy zby  udzia y daj ce mu 50% g osów na zgromadzeniu wspólników
spó ki Drewno.pl Sp. z o.o., która to spó ka stanowi a przed jej zbyciem podmiot powi zany w
stosunku do Emitenta.

Umowa sprzeda y udzia ów w spó ce z ograniczon  odpowiedzialno ci  z dnia 30 stycznia
2007 roku

Na podstawie Umowy zawartej w dniu 30 stycznia 2007 roku pomi dzy Emitentem a Marketeo.com
Sp. z o.o. (d. Citynet Media Sp. z o.o.), Marketeo.com Sp. z o.o. kupi a od Emitenta 50 udzia ów o
warto ci nominalnej 500 z otych jeden udzia  w kapitale zak adowym spó ki z ograniczon
odpowiedzialno ci  prowadz cej dzia alno  pod firm  DREWNO.PL Sp. z o.o. z siedzib  w
Bydgoszczy przy ul. Wojska Polskiego 8, wpisanej do rejestru przedsi biorców pod numerem KRS
208011, której akta rejestrowe prowadzi S d Rejonowy w Bydgoszczy, XII Wydzia  Gospodarczy
Krajowego Rejestru S dowego, stanowi cych 50% w kapitale zak adowym i g osach na zgromadzeniu
wspólników. Cena za udzia y nabywane przez Marketeo.com Sp. z o.o. (d. Citynet Media Sp. z o.o.)
wynios a 25.000,00 z otych.

.
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23. Informacje osób trzecich oraz o wiadczenia ekspertów i o wiadczenie
o udzia ach

Informacje zamieszczone w prospekcie OPONEO.PL zosta y przyj te na bazie materia ów
publikowanych m.in. przez nast puj ce ród a:

 G ówny Urz d Statystyczny,

 magazyn Tire Business,

 Mi dzynarodowa Unia Telekomunikacyjna (ITU),

 Internet World Stats,

 Audytel,

 Nettrack SMG/KRC,

 Internet Standard i sklepy24.pl,

 Michelin,

 Continental,

 Eurostat,

 Komisja Europejska,

 e-Marketer.com,

 Forrester Research
 Bank wiatowy

Zarz d Emitenta potwierdza, e informacje te zosta y dok adnie powtórzone, oraz e w stopniu w
jakim jest wiadomy oraz w jakim mo e oceni  na podstawie informacji opublikowanych przez osob
trzeci , nie zosta y pomini te adne fakty, które sprawi yby, e powtórzone informacje by yby
niedok adne lub wprowadza y w b d.
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24. Dokumenty udost pnione do wgl du

W okresie wa no ci Prospektu Emisyjnego w siedzibie Emitenta zosta y udost pnione do wgl du
nast puj ce dokumenty lub ich kopie:

1) historyczne informacje finansowe Emitenta za ka dy z trzech lat obrotowych, poprzedzaj cych
publikacj  Prospektu Emisyjnego,

2) Statut Emitenta,

3) uchwa y Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 13 marca 2007 roku w
sprawie emisji Akcji Serii B,

4) o wiadczenie w sprawie przestrzegania zasad adu korporacyjnego,

5) Regulamin Zarz du,

6) Regulamin Rady Nadzorczej,

7) Regulamin Walnego Zgromadzenia.

Dodatkowo z wy ej wymienionymi dokumentami w wersji elektronicznej mo na zapozna  si  na
witrynie internetowej Emitenta – www.oponeo.pl w sekcji „Relacje Inwestorskie” w podsekcji „Oferta
Publiczna”.

http://www.oponeo.pl
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25. Informacja o udzia ach w innych przedsi biorstwach

Emitent jest w a cicielem 96 udzia ów o cznej warto ci 96 000 z , stanowi cych 49,74% kapita u
zak adowego i g osów w spó ce z ograniczon  odpowiedzialno ci  prowadz cej dzia alno  pod firm
„HAMMERDEALS.PL” Sp. z o.o. z siedzib  w Krakowie przy ul. Zdunów 18 lok. 58, wpisanej do
rejestru przedsi biorców pod numerem KRS 133113, której akta rejestrowe prowadzi S d Rejonowy
dla Krakowa ródmie cia, XI Wydzia  Gospodarczy Krajowego Rejestru S dowego. Wiod cym
przedmiotem dzia alno ci spó ki jest prowadzenie portalu internetowego Autocentrum.pl, w
szczególno ci w celu sprzeda y powierzchni reklamowych.

Ponadto Emitent jest w a cicielem 50 udzia ów o cznej warto ci 25 000 z , stanowi cych 50%
kapita u zak adowego i g osów w spó ce z ograniczon  odpowiedzialno ci  prowadz cej dzia alno
pod firm  „HURTOPON.PL” Sp. z o.o. z siedzib  we Wroc awiu przy ul. Krakowskiej 54, wpisanej do
rejestru przedsi biorców pod numerem KRS 236108, której akta rejestrowe prowadzi S d Rejonowy
dla Wroc awia Fabryczna, VI Wydzia  Gospodarczy Krajowego Rejestru S dowego. Wiod cym
przedmiotem dzia alno ci spó ki jest prowadzenie baz danych w zakresie stanów magazynowych
ogumienia hurtowych sprzedawców opon w Polsce.

Podmiotem powi zanym z Emitentem by a spó ka z ograniczon  odpowiedzialno ci  prowadz ca
dzia alno  pod firm  DREWNO.PL Sp. z o.o. z siedzib  w Bydgoszczy, w której Emitent posiada  50
udzia ów w kapitale zak adowym, stanowi ce 50% w kapitale zak adowym oraz g osach na
Zgromadzeniu Wspólników, które to udzia y w ca o ci zby  na rzecz spó ki Marketeo.com Sp. z o.o. (d.
Citynet Media Sp. z o.o.) Postanowienie S du Rejonowego w Bydgoszczy XII Wydzia  Gospodarczy
Krajowego Rejestru S dowego w przedmiocie rejestracji zmian wynikaj cych z dokonanej sprzeda y
udzia ów zosta o wydane w dniu 12 lutego 2007 roku. Wiod cym przedmiotem dzia alno ci spó ki jest
prowadzenie portalu Drewno.pl w celu, w szczególno ci prowadzenia sprzeda y powierzchni
reklamowych oraz prowadzenia baz danych podmiotów dzia aj cych w bran y drzewnej i bran ach
pokrewnych.

Emitent nie posiada wobec spó ek Hammerdeals.pl Sp. z o.o., Hurtopon.pl Sp. z o.o. oraz Drewno.pl
Sp. z o.o. adnych zobowi za  ani nale no ci.

Posiadany przez Emitenta udzia  w kapitale w tych przedsi biorstwach nie ma wp ywu na ocen
w asnych aktywów i pasywów, sytuacji finansowej oraz zysków i strat.
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CZ  IV DOKUMENT OFERTOWY

1. Osoby odpowiedzialne

Dane osób odpowiedzialnych za informacje zamieszczone w Prospekcie oraz ich stosowne
o wiadczenia zamieszczono w punkcie 1 Dokumentu Rejestracyjnego

2. Czynniki ryzyka

Opis czynników ryzyka o istotnym znaczeniu dla oferowanych akcji niezb dnych dla potrzeb oceny
ryzyka rynkowego zwi zanego z tymi akcjami zamieszczono w punkcie 3 cz ci III (Czynniki Ryzyka)
Prospektu.

3. Podstawowe informacje

3.1. O wiadczenie o kapitale obrotowym

Zdaniem Zarz du Emitenta, poziom kapita u obrotowego, rozumianego jako zdolno  Emitenta do
uzyskania dost pu do rodków pieni nych oraz innych dost pnych p ynnych zasobów w celu
terminowego sp acenia swoich zobowi za , wystarcza na pokrycie jego potrzeb w okresie 12
miesi cy, licz c od daty Prospektu Emisyjnego.

3.2. Kapitalizacja i zad u enie

Tabela 106 Kapitalizacja i zad u enie OPONEO.PL S.A. (w tys. z )

Wyszczególnienie 31.05.2007

Zad u enie krótkoterminowe ogó em 3 769

- w tym gwarantowane -

- w tym zabezpieczone -

- w tym niezabezpieczone/niegwarantowane -

Zad u enie d ugoterminowe 40

- w tym gwarantowane -

- w tym zabezpieczone -

- w tym niezabezpieczone/niegwarantowane -

Kapita  w asny 10 863

1) kapita  zak adowy 8 676

2) kapita  zapasowy 1 421

3) akcje w asne -

4) pozosta e kapita y rezerwowe -
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5) zysk (strata) z lat ubieg ych 9

6) zysk (strata) netto roku bie cego 757

7) kapita  udzia owców mniejszo ciowych -

ród o: Emitent

Zarz d o wiadcza, e wed ug stanu na dzie  31 maja 2007 roku kapita  w asny oraz zad u enie
OPONEO.PL S.A. maj  warto  oraz struktur  zgodn  z wielko ciami, jakie zosta y przedstawione
powy ej w tabeli.
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Tabela 107 Zad u enie netto OPONEO.PL S.A. w krótkiej i redniej perspektywie czasowej (w tys. z )

Wyszczególnienie 31.05.2007

A rodki pieni ne 1 613

B Ekwiwalenty rodków pieni nych (wyszczególnienie) -

C Papiery warto ciowe przeznaczone do obrotu -

D P ynno  (A) + (B)+(C) 1 613

E Bie ce nale no ci finansowe -

F Krótkoterminowe zad u enie w bankach -

G Bie ca cz  zad u enia d ugoterminowego -

H Inne krótkoterminowe zad u enie finansowe 11

I Krótkoterminowe zad u enie finansowe (F)+(G)+(H) 11

J Krótkoterminowe zad u enie finansowe netto (I) - (E) - (D) -1 601

K D ugoterminowe kredyty i po yczki bankowe 40

L Wyemitowane obligacje -

M Inne d ugoterminowe kredyty i po yczki -

N D ugoterminowe zad u enie finansowe netto (K)+(L)+(M). 40

O Zad u enie finansowe netto (J)+(N) -1 561

ród o: Emitent

Zarz d o wiadcza, e wed ug stanu na dzie  31 maja 2007 roku zad u enie netto OPONEO.PL S.A.
w krótkiej i redniej perspektywie czasowej maj  warto  oraz struktur  zgodn  w wielko ciami, jakie
zosta y przedstawione powy szej w tabeli.

Na dzie  31 maja 2007 roku zad u enie po rednie ani zad u enie warunkowe nie wyst powa o.

3.3. Interesy osób fizycznych i prawnych zaanga owanych w emisj  lub ofert

3.3.1. Emitent

Zgodnie z o wiadczeniem Emitenta z dnia 27 marca 2007 roku, Emitent jest zainteresowany w
uzyskaniu jak najwi kszych wp ywów z planowanej emisji, które to wp ywy zostan  przeznaczone na
realizacj  za o onego planu i przyczyni  si  do rozwoju przedsi biorstwa Emitenta. Ponadto, nie
wyst puj  inne interesy lub konflikty interesów, dotycz ce Emitenta, o istotnym znaczeniu dla emisji
lub oferty, zgodnie z punktem 3.3 Za cznika III Rozporz dzenia o Prospekcie.

3.3.2. Doradca Prawny

Zgodnie z o wiadczeniem Doradcy Prawnego z dnia 27 marca 2007 roku Doradca Prawny nie
posiada papierów warto ciowych Emitenta, jak równie  po stronie Doradcy Prawnego nie wyst puje
aden bezpo redni lub po redni interes ekonomiczny, który zale y od sukcesu planowanej emisji.

Ponadto nie wyst puj  inne interesy lub konflikty interesów, dotycz ce Emitenta i  Doradcy Prawnego,
o istotnym znaczeniu dla emisji lub oferty, zgodnie z punktem 3.3 Za cznika III Rozporz dzenia o
Prospekcie.

3.3.3. Doradca Finansowy

Zgodnie z o wiadczeniem Doradcy Finansowego z dnia 27 marca 2007 roku, Doradca Finansowy nie
posiada papierów warto ciowych Emitenta. Doradca Finansowy jest powi zany z Emitentem w
zakresie wynikaj cym z umowy z dnia 6 marca 2007 roku. Cz  wynagrodzenia Doradcy
Finansowego jest uzale niona od wielko ci rodków pozyskanych z emisji nowych akcji. Ponadto nie
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wyst puj  inne interesy lub konflikty interesów, dotycz ce Emitenta, o istotnym znaczeniu dla emisji
lub oferty, zgodnie z punktem 3.3 Za cznika III Rozporz dzenia o Prospekcie.

3.3.4. Oferuj cy

Ze wzgl du na fakt, e znaczna cz  wynagrodzenia Oferuj cego, jest uzale niona od wielko ci
rodków pozyskanych z emisji nowych akcji, st d Oferuj cy mo e by  zainteresowany uzyskaniem jak

najwy szej ceny akcji oraz uplasowaniem jak najwi kszej liczby akcji.

3.3.5. Osoby zarz dzaj ce Emitenta

Zgodnie z o wiadczeniem Cz onków Zarz du Emitenta z dnia 27 marca 2007 roku, posiadaj  oni
cznie 4.472.869 akcji zwyk ych Emitenta, daj cych 4.472.869 g osów na Zgromadzeniu

Akcjonariuszy spó ki. Ponadto, zgodnie z o wiadczeniem Cz onków Zarz du Emitenta z dnia 27
marca 2007 roku, nie wyst puj  inne interesy lub konflikty interesów, dotycz ce Cz onków Zarz du
Emitenta, o istotnym znaczeniu dla emisji lub oferty, zgodnie z punktem 3.3 Za cznika III
Rozporz dzenia Komisji (WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 roku.

3.4. Przes anki oferty i opis wykorzystania wp ywów pieni nych

Emitent uzyska 40 000 tys. z  wp ywów brutto przy za o eniu sprzeda y 4 000 000 akcji serii B i
maksymalnej cenie 10 z . W ocenie Spó ki przy takim za o eniu wp yw netto wyniesie 37 930 tys. z .
Cele emisyjne zosta y przedstawione w kolejno ci priorytetów.

3.4.1. Budowa systemu zarz dzania tre ci  (CMS) – oko o 3,5 mln z .

System CMS (Content Management System) pozwala na znacznie lepsze prezentowanie tre ci na
stronach internetowych oraz na zbudowanie szeregu narz dzi umo liwiaj cych podejmowanie
bardziej optymalnych decyzji zakupowych. System zarz dzania tre ci  jest to jedna lub zestaw
aplikacji internetowych pozwalaj cych na atwe utworzenie oraz pó niejsz  aktualizacj  i rozbudow
serwisu WWW przez redakcyjny personel nietechniczny. Kszta towanie tre ci i sposobu ich prezentacji
odbywa si  za pomoc  prostych w obs udze interfejsów u ytkownika. Podstawowym zadaniem
platform CMS jest oddzielenie tre ci (zawarto ci informacyjnej serwisu) od wygl du (sposobu jej
prezentacji). Po wprowadzeniu nowych informacji przez uprawnionego redaktora system przenosi je
do bazy danych, jednocze nie wype niaj c nimi odpowiednie miejsca na stronach WWW.
Wykorzystanie szablonów sprawia, e zmiana koncepcji graficznej ca ego serwisu sprowadza si  do
przygotowania i zamiany szablonu, przy czym system nie powinien narzuca  adnych ogranicze
kompozycyjnych. Dzi ki takiemu podej ciu proces publikacji w Internecie staje si  prosty – specjali ci
mog  skoncentrowa  si  na swojej pracy i korzysta  ze swoich ulubionych aplikacji u ytkowych (np.
edytorów tekstu). Ka da strona WWW jest generowana dynamicznie, w oparciu o szablony i
zawarto  baz danych – dynamika przek ada si  wi c w tym przypadku na zawsze aktualne
informacje w serwisie. Tre ci b d  prezentowane równolegle w wielu wersjach j zykowych – polski,
niemiecki, angielski, rosyjski, czeski, ukrai ski, francuski, w oski, hiszpa ski. System ten zostanie
zintegrowany z systemem e-commerce, który kontroluje stany magazynowe, dost pno  zapasów
oraz logistyk . Zamiarem Emitenta jest zako czenie budowy systemu zarz dzania tre ci  (CMS) w I
kwartale 2008 roku.

3.4.2. Budowa portalu o felgach wraz z elementami WEB 2.0 pozwalaj cymi na tworzenie
spo eczno ci internetowych zwi zanych z tuningiem – oko o 2 mln z

Portal b dzie posiada  programy partnerskie skierowane do producentów felg pozwalaj ce na
zamieszczenie ich oferty w portalu cznie z rozwi zaniami logistycznymi, pozwalaj cymi na
dostarczenie danej felgi do konkretnego klienta. Jednocze nie portal b dzie dostarcza  tre  stronom
motoryzacyjnym w wiod cych portalach internetowych w Europie wraz z rozwi zaniami e-commerce.
Zamiarem Emitenta jest zako czenie budowy portalu o felgach w II kwartale 2008 roku.
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3.4.3. Stworzenie call-center – oko o 2,5 mln z

Obecne zasoby zwi zane z telefoniczn  obs ug  klientów nie wystarczaj  do zapewnienia pomocy
wszystkim potrzebuj cym, co mo e si  równie  odbija  na jako ci wiadczonych us ug. W tym celu
Emitent zamierza w nowej siedzibie Spó ki utworzy  profesjonalne call center. Na bazie istniej cych
zasobów personalnych i technologicznych powstanie call center, które udoskonali obecny system
poprzez zwi kszenie ilo ci zamówie  przyjmowanych telefonicznie (rozbudowa systemów
statystycznych, integracja z realnymi stanami magazynowymi, dok adna identyfikacja potrzeb
dzwoni cego i odpowiednie przekierowanie rozmowy) oraz zintegruje system z systemami telefonii
internetowej, co z kolei doprowadzi do obni ki kosztów prowadzenia dzia alno ci. Call center b dzie
zintegrowane z oprogramowaniem e-commerce, a konsultanci b d  prowadzi  rozmowy w wielu
j zykach – pocz tkowo w j zyku polskim, rosyjskim, angielskim, niemieckim. Zamiarem Emitenta jest
zako czenie budowy call-center w II kwartale 2008 roku.

3.4.4. Budowa centrum logistycznego oraz nowej siedziby Emitenta – oko o 5 mln z .

W handlu za po rednictwem Internetu szybko  realizacji zlece  jest wysoko oceniana przez
odbiorców - wiadczy o posiadaniu przewagi konkurencyjnej. Maj c na celu zapewnienie wysokiego
standardu obs ugi klientów oraz w zwi zku z planowanym rozwojem Spó ka zamierza wybudowa
nowoczesne centrum logistyczne wraz z siedzib . Kompleks zostanie wybudowany w Bydgoszczy na
s siaduj cych ze sob  dzia kach zlokalizowanych przy ul. uckiej 18a i ul. Podle nej. W chwili
obecnej Spó ka wynajmuje magazyn o powierzchni 500 m2 – taka powierzchnia zmusza Emitenta do
wykonywania kosztownych operacji logistycznych, zwi zanych z odbiorem dostaw i wysy k  towaru.
W celu realizacji za o e  przyj tych w planie rozwoju Spó ka naby a teren inwestycyjny o powierzchni
1,6 ha, który znajduje si  niedaleko du ego w z a drogowego oraz lotniczego. Ponadto w odleg o ci 5
km znajduj  si  tak e port rzeczny oraz kompleks PKP Cargo. W 2007 roku Spó ka planuje
wybudowa  magazyn o powierzchni 2 300 m2 wraz z zapleczem logistycznym umo liwiaj cym
implementacj  nowoczesnych systemów transportu wewn trznego. Umo liwi to zmagazynowanie do
100 000 opon, rozpocz cie sprzeda y hurtowej, obni enie kosztów dostaw i hurtowej sprzeda y
poprzez zastosowanie zunifikowanych palet do magazynowania i przewozu opon oraz dzienn
obs ug  nawet 5 000 wysy ek. W opinii Emitenta koszt budowy magazynu wyniesie oko o 1,5 mln z  –
dla porównania koszt wynajmu magazynu podobnej wielko ci wynosi w skali roku oko o 360 tys. z . Na
nabytym terenie inwestycyjnym Spó ka chce wybudowa  siedzib  firmy o powierzchni powy ej 1 000
m2. W chwili obecnej OPONEO.PL wynajmuje powierzchni  180 m2, na której pracuje 25 osób.
Budowa nowej siedziby Emitenta pozwoli na stworzenie dodatkowych miejsc pracy, umiejscowienie
profesjonalnego wieloj zykowego call center, serwerowni zgodnej z obowi zuj cymi standardami
bezpiecze stwa danych wraz z systemami zabezpiecze  przeciwpo arowych, dodatkowego zasilania
w energi  elektryczn . Ponadto powierzchnia zostanie wykorzystana na potrzeby budowy i/lub
rozwoju sprzeda y opon 4x4, motocyklowych, rolniczych, specjalnych, ci arowych i przemys owych,
felg samochodowych. Magazyn funkcjonuj cy obok biura sprzeda y znajduj cego si  w siedzibie
Emitenta umo liwi dodatkowo uruchomienie punktu sprzeda y detalicznej, znacznie poprawi
koordynacj  dzia a  i obni y koszty wynikaj ce z odr bnie obecnie funkcjonuj cych lokalizacji
magazynu i dzia u sprzeda y. Zamiarem Emitenta jest zako czenie budowy centrum logistycznego i
nowej siedziby w I kwartale 2008 roku.

3.4.5. Zwi kszenie kapita u obrotowego – oko o 5-27 mln z

W opinii Emitenta handel towarami na du  skal , w tym oponami, wymaga posiadania odpowiednich
zasobów kapita u obrotowego. Z tego powodu istotna cz  wp ywów z emisji akcji serii B zostanie
przeznaczona w a nie na ten cel. Zwi kszenie kapita u obrotowego umo liwi:

- dokonywanie bezpo rednich zakupów od krajowych przedstawicieli koncernów oponiarskich,

- dokonywanie zakupów od brokerów oponiarskich i hurtowni europejskich,

- dokonywanie zakupów opon z jednorazowych, atrakcyjnych cenowo ofert, przy zachowaniu
wysokiej jako ci,

- wprowadzenie na stan magazynowy felg aluminiowych od producentów europejskich
(g ównie Niemcy i W ochy),

- wprowadzenie do oferty niewielkich partii niszowych rozmiarów i marek,
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- zakup felg stalowych przed sezonem zimowym,

- import tanich marek opon, tanich felg aluminiowych, a cuchów i akcesoriów
motoryzacyjnych z Dalekiego Wschodu,

- zwi kszenie sprzeda y opon motocyklowych,

- import oraz krajowe zakupy elementów do tuningu (amortyzatory, hamulce, rozpórki, filtry
sto kowe itp.),

- wprowadzenie do sprzeda y akcesoriów zwi zanych z oponami i felgami (systemy pomiaru
ci nienia, chemia samochodowa),

- uruchomienie sprzeda y w asnej marki opon w Polsce – poprzez wy czno  na
wyprodukowan  opon  lub przez produkcj  dedykowanego dla Emitenta towaru,

- uruchomienie sprzeda y opon: ci arowych, rolniczych, przemys owych i specjalnych.

Powi kszenie stanów magazynowych w ramach rozbudowy struktury logistyczno-magazynowej za
granic .

Dla zapewnienia obs ugi zamówie  wp ywaj cych od klientów zagranicznych spó ka zamierza
stworzy  zaplecze magazynowo-logistyczne w oparciu o struktur  3 punktów rozmieszczonych w
ró nych krajach Europy. Planowane jest wykorzystanie gotowych obiektów o wysokim standardzie
logistycznym, które b d  u ytkowane na zasadzie outsourcingu obejmuj cego sk adowanie,
roz adunek i za adunek dostaw, kompletacj  codziennych wysy ek, wymian  danych, ubezpieczenie,
ochron  itd. Rozwa ane s  lokalizacje magazynów w wyspecjalizowanych centrach logistycznych
umiejscowionych w Niemczech, jednym z krajów nadba tyckich (Litwa, otwa lub Estonia)  oraz na
po udniu Europy. Preferowane b d  obiekty specjalizuj ce si  w obs udze dystrybutorów opon i felg,
m.in. ze wzgl du na mo liwo ci wykorzystania wiadczonych us ug dodatkowych jak np.
kompletowanie obr czy i opon jako gotowych, zmontowanych zestawów.

Utrzymanie sprawno ci logistycznej dla obszarów obs ugiwanych przez ka dy z tych punktów
wymaga  b dzie ich zatowarowania stanami w wielko ci co najmniej na poziomie magazynu
macierzystego obs uguj cego obecnie jedynie Polsk  i Czechy/S owacj  oraz w ma ym zakresie
Niemcy. W praktyce oznacza to konieczno  co najmniej trzykrotnego powi kszenia bazy
magazynowej w celu zapewnienia sprawnych dostaw opon do klientów na znacznie wi kszym
obszarze Europy.

W tym przypadku wyst puje znaczne zaanga owanie kapita u obrotowego wynikaj ce z konieczno ci
utrzymania stanów magazynowych pokrywaj cych wi kszo  sprzedawanego asortymentu w ka dym
z obs ugiwanych regionów Europy.

Cechy:

- skuteczny zasi g struktury logistyczno-magazynowej pokrywaj cy kraje obs ugiwane przez sklepy
internetowe w wielu wersjach j zykowych,

- wykorzystanie 3 obiektów magazynowych (outsourcing) zlokalizowanych w profesjonalnych centrach
logistycznych w Niemczech, kraju nadba tyckim (Litwa, otwa, Estonia) oraz na po udniu Europy,

- konieczno  zapewnienia stanów magazynowych na pokrycie skutecznej realizacji dostaw w
obs ugiwanych regionach zagranicznych,

- w praktyce prawie potrojenie obecnych stanów magazynowych macierzystego OPONEO.PL w
Polsce – znaczne obci enie kapita u obrotowego,

- uzyskanie wy szej sprawno ci logistycznej dostaw do klientów OPONEO.PL na znacznym obszarze
europejskim.

Roz o enie stanów magazynowych opon na kilka lokalizacji w pokrywaj cym si  asortymencie
stwarza ponadto bufor pozwalaj cy na pokrywanie niedoborów magazynowych wynikaj cych z
okresowego wzrostu popytu na niektóre opony w obs ugiwanych regionach. Uzupe nianie
wyczerpuj cych si  stanów polega wówczas na przesuni ciach mi dzymagazynowych, co sprowadza
si  jedynie do czynno ci operacyjnych w obr bie jednego systemu logistyczno-magazynowego.
Ponadto zostanie zmniejszone ryzyko dokonywania interwencyjnych uzupe nie  stanów za pomoc
zakupów na niekorzystnych warunkach cenowych, co ma wp yw na utrzymanie wysoko ci mar y.
Obecnie utrzymanie mar y na po danym poziomie wymusza korzystanie z w asnej bazy
magazynowej na poziomie minimum 50 000 sztuk opon zatowarowanych do chwili rozpocz cia
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sezonu (jesiennego lub wiosennego). Stan ten dotyczy wy cznie obiektu magazynowego
obs uguj cego swoim maksymalnym zasi giem obszar Polski, Czech oraz S owacji. Przy za o eniu
redniej warto ci jednej opony na poziomie 140 z  wielko  zaanga owania kapita u obrotowego

wynosi 7 mln z  ma jeden obiekt logistyczno-magazynowy. Kolejne punkty logistyczno-magazynowe
obs uguj ce dalsze obszary krajów europejskich b d  wymaga y zatowarowania co najmniej stanami
podobnej wielko ci.
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4. Informacje o papierach warto ciowych oferowanych / dopuszczanych do
obrotu

4.1. Opis typu i rodzaju oferowanych lub dopuszczonych do obrotu papierów
warto ciowych, w cznie z kodem ISIN (Mi dzynarodowy Numer
Identyfikacyjny Papierów Warto ciowych) lub innym podobnym kodem
identyfikacyjnym papierów warto ciowych

Na podstawie niniejszego prospektu oferuje si  w ramach Publicznej Oferty 4.000.000 akcji zwyk ych
na okaziciela serii B, o warto ci nominalnej 1 z  ka da. Akcje zwyk e na okaziciela serii B zosta y
wyemitowane na podstawie uchwa y NZWA nr 3 z dnia 13 marca 2007 roku w drodze podwy szenia
kapita u zak adowego z kwoty 8.676.000 z  do kwoty nie ni szej ni  8.676.001 z  i nie wy szej ni
12.676.000 z  poprzez emisj  od 1 do 4.000.000 akcji zwyk ych na okaziciela serii B o warto ci
nominalnej 1 z otych ka da.

Kapita  zak adowy Emitenta wynosi 8.676.000 z otych (osiem milionów sze set siedemdziesi t sze
tysi cy z otych) i jest podzielony na 8.676.000 (osiem milionów sze set siedemdziesi t sze  tysi cy)
akcji zwyk ych na okaziciela serii A.

4.2. Przepisy prawne, na mocy których zosta y utworzone te papiery warto ciowe

Emitent powsta  na podstawie uchwa y Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spó ki z
ograniczon  odpowiedzialno ci  pod firm  OPONEO.PL Sp. z o.o. podj tej w dniu 5 lutego 2007 roku
i zaprotoko owanej przez Notariusza w Bydgoszczy Monik  Gutma sk -Paw owsk  Repertorium A nr
744/2007. Spó ka akcyjna pod firm  OPONEO.PL S.A. zosta a zarejestrowana przez S d Rejonowy w
Bydgoszczy XIII Wydzia  Gospodarczy Krajowego Rejestru S dowego w dniu 5 marca 2007 roku.

Akcje serii A

Podstaw  prawn  emisji akcji oznaczonych jako seria A stanowi  akt zawi zania i statut Spó ki
sporz dzony aktem notarialnym z dnia 5 lutego 2007 roku Repertorium A Nr 744/2007. Akcje serii A w
ilo ci 8.676.000 sztuk o warto ci nominalnej 1 z  ka da, obj te zosta y przez za o ycieli w ilo ci
okre lonej w § 8 ust. 3 Statutu przyj tego tym aktem.Tak ustalony stan faktyczny i prawny
zarejestrowany zosta  przez S d Rejestrowy w Bydgoszczy w dniu 5 marca 2007 roku (sygn. akt.
BY.XIII NS-REJ.KRS/000785/07/301).

Uchwa  NWZA nr 1 z dnia 13 marca 2007 roku wszystkie akcje imienne serii A zosta y zamienione na
akcje na okaziciela, w zwi zku ze z o eniem przez wszystkich akcjonariuszy posiadaj cych cznie
100% akcji imiennych serii A wniosku o zamian . Zamiana zosta a zarejestrowana  przez S d
Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydzia  Gospodarczy Krajowego Rejestru S dowego w dniu 27
czerwca 2007 roku.

Akcje serii B

zostan  wyemitowane na podstawie uchwa y nr 3 NWZA z dnia 13 marca 2007 roku zgodnie z art.
431 oraz art. 432 Kodeksu spó ek handlowych w sprawie podwy szenia kapita u zak adowego.
Emitent uchwa  nr 5 NWZA z dnia 13 marca 2007 roku postanowi , na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3
Ustawy o ofercie publicznej, o ubieganiu si  o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na
Gie dzie Papierów Warto ciowych w Warszawie S.A. akcji zwyk ych na okaziciela serii A i B oraz praw
do akcji na okaziciela serii B.

4.3. Rodzaj i forma papierów warto ciowych

 Akcje serii A s  akcjami zwyk ymi na okaziciela. Akcje serii A zosta y zamienione na akcje zwyk e na
okaziciela na podstawie uchwa y NZWA z dnia 13 marca 2007 roku. Zamiana zosta a zarejestrowana
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przez S d Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydzia  Gospodarczy Krajowego Rejestru S dowego w dniu
27 czerwca 2007 roku. Akcje Serii B s  emitowane jako akcje zwyk e na okaziciela. NWZA Emitenta
podj o w dniu 13 marca 2007 roku uchwa  nr 5 w przedmiocie m.in. dematerializacji akcji zwyk ych
na okaziciela serii A i B oraz praw do akcji na okaziciela serii B.

4.4. Waluta emitowanych papierów warto ciowych

Walut  emitowanych akcji jest z oty. Warto  nominalna ka dej akcji wynosi 1 (jeden) z oty.

4.5. Opis praw, w cznie ze wszystkimi ich ograniczeniami, zwi zanych z papierami
warto ciowymi, oraz procedury wykonywania tych praw

Prawa i obowi zki zwi zane z akcjami Spó ki s  okre lone w przepisach Kodeksu Spó ek
Handlowych, w Statucie oraz w innych przepisach prawa. Celem uzyskania bardziej szczegó owych
informacji nale y skorzysta  z porady osób i podmiotów uprawnionych do wiadczenia us ug
doradztwa prawnego.

Prawa maj tkowe zwi zane z akcjami Spó ki

Z akcjami Spó ki zwi zane s  nast puj ce prawa o charakterze maj tkowym:

1) Prawo do dywidendy, to jest udzia u w zysku Spó ki, wykazanym w sprawozdaniu finansowym,
zbadanym przez bieg ego rewidenta, przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do wyp aty
akcjonariuszom (art. 347 KSH). Zysk rozdziela si  w stosunku do liczby akcji. Statut Emitenta
nie przewiduje adnych przywilejów w zakresie tego prawa, co oznacza, e na ka d  z akcji
przypada dywidenda w takiej samej wysoko ci. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok
obrotowy s  akcjonariusze, którym przys ugiwa y akcje w dniu dywidendy wyznaczonym przez
Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzie  powzi cia uchwa y o podziale zysku albo w okresie
kolejnych trzech miesi cy, licz c od tego dnia (art. 348 KSH). Ustalaj c dzie  dywidendy oraz
termin wyp aty dywidendy, Walne Zgromadzenie powinno jednak wzi  pod uwag  regulacje KDPW i
GPW.

Regulacje w tym zakresie zawiera Tytu  czwarty Dzia  I Szczegó owych Zasad Dzia ania KDPW.
Na mocy § 91 Szczegó owych Zasad Dzia ania KDPW Emitent zobowi zany jest poinformowa
KDPW o wysoko ci dywidendy, dniu ustalenia osób uprawnionych, którym przys uguje prawo
do dywidendy ("dniu dywidendy" zgodnie z okre leniem zawartym w przepisach KSH) oraz o
terminie wyp aty dywidendy. Dzie  wyp aty dywidendy mo e nast pi  najwcze niej dziesi tego
dnia po dniu dywidendy (dniu ustalenia osób uprawnionych do dywidendy).

Ponadto, zgodnie z § 26 Regulaminu Gie dy, emitenci papierów warto ciowych dopuszczonych
do obrotu gie dowego obowi zani s  informowa  niezw ocznie GPW o zamierzeniach
zwi zanych z wykonywaniem praw z papierów warto ciowych, ju  notowanych, jak równie  o
podj tych w tym przedmiocie decyzjach, oraz uzgadnia  z GPW te decyzje w zakresie, w jakim
mog  one mie  wp yw na organizacj  i sposób przeprowadzania transakcji gie dowych.

Zgodnie z art. 4. ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi rachunkami papierów
warto ciowych s  rachunki, na których zapisywane s  zdematerializowane papiery warto ciowe,
prowadzone wy cznie przez:

1) domy maklerskie i banki prowadz ce dzia alno  maklersk , banki powiernicze, zagraniczne firmy
inwestycyjne i zagraniczne osoby prawne prowadz ce dzia alno  maklersk  na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej w formie oddzia u, Krajowy Depozyt oraz Narodowy Bank Polski - je eli
oznaczenie tych rachunków pozwala na identyfikacj  osób, którym przys uguj  prawa z papierów
warto ciowych;

2) inne podmioty b d ce uczestnikami depozytu papierów warto ciowych lub systemu rejestracji
papierów warto ciowych prowadzonego przez Narodowy Bank Polski, po rednicz ce w zbywaniu
papierów warto ciowych emitowanych przez Skarb Pa stwa lub Narodowy Bank Polski - je eli
dokonywane przez nie zapisy dotycz  tych papierów i pozwalaj  na identyfikacj  osób, którym
przys uguj  prawa z papierów warto ciowych.
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Ponadto, zgodnie z § 97 Szczegó owych Zasad Dzia ania Krajowego Depozytu Papierów
Warto ciowych Emitent jest zobowi zany postawi  do dyspozycji Krajowego Depozytu rodki
przeznaczone na realizacj  prawa do dywidendy na wskazanym przez Krajowy Depozyt rachunku
pieni nym lub rachunku bankowym.

Krajowy Depozyt, zgodnie z art. 58 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, który stanowi, i
zobowi zanie emitenta opiewaj ce na papiery warto ciowe jest wykonane z chwil  otrzymania
wiadczenia przez uczestnika prowadz cego rachunek papierów warto ciowych dla osoby

uprawnionej do tego wiadczenia, za  opiewaj ce na pieni dze - z chwil  dokonania przeniesienia
rodków pieni nych na rachunek bankowy wskazany przez tego uczestnika, rozdziela rodki na

poszczególne rachunki bankowe wskazane przez uczestników prowadz cych rachunki papierów
warto ciowych dla osób uprawnionych do otrzymania wiadcze .

W nast pstwie podj cia uchwa y o przeznaczeniu zysku do podzia u akcjonariusze nabywaj
roszczenie o wyp at  dywidendy. Roszczenie o wyp at  dywidendy staje si  wymagalne z dniem
wskazanym w uchwale Walnego Zgromadzenia i podlega przedawnieniu na zasadach ogólnych.
Przepisy prawa nie okre laj  terminu, po którym wygasa prawo do dywidendy.

Dywidenda oraz inne przychody z tytu u udzia u w zyskach osób prawnych maj cych siedzib  na
terytorium Polski, uzyskane przez zagranicznego akcjonariusza (zarówno osob  fizyczn  jak i
prawn ), podlegaj  opodatkowaniu zrycza towanym podatkiem dochodowym w wysoko ci 19%
uzyskanego przychodu, chyba e umowa w sprawie zapobie enia podwójnemu opodatkowaniu
zawarta przez Polsk  z krajem miejsca siedziby lub zarz du akcjonariusza b d cego osoba prawn
lub z krajem miejsca zamieszkania akcjonariusza b d cego osob  fizyczn  stanowi inaczej.

Zrycza towany podatek dochodowy (z zastosowaniem w a ciwej stawki) pobierany jest przez spó k
wyp acaj c  dywidend  lub inne przychody z tytu u udzia u w zyskach osób prawnych, a nast pnie
przekazywany przez ni  na rachunek w a ciwego urz du skarbowego. Spó ka jako p atnik tego
podatku jest zobowi zana przes a  urz dowi skarbowemu deklaracj  o pobranym podatku, oraz
przygotowa  informacj  o dokonanych wyp atach i pobranym podatku, któr  to informacj  przesy a
akcjonariuszowi oraz urz dowi skarbowemu.

Zastosowanie stawki wynikaj cej z w a ciwej umowy w sprawie zapobie enia podwójnemu
opodatkowaniu albo niepobranie podatku zgodnie z tak  umow , jest mo liwe wy cznie pod
warunkiem udokumentowania miejsca siedziby (zarz du) lub zamieszkania zagranicznego
akcjonariusza do celów podatkowych, uzyskanym od tego akcjonariusza za wiadczeniem (tzw.
certyfikat rezydencji), wydanym przez w a ciwy organ administracji podatkowej. Co do zasady,
obowi zek dostarczenia certyfikatu spó ce wyp acaj cej dywidend  lub inne przychody z tytu u udzia u
w zyskach osób prawnych, ci y na podmiocie zagranicznym, który uzyskuje przychody ze róde
po o onych w Polsce. Jak wskazano powy ej, certyfikat rezydencji ma s u y  ustaleniu przez p atnika,
czy ma prawo zastosowa  stawk  (b d  zwolnienie) ustalon  we w a ciwej umowie
mi dzynarodowej, czy te  potr ci  podatek w wysoko ci okre lonej w ustawie o podatku dochodowym
od osób prawnych. W tym ostatnim przypadku, je eli zagraniczny akcjonariusz wyka e, e w stosunku
do niego mia y zastosowanie postanowienia w a ciwej umowy w sprawie zapobie enia podwójnemu
opodatkowaniu, które przewidywa y redukcj  krajowej stawki podatkowej (do ca kowitego zwolnienia
w cznie), b dzie móg  da  stwierdzenia nadp aty i zwrotu nienale nie pobranego podatku,
bezpo rednio od urz du skarbowego.
Kwota przeznaczona do podzia u mi dzy akcjonariuszy nie mo e przekracza  zysku za ostatni rok
obrotowy, powi kszonego o niepodzielone zyski z lat ubieg ych oraz o kwoty przeniesione z
utworzonych z zysku kapita ów zapasowego i rezerwowych, które mog  by  przeznaczone na wyp at
dywidendy. Kwot  t  nale y pomniejszy  o niepokryte straty, akcje w asne oraz o kwoty, które zgodnie
z ustaw  lub statutem powinny by  przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapita y
zapasowy lub rezerwowe (art. 348 § 1 KSH). Przepisy prawa nie zawieraj  innych postanowie  na
temat stopy dywidendy lub sposobu jej wyliczenia, cz stotliwo ci oraz akumulowanego lub
nieakumulowanego charakteru wyp at.

2)  Prawo pierwsze stwa do obj cia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo
poboru); przy zachowaniu wymogów, o których mowa wart. 433 KSH, akcjonariusz mo e
zosta  pozbawiony tego prawa w cz ci lub w ca o ci w interesie Spó ki moc  uchwa y
Walnego Zgromadzenia podj tej wi kszo ci  co najmniej czterech pi tych g osów; przepisu o
konieczno ci uzyskania wi kszo ci co najmniej 4/5 g osów nie stosuje si , gdy uchwa a o
podwy szeniu kapita u zak adowego stanowi, e nowe akcje maj  by  obj te w ca o ci przez
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instytucj  finansow  (subemitenta), z obowi zkiem oferowania ich nast pnie akcjonariuszom
celem umo liwienia im wykonania prawa poboru na warunkach okre lonych w uchwale oraz
gdy uchwa a stanowi, e nowe akcje maj  by  obj te przez subemitenta w przypadku, gdy
akcjonariusze, którym s u y prawo poboru, nie obejm  cz ci lub wszystkich oferowanych im
akcji; pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji mo e nast pi  w przypadku, gdy zosta o
to zapowiedziane w porz dku obrad walnego zgromadzenia.

3) Z akcjami Emitenta nie jest zwi zane inne prawo do udzia u w zyskach Emitenta.

4) Prawo do udzia u w maj tku Spó ki pozosta ym po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli
w przypadku jej likwidacji; Statut Spó ki stanowi w § 26 ust. 1, i  podzia  maj tku pozosta ego
po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli nie mo e nast pi  przed up ywem 1 roku od
daty ostatniego og oszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli.

5) Prawo do zbywania posiadanych akcji.

6) Prawo do obci ania posiadanych akcji zastawem lub u ytkowaniem. W okresie, gdy akcje
spó ki publicznej, na których ustanowiono zastaw lub u ytkowanie, s  zapisane na rachunkach
papierów warto ciowych w domu maklerskim lub w banku prowadz cym rachunki papierów
warto ciowych, prawo g osu z tych akcji przys uguje akcjonariuszowi (art. 340 § 3 KSH),

7) Statut Emitenta stanowi, i  akcje Spó ki mog  by  imienne i na okaziciela, jak równie , e akcje
serii A daj  równe prawo do dywidendy. Tre  Statutu Spó ki uwzgl dniaj ca ostatnie
dokonane w dniu 22 czerwca 2007 roku zmiany zosta y zarejestrowane przez s d rejestrowy w
dniu 27 czerwca 2007 roku.

Prawa korporacyjne zwi zane z akcjami Spó ki.

Z akcjami Spó ki zwi zane s  nast puj ce prawa korporacyjne:

1) Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (art. 412 KSH) oraz prawo do g osowania na
Walnym Zgromadzeniu (art. 411 § 1 KSH). Ka dej akcji na okaziciela przys uguje jeden g os
na Walnym Zgromadzeniu.

2) Prawo do z o enia wniosku o zwo anie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz do
z o enia wniosku o umieszczenie w porz dku obrad poszczególnych spraw przyznane
akcjonariuszom posiadaj cym co najmniej jedn  dziesi t  kapita u zak adowego Spó ki (art.
400 § 1 KSH). We wniosku o zwo anie Walnego Zgromadzenia nale y wskaza  sprawy
wnoszone pod jego obrady. Je eli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia dania
Zarz dowi nie zostanie zwo ane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, s d rejestrowy mo e, po
wezwaniu Zarz du do z o enia o wiadczenia, upowa ni  do zwo ania Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy wyst puj cych z tym daniem (art. 401 § 1 KSH).

3) Prawo do zaskar ania uchwa  Walnego Zgromadzenia na zasadach okre lonych wart. 422-427
KSH.

4) Prawo do dania wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami; zgodnie z art. 385 § 3 KSH
na wniosek akcjonariuszy, reprezentuj cych co najmniej jedn  pi t  cz  kapita u
zak adowego wybór Rady Nadzorczej powinien by  dokonany przez najbli sze Walne
Zgromadzenie w drodze g osowania oddzielnymi grupami.

5) Prawo do dania zbadania przez bieg ego na koszt Emitenta okre lonego zagadnienia
zwi zanego z utworzeniem spó ki publicznej lub prowadzeniem jej spraw (rewident do spraw
szczególnych); uchwa  w tym przedmiocie podejmuje Walne Zgromadzenie na wniosek
akcjonariusza lub akcjonariuszy, posiadaj cych co najmniej 5% ogólnej liczby g osów na
Walnym Zgromadzeniu (art. 84 i 85 Ustawy o Ofercie Publicznej). Akcjonariusze mog  w tym
celu da  zwo ania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub da  umieszczenia sprawy
podj cia tej uchwa y w porz dku obrad najbli szego Walnego Zgromadzenia. Je eli Walne
Zgromadzenie nie podejmie uchwa y zgodnej z tre ci  wniosku albo podejmie tak  uchwa  z
naruszeniem art. 84 ust. 4 ustawy, wnioskodawcy mog  wyst pi  o wyznaczenie wskazanego
podmiotu jako rewidenta do spraw szczególnych do S du Rejestrowego w terminie 14 dni od
dnia podj cia uchwa y.

6) Prawo do uzyskania informacji o Spó ce w zakresie i w sposób okre lony przepisami prawa, w
szczególno ci zgodnie z art. 428 KSH, podczas obrad Walnego Zgromadzenia Zarz d jest
obowi zany do udzielenia akcjonariuszowi na jego danie informacji dotycz cych Spó ki,
je eli jest to uzasadnione dla oceny sprawy obj tej porz dkiem obrad. Akcjonariusz, któremu
odmówiono ujawnienia danej informacji podczas obrad Walnego Zgromadzenia i który
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zg osi  sprzeciw do protoko u, mo e z o y  wniosek do S du Rejestrowego o zobowi zanie
Zarz du do udzielenia informacji (art. 429 KSH)

7) Prawo do imiennego wiadectwa depozytowego, wystawionego przez podmiot prowadz cy
rachunek papierów warto ciowych, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi,
przys uguj ce akcjonariuszowi spó ki publicznej, posiadaj cemu akcje zdematerializowane (art.
328 § 6 KSH).

8) Prawo do dania wydania odpisów sprawozdania Zarz du z dzia alno ci Spó ki i
sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii
bieg ego rewidenta najpó niej na pi tna cie dni przed Walnym Zgromadzeniem (art. 395 § 4
KSH).

9) Prawo do przegl dania w lokalu Zarz du listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w
Walnym Zgromadzeniu oraz dania odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporz dzenia (art.
407 § 1 KSH).

10) Prawo do dania wydania odpisu wniosków w sprawach obj tych porz dkiem obrad w
terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem (art. 407 § 2 KSH).

11) Prawo do z o enia wniosku o sprawdzenie listy obecno ci na Walnym Zgromadzeniu przez
wybran  w tym celu komisj , z o on  z co najmniej z trzech osób. Wniosek mog  z o y
akcjonariusze, posiadaj cy jedn  dziesi t  kapita u zak adowego reprezentowanego na tym
Walnym Zgromadzeniu. Wnioskodawcy maj  prawo wyboru jednego cz onka komisji (art. 410 §
2 KSH).

12) Prawo do przegl dania ksi gi protoko ów oraz dania wydania po wiadczonych przez Zarz d
odpisów uchwa  (art. 421 § 2 KSH).

13) Prawo do wniesienia pozwu o naprawienie szkody wyrz dzonej Spó ce na zasadach
okre lonych wart. 486 i 487 KSH, je eli Spó ka nie wytoczy powództwa o naprawienie
wyrz dzonej jej szkody w terminie roku od dnia ujawnienia czynu wyrz dzaj cego szkod .

14) Prawo do przegl dania dokumentów oraz dania udost pnienia w lokalu Spó ki bezp atnie
odpisów dokumentów, o których mowa w art. 505 § 1 KSH (w przypadku po czenia spó ek), w
art. 540 § 1 KSH (w przypadku podzia u Spó ki) oraz w art. 561 § 1 KSH (w przypadku
przekszta cenia Spó ki).

15) Prawo do przegl dania ksi gi akcyjnej i dania wydania odpisu za zwrotem kosztów jego
sporz dzenia (art. 341 § 7 KSH).

Prawo dania, aby spó ka handlowa, która jest akcjonariuszem Emitenta, udzieli a informacji, czy
pozostaje ona w stosunku dominacji lub zale no ci wobec okre lonej spó ki handlowej albo spó dzielni
b d cej akcjonariuszem Emitenta albo czy taki stosunek dominacji lub zale no ci usta . Akcjonariusz
mo e da  równie  ujawnienia liczby akcji lub g osów albo liczby udzia ów lub g osów, jakie ta spó ka
handlowa posiada, w tym tak e jako zastawnik, u ytkownik lub na podstawie porozumie  z innymi
osobami. danie udzielenia informacji oraz odpowiedzi powinny by  z o one na pi mie (art. 6 § 4 i 6
KSH).

4.6. Uchwa y, zezwolenia lub zgody, na podstawie których zosta y lub zostan
utworzone lub wyemitowane nowe papiery warto ciowe

Akcje serii B s  emitowane na podstawie uchwa y nr 3 NZWA z dnia 13 marca 2007 roku.

UCHWA A NR 3

Na podstawie przepisu art. 431 oraz art. 432 ustawy z dnia 15 wrze nia 2000 roku Kodeksu spó ek
handlowych (Dz.U. nr 94 poz. 1037 z pó n. zm.), zwanej dalej „Kodeks spó ek handlowych”
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OPONEO.PL S.A. uchwala, co nast puje:

1. Zgodnie z przepisem art. 310 § 2 w zwi zku z przepisem art. 431 § 7 Kodeksu spó ek
handlowych podwy sza si  kapita  zak adowy Spó ki z kwoty 8 676 000 (s ownie: osiem milionów
sze set siedemdziesi t sze  tysi cy) z otych do kwoty nie ni szej ni  8 676 001 (s ownie: osiem
milionów sze set siedemdziesi t sze  tysi cy jeden) z otych i nie wy szej ni  12 676 000
(s ownie: dwana cie milionów sze set siedemdziesi t sze  tysi cy) poprzez emisj  od 1 do
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4 000 000 (s ownie: czterech milionów) akcji zwyk ych na okaziciela serii B o warto ci nominalnej
1 (s ownie: jeden) z oty ka da.

2. Akcje zwyk e na okaziciela serii B mog  by  op acone wy cznie wk adami pieni nymi.

3. Akcje zwyk e na okaziciela serii B b d  uczestniczy  w dywidendzie wypracowanej od dnia 1
stycznia 2007 roku, to jest za ca y rok obrotowy 2007 na równi z pozosta ymi akcjami Spó ki.

4. Dotychczasowym akcjonariuszom Spó ki nie b dzie przys ugiwa o prawo poboru Akcji nowej
emisji serii B.

5. Obj cie nowych akcji zwyk ych na okaziciela serii B nast pi w drodze zaoferowania akcji w
drodze subskrypcji otwartej (art. 440 § 1 Kodeksu spó ek handlowych) w ramach oferty publicznej.

6. Upowa nia si  Zarz d Spó ki do oznaczenia ceny emisyjnej akcji zwyk ych na okaziciela serii B.

7. Upowa nia si  Zarz d Spó ki do ustalenia terminu otwarcia i zamkni cia subskrypcji akcji
zwyk ych serii B.

8. Upowa nia si  Zarz d Spó ki do zawarcia umowy o submisj  us ugow  i/lub o submisj
inwestycyjn , w tym do ustalenia wszystkich warunków submisji us ugowej lub submisji
inwestycyjnej.

9. Upowa nia si  Zarz d Spó ki do ustalenia zasad przydzia u akcji zwyk ych na okaziciela serii B
subskrybentom.

10. Upowa nia si  Zarz d Spó ki do dookre lenia wysoko ci kapita u zak adowego zgodnie z art.
431 § 7 w zwi zku z art. 310 kodeksu spó ek handlowych.

UCHWA A NR 4

Na podstawie art. 433 § 2 i 3 Kodeksu spó ek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy Spó ki, w zwi zku z podj ciem uchwa y nr 3, niniejszym pozbawia w ca o ci
dotychczasowych akcjonariuszy Spó ki prawa poboru akcji zwyk ych na okaziciela serii B.

Uzasadnieniem powzi cia uchwa y o wy czeniu prawa poboru akcji zwyk ych na okaziciela serii B
przez dotychczasowych Akcjonariuszy jest zamiar przyznania prawa do obj cia akcji serii B przez
akcjonariuszy w drodze publicznej emisji akcji i w ten sposób pozyskania rodków niezb dnych do
nale ytego rozwoju przedsi biorstwa. Przyznanie prawa obj cia akcji zwyk ych na okaziciela serii B
le y w interesie spó ki, polegaj cym na zapewnieniu spó ce stabilizacji finansowej niezb dnej do
dalszego rozwoju jej przedsi biorstwa, a tym samym d y do zapewnienia wzrostu warto ci Spó ki.

UCHWA A NR 5

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OPONEO.PL S.A. na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3 ustawy z
dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spó kach publicznych (Dz. U. nr 184 poz. 1539 z pó . zm.)
postanawia o ubieganiu si  o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na Gie dzie Papierów
Warto ciowych w Warszawie S.A. akcji zwyk ych na okaziciela serii A i B oraz praw do akcji na
okaziciela serii B.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OPONEO.PL S.A. na podstawie art. 27 ust. 2 pkt. 3 ustawy z
dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spó kach publicznych (Dz. U. nr 184 poz. 1539 z pó . zm.)
postanawia o dematerializacji akcji zwyk ych na okaziciela serii A i B oraz praw do akcji na okaziciela
serii B.

3. Na podstawie art. 5 ust. 8 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi z
dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U. nr 183 poz. 1538 z pó . zm.) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. upowa nia Zarz d Spó ki do zawarcia z Krajowym Depozytem
Papierów Warto ciowych S.A. umowy o rejestracj  akcji zwyk ych na okaziciela serii A i B oraz praw
do akcji na okaziciela serii B.
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UCHWA A NR 6

 „1. Na podstawie art. 430 - 432 Kodeksu spó ek handlowych w zwi zku z tre ci  uchwa  nr 3-5 z dnia
13 marca 2007 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OPONEO.PL S.A. przy uwzgl dnieniu
tre ci uchwa y nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, uchwala, co nast puje:

Zmienia si  § 8 Statutu Spó ki, który otrzymuje nast puj ce brzmienie:

„1. Kapita  zak adowy Spó ki wynosi od 8.676.001 (s ownie: osiem milionów sze set siedemdziesi t
sze  tysi cy jeden) z otych do 12.676.000 (s ownie: dwana cie milionów sze set siedemdziesi t
sze  tysi cy) i dzieli si  na 8.676.000 (s ownie: osiem milionów sze set siedemdziesi t sze
tysi cy) akcji zwyk ych na okaziciela serii A, o nr od 01 do 8.676.000 o warto ci nominalnej 1,00
(s ownie: jeden) z otych ka da akcja oraz od 1 (s ownie: jednej) do 4.000.000 (s ownie: czterech
milionów) akcji zwyk ych na okaziciela serii B o warto ci nominalnej po 1,- (jeden) z oty ka da.

2. Akcje Spó ki mog  by  imienne i na okaziciela.

3.Akcje serii A i B daj  równe prawo do dywidendy.

4.Akcje serii A i B s  akcjami tego samego rodzaju.”

2.Upowa nia si  Rad  Nadzorcz  Spó ki do sporz dzenia i przyj cia tekstu jednolitego Statutu Spó ki,
uwzgl dniaj cego zmian , o której mowa w ust. 1 niniejszej Uchwa y”.

4.7. W przypadku nowych emisji nale y wskaza  przewidywan  dat  emisji
papierów warto ciowych

Emitent zamierza przeprowadzi  emisj  Akcji Serii B w trzecim kwartale 2007 roku

4.8. Ograniczenia co do przenoszenia praw z papierów warto ciowych

Obrót akcjami Emitenta, jako akcjami spó ki publicznej podlega ograniczeniom okre lonym w Ustawie
o Ofercie Publicznej oraz w Ustawie o Obrocie Instrumentami Finansowymi, które wraz z Ustaw  o
Nadzorze nad Rynkiem Kapita owym zast pi y przepisy Prawa o Publicznym Obrocie Papierami
Warto ciowymi.

1) Zgodnie z art. 19 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi - je eli ustawa nie stanowi
inaczej:

(a) papiery warto ciowe obj te zatwierdzonym prospektem emisyjnym mog  by
przedmiotem obrotu na rynku regulowanym wy cznie po ich dopuszczeniu do tego
obrotu,

(b) dokonywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oferty publicznej albo obrotu
papierami warto ciowymi lub innymi instrumentami finansowymi na rynku
regulowanym wymaga po rednictwa firmy inwestycyjnej.

2) Zgodnie z art. 159 ust. 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi cz onkowie zarz du,
rady nadzorczej, prokurenci lub pe nomocnicy emitenta lub wystawcy, jego pracownicy, biegli
rewidenci albo inne osoby pozostaj ce z tym emitentem lub wystawc  w stosunku zlecenia
lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze nie mog  nabywa  lub zbywa  na
rachunek w asny lub osoby trzeciej akcji emitenta, praw pochodnych dotycz cych akcji
emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powi zanych oraz dokonywa  na
rachunek w asny lub osoby trzeciej innych czynno ci prawnych, powoduj cych lub mog cych
powodowa  rozporz dzenie takimi instrumentami finansowymi w czasie trwania okresu
zamkni tego, o którym mowa w art. 159 ust. 2 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi.
Okresem zamkni tym jest:

(a) okres od wej cia w posiadanie przez osob  fizyczn  informacji poufnej dotycz cej
emitenta lub instrumentów finansowych, spe niaj cych warunki okre lone w art. 156
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ust. 4 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi do przekazania tej informacji do
publicznej wiadomo ci,

(b) w przypadku raportu rocznego – dwa miesi ce przed przekazaniem raportu do
publicznej wiadomo ci lub okres pomi dzy ko cem roku obrotowego a przekazaniem
tego raportu do publicznej wiadomo ci, gdyby okres ten by  krótszy od pierwszego ze
wskazanych, chyba e osoba fizyczna nie posiada a dost pu do danych finansowych,
na podstawie których zosta  sporz dzony raport,

(c) w przypadku raportu pó rocznego – miesi c przed przekazaniem raportu do publicznej
wiadomo ci lub okres pomi dzy dniem zako czenia danego pó rocza a przekazaniem
tego raportu do publicznej wiadomo ci, gdyby okres ten by  krótszy od pierwszego ze
wskazanych, chyba e osoba fizyczna nie posiada a dost pu do danych finansowych,
na podstawie których zosta  sporz dzony raport,

(d) w przypadku raportu kwartalnego – dwa tygodnie przed przekazaniem raportu do
publicznej wiadomo ci lub okres pomi dzy dniem zako czenia danego kwarta u a
przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomo ci, gdyby okres ten by  krótszy od
pierwszego ze wskazanych, chyba e osoba fizyczna nie posiada a dost pu do
danych finansowych, na podstawie których zosta  sporz dzony raport.

3) Zgodnie z art. 160 ust. 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi osoby wchodz ce w
sk ad organów zarz dzaj cych lub nadzorczych emitenta albo b d ce prokurentami, inne
osoby pe ni ce w strukturze organizacyjnej emitenta funkcje kierownicze, które posiadaj  sta y
dost p do informacji poufnych dotycz cych bezpo rednio lub po rednio tego emitenta oraz
kompetencje w zakresie podejmowania decyzji wywieraj cych wp yw na jego rozwój i
perspektywy prowadzenia dzia alno ci gospodarczej s  obowi zane do przekazywania
Komisji Nadzoru Finansowego informacji o zawartych przez te osoby oraz osoby blisko z nimi
powi zane, o których mowa w art. 160 ust. 2 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi,
na w asny rachunek, transakcjach nabycia lub zbycia akcji emitenta, praw pochodnych
dotycz cych akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych powi zanych z tymi
papierami warto ciowymi, dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub b d cych
przedmiotem ubiegania si  o dopuszczenie do obrotu na takim rynku.

4) Zgodnie z art. 69 Ustawy o Ofercie Publicznej ka dy:

(a) kto osi gn  lub przekroczy  5%, 10%, 20%, 25%, 33%, 50% albo 75% ogólnej liczby
g osów w spó ce publicznej,

(b) kto posiada  co najmniej 5%, 10%, 20%, 25%, 33%, 50% albo 75% ogólnej liczby
g osów w tej spó ce i w wyniku zmniejszenia tego udzia u osi gn  odpowiednio 5%,
10%, 20%, 25%, 33%, 50% albo 75% lub mniej ogólnej liczby g osów,

(c) kogo dotyczy zmiana dotychczas posiadanego udzia u ponad 10% ogólnej liczby
g osów, o co najmniej 2% ogólnej liczby g osów w spó ce publicznej, której akcje
dopuszczone s  do obrotu na rynku oficjalnych notowa  gie dowych, lub o co najmniej
5% ogólnej liczby g osów w spó ce publicznej, której akcje dopuszczone s  do innego
rynku regulowanego, albo

(d) kogo dotyczy zmiana dotychczas posiadanego udzia u ponad 33% ogólnej liczby
g osów, o co najmniej 1% ogólnej liczby g osów,

jest zobowi zany zawiadomi  o tym Komisj  Nadzoru Finansowego oraz spó k  w terminie 4 dni od
dnia zmiany udzia u w ogólnej liczbie g osów b d  od dnia, w którym dowiedzia  si  o takiej zmianie
lub przy zachowaniu nale ytej staranno ci móg  si  o niej dowiedzie . Zawiadomienie powinno
zawiera  informacje o dacie i rodzaju zdarzenia powoduj cego zmian  udzia u, której dotyczy
zawiadomienie, o liczbie akcji posiadanych przed zmian  udzia u i ich procentowym udziale w kapitale
zak adowym spó ki oraz o liczbie g osów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie
g osów, a tak e o liczbie aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale
zak adowym oraz o liczbie g osów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie g osów.
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Zawiadomienie zwi zane z osi gni ciem lub przekroczeniem 10% ogólnej liczby g osów powinno
dodatkowo zawiera  informacje dotycz ce zamiarów dalszego zwi kszania udzia u w ogólnej liczbie
g osów w okresie 12 miesi cy od z o enia zawiadomienia oraz celu zwi kszania tego udzia u. W
przypadku ka dorazowej zmiany tych zamiarów lub celu, akcjonariusz jest zobowi zany niezw ocznie,
nie pó niej ni  w terminie 3 dni od zaistnienia tej zmiany, poinformowa  o tym Komisj  Nadzoru
Finansowego oraz spó k . Obowi zek dokonania zawiadomienia nie powstaje w przypadku, gdy po
rozliczeniu w depozycie papierów warto ciowych kilku transakcji zawartych na rynku regulowanym w
tym samym dniu, zmiana udzia u w ogólnej liczbie g osów w spó ce publicznej na koniec dnia
rozliczenia nie powoduje osi gni cia lub przekroczenia progu ogólnej liczby g osów, z którym wi e
si  powstanie tych obowi zków.

5) Zgodnie z art. 72 Ustawy o Ofercie Publicznej nabycie akcji spó ki publicznej w liczbie
powoduj cej zwi kszenie udzia u w ogólnej liczbie g osów o wi cej ni  10% ogólnej liczby
g osów w okresie krótszym ni  60 dni przez podmiot, którego udzia  w ogólnej liczbie g osów w
tej spó ce wynosi mniej ni  33% albo o wi cej ni  5% ogólnej liczby g osów w okresie
krótszym ni  12 miesi cy, przez akcjonariusza, którego udzia  w ogólnej liczbie g osów w tej
spó ce wynosi co najmniej 33%, mo e nast pi  wy cznie w wyniku og oszenia wezwania do
zapisywania si  na sprzeda  lub zamian  tych akcji (art. 72 ust. 1 Ustawy o Ofercie
Publicznej). W przypadku, gdy w okresach, o których mowa wy ej, zwi kszenie udzia u w
ogólnej liczbie g osów odpowiednio o 10% lub 5% ogólnej liczby g osów nast pi o w wyniku
zaj cia innego zdarzenia prawnego ni  czynno  prawna, akcjonariusz jest zobowi zany, w
terminie 3 miesi cy od dnia zaj cia zdarzenia, do zbycia takiej liczby akcji, która spowoduje,
e ten udzia  nie zwi kszy si  w tym okresie odpowiednio o wi cej ni  10% lub 5% ogólnej

liczby g osów (art. 72 ust. 2 ustawy).

6) Zgodnie z art. 73 i 74 Ustawy o Ofercie Publicznej, przekroczenie:

(a) 33% ogólnej liczby g osów w spó ce publicznej mo e nast pi  wy cznie w wyniku
og oszenia wezwania do zapisywania si  na sprzeda  lub zamian  akcji tej spó ki w
liczbie zapewniaj cej osi gni cie 66% ogólnej liczby g osów, z wyj tkiem przypadku,
gdy przekroczenie 33% ogólnej liczby g osów ma nast pi  w wyniku og oszenia
wezwania, o którym mowa w podpunkcie poni ej (art. 73 ust. 1 Ustawy o Ofercie
Publicznej),

(b) 66% ogólnej liczby g osów w spó ce publicznej mo e nast pi  wy cznie w wyniku
og oszenia wezwania do zapisywania si  na sprzeda  lub zamian  wszystkich
pozosta ych akcji tej spó ki (art. 74 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej),

przy czym w przypadku, gdy przekroczenie tych progów nast pi o w wyniku nabycia akcji w ofercie
publicznej lub w ramach wnoszenia ich do spó ki jako wk adu niepieni nego, po czenia lub podzia u
spó ki, w wyniku zmiany statutu spó ki, wyga ni cia uprzywilejowania akcji lub zaj cia innego ni
czynno  prawna zdarzenia prawnego, akcjonariusz jest zobowi zany, w terminie 3 miesi cy od
przekroczenia odpowiedniego progu, albo do og oszenia wezwania do zapisywania si  na sprzeda
lub zamian  akcji tej spó ki w liczbie powoduj cej osi gni cie 66% ogólnej liczby g osów (dotyczy
przekroczenia progu 33%) lub wszystkich pozosta ych akcji tej spó ki (dotyczy przekroczenia progu
66%), albo do zbycia akcji w liczbie powoduj cej osi gni cie odpowiednio nie wi cej ni  33% lub 66%
ogólnej liczby g osów, chyba e w tym terminie udzia  akcjonariusza w ogólnej liczbie g osów ulegnie
zmniejszeniu odpowiednio do nie wi cej ni  33% lub 66% ogólnej liczby g osów w wyniku
podwy szenia kapita u zak adowego, zmiany statutu spó ki lub wyga ni cia uprzywilejowania jego
akcji (art. 73 ust. 2 oraz art. 74 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej). Obowi zek, o którym mowa w art.
73 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej i art. 74 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej, ma zastosowanie
tak e w przypadku, gdy przekroczenie odpowiednio progu 33% lub 66% ogólnej liczby g osów w
spó ce publicznej nast pi o w wyniku dziedziczenia, po którym udzia  w ogólnej liczbie g osów uleg
dalszemu zwi kszeniu, z tym e termin trzymiesi czny liczy si  od dnia, w którym nast pi o zdarzenie
powoduj ce zwi kszenie udzia u w ogólnej liczbie g osów (art. 73 ust. 3 oraz art. 74 ust. 5 Ustawy o
Ofercie Publicznej). Ponadto przepis art. 74 ust. 1 i 2 Ustawy o Ofercie Publicznej stosuje si
odpowiednio w sytuacji zwi kszenia stanu posiadania ogólnej liczby g osów przez podmioty zale ne
od podmiotu zobowi zanego do og oszenia wezwania lub wobec niego dominuj ce, a tak e podmioty
b d ce stronami zawartego z nim porozumienia, dotycz cego nabywania przez te podmioty akcji
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spó ki publicznej lub zgodnego g osowania na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, dotycz cego
istotnych spraw spó ki (art. 74 ust. 4 Ustawy o Ofercie Publicznej).

Obowi zki, o których mowa w art. 72 Ustawy o Ofercie Publicznej, nie powstaj  w przypadku
nabywania akcji w obrocie pierwotnym, w ramach wnoszenia ich do spó ki jako wk adu niepieni nego
oraz w przypadku po czenia lub podzia u spó ki (art. 75 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej).

7) Zgodnie z art. 75 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej obowi zki wskazane w art. 72 i 73
Ustawy o Ofercie Publicznej nie powstaj  w przypadku nabywania akcji od Skarbu Pa stwa w
wyniku pierwszej oferty publicznej oraz w okresie 3 lat od dnia zako czenia sprzeda y przez
Skarb Pa stwa akcji w wyniku pierwszej oferty publicznej, a zgodnie z art. 75 ust. 3 Ustawy o
Ofercie Publicznej obowi zki, o których mowa w art. 72-74 Ustawy o Ofercie Publicznej, nie
powstaj  w przypadku nabywania akcji:

(a) wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu, które nie s  przedmiotem
ubiegania si  o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym lub nie s
dopuszczone do tego obrotu,

(b) od podmiotu wchodz cego w sk ad tej samej grupy kapita owej,

(c) w trybie okre lonym przepisami prawa upad o ciowego i naprawczego oraz w
post powaniu egzekucyjnym,

(d) zgodnie z umow  o ustanowienie zabezpieczenia finansowego, zawart  przez
uprawnione podmioty na warunkach okre lonych w ustawie z dnia 2 kwietnia 2004
roku o niektórych zabezpieczeniach finansowych (Dz.U. nr 91, poz. 871),

(e) obci onych zastawem w celu zaspokojenia zastawnika uprawnionego na podstawie
innych ustaw do korzystania z trybu zaspokojenia polegaj cego na przej ciu na
w asno  przedmiotu zastawu,

(f) w drodze dziedziczenia, z wyj tkiem sytuacji, o których mowa w art. 73 ust. 3 i art. 74
ust. 5 Ustawy o Ofercie Publicznej.

8) Zgodnie z art. 75 ust. 4 Ustawy o Ofercie Publicznej przedmiotem obrotu nie mog  by  akcje
obci one zastawem, do chwili jego wyga ni cia z wyj tkiem przypadku, gdy nabycie tych
akcji nast puje w wykonaniu umowy o ustanowieniu zabezpieczenia finansowego w
rozumieniu powo anej wy ej ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 roku o niektórych
zabezpieczeniach finansowych.

9) Zgodnie z art. 76 Ustawy o Ofercie Publicznej w zamian za akcje b d ce przedmiotem
wezwania do zapisywania si  na zamian  akcji mog  by  nabywane wy cznie akcje innej
spó ki, kwity depozytowe, listy zastawne lub obligacje emitowane przez Skarb Pa stwa, które
s  zdematerializowane, a w przypadku, gdy przedmiotem wezwania maj  by  wszystkie
pozosta e akcje spó ki, wezwanie musi przewidywa  mo liwo  sprzeda y akcji przez podmiot
zg aszaj cy si  w odpowiedzi na to wezwanie, po cenie ustalonej zgodnie z art. 79 ust. 1-3
Ustawy o Ofercie Publicznej.

10) Stosownie do art. 77 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej og oszenie wezwania nast puje po
ustanowieniu zabezpieczenia w wysoko ci nie mniejszej ni  100% warto ci akcji, które maj
by  przedmiotem wezwania, a ustanowienie zabezpieczenia powinno by  udokumentowane
za wiadczeniem banku lub innej instytucji finansowej udzielaj cej zabezpieczenia lub
po rednicz cej w jego udzieleniu. Wezwanie jest og aszane i przeprowadzane za
po rednictwem podmiotu prowadz cego dzia alno  maklersk  na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, który jest zobowi zany, nie pó niej ni  na 7 dni roboczych przed
dniem rozpocz cia przyjmowania zapisów, do równoczesnego zawiadomienia o zamiarze
jego og oszenia Komisji Nadzoru Finansowego oraz spó ki prowadz cej rynek regulowany, na
którym s  notowane dane akcje i do czenia do niego tre ci wezwania (art. 77 ust. 2 Ustawy o
Ofercie Publicznej). Odst pienie od og oszonego wezwania jest niedopuszczalne, chyba e
po jego og oszeniu inny podmiot og osi  wezwanie dotycz ce tych samych akcji, a odst pienie
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od wezwania og oszonego na wszystkie pozosta e akcje tej spó ki jest dopuszczalne jedynie
wtedy, gdy inny podmiot og osi  wezwanie na wszystkie pozosta e akcje tej spó ki po cenie nie
ni szej ni  w tym wezwaniu (art. 77 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej). Po og oszeniu
wezwania podmiot obowi zany do og oszenia wezwania oraz zarz d spó ki, której akcji
wezwanie dotyczy, przekazuje informacj  o tym wezwaniu, wraz z jego tre ci , odpowiednio
przedstawicielom zak adowych organizacji zrzeszaj cych pracowników spó ki, a w przypadku
ich braku – bezpo rednio pracownikom (art. 77 ust. 5 Ustawy o Ofercie Publicznej). Po
otrzymaniu zawiadomienia Komisja Nadzoru Finansowego mo e najpó niej na 3 dni robocze
przed dniem rozpocz cia przyjmowania zapisów zg osi  danie wprowadzenia niezb dnych
zmian lub uzupe nie  w tre ci wezwania lub przekazania wyja nie  dotycz cych jego tre ci, w
terminie okre lonym w daniu, nie krótszym ni  2 dni (art. 78 ust. 1 Ustawy o Ofercie
Publicznej). W okresie pomi dzy zawiadomieniem Komisji Nadzoru Finansowego oraz spó ki
prowadz cej rynek regulowany, na którym s  notowane dane akcje, o zamiarze og oszenia
wezwania a zako czeniem wezwania, podmiot zobowi zany do og oszenia wezwania oraz
podmioty zale ne od niego lub wobec niego dominuj ce, a tak e podmioty b d ce stronami
zawartego z nim porozumienia, dotycz cego nabywania przez te podmioty akcji spó ki
publicznej lub zgodnego g osowania na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, dotycz cego
istotnych spraw spó ki mog  nabywa  akcje spó ki, której dotyczy wezwanie, jedynie w
ramach tego wezwania oraz w sposób w nim okre lony i jednocze nie nie mog  zbywa
takich akcji ani zawiera  umów, z których móg by wynika  obowi zek zbycia przez nie tych
akcji, w czasie trwania wezwania (art. 77 ust. 4 Ustawy o Ofercie Publicznej).

Cena akcji proponowanych w wezwaniu, o którym mowa w art. 72-74 Ustawy o Ofercie Publicznej
powinna zosta  ustalona na zasadach okre lonych w art. 79 Ustawy o Ofercie Publicznej:

11) Zgodnie z art. 87 Ustawy o Ofercie Publicznej obowi zki okre lone w pkt 4)-10) powy ej
spoczywaj  równie  na:

(a) podmiocie, który osi gn  lub przekroczy  okre lony w ustawie próg ogólnej liczby
g osów w zwi zku z:

– zaj ciem innego ni  czynno  prawna zdarzenia prawnego,

– nabywaniem lub zbywaniem obligacji zamiennych na akcje spó ki publicznej,
kwitów depozytowych wystawionych w zwi zku z akcjami takiej spó ki, jak
równie  innych papierów warto ciowych, z których wynika prawo lub
obowi zek nabycia jej akcji,

– uzyskaniem statusu podmiotu dominuj cego w spó ce kapita owej lub innej
osobie prawnej posiadaj cej akcje spó ki publicznej, lub w innej spó ce
kapita owej b d  innej osobie prawnej b d cej wobec niej podmiotem
dominuj cym,

– dokonywaniem czynno ci prawnej przez jego podmiot zale ny lub zaj ciem
innego zdarzenia prawnego dotycz cego tego podmiotu zale nego,

(b) funduszu inwestycyjnym – tak e w przypadku, gdy osi gni cie lub przekroczenie
danego progu ogólnej liczby g osów okre lonego w tych przepisach nast puje w
zwi zku z posiadaniem akcji cznie przez:

– inne fundusze inwestycyjne zarz dzane przez to samo towarzystwo funduszy
inwestycyjnych,

– inne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zarz dzane przez ten sam podmiot,

(c) podmiocie, w przypadku którego osi gni cie lub przekroczenie danego progu ogólnej
liczby g osów okre lonego w tych przepisach nast puje w zwi zku z posiadaniem
akcji:
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– przez osob  trzeci  w imieniu w asnym, lecz na zlecenie lub na rzecz tego
podmiotu, z wy czeniem akcji nabytych w ramach wykonywania czynno ci, o
których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 2 Ustawy o Obrocie Instrumentami
Finansowymi,

– w ramach wykonywania czynno ci, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 4
Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi,

– w zakresie akcji wchodz cych w sk ad zarz dzanych portfeli papierów
warto ciowych, z których podmiot ten, jako zarz dzaj cy, mo e w imieniu
zleceniodawców wykonywa  prawo g osu na walnym zgromadzeniu,

– przez osob  trzeci , z któr  ten podmiot zawar  umow , której przedmiotem
jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa g osu,

(d) podmiocie prowadz cym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dzia alno
maklersk , który w ramach reprezentowania posiadaczy papierów warto ciowych
wobec emitentów wykonuje, na zlecenie osoby trzeciej, prawo g osu z akcji spó ki
publicznej, je eli osoba ta nie wyda a wi cej dyspozycji co do sposobu g osowania,

(e) wszystkich podmiotach cznie, które czy pisemne lub ustne porozumienie
dotycz ce nabywania przez te podmioty akcji spó ki publicznej lub zgodnego
g osowania na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy dotycz cego istotnych spraw
spó ki, chocia by tylko jeden z tych podmiotów podj  lub zamierza  podj  czynno ci
powoduj ce powstanie tych obowi zków,

(f) podmiotach, które zawieraj  porozumienie, o którym mowa w pkt (e), posiadaj c akcje
spó ki publicznej, w liczbie zapewniaj cej cznie osi gni cie lub przekroczenie
danego progu ogólnej liczby g osów okre lonego w tych przepisach.

W przypadkach wskazanych w pkt (e) i (f) obowi zki mog  by  wykonywane przez jedn  ze stron
porozumienia, wskazan  przez strony porozumienia. Istnienie porozumienia, o którym mowa w pkt (e),
domniemywa si  w przypadku podejmowania czynno ci okre lonych w tym przepisie przez:

– ma onków, ich wst pnych, zst pnych i rodze stwo oraz powinowatych w tej samej
linii lub stopniu, jak równie  osoby pozostaj ce w stosunku przysposobienia, opieki i
kurateli,

– osoby pozostaj ce we wspólnym gospodarstwie domowym,

– mocodawc  lub jego pe nomocnika, nie b d cego firm  inwestycyjn , upowa nionego
do dokonywania na rachunku papierów warto ciowych czynno ci zbycia lub nabycia
papierów warto ciowych,

– jednostki powi zane w rozumieniu ustawy o rachunkowo ci.

Ponadto obowi zki wskazane wy ej powstaj  równie  w przypadku, gdy prawa g osu s  zwi zane z:

– papierami warto ciowymi stanowi cymi przedmiot zabezpieczenia, przy czym nie
dotyczy to sytuacji, gdy podmiot, na rzecz którego ustanowiono zabezpieczenie, ma
prawo wykonywa  prawo g osu i deklaruje zamiar wykonywania tego prawa, gdy
wówczas prawa g osu uwa a si  za nale ce do podmiotu, na rzecz którego
ustanowiono zabezpieczenie,

– akcjami, z których prawa przys uguj  danemu podmiotowi osobi cie i do ywotnio,

– papierami warto ciowymi zdeponowanymi lub zarejestrowanymi w podmiocie, którymi
mo e on dysponowa  wed ug w asnego uznania.

Do liczby g osów, która powoduje powstanie wyliczonych wy ej obowi zków:



Dokument Ofertowy

Prospekt Emisyjny Akcji OPONEO.PL SA       211

– po stronie podmiotu dominuj cego – wlicza si  liczb  g osów posiadanych przez jego
podmioty zale ne,

– po stronie podmiotu prowadz cego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
dzia alno  maklersk , który wykonuje czynno ci okre lone w pkt 4 powy ej – wlicza
si  liczb  g osów z akcji spó ki obj tych zleceniem udzielonym temu podmiotowi przez
osob  trzeci ,

– wlicza si  liczb  g osów z wszystkich akcji, nawet je eli wykonywanie z nich prawa
g osu jest ograniczone lub wy czone z mocy statutu, umowy lub przepisu prawa.

12) Zgodnie z art. 88 Ustawy o Ofercie Publicznej obligacje zamienne na akcje spó ki publicznej
oraz kwity depozytowe wystawione w zwi zku z akcjami takiej spó ki uwa a si  za papiery
warto ciowe, z którymi wi e si  taki udzia  w ogólnej liczbie g osów, jak  posiadacz tych
papierów warto ciowych mo e osi gn  w wyniku zamiany na akcje. Przepis ten stosuje si
tak e odpowiednio do wszystkich innych papierów warto ciowych, z których wynika prawo lub
obowi zek nabycia akcji spó ki publicznej.

13) Zgodnie z art. 90 Ustawy o Ofercie Publicznej, przepisów rozdzia u 4 Ustawy o Ofercie
Publicznej dotycz cego znacznych pakietów akcji spó ek publicznych, z wyj tkiem art. 69 i art.
70 oraz art. 89 Ustawy o Ofercie Publicznej w zakresie dotycz cym art. 69 Ustawy o Ofercie
Publicznej, nie stosuje si  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 firm  inwestycyjn , w celu realizacji okre lonych regulaminami, o których mowa
odpowiednio w art. 28 ust. 1 i art. 37 ust. 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami
Finansowymi, zada  zwi zanych z organizacj  rynku regulowanego,

(c) w ramach systemu zabezpieczenia p ynno ci rozliczania transakcji, na zasadach
okre lonych przez Krajowy Depozyt w regulaminie, o którym mowa w art. 50 Ustawy o
Obrocie Instrumentami Finansowymi.

14) Zgodnie z art. 90 Ustawy o Ofercie Publicznej, przepisów rozdzia u 4 Ustawy o Ofercie
Publicznej z wyj tkiem 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 dotycz cym art. 69 Ustawy o Ofercie Publicznej, nie stosuje
si  równie  w przypadku porozumie  dotycz cych nabywania akcji spó ki publicznej lub
zgodnego g osowania na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, dotycz cego istotnych spraw
spó ki, zawieranych dla ochrony praw akcjonariuszy mniejszo ciowych, w celu wspólnego
wykonania przez nich uprawnie  okre lonych w art. 84 i 85 Ustawy o Ofercie Publicznej oraz
w art. 385 § 3, art. 400 § 1, art. 422, art. 425, art. 429 § 1 KSH.

15) Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi reguluje odpowiedzialno  z tytu u
niedochowania obowi zków, o których mowa w pkt 2) i 3), w sposób nast puj cy:

(a) na osob  wymienion  w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a Ustawy o Obrocie Instrumentami
Finansowymi, która w czasie trwania okresu zamkni tego dokonuje czynno ci, o
których mowa w art. 159 ust. 1 ustawy, Komisja Nadzoru Finansowego mo e na o y
w drodze decyzji administracyjnej kar  pieni n  do wysoko ci 200.000 z otych,
chyba e osoba ta zleci a uprawnionemu podmiotowi, prowadz cemu dzia alno
maklersk  zarz dzanie portfelem jej papierów warto ciowych, w sposób, który
wy cza ingerencj  tej osoby w podejmowane na jej rachunek decyzje (art. 174 ust. 1
Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi),

(b) na osob , która nie wykona a lub nienale ycie wykona a obowi zek, o którym mowa w
art. 160 ust. 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, Komisja Nadzoru
Finansowego mo e na o y  w drodze decyzji administracyjnej kar  pieni n  do
wysoko ci 100.000 z otych, chyba e osoba ta zleci a uprawnionemu podmiotowi,
prowadz cemu dzia alno  maklersk  zarz dzanie portfelem jej papierów



Dokument Ofertowy

212                                                                    Prospekt Emisyjny Akcji OPONEO.PL SA

warto ciowych, w sposób który wy cza ingerencj  tej osoby w podejmowane na jej
rachunek decyzje albo przy zachowaniu nale ytej staranno ci nie wiedzia a lub nie
mog a si  dowiedzie  o dokonaniu transakcji (art. 175 ust. 1 Ustawy o Obrocie
Instrumentami Finansowymi),

16) Ustawa o Ofercie Publicznej reguluje odpowiedzialno  z tytu u niedochowania obowi zków, o
których mowa w pkt 4)-10) powy ej, w sposób nast puj cy:

(a) zgodnie z art. 89 Ustawy o Ofercie Publicznej prawo g osu z:

– akcji spó ki publicznej b d cych przedmiotem czynno ci prawnej lub innego
zdarzenia prawnego powoduj cego osi gni cie lub przekroczenie danego
progu ogólnej liczby g osów, je eli osi gni cie lub przekroczenie tego progu
nast pi o z naruszeniem obowi zków okre lonych odpowiednio w art. 69, art.
72 ust. 1 lub art. 73 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej,

– wszystkich akcji spó ki publicznej, je eli przekroczenie progu 66% ogólnej
liczby g osów nast pi o z naruszeniem obowi zków okre lonych w art. 74 ust.
1 Ustawy o Ofercie Publicznej,

– akcji spó ki publicznej nabytych w wezwaniu po cenie ustalonej z
naruszeniem art. 79 Ustawy o Ofercie Publicznej,

– wszystkich akcji spó ki publicznej podmiotu, którego udzia  w ogólnej liczbie
g osów powoduj cy powstanie obowi zków, o których mowa odpowiednio w
art. 72 ust. 1 lub art. 73 ust. 1 lub art. 74 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej
uleg  zmianie w wyniku zdarze , 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 Publicznej , do dnia
wykonania obowi zków okre lonych w tych przepisach,

nie mo e by  wykonywane, a je li zosta o wykonane wbrew zakazowi – nie jest uwzgl dniane przy
obliczaniu wyniku g osowania nad uchwa  walnego zgromadzenia, z zastrze eniem przepisów innych
ustaw;

(b) zgodnie z art. 97 Ustawy o Ofercie Publicznej, na ka dego kto:

– nabywa lub zbywa papiery warto ciowe z naruszeniem zakazu, o którym
mowa w art. 67 Ustawy o Ofercie Publicznej,

– nie dokonuje w terminie zawiadomienia, o którym mowa w art. 69 Ustawy o
Ofercie Publicznej, lub dokonuje takiego zawiadomienia z naruszeniem
warunków okre lonych w tych przepisach,

– przekracza okre lony próg ogólnej liczby g osów bez zachowania warunków,
o których mowa w art. 72-74 Ustawy o Ofercie Publicznej,

– nie zachowuje warunków, o których mowa w art. 76 lub 77 Ustawy o Ofercie
Publicznej,

– nie og asza 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 wiadomo ci informacje o zamiarze og oszenia wezwania
przed przekazaniem informacji o tym w trybie art. 77 ust. 2 Ustawy o Ofercie
Publicznej,

– wbrew daniu, o którym mowa w art. 78 ustawy, w okre lonym w nim
terminie nie wprowadza niezb dnych zmian lub uzupe nie  w tre ci wezwania
albo nie przekazuje wyja nie  dotycz cych jego tre ci,
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– nie dokonuje w terminie zap aty ró nicy w cenie akcji, w przypadkach
okre lonych w art. 74 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej,

– w wezwaniu, o którym mowa w art. 72-74 Ustawy o Ofercie Publicznej,
proponuje cen  ni sz  ni  okre lona na podstawie art. 79 Ustawy o Ofercie
Publicznej,

– nabywa akcje w asne z naruszeniem trybu, terminów i warunków okre lonych
w art. 72-74 Ustawy o Ofercie Publicznej oraz 79 Ustawy o Ofercie
Publicznej,

– wbrew obowi zkowi okre lonemu w art. 86 ust. 1 ustawy nie udost pnia
dokumentów rewidentowi do spraw szczególnych lub nie udziela mu
wyja nie ,

– dopuszcza si  czynów, o których mowa wy ej, dzia aj c w imieniu lub w
interesie osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadaj cej
osobowo ci prawnej,

Komisja Nadzoru Finansowego mo e, w drodze decyzji, na o y  kar  pieni n  do wysoko ci
1.000.000 z otych, przy czym mo e by  ona na o ona odr bnie za ka dy z czynów okre lonych
powy ej oraz odr bnie na ka dy z podmiotów wchodz cych w sk ad porozumienia dotycz cego
nabywania przez te podmioty akcji spó ki publicznej lub zgodnego g osowania na walnym
zgromadzeniu akcjonariuszy, dotycz cego istotnych spraw spó ki. W decyzji, o której mowa, Komisja
Nadzoru Finansowego mo e wyznaczy  termin ponownego wykonania obowi zku lub dokonania
czynno ci wymaganej przepisami, których naruszenie by o podstaw  na o enia kary pieni nej i w
razie bezskutecznego up ywu tego terminu powtórnie wyda  decyzj  o na o eniu kary pieni nej.

 Obowi zki wynikaj ce z Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów

1) Ustawa o Ochronie Konkurencji i Konsumentów nak ada na przedsi biorc  obowi zek
zg oszenia zamiaru koncentracji Prezesowi Urz du Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
je eli czny wiatowy obrót przedsi biorców uczestnicz cych w koncentracji w roku
obrotowym, poprzedzaj cym rok zg oszenia, przekracza równowarto  100.000.000 EURO, a
na terytorium RP 50.000.000. Przy badaniu wysoko ci obrotu bierze si  pod uwag  obrót
zarówno przedsi biorców bezpo rednio uczestnicz cych w koncentracji, jak i pozosta ych
przedsi biorców nale cych do grup kapita owych, do których nale  przedsi biorcy
bezpo rednio uczestnicz cy w koncentracji (art. 16 ust. 1 Ustawy o Ochronie Konkurencji i
Konsumentów).

Obowi zek zg oszenia dotyczy m.in. zamiaru:

a) przej cia - przez nabycie lub obj cie akcji, innych papierów warto ciowych, udzia ów lub w
jakikolwiek inny sposób - bezpo redniej lub po redniej kontroli nad jednym lub wi cej
przedsi biorcami przez jednego lub wi cej przedsi biorców;

b) utworzenia przez przedsi biorców wspólnego przedsi biorcy;

Zgodnie z tre ci  art. 15 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, dokonanie koncentracji
przez przedsi biorc  zale nego uwa a si  za jej dokonanie przez przedsi biorc  dominuj cego.

2) Nie podlega zg oszeniu zamiar koncentracji:

(a) je eli obrót przedsi biorcy nad którym ma nast pi  przej cie kontroli, nie przekroczy
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w adnym z dwóch lat obrotowych
poprzedzaj cych zg oszenie równowarto ci 10.000.000 EURO.
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 (b) polegaj cej na czasowym nabyciu lub obj ciu przez instytucj  finansow  akcji lub
udzia ów w celu ich odsprzeda y, je eli przedmiotem dzia alno ci gospodarczej tej
instytucji jest prowadzone na w asny lub cudzy rachunek inwestowanie w akcje lub
udzia y innych przedsi biorców, pod warunkiem e odsprzeda  ta nast pi przed
up ywem roku od dnia nabycia lub obj cia oraz e:

– instytucja ta nie wykonuje praw z tych akcji lub udzia ów, z wyj tkiem prawa
do dywidendy, lub

– wykonuje te prawa wy cznie w celu przygotowania odsprzeda y ca o ci lub
cz ci przedsi biorstwa, jego maj tku lub tych akcji albo udzia ów

Prezes Urz du Ochrony Konkurencji i Konsumentów na wniosek instytucji finansowej
mo e przed u y  w drodze decyzji termin, je eli udowodni ona, e odsprzeda  akcji
nie by a w praktyce mo liwa lub uzasadniona ekonomicznie przed up ywem roku od
dnia ich nabycia.

(c) polegaj cej na czasowym nabyciu przez przedsi biorc  akcji lub udzia ów w celu
zabezpieczenia wierzytelno ci, pod warunkiem e nie b dzie on wykonywa  praw z
tych akcji, z wy czeniem prawa do ich sprzeda y,

(d) nast puj cej w toku post powania upad o ciowego, z wy czeniem przypadków, gdy
zamierzaj cy przej  kontrol  jest konkurentem albo nale y do grupy kapita owej, do
której nale  konkurenci przedsi biorcy przejmowanego,

(e) przedsi biorców nale cych do tej samej grupy kapita owej.

3) Zg oszenia zamiaru koncentracji dokonuje przedsi biorca przejmuj cy kontrol ,
przedsi biorca obejmuj cy lub nabywaj cy akcje lub odpowiednio instytucja finansowa albo
przedsi biorca, który naby  akcje w celu zabezpieczenia wierzytelno ci. Post powanie
antymonopolowe w sprawach koncentracji powinno by  zako czone nie pó niej ni  w terminie
2 miesi cy od dnia jego wszcz cia.

4) Do czasu wydania decyzji przez Prezesa Urz du Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub
up ywu terminu, w jakim decyzja powinna zosta  wydana, przedsi biorcy, których zamiar
koncentracji podlega zg oszeniu, s  obowi zani do wstrzymania si  od dokonania
koncentracji.

5) Prezes Urz du Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje w drodze decyzji zgod  na
dokonanie koncentracji lub zakazuje dokonania koncentracji. Wydaj c zgod  Prezes Urz du
Ochrony Konkurencji i Konsumentów mo e w decyzji zobowi za  przedsi biorc  lub
przedsi biorców zamierzaj cych dokona  koncentracji do spe nienia okre lonych warunków.
Decyzje Prezesa Urz du Ochrony Konkurencji i Konsumentów wygasaj , je eli w terminie 2
lat od dnia wydania zgody na dokonanie koncentracji – koncentracja nie zosta a dokonana.

6) Prezes Urz du Ochrony Konkurencji i Konsumentów mo e na o y  na przedsi biorc  w
drodze decyzji kar  pieni n  w wysoko ci nie wi kszej ni  10% przychodu osi gni tego w
roku rozliczeniowym, poprzedzaj cym rok na o enia kary, je eli przedsi biorca ten cho by
nieumy lnie dokona  koncentracji bez uzyskania jego zgody.

7) Prezes Urz du Ochrony Konkurencji i Konsumentów mo e równie  na o y  na przedsi biorc
w drodze decyzji kar  pieni n  w wysoko ci stanowi cej równowarto  do 50.000.000
EURO, mi dzy innymi, je eli, cho by nieumy lnie, we wniosku, o którym mowa w art. 22
Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, lub w zg oszeniu zamiaru koncentracji, poda
nieprawdziwe dane.

8) Prezes Urz du Ochrony Konkurencji i Konsumentów mo e równie  na o y  na przedsi biorc
w drodze decyzji kar  pieni n  w wysoko ci stanowi cej równowarto  do 10.000 EURO za
ka dy dzie  zw oki w wykonaniu m.in. wyroków s dowych w sprawach z zakresu koncentracji.
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9) Prezes Urz du Ochrony Konkurencji i Konsumentów mo e, w drodze decyzji, na o y  na
osob  pe ni c  funkcj  kierownicz  lub wchodz c  w sk ad organu zarz dzaj cego przedsi biorcy lub
zwi zku przedsi biorców kar  pieni n  w wysoko ci do pi dziesi ciokrotno ci przeci tnego
wynagrodzenia, w szczególno ci w przypadku, je eli osoba ta umy lnie albo nieumy lnie nie zg osi a
zamiaru koncentracji postanowie  lub wyroków, o których mowa w art. 107

Przy ustalaniu wysoko ci kar pieni nych Prezes Urz du Ochrony Konkurencji i Konsumentów
uwzgl dnia w szczególno ci okres, stopie  oraz okoliczno ci uprzedniego naruszenia przepisów
ustawy, zgodnie z artyku em 111 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów..

Obowi zki wynikaj ce z Rozporz dzenia Rady (WE) Nr 139/2004

1) Wymogi w zakresie kontroli koncentracji wynikaj  tak e z przepisów Rozporz dzenia Rady
(WE) Nr 139/2004 w sprawie kontroli koncentracji przedsi biorstw (dalej „Rozporz dzenie”).
Rozporz dzenie powy sze reguluje tzw. koncentracje o wymiarze wspólnotowym, tzn. takie,
które przekraczaj  okre lone progi obrotu towarami i us ugami. Transakcje podlegaj ce
zg oszeniu do Komisji Europejskiej zwolnione s  (z pewnymi wyj tkami) spod obowi zku
zg oszenia zamiaru koncentracji do Prezesa UOKiK. Rozporz dzenie swoim zakresem
obejmuje jedynie takie koncentracje, w wyniku których dochodzi do trwa ej zmiany w
strukturze kontroli nad przedsi biorc  w wyniku: po czenia dwóch lub wi cej samodzielnych
przedsi biorców, przej cia bezpo redniej lub po redniej kontroli nad przedsi biorc  lub jego
cz ci  (m.in. w drodze nabycia lub obj cia akcji lub innych papierów warto ciowych) przez
jednego lub wi cej przedsi biorców lub przez jedn  lub wi cej osób kontroluj cych ju  co
najmniej jednego przedsi biorc  albo w wyniku utworzenia wspólnego przedsi biorcy
pe ni cego w sposób trwa y wszelkie funkcje autonomicznego przedsi biorcy. W rozumieniu
Rozporz dzenia przej ciem kontroli s  wszelkie formy bezpo redniego lub po redniego
uzyskania uprawnie , które osobno albo cznie, przy uwzgl dnieniu wszystkich okoliczno ci
prawnych lub faktycznych, umo liwiaj  wywieranie decyduj cego wp ywu na okre lonego
przedsi biorc .

2) Koncentracje wspólnotowe podlegaj  zg oszeniu do Komisji Europejskiej przed ich
ostatecznym dokonaniem, a po:

(a) zawarciu odpowiedniej umowy,

(b) og oszeniu publicznej oferty przej cia, lub

(c) nabyciu kontrolnego pakietu akcji.

3) Zg oszenie koncentracji Komisji Europejskiej mo e mie  równie  miejsce w przypadku, gdy
przedsi biorstwa posiadaj  wst pny zamiar w zakresie dokonania koncentracji o wymiarze
wspólnotowym. Koncentracja przedsi biorstw posiada wymiar wspólnotowy w przypadku gdy:

(a) czny wiatowy obrót wszystkich przedsi biorstw uczestnicz cych w koncentracji w
ostatnim roku obrotowym wynosi wi cej ni  5 mld EURO, oraz

(b) czny obrót przypadaj cy na Wspólnot  Europejsk  ka dego z co najmniej dwóch
przedsi biorstw uczestnicz cych w koncentracji wynosi wi cej ni  250 mln EURO,

chyba e ka de z przedsi biorstw uczestnicz cych w koncentracji uzyska o w ostatnim roku
obrotowym wi cej ni  dwie trzecie swoich obrotów przypadaj cych na UE w jednym i tym
samym pa stwie cz onkowskim.

4) Koncentracja przedsi biorstw posiada równie  wymiar wspólnotowy w przypadku, gdy:

(a) czny wiatowy obrót wszystkich przedsi biorstw uczestnicz cych w koncentracji
wynosi wi cej ni  2.500 mln EURO,

(b) w ka dym z co najmniej trzech pa stw cz onkowskich czny obrót wszystkich
przedsi biorstw uczestnicz cych w koncentracji wynosi wi cej ni  100 mln EURO,
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(c) w ka dym z co najmniej trzech pa stw cz onkowskich UE zakwalifikowanych w
punkcie powy ej czny obrót wszystkich przedsi biorstw uczestnicz cych w
koncentracji wynosi wi cej ni  100 mln EURO, z czego czny obrót ka dego z co
najmniej dwóch przedsi biorstw uczestnicz cych w koncentracji przekroczy  25 mln
EURO, oraz

(d) czny obrót przypadaj cy na UE ka dego z co najmniej dwóch przedsi biorstw
uczestnicz cych w koncentracji przekroczy  w ostatnim roku obrotowym 100 mln
EURO,

chyba e ka de z przedsi biorstw uczestnicz cych w koncentracji uzyska o w ostatnim roku
obrotowym wi cej ni  dwie trzecie swoich obrotów przypadaj cych na UE w jednym i tym
samym pa stwie cz onkowskim.

6) Przej cia kontroli dokonuj  osoby lub przedsi biorstwa, które:

(a) s  posiadaczami praw lub uprawnionymi do nich na mocy odpowiednich umów, lub

(b) nie b d c ani posiadaczami takich praw, ani uprawnionymi do nich na mocy
odpowiednich umów, maj  uprawnienia wykonywania wyp ywaj cych z nich praw.

7) Zgodnie z art. 3 ust. 5 Rozporz dzenia, koncentracja nie wyst puje w przypadku, gdy:

(a) instytucje kredytowe lub inne instytucje finansowe, b d  te  firmy ubezpieczeniowe,
których normalna dzia alno  obejmuje transakcje i obrót papierami warto ciowymi na
w asny rachunek lub na rachunek innych osób, czasowo posiadaj  papiery
warto ciowe nabyte w przedsi biorstwie w celu ich odsprzeda y, pod warunkiem e:

– nie wykonuj  one praw g osu w stosunku do tych papierów warto ciowych w celu
okre lenia zachowa  konkurencyjnych przedsi biorstwa lub pod warunkiem, e

– wykonuj  te prawa wy cznie w celu przygotowania zbycia ca o ci lub cz ci tego
przedsi biorstwa lub jego aktywów, b d  zbycia tych papierów warto ciowych
oraz pod warunkiem e wszelkie takie zbycie nast puje w ci gu jednego roku od
daty nabycia (wyj tkowo okres ten mo e by  przed u ony);

(b) kontrol  przejmuje osoba upowa niona przez w adze publiczne zgodnie z prawem
pa stwa cz onkowskiego dotycz cym likwidacji, upad o ci, niewyp acalno ci,
umorzenia d ugów, post powania uk adowego lub analogicznych post powa ;

(c) dzia ania okre lone powy ej przeprowadzane s  przez holdingi finansowe
(zdefiniowane w odr bnych przepisach prawa wspólnotowego), jednak e pod
warunkiem, e prawa g osu w odniesieniu do holdingu wykonywane s , zw aszcza w
kwestiach dotycz cych mianowania cz onków organów zarz dzaj cych lub
nadzorczych przedsi biorstw, w których maj  one udzia y, wy cznie w celu
zachowania pe nej warto ci tych inwestycji, a nie ustalania, bezpo rednio lub
po rednio, zachowania konkurencyjnego tych przedsi biorstw.

8) Zgodnie z art. 7 ust. 1 Rozporz dzenia, przedsi biorcy s  obowi zani do wstrzymania si  od
dokonania koncentracji do czasu wydania przez Komisj  Europejsk  zgody na t  koncentracj
lub do up ywu terminu, w jakim decyzja powinna zosta  wydana. Równie  utworzenie
wspólnego przedsi biorstwa, pe ni cego w sposób trwa y wszystkie funkcje samodzielnego
podmiotu gospodarczego, stanowi koncentracj  podlegaj c  zg oszeniu. Do czasu
zako czenia – poprzez wydanie decyzji – badania zg oszonej koncentracji przez Komisj
zamkni cie zg oszonej transakcji nie mo e zosta  dokonane. Jednak e naruszenia tego
przepisu nie stanowi m.in. realizacja zg oszonej Komisji publicznej oferty kupna lub zamiany
akcji, je eli nabywca nie korzysta z prawa g osu wynikaj cego z nabytych akcji lub czyni to
wy cznie w celu utrzymania pe nej warto ci swej inwestycji na podstawie zwolnienia
udzielonego przez Komisj .
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9) Zgodnie z art. 14 ust. 2 Rozporz dzenia, Komisja Europejska mo e na o y  na przedsi biorc
kar  pieni n  w wysoko ci do 10% cznych przychodów przedsi biorstwa w poprzednim
roku obrotowym, je eli przedsi biorca ten dokona  koncentracji bez zgody Komisji lub wbrew
decyzji Komisji. Ponadto, zgodnie z art. 8 ust. 4 Rozporz dzenia, w niektórych wypadkach, a
w szczególno ci w przypadku dokonania koncentracji, która zosta a zakazana, Komisja
Europejska mo e nakaza  odwrócenie skutków koncentracji, np. poprzez podzia
przedsi biorcy lub zbycie ca o ci lub cz ci maj tku, udzia ów lub akcji.

10) W przypadku dokonania koncentracji bez zgody Komisji Komisja mo e:

(a) w celu przywrócenia stanu sprzed dokonania koncentracji – nakaza
przedsi biorstwom rozwi zanie koncentracji, w szczególno ci poprzez:

– podzia  po czonego przedsi biorstwa, lub

– zbycie wszystkich udzia ów lub zgromadzonych aktywów;

(b) w przypadku, gdy poprzez podzia  po czonego przedsi biorstwa nie jest mo liwe
przywrócenie stanu, jaki mia  miejsce przed dokonaniem koncentracji, Komisja mo e
przedsi wzi  wszelkie inne rodki konieczne do przywrócenia takiego stanu w jak
najwy szym stopniu;

(c) nakaza  podj cie wszelkich innych stosownych rodków maj cych na celu
zapewnienie, i  przedsi biorstwa dokonaj  rozwi zania koncentracji lub podejm  inne
rodki dla przywrócenia wcze niejszego stanu – zgodnie z decyzj  Komisji.

Ponadto dokonanie koncentracji bez zgody lub wbrew decyzji Komisji mo e skutkowa  na o eniem
przez Komisj  na przedsi biorc  kary pieni nej w wysoko ci do 10% cznego obrotu
przedsi biorstwa w poprzednim roku obrotowym.

4.9. Wskazanie obowi zuj cych regulacji dotycz cych obowi zkowych ofert
przej cia lub przymusowego wykupu (squeeze-out) i odkupu (sell-out)
w odniesieniu do papierów warto ciowych

Wezwania do zapisywania si  na sprzeda  lub zamian  akcji spó ki publicznej przewidziane w
Ustawie o Ofercie Publicznej
Wezwanie na podstawie art. 72 Ustawy o Ofercie Publicznej

Ustawa o Ofercie Publicznej przewiduje, i  nabycie akcji spó ki publicznej w liczbie powoduj cej
zwi kszenie udzia u w  ogólnej liczbie g osów o wi cej ni :

 10% ogólnej liczby g osów w okresie krótszym ni  60 dni, przez podmiot, którego udzia  w
ogólnej liczbie g osów w tej spó ce wynosi mniej ni  33%,

 5% ogólnej liczby g osów w okresie krótszym ni  12 miesi cy, przez akcjonariusza, którego
udzia  w ogólnej liczbie g osów w tej spó ce wynosi co najmniej 33%

- mo e nast pi  wy cznie w wyniku og oszenia wezwania do zapisywania si  na sprzeda  lub
zamian  tych akcji.

Ustawa o Ofercie Publicznej przewiduje jednocze nie, i  w przypadku gdy w okresie krótszym ni  60
dni albo 12 miesi cy zwi kszenie udzia u w ogólnej liczbie g osów odpowiednio o wi cej ni  10% lub
5% ogólnej liczby g osów nast pi o w wyniku zaj cia innego zdarzenia prawnego ni  czynno
prawna, akcjonariusz jest obowi zany, w  terminie trzech miesi cy od dnia zaj cia tego zdarzenia, do
zbycia takiej liczby akcji, która spowoduje, e ten udzia  nie zwi kszy si  w tym okresie odpowiednio o
wi cej ni  10% lub 5% ogólnej liczby g osów. Obowi zki opisane powy ej nie powstaj  w przypadku
nabywania akcji w obrocie pierwotnym, w ramach wnoszenia ich do spó ki jako wk adu niepieni nego
oraz w przypadku po czenia lub podzia u spó ki.

Obowi zki okre lone powy ej nie powstaj  w przypadku nabywania akcji od Skarbu Pa stwa:
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 w wyniku pierwszej oferty publicznej albo

 w okresie trzech lat od dnia zako czenia sprzeda y przez Skarb Pa stwa akcji w wyniku
pierwszej oferty publicznej.

Wezwanie na podstawie art. 73 Ustawy o Ofercie Publicznej

Ustawa o Ofercie Publicznej przewiduje w art. 73, i  przekroczenie 33% ogólnej liczby g osów w
spó ce publicznej mo e nast pi  wy cznie w wyniku og oszenia wezwania do zapisywania si  na
sprzeda  lub zamian  akcji tej spó ki w liczbie zapewniaj cej osi gni cie 66% ogólnej liczby g osów, z
wyj tkiem przypadku, gdy przekroczenie 33% ogólnej liczby g osów ma nast pi  w wyniku og oszenia
wezwania do zapisywania si  na sprzeda  lub zamian  wszystkich pozosta ych akcji spó ki w zwi zku
z przekroczeniem 66% ogólnej liczby g osów.

W przypadku gdy przekroczenie progu 33% ogólnej liczby g osów nast pi o w wyniku nabycia akcji w
ofercie publicznej lub w ramach wnoszenia ich do spó ki jako wk adu niepieni nego, po czenia lub
podzia u spó ki, w  wyniku zmiany statutu spó ki, wyga ni cia uprzywilejowania akcji lub zaj cia innego
ni  czynno  prawna zdarzenia prawnego, akcjonariusz jest obowi zany, w terminie trzech miesi cy
od przekroczenia 33% ogólnej liczby g osów, do:

 og oszenia wezwania do zapisywania si  na sprzeda  lub zamian  akcji tej spó ki w liczbie
powoduj cej osi gni cie 66% ogólnej liczby g osów albo

 zbycia akcji w liczbie powoduj cej osi gni cie nie wi cej ni  33% ogólnej liczby g osów

- chyba e w tym terminie udzia  akcjonariusza w ogólnej liczbie g osów ulegnie zmniejszeniu do nie
wi cej ni  33% ogólnej liczby g osów, odpowiednio w wyniku podwy szenia kapita u zak adowego,
zmiany statutu spó ki lub wyga ni cia uprzywilejowania jego akcji.

Je eli przekroczenie 33% ogólnej liczby g osów nast pi o w wyniku dziedziczenia, opisany powy ej
obowi zek og oszenia wezwania albo zbycia akcji ma zastosowanie w przypadku, gdy po takim
nabyciu akcji udzia  w  ogólnej liczbie g osów uleg  dalszemu zwi kszeniu. Termin wykonania tego
obowi zku liczy si  od dnia, w  którym nast pi o zdarzenie powoduj ce zwi kszenie udzia u w ogólnej
liczbie g osów.

Obowi zki okre lone powy ej nie powstaj  w przypadku nabywania akcji od Skarbu Pa stwa:

 w wyniku pierwszej oferty publicznej albo

 w okresie trzech lat od dnia zako czenia sprzeda y przez Skarb Pa stwa akcji w wyniku
pierwszej oferty publicznej.

Wezwanie na podstawie art. 74 Ustawy o Ofercie Publicznej

Zgodnie z regulacj  zawart  w Ustawie o Ofercie Publicznej przekroczenie 66% ogólnej liczby g osów
w spó ce publicznej mo e nast pi  wy cznie w wyniku og oszenia wezwania do zapisywania si  na
sprzeda  lub zamian  wszystkich pozosta ych akcji tej spó ki publicznej.

W przypadku, gdy przekroczenie progu 66% ogólnej liczby g osów w spó ce publicznej nast pi o w
wyniku nabycia akcji w ofercie publicznej lub w ramach wnoszenia ich do spó ki jako wk adu
niepieni nego, po czenia lub podzia u spó ki, w wyniku zmiany statutu spó ki, wyga ni cia
uprzywilejowania akcji lub zaj cia innego ni  czynno  prawna zdarzenia prawnego, akcjonariusz jest
obowi zany, w terminie trzech miesi cy od przekroczenia 66% ogólnej liczby g osów, do:

 og oszenia wezwania do zapisywania si  na sprzeda  lub zamian  wszystkich pozosta ych
akcji tej spó ki albo

 zbycia akcji w liczbie powoduj cej osi gni cie nie wi cej ni  66% ogólnej liczby g osów

- chyba e w tym terminie udzia  akcjonariusza w ogólnej liczbie g osów ulegnie zmniejszeniu do nie
wi cej ni  66% ogólnej liczby g osów, odpowiednio w wyniku podwy szenia kapita u zak adowego,
zmiany statutu spó ki lub wyga ni cia uprzywilejowania jego akcji.

Akcjonariusz, który w okresie sze ciu miesi cy po przeprowadzeniu wezwania do zapisywania si  na
sprzeda  lub zamian  wszystkich pozosta ych akcji spó ki publicznej naby , po cenie wy szej ni  cena
okre lona w tym wezwaniu, kolejne akcje tej spó ki publicznej, w inny sposób ni  w ramach wezwa ,
jest obowi zany, w terminie miesi ca od tego nabycia, do zap acenia ró nicy ceny wszystkim osobom,
które zby y akcje w  wezwaniu do zapisywania si  na sprzeda  lub zamian  wszystkich pozosta ych
akcji spó ki publicznej, z  wy czeniem osób, od których akcje zosta y nabyte po cenie obni onej w
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przypadku akcji stanowi cych co najmniej 5% wszystkich akcji spó ki publicznej, które zosta y nabyte
od oznaczonej osoby zg aszaj cej si  na wezwanie, je li podmiot og aszaj cy wezwanie i ta osoba
postanowi y o obni eniu ceny akcji.

Opisane powy ej regulacje dotycz ce og oszenia wezwania na wszystkie pozosta e akcje spó ki w
przypadku przekroczenia progu 66% ogólnej liczby g osów i og oszenia wezwania albo zbycia akcji w
przypadku przekroczenia progu 66% ogólnej liczby g osów w wyniku nabycia akcji w ofercie publicznej
lub w ramach wnoszenia ich do spó ki jako wk adu niepieni nego, po czenia lub podzia u spó ki, w
wyniku zmiany statutu spó ki, wyga ni cia uprzywilejowania akcji lub zaj cia innego ni  czynno
prawna zdarzenia prawnego znajduj  odpowiednie zastosowanie w przypadku zwi kszenia w spó ce
publicznej stanu posiadania ogólnej liczby g osów przez nast puj ce podmioty: (a) podmiot
obowi zany do og oszenia wezwania, (b) podmioty zale ne od podmiotu obowi zanego do og oszenia
wezwania, (c) podmiot dominuj cy wobec podmiotu obowi zanego do og oszenia wezwania, (d)
podmioty b d ce stron  zawartego z podmiotem obowi zanym do og oszenia wezwania
porozumienia dotycz cego nabywania przez te podmioty akcji spó ki publicznej lub zgodnego
g osowania na walnym zgromadzeniu dotycz cego istotnych spraw spó ki.

Je eli przekroczenie 66% ogólnej liczby g osów nast pi o w wyniku dziedziczenia, opisany powy ej
obowi zek og oszenia wezwania albo zbycia akcji ma zastosowanie w przypadku, gdy po takim
nabyciu akcji udzia  w ogólnej liczbie g osów uleg  dalszemu zwi kszeniu. Termin wykonania tego
obowi zku liczy si  od dnia, w  którym nast pi o zdarzenie powoduj ce zwi kszenie udzia u w ogólnej
liczbie g osów.

Wy czenie podlegania obowi zkom wynikaj cym z art. 72-74 Ustawy o Ofercie Publicznej

Obowi zki wynikaj ce z art. 72-74 Ustawy o Ofercie Publicznej nie powstaj  w przypadku nabywania
akcji:

 wprowadzonych do alternatywnego sytemu obrotu, które nie s  przedmiotem ubiegania si  o
dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym lub nie s  dopuszczone do tego obrotu,

 od podmiotu wchodz cego w sk ad tej samej grupy kapita owej,

 w trybie okre lonym przepisami prawa upad o ciowego i naprawczego oraz w post powaniu
egzekucyjnym,

 zgodnie z umow  u ustanowienie zabezpieczenia finansowego, zawart  przez uprawnione
podmioty na warunkach okre lonych w Ustawie o Niektórych Zabezpieczeniach Finansowych,

 obci onych zastawem w celu zaspokojenia zastawnika uprawnionego na podstawie innych
ustaw do korzystania z trybu zaspokojenia polegaj cego na przej ciu na w asno  przedmiotu
zastawu,

 w drodze dziedziczenia, z wy czeniem przypadków opisanych powy ej w odniesieniu do art.
73 i 74 Ustawy o Ofercie Publicznej.

Szczegó owe regulacje dotycz ce wezwa  na podstawie Ustawy o Ofercie Publicznej

Zgodnie z art. 76 Ustawy o Ofercie Publicznej w zamian za akcje b d ce przedmiotem wezwania do
zapisywania si  na zamian  akcji mog  by  nabywane wy cznie zdematerializowane: (a) akcje innej
spó ki, (b) kwity depozytowe, (c) listy zastawne albo obligacje emitowane przez Skarb Pa stwa. W
przypadku gdy przedmiotem wezwania maj  by  wszystkie pozosta e akcje spó ki, wezwanie musi
przewidywa  mo liwo  sprzeda y akcji przez podmiot zg aszaj cy si  w odpowiedzi na to wezwanie
po cenie ustalonej zgodnie ze szczegó owymi regulacjami Ustawy o Ofercie Publicznej, które zosta y
opisane poni ej.

Og oszenie wezwania nast puje po ustanowieniu zabezpieczenia w wysoko ci nie mniejszej ni  100%
warto ci akcji, które maj  by  przedmiotem wezwania. Ustanowienie zabezpieczenia powinno by
udokumentowane za wiadczeniem banku lub innej instytucji finansowej udzielaj cej zabezpieczenia
lub po rednicz cej w jego udzieleniu.

Wezwanie jest og aszane i przeprowadzane za po rednictwem podmiotu prowadz cego dzia alno
maklersk  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który jest obowi zany - nie pó niej ni  na siedem
dni roboczych przed dniem rozpocz cia przyjmowania zapisów - do równoczesnego zawiadomienia o
zamiarze jego og oszenia, do czaj c przy tym tre  wezwania, KNF oraz spó ki prowadz cej rynek
regulowany, na którym notowane s  dane akcje.
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Odst pienie od og oszonego wezwania jest niedopuszczalne, chyba e po jego og oszeniu inny
podmiot og osi  wezwanie dotycz ce tych samych akcji. Odst pienie od wezwania og oszonego na
wszystkie pozosta e akcje spó ki publicznej jest dopuszczalne jedynie wtedy, gdy inny podmiot og osi
wezwanie na wszystkie pozosta e akcje tej spó ki po cenie nie ni szej ni  w tym wezwaniu.

W okresie pomi dzy dokonaniem zawiadomienia o zamiarze og oszenia wezwania a zako czeniem
wezwania: (a) podmiot obowi zany do og oszenia wezwania, (b) podmioty zale ne od podmiotu
obowi zanego do og oszenia wezwania, (c) podmiot dominuj cy wobec podmiotu obowi zanego do
og oszenia wezwania, (d)  podmioty b d ce stron  zawartego z podmiotem obowi zanym do
og oszenia wezwania porozumienia dotycz cego nabywania przez te podmioty akcji spó ki publicznej
lub zgodnego g osowania na walnym zgromadzeniu dotycz cego istotnych spraw spó ki:

 mog  nabywa  akcje spó ki publicznej, której dotyczy wezwanie, jedynie w ramach tego
wezwania i  w  sposób w nim okre lony,

 nie mog  zbywa  akcji spó ki publicznej, której dotyczy wezwanie, ani zawiera  umów, z
których móg by wynika  obowi zek zbycia przez nie tych akcji, w czasie trwania wezwania.

Po og oszeniu wezwania podmiot obowi zany do og oszenia wezwania oraz zarz d spó ki publicznej,
której akcji wezwanie dotyczy, przekazuj  informacj  o tym wezwaniu, wraz z jego tre ci ,
odpowiednio przedstawicielom zak adowych organizacji zrzeszaj cych pracowników spó ki, a w
przypadku braku takiej organizacji - bezpo rednio pracownikom.

Po otrzymaniu zawiadomienia o zamiarze og oszenia wezwania KNF mo e, najpó niej na trzy dni
robocze przed dniem rozpocz cia przyjmowania zapisów, zg osi  danie wprowadzenia niezb dnych
zmian lub uzupe nie  w tre ci wezwania albo przekazania wyja nie  dotycz cych jego tre ci, w
terminie okre lonym w daniu, nie krótszym ni  dwa dni. Rozpocz cie przyjmowania zapisów w
wezwaniu ulega wstrzymaniu do czasu dokonania czynno ci wskazanych w daniu, o którym mowa
w zdaniu poprzedzaj cym, przez podmiot obowi zany do og oszenia wezwania.

Regulacje dotycz ce ceny akcji w wezwaniu

Cena akcji proponowana w wezwaniu og aszanym na podstawie art. 72-74 Ustawy o Ofercie
Publicznej:

 w przypadku gdy którekolwiek z akcji spó ki publicznej s  przedmiotem obrotu na rynku
regulowanym, nie mo e by  ni sza od: (a) redniej ceny rynkowej z okresu sze ciu miesi cy
poprzedzaj cych og oszenie wezwania, w czasie których dokonywany by  obrót tymi akcjami
na rynku g ównym, albo (b) redniej ceny rynkowej z krótszego okresu - je eli obrót akcjami
spó ki by  dokonywany na rynku g ównym przez okres krótszy ni  okre lony w lit. (a);

 w przypadku gdy nie jest mo liwe ustalenie ceny zgodnie z powy szymi zasadami punktem w
przypadku spó ki, w stosunku do której otwarte zosta o post powanie uk adowe lub
upad o ciowe - nie mo e by  ni sza od ich warto ci godziwej.

Cena akcji proponowana w wezwaniach, o których mowa w art. 72-74 Ustawy o Ofercie Publicznej,
nie mo e by  równie  ni sza od:

 najwy szej ceny, jak  za akcje b d ce przedmiotem wezwania podmiot obowi zany do jego
og oszenia, podmioty od niego zale ne lub wobec niego dominuj ce, lub podmioty b d ce
stronami zawartego z nim porozumienia dotycz cego nabywania przez te podmioty akcji
spó ki publicznej lub zgodnego g osowania na walnym zgromadzeniu dotycz cego istotnych
spraw spó ki, zap aci y w okresie 12 miesi cy przed og oszeniem wezwania, albo

 najwy szej warto ci rzeczy lub praw, które podmiot obowi zany do og oszenia wezwania lub
podmioty od niego zale ne lub wobec niego dominuj ce, lub podmioty b d ce stronami
zawartego z nim porozumienia dotycz cego nabywania przez te podmioty akcji spó ki
publicznej lub zgodnego g osowania na walnym zgromadzeniu dotycz cego istotnych spraw
spó ki, wyda y w zamian za akcje b d ce przedmiotem wezwania, w  okresie 12 miesi cy
przed og oszeniem wezwania.

Cena akcji proponowana w wezwaniu, o którym mowa w art. 74 Ustawy o Ofercie Publicznej, nie
mo e by  równie  ni sza od redniej ceny rynkowej z okresu trzech miesi cy obrotu tymi akcjami na
rynku regulowanym poprzedzaj cych og oszenie wezwania.

Cena proponowana w wezwaniu, o którym mowa w art. 72-74 Ustawy o Ofercie Publicznej, mo e by
ni sza od ceny ustalonej zgodnie z zasadami powo anymi powy ej, w odniesieniu do akcji
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stanowi cych co najmniej 5% wszystkich akcji spó ki publicznej, które b d  nabyte w wezwaniu od
oznaczonej osoby zg aszaj cej si  na wezwanie, je eli podmiot obowi zany do og oszenia wezwania i
ta osoba tak postanowi y.

Stanowisko zarz du spó ki publicznej, której akcje s  obj te wezwaniem, dotycz ce
og oszonego wezwania

Zgodnie z art. 80 Ustawy o Ofercie Publicznej spó ka publiczna, której akcje s  obj te wezwaniem,
jest obowi zana, nie pó niej ni  na dwa dni robocze przed dniem rozpocz cia przyjmowania zapisów,
przekaza  w formie raportu bie cego stanowisko zarz du tej spó ki dotycz ce og oszonego
wezwania. Stanowisko zarz du spó ki publicznej przedstawiane jest równocze nie przedstawicielom
zak adowych organizacji zrzeszaj cych pracowników tej spó ki, a w przypadku braku takiej organizacji
- bezpo rednio pracownikom. Stanowisko zarz du spó ki publicznej, oparte na informacjach podanych
przez podmiot obowi zany do og oszenia wezwania w tre ci tego wezwania, zawiera w szczególno ci
opini  dotycz c  wp ywu wezwania na interes spó ki publicznej, w tym zatrudnienie w tej spó ce,
strategicznych planów tego podmiotu wobec spó ki publicznej i ich prawdopodobnego wp ywu na
zatrudnienie w tej spó ce oraz na lokalizacj  prowadzenia jej dzia alno ci, jak równie  stwierdzenie,
czy zdaniem zarz du spó ki publicznej cena proponowana w wezwaniu odpowiada warto ci godziwej
tej spó ki, przy czym dotychczasowe notowania gie dowe nie mog  by  jedynym miernikiem tej
warto ci. W przypadku zasi gni cia opinii zewn trznego podmiotu (bieg ego) na temat ceny akcji w
wezwaniu, jak równie  w przypadku uzyskania opinii dzia aj cych w spó ce zak adowych organizacji
zrzeszaj cych pracowników tej spó ki, spó ka przekazuje równie  te opinie w formie raportu
bie cego.

Ustawa o Ofercie Publicznej wprowadza instytucj  przymusowego wykupu oraz przymusowego
odkupu. Zgodnie z art. 82 Ustawy o Ofercie Publicznej, akcjonariuszowi spó ki publicznej, który
samodzielnie lub wspólnie z podmiotami zale nymi od niego lub wobec niego dominuj cymi oraz
podmiotami b d cymi stronami zawartego z nim porozumienia, dotycz cego nabywania przez te
podmioty akcji spó ki publicznej lub zgodnego g osowania na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy,
dotycz cego istotnych spraw spó ki, osi gn  lub przekroczy  90% ogólnej liczby g osów w tej spó ce,
przys uguje prawo dania od pozosta ych akcjonariuszy sprzeda y wszystkich posiadanych przez
nich akcji. Nabycie akcji w wyniku przymusowego wykupu nast puje bez zgody akcjonariusza, do
którego skierowane jest danie wykupu. Og oszenie dania sprzeda y akcji w ramach
przymusowego wykupu nast puje po ustanowieniu zabezpieczenia w wysoko ci nie mniejszej ni
100% warto ci akcji, które maj  by  przedmiotem przymusowego wykupu, a ustanowienie
zabezpieczenia powinno by  udokumentowane za wiadczeniem banku lub innej instytucji finansowej
udzielaj cej zabezpieczenia lub po rednicz cej w jego udzieleniu. Przymusowy wykup jest og aszany
i przeprowadzany za po rednictwem podmiotu prowadz cego dzia alno  maklersk  na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, który jest zobowi zany, nie pó niej ni  na 14 dni roboczych przed dniem
rozpocz cia przymusowego wykupu, do równoczesnego zawiadomienia o zamiarze jego og oszenia
Komisji Nadzoru Finansowego oraz spó ki prowadz cej rynek regulowany, na którym s  notowane
dane akcje, a je eli akcje spó ki s  notowane na kilku rynkach regulowanych – wszystkie te spó ki. Do
zawiadomienia do cza si  informacje na temat przymusowego wykupu. Odst pienie od
przymusowego wykupu jest niedopuszczalne.

Na podstawie art. 83 Ustawy o Ofercie Publicznej akcjonariusz spó ki publicznej mo e da
wykupienia posiadanych przez siebie akcji przez innego akcjonariusza, który osi gn  lub przekroczy
90% ogólnej liczby g osów w tej spó ce. danie to sk ada si  na pi mie i s  mu zobowi zani, w
terminie 30 dni od dnia jego zg oszenia, zado uczyni  solidarnie akcjonariusz, który osi gn  lub
przekroczy  90% ogólnej liczby g osów w tej spó ce oraz podmioty od niego zale ne lub wobec niego
dominuj ce, a tak e solidarnie ka da ze stron porozumienia, dotycz cego nabywania przez te
podmioty akcji spó ki publicznej lub zgodnego g osowania na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy,
dotycz cego istotnych spraw spó ki, o ile cz onkowie tego porozumienia posiadaj  wspólnie, wraz z
podmiotami dominuj cymi i zale nymi, co najmniej 90% ogólnej liczby g osów.

4.10. Wskazanie publicznych ofert przej cia w stosunku do kapita u Emitenta,
dokonanych przez osoby trzecie w ci gu ostatniego roku obrotowego
i bie cego roku obrotowego

W ci gu ostatniego roku obrotowego oraz w bie cym roku obrotowym brak by o publicznych ofert
przej cia w stosunku do kapita u Emitenta, dokonanych przez osoby trzecie.
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4.11. Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych z papierów warto ciowych

4.11.1. Opodatkowanie dochodów z dywidendy

4.11.1.1. Opodatkowanie dochodów  z dywidendy uzyskiwanych przez osoby fizyczne

Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodów z tytu u dywidendy odbywa
si  wed ug nast puj cych zasad, okre lonych przez przepisy Ustawy o Podatku Dochodowym od
Osób Fizycznych:

1) podstaw  opodatkowania jest ca y przychód otrzymany z tytu u dywidendy,

2) przychodu z tytu u dywidendy nie czy si  z dochodami opodatkowanymi na zasadach okre lonych
w art. 27 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych (art. 30a ust. 7 Ustawy o Podatku
Dochodowym od Osób Fizycznych),

3) podatek z tytu u dywidendy wynosi 19% przychodu (art. 30a ust. 1 pkt 4 Ustawy o Podatku
Dochodowym od Osób Fizycznych),

4) p atnikiem podatku jest podmiot wyp acaj cy dywidend , który potr ca kwot  podatku z
przypadaj cej do wyp aty sumy oraz wp aca j  na rachunek w a ciwego dla p atnika urz du
skarbowego. Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów, sformu owanym w pi mie z dnia 5
lutego 2002 roku skierowanym do KDPW, p atnikiem tym jest biuro maklerskie prowadz ce rachunek
papierów warto ciowych osoby fizycznej, której wyp acana jest dywidenda.

4.11.1.2. Opodatkowanie dochodów  z dywidendy uzyskiwanych przez osoby prawne

Opodatkowanie podatkiem dochodowym osób prawnych odbywa si  wed ug nast puj cych zasad,
okre lonych w Ustawie o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych:

1) podstaw  opodatkowania stanowi ca y przychód z tytu u dywidendy,

2) podatek wynosi 19% otrzymanego przychodu (art. 22 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od
Osób Prawnych),

3) kwot  podatku uiszczonego z tytu u otrzymanej dywidendy oraz innych przychodów z tytu u udzia u
w zyskach osób prawnych odlicza si  od kwoty podatku, obliczonego zgodnie z art. 19 Ustawy o
Podatku Dochodowym od Osób Prawnych. Przy braku mo liwo ci odliczenia kwot  t  odlicza si  w
nast pnych latach podatkowych (art. 23 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych),

4) zwalnia si  od podatku dochodowego spó ki wchodz ce w sk ad podatkowej grupy kapita owej,
uzyskuj ce dochody od spó ek tworz cych t  grup  (art. 22 ust. 3 Ustawy o Podatku Dochodowym od
Osób Prawnych),

5) zwalnia si  od podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytu u
udzia u w zyskach osób prawnych maj cych siedzib  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej spó ek,
które cznie spe niaj  nast puj ce warunki (art. 22 ust. 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób
Prawnych):

a) wyp acaj cym dywidend  oraz inne nale no ci z tytu u udzia u w zyskach osób prawnych jest
spó ka b d ca podatnikiem podatku dochodowego, maj ca siedzib  lub zarz d na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej,

b) uzyskuj cym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytu u udzia u w zyskach osób
prawnych, o których mowa w lit. a, jest spó ka podlegaj ca w innym ni  Rzeczpospolita Polska
pa stwie cz onkowskim Unii Europejskiej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od ca o ci swoich
dochodów, bez wzgl du na miejsce ich osi gania,

c) spó ka, o której mowa w lit. b, posiada bezpo rednio nie mniej ni  10% udzia ów (akcji) w kapitale
spó ki, o której mowa w lit. a,

d) odbiorc  dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytu u udzia u w zyskach
osób prawnych jest:

 spó ka, o której mowa w lit. b, albo

 po o ony poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zak ad, w rozumieniu art. 20 ust. 13
Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, spó ki, o której mowa w lit. b, je eli osi gni ty
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dochód (przychód) podlega opodatkowaniu w tym pa stwie cz onkowskim Unii Europejskiej, w którym
ten zagraniczny zak ad jest po o ony.

Zwolnienie ma zastosowanie w przypadku, kiedy spó ka uzyskuj ca dochody (przychody) z dywidend
oraz inne przychody z tytu u udzia u w zyskach osób prawnych posiada udzia y (akcje) w spó ce
wyp acaj cej te nale no ci w wysoko ci, o której mowa w art. 22 ust. 4 pkt 3 Ustawy o Podatku
Dochodowym od Osób Prawnych, nieprzerwanie przez okres dwóch lat. Zwolnienie to ma równie
zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udzia ów (akcji), przez
spó k  uzyskuj c  dochody z tytu u udzia u w zysku osoby prawnej, up ywa po dniu uzyskania tych
dochodów. W przypadku niedotrzymania warunku posiadania udzia ów (akcji), w ustalonej wysoko ci,
nieprzerwanie przez okres dwóch lat, spó ka jest obowi zana do zap aty podatku, wraz z odsetkami
za zw ok , w wysoko ci 19% przychodów, z uwzgl dnieniem umów w sprawie unikania podwójnego
opodatkowania, których stron  jest Rzeczpospolita Polska. Zwolnienie stosuje si  odpowiednio do
podmiotów wymienionych w za czniku nr 4 do Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych.

Zwolnienie ma zastosowanie w stosunku do dochodów osi gni tych od dnia uzyskania przez
Rzeczpospolit  Polsk  cz onkostwa w Unii Europejskiej.

6) p atnikiem podatku jest spó ka wyp acaj ca dywidend , która potr ca kwot  zrycza towanego
podatku dochodowego z przypadaj cej do wyp aty sumy oraz wp aca j  na rachunek w a ciwego dla
podatnika urz du skarbowego (art. 26 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych).

4.11.2.  Podatek dochodowy od dochodu uzyskanego ze sprzeda y akcji oraz praw do akcji
oferowanych w publicznym obrocie

4.11.2.1. Opodatkowanie dochodów osób prawnych

Dochody osi gane przez osoby prawne ze sprzeda y akcji podlegaj  opodatkowaniu podatkiem
dochodowym od osób prawnych. Przedmiotem opodatkowania jest dochód stanowi cy ró nic
pomi dzy przychodem, tj. kwot  uzyskan  ze sprzeda y akcji, a kosztami uzyskania przychodu, czyli
wydatkami poniesionymi na nabycie lub obj cie akcji. Dochód ze sprzeda y akcji czy si  z
pozosta ymi dochodami i podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Zgodnie z art. 25 Ustawy o
podatku dochodowym od osób prawnych, osoby prawne, które sprzeda y akcje, zobowi zane s  do
wykazania uzyskanego z tego tytu u dochodu w sk adanej co miesi c deklaracji podatkowej o
wysoko ci dochodu lub straty, osi gni tych od pocz tku roku podatkowego oraz do wp acania na
rachunek w a ciwego urz du skarbowego zaliczki od sumy opodatkowanych dochodów uzyskanych
od pocz tku roku podatkowego. Zaliczka obliczana jest jako ró nica pomi dzy podatkiem nale nym
od dochodu osi gni tego od pocz tku roku podatkowego a sum  zaliczek zap aconych za poprzednie
miesi ce tego roku.

Podatnik mo e równie  wybra  uproszczony sposób deklarowania dochodu (straty), okre lony w art.
25 ust. 6-7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zastosowanie stawki
podatkowej, wynikaj cej z umów zapobiegaj cych podwójnemu opodatkowaniu, lub niepobranie
podatku ma zastosowanie, pod warunkiem przedstawienia p atnikowi przez podatnika za wiadczenie
o miejscu zamieszkania lub siedzibie za granic  dla celów podatkowych (tzw. certyfikat rezydencji),
wydane przez w a ciwy organ administracji podatkowej.

4.11.2.2. Opodatkowanie dochodów osób fizycznych

Od dochodów uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z odp atnego zbycia papierów
warto ciowych lub pochodnych instrumentów finansowych, i z realizacji praw z nich wynikaj cych oraz
z odp atnego zbycia udzia ów w spó kach maj cych osobowo  prawn  (...) podatek dochodowy
wynosi 19 proc. uzyskanego dochodu (art. 30b ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych). Wyj tkiem od przedstawionej zasady jest odp atne zbywanie papierów warto ciowych i
pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacja praw z nich wynikaj cych, je eli czynno ci te
wykonywane s  w ramach prowadzonej dzia alno ci gospodarczej (ust. 4). Dochodów (przychodów) z
przedmiotowych tytu ów nie czy si  z pozosta ymi dochodami opodatkowanymi na zasadach
ogólnych.



Dokument Ofertowy

224                                                                    Prospekt Emisyjny Akcji OPONEO.PL SA

Dochodem, o którym mowa w art. 30b ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest:

 ró nica mi dzy sum  przychodów uzyskanych z tytu u odp atnego zbycia papierów warto ciowych a
kosztami uzyskania przychodów, okre lonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub ust. 1g, lub art. 23 ust. 1
pkt 38, z zastrze eniem art. 24 ust. 13 i 14,

 ró nica mi dzy sum  przychodów uzyskanych z realizacji praw wynikaj cych z papierów
warto ciowych, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o publicznym obrocie papierami warto ciowymi,
a kosztami uzyskania przychodów, okre lonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38a,

 ró nica mi dzy sum  przychodów uzyskanych z tytu u odp atnego zbycia pochodnych instrumentów
finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikaj cych a kosztami uzyskania przychodów,
okre lonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38a,

 ró nica mi dzy sum  przychodów uzyskanych z tytu u odp atnego zbycia udzia ów w spó kach
maj cych osobowo  prawn  a kosztami uzyskania przychodów, okre lonymi na podstawie art. 22
ust. 1f pkt 1 lub art. 23 ust. 1 pkt 38,

 ró nica pomi dzy warto ci  nominaln  obj tych udzia ów (akcji) w spó kach maj cych osobowo
prawn  albo wk adów w spó dzielniach w zamian za wk ad niepieni ny w innej postaci ni
przedsi biorstwo lub jego zorganizowana cz  a kosztami uzyskania przychodów okre lonymi na
podstawie art. 22 ust. 1e, osi gni ta w roku podatkowym.

Po zako czeniu roku podatkowego podatnik jest obowi zany w zeznaniu podatkowym, o którym
mowa w art. 45 ust. 1a pkt 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wykaza  dochody
uzyskane w roku podatkowym m.in. z odp atnego zbycia papierów warto ciowych, i dochody z
odp atnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych, a tak e dochody z realizacji praw z nich
wynikaj cych oraz z odp atnego zbycia udzia ów w spó kach maj cych osobowo  prawn  oraz z
tytu u obj cia udzia ów (akcji) w spó kach maj cych osobowo  prawn  albo wk adów w
spó dzielniach w zamian za wk ad niepieni ny w postaci innej ni  przedsi biorstwo lub jego
zorganizowana cz , i obliczy  nale ny podatek dochodowy (art. 30b ust. 6 Ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych).

Zgodnie z art. 30b ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zastosowanie stawki
podatkowej, wynikaj cej z umów zapobiegaj cych podwójnemu opodatkowaniu, lub niepobranie
podatku ma zastosowanie, pod warunkiem przedstawienia p atnikowi przez podatnika za wiadczenie
o miejscu zamieszkania lub siedzibie za granic  dla celów podatkowych (tzw. certyfikat rezydencji),
wydane przez w a ciwy organ administracji podatkowej.

4.11.2.3. Podatek od spadków i darowizn

Zgodnie z ustaw  o podatku od spadków i darowizn, nabycie przez osoby fizyczne w drodze spadku
lub darowizny, praw maj tkowych, w tym równie  praw zwi zanych z posiadaniem akcji, podlega
opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, je eli:

a) w chwili otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny spadkobierca lub obdarowany by
obywatelem polskim lub mia  miejsce sta ego pobytu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub

b) prawa maj tkowe dotycz ce akcji s  wykonywane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Wysoko  stawki podatku od spadków i darowizn jest zró nicowana i zale y od rodzaju
pokrewie stwa lub powinowactwa albo innego osobistego stosunku pomi dzy spadkobierc  i
spadkodawc  albo pomi dzy darczy c  i obdarowanym.

4.11.2.4. Podatek od czynno ci cywilnoprawnych

Na podstawie ustawy o podatku od czynno ci cywilnoprawnych, sprzeda  papierów warto ciowych
tym podmiotom i za ich po rednictwem, zgodnie z przedmiotow  ustaw  zwolniona jest od podatku od
czynno ci cywilnoprawnych.

W my l przepisu art. 9 pkt 9 sprzeda  papierów warto ciowych domom maklerskim i bankom
prowadz cym dzia alno  maklersk  oraz sprzeda  papierów warto ciowych dokonywan  za
po rednictwem domów maklerskich lub banków prowadz cych dzia alno  maklersk  stanowi
czynno  cywilnoprawn  zwolnion  z podatku od czynno ci cywilnoprawnych. Dodatkowo
opodatkowaniu podatkiem od czynno ci cywilnoprawnych nie podlegaj  czynno ci prawne je eli
przynajmniej jedna ze stron z tytu u dokonania tej czynno ci na podstawie odr bnych przepisów jest
opodatkowana podatkiem od towarów i us ug lub jest zwolniona od tego podatku (art. 2 pkt 4).
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W przypadku gdy adna z powy szych sytuacji nie b dzie mia a miejsca, sprzeda  akcji
dopuszczonych do publicznego obrotu papierami warto ciowymi b dzie podlega a opodatkowaniu
podatkiem od czynno ci cywilnoprawnych.

4.11.2.5. Odpowiedzialno  p atnika

Zgodnie z brzmieniem art. 30 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst
jednolity Dz. U. z 2005 roku nr 8, poz. 60 ze zm.) p atnik, który nie wykona  ci cego na nim
obowi zku obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wp acenia go we w a ciwym terminie
organowi podatkowemu – odpowiada za podatek niedobrany lub podatek pobrany a niewp acony.
P atnik odpowiada za te nale no ci ca ym swoim maj tkiem. Odpowiedzialno  ta jest niezale na od
woli p atnika. Przepisów o odpowiedzialno ci p atnika nie stosuje si  wy cznie w przypadku, je eli
odr bne przepisy stanowi  inaczej, albo je eli podatek nie zosta  pobrany z winy podatnika.
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5. Informacje o warunkach oferty

5.1. Warunki, parametry i przewidywany harmonogram oferty oraz dzia ania
wymagane przy sk adaniu zapisów

Oferuj cym jest:

Dom Maklerski PKO BP
ul. Pu awska 15

02-515 Warszawa

5.1.1. Warunki oferty oraz jej wielko

W ramach Oferty Publicznej oferowanych jest 4 000 000 sztuk Akcji serii B, akcji zwyk ych na
okaziciela o warto ci nominalnej 1 z  ka da. Akcje serii B s  oferowane z wy czeniem prawa poboru
dla dotychczasowych akcjonariuszy. Emisja dojdzie do skutku w przypadku prawid owego
subskrybowania co najmniej 1 sztuki Akcji serii B.

Akcje Serii B oferowane s  w nast puj cych transzach:

 2 800 000 sztuk w ramach Transzy Inwestorów Instytucjonalnych,

 1 200 000 sztuk w ramach Transzy Inwestorów Indywidualnych.

Opis kryteriów uznania inwestora za „instytucjonalnego” b d  „indywidualnego” znajduj  si  w punkcie
5.2.1 Dokumentu Ofertowego niniejszego Prospektu. Zarz d Emitenta mo e dokona  przesuni  Akcji
Oferowanych po zako czeniu subskrypcji, a przed dokonaniem przydzia u z zastrze eniem, e
przesuni te do innej transzy b d  mog y by  tylko te akcje, które nie zostan  obj te prawid owo
z o onymi i op aconymi zapisami.

W zwi zku z Akcjami Serii B zostan  zarejestrowane w Krajowym Depozycie Prawa Do Akcji.

Na podstawie niniejszego prospektu Spó ka b dzie ubiega  si  od Gie dy Papierów Warto ciowych w
Warszawie S.A. o dopuszczenie do obrotu na rynku oficjalnych notowa :

8 676 000 sztuk istniej cych Akcji zwyk ych na okaziciela serii A

od 1 do 4 000 000 sztuk Akcji zwyk ych na okaziciela serii B oraz od 1 do 4 000 000 Praw do
Akcji serii B

Cena emisyjna Akcji Oferowanych zostanie ustalona przez Zarz d i b dzie jednakowa dla  transz.

Oferta Publiczna zostanie poprzedzona procesem budowy Ksi gi Popytu, w którym b d  mogli wzi
udzia  inwestorzy zainteresowani nabyciem Akcji Oferowanych w Transzy Inwestorów
Instytucjonalnych. Ksi ga popytu b dzie podstaw  do wyznaczenia ceny emisyjnej akcji oraz
sporz dzenia listy wst pnego przydzia u. Deklaracje sk adane przez inwestorów w ramach budowania
Ksi gi Popytu b d  mia y charakter wi cy dla podmiotów je sk adaj cych, przy czym w przypadku,
gdy Spó ka opublikuje aneks po rozpocz ciu budowy Ksi gi Popytu, deklaracja z o ona przed jego
publikacj  mo e by  wycofana lub zmieniona. Na podstawie Ksi gi Popytu wys ane zostan
zaproszenia do z o enia zapisu na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych.
Inwestorom, do których wys ane zostan  Zaproszenia, Akcje Oferowane zostan  przydzielone
zgodnie ze wskazan  w nim liczb  akcji, pod warunkiem ich nale ytego subskrybowania i op acenia.
Pozosta ym inwestorom sk adaj cym zapisy w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych, Akcje
Oferowane zostan  przydzielone uznaniowo.

Inwestorzy zainteresowani udzia em w procesie budowy Ksi gi Popytu powinni skontaktowa  si
bezpo rednio lub przez swojego brokera z Domem Maklerskim PKO BP (ul. Pu awska 15 w
Warszawie lub telefonicznie: +48 (22) 521-78-96; +48 (22) 521-79-32).

W Transzy Inwestorów Indywidualnych Akcje Oferowane zostan  przydzielone na zasadzie
proporcjonalnej redukcji.
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5.1.2. Terminy, wraz z wszelkimi mo liwymi zmianami obowi zywania oferty i opis
procedury sk adania zapisów

Tabela 108 Harmonogram oferty Akcji Serii B

CZYNNO TERMIN

Budowa Ksi gi Popytu 27-28 sierpnia 2007 roku

Podanie do publicznej wiadomo ci Ceny Emisyjnej 28 sierpnia 2007 roku

Otwarcie subskrypcji 29 sierpnia 2007 roku

Przyjmowanie zapisów na Akcje Serii B w Transzy Inwestorów
Indywidualnych 29-31 sierpnia 2007 roku

Przyjmowanie zapisów na Akcje Serii B w Transzy Inwestorów
Instytucjonalnych 29-31 sierpnia 2007 roku

Zamkni cie subskrypcji 31 sierpnia 2007 roku

Przydzia  Akcji Serii B w ci gu 5 dni roboczych od zamkni cia
subskrypcji

ród o: Emitent

Emitent mo e postanowi  o odst pieniu od przeprowadzenia Publicznej Oferty w wy ej wymienionych
terminach lub o ich zmianie. Informacja o odst pieniu od przeprowadzenia Publicznej Oferty
w powy szych terminach lub o zmianie któregokolwiek z nich  zostanie podana do publicznej
wiadomo ci w trybie aneksu do Prospektu, po jego zatwierdzeniu przez Komisj .

Zo enie aneksu w sprawie zmiany jakiegokolwiek terminu, a tak e jego publikacja nie mo e nast pi  po
up ywie tego terminu.

5.1.3. Wskazanie, kiedy i w jakich okoliczno ciach Oferta Publiczna mo e zosta
wycofana lub zawieszona oraz, czy wycofanie mo e wyst pi  po rozpocz ciu oferty

Po rozpocz ciu przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane mo e nast pi  odwo anie Publicznej
Oferty jedynie z wa nych powodów. Do wa nych powodów nale y zaliczy  m.in. (i) nag e
i nieprzewidywalne wcze niej zmiany w sytuacji gospodarczej, politycznej kraju lub wiata, które mog
mie  istotny negatywny wp yw na rynki finansowe, gospodark  kraju lub na dalsz  dzia alno  Spó ki,
w tym na zapewnienia przedstawione w Prospekcie przez Zarz d Spó ki, (ii) nag e i nieprzewidywalne
zmiany maj ce bezpo redni wp yw na dzia alno  operacyjn  Spó ki.

W ka dym przypadku odwo ania Publicznej Oferty, og oszenie w tej sprawie zostanie podane do
publicznej wiadomo ci w trybie aneksu do Prospektu.

5.1.4. Opis zasad przydzia u i mo liwo ci dokonania redukcji zapisów oraz sposób zwrotu
nadp aconych kwot inwestorom

Przydzia  Akcji Oferowanych zostanie dokonany nie pó niej ni  w ci gu 5 dni roboczych od
zamkni cia subskrypcji.

Podstaw  przydzia u Akcji Oferowanych stanowi prawid owo z o ony i op acony zapis, zgodnie
z zasadami opisanymi w niniejszym Prospekcie.

Przydzia  akcji Oferowanych w Transzy Inwestorów Indywidualnych zostanie dokonany zgodnie z
prawid owo z o onymi i op aconymi zapisami. W przypadku, gdy liczba akcji, na jakie z o ono zapisy w
Transzy Inwestorów Indywidualnych, b dzie wi ksza od ostatecznej liczby akcji przeznaczonych do
obj cia w tej transzy, z zastrze eniem ewentualnych przesuni  pomi dzy transzami, akcje
przydzielone zostan  na zasadzie proporcjonalnej redukcji. Do dokonania ewentualnej redukcji zapisy
nie b d  czone. W przypadku przydzielania na zasadzie proporcjonalnej redukcji, liczba
przydzielonych akcji zostanie proporcjonalnie zmniejszona i zaokr glona w dó  do liczby ca kowitej, a
pozostaj ce pojedyncze akcje zostan  przydzielone inwestorom, którzy z o yli prawid owe zapisy na
najwi ksz  liczb  akcji, przy czym dla dokonania tego przydzia u zapisy wielokrotne nie b d
sumowane.
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Inwestorom w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych bior cym udzia  w budowie Ksi gi Popytu, do
których wys ano zaproszenie do z o enia zapisu, Akcje Oferowane zostan  przydzielone w liczbie
zgodnej z zaproszeniem, o ile z o  i op ac  zapisy na wy ej wymienione akcje, z zastrze eniem
zapisów poni ej.

W Transzy Inwestorów Instytucjonalnych uznaniowo zostan  przydzielone akcje:

 inwestorom, do których nie zostan  przes ane zaproszenia do sk adania zapisów, a którzy z o  i
op ac  zapisy na Akcje Oferowane,

 inwestorom, do których zostan  przes ane zaproszenia do sk adania zapisów, odno nie liczby
Akcji Oferowanych obj tych z o onym i op aconym zapisem przekraczaj cej liczb  wskazan  w
zaproszeniu,

 inwestorom bior cym udzia  w budowie Ksi gi Popytu, w przypadku, gdy z o  zapis na mniejsz
liczb  akcji ni  wskazana w zaproszeniu i z o onej deklaracji w ramach budowy Ksi gi Popytu.

Emitent dokonuj c uznaniowego przydzia u nie b dzie kierowa  si  z góry okre lonym kryterium, przez
jaki podmiot lub za po rednictwem jakiego podmiotu zapis zosta  z o ony, lecz optymalizacj  struktury
akcjonariatu. Je eli z wst pnych analiz b dzie wynika o, e w przysz ym akcjonariacie b d
przewa ali akcjonariusze, którzy w odczuciu Emitenta b d  krótkoterminowymi akcjonariuszami,
Emitent b dzie stara  si  alokowa  akcje inwestorom, którzy w odczuciu Emitenta b d
d ugoterminowymi inwestorami.

W przypadku nie dokonania pe nej wp aty na akcje zgodnie z zasadami okre lonymi w Prospekcie,
zapis b dzie traktowany jak zapis na liczb  akcji, jaka zosta a w pe ni op acona, bez uwzgl dniania
cz ci u amkowych.

O liczbie przydzielonych akcji inwestorzy b d  poinformowani w miejscach, gdzie zapisy by y
przyjmowane. Zgodnie z art. 439 § 2 ksh wykazy subskrybentów ze wskazaniem liczby i rodzaju
przyznanych ka demu z nich akcji b d  wy o one najpó niej w terminie tygodnia od dnia przydzia u
akcji i b d  pozostawa  do wgl du w ci gu nast pnych dwóch tygodni w miejscach, gdzie zapisy by y
przyjmowane. Ponadto, w przypadku osób, które z o y y wraz z zapisem dyspozycje deponowania, po
zarejestrowaniu akcji w KDPW i zapisaniu ich na rachunkach papierów warto ciowych inwestorów,
zostan  oni poinformowani o tym fakcie w POK w którym zosta  z o ony zapis.

Zwrot rodków pieni nych dotycz cych akcji nowej emisji, w przypadku:

 nie doj cia emisji do skutku przed dopuszczeniem PDA do obrotu gie dowego, dokonany zostanie
w ci gu 7 dni roboczych od dnia og oszenia o nie doj ciu emisji do skutku,

 nie doj cia emisji do skutku po dopuszczeniu PDA do obrotu gie dowego, dokonany zostanie
inwestorom, na rachunkach których b d  zapisane PDA (w kwocie równej iloczynowi liczby PDA
znajduj cych si  na rachunku papierów warto ciowych inwestora i ceny emisyjnej) zgodnie
z harmonogramem uzgodnionym z KDPW.

W przypadku wyst pienia nadp at zwrot rodków pieni nych dokonany zostanie w ci gu 7 dni
roboczych od dnia przydzia u w sposób wskazany przez inwestora w formularzu zapisu.

Wp aty na akcje nie s  oprocentowane. Zwrot powy szych kwot zostanie dokonany bez jakichkolwiek
odsetek i odszkodowa .

5.1.5. Szczegó owe informacje na temat minimalnej lub maksymalnej wielko ci zapisu
(wyra onej ilo ciowo lub warto ciowo)

Zapis na akcje sporz dza si  w formie pisemnej na formularzu przygotowanym przez Spó k . Z o enie
zapisu nast puje poprzez prawid owe wype nienie trzech formularzy i ich podpisanie oraz z o enie w
Punkcie Obs ugi Klienta Oferuj cego. Jeden egzemplarz przeznaczony jest dla subskrybenta, drugi
dla Spó ki, a trzeci pozostaje w POK. Zapisy na Akcje Oferowane przyjmowane b d  w ka dym z
POK Domu Maklerskiego PKO BP. Zapis na Akcje Oferowane mo e opiewa  na liczb  akcji nie
wi ksz  ni  limit akcji oferowanych w ramach danej transzy i nie mniejsz  ni  1 sztuka.
Dopuszczalne jest sk adanie zapisów wielokrotnych. cznie zapisy z o one przez jedn  osob  nie mog
przekroczy  wy ej wymienionych wielko ci.



Dokument Ofertowy

Prospekt Emisyjny Akcji OPONEO.PL SA       229

Zapisy sk adane przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych w imieniu w asnym, odr bnie na rzecz
poszczególnych, zarz dzanych przez towarzystwo funduszy, stanowi  w rozumieniu niniejszego
Prospektu zapisy odr bnych inwestorów.

Zarz dzaj cy cudzym pakietem papierów warto ciowych na zlecenie mo e z o y  jeden zapis
zbiorczy na rzecz poszczególnych klientów, do czaj c do zapisu list  inwestorów.

Zapisy mog  by  sk adane równie  za po rednictwem Internetu, faksu, telefonu lub innych rodków
technicznych, na warunkach i zgodnie z zasadami obowi zuj cymi w DM. Szczegó owy zakres i forma
dokumentów wymaganych podczas sk adania zapisu oraz zasady dzia ania przez pe nomocnika
powinny by  zgodne z zasadami obowi zuj cymi w DM. Informacje na ten temat udost pniane b d
w POK DM.

Wszelkie konsekwencje wynikaj ce z niew a ciwego b d  niepe nego wype nienia formularza zapisu
ponosi sk adaj cy zapis.

Zapis na akcje jest bezwarunkowy, nieodwo alny, nie mo e zawiera  jakichkolwiek zastrze e  oraz
wi e osob  sk adaj c  zapis do dnia rejestracji akcji w s dzie rejestrowym albo, w przypadku nie
doj cia emisji do skutku, do dnia og oszenia o nie doj ciu jej do skutku, z zastrze eniem zapisów w
wskazanych w pkt. 5.1.6

Wraz z formularzem zapisu osoba zapisuj ca si  na akcje mo e z o y  dyspozycj  deponowania akcji
na prowadzonym dla niej rachunku papierów warto ciowych w biurze maklerskim (albo odpowiednio
banku uprawnionym do prowadzenia rachunków papierów warto ciowych). W przypadku nie z o enia
dyspozycji deponowania, przydzielone inwestorowi Akcje Oferowane zarejestrowane zostan
w KDPW na koncie biura maklerskiego pe ni cego funkcj  „Sponsora Emisji” (Sponsorem emisji jest
Dom Maklerski PKO BP), po czym w POK, w którym dokonano zapisu inwestor b dzie móg  odebra
dokument potwierdzaj cy fakt nabycia Akcji Oferowanych.

5.1.6. Wskazanie terminu, w którym mo liwe jest wycofanie zapisu, o ile inwestorzy s
uprawnieni do wycofywania si  ze z o onego zapisu

W przypadku, gdy zgodnie z art. 51 ust. 1 Ustawy o Ofercie, dokonane zostan  zmiany w tre ci
Prospektu mog ce znacz co wp yn  na ocen  akcji, co podane zostanie do publicznej wiadomo ci w
formie aneksu do Prospektu, inwestor, który z o y  zapis przed udost pnieniem wy ej wymienionego
aneksu mo e, na podstawie art. 51 ust. 5 wskazanej ustawy, uchyli  si  od skutków prawnych
z o onego zapisu. Osoba, która z o y a zapis przed udost pnieniem aneksu, mo e uchyli  si  od
skutków prawnych z o onego zapisu, sk adaj c w POK Oferuj cego o wiadczenie na pi mie, w
terminie 2 dni roboczych od dnia udost pnienia aneksu. Emitent jest obowi zany do odpowiedniej
zmiany terminu przydzia u papierów warto ciowych w celu umo liwienia inwestorowi wskazanego
uchylenia si  od tych skutków prawnych.

5.1.7. Sposób i terminy przewidziane na wnoszenie wp at na papiery warto ciowe oraz
dostarczenie papierów warto ciowych

Wp ata na Akcje Oferowane:

 w Transzy Inwestorów Indywidualnych musi by  uiszczona gotówk  lub przelewem, w pe nej
wysoko ci w taki sposób, aby najpó niej w momencie z o enia zapisu znajdowa a si  na rachunku
DM,

 w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych musi by  uiszczona przelewem, w pe nej wysoko ci
w taki sposób, aby najpó niej ostatniego dnia przyjmowania zapisów na akcje w tej transzy
znajdowa a si  na rachunku DM.

Przez wp at  w pe nej wysoko ci rozumie si  kwot  równ  iloczynowi liczby akcji obj tych zapisem
i ceny emisyjnej jednej akcji. Wp aty na akcje mog  by  dokonywane wy cznie w z otówkach.

Informacja o numerze rachunku, na jaki powinna zosta  dokonana wp ata, b dzie dost pna w POK
przyjmuj cym zapis na akcje.

W przypadku nie dokonania pe nej wp aty na akcje zgodnie z zasadami okre lonymi w Prospekcie
zapis zostanie uznany za wa ny, przy czym na liczb  akcji nie wi ksz  ni  iloraz wp aty przez cen
emisyjn , bez uwzgl dniania cz ci u amkowych.
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Emitent wyst pi z wnioskiem o zarejestrowanie Praw do Akcji Serii B oraz istniej cych Akcji Spó ki do
Krajowego Depozytu Papierów Warto ciowych. Intencj  Emitenta jest, aby PDA zosta y zapisane na
rachunkach inwestorów niezw ocznie po dokonaniu przydzia u.

Umowa dotycz ca rejestracji Akcji Serii B oraz Praw do Akcji serii B z KDPW b dzie mia a charakter
warunkowy i powinna zosta  zawarta przed rozpocz ciem oferty publicznej.

Natomiast rejestracja w KDPW Praw do Akcji serii B nast pi po dokonaniu ich przydzia u przez
Emitenta, za  rejestracja akcji serii B b dzie mo liwa po zarejestrowaniu przez s d rejestrowy
podwy szenia kapita u zak adowego Emitenta. W celu dokonania przedmiotowych rejestracji Emitent
b dzie zobowi zany do z o enia w KDPW dokumentów potwierdzaj cych te zdarzenia.

5.1.8. Szczegó owy opis sposobu podania wyników oferty do publicznej wiadomo ci wraz
ze wskazaniem daty, kiedy to nast pi

Je eli emisja Akcji Serii B dojdzie do skutku, jej wyniki zostan  podane do publicznej wiadomo ci
w terminie 2 tygodni od dnia zamkni cia oferty publicznej. Informacja o doj ciu lub nie doj ciu emisji
do skutku zostanie przekazana do publicznej wiadomo ci w trybie art. 56 ust. 1 Ustawy o Ofercie
Publicznej

5.1.9. Procedury zwi zane z wykonaniem praw pierwokupu, zbywalno  praw do
subskrypcji papierów warto ciowych oraz sposób post powania z prawami do
subskrypcji papierów warto ciowych, które nie zosta y wykonane

Oferta nie zak ada wykonania prawa pierwokupu, zbywalno ci praw do subskrypcji oraz post powania
z prawami do subskrypcji papierów warto ciowych, które nie zosta y wykonane.

Tre  uzasadnienia wy czenia prawa poboru:

Zarz d Spó ki OPONEO S.A. z siedzib  w Bydgoszczy, dzia aj c w trybie art. 433 § 2 Kodeksu spó ek
handlowych, przedstawia swoj  opini  uzasadniaj c  pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy
prawa poboru akcji serii B oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii B.

Uzasadnieniem powzi cia uchwa y o wy czeniu prawa poboru akcji zwyk ych na okaziciela serii B
przez dotychczasowych Akcjonariuszy jest zamiar przyznania prawa do obj cia akcji serii B przez
akcjonariuszy w drodze publicznej emisji akcji i w ten sposób pozyskania rodków niezb dnych do
nale ytego rozwoju przedsi biorstwa. Przyznanie prawa obj cia akcji zwyk ych na okaziciela serii B
le y w interesie spó ki, polegaj cym na zapewnieniu spó ce stabilizacji finansowej niezb dnej do
dalszego rozwoju jej przedsi biorstwa a tym samym d c do zapewnienia wzrostu warto ci Spó ki.

5.2. Zasady dystrybucji i przydzia u

5.2.1. Podmioty uprawnione do udzia u w ofercie

Podmiotami uprawnionymi do zapisywania si  na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów
Indywidualnych s  osoby fizyczne, zarówno rezydenci, jak i nierezydenci w rozumieniu Prawa
Dewizowego.

Podmiotami uprawnionymi do sk adania zapisów na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów
Instytucjonalnych s :

 osoby prawne, zarówno rezydenci, jak i nierezydenci w rozumieniu Prawa Dewizowego;
 jednostki organizacyjne nie posiadaj ce osobowo ci prawnej, zarówno rezydenci, jak i

nierezydenci w rozumieniu Prawa Dewizowego;
 zarz dzaj cy pakietem papierów warto ciowych na zlecenie w imieniu osób, których

rachunkami zarz dzaj  i na rzecz których zamierzaj  naby  Akcje Serii B, przy czym
zarz dzaj cy pakietem papierów warto ciowych na zlecenie wraz ze z o eniem jednego
zbiorczego zapisu musz  z o y  list  osób, na rzecz których zarz dzaj cy zamierzaj  naby
Akcje Serii B, wraz z propozycj  alokacji.
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5.2.2. W zakresie, w jakim jest to wiadome Emitentowi, nale y okre li , czy znaczni
akcjonariusze lub cz onkowie organów zarz dzaj cych, nadzorczych lub
administracyjnych Emitenta zamierzaj  uczestniczy  w subskrypcji w ramach oferty
oraz, czy którakolwiek z osób zamierza obj  ponad pi  procent papierów
warto ciowych b d cych przedmiotem oferty

Akcjonariusze Emitenta oraz cz onkowie jego organów nadzorczych, zarz dczych b d
administracyjnych b d  nabywa  Akcje Oferowane w Publicznej Ofercie na zasadach ogólnych
wskazanych w Prospekcie. Wymienione osoby nie zamierzaj  obj  ponad 5% akcji b d cych
przedmiotem oferty.

5.2.3. Informacje podawane przed przydzia em

Podzia  oferty na transze

Akcje Serii B oferowane s  w nast puj cych transzach:

 2 800 000 sztuk w ramach Transzy Inwestorów Instytucjonalnych,

 1 200 000 sztuk w ramach Transzy Inwestorów Indywidualnych.

Zmiana wielko ci transz

Zarz d Emitenta mo e dokona  przesuni  Akcji Oferowanych po zako czeniu przyjmowania
zapisów, a przed dokonaniem przydzia u z zastrze eniem, e przesuni te do innej transzy b d  mog y
by  tylko te akcje, które nie zostan  obj te prawid owo z o onymi i op aconymi zapisami.

Metoda lub metody przydzia u, które b d  stosowane w przypadku nadsubskrypcji

W przypadku, gdy liczba akcji, na jakie z o ono zapisy w Transzy Inwestorów Indywidualnych, b dzie
wi ksza od ostatecznej liczby akcji przeznaczonych do obj cia w tej transzy, z zastrze eniem
ewentualnych przesuni  pomi dzy transzami, akcje przydzielone zostan  na zasadzie
proporcjonalnej redukcji. Do dokonania ewentualnej redukcji zapisy nie b d  czone. W przypadku
przydzielania na zasadzie proporcjonalnej redukcji, liczba przydzielonych akcji zostanie
proporcjonalnie zmniejszona i zaokr glona w dó  do liczby ca kowitej, a pozostaj ce pojedyncze akcje
zostan  przydzielone inwestorom, którzy z o yli prawid owe zapisy na najwi ksz  liczb  akcji. W
przypadku, gdy kilku inwestorów z o y zapis na t  sam  – najwi ksz   liczb  akcji - wówczas akcje
pojedyncze zostan  przydzielone w drodze losowania.

Inwestorom w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych bior cym udzia  w budowie Ksi gi Popytu, do
których wys ano zaproszenie do z o enia zapisu, Akcje Oferowane zostan  przydzielone w liczbie
zgodnej z zaproszeniem, o ile z o  i op ac  zapisy na wy ej wymienione akcje. Przy czym liczba
przydzielonych akcji nie b dzie wi ksza ni  deklarowana przez danego inwestora w procesie budowy
Ksi gi Popytu.

Zapisy na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych nie pokryte zaproszeniami,
zostan  przydzielone uznaniowo. Zwraca si  równie  uwag , e szczegó owe zasady opisuj ce
przydzia  i mo liwo ci dokonania redukcji zapisów oraz sposób zwrotu nadp aconych kwot inwestorom
znajduj  si  w pkt 5.1.4 Dokumentu Ofertowego niniejszego Prospektu.

Opis wszystkich wcze niej ustalonych sposobów preferencyjnego traktowania okre lonych
rodzajów inwestorów lub okre lonych grup powi zanych

Brak jest jakichkolwiek preferencji przy nabyciu Akcji Oferowanych.

Minimalna wielko  pojedynczego przydzia u w Transzy Indywidualnej

Minimalna wielko  przydzia u w Transzy Indywidualnej wynosi 1 akcj .

Termin zako czenia Publicznej Oferty

Termin zako czenia Publicznej Oferty zosta  wskazany w punkcie 5.1.2
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Wielokrotne zapisy

Dopuszcza si  sk adanie zapisów wielokrotnych. Zapisy wielokrotne jednej osoby, w przypadku, gdy
b d  cznie opiewa y na wi ksz  liczb  akcji ni  oferowana, uznane zostan  w liczbie oferowanych
akcji, z zastrze eniem opisanej redukcji zapisów.

5.2.4. Procedura zawiadamiania inwestorów o liczbie przydzielonych papierów
warto ciowych wraz ze wskazaniem, czy dopuszczalne jest rozpocz cie obrotu
przed dokonaniem tego zawiadomienia

Wykaz subskrybentów ze wskazaniem liczby i rodzaju przyznanych ka demu z nich akcji
Oferowanych zostanie udost pniony najpó niej w terminie tygodnia od dnia przydzia u akcji i
pozostawiony b dzie do wgl du w ci gu nast pnych dwóch tygodni w POK DM PKO BP.

Po dokonaniu przez S d rejestracji podwy szenia kapita u zak adowego w drodze emisji Akcji
Oferowanych oraz po dokonaniu rejestracji tych e akcji w KDPW, akcje serii B zostan
zaksi gowane, na wskazanym przez inwestora rachunku inwestycyjnym. Informacja o zaksi gowaniu
Akcji Oferowanych zostanie przekazana inwestorowi przez biuro maklerskie prowadz ce jego
rachunek papierów warto ciowych, zgodnie z zasadami informowania klientów, przyj tymi przez dane
biuro maklerskie.

5.2.5. Nadprzydzia  i opcja dodatkowego przydzia u typu „green shoe”

Nie przewiduje si  wyst pienia nadprzydzia u i opcji dodatkowego przydzia u.

5.3. Cena

5.3.1. Wskazanie ceny, po której b d  oferowane papiery warto ciowe.
W przypadku, gdy cena nie jest znana lub gdy nie istnieje ustanowiony lub p ynny
rynek dla danych papierów warto ciowych, nale y wskaza  metod  okre lenia ceny
oferty wraz ze wskazaniem osoby okre laj cej kryteria s u ce do ustalenia ceny
lub formalnie odpowiedzialnej za ustalenie ceny. Wskazanie wielko ci kosztów
i podatków, które w tym przypadku musi ponie  inwestor zapisuj cy si  na papiery
warto ciowe lub je nabywaj cy

Cena Akcji Oferowanych zostanie ustalona przez Zarz d Emitenta na podstawie rekomendacji
Oferuj cego przy uwzgl dnieniu wyników procesu budowy Ksi gi Popytu i b dzie podana do
publicznej wiadomo ci przed rozpocz ciem subskrypcji w trybie art. 54 ust 3 Ustawy o Ofercie
Publicznej tj. w sposób, w jaki zosta  udost pniony prospekt emisyjny oraz w trybie raportu bie cego
(zgodnie z art. 56 ust. 1. Ustawy o Ofercie Publicznej), je eli papiery warto ciowe Emitenta b d , w
tym dniu, przedmiotem ubiegania si  o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym.

Cena Akcji Oferowanych nie b dzie wi ksza od ceny maksymalnej 10 z .

5.3.2. Zasady podania do publicznej wiadomo ci ceny papierów warto ciowych w ofercie

Informacje o ostatecznej wysoko ci Ceny Emisyjnej Akcji serii B zostanie podana przed rozpocz ciem
zapisów na Akcje serii B (zgodnie z art. 54 ust. 3 Ustawy o Ofercie) poprzez przekazanie informacji do
KNF oraz do publicznej wiadomo ci w sposób, w jaki zosta  udost pniony Prospekt, oraz w trybie
okre lonym w art. 56 ust. 1 Ustawy o Ofercie.

5.3.3. Je eli posiadaczom akcji Emitenta przys uguje prawo pierwokupu i prawo to
zostanie ograniczone lub cofni te, wskazanie podstawy ceny emisji, je eli emisja
jest dokonywana za gotówk , wraz z uzasadnieniem i beneficjentami takiego
ograniczenia lub cofni cia prawa pierwokupu

Prawo pierwokupu przys ugiwa o, ale zosta o cofni te uchwa  WZA numer 4 z dnia 13 marca 2007.
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5.3.4. W przypadku, gdy wyst puje lub mo e wyst powa  znacz ca rozbie no
pomi dzy cen  papierów warto ciowych w ofercie publicznej a faktycznymi
kosztami gotówkowymi poniesionymi na nabycie papierów warto ciowych przez
cz onków organów administracyjnych, zarz dzaj cych lub nadzorczych albo osoby
zarz dzaj ce wy szego szczebla lub osoby powi zane w transakcjach
przeprowadzonych w ci gu ostatniego roku, lub te  papierów warto ciowych, które
maj  oni prawo naby  - porównanie op at ze strony inwestorów w ofercie publicznej
oraz efektywnych wp at gotówkowych dokonanych przez takie osoby

Nie dotyczy Emitenta
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5.4. Plasowanie i gwarantowanie

5.4.1. Nazwa i adres koordynatora(ów) ca o ci i poszczególnych cz ci oferty oraz,
w zakresie znanym Emitentowi lub oferentowi, podmiotów zajmuj cych si
plasowaniem w ró nych krajach, w których ma miejsce oferta

Podmiotem Oferuj cym w publicznym obrocie jest:

Dom Maklerski PKO BP

ul. Pu awska 15

02-515 Warszawa

5.4.2. Nazwa i adres agentów ds. p atno ci i podmiotów wiadcz cych us ugi depozytowe
w ka dym kraju

Nie przewiduje si  agentów ds. p atno ci. Po zatwierdzeniu Prospektu przewiduje si  korzystanie z
us ug Krajowego Depozytu Papierów Warto ciowych S.A., który na polskim rynku kapita owym pe ni
rol  g ównego podmiotu wiadcz cego us ugi depozytowe.

5.4.3. Nazwa i adres podmiotów, które podj y si  gwarantowania emisji na zasadach
wi cego zobowi zania oraz nazwa i adres podmiotów, które podj y si
plasowania oferty bez wi cego zobowi zania lub na zasadzie „do o enia
wszelkich stara ”. Wskazanie istotnych cech umów, wraz
z ustalonym limitem gwarancji. W sytuacji, gdy nie ca a emisja jest obj ta
gwarancj , nale y wskaza  cz  niepodlegaj c  gwarancji. Wskazanie ogólnej
kwoty prowizji za gwarantowanie i za plasowanie

Plasowaniem oferty zajmie si  Dom Maklerski PKO BP z siedzib  w Warszawie przy ul. Pu awskiej
15. Koszty plasowania oferty zosta y opisane w pkt. 8.1 Dokumentu Ofertowego w tabel „Szacunkowe
koszty emisji Akcji Serii B”

5.4.4. Data sfinalizowania umowy o gwarantowanie emisji

Nie dotyczy Emitenta.
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6. Dopuszczenie papierów warto ciowych do obrotu i ustalenia dotycz ce
obrotu

6.1. Wskazanie, czy oferowane papiery warto ciowe s  lub b d  przedmiotem
wniosku o dopuszczenie do obrotu, z uwzgl dnieniem ich dystrybucji na rynku
regulowanym lub innych rynkach równowa nych wraz z okre leniem tych
rynków

Na podstawie niniejszego prospektu Spó ka b dzie ubiega  si  od Gie dy Papierów Warto ciowych w
Warszawie S.A. o dopuszczenie do obrotu na rynku oficjalnych notowa :

8 676 000 sztuk istniej cych Akcji zwyk ych na okaziciela serii A

od 1 do 4 000 000 sztuk Akcji zwyk ych na okaziciela serii B oraz od 1 do 4 000 000 Praw do
Akcji serii B

Emitent planuje wprowadzenie PDA akcji serii B do notowa  na GPW w III kwartale 2007 roku. Po
zarejestrowaniu Akcji Serii B w Krajowym Depozycie zostan  one zapisane na rachunkach
inwestorów, którym w tym dniu przys ugiwa  b d  PDA. W zamian za ka de Prawo do Akcji Serii B na
rachunkach inwestora zapisana zostanie jedna Akcja Serii B. Dzie  wyga ni cia Praw do Akcji Serii B
b dzie ostatnim dniem ich obrotu na GPW. Pocz wszy od nast pnego dnia sesyjnego notowane b d
Akcje Serii B.

Emitent planuje wprowadzenie Akcji Serii A do notowa  na GPW.

6.2. Wszystkie rynki regulowane lub rynki równowa ne, na których zgodnie z
wiedz  Emitenta, s  dopuszczone do obrotu papiery warto ciowe tej samej
klasy, co papiery warto ciowe oferowane lub dopuszczone do obrotu

Na dzie  sporz dzenia Prospektu Akcje Emitenta nie s  przedmiotem obrotu na rynku regulowanym.

6.3. Nazwa i adres podmiotów posiadaj cych wi ce zobowi zanie do dzia ania
jako po rednicy w obrocie na rynku wtórnym, zapewniaj c p ynno  za
pomoc  kwotowania ofert kupna i sprzeda y („bid” i „offer”), oraz
podstawowych warunków ich zobowi zania

Nie dotyczy Emitenta.

6.4. Informacje dotycz ce plasowania innych papierów warto ciowych Emitenta

Nie dotyczy Emitenta.

6.5. Dzia ania stabilizuj ce cen  w zwi zku z ofert

Emitent nie przewiduje podj cia dzia a  zmierzaj cych do stabilizacji kursu akcji.
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7. Informacje na temat w a cicieli papierów warto ciowych obj tych
sprzeda

7.1. Imi  i nazwisko lub nazwa i adres miejsca pracy lub siedziby osoby lub
podmiotu oferuj cego papiery warto ciowe do sprzeda y, charakter
stanowiska lub innych istotnych powi za , jakie osoby sprzedaj ce mia y w
ci gu ostatnich trzech lat z Emitentem papierów warto ciowych lub jego
poprzednikami albo osobami powi zanymi

Z uwagi na fakt, e Akcje Serii B s  oferowane w Ofercie Publicznej w ramach podwy szenia kapita u
zak adowego, brak jest w a cicieli Akcji Serii B.

7.2. Liczba i rodzaj papierów warto ciowych oferowanych przez ka dego ze
sprzedaj cych w a cicieli papierów warto ciowych

Nie dotyczy Emitenta.

7.3. Umowy zakazu sprzeda y akcji typu „lock-up” Strony, których to dotyczy.

Akcjonariusze posiadaj cy Akcje Emitenta serii A na dzie  28.05.2007 r. stanowi ce udzia  powy ej
5% w kapitale zak adowym zawarli z Oferuj cym w formie pisemnej umow , w ramach której
zobowi zali si , i  w terminie od 28.05.2007 r. do dnia przypadaj cego na koniec okresu 12 miesi cy
licz c od daty zatwierdzenia Prospektu przez Komisj  Nadzoru Finansowego, bez pisemnej zgody
Oferuj cego:

• nie dokonaj  sprzeda y adnej z 8.676.000 sztuk posiadanych Akcji Serii A;

• nie obci  adnej z 8.676.000 sztuk posiadanych Akcji Serii A;

• nie b d  zawiera  adnych umów, które dotyczy yby zbycia lub obci enia adnej z
8.676.000 sztuk posiadanych Akcji Serii A.

Akcje b d ce przedmiotem ww. umów stanowi  100% kapita u zak adowego wg stanu na dzie
28.05.2007 r.

Akcjonariusze posiadaj cy Akcje Serii A, których udzia  w kapitale zak adowym jest wi kszy ni  5%,
zawarli umowy zakazu sprzeda y akcji typu „lock-up”.
Tabela 109 Struktura akcjonariatu obj tego umow  ‘lock-up’

Imi i nazwisko (nazwa)
Czas umowy

‘lock-up’ ilo akcji ilo g osów
% g osów na

WZA

Dariusz Topolewski
12 miesi cy

3 408 489 3 408 489 38,9

Ryszard Zawieruszy ski 12 miesi cy 3 367 277 3 367 277 38,4

Arkadiusz Kocemba 12 miesi cy 804 100 804 100 9,2

Maciej witalski 12 miesi cy 433 800 433 800 5,0

Seweryn Rutkowski 12 miesi cy 402 054 402 054 4,6

Andrzej Reysowski 12 miesi cy 260 280 260 280 3,0

RAZEM 8 676 000 8 676 000 100
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Oferuj cy mo e zezwoli  na wcze niejsze zbycie akcji b d cych przedmiotem wy ej okre lonej
umowy na pisemny wniosek Akcjonariusza.

W przypadku naruszenia przez któregokolwiek z akcjonariuszy postanowie  umowy zakazu sprzeda y
akcji typu „lock-up”, akcjonariusz ten jest zobowi zany do zap aty, na rzecz inwestorów, którzy nabyli
akcje OPONEO.PL S.A. w ramach Oferty Publicznej i nie zbyli tych akcji lub ich cz ci w okresie 12
miesi cy od dnia zatwierdzenia Prospektu przez Komisj  Nadzoru Finansowego, kwot pieni nych
równych ró nicy pomi dzy cen  akcji OPONEO.PL S.A. w dniu poprzedzaj cym naruszenie
postanowie  umowy zakazu sprzeda y akcji typu „lock-up” a cen  w dniu naruszenia tego zakazu,
pomno onej przez liczb  akcji posiadanych przez inwestora,  o ile cena akcji w tym dniu b dzie ni sza
ni  cena akcji na koniec dnia poprzedzaj cego naruszenie postanowie  tej e umowy.
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8. Koszty emisji / oferty

8.1. Wp ywy pieni ne netto ogó em oraz szacunkowa wielko  wszystkich
kosztów emisji lub oferty

Emitent planuje pozyskanie z emisji nowych akcji do  40 000 tys. z . Informacj  o dok adnych
wp ywach z tytu u emisji Akcji serii B, Emitent przeka e do publicznej wiadomo ci w trybie raportu
bie cego niezw ocznie po zamkni ciu Oferty Publicznej, zgodnie z postanowieniami art. 56 Ustawy o
ofercie publicznej.

Przy za o eniu wp ywów do 40 000 tys. z  Emitent szacuje, e czne koszty emisji Akcji serii B
wynios   ok. 2 070 tys. z ., co oznacza, e wp ywy pieni ne netto wynios  oko o 37 930 tys. z .
Tabela 110 Szacunkowe koszty emisji Akcji Serii B (tys. z )

Wyszczególnienie Kwota

Koszty sporz dzenia Prospektu z uwzgl dnieniem kosztu doradztwa i oferowania 1 810

Szacunkowy koszt promocji planowanej oferty 220

Inne koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty 40

Razem 2 070

ród o: Obliczenia na podstawie danych Emitenta
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9. Rozwodnienie

9.1. Wielko  i warto  procentowa natychmiastowego rozwodnienia
spowodowanego ofert

Tabela 111 Rozwodnienie akcji.

Struktura akcjonariatu
przed emisj

Struktura akcjonariatu
po emisji

Wyszczególnienie

Ilo % kapita u Ilo % kapita u
Akcje serii A 8 676 000 100 8 676 000 68,4
Nowi akcjonariusze (Akcje Serii B) -------- ---- 4 000 000 31,6
Razem 8 676 000 100 12 676 000 100

ród o: Obliczenia na podstawie danych Emitenta

9.2. Wskazanie wielko ci i warto  natychmiastowego rozwodnienia, w przypadku
je li dotychczasowi akcjonariusze nie obejm  nowej oferty

Oferta Akcji Serii B nie jest skierowana do dotychczasowych akcjonariuszy. Emitentowi nie s  znane
jakiekolwiek deklaracje dotychczasowych akcjonariuszy dotycz ce wzi cia udzia u w ofercie akcji serii
B. W zwi zku z tym rozwodnienie spowodowane emisj  akcji serii B zosta o obliczone przy za o eniu,
e dotychczasowi akcjonariusze nie wezm  udza y w ofercie akcji serii B.

Tabela 112 Struktura akcjonariatu po emisji Akcji Serii B

Imi i nazwisko (nazwa) ilo akcji ilo g osów % g osów na WZA

Dariusz Topolewski 3 408 489 3 408 489 26,9%

Ryszard Zawieruszy ski 3 367 277 3 367 277 26,6%

Arkadiusz Kocemba 804 100 804 100 6,3%

Maciej witalski 433 800 433 800 3,4%

Pozostali 4 662 334 4 662 334 36,8%

Razem 12 676 000 12 676 000 100,0%

ród o: Emitent
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10. Informacje dodatkowe

10.1. Opis zakresu dzia a  doradców zwi zanych z emisj

CC Group pe ni funkcj  Doradcy Finansowego, w zwi zku z czym jego zakres prac obejmowa
wspó tworzenie Prospektu oraz koordynowanie procesu tworzenia Prospektu.

Dom Maklerski PKO BP pe ni funkcj  Oferuj cego akcje Spó ki, w zwi zku z czym s u y ogólnym
doradztwem zwi zanym z publiczn  ofert . Zakres prac Oferuj cego obejmowa  wspó tworzenie
Prospektu oraz koordynowanie procesu plasowania akcji Emitenta.

Kancelaria Radców Prawnych Leszek Czarny, Wojciech Budny i Wspólnicy Sp. K. pe ni funkcj
Doradcy Prawnego w zwi zku z publiczn  ofert . Zakres prac Doradcy Prawnego obejmowa
przeprowadzenie analizy stanu prawnego przedsi biorstwa Emitenta w zwi zku z publiczn  ofert ,
przygotowanie projektów uchwa  walnego zgromadzenia Emitenta w zwi zku z publiczn  ofert  oraz
wspó udzia  w opracowaniu prawnych cz ci Prospektu.

10.2. Wskazanie innych informacji, które zosta y zbadane lub przejrzane przez
uprawnionych bieg ych rewidentów, oraz w odniesieniu do których sporz dzili
oni raport

Nie by y sporz dzane dodatkowe raporty przez bieg ych rewidentów, z wyj tkiem dotycz cych
wskazanych w prospekcie historycznych informacji finansowych oraz prognozy sprzeda y i zysku
netto na lata 2007-2008.

10.3. Dane na temat eksperta

W prospekcie nie zamieszczono o wiadczenia, ani raportu osoby okre lanej jako ekspert.

10.4. Potwierdzenie, e informacje uzyskane od osób trzecich zosta y dok adnie
powtórzone. ród a tych informacji

Informacje zamieszczone w prospekcie OPONEO.PL zosta y przyj te na bazie materia ów
publikowanych m.in. przez nast puj ce ród a:

 G ówny Urz d Statystyczny,

 magazyn Tire Business,

 Mi dzynarodowa Unia Telekomunikacyjna (ITU),

 Internet World Stats,

 Audytel,

 Nettrack SMG/KRC,

 Internet Standard i sklepy24.pl,

 Michelin,

 Continental,

 Eurostat,

 Komisja Europejska,
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 e-Marketer.com,

 Forrester Research

 Bank wiatowy

Zarz d Emitenta potwierdza, e informacje te zosta y dok adnie powtórzone, oraz e w stopniu w
jakim jest wiadomy oraz w jakim mo e oceni  na podstawie informacji opublikowanych przez osob
trzeci , nie zosta y pomini te adne fakty, które sprawi yby, e powtórzone informacje by yby
niedok adne lub wprowadza y w b d.




