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DOKUMENT INFORMACYJNY

INTELIWISE SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Warszawie

sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A i C oraz praw do akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect
prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Niniejszy Dokument Informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie
instrumentów finansowych objętych tym dokumentem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu
prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., przeznaczonym głównie dla spółek,
w których inwestowanie moŜe być związane z wysokim ryzykiem inwestycyjnym.

Wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu nie stanowi
dopuszczenia ani wprowadzenia tych instrumentów do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez
Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynku podstawowym lub równoległym).

Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka jakie niesie ze sobą inwestowanie w instrumenty finansowe
notowane w alternatywnym systemie obrotu, a ich decyzje inwestycyjne powinny być poprzedzone właściwą
analizą, a takŜe, jeŜeli wymaga tego sytuacja, konsultacją z doradcą inwestycyjnym.

Treść niniejszego Dokumentu Informacyjnego nie była zatwierdzana przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie S.A. pod względem zgodności informacji w nim zawartych ze stanem faktycznym
lub przepisami prawa.

Autoryzowany Doradca

Dom Maklerski PENETRATOR S.A.
z siedzibą w Krakowie, Rynek Główny 6

www.penetrator.com.pl

Dniem sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego jest: 11 kwietnia 2008 r.
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CZĘŚĆ I – WSTĘP

Tabela 1. Dane Emitenta

Firma InteliWISE Spółka Akcyjna

Siedziba Warszawa

Adres 02 – 605 Warszawa, ul. Ursynowska 72

Telefon +48 506 66 33 22

Adres poczty elektronicznej info@inteliwise.com

Strona internetowa www.inteliwise.pl / www.inteliwise.com

Źródło. Emitent

Tabela 2. Dane Autoryzowanego Doradcy

Firma Dom Maklerski PENETRATOR Spółka Akcyjna

Siedziba Kraków

Adres Rynek Główny 6, 31-042 Kraków

Telefon +48 12 62 92 500

Faks +48 12 62 92 550

Adres poczty elektronicznej sekretariat@penetrator.com.pl

Strona internetowa www.penetrator.com.pl

Źródło. Dom Maklerski PENETRATOR S.A.

Liczba, rodzaj, jednostkowa wartość nominalna instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu
w Alternatywnym Systemie Obrotu

Do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect wprowadza się następujące instrumenty
finansowe:

• 5 000 000 akcji serii A, zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł kaŜda,

• 488 915 akcji serii C, zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł kaŜda.

• 488 915 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C (Prawa do Akcji serii C) o wartości nominalnej 0,10 zł
kaŜda.

PoniŜej przedstawiona została struktura kapitału zakładowego Emitenta w podziale na poszczególne serie akcji
przy załoŜeniu zarejestrowania zmiany wysokości kapitału zakładowego w wyniku objęcia 488915 Akcji serii C.

Tabela. Kapitał zakładowy Emitenta

Liczba  akcji (szt.)
Udział w kapitale
zakładowym (%)

Liczba głosów
Udział w ogólnej
liczbie głosów (%)

Seria A 5 000 000 91,09% 5 000 000 91,09%

Seria C 488 915 8,91% 488 915 8,91%

SUMA 5 488 915 100,00% 5 488 915 100,00%

Źródło: Emitent

PoniŜej przedstawiona została struktura Akcjonariuszy Emitenta przy załoŜeniu zarejestrowania zmiany
wysokości kapitału zakładowego w wyniku objęcia 488915 Akcji serii C.



Dokument Informacyjny INTELIWISE S.A.

3

Tabela. Struktura Akcjonariuszy Emitenta

Liczba
akcji

Wartość
nominalna

Udział w liczbie
wyemitowanych

akcji

Udział w głosach
na WZ EmitentaWyszczególnienie

szt zł % %

Sokrates Inwestycje Sp. z o.o. 2 840 000 284 000,0 51,74% 51,74%

Marcin Strzałkowski 851 500 85 150,0 15,51% 15,51%

Marek Trojanowicz 608 500 60 850,0 11,09% 11,09%

Asseco Poland S.A. 500 000 50 000,0 9,11% 9,11%

Barbara Ratnicka-Kiczka 100 000 10 000,0 1,82% 1,82%

Dom Maklerski PENETRATOR S.A. 100 000 10 000,0 1,82% 1,82%

Inni akcjonariusze 488 915 48 891,5 8,91% 8,91%

RAZEM 5 488 915 548 891,5 100,00% 100,00%

Źródło: Emitent

Termin waŜności

Niniejszy Dokument Informacyjny został sporządzony 11 kwietnia 2008 r. Termin waŜności Dokumentu
Informacyjnego jest nie dłuŜszy niŜ 12 miesięcy od dnia jego sporządzenia. Niniejszy Dokument Informacyjny
zawierający informacje o wprowadzanych instrumentach finansowych traci waŜność z chwilą rozpoczęcia obrotu
instrumentami finansowymi Emitenta, dla których został sporządzony.

Tryb i sposób, w jakim informacje o zmianie danych zawartych w dokumencie informacyjnym, w terminie
jego waŜności, będą podawane do publicznej wiadomości

Zmiany danych zawartych w niniejszym Dokumencie Informacyjnym (informacje aktualizujące), w formie aneksów
do Dokumentu, w terminie jego waŜności, będą udostępniane do publicznej wiadomości (publikowane) w trybie,
jaki został przewidziany dla publikacji Dokumentu Informacyjnego, tj. na stronach internetowych:

• Emitenta – www.inteliwise.pl,

• Autoryzowanego Doradcy – Dom Maklerski PENETRATOR S.A. – www.penetrator.com.pl,

• Rynku NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. – www.newconnect.pl.
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CZĘŚĆ II

1. Czynniki ryzyka

1.1. Czynniki ryzyka związane z otoczeniem Emitenta i jego działalnością

1.1.1. Ryzyko niepowodzenia strategii rozwoju Emitenta

Z uwagi na fakt, Ŝe Emitent działa na rynku, który nie ma długiej historii i jest w duŜym stopniu obarczony jego
innowacyjnością, zmiennością i nieprzewidywalnością, naraŜony jest na ryzyko związane z nietrafnością
przyjętych załoŜeń strategicznych dotyczących m.in. rozwijanych usług i produktów oraz przyszłego
zapotrzebowania na nie ze strony klientów. PowyŜsze wpływa takŜe na ryzyko niezrealizowania moŜliwych
do osiągnięcia przychodów i wyników finansowych.

1.1.2. Ryzyko związane z ekspansją na rynki zagraniczne

Działalność Emitenta moŜe być obarczona ryzykiem niepowodzenia strategii ekspansji produktowej na rynkach
zagranicznych - Europy Zachodniej, Stanów Zjednoczonych oraz rynkach azjatyckich – Chin i Tajwanu.
Tamtejsze rynki charakteryzują się wysokim poziomem innowacyjności oferowanych usług i produktów, duŜą
dynamiką zmian oraz nasiloną konkurencją we wszystkich obszarach będących przedmiotem działalności
Emitenta. Niepowodzenie ekspansji na rynki zagraniczne moŜe być równieŜ powodowane błędnym rozpoznaniem
i identyfikacją potencjalnych klientów, niepełnym dostosowaniem produktów i usług Emitenta do wymagań
tamtejszych rynków oraz niedostatecznym popytem w krajach docelowych. Emitent stara się minimalizować
powyŜsze ryzyka poprzez szczegółowe badania rynków zagranicznych oraz rzetelną analizę szans ekspansji.

1.1.3. Ryzyko realizowanych kontraktów

Działalność Emitenta polega w duŜej mierze na realizacji procesów i zadań o wysokim stopniu złoŜoności,
wymagających długookresowej pracy wysokiej klasy specjalistów z róŜnych dziedzin, co moŜe wiązać się
z ryzykiem wydłuŜenia czasu wdroŜenia, zmiany zakresu działań oraz wyŜszych, przekraczających planowane,
kosztów związanych z realizacją kontraktu. Ryzyko takie moŜe wiązać się z odstąpieniem klienta od kontraktu,
ewentualnymi reklamacjami lub roszczeniami finansowymi. PowyŜsze zdarzenia mogą mieć negatywny wpływ
na sytuację i wyniki finansowe Emitenta. Emitent minimalizuje powyŜsze ryzyka poprzez zatrudnianie
posiadających wysokie kompetencje specjalistów oraz doświadczonej kadry zarządzającej.

1.1.4. Ryzyko naruszenia praw z zakresu własności intelektualnej

Podmioty trzecie mogą być w posiadaniu określonych praw własności intelektualnej, w tym prawa własności
przemysłowej i praw autorskich, które są podobne bądź takie same jak te stosowane przez Emitenta w pracy
lub polecane przez niego swoim kontrahentom. Osoby trzecie mogą w takiej sytuacji występować z roszczeniami
przeciwko Emitentowi bądź jego kontrahentom, argumentując, iŜ praca Emitenta bądź któregoś z jego klientów
narusza ich prawa własności intelektualnej. Związane z tym postępowanie sądowe moŜe być kosztowne
i absorbujące dla osób zarządzających Emitenta. W sytuacji, gdy podmioty trzecie wystąpią z roszczeniem,
obecni klienci Emitenta mogą Ŝądać stosownego odszkodowania. W celu minimalizacji tego ryzyka Emitent
rozpoczął proces uzyskania patentów na wypracowane produkty oraz złoŜył wnioski w zakresie ochrony własnych
znaków towarowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki (wniosek o patent oprogramowania będącego
kluczowym elementem systemu) oraz w Polsce (wniosek o patent metodologii budowania rozwiązań).

1.1.5. Ryzyko związane z wykorzystaniem licencji oraz oprogramowania
komputerowego

Działalność Emitenta wymaga posiadania specjalistycznego oprogramowania komputerowego oraz posiadania
wielu licencji. Istnieje ryzyko, Ŝe Emitent nabędzie licencję od podmiotu podającego się, a nie będącego
właścicielem danej licencji, Ŝe ujawniona zostania inna wada prawna posiadanej licencji lub, Ŝe w inny sposób
zostaną naruszone prawa właściciela licencji. Roszczenia wobec Emitenta dotyczące naruszenia praw
do programów komputerowych mogą mieć negatywny wpływ na działalność Emitenta i jego sytuację finansową.

1.1.6. Ryzyko związane z utratą kluczowych pracowników

Emitent jest spółką usługową, której bardzo istotnym aktywem są zasoby ludzkie. Emitent działa w oparciu
o wiedzę, doświadczenie i umiejętności swoich pracowników, wysokiej klasy specjalistów – informatyków,
lingwistów, psychologów, specjalistów od sprzedaŜy, marketingu oraz inŜynierii wiedzy. Utrata kluczowych
pracowników mogłaby negatywnie wpłynąć na terminowość realizacji bieŜących zadań oraz tempo kreowania
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i rozwoju nowych produktów i usług. Nie moŜna wykluczyć, Ŝe konieczność przeprowadzenia rekrutacji
i wdroŜenia nowozatrudnionych pracowników opóźniłaby realizację oraz podniosła koszty realizacji
zakontraktowanych przez klientów usług, co mogłoby pogorszyć wyniki finansowe Emitenta. Dodatkowo - utrata
pracowników powodowana m.in. emigracją zarobkową moŜe przełoŜyć się na spadek zdolności do świadczenia
usług będących przedmiotem działalności Emitenta. Zwiększenie kosztów zatrudnienia i pozyskiwania
wykwalifikowanych pracowników moŜe wpłynąć na rentowność działalności Emitenta poprzez wzrost kosztów
zatrudnienia. Nie moŜna równieŜ wykluczyć, Ŝe utrata kluczowych pracowników na rzecz firm konkurencyjnych
spowodowałaby takŜe zwiększenie presji konkurencyjnej na Emitenta (z uwagi na udostępnienie wypracowanej
przez Emitenta wiedzy i know-how). Emitent stara się minimalizować powyŜsze ryzyka poprzez stosowanie
w umowach z pracownikami dozwolonych prawem klauzul zobowiązujących do zachowania poufności.

1.1.7. Ryzyko związane z odejściem kluczowych osób z kierownictwa i trudności
związane z pozyskaniem nowej wykwalifikowanej kadry zarządzającej

Na działalność Emitenta duŜy wpływ wywierają kompetencje i profesjonalizm kadry zarządzającej. Emitent nie
moŜe zapewnić, Ŝe ewentualne odejście niektórych członków kierownictwa nie będzie miało negatywnego wpływu
na jego bieŜącą działalność, sytuację finansową i wyniki. W efekcie odejścia niektórych członków kierownictwa,
Emitent mógłby zostać pozbawiony personelu posiadającego wiedzę i doświadczenie z zakresu zarządzania
i prowadzonej działalności operacyjnej. Ewentualne zmiany w składzie kadry kierowniczej mogą wywołać
zakłócenia w działalności Emitenta, które mogą mieć negatywny wpływ na jego sytuację finansową i osiągane
wyniki Emitenta.

1.1.8. Ryzyko związane z tworzeniem nowych usług i produktów oraz
pozyskiwaniem nowych kontraktów

Emitent zamierza ciągle ulepszać oferowane usługi i produkty, jak i dodawać nowe, w tym w segmentach,
w których dotąd nie zgromadził znacznego doświadczenia lub które są w początkowej fazie rozwoju. Poszerzanie
bazy klientów wymaga m.in. wyprzedzania działań konkurencji oraz skutecznego zaspokajania rosnących potrzeb
klientów. Wprowadzanie nowatorskich usług wiąŜe się ze znacznymi kosztami, ponoszonymi na opracowanie ich
koncepcji, wypracowanie, testowanie oraz reklamę. Nie moŜna wykluczyć przypadku, w którym nowatorskie,
nowowprowadzone przez Emitenta usługi i produkty przyniosą niŜsze niŜ oczekiwane rezultaty ekonomiczne.

1.1.9. Ryzyko moŜliwości zmiany sposobu finansowania celów emisji

Emitent zakłada finansowanie planowanych nakładów inwestycyjnych na lata 2008-2009 z wpływów z emisji Akcji
serii C oraz z innych dostępnych dla Emitenta środków (wypracowana nadwyŜka finansowa, leasing).
W przypadku, gdyby wpływy z emisji Akcji serii C oraz z innych źródeł były niewystarczające do sfinansowania
wszystkich zamierzeń inwestycyjnych, Emitent dopuszcza moŜliwość przesunięcia w czasie realizacji inwestycji
w nowych obszarach produktowo-usługowych.

1.1.10. Ryzyko wahań kursów walutowych

Ze względu na fakt, iŜ znaczący udział przychodów ze sprzedaŜy Emitent planuje generować ze sprzedaŜy
eksportowej (głównie USA, Azja oraz Europa Zachodnia), będzie w ten sposób naraŜony na ryzyko związane
ze zmianami kursów walutowych. Przychody ze sprzedaŜy eksportowej generowane będą głównie w euro (EUR)
i dolarze amerykańskim (USD). Emitent zamierza minimalizować wpływ ryzyka walutowego na wyniki finansowe
stosując dostępne instrumenty finansowe.

1.1.11. Ryzyko związane z koniunkturą gospodarczą

Na działalność i wyniki Emitenta mają wpływ czynniki związane z ogólną sytuacją gospodarczą docelowych
rynków (Polska, Europa, Stany Zjednoczone Ameryki, rynki azjatyckie) na których Emitent zamierza prowadzić
działalność, kształtujące równieŜ sytuację majątkową potencjalnych klientów Emitenta (wpływ pośredni), w tym:
poziom produktu krajowego brutto, inflacja, sytuacja na rynku pracy, wysokość średniego wynagrodzenia, poziom
wydatków inwestycyjnych. WyŜej wskazane parametry ekonomiczne mają wpływ m.in. na poziom środków jakie
klienci Emitenta alokują na wydatki związane z usługami świadczonymi przez Emitenta. Ogólna sytuacja
gospodarcza kraju kształtuje takŜe warunki na rynku pracy, co ma bezpośrednie przełoŜenie na koszty
ponoszone przez Emitenta.

1.1.12. Ryzyko związane ze wzrostem konkurencji

Emitent jako podmiot prowadzący działalność na dynamicznie rozwijającym się i innowacyjnym rynku nowych
technologii związanych z rozwojem serwisów w ramach Web 2.0, Web 3.0 oraz zastosowaniami sztucznej
inteligencji i sieci semantycznych jest naraŜony na konkurencję ze strony podmiotów zagranicznych. Nasilenie
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konkurencji ze strony powyŜszych mogłoby się wiązać z ograniczeniem dynamiki i potencjału rozwoju Emitenta,
co wpłynęłoby niekorzystnie na jego dalszy rozwój, sytuację i wyniki finansowe.

1.1.13. Ryzyko związane z niestabilnością systemu prawnego

Polski system prawny jest przedmiotem licznych zmian, które mogą mieć wpływ zarówno na Emitenta, jak i na
podmioty nabywające Akcje. Wprowadzane zmiany prawne mogą potencjalnie rodzić ryzyko związane
z problemami interpretacyjnymi, brakiem praktyki w orzecznictwie sądów powszechnych bądź administracyjnych,
niekorzystnymi interpretacjami przyjmowanymi przez organy administracji publicznej. Emitent podlega regulacjom
prawa polskiego m.in. w zakresie opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej i regulacji dotyczących
ubezpieczeń społecznych. Nie moŜna wykluczyć ryzyka, Ŝe deklaracje / zeznania podatkowe składane przez
Emitenta zostaną uznane przez organy podatkowe za niezgodne z przepisami, zaś ustalony nowy wymiar
podatku okaŜe się znacznie wyŜszy od zapłaconego. Podobnie, nie moŜna wykluczyć ryzyka, Ŝe deklaracje
dotyczące składek na ubezpieczenie społeczne zostaną zakwestionowane przez odpowiednie organy
administracyjne i ustalony nowy wymiar opłat z tego tytułu będzie znacznie wyŜszy od zapłaconego. Konieczność
uregulowania ewentualnych tak powstałych zaległości podatkowych lub zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych wraz z odsetkami mogłaby negatywnie wpłynąć na sytuację finansową (rentowność) Emitenta.
Organy kontroli skarbowej i Zakład Ubezpieczeń Społecznych mają prawo kontroli dokumentacji finansowo-
księgowej i związanej z systemem ubezpieczeń społecznych takŜe wstecznie za poprzednie lata. Istnieje ryzyko,
iŜ Emitent podejmował wcześniej decyzje oparte o takie rozumienie przepisów dotyczących podatków
i ubezpieczeń społecznych, które zostaną zakwestionowane w trakcie kontroli. Wydanie niekorzystnych decyzji
dla Emitenta moŜe skutkować koniecznością zapłaty kar, zaległych zobowiązań wraz z naleŜnymi odsetkami itp.
Ewentualne przyszłe niekorzystne zmiany dotyczące stawek podatkowych lub inne zmiany legislacyjne mogą
wpłynąć na zmniejszenie planowanych przychodów Emitenta lub zwiększenie kosztów jego działalności.

1.1.14. Ryzyko związane ze spowolnieniem tempa rozwoju rynku internetowego

Rynek internetowy w Polsce i na całym świecie jest w fazie dynamicznego rozwoju. Wzrost liczby internautów
oraz zwiększający się dostęp do Internetu (penetracja Internetu) wpływają na poszerzanie bazy potencjalnych
klientów oraz częstotliwości korzystania z usług Emitenta. Prognozy dotyczące penetracji Internetu w Polsce i na
świecie są obiecujące, co powinno przełoŜyć się na osiągane przez Emitenta przychody. Nie moŜna jednakŜe
wykluczyć zahamowanie tempa rozwoju rynku, w szczególności wydatków na reklamę i rozrywkę internetową, co
moŜe mieć niekorzystny wpływ na dalszy rozwój Emitenta, jego działalność, sytuację finansową oraz osiągane
wyniki.

1.1.15. Ryzyko związane z ograniczeniem wydatków przedsiębiorstw na rozwiązania
IT

Z uwagi na fakt, iŜ Emitent kieruje swoje innowacyjne rozwiązania do klientów korporacyjnych/biznesowych oraz
w węŜszym zakresie instytucji administracji państwowej i samorządowej, ograniczenie przez powyŜsze instytucje
wydatków na wszelkiego rodzaju rozwiązania IT, w tym przede wszystkim ułatwiające komunikację i obsługę
informacyjną i sprzedaŜową klienta, moŜe wiązać się ze spadkiem popytu na produkty i usługi oferowane przez
Emitenta. PowyŜsze moŜe mieć negatywny wpływ na sytuację i wyniki finansowe Emitenta.

1.2. Czynniki ryzyka związane z Akcjami i PDA Emitenta

1.2.1. Ryzyko związane z kształtowaniem się przyszłego kursu Akcji i PDA oraz ich
płynności

Kurs akcji i płynność obrotu akcjami spółek notowanych w alternatywnym systemie obrotu zaleŜy od zleceń kupna
i sprzedaŜy składanych przez inwestorów. Z uwagi m.in. na strukturę akcjonariatu Emitenta, istnieje ryzyko,
Ŝe obrót Akcjami moŜe charakteryzować się niewielką płynnością. Nie moŜna zapewnić, iŜ osoba nabywająca
Akcje będzie mogła je zbyć w dowolnym terminie i po satysfakcjonującej cenie.

1.2.2. Ryzyko związane ze strukturą akcjonariatu Emitenta w aspekcie
dominującego wpływu większościowych akcjonariuszy na działalność
Emitenta.

Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego w strukturze akcjonariatu Emitenta dominujący wpływ ma
spółka Sokrates Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, posiadająca 57 % kapitału zakładowego.

NaleŜy wskazać na moŜliwość wystąpienia sytuacji, w której posiadacze (posiadacz) znacznego pakietu akcji,
będą mogli wywierać decydujący wpływ na decyzje Emitenta, w tym wpływ na decyzje dotyczące treści uchwał
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podejmowanych przez Walne Zgromadzenie. Wystąpienie takiej sytuacji moŜe powodować ujemne skutki
w sferze stosunków korporacyjnych dla inwestorów mniejszościowych.

1.2.3. Ryzyko związane z zawieszeniem notowań

Organizator Alternatywnego Systemu, zgodnie z § 16 Regulaminu ASO, moŜe zawiesić obrót instrumentami
finansowymi na okres do trzech miesięcy w trzech przypadkach: gdy emitent narusza przepisy obowiązujące
w alternatywnym systemie, gdy wymaga tego bezpieczeństwo i interes uczestników obrotu lub na wniosek
emitenta.

1.2.4. Ryzyko związane z wykluczeniem instrumentów finansowych z obrotu na New
Connect

Organizator ASO, zgodnie z § 16 Regulaminu ASO, wyklucza z obrotu instrumenty finansowe emitenta
w przypadku, gdy:

• zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona,

• zniesiona zostaje dematerializacja tych instrumentów.

Wykluczenie instrumentów finansowych z obrotu w alternatywnym systemie moŜe nastąpić równieŜ:

• na wniosek emitenta, z zastrzeŜeniem moŜliwości uzaleŜnienia decyzji w tym zakresie od spełnienia przez
Emitenta dodatkowych warunków,

• jeŜeli Organizator ASO uzna, Ŝe wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu,

• wskutek ogłoszenia upadłości emitenta albo w przypadku oddalenia przez sąd wniosku o ogłoszenie
upadłości z powodu braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania,

• wskutek otwarcia likwidacji emitenta.

1.2.5. Ryzyko związane z moŜliwością nałoŜenia na Emitenta przez KNF kar
administracyjnych

Komisja Nadzoru Finansowego moŜe nałoŜyć kary administracyjne na Emitenta za niewykonywanie obowiązków
wynikających z przepisów prawa, a w szczególności obowiązków wynikających z Ustawy o Ofercie i Ustawy
o Obrocie.

1.2.6. Ryzyko związane z brakiem rejestracji podwyŜszenia kapitału zakładowego
w drodze emisji Akcji serii C

W związku z faktem, iŜ na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego właściwy sąd rejestrowy
nie wydał postanowienia o podwyŜszeniu kapitału zakładowego Emitenta nie moŜna wykluczyć ryzyka odmowy
rejestracji podwyŜszenia kapitały zakładowego pochodzącego z emisji Akcji serii C. W takim przypadku posiadacz
Praw do Akcji serii C otrzyma zwrot środków na zasadach opisanych w punkcie 1.2.7.

1.2.7. Ryzyko związane z notowaniem praw do Akcji serii C

PDA czyli prawo do akcji to papier wartościowy, z którego zgodnie z art. 3 pkt 29 Ustawy o Obrocie wynika
uprawnienie do otrzymania, nie mających formy dokumentu, akcji nowej emisji spółki publicznej. Prawo
to powstaje z chwilą dokonania przydziału tych akcji, a wygasa z chwilą zarejestrowania akcji w depozycie
papierów wartościowych (jest to prowadzony przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. system
rejestracji zdematerializowanych papierów wartościowych, obejmujący rachunki papierów wartościowych i konta
depozytowe prowadzone przez podmioty upowaŜnione do tego przepisami ustawy) albo z dniem
uprawomocnienia się postanowienia sądu rejestrowego odmawiającego wpisu podwyŜszenia kapitału
zakładowego do rejestru przedsiębiorców. W przypadku nie dojścia do skutku emisji akcji posiadacz PDA otrzyma
tylko zwrot środków w wysokości iloczynu ceny emisyjnej Akcji serii C (tj. 10,00 zł/szt.) oraz ilości nabytych praw
do akcji. Inwestorzy, którzy kupili PDA serii C po wyŜszej cenie niŜ Cena Emisyjna naraŜeni będą na stratę
w wysokości róŜnicy ceny zapłaconej na rynku wtórnym za PDA a kwotą, o której mowa powyŜej.

W przypadku wydania przez sąd rejestrowy postanowienia odmawiającego wpisu podwyŜszenia kapitału
zakładowego do rejestru przedsiębiorców Zarząd Emitenta jest zobowiązany dokonać zwrotu dokonanych przez
Inwestorów wpłat przed upływem miesiąca, licząc od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o odmowie
rejestracji.
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2. Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Dokumencie
Informacyjnym

2.1. Emitent

2.1.1. Dane Emitenta

Firma InteliWISE Spółka Akcyjna

Siedziba Warszawa

Adres 02 – 605 Warszawa, ul. Ursynowska 72

Telefon +48 506 66 33 22

Adres poczty elektronicznej info@inteliwise.com

Strona internetowa www.inteliwise.pl / www.inteliwise.com

W imieniu Emitenta działa: Marcin Strzałkowski – Prezes Zarządu

Marek Trojanowicz – Wiceprezes Zarządu

Za wszystkie informacje zawarte w Dokumencie Informacyjnym odpowiedzialni są Członkowie Zarządu Emitenta:
Pan Marcin Strzałkowski – Prezes Zarządu oraz Pan Marek Trojanowicz – Wiceprezes Zarządu.

2.1.2. Oświadczenie Emitenta

Oświadczamy, iŜ zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przy dołoŜeniu naleŜytej staranności, by zapewnić taki stan,
informacje zawarte w Dokumencie Informacyjnym są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym,
i Ŝe w Dokumencie Informacyjnym nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na jego znaczenie.
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2.2. Autoryzowany Doradca

2.2.1. Dane Autoryzowanego Doradcy

Firma Dom Maklerski PENETRATOR Spółka Akcyjna

Siedziba Kraków

Adres Rynek Główny 6, 31-042 Kraków

Telefon +48 12 62 92 500

Faks +48 12 62 92 550

Adres poczty elektronicznej sekretariat@penetrator.com.pl

Strona internetowa www.penetrator.com.pl

W imieniu Autoryzowanego Doradcy działa: Piotr Solorz – Członek Zarządu

2.2.2. Oświadczenie Autoryzowanego Doradcy

Oświadczamy, Ŝe niniejszy Dokument Informacyjny został sporządzony zgodnie z wymogami określonymi
w Załączniku Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu uchwalonego Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu
Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 marca 2007 r. (z późniejszymi zmianami), oraz
Ŝe według naszej najlepszej wiedzy i zgodnie z dokumentami i informacjami przekazanymi przez Emitenta,
informacje zawarte w Dokumencie Informacyjnym są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz,
Ŝe nie pominięto w nim Ŝadnych faktów, które mogłyby wpływać na jego znaczenie i wycenę instrumentów
finansowych wprowadzanych do obrotu, a takŜe Ŝe opisuje on rzetelnie czynniki ryzyka związane z udziałem
w obrocie danymi instrumentami.

Piotr Solorz

Członek Zarządu
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3. Dane o instrumentach finansowych wprowadzanych do Alternatywnego
Systemu Obrotu

3.1. Szczegółowe określenie rodzajów, liczby oraz łącznej wartości instrumentów
finansowych z wyszczególnieniem rodzajów uprzywilejowania, wszelkich
ograniczeń co do przenoszenia praw z instrumentów finansowych oraz
zabezpieczeń lub świadczeń dodatkowych

Do Alternatywnego Systemu Obrotu wprowadzanych jest:

• 5 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A (Akcje serii A) o wartości nominalnej 0,10 zł kaŜda,

• 488 915 akcji zwykłych na okaziciela serii C (Akcje serii C) o wartości nominalnej 0,10 zł kaŜda.

• 488 915 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C (Prawa do Akcji serii C) o wartości nominalnej 0,10 zł
kaŜda.

Ww. akcje nie są w jakikolwiek sposób uprzywilejowane.

W związku z wykonaniem uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia InteiWISE S.A. z dnia 6 lutego
2008 r. w sprawie podwyŜszenia kapitału zakładowego w drodze emisji nie więcej niŜ 550 000 (słownie: pięćset
pięćdziesiąt tysięcy) Akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy)
kaŜda, wyemitowano 488 915 (słownie: czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset piętnaście) Akcji serii
C. Akcje serii C wyemitowane zostały w trybie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, tj. w trybie
subskrypcji prywatnej. Cena emisyjna akcji serii C została ustalona na poziomie 10,00 zł (słownie: dziesięć
złotych) za jedną Akcję. Subskrypcja prywatna trwała od 22 lutego 2008 r. do 6 marca 2008 r. W wyniku zawarcia
umów objęcia Akcji, objęte zostało 488 915 (słownie: czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset
piętnaście) Akcji serii C. Akcje zostały objęte przez 44 osoby fizyczne i prawne. Łączna wartość pozyskanych
środków finansowych przez InteliWISE S.A. w wyniku emisji Akcji serii C wyniosła 4 889 150 zł. Łączne
szacunkowe koszty wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy oraz doradcy Spółki w zakresie relacji
inwestorskich wyniosły 31 tys. zł, z czego koszty wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy (związane
z przygotowaniem Dokumentu Informacyjnego oraz doradztwem w zakresie procesu oferty prywatnej oraz
procesu wprowadzenia Akcji do ASO na rynku NewConnect) wyniosły 17 tys. zł, a koszty promocji oferty 14 tys.
zł.

Ograniczenia co do przenoszenie praw z Akcji serii A

W związku z art. 337 Ksh rozporządzanie Akcjami serii A podlega opisanym poniŜej ograniczeniom tylko
w przypadku ich (ich części) uprzedniej konwersji z akcji na okaziciela na akcje imienne.

Zbywanie Akcji serii A nie podlega ograniczeniom określonym w punktach 1-3 poniŜej od chwili wprowadzenia
Akcji do obrotu na rynku regulowanym lub do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect.

1. Zbywanie Akcji serii A pomiędzy Akcjonariuszami a osobami trzecimi (przy czym pod pojęciem „osoby trzeciej”
rozumie się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę nie posiadającą osobowości prawnej, nie będącą
akcjonariuszem Spółki), ogranicza się w ten sposób, iŜ:

(i) sprzedaŜ Akcji serii A jest ograniczona w ten sposób, iŜ kaŜdemu z pozostałych (innych niŜ zbywający)
Akcjonariuszy przysługuje prawo pierwokupu w stosunku do Akcji serii A przeznaczonych do sprzedaŜy na
zasadach określonych poniŜej w punkcie 3 (przy czym sprzedaŜ Akcji serii A nie jest ograniczona koniecznością
uzyskania zgody Walnego Zgromadzenia),

(ii) zbycie Akcji serii A w formie innej niŜ sprzedaŜ jest dopuszczalne, o ile Walne Zgromadzenie wyrazi na to
zgodę w formie uchwały podjętej większością 91% głosów, w obecności co najmniej 91% kapitału zakładowego;
oraz

(iii) przedmiotem zbycia nie moŜe być ułamkowa część Akcji serii A;

przy czym pod pojęciem „zbycia” rozumie się wszelkie czynności prawne, zarówno odpłatne, jak i pod tytułem
darmym, zarówno zobowiązujące, jak i rozporządzające lub o podwójnym skutku, na podstawie których ma
nastąpić przeniesienie własności Akcji serii A, w tym sprzedaŜ, darowiznę, wniesienie Akcji serii A jako wkładu
niepienięŜnego na pokrycie kapitału zakładowego lub datio in solutum. Zbycie Akcji serii A z naruszeniem
postanowień niniejszego artykułu czyni taką czynność prawną niewaŜną i bezskuteczną wobec Spółki.
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2. SprzedaŜ Akcji serii A na rzecz osoby trzeciej bez zachowania trybu określonego poniŜej w punkcie 3 czyni
taką czynność prawną niewaŜną i bezskuteczną wobec Spółki.

3. Tryb wykonywania prawa pierwokupu jest następujący:

(a) Akcjonariusz zamierzający sprzedać akcje na rzecz osoby trzeciej („Zbywający”) zobowiązany jest dokonać
czynności prawnej, na podstawie której ma nastąpić sprzedaŜ akcji, z zastrzeŜeniem warunku zawieszającego
(w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), Ŝe Ŝaden z pozostałych Akcjonariuszy nie wykona prawa
pierwokupu w stosunku do akcji przeznaczonych do sprzedaŜy oraz zawiadomić Zarząd o zawarciu warunkowej
czynności prawnej, na podstawie której ma nastąpić sprzedaŜ akcji, załączając egzemplarz dokumentu
potwierdzającego zawarcie warunkowej czynności prawnej (w oryginale lub w kopii potwierdzonej za zgodność
z oryginałem przez notariusza) nie później, niŜ w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia jej zawarcia.

(b) Zarząd w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania od Zbywającego dokumentu, o którym mowa
powyŜej w lit. (a), powiadomi pozostałych Akcjonariuszy, przesyłając do nich listem poleconym
za potwierdzeniem odbioru pismo zawierające uwierzytelnioną przez osoby uprawnione do reprezentacji Spółki
kopię dokumentu potwierdzającego zawarcie warunkowej czynności prawnej na podstawie której ma nastąpić
sprzedaŜ akcji.

(c) Akcjonariusze zainteresowani skorzystaniem z prawa pierwokupu zobowiązani są w terminie 14 (czternastu)
dni od daty otrzymania zawiadomienia, o którym mowa powyŜej w lit. (b), złoŜyć Zarządowi osobiście lub listem
poleconym pisemne oświadczenie o zamiarze zakupu akcji. Z upływem tego terminu i w braku Akcjonariuszy
wyraŜających zamiar zakupu akcji, czynność prawna Zbywającego z osobą trzecią staje się waŜna i skuteczna
wobec Spółki. O wpłynięciu oświadczeń Zarząd niezwłocznie, nie później, niŜ w terminie 3 (trzech) dni,
zawiadomi Zbywającego.

(d) JeŜeli zamiar zakupu akcji wyrazi więcej niŜ jeden Akcjonariusz, Zarząd niezwłocznie wyznaczy
Akcjonariuszom, którzy wyrazili zamiar zakupu akcji dodatkowy termin, nie krótszy niŜ 14 (czternaście) dni,
w czasie którego Akcjonariusze powinni porozumieć się co do ilości akcji (jeŜeli przedmiotem prawa pierwokupu
jest więcej, niŜ jedna akcja), jaką kupi kaŜdy z nich oraz przedstawić Zarządowi, z kopią do Zbywającego
(w oryginale lub w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) porozumienie w tym zakresie.
Porozumienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, będzie skuteczne wyłącznie wówczas, gdy jego
przedmiotem będą wszystkie akcje przeznaczone do sprzedaŜy przez Zbywającego. W przypadku, w którym
przedmiotem prawa pierwokupu jest 1 (jedna) akcja, a zamiar zakupu akcji wyraził więcej niŜ jeden Akcjonariusz,
prawo pierwokupu w  stosunku do tej akcji moŜe wykonać ten Akcjonariusz, który na dzień otrzymania
od Zarządu powiadomienia, o którym mowa powyŜej w lit. (b), posiadał największą liczbę akcji w kapitale
zakładowym Spółki (wyraŜoną procentowo, bez uwzględnienia Zbywającego oraz akcji Zbywającego).
W przypadku, gdy wszyscy Akcjonariusze posiadają równą liczbę akcji w kapitale zakładowym Spółki (wyraŜoną
procentowo, bez uwzględnienia Zbywającego oraz akcji Zbywającego) albo Akcjonariuszy, którzy byliby
uprawnienie do wykonania prawa pierwokupu ze względu na największą ilość akcji w kapitale zakładowym
(wyraŜoną procentowo, bez uwzględnienia Zbywającego oraz akcji Zbywającego) jest więcej niŜ jeden,
odpowiednie zastosowanie znajdują postanowienia niniejszej lit. (d) w zakresie porozumienia pomiędzy
Akcjonariuszami oraz poniŜszej lit. (e);

(e) W przypadku, gdy Akcjonariusze nie osiągną porozumienia, o którym mowa powyŜej w lit. (d) w terminie
tamŜe określonym, Akcjonariusze, którzy wyrazili zamiar zakupu akcji w trybie opisanym w niniejszym punkcie 3
będą uprawnieni do zakupu akcji w ilości proporcjonalnej do ilości akcji, jaką kaŜdy z tych Akcjonariuszy posiadał
w kapitale zakładowym Spółki (wyraŜonej procentowo, bez uwzględnienia Zbywającego oraz akcji Zbywającego)
na dzień otrzymania przez Zarząd dokumentu, o którym mowa powyŜej w lit. (a). Określając liczbę akcji, oblicza
się w liczbę akcji, jaką moŜe nabyć dany Akcjonariusz, wszelkie ułamki zaokrągla się do najbliŜszej dolnej liczby
całkowitej, przydzielając akcje w kolejności od Akcjonariusza posiadającego najmniejszą liczbę akcji (na dzień
otrzymania przez Zarząd dokumentu, o którym mowa powyŜej w lit. (a), wyraŜoną procentowo, bez
uwzględnienia Zbywającego oraz akcji Zbywającego). Akcjonariuszowi ostatniemu w kolejności
(tj. Akcjonariuszowi, który na dzień otrzymania przez Zarząd dokumentu, o którym mowa powyŜej w lit. (a),
posiadał największą ilość akcji (wyraŜoną procentowo, bez uwzględnienia Zbywającego oraz akcji Zbywającego),
przyznaje się wszystkie akcje pozostałe po przydzieleniu akcji pozostałym Akcjonariuszom, który wyrazili zamiar
nabycia akcji. Czynności przydziału zobowiązany jest dokonać Zarząd, w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni
od dnia bezskutecznego upływu terminu na zawarcie pomiędzy Akcjonariuszami porozumienia, o którym mowa
powyŜej w lit. (d) oraz w tym samym terminie Zarząd powinien doręczyć Akcjonariuszom uprawnionym
od nabycia akcji (kaŜdorazowo z kopią do Zbywającego) pisemną informację o ilości akcji, jaka przypada
na kaŜdego Akcjonariusza uprawnionego do zakupu akcji zgodnie z niniejszą procedurą;
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(f) Akcjonariusze uprawnieni do zakupu akcji na podstawie niniejszego punktu 3 powinni złoŜyć na ręce Zarządu
oświadczenie (w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym), adresowane do Zbywającego,
zawierające oświadczenie o zamiarze skorzystania z prawa pierwokupu w odniesieniu do takiej liczby akcji,
w stosunku do której przysługuje im prawo pierwokupu zgodnie z postanowieniami niniejszego punktu 3.
Oświadczenie, o których mowa w niniejszej lit. (f), wywiera skutki prawne wyłącznie, jeŜeli zostanie doręczone na
ręce Zarządu w terminie:

(i) 21 (dwudziestu jeden) dni od dnia zawarcia porozumienia, o którym mowa powyŜej w lit. (d) i w terminie tamŜe
określonym – w odniesieniu do Akcjonariuszy, którzy zawarli porozumienie, którym mowa powyŜej w lit. (d);

(ii) 21 (dwudziestu jeden) dni od dnia otrzymania przez Akcjonariusza pisemnej informację o ilości akcji, jaka
przypada na kaŜdego Akcjonariusza uprawnionego do zakupu akcji zgodnie z niniejszą procedurą, o którym
mowa w lit. (e) – w odniesieniu do kaŜdego z Akcjonariuszy w przypadku nie zawarcia porozumienia,
o którym mowa powyŜej w lit. (d) i w terminie tamŜe określonym [przy czym termin 21 (dwudziestu jeden) dni
wyznaczony niniejszym podpunktem (ii) biegnie osobno dla kaŜdego z Akcjonariuszy],

(g) Zarząd zobowiązany jest doręczyć Zbywającemu oświadczenie (oświadczenia), o których mowa powyŜej,
w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia ich otrzymania (z prawem Zarządu do zachowania kopii), z kopią
do Akcjonariusza, który złoŜył dane oświadczenie. W dniu doręczenia danego oświadczenia Zbywającego,
pomiędzy Zbywającym a Akcjonariuszem dochodzi do skutku umowa kupna – sprzedaŜy akcji, co do których
Akcjonariusz złoŜył oświadczenie, o którym mowa powyŜej w lit. (f).

(h) Trybu określonego powyŜej w niniejszym punkcie 3, nie stosuje się w przypadku, w którym wszyscy pozostali
Akcjonariusze (tj. Akcjonariusze inni niŜ Zbywca) oświadczą na piśmie z podpisem notarialnie poświadczonym,
iŜ rezygnują z przysługującego im prawa pierwokupu.

Potencjalne obowiązki i ograniczenia dotyczące Akcji i PDA wynikające z Ustawy o Ofercie i Ustawy
o Obrocie

Obrót papierami wartościowymi Emitenta jako spółki publicznej będzie podlegał ograniczeniom wynikającym
z Ustawy o Ofercie oraz z Ustawy o Obrocie.

Zgodnie z art. 39 ust. 4 pkt 3 Ustawy o Obrocie zakazy i wymogi, o których mowa w art. 39 ust. 1-3 Ustawy
o Obrocie mają zastosowanie do instrumentów finansowych wprowadzonych do ASO, Zgodnie z art. 39 ust. 1
Ustawy o Obrocie zakazana jest manipulacja instrumentem finansowym, którą stanowi:

1) składanie zleceń lub zawieranie transakcji wprowadzających lub mogących wprowadzić w błąd co do
rzeczywistego popytu, podaŜy lub ceny instrumentu finansowego, chyba Ŝe powody tych działań były
uprawnione, a złoŜone zlecenia lub zawarte transakcje nie naruszyły przyjętych praktyk rynkowych na danym
rynku regulowanym;

2) składanie zleceń lub zawieranie transakcji powodujących nienaturalne lub sztuczne ustalenie się ceny jednego
lub kilku instrumentów finansowych, chyba Ŝe powody tych działań były uprawnione, a złoŜone zlecenia lub
zawarte transakcje nie naruszyły przyjętych praktyk rynkowych na danym rynku regulowanym;

3) składanie zleceń lub zawieranie transakcji, z zamiarem wywołania innych skutków prawnych niŜ te, dla
osiągnięcia których faktycznie jest dokonywana dana czynność prawna;

4) rozpowszechnianie za pomocą środków masowego przekazu, w tym internetu, lub w inny sposób fałszywych
lub nierzetelnych informacji albo pogłosek, które wprowadzają lub mogą wprowadzać w błąd w zakresie
instrumentów finansowych:

a) przez dziennikarza - jeŜeli nie działał z zachowaniem naleŜytej staranności zawodowej albo jeŜeli uzyskał
z rozpowszechniania takich informacji bezpośrednią lub pośrednią korzyść majątkową lub osobistą dla
siebie lub innej osoby, nawet działając z zachowaniem tej staranności,

b) przez inną osobę - jeŜeli wiedziała lub przy dołoŜeniu naleŜytej staranności mogła się dowiedzieć, Ŝe są
to informacje nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd;

5) składanie zleceń lub zawieranie transakcji przy jednoczesnym wprowadzeniu uczestników rynku w błąd albo
wykorzystanie ich błędu, co do ceny instrumentów finansowych;

6) zapewnianie kontroli nad popytem lub podaŜą instrumentu finansowego z naruszeniem zasad uczciwego
obrotu lub w sposób powodujący bezpośrednie lub pośrednie ustalanie cen nabycia lub zbycia instrumentów
finansowych;



Dokument Informacyjny INTELIWISE S.A.

15

7) nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych na zakończenie notowań powodujące wprowadzenie
w błąd inwestorów dokonujących czynności na podstawie ceny ustalonej na tym etapie notowań;

8) uzyskiwanie korzyści majątkowej z wpływu opinii dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów
wyraŜanych w środkach masowego przekazu w sposób okazjonalny lub regularny, na cenę posiadanych
instrumentów finansowych, jeśli nie został publicznie ujawniony w sposób pełny i rzetelny występujący konflikt
interesu.

Wskazanego powyŜej zakazu nie stosuje się do:

1) nabywania akcji własnych przez spółkę publiczną lub podmiot działający na jej rachunek lub w jej imieniu, pod
warunkiem Ŝe nabywanie to odbywać się będzie w trybie, terminie i na warunkach określonych w przepisach
rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. wykonującego dyrektywę 2003/6/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów
finansowych (Dz. Urz. WE L 336 z 23.12.2003);

2) transakcji słuŜących realizacji ustawowych zadań w zakresie polityki pienięŜnej lub dewizowej państwa albo
zarządzania długiem publicznym, zawieranych przez osoby uprawnione do reprezentowania właściwych organów
państwowych lub Narodowego Banku Polskiego, a takŜe przez Europejski System Banków Centralnych.

Art. 156 ust. 1 Ustawy o Obrocie określa, jakie podmioty obowiązane są do niewykorzystywania informacji
poufnej, są to m. in. osoby posiadające informację poufną w związku z pełnieniem funkcji w organach spółki,
posiadaniem w spółce akcji lub udziałów lub w związku z dostępem do informacji poufnej z racji zatrudnienia,
wykonywania zawodu, a takŜe stosunku zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze. Są to
w szczególności:

- członkowie zarządu, rady nadzorczej, prokurenci lub pełnomocnicy emitenta, jego pracownicy, biegli rewidenci
albo inne osoby pozostające z tym emitentem w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym
charakterze, lub

- akcjonariusze spółki publicznej, lub

- maklerzy lub doradcy.

Art. 156 ust. 2 Ustawy o Obrocie zobowiązuje osoby wymienione powyŜej do nieujawniania informacji poufnej
oraz do nieudzielania rekomendacji lub nakłaniania innej osoby na podstawie informacji poufnej do nabycia lub
zbycia instrumentów finansowych, których dotyczyła informacja.

Zgodnie z art. 159 ust. 1 Ustawy o Obrocie członkowie zarządu, rady nadzorczej, prokurenci lub pełnomocnicy
Emitenta, jego pracownicy, biegli rewidenci albo inne osoby pozostające z tym Emitentem w stosunku zlecenia
lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze nie mogą nabywać lub zbywać na rachunek własny lub
osoby trzeciej akcji Emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji Emitenta oraz innych instrumentów
finansowych z nimi powiązanych oraz dokonywać na rachunek własny lub osoby trzeciej innych czynności
prawnych powodujących lub mogących powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi w czasie
trwania okresu zamkniętego.

Okresem zamkniętym w rozumieniu Ustawy o Obrocie jest:

• okres od wejścia w posiadanie przez którąkolwiek z ww. osób fizycznych informacji poufnej dotyczącej
Emitenta lub instrumentów finansowych, spełniających warunki określone w art. 156 ust. 4 Ustawy
o Obrocie, do czasu przekazania tej informacji do publicznej wiadomości,

• w przypadku raportu rocznego – dwa miesiące przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości
lub okres pomiędzy końcem roku obrotowego a przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomości, gdyby
okres ten był krótszy niŜ dwa miesiące, chyba Ŝe którakolwiek z osób fizycznych wymienionych powyŜej nie
posiadała dostępu do danych finansowych, na podstawie których został sporządzony dany raport,

• w przypadku raportu półrocznego – miesiąc przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości lub okres
pomiędzy dniem zakończenia danego półrocza a przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomości,
gdyby okres ten był krótszy niŜ miesiąc, chyba Ŝe którakolwiek z osób fizycznych wymienionych powyŜej nie
posiadała dostępu do danych finansowych, na podstawie których został sporządzony dany raport,

• w przypadku raportu kwartalnego – dwa tygodnie przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości
lub okres pomiędzy dniem zakończenia danego kwartału a przekazaniem tego raportu do publicznej
wiadomości, gdyby okres ten był krótszy niŜ dwa tygodnie, chyba Ŝe którakolwiek z osób fizycznych
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wymienionych powyŜej nie posiadała dostępu do danych finansowych, na podstawie których został
sporządzony dany raport.

Stosownie do art. 160 Ustawy o Obrocie osoby wchodzące w skład organów zarządzających lub nadzorczych
Emitenta albo będące jego prokurentami, inne osoby pełniące w strukturze organizacyjnej Emitenta funkcje
kierownicze, które posiadają stały dostęp do informacji poufnych dotyczących bezpośrednio lub pośrednio tego
Emitenta oraz kompetencje w zakresie podejmowania decyzji wywierających wpływ na jego rozwój i perspektywy
prowadzenia działalności gospodarczej, są obowiązane do przekazywania Komisji oraz temu emitentowi
informacji o zawartych przez te osoby oraz osoby blisko z nimi powiązane (o których mowa w art. 160 ust. 2
Ustawy o Obrocie) na własny rachunek, transakcjach nabycia lub zbycia akcji Emitenta, praw pochodnych
dotyczących akcji Emitenta oraz innych instrumentów finansowych powiązanych z tymi papierami wartościowymi,
dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie
do obrotu na takim rynku. Zgodnie z art. 174 ust 1 Ustawy o Obrocie na osobę wymienioną w art. 156 ust. 1 pkt 1
lit. a Ustawy o Obrocie, która w czasie trwania okresu zamkniętego dokonuje czynności, o których mowa w art.
159 ust. 1 Ustawy o Obrocie, Komisja Nadzoru Finansowego moŜe nałoŜyć w drodze decyzji administracyjnej
karę pienięŜną do wysokości 200.000 złotych, chyba Ŝe osoba ta zleciła uprawnionemu podmiotowi,
prowadzącemu działalność maklerską, zarządzanie portfelem jej papierów wartościowych w sposób, który
wyłącza ingerencję tej osoby w podejmowane na jej rachunek decyzje,

Ujawnienie stanu posiadania

Zgodnie z art. 69 Ustawy o Ofercie kaŜdy:

• kto osiągnął lub przekroczył 5%, 10%, 20%, 25%, 33%, 50% albo 75% ogólnej liczby głosów na walnym
zgromadzeniu spółki publicznej,

• kto posiadał co najmniej 5%, 10%, 20%, 25%, 33%, 50% albo 75% ogólnej liczby głosów na walnym
zgromadzeniu spółki publicznej i w wyniku zmniejszenia tego udziału osiągnął odpowiednio 5%, 10%, 20%,
25%, 33%, 50% albo 75% lub mniej ogólnej liczby głosów,

• kogo dotyczy zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów, o co najmniej 2%
ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki publicznej, której akcje dopuszczone są do obrotu
na rynku oficjalnych notowań giełdowych, lub o co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym
zgromadzeniu spółki publicznej, której akcje dopuszczone są do innego rynku regulowanego, albo

• kogo dotyczy zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów, o co najmniej 1%
ogólnej liczby głosów,

jest zobowiązany zawiadomić o tym Komisję Nadzoru Finansowego oraz spółkę w terminie 4 dni od dnia zmiany
udziału w ogólnej liczbie głosów bądź od dnia, w którym dowiedział się o takiej zmianie, lub przy zachowaniu
naleŜytej staranności mógł się o niej dowiedzieć.

Zawiadomienie powinno zawierać informacje (a) o dacie i rodzaju zdarzenia powodującego zmianę udziału,
którego dotyczy zawiadomienie, (b) o liczbie akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowym udziale
w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie
głosów, a takŜe (c) o liczbie aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym oraz
o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów. Zawiadomienie związane
z osiągnięciem lub przekroczeniem 10% ogólnej liczby głosów powinno dodatkowo zawierać informacje
dotyczące zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od złoŜenia
zawiadomienia oraz celu zwiększania tego udziału. W przypadku kaŜdorazowej zmiany tych zamiarów lub celu
akcjonariusz jest zobowiązany niezwłocznie, nie później niŜ w terminie 3 dni od zaistnienia tej zmiany,
poinformować o tym Komisję Nadzoru Finansowego oraz spółkę. Obowiązek dokonania zawiadomienia nie
powstaje w przypadku, gdy po rozliczeniu w depozycie papierów wartościowych kilku transakcji zawartych na
rynku regulowanym w tym samym dniu zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej na koniec
dnia rozliczenia nie powoduje osiągnięcia lub przekroczenia progu ogólnej liczby głosów, z którym wiąŜe się
powstanie tych obowiązków.

Stosownie do art. 90 Ustawy o Ofercie, przepisów rozdziału 4 tej ustawy dotyczącego znacznych pakietów akcji
spółek publicznych, z wyjątkiem art. 69 i art. 70 oraz art. 89 Ustawy o Ofercie w zakresie dotyczącym art. 69
Ustawy o Ofercie, nie stosuje się w przypadku nabywania akcji:

• w trybie i na warunkach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 3 Ustawy
o Obrocie,
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• przez firmę inwestycyjną w celu realizacji zadań związanych z organizacją rynku regulowanego, określonych
regulaminami, o których mowa odpowiednio w art. 28 ust. 1 i art. 37 ust. 1 Ustawy o Obrocie,

• w ramach systemu zabezpieczenia płynności rozliczania transakcji, na zasadach określonych przez KDPW
w regulaminie, o którym mowa w art. 50 Ustawy o Obrocie,

oraz z wyjątkiem art. 69 i art. 70 Ustawy o Ofercie oraz art. 87 ust. 1 pkt 6 i art. 89 ust. 1 pkt 1 Ustawy o Ofercie–
w zakresie dotyczącym art. 69 Ustawy o Ofercie, który stosuje się równieŜ w przypadku porozumień dotyczących
nabywania akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu, dotyczącego istotnych
spraw spółki zawieranych dla ochrony praw akcjonariuszy mniejszościowych, w celu wspólnego wykonania przez
nich uprawnień określonych w art. 84 i 85 Ustawy o Ofercie oraz w art. 385 § 3, art. 400 § 1, art. 422, art. 425, art.
429 § 1 Ksh.

Odpowiedzialność z tytułu niedochowania obowiązków wynikających z Ustawy o Obrocie oraz Ustawy

o Ofercie

Ustawa o Obrocie reguluje odpowiedzialność z tytułu niedochowania obowiązków wynikających z Ustawy
o Obrocie, w sposób następujący:

1) zgodnie z art. 174 ust 1 Ustawy o Obrocie na osobę wymienioną w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a Ustawy o Obrocie,
która w czasie trwania okresu zamkniętego dokonuje czynności, o których mowa w art. 159 ust. 1 Ustawy
o Obrocie, Komisja Nadzoru Finansowego moŜe nałoŜyć w drodze decyzji administracyjnej karę pienięŜną
do wysokości 200.000 złotych, chyba Ŝe osoba ta zleciła uprawnionemu podmiotowi, prowadzącemu działalność
maklerską, zarządzanie portfelem jej papierów wartościowych w sposób, który wyłącza ingerencję tej osoby
w podejmowane na jej rachunek decyzje,

2) zgodnie z art. 175 Ustawy o Obrocie na osobę, która nie wykonała lub nienaleŜycie wykonała obowiązek,
o którym mowa w art. 160 ust. 1 Ustawy o Obrocie, Komisja Nadzoru Finansowego moŜe nałoŜyć w drodze
decyzji administracyjnej karę pienięŜną do wysokości 100.000 złotych, chyba Ŝe osoba ta zleciła upowaŜnionemu
podmiotowi, prowadzącemu działalność maklerską, zarządzanie portfelem jej papierów wartościowych w sposób,
który wyłącza ingerencję tej osoby w podejmowane na jej rachunek decyzje, albo przy zachowaniu naleŜytej
staranności nie wiedziała lub nie mogła się dowiedzieć o dokonaniu transakcji.

Zgodnie z art. 97 Ustawy o Ofercie na kaŜdego, kto:

• nabywa lub zbywa papiery wartościowe z naruszeniem zakazu, o którym mowa w art. 6 Ustawy o Ofercie.

• nie dokonuje w terminie zawiadomienia, o którym mowa w art. 69 Ustawy o Ofercie, lub dokonuje takiego
zawiadomienia z naruszeniem warunków określonych w tych przepisach,

• w wezwaniu, o którym mowa w art. 72-74 lub 91 ust. 6 Ustawy o Ofercie, proponuje cenę niŜszą niŜ
określona na podstawie art. 79 Ustawy o Ofercie,

• nabywa akcje własne z naruszeniem trybu, terminów i warunków określonych w art. 79 lub art. 91 ust. 6
Ustawy o Ofercie,

• wbrew obowiązkowi określonemu w art. 86 ust. 1 Ustawy o Ofercie nie udostępnia dokumentów rewidentowi
do spraw szczególnych lub nie udziela mu wyjaśnień, oraz

• dopuszcza się czynów, o których mowa powyŜej, działając w imieniu lub w interesie osoby prawnej
lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,

Komisja Nadzoru Finansowego moŜe w drodze decyzji nałoŜyć karę pienięŜną do wysokości 1.000.000
złotych, przy czym moŜe być ona nałoŜona odrębnie za kaŜdy z czynów określonych powyŜej oraz odrębnie
na kaŜdy z podmiotów wchodzących w skład porozumienia dotyczącego nabywania przez te podmioty akcji
spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu dotyczącego istotnych spraw spółki.
W decyzji, o której mowa, Komisja Nadzoru Finansowego moŜe wyznaczyć termin ponownego wykonania
obowiązku lub dokonania czynności wymaganej przepisami, których naruszenie było podstawą nałoŜenia kary
pienięŜnej, i w razie bezskutecznego upływu tego terminu powtórnie wydać decyzję o nałoŜeniu kary pienięŜnej.

Obowiązek zgłoszenia zamiaru koncentracji wynikający z Ustawy o Ochronie Konkurencji

i Konsumentów

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, zamiar koncentracji podlega zgłoszeniu
Prezesowi UOKiK, jeŜeli: (i) łączny światowy obrót przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku
obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość 1.000.000.000 euro lub (ii) łączny obrót na
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terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym
poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość 50.000.000 euro. Obrót, o którym mowa w tym
przepisie obejmuje obrót zarówno przedsiębiorców bezpośrednio uczestniczących w koncentracji, jak
i pozostałych przedsiębiorców naleŜących do grup kapitałowych, do których naleŜą przedsiębiorcy bezpośrednio
uczestniczący w koncentracji. Obowiązek zgłoszenia dotyczy zamiaru: połączenia dwóch lub więcej
samodzielnych przedsiębiorców, przejęcia - przez nabycie lub objęcie akcji, innych papierów wartościowych,
udziałów lub w jakikolwiek inny sposób - bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad jednym lub więcej
przedsiębiorcami przez jednego lub więcej przedsiębiorców, utworzenia przez przedsiębiorców wspólnego
przedsiębiorcy, nabycia przez przedsiębiorcę części mienia innego przedsiębiorcy (całości lub części
przedsiębiorstwa), jeŜeli obrót realizowany przez to mienie w którymkolwiek z dwóch lat obrotowych
poprzedzających zgłoszenie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej równowartość 10.000.000 euro.

Zgodnie z art. 14 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów nie podlega zgłoszeniu zamiar koncentracji:

1) jeŜeli obrót przedsiębiorcy (zarówno przedsiębiorcy, nad którym ma zostać przejęta kontrola, jak i jego
przedsiębiorców zaleŜnych), nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli, zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt 2 Ustawy
o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, nie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w Ŝadnym
z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie równowartości 10.000.000 euro;

2) polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez instytucję finansową akcji albo udziałów w celu ich
odsprzedaŜy, jeŜeli przedmiotem działalności gospodarczej tej instytucji jest prowadzone na własny lub cudzy
rachunek inwestowanie w akcje albo udziały innych przedsiębiorców, pod warunkiem, Ŝe odsprzedaŜ ta nastąpi
przed upływem roku (przy czym Prezes UOKiK na wniosek instytucji finansowej moŜe przedłuŜyć, w drodze
decyzji, ten termin, jeŜeli instytucja ta udowodni, Ŝe odsprzedaŜ akcji albo udziałów nie była w praktyce moŜliwa
lub uzasadniona ekonomicznie w tym terminie) od dnia nabycia lub objęcia, oraz Ŝe:

a) instytucja ta nie wykonuje praw z tych akcji albo udziałów, z wyjątkiem prawa do dywidendy, lub

b) wykonuje te prawa wyłącznie w celu przygotowania odsprzedaŜy całości lub części przedsiębiorstwa, jego
majątku lub tych akcji albo udziałów;

3) polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez przedsiębiorcę akcji lub udziałów w celu zabezpieczenia
wierzytelności, pod warunkiem Ŝe nie będzie on wykonywał praw z tych akcji lub udziałów, z wyłączeniem prawa
do ich sprzedaŜy;

4) następującej w toku postępowania upadłościowego, z wyłączeniem przypadków, gdy zamierzający przejąć
kontrolę jest konkurentem albo naleŜy do grupy kapitałowej, do której naleŜą konkurenci przedsiębiorcy
przejmowanego;

5) przedsiębiorców naleŜących do tej samej grupy kapitałowej.

NaleŜy takŜe zwrócić uwagę, Ŝe zgodnie z art. 15 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów dokonanie
koncentracji przez przedsiębiorcę zaleŜnego uwaŜa się za jej dokonanie przez przedsiębiorcę dominującego.

Prezes UOKiK, w drodze decyzji, wydaje zgodę na dokonanie koncentracji, w wyniku której konkurencja na rynku
nie zostanie istotnie ograniczona, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej na rynku.
W szczególności wydaje on taką zgodę, gdy w wyniku koncentracji konkurencja na rynku nie zostanie istotnie
ograniczona po spełnieniu przez przedsiębiorców zamierzających dokonać koncentracji warunków określonych
w art. 19 ust. 2 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, zgodnie z którym Prezes UOKiK moŜe na
przedsiębiorcę lub przedsiębiorców zamierzających dokonać koncentracji nałoŜyć obowiązek lub przyjąć ich
zobowiązanie, w szczególności do:

1) zbycia całości lub części majątku jednego lub kilku przedsiębiorców,

2) wyzbycia się kontroli nad określonym przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami, w szczególności przez zbycie
określonego pakietu akcji lub udziałów, lub odwołania z funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego
jednego lub kilku przedsiębiorców,

3) udzielenia licencji praw wyłącznych konkurentowi

- określając w decyzji termin spełnienia warunków, a takŜe, nałoŜony na przedsiębiorcę lub przedsiębiorców
obowiązek składania, w wyznaczonym terminie, informacji o realizacji tych warunków.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów Prezes UOKiK zakazuje, w drodze
decyzji, dokonania koncentracji, w wyniku której konkurencja na rynku zostanie istotnie ograniczona,
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w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej na rynku. W przypadku jednak gdy
odstąpienie od zakazu koncentracji jest uzasadnione, a w szczególności:

1) przyczyni się ona do rozwoju ekonomicznego lub postępu technicznego;

2) moŜe ona wywrzeć pozytywny wpływ na gospodarkę narodową,

- Prezes UOKiK wydaje, w drodze decyzji, zgodę na dokonanie takiej koncentracji.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 Prezes UOKiK moŜe uchylić decyzje, o których mowa w art. 18, art. 19 ust. 1 i w art. 20
ust. 2 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, jeŜeli zostały one oparte na nierzetelnych informacjach,
za które są odpowiedzialni przedsiębiorcy uczestniczący w koncentracji, lub jeŜeli przedsiębiorcy nie spełniają
warunków, o których mowa w art. 19 ust. 2 i 3 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów . W przypadku
uchylenia decyzji Prezes UOKiK orzeka co do istoty sprawy. JeŜeli koncentracja została juŜ dokonana,
a przywrócenie konkurencji na rynku nie jest moŜliwe w inny sposób, Prezes UOKiK moŜe, w drodze decyzji,
która nie moŜe być wydana po upływie 5 lat od dnia dokonania koncentracji, określając termin jej wykonania na
warunkach określonych w decyzji, nakazać w szczególności:

1) podział połączonego przedsiębiorcy na warunkach określonych w decyzji;

2) zbycie całości lub części majątku przedsiębiorcy;

3) zbycie udziałów lub akcji zapewniających kontrolę nad przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami lub rozwiązanie
spółki, nad którą przedsiębiorcy sprawują wspólną kontrolę.

Przepisy art. 21 ust. 2 i 3 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów stosuje się odpowiednio w przypadku
niezgłoszenia Prezesowi UOKiK zamiaru koncentracji, o którym mowa w art. 13 ust. 1 Ustawy o Ochronie
Konkurencji i Konsumentów, oraz w przypadku niewykonania decyzji o zakazie koncentracji.

Decyzje, o których mowa w art. 18 i art. 19 ust. 1 lub art. 20 ust. 2 Ustawy o Ochronie Konkurencji
i Konsumentów, wygasają, jeŜeli w terminie 2 lat od dnia ich wydania koncentracja nie została dokonana, przy
czym Prezes UOKiK moŜe, na wniosek przedsiębiorcy uczestniczącego w koncentracji, przedłuŜyć, w drodze
postanowienia, ten termin o rok, jeŜeli przedsiębiorca wykaŜe, Ŝe nie nastąpiła zmiana okoliczności, w wyniku
której koncentracja moŜe spowodować istotne ograniczenie konkurencji na rynku. Przed wydaniem
postanowienia o przedłuŜeniu terminu Prezes UOKiK moŜe przeprowadzić postępowanie wyjaśniające.
W przypadku wydania postanowienia o odmowie przedłuŜenia terminu dokonanie koncentracji po upływie tego
terminu wymaga zgłoszenia zamiaru koncentracji Prezesowi UOKiK i uzyskania zgody na jej dokonanie na
zasadach i w trybie określonych w ustawie.

Zgodnie z art. 94 ust. 1 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów stroną postępowania antymonopolowego
w sprawach koncentracji jest kaŜdy, kto zgłasza zamiar koncentracji. Zgłoszenia zamiaru koncentracji dokonują:

1) wspólnie łączący się przedsiębiorcy - w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 1 Ustawy o Ochronie
Konkurencji i Konsumentów;

2) przedsiębiorca przejmujący kontrolę - w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 2 Ustawy o Ochronie
Konkurencji i Konsumentów;

3) wspólnie wszyscy przedsiębiorcy biorący udział w utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy - w przypadku,
o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 3 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów;

4) przedsiębiorca nabywający część mienia innego przedsiębiorcy - w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2
pkt 4 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów.

W przypadku gdy koncentracji dokonuje przedsiębiorca dominujący za pośrednictwem co najmniej dwóch
przedsiębiorców zaleŜnych, zgłoszenia zamiaru tej koncentracji dokonuje przedsiębiorca dominujący.

Od wniosków o wszczęcie postępowania antymonopolowego w sprawach koncentracji przedsiębiorcy uiszczają
opłaty. JeŜeli wraz ze złoŜonym wnioskiem nie zostanie uiszczona opłata, Prezes UOKiK wzywa wnioskodawcę
do uiszczenia opłaty w terminie 7 dni, z pouczeniem, Ŝe nieuiszczenie opłaty spowoduje pozostawienie wniosku
bez rozpatrzenia. Opłaty te stanowią dochód budŜetu państwa.

Na podstawie art. 95 ust. 1 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów Prezes UOKiK:

1) zwraca zgłoszenie zamiaru koncentracji przedsiębiorców, jeŜeli zamiar koncentracji nie podlega zgłoszeniu na
podstawie art. 13 w związku z art. 14 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów;
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2) moŜe zwrócić, w terminie 14 dni, zgłoszenie zamiaru koncentracji przedsiębiorców, jeŜeli nie spełnia ono
warunków, jakim powinno odpowiadać;

3) moŜe wezwać zgłaszającego zamiar koncentracji do usunięcia wskazanych braków w zgłoszeniu lub
uzupełnienia w nim niezbędnych informacji w wyznaczonym terminie;

4) moŜe zwrócić zgłoszenie zamiaru koncentracji przedsiębiorców, jeŜeli pomimo wezwania zgłaszający zamiar
koncentracji nie usuwa wskazanych braków lub nie uzupełnia informacji w wyznaczonym terminie.

Prezes UOKiK moŜe przedstawić przedsiębiorcy lub przedsiębiorcom uczestniczącym w koncentracji warunki, o
których mowa w art. 19 ust. 2 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, wyznaczając termin na
ustosunkowanie się do zgłoszonej propozycji; brak odpowiedzi lub odpowiedź negatywna powoduje wydanie
decyzji, o której mowa w art. 20 ust. 1 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów.

Postępowanie antymonopolowe w sprawach koncentracji powinno być zakończone nie później niŜ w terminie 2
miesięcy od dnia jego wszczęcia. W przypadku przedstawienia przez przedsiębiorcę warunków określonych w
art. 19 ust. 2 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów termin ten ulega przedłuŜeniu o 14 dni. Do
terminów tych nie wlicza się okresów oczekiwania na dokonanie zgłoszenia przez pozostałych uczestników
koncentracji, a takŜe okresów na usunięcie braków lub uzupełnienie informacji, lub ustosunkowanie się do
przedstawionych przez Prezesa UOKiK warunków, oraz okresów oczekiwania na uiszczenie naleŜnej opłaty.

Zgodnie z art. 97 ust. 1 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów przedsiębiorcy, których zamiar
koncentracji podlega zgłoszeniu, są obowiązani do wstrzymania się od dokonania koncentracji do czasu wydania
przez Prezesa UOKiK decyzji lub upływu terminu, w jakim decyzja powinna zostać wydana. Czynność prawna,
na podstawie której ma nastąpić koncentracja, moŜe być dokonana pod warunkiem wydania przez Prezesa
UOKiK, w drodze decyzji, zgody na dokonanie koncentracji lub upływu terminów, o których mowa w art. 96
Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów. Nie stanowi naruszenia obowiązku wstrzymania się realizacja
publicznej oferty kupna lub zamiany akcji, zgłoszonej Prezesowi UOKiK na podstawie art. 13 ust. 1 Ustawy o
Ochronie Konkurencji i Konsumentów, jeŜeli nabywca nie korzysta z prawa głosu wynikającego z nabytych akcji
lub czyni to wyłącznie w celu utrzymania pełnej wartości swej inwestycji kapitałowej lub dla zapobieŜenia
powaŜnej szkodzie, jaka moŜe powstać u przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji.

W przypadku niewykonania decyzji, o której mowa w art. 21 ust. 1 lub 4 Ustawy o Ochronie Konkurencji i
Konsumentów, Prezes UOKiK moŜe, w drodze decyzji, dokonać podziału przedsiębiorcy. Do podziału spółki
stosuje się odpowiednio przepisy art. 528-550 Ksh. Prezesowi UOKiK przysługuJą kompetencje organów spółek
uczestniczących w podziale. MoŜe on ponadto wystąpić do sądu o stwierdzenie niewaŜności umowy lub podjęcie
innych środków prawnych zmierzających do przywrócenia stanu poprzedniego.

Obowiązki w zakresie kontroli koncentracji wynikające z Rozporządzenia Rady w Sprawie Koncentracji

Wymogi w zakresie kontroli koncentracji wynikają takŜe z przepisów Rozporządzenia Rady w Sprawie
Koncentracji. Zgodnie z ww. Rozporządzeniem, koncentracja o wymiarze wspólnotowym, przed jej dokonaniem,
wymaga notyfikacji Komisji Europejskiej. Obowiązek zgłoszenia Komisji Europejskiej zamiaru koncentracji
dotyczy m.in. (i) połączenia dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorstw lub części przedsiębiorstw, (ii)
przejęcia, przez jedno lub więcej przedsiębiorstw, przez nabycie papierów wartościowych lub aktywów, w drodze
umowy lub w jakikolwiek inny sposób, bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad całym lub częścią jednego lub
więcej innych przedsiębiorstw.

Rozporządzenie Rady w Sprawie Koncentracji reguluje tzw. koncentracje o wymiarze wspólnotowym, a więc
dotyczące przedsiębiorstw, które przekraczają określone w Rozporządzeniu progi obrotu. Koncentracja posiada
wymiar wspólnotowy w przypadku gdy: (i) łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w
koncentracji wynosi więcej niŜ 5 miliardów euro, oraz (ii) łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską,
kaŜdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji, wynosi więcej niŜ 250 mln euro,
chyba Ŝe kaŜde z przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niŜ dwie trzecie swoich
łącznych obrotów przypadających na Wspólnotę w jednym i tym samym państwie członkowskim. Koncentracja
posiada równieŜ wymiar wspólnotowy w przypadku, gdy: (i) łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw
uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niŜ 2.500 mln euro, (ii) w kaŜdym z co najmniej trzech państw
członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niŜ 100
mln euro, (iii) w kaŜdym z co najmniej trzech państw członkowskich, o których mowa w pkt (ii) powyŜej, łączny
obrót kaŜdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niŜ 25 mln
euro, oraz (iv) łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską kaŜdego z co najmniej dwóch
przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niŜ 100 mln euro, chyba Ŝe kaŜde z
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przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niŜ dwie trzecie swoich łącznych obrotów
przypadających na Wspólnotę w jednym i tym samym państwie członkowskim.

Informacje na temat obowiązujących w odniesieniu do Akcji regulacji dotyczących obowiązkowych ofert

przejęcia lub przymusowego wykupu (squezee-out) i odkupu (sell-out)

Regulacje dotyczące przymusowego wykupu (squeeze out)

W myśl art. 418 § 4 Ksh do spółek publicznych nie stosuje się przepisów o przymusowym wykupie akcji.

Zgodnie z artykułem 82 Ustawy o Ofercie, akcjonariuszowi posiadającemu co najmniej 90% głosów na walnym
zgromadzeniu spółki przysługuje prawo Ŝądania od akcjonariuszy mniejszościowych sprzedaŜy jemu wszystkich
posiadanych przez nich akcji. Przy obliczaniu liczby głosów w spółce bierze się równieŜ pod uwagę akcje
posiadane przez podmioty zaleŜne lub dominujące wobec akcjonariusza zgłaszającego Ŝądanie oraz przez
podmioty będące stronami zawartego porozumienia dotyczącego nabywania akcji spółki lub zgodnego
głosowania na walnym zgromadzeniu dotyczącego istotnych spraw spółki.

Nabycie akcji w wyniku przymusowego wykupu następuje bez zgody akcjonariusza, do którego skierowane jest
Ŝądanie wykupu. Ogłoszenie Ŝądania sprzedaŜy akcji w ramach przymusowego wykupu następuje po
ustanowieniu zabezpieczenia w wysokości nie mniejszej niŜ 100% wartości akcji, które mają być przedmiotem
przymusowego wykupu, a ustanowienie zabezpieczenia powinno być udokumentowane zaświadczeniem banku
lub innej instytucji finansowej udzielającej zabezpieczenia lub pośredniczącej w jego udzieleniu.

Przymusowy wykup jest ogłaszany i przeprowadzany za pośrednictwem podmiotu prowadzącego działalność
maklerską na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, który jest zobowiązany, nie później niŜ na 14 dni roboczych
przed dniem rozpoczęcia przymusowego wykupu, do równoczesnego zawiadomienia o zamiarze jego ogłoszenia
Komisji Nadzoru Finansowego oraz spółki prowadzącej rynek regulowany, na którym są notowane dane akcje, a
jeŜeli akcje spółki są notowane na kilku rynkach regulowanych – wszystkie te spółki. Do zawiadomienia dołącza
się informacje na temat przymusowego wykupu. Odstąpienie od przymusowego wykupu jest niedopuszczalne.

Ustawa przewiduje gwarancję minimalnej ceny, którą musi zapłacić akcjonariusz dokonujący przymusowego
wykupu. Nie moŜe ona być niŜsza niŜ średni kurs z ostatnich 3 lub 6 miesięcy notowań na giełdzie (w zaleŜności
od tego, który jest korzystniejszy dla akcjonariuszy mniejszościowych).

Regulacje dotyczące przymusowego odkupu (sell out)

Zgodnie z art. 83 Ustawy o Ofercie, akcjonariusze mniejszościowi mają moŜliwość Ŝądania, aby akcjonariusz,
który osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, wykupił ich akcje. śądanie to
składa się na piśmie i są mu zobowiązani, w terminie 30 dni od dnia jego zgłoszenia, zadośćuczynić solidarnie
akcjonariusz, który osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce oraz podmioty od niego
zaleŜne lub wobec niego dominujące, a takŜe solidarnie kaŜda ze stron porozumienia, dotyczącego nabywania
przez te podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu, dotyczącego
istotnych spraw spółki, o ile członkowie tego porozumienia posiadają wspólnie, wraz z podmiotami dominującymi
i zaleŜnymi, co najmniej 90% ogólnej liczby głosów.

Aktualnie nie istnieją Ŝadne obowiązujące oferty przejęcia w stosunku do Emitenta, wezwania do zapisywania się
na sprzedaŜ lub zamianę Akcji, nie toczą się procedury przymusowego wykupu drobnych akcjonariuszy Emitenta
przez akcjonariuszy większościowych Emitenta (squeeze-out), ani procedury umoŜliwiające akcjonariuszom
mniejszościowym Emitenta sprzedaŜ ich Akcji po przejęciu kontroli nad Emitentem przez innego akcjonariusza
(sell-out).

3.2. Określenie podstawy prawnej emisji instrumentów finansowych

Akcje serii C są emitowane na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych w wyniku podwyŜszenia
kapitału zakładowego Emitenta. Zgodnie z art. 431 § 1 Ksh w związku z art. 430 Ksh, podwyŜszenie kapitału
zakładowego wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała taka, aby była skuteczna powinna, zgodnie z
art. 415 § 1 Ksh oraz art. 51 Statutu, zostać podjęta większością 91%, zgodnie z art. 51 ust. 2 Statutu od chwili
wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym lub do alternatywnego systemu obrotu na rynku
NewConnect, do podjęcia uchwały odnoszącej się do kwestii podwyŜszenie kapitału zakładowego, wymagana
jest większość trzech czwartych głosów oddanych. Uchwała o podwyŜszeniu kapitału zakładowego nie moŜe być
zgłoszona do sądu rejestrowego po upływie sześciu miesięcy od dnia jej powzięcia, a w przypadku akcji nowej
emisji będących przedmiotem oferty publicznej objętej prospektem emisyjnym albo memorandum informacyjnym
załączonym do zawiadomienia dotyczącego tych akcji, na podstawie przepisów o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – od
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dnia odpowiednio zatwierdzenia prospektu albo złoŜenia zawiadomienia, przy czym wnioski o zatwierdzenie
prospektu albo zawiadomienie nie mogą zostać złoŜone po upływie czterech miesięcy od dnia powzięcia uchwały
o podwyŜszeniu kapitału zakładowego (art. 431 § 4 Ksh). Objętych zostało 488915 Akcji serii C, wniosek do sądu
rejestrowego o podwyŜszenie kapitału zakładowego Spólki w drodze emisji tych akcji został złoŜony w dniu 21
marca 2008 r.

Prawa do Akcji serii C utworzone zostaną na podstawie Ustawy o Obrocie.

PoniŜej zamieszczono treść uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 6 lutego
2008 r., stanowiących podstawę emisji Akcji serii C poprzez ofertą prywatną.

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia InteliWISE Spółki Akcyjnej („Spółka”)

z dnia 6 lutego 2008 r.

w sprawie podwyŜszenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany statutu Spółki

Działając na podstawie art. 431 § 1, art. 431 § 2 pkt 1, art. 432 i art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek
handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą InteliWISE Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie („Spółka”) uchwala, co następuje: ----------------------------------------------------------------------------------------

1. PodwyŜsza się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 500000 (pięćset tysięcy) złotych, do kwoty nie większej niŜ
555000 (pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy) złotych, to jest o kwotę nie większą niŜ 55000 (pięćdziesiąt pięć
tysięcy) złotych; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. PodwyŜszenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w punkcie 1 powyŜej, nastąpi w drodze emisji
nie więcej niŜ 550000 (pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, obejmującej akcje od
numeru 1 do numeru 550000, o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy)  kaŜda („Akcje Serii C”).

3. Akcje Serii C będą oferowane w trybie subskrypcji prywatnej. ---------------------------------------------------------------

4. Akcje Serii C zostaną objęte wyłącznie za wkłady pienięŜne. Wkłady na pokrycie Akcji Serii C wniesione
zostaną przed zarejestrowaniem podwyŜszenia kapitału zakładowego Spółki. -----------------------------------------

5. Akcje Serii C będą wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect prowadzonym
przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -------------------------------------------------------------------

6. Akcje serii C będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do
podziału za rok obrotowy 2008, to jest od dnia 1 stycznia 2008 r. ----------------------------------------------------------

7. Umowy o objęciu Akcji Serii C powinny zostać zawarte przez Spółkę do dnia 6 sierpnia 2008 r. ---------

8. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powód pozbawienia dotychczasowych
akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji Serii C, stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały, działając
w interesie Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie pozbawia niniejszym dotychczasowych akcjonariuszy
Spółki w całości prawa poboru Akcji Serii C.

9. W związku z emisją Akcji Serii C Walne Zgromadzenie upowaŜnia Zarząd Spółki do:

a. podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyŜszeniem kapitału zakładowego Spółki na podstawie
punktów od 1 do 6 powyŜej;

b. ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii C;

c. oznaczenia (ustalenia) podmiotów, którym zostaną zaoferowane Akcje Serii C, wraz ze wskazaniem
ilości Akcji Serii C, która zostanie zaoferowana poszczególnym tym podmiotom;

d. złoŜenia w imieniu Spółki podmiotom oznaczonym przez Zarząd zgodnie z postanowieniami punktu c
powyŜej, we właściwej formie, ofert objęcia Akcji Serii C, w ilościach ustalonych przez Zarząd zgodnie z
postanowieniami punktu c powyŜej, za wkłady pienięŜne, po cenie emisyjnej ustalonej przez Zarząd
zgodnie z postanowieniami punktu b powyŜej;

e. zawarcia umów o objęciu Akcji Serii C z podmiotami które przyjmą ofertę złoŜoną przez Zarząd zgodnie
z postanowieniami punktu d powyŜej;

f. określenia szczegółowych zasad płatności za Akcje Serii C, z zastrzeŜeniem postanowień punktu 4
powyŜej;
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g. ustalenia szczegółowych zasad przydziału Akcji Serii C oraz dokonania przydziału Akcji Serii C;

h. złoŜenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego w trybie
art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych.

10. W związku z podwyŜszeniem kapitału zakładowego Spółki zgodnie z punktami od 1 do 7 powyŜej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia dokonać zmiany Art. 7 ust.1 statutu
Spółki, który otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy wynosi 555000 (pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy) złotych i dzieli się na 5000000 (pięć
milionów) akcji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) kaŜda oraz 550000 (pięćset
pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) kaŜda.”

11. Zgodnie z art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upowaŜnia Radę
Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone
niniejszą uchwałą.

ZAŁĄCZNIK NR 1

Opinia Zarządu InteliWISE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie („Spółka”)

w sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy

w odniesieniu do akcji serii C Spółki („Akcje Serii C”)

Zarząd InteliWISE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając w trybie art. 433 § 2 Kodeksu
spółek handlowych przedstawia swoją opinię w sprawie wyłączenia prawa poboru Akcji Serii C:

Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy w związku z emisją Akcji Serii C jest w pełni
uzasadnione w związku z koniecznością pozyskania przez Spółkę środków finansowych, które zostaną
przeznaczone na dalszy rozwój Spółki. Zgodnie z posiadanymi przez Zarząd informacjami dotychczasowi
Akcjonariusze nie posiadają niezbędnych, wolnych środków, które mogliby przeznaczyć na podwyŜszenie
kapitału zakładowego. Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy, pozwalając na pozyskanie
nowych inwestorów, przyczyni się do umocnienia pozycji Spółki wobec podmiotów prowadzących działalność
konkurencyjną. Pozyskanie nowych inwestorów umoŜliwi jednocześnie wzrost wiarygodności Spółki oraz
przyczyni się do zwiększenia dynamiki jej rozwoju. Jednocześnie Zarząd Spółki proponuje by cena emisyjna Akcji
Serii C została ustalona przez Zarządu Spółki. UpowaŜnienie Zarządu Spółki do ustalenia ceny emisyjnej Akcji
Serii C umoŜliwi jej ustalenie na poziomie adekwatnym do aktualnej wartości Spółki oraz w oparciu o analizę
oczekiwań inwestorów.

PoniŜej zamieszczono treść uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 6 lutego
2008 r., stanowiącej podstawę ubiegania się o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku
NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz dematerializacji Akcji
serii A, PDA oraz Akcji serii C Spółki.

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia InteliWISE Spółki Akcyjnej („Spółka”)

z dnia 6 lutego 2008 r.

w sprawie w sprawie ubiegania się o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku
NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

oraz dematerializacji akcji serii A, praw do akcji serii C oraz akcji serii C Spółki,

oraz w sprawie upowaŜnienia do zawarcia umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3 w zw. z art. 28 ust. 2
ustawy z dnia 29 lipca roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184, poz. 1539, z późn. zm.), „Ustawą o
Ofercie”, niniejszym postanawia o ubieganiu się o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku
NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.: (i) akcji serii A Spólki
(„Akcje Serii A”), (ii) praw do akcji serii C Spółki („PDA Serii C”), (iii) akcji serii C Spółki („Akcje serii C”). Akcje
Serii A, PDA Serii C oraz Akcje Serii C zwane są dalej łącznie: „Instrumentami Wprowadzanymi”.
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2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3 Ustawy o Ofercie postanawia o
dematerializacji Instrumentów Wprowadzanych, oraz działając na podstawie art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca
2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538, z późn. zm.) upowaŜnia Zarząd Spółki
do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Instrumentów
Wprowadzanych oraz do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do dopuszczenia Instrumentów
Wprowadzanych do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A.

3.3. Oznaczenie dat, od których akcje Emitenta uczestniczą w dywidendzie

Statut Emitenta nie przewiduje szczególnych regulacji w tym zakresie.

Akcje serii A dają prawo do uczestnictwa w dywidendzie począwszy od dywidendy za rok obrotowy 2008
rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2008 roku, a kończący się w dniu 31 grudnia 2008 roku. W dniu 8 kwietnia
2008 r. WZ Emitenta podjęło uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy oraz uchwałę
o pokryciu straty netto uzyskanej w roku obrotowym 2007.

Zgodnie z uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 6 lutego 2008 r., Akcje serii C
dają prawo do uczestnictwa w dywidendzie począwszy od dywidendy za rok obrotowy 2008 rozpoczynający się w
dniu 1 stycznia 2008 roku, a kończący się w dniu 31 grudnia 2008 roku.

Wszystkie wyemitowane akcje Emitenta są równe w prawie do dywidendy.

3.4. Wskazanie praw z instrumentów finansowych i zasad ich realizacji

Prawa związane z Akcjami i PDA określają przepisy prawa, w szczególności Ksh, Ustawy o Obrocie, Ustawa o
Ofercie, jak równieŜ postanowienia Statutu. Zalecane jest zasięganie szczegółowych informacji w zakresie praw
związanych z Akcjami u doradców prawnych.

Zgodnie z art. 3 pkt 29 Ustawy o Obrocie posiadaczom PDA przysługuje uprawnienie do otrzymania, niemających
formy dokumentu, Akcji serii C. Uprawnienie to powstaje z chwilą dokonania przydziału Akcji serii C i wygasa z
chwilą zarejestrowania Akcji serii C w depozycie papierów wartościowych albo z dniem uprawomocnienia się
postanowienia sądu rejestrowego odmawiającego wpisu podwyŜszenia kapitału zakładowego Emitenta do
rejestru przedsiębiorców.

Akcjonariuszom Emitenta przysługują następujące prawa o charakterze korporacyjnym i majątkowym:

Prawa o charakterze majątkowym:

Prawo do dywidendy

Zgodnie z art. 347 § 1 Ksh akcjonariuszom przysługuje prawo do udziału w zysku Emitenta wykazanym w
sprawozdaniu finansowym za poprzedni rok obrotowy, zbadanym przez biegłego rewidenta, przeznaczonym
przez Walne Zgromadzenie do podziału między akcjonariuszy Emitenta. Zysk rozdziela się proporcjonalnie do
ilości akcji posiadanych przez poszczególnych akcjonariuszy na dzień, według którego ustala się listę
akcjonariuszy, uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy). Statut Emitenta nie
przewiduje uprzywilejowania Akcji w zakresie prawa do dywidendy. Wszystkie Akcje istniejące są w pełni pokryte,
co znaczy, iŜ na kaŜdą Akcję przypada dywidenda w takiej samej wysokości. Zgodnie z uchwałą nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 6 lutego 2008 r., Akcje serii C (a takŜe Akcje serii A)
dają prawo do uczestnictwa w dywidendzie począwszy od dywidendy za rok obrotowy 2008 rozpoczynający się w
dniu 1 stycznia 2008 roku, a kończący się w dniu 31 grudnia 2008 roku.

Data powstania prawa do dywidendy

Art. 348 § 3 Ksh stanowi, iŜ zwyczajne walne zgromadzenie spółki publicznej ustala dzień dywidendy oraz termin
wypłaty dywidendy na dzień powzięcia uchwały o podziale zysku albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc
od tego dnia. Dzień dywidendy moŜe zostać wyznaczony na dzień powzięcia uchwały o podziale zysku albo w
okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia.

Termin, po którym wygasa prawo do dywidendy, oraz wskazanie osoby, na rzecz której działa takie

wygaśnięcie prawa

Akcjonariusze Emitenta mogą realizować roszczenie o wypłatę dywidendy do upływu terminu jego przedawnienia.
Roszczenie o wypłatę dywidendy ulega przedawnieniu na zasadach określonych w Kc. Nie wypłacone dywidendy
pozostają jako zyski nadzwyczajne.
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Ograniczenia i procedury związane z dywidendami w przypadku posiadaczy akcji będących

nierezydentami

Ograniczenia i procedury związane z dywidendami w przypadku posiadaczy akcji będących nierezydentami
zostały opisane w dalszej części Dokumentu w punkcie 3.6. dotyczącym informacji o podatkach od dochodu
uzyskiwanego z papierów wartościowych.

Stopa dywidendy lub sposób jej wyliczenia, częstotliwość, akumulowany oraz nieakumulowany charakter

wypłat

Stopa dywidendy lub sposób jej wyliczenia winna zostać określona uchwałą Walnego Zgromadzenia o
przeznaczeniu zysku do wypłaty akcjonariuszom. Według art. 348 § 1 Ksh kwota przeznaczona do podziału
między akcjonariuszy nie moŜe przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski
z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które
mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy. Kwotę tę naleŜy pomniejszyć o niepokryte straty, akcje własne
oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub statutem powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na
kapitały zapasowy lub rezerwowe. Uchwała Walnego Zgromadzenia o wypłacie dywidendy moŜe określać, Ŝe
kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy obejmie niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz kwoty
przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowego, które mogą być przeznaczone na
wypłatę dywidendy.

Statut nie przewiduje akumulowanego charakteru wypłaty dywidendy.

Zgodnie z art. 59 Statutu, o ile spełnione zostały wymagania określone dla wypłaty zaliczki na poczet dywidendy
określone w przepisach Ksh, Zarząd jest uprawniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet
przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeŜeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.
Rada Nadzorcza wyraŜa zgodę na dokonanie przez Zarząd wypłaty zaliczki. Wypłata zaliczki odbywa się na
podstawie przepisów Ksh

Prawo poboru w ofertach subskrypcji papierów wartościowych tej samej klasy

W myśl art. 433 Ksh akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku
proporcjonalnym do liczby posiadanych akcji. W interesie Emitenta Walne Zgromadzenie moŜe pozbawić
akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części. Uchwała Walnego Zgromadzenia wymaga większości
co najmniej 4/5 głosów oddanych. Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru nowych akcji moŜe nastąpić w
przypadku, gdy zostało to zapowiedziane w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Zarząd przedstawia
Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną
cenę emisyjną akcji bądź sposób jej ustalenia (art. 433 § 2 Ksh).

Prawo do udziału w nadwyŜkach Emitenta w przypadku likwidacji

W myśl art. 474 § 1 Ksh, po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli Emitenta, lecz nie wcześniej niŜ przed
upływem roku od dnia ostatniego ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli, moŜe nastąpić podział
pomiędzy akcjonariuszy majątku Emitenta pozostałego po takim zaspokojeniu. Majątek pozostały po
zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli Emitenta, stosownie do art. 474 § 2 Ksh dzieli się pomiędzy
akcjonariuszy Emitenta w stosunku proporcjonalnym do dokonanych przez kaŜdego z akcjonariuszy wpłat na
kapitał zakładowy Emitenta. Statut Emitenta nie przewiduje Ŝadnego uprzywilejowania w tym zakresie.

Prawo do zamiany akcji

Jest to prawo do zamiany postaci akcji z akcji imiennych na akcje na okaziciela i na odwrót, które inicjowane jest
zgodnie z art. 334 § 2 Ksh przez akcjonariusza. Ze względu na zdematerializowanie Akcji akcjonariuszom
posiadającym Akcje nie będzie przysługiwać roszczenie o wydanie dokumentu akcji w trybie art. 328 § 5 Ksh.

Postanowienia w sprawie umorzenia

Zgodnie z art. 12 Statutu Akcje mogą być umarzane poprzez obniŜenie kapitału zakładowego na mocy uchwały
Walnego Zgromadzenia (i) za zgodą i na pisemny wniosek akcjonariusza w drodze nabycia Akcji przez Spółkę w
celu umorzenia (umorzenie dobrowolne), lub (ii) bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe). Umorzenie
Akcji wymaga uchwały WZ Spółki. Zgodnie z art. 12 ust. 3 umorzenie Akcji nastąpi za zapłatą akcjonariuszowi,
którego Akcje będą umarzane, wynagrodzenia mogącego pochodzić z czystego zysku Spółki zgromadzonego w
kapitałach rezerwowych Spółki. Wysokość i tryb wypłacanego akcjonariuszowi wynagrodzenia ustalona zostanie
przez Walne Zgromadzenie podejmujące uchwałę o umorzeniu akcji. W przypadku zapłaty wynagrodzenia za
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umorzone Akcje z czystego zysku Spółki datą umorzenia Akcji będzie data podjęcia przez Walne Zgromadzenie
uchwały o umorzeniu Akcji. Zgodnie z art. 12 ust. 6 Statutu umorzenie przymusowe Akcji następuje w przypadku:

1) śmierci akcjonariusza, który nie pozostawia po sobie spadkobierców, lub gdy w terminie dwóch lat
spadkobiercy zmarłego akcjonariusza nie zawiadomią pisemnie Spółki o złoŜeniu wniosku do Sądu o
stwierdzenie nabycia spadku,

2) zawarcia umowy o przeniesieniu Akcji imiennych bez uprzedniego wyraŜenia pisemnej zgody przez Zarząd –
jeŜeli wymóg uzyskania takiej zgody wynika z niniejszego Statutu.

Zgodnie z art. 419 § 1 Ksh, jeŜeli w spółce akcyjnej istnieją akcje o róŜnych uprawnieniach, uchwały o zmianie
statutu, obniŜeniu kapitału zakładowego i umorzeniu akcji, mogące naruszyć prawa akcjonariuszy danego rodzaju
akcji, powinny być powzięte w drodze oddzielnego głosowania w kaŜdej grupie (rodzaju) akcji. W kaŜdej grupie
akcjonariuszy uchwała powinna być powzięta większością głosów, jaka jest wymagana do powzięcia tego rodzaju
uchwały na Walnym Zgromadzeniu.

Prawo zbywania posiadanych akcji

W związku z art. 337 Ksh rozporządzanie Akcjami serii A podlega opisanym poniŜej ograniczeniom tylko w
przypadku ich (ich części) uprzedniej konwersji z akcji na okaziciela na akcje imienne.

KaŜdy akcjonariusz ma prawo do zbywania posiadanych przez siebie Akcji, przy czym zgodnie z art. 11 ust. 2
zbywanie Akcji serii A pomiędzy Akcjonariuszami a osobami trzecimi (przy czym pod pojęciem „osoby trzeciej”
rozumie się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę nie posiadającą osobowości prawnej, nie będącą
akcjonariuszem Spółki), ograniczone zostało w ten sposób, iŜ: (i) sprzedaŜ Akcji serii A jest ograniczona w ten
sposób, iŜ kaŜdemu z pozostałych (innych niŜ zbywający) Akcjonariuszy przysługuje prawo pierwokupu w
stosunku do Akcji serii A przeznaczonych do sprzedaŜy na zasadach określonych art. 11 ust. 4 (przy czym
sprzedaŜ Akcji serii A nie jest ograniczona koniecznością uzyskania zgody Walnego Zgromadzenia), (ii) zbycie
Akcji serii A w formie innej niŜ sprzedaŜ jest dopuszczalne, o ile Walne Zgromadzenie wyrazi na to zgodę w
formie uchwały podjętej większością 91% głosów, w obecności co najmniej 91% kapitału zakładowego, oraz (iii)
przedmiotem zbycia nie moŜe być ułamkowa część Akcji serii A; przy czym pod pojęciem „zbycia” rozumie się
wszelkie czynności prawne, zarówno odpłatne, jak i pod tytułem darmym, zarówno zobowiązujące, jak i
rozporządzające lub o podwójnym skutku, na podstawie których ma nastąpić przeniesienie własności Akcji serii
A, w tym sprzedaŜ, darowiznę, wniesienie Akcji serii A jako wkładu niepienięŜnego na pokrycie kapitału
zakładowego lub datio in solutum. Zbycie akcji serii A z naruszeniem postanowień niniejszego artykułu czyni taką
czynność prawną niewaŜną i bezskuteczną wobec Spółki.

Zgodnie z art. 11 ust. 3 Statutu sprzedaŜ Akcji serii A na rzecz osoby trzeciej bez zachowania trybu określonego
art. 11 ust. 4 Statutu czyni taką czynność prawną niewaŜną i bezskuteczną wobec Spółki.

Zgodnie z art. 11 ust. 5 Statutu ograniczenia w zbywaniu akcji określone w art. 11 ust. 2 – 4 Statutu nie dotyczą
Akcji innych niŜ Akcje serii A. Na podstawie art. 11 ust. 6 Statutu zbywanie Akcji serii A nie podlega
ograniczeniom określonym w ust. 2 - 4 od chwili wprowadzenia Akcji do obrotu na rynku regulowanym lub do
alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect.

Capital call

Statut Emitenta nie zawiera Ŝadnych postanowień, z których wynikałoby zobowiązanie do dalszego wezwania
kapitałowego (capital call) przez Emitenta.

Prawa o charakterze korporacyjnym:

Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, zabierania głosu oraz głosowania

Według art. 412 Ksh, wszyscy akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez
pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem niewaŜności. Członek Zarządu i
pracownik Emitenta nie mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu (art. 412 § 2 i § 3 Ksh).

Od momentu dematerializacji, zgodnie z art. 9 Ustawy o Obrocie, Akcje dają prawo do uczestnictwa w Walnym
Zgromadzeniu, pod warunkiem złoŜenia w siedzibie Emitenta, najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego
Zgromadzenia, imiennego świadectwa depozytowego, wystawionego jego posiadaczowi przez podmiot
prowadzący rachunek papierów wartościowych, poświadczającego posiadanie przez akcjonariusza uprawnień do
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. W myśl art. 11 Ustawy o Obrocie, od momentu wystawienia świadectwa
depozytowego papiery wartościowe w liczbie wskazanej w treści świadectwa nie mogą być przedmiotem obrotu –
do chwili utraty jego waŜności albo zwrotu świadectwa wystawiającemu przed upływem terminu jego waŜności.
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Na ten okres wystawiający blokuje odpowiednią liczbę papierów wartościowych na rachunku papierów
wartościowych akcjonariusza.

W myśl art. 411 Ksh i art. 10 Statutu jedna Akcja daje prawo do jednego głosu na WZ Emitenta.

Według art. 413 Ksh akcjonariusz nie moŜe ani osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik innej
osoby, głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec Emitenta z jakiegokolwiek
tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec Emitenta oraz sporu pomiędzy nim a
Emitentem.

Zwraca się uwagę inwestorów na art. 51 Statutu określający uchwały WZ, do podjęcia których wymagana jest
kwalifikowana większość głosów określona w tym artykule Statutu, a takŜe na art. 53 Statutu, zgodnie z którym
uprawnienie do zwoływania Walnego Zgromadzenia przysługuje takŜe bezpośrednio Spółce Prokom Software
S.A. (obecnie Asseco Poland S.A.) z siedzibą w Warszawie (lub jego następcy prawnemu), na takich samych
zasadach jak Radzie Nadzorczej na podstawie art. 399 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, niezaleŜnie od liczby
posiadanych Akcji.

Prawo akcjonariusza do uzyskania informacji o Emitencie

Prawo to zapisane zostało w art. 428 Ksh, zgodnie z którym podczas obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd jest
obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego Ŝądanie informacji dotyczących Emitenta, jeŜeli jest to
uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Zarząd powinien odmówić udzielenia informacji w
przypadku, gdy: (i) mogłoby to wyrządzić szkodę InteliWISE albo spółce z nią powiązanej, albo spółce lub
spółdzielni zaleŜnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych
przedsiębiorstwa, (ii) mogłoby narazić członka Zarządu na poniesienie odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej
lub administracyjnej.

Prawo Ŝądania wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami

Prawo Ŝądania wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami zapisane jest w art. 385 § 3 Ksh. Na wniosek
akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/5 część kapitału zakładowego wybór Rady Nadzorczej powinien
być dokonany przez najbliŜsze Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

Prawo do Ŝądania zbadania przez biegłego określonego zagadnienia związanego z utworzeniem spółki

publicznej lub prowadzeniem jej spraw (rewident do spraw szczególnych)

PowyŜsze prawo reguluje art. 84 ust. 1 Ustawy o Ofercie, w myśl którego na wniosek akcjonariusza lub
akcjonariuszy spółki publicznej, posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów, Walne Zgromadzenie moŜe
podjąć uchwałę w sprawie zbadania przez biegłego (na koszt spółki) określonego zagadnienia, związanego z
utworzeniem spółki lub prowadzeniem jej spraw (rewident do spraw szczególnych).

Akcjonariusze ci mogą w tym celu Ŝądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub Ŝądać
umieszczenia sprawy podjęcia tej uchwały w porządku obrad najbliŜszego Walnego Zgromadzenia.

Prawo do złoŜenia wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz do złoŜenia wniosku

o umieszczenie w porządku obrad poszczególnych spraw

Stosownie do art. 400 Ksh akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/10 kapitału
zakładowego Emitenta przysługuje prawo do złoŜenia wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia oraz do złoŜenia wniosku o umieszczenie w porządku obrad poszczególnych spraw. śądanie takie
naleŜy złoŜyć na piśmie do Zarządu najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego
Zgromadzenia.

Prawo do zaskarŜania uchwał Walnego Zgromadzenia

W myśl art. 422 Ksh uchwała podjęta przez Walne Zgromadzenie sprzeczna ze Statutem bądź dobrymi
obyczajami i godząca w interes Emitenta lub mająca na celu pokrzywdzenie akcjonariusza moŜe być zaskarŜona
w drodze wytoczonego przeciwko Emitentowi powództwa o uchylenie uchwały przez akcjonariusza, który: (i)
głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zaŜądał zaprotokołowania sprzeciwu, (ii) został bezzasadnie
niedopuszczony do udziału w Walnym Zgromadzeniu, (iii) nie był obecny na Walnym Zgromadzeniu, ale jedynie
w przypadku gdy Walne Zgromadzenie zostało zwołane w sposób wadliwy bądź uchwałę powzięto w sprawie
nieobjętej porządkiem obrad.

Ponadto, stosownie do art. 425 Ksh, uchwała moŜe być zaskarŜona w drodze wytoczonego przeciwko Emitentowi
powództwa o stwierdzenie niewaŜności uchwały, jeŜeli jest ona sprzeczna z przepisami prawa. Termin do
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wniesienia powództwa o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia wynosi miesiąc od dnia otrzymania
wiadomości o uchwale, nie później jednak niŜ trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały. Natomiast w terminie 30
dni od dnia ogłoszenia uchwały Walnego Zgromadzenia, nie później jednak niŜ w terminie roku od dnia powzięcia
uchwały, moŜe zostać wytoczone powództwo o stwierdzenie niewaŜności uchwały Walnego Zgromadzenia.

Prawo do otrzymania imiennego świadectwa depozytowego

Stosownie do art. 328 § 6 Ksh akcjonariuszowi przysługuje uprawnienie do imiennego świadectwa depozytowego
wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, zgodnie z przepisami Ustawy o
Obrocie.

Prawo do Ŝądania wydania odpisów sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta i sprawozdania

finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta

Zgodnie z art. 395 § 4 Ksh na Ŝądanie kaŜdego akcjonariusza wydaje się odpis sprawozdania Zarządu z
działalności Emitenta i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii
biegłego rewidenta, najpóźniej na 15 dni przed Walnym Zgromadzeniem.

Prawo do przeglądania listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz

do odpisu z tej listy

Według art. 407 § 1 Ksh akcjonariusz moŜe przeglądać w lokalu Zarządu listę akcjonariuszy uprawnionych do
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz Ŝądać odpisu tej listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia.

Prawo do  Ŝądania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia

Zgodnie z art. 407 § 2 Ksh kaŜdy akcjonariusz ma prawo Ŝądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych
porządkiem obrad, w terminie tygodnia przed datą Walnego Zgromadzenia.

Prawo do złoŜenia wniosku o sprawdzenie listy obecności na Walnym Zgromadzeniu

Prawo do złoŜenia wniosku o sprawdzenie listy obecności na Walnym Zgromadzeniu jest to prawo określone w
art. 410 § 2 Ksh. Na wniosek akcjonariuszy, posiadających jedną dziesiątą kapitału zakładowego
reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu, lista obecności na tym Walnym Zgromadzeniu powinna być
sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję, złoŜoną co najmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo
wyboru jednego członka takiej komisji.

Prawo do przeglądania księgi protokołów oraz do odpisów uchwał Walnego Zgromadzenia

KaŜdy akcjonariusz ma prawo przeglądać księgę protokołów Walnego Zgromadzenia, a takŜe Ŝądać wydania
poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie (art. 421 § 3 Ksh).

Prawo do wniesienia pozwu o naprawienie szkody wyrządzonej Emitentowi

Prawo to zapisane jest w art. 486 Ksh, mianowicie w przypadku gdy Emitent nie wytoczy powództwa o
naprawienie wyrządzonej mu szkody w terminie roku od dnia ujawnienia czynu wyrządzającego szkodę kaŜdy
akcjonariusz moŜe wnieść pozew o naprawienie takiej szkody.

Prawo Ŝądania udzielenia informacji o istnieniu bądź ustaniu stosunku dominacji lub zaleŜności

W myśl art. 6 §§ 4 i 6 Ksh kaŜdy akcjonariusz moŜe Ŝądać, aby spółka handlowa, która jest akcjonariuszem
Emitenta, udzieliła informacji, czy pozostaje ona w stosunku dominacji lub zaleŜności wobec określonej spółki
handlowej albo spółdzielni będącej akcjonariuszem Emitenta oraz ujawniła liczbę akcji lub głosów, albo liczbę
udziałów lub głosów, jakie posiada, w tym jako zastawnik, uŜytkownik lub na podstawie porozumień z innymi
osobami. Akcjonariusz moŜe ponadto Ŝądać udzielenia informacji o ustaniu stosunku dominacji lub zaleŜności.

3.5. Określenie podstawowych zasad polityki Emitenta co do wypłaty dywidendy w
przyszłości

Decyzje o przeznaczeniu zysku podejmuje corocznie WZA, jednakŜe Zarząd Emitenta zamierza w okresie
najbliŜszych dwóch lat obrotowych, to jest za lata 2008 i 2009 wnioskować o przeznaczenie całego zysku (poza
obowiązkowymi wpłatami na kapitał zapasowy) na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem zebranych na nim
środków na dalszy rozwój Spółki.
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3.6. Informacje o zasadach opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem i
obrotem instrumentami finansowymi objętymi dokumentem informacyjnym, w
tym wskazanie płatnika podatku

Informacje zamieszczone w niniejszym punkcie mają charakter ogólnej informacji. Zaleca się wszystkim
Inwestorom w indywidualnych przypadkach skorzystanie z porad wyspecjalizowanych doradców podatkowych,
finansowych i prawnych.

Dochody ze sprzedaŜy papierów wartościowych uzyskiwane przez osoby fizyczne i prawne

Opodatkowanie dochodów osób fizycznych ze sprzedaŜy akcji

Zgodnie z art. 30 b ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych od dochodów uzyskanych m.in. z
odpłatnego zbycia papierów wartościowych podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu. Zasada ta
jest stosowana z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest
Rzeczpospolita Polska. Zastosowanie stawki podatku wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego
opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z tymi umowami jest moŜliwe pod warunkiem posiadania przez
podatnika certyfikatu rezydencji, wydanego przez właściwy organ administracji podatkowej miejsca zamieszkania
podatnika.

Przez dochód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych rozumieć naleŜy nadwyŜkę uzyskanych z tego tytułu
przychodów, tj. wartości papierów wartościowych wyraŜonej w cenie umowy sprzedaŜy, nad kosztami uzyskania
przychodu, tj. w szczególności wydatkami poniesionymi na ich nabycie lub objęcie, osiągniętą w roku
podatkowym. Po zakończeniu danego roku podatkowego podatnicy osiągający dochody z odpłatnego zbycia
papierów wartościowych są zobowiązani wykazać je w rocznym zeznaniu podatkowym, obliczyć naleŜny podatek
dochodowy i odprowadzić go na rachunek właściwego organu podatkowego.

Wskazanych dochodów nie łączy się z dochodami osiąganymi z innych tytułów. Opisane zeznanie podatkowe
podatnicy powinni sporządzić na podstawie przekazanych im, w terminie do końca lutego roku następującego po
roku podatkowym, przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki
organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, imiennych informacji o wysokości
osiągniętego dochodu.

PowyŜszych przepisów nie stosuje się, jeŜeli odpłatne zbycie papierów wartościowych następuje w wykonywaniu
działalności gospodarczej, gdyŜ w takim przypadku przychody z ich sprzedaŜy kwalifikowane powinny być jako
pochodzące z wykonywania takiej działalności i rozliczone na zasadach ogólnych.

Opodatkowanie dochodów osób prawnych ze sprzedaŜy akcji

Zgodnie z Ustawą o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, podatek od dochodów osiągniętych przez
podatników podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 19% podstawy opodatkowania. Zasada ta jest
stosowana z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita
Polska. Zastosowanie stawki podatku wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo
niepobranie podatku zgodnie z tymi umowami jest moŜliwe pod warunkiem posiadania przez podatnika certyfikatu
rezydencji, wydanego przez właściwy organ administracji podatkowej według miejsca siedziby podatnika.

Przedmiotem opodatkowania jest dochód stanowiący róŜnicę pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania,
czyli wydatkami poniesionymi na nabycie lub objęcie akcji, określonymi zgodnie z przepisami Ustawy o Podatku
Dochodowym od Osób Prawnych. Dochód uzyskany ze sprzedaŜy akcji łączy się z pozostałymi dochodami i
podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

Osoby prawne, które sprzedały akcje, zobowiązane są do wykazania uzyskanego z tego tytułu dochodu w
składanej co miesiąc deklaracji podatkowej o wysokości dochodu lub straty osiągniętych od początku roku
podatkowego oraz do wpłacenia na rachunek właściwego urzędu skarbowego zaliczki od sumy opodatkowanych
dochodów uzyskanych od początku roku podatkowego. Zaliczkę oblicza się jako róŜnicę pomiędzy podatkiem
naleŜnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego, a sumą zaliczek zapłaconych za poprzednie
miesiące tego roku.

Opodatkowanie dochodów z tytułu dywidendy

Opodatkowanie dochodów osób fizycznych z tytułu dywidendy

Zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych od uzyskanych na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej dochodów (przychodów) z tytułu dywidend i innych przychodów z tytułu udziałów w
zyskach osób prawnych pobiera się 19 % zryczałtowany podatek dochodowy.
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Zryczałtowany podatek dochodowy pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania tego przychodu.
Ww. dochodów (przychodów) nie łączy się z dochodami opodatkowanymi według progresywnej skali.

Zasadę powyŜszą stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest
Rzeczpospolita Polska. JednakŜe zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy w sprawie
zapobieŜenia podwójnemu opodatkowaniu albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest moŜliwe, pod
warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika do celów podatkowych uzyskanym od niego
zaświadczeniem (certyfikat rezydencji), wydanym przez właściwy organ administracji podatkowej miejsca
zamieszkania podatnika.

Płatnicy dokonujący wypłaty dywidendy lub stawiający do dyspozycji podatnika pieniądze lub wartości pienięŜne z
tytułu dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych obwiązani są, zgodnie z art. 41
ust. 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od osób
fizycznych. Płatnicy przekazują kwoty podatku w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w
którym pobrano podatek, na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy
według miejsca zamieszkania, bądź siedziby płatnika, przesyłając równocześnie deklaracje według ustalonego
wzoru.

Opodatkowanie dochodów osób prawnych z tytułu dywidendy

Dochody z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub
zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (z zastrzeŜeniem wynikającym ze stosownych przepisów) są
opodatkowane podatkiem dochodowym od osób prawnych w wysokości 19% uzyskanego przychodu. (art. 22
Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych).

Na mocy art. 26 ust. 1 i 3 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych wskazane w tym przepisie
podmioty, które dokonują wypłat naleŜności z tytułu dywidend są obowiązane jako płatnicy pobierać w dniu
dokonania wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy. Kwoty podatku przekazane zostają w terminie do 7 dnia
miesiąca następującego po miesiącu, w którym został on pobrany, na rachunek urzędu skarbowego, którym
kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby podatnika, a w przypadku podatników
niemających w Polsce siedziby lub zarządu – na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu
skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych. W terminie przekazania kwoty pobranego
podatku płatnicy są obowiązani przesłać urzędowi skarbowemu deklaracje, a podatnikowi, w terminie do końca 3
miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym dokonano wypłat, informacje o pobranym podatku,
sporządzone według ustalonego wzoru.

Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy w sprawie zapobieŜenia podwójnemu
opodatkowaniu albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest moŜliwe, pod warunkiem udokumentowania
miejsca siedziby podatnika do celów podatkowych uzyskanym od niego zaświadczeniem (certyfikat rezydencji),
wydanym przez właściwy organ administracji podatkowej. Kwotę podatku uiszczonego od otrzymanych dywidend
i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej odlicza się od kwoty podatku od pozostałych dochodów osoby prawnej obliczonego na zasadach
określonych w stosownych przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W razie braku
moŜliwości odliczenia w danym roku podatkowym, kwotę podatku odlicza się w następnych latach podatkowych.

Ponadto, na podstawie art. 22 ust. 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, zwalnia się od podatku
dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych,
jeŜeli spełnione są łącznie następujące warunki:

• wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka będąca
podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

• uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób
prawnych jest spółka podlegająca w Rzeczpospolitej Polskiej lub w innym niŜ Rzeczpospolita Polska
państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie naleŜącym do Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na
miejsce ich osiągania,

• spółka, o której mowa w art. 22 ust. 4 pkt 2 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, posiada
bezpośrednio nie mniej niŜ 10% akcji w kapitale spółki, o której mowa w pkt 1 Ustawy o Podatku
Dochodowym od Osób Prawnych,
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• odbiorcą dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach albo
prawnych jest:

• spółka, o której mowa w art. 22 ust. 4 pkt 2 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, albo

• zagraniczny zakład spółki której mowa w art. 22 ust. 4 pkt 2 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób
Prawnych.

PoniŜsze zwolnienie stosuje się w sytuacji, kiedy spółka uzyskująca dochody (przychody) z dywidend oraz inne
przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej posiada udziały (akcje) w spółce wypłacającej te naleŜności nieprzerwanie przez okres dwóch lat.

Zwolnienie te naleŜy stosować równieŜ w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziałów
(akcji) w wysokości określonej w art. 22 ust. 4 pkt 3 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, przez
spółkę uzyskującą dochody z tytułu udziału w zysku osoby prawnej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej, upływa po dniu uzyskania tych dochodów.

Opodatkowanie dochodów z odpłatnego zbycia praw do akcji (PDA)

Prawa do akcji stanowią papiery wartościowe w rozumieniu art. 3 pkt 29 Ustawy o Obrocie oraz art. 5a pkt 11
Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych. Przychody z odpłatnego zbycia PDA są traktowane jako
przychody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, które zgodnie z Ustawą o Podatku Dochodowym od
Osób Fizycznych stanowią przychody z kapitałów pienięŜnych i podlegają opodatkowaniu na takich samych
zasadach jak dochody ze sprzedaŜy akcji w odniesieniu do osób fizycznych. Dochody uzyskiwane w Polsce przez
osoby prawne z tytułu odpłatnego zbycia PDA podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych określonych w
Ustawie o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Zgodnie z art. 9 pkt 9 Ustawy o Podatku od Czynności Cywilnoprawnych sprzedaŜ maklerskich instrumentów
finansowych firmom inwestycyjnym, bądź za ich pośrednictwem, oraz sprzedaŜ tych instrumentów dokonywaną w
ramach obrotu zorganizowanego - w rozumieniu przepisów Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi
zwolniona jest od podatku od czynności cywilnoprawnych. Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi
dopuszcza moŜliwość zawierania umów sprzedaŜy akcji bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego
przedsiębiorstwo maklerskie. W przypadkach takich umowy sprzedaŜy mogą podlegać opodatkowaniu podatkiem
od czynności cywilnoprawnych w wysokości 1% wartości rynkowej zbywanych papierów wartościowych (art. 7
ust. 1 pkt 1 lit. b Ustawy o Podatku od Czynności Cywilnoprawnych). Płatnikami podatku od czynności
cywilnoprawnych są na podstawie art. 10 ust. 2 Ustawy o Podatku od Czynności Cywilnoprawnych notariusze, w
przypadku, gdy sprzedaŜ papierów wartościowych dokonywana jest w formie aktu notarialnego. W pozostałych
przypadkach podatnicy są obowiązani, bez wezwania organu podatkowego, złoŜyć deklarację w sprawie podatku
od czynności cywilnoprawnych oraz obliczyć i wpłacić podatek w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku
podatkowego. Obowiązek powyŜszy ciąŜy na nabywcy akcji.

Podatek od spadków i darowizn

Zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2004 r. Nr 142, poz. 1514, z
późn. zm.), nabycie przez osoby fizyczne w drodze spadku lub darowizny, praw majątkowych, w tym równieŜ
praw związanych z posiadaniem akcji, podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, jeŜeli:

• w chwili otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny spadkobierca lub obdarowany był obywatelem
polskim lub miał miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub

• prawa majątkowe dotyczące akcji są wykonywane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Wysokość stawki podatku od spadków i darowizn jest zróŜnicowana i zaleŜy od rodzaju pokrewieństwa lub
powinowactwa albo innego osobistego stosunku pomiędzy spadkobiercą i spadkodawcą albo pomiędzy
darczyńcą i obdarowanym. W określonych w ww. ustawie przypadkach nabycie w drodze spadku lub darowizny
praw majątkowych (w tym takŜe praw  związanych z posiadaniem akcji) jest zwolnione od podatku.

Odpowiedzialność płatnika

Zgodnie z brzmieniem art. 30 § 1 Ordynacji Podatkowej płatnik, który nie wykonał ciąŜącego na nim obowiązku
obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu –
odpowiada za podatek niepobrany lub podatek pobrany a niewpłacony. Płatnik odpowiada za te naleŜności całym
swoim majątkiem. Odpowiedzialność ta jest niezaleŜna od woli płatnika. Przepisów o odpowiedzialności płatnika
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nie stosuje się wyłącznie w przypadku, jeŜeli odrębne przepisy stanowią inaczej, albo jeŜeli podatek nie został
pobrany z winy podatnika.
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4. Dane o Emitencie

4.1. Podstawowe dane o Emitencie

Tabela. Dane Emitenta

Firma InteliWISE Spółka Akcyjna

Forma prawna Spółka akcyjna

Kraj siedziby Polska

Siedziba Warszawa

Adres 02 – 605 Warszawa, ul. Ursynowska 72

Telefon +48 506 66 33 22

Adres poczty elektronicznej info@inteliwise.com

Strona internetowa www.inteliwise.pl / www.inteliwise.com

NIP 525 23 23 343

REGON 140000046

KRS 0000297672

Źródło. Emitent

4.2. Wskazanie czasu trwania Emitenta

Emitent został utworzony na czas nieoznaczony.

4.3. Wskazanie przepisów prawa, na podstawie których został utworzony Emitent

Emitent został utworzony na podstawie prawa polskiego, w szczególności na podstawie Kodeksu spółek
handlowych.

Emitent został utworzony w wyniku przekształcenia spółki przekształcanej InteliWISE Sp. z o.o. w spółkę
przekształconą InteliWISE S.A. w trybie przewidzianym przez art. 551 i następne Ksh i działa zgodnie z
przepisami Ksh.

4.4. Wskazanie sądu, który wydał postanowienie o wpisie do właściwego rejestru

Emitent został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym dnia 23 stycznia 2008 r. przez Sąd Rejonowy dla
m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000297672.

Poprzednio, jako spółka z ograniczona odpowiedzialnością, Emitent został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze
Sądowym dnia 31 stycznia 2005 r. przez Sąd Rejonowy w dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIII
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000227569.

4.5. Opis historii Emitenta

Emitent powstał w wyniku przekształcenia poprzednika prawnego Emitenta – InteliWISE Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością w spółkę akcyjną pod firmą InteliWISE Spółka Akcyjna. Przekształcenie zostało
zarejestrowane przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIII Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego w dniu 23 stycznia 2008 r.

Poprzednik prawny Emitenta – spółka InteliWISE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (pierwotnie pod firmą
Inovattek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Warszawie została w dniu 31 stycznia 2005 r.
zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIII Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego.

PoniŜej przedstawione zostały najistotniejsze daty związane z powstaniem i działalnością Emitenta:
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Rok Opis wydarzeń

2005 • [styczeń] Marek Borzestowski, współzałoŜyciel Wirtualnej Polski, Marek Trojanowicz, były prezes
Optimus Nexus oraz Marcin Strzałkowski, wczesniej odpowiedzialny za brand Wirtualnej Polski oraz
sprzedaz dla klientow indywidualnych, rozpoczynają działalność jako Inovattek Sp. z o.o. nakierowaną na
rozwijanie najnowszych technologii z zakresu Sztucznej Inteligencji, w tym Rozpoznawania Języka
Naturalnego (NLP).

• [czerwiec] Uruchomienie pierwszej wersji inteligentnego doradcy – aplikacji typu virtual human. Prototyp
jest oparty o silnik oparty o AIML oraz pierwszą wizualizację video.

• [grudzień] Testy prototypu avatara InteliWISE Avatar – pierwszego w Polsce i jednego z pierwszych na
świecie wirtualnych asystentów, którzy nie tylko rozpoznają polecenia w jezyku naturalnym, ale
wykorzystują dynamiczną animację video i zaawansowaną syntezę głosu.

2006 • [czerwiec] Pierwsze wdroŜenie Wirtualnego Asystenta InteliWISE – uruchomienie „wirtualnej wiewióry“,
działającej na stronach www TVP.

• [grudzień] WdroŜenie inteligentnego awatara InteliWISE („Inteligentna Recepcjonistka“) na stronach www
Carolina Medical Center.

2007 • [styczeń] Innowacyjne podejście do interfejsów www i systemów obsługi klienta docenia Prokom
Software S.A. (obecnie Asseco Poland S.A. -największy integrator IT w Europie Środkowo-Wschodniej)
obejmuje 10 % udziałów w InteliWISE

• [I i II Q] InteliWISE zostaje partnerem wiodących agencji interaktywnych i sieci dystrybucyjnych (m.in.
Download.com, Tucows.com, DigitalOne, Hypermedia, AMG/NET).

• Rozpoczęcie współpracy z dostawcami technologii wyszukiwawczych i syntezy mowy (Nestprint, Nuance,
IVO Software) oraz ośrodkami naukowymi (m.in. Politechniką Gdańską i Szkołą WyŜszą Psychologii
Społecznej w Warszawie).

• Przeniesienie centrum rozwojowego InteliWISE do Pomorskiego Parku Naukowo – Technologicznego w
Gdyni

• [czerwiec] WdroŜenie przez PLL LOT „Wirtualnej Stewardessy“ – pierwszego wirtualnego asystenta
InteliWISE, ktory ma obsługiwać „duŜy ruch“ i zapytania wielu pasaŜerów. Codziennie prowadzi aŜ do
500 rozmów, odpowiada ze skutecznością ponad 80%. Obsługa klienta LOT zostaje znacznie odciąŜona
- liczba zapytań poprzez formularz elektroniczny spada aŜ do 70%.

• [3 Q] Rozpoczecie przez InteliWISE rozwoju oprogramowania opartego na wielowarstwowych sieciach
semantycznych; powstanie koncepcji platformy technologicznej z elementami silnika, dynamicznego
interfejsu video i syntezy głosu.

• [3 i 4 Q] Znaczące nagrody i wyróŜnienia dla InteliWISE, m.in. ComputerWorld2007 Szeroki Pas dla
Najbardziej innowacyjnego produktu, nagroda WebStarFestiwal 2007 za najlepszą stronę www w
kategorii Turystyka, wyróŜnienie na Baltic Challenge za innowacyjny produkt www, Złoty Medal na
Technicon Innowacje 2007 i wyróŜnienie Prezesa PARP.

• Zawarcie umowy inwestycyjnej z Intel Capital Corporation.

• [grudzień] Uruchomienie przez InteliWISE testowej wersji serwisu dla klientów indywidualnych –
uŜytkownika masowego. Avatou.com jest pierwszym serwisem, który umoŜliwia  nagranie przez kaŜdego
uŜytkownika Internetu swojego własnego video–avatara.

2008 • Rejestracja przekształcenia InteliWISE Sp. z o.o. w InteliWISE S.A.

4.6. Określenie rodzaju i wartości kapitałów (funduszy) własnych Emitenta oraz
zasad ich tworzenia

Zgodnie z art. 56 Statutu Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:

• kapitał zakładowy,
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• kapitał zapasowy,

• kapitał rezerwowy oraz

• inne kapitały i fundusze utworzone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

Kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy Emitenta tworzony jest zgodnie z przepisami Ksh oraz postanowieniami Statutu. Minimalna
wysokość kapitału zakładowego Emitenta, zgodnie z przepisami Ksh, powinna wynosić 500 000 zł (pięćset
tysięcy złotych). Kapitał zakładowy moŜe być podwyŜszany oraz obniŜany.

Kapitał zakładowy Emitenta wynosi 500 000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) i dzieli się na 5 000 000 (pięć milionów)
akcji serii A o numerach od 1 (jeden) do 5 000 000 (pięć milionów) o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy)
kaŜda.

Akcje serii A zostały objęte przez wspólników spółki przekształconej InteliWISE Sp. z o.o. w zamian za udziały w
tej spółce.

Kapitał zapasowy

Zgodnie z art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych, spółka akcyjna jest zobowiązana do tworzenia kapitału
zapasowego przeznaczonego na pokrycie ewentualnej straty. Kapitał zapasowy tworzy się poprzez przekazanie
co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału
zakładowego. Kapitał zapasowy zasila się równieŜ nadwyŜkami z emisji akcji, pozostałymi po pokryciu kosztów
emisji (art. 396 § 2 Ksh). Do kapitału zapasowego wpływają równieŜ dopłaty, które akcjonariusze uiszczają w
zamian za przyznanie szczególnych uprawnień ich dotychczasowym akcjom, o ile dopłaty te nie zostaną uŜyte na
wyrównanie nadzwyczajnych odpisów lub strat (art. 396 § 3 Ksh). Zgodnie z brzmieniem art. 396 § 5 Ksh o uŜyciu
kapitału zapasowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie, z zastrzeŜeniem, Ŝe część kapitału zapasowego w
wysokości 1/3 kapitału zakładowego moŜe być uŜyta jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu
finansowym.

Na dzień 31 grudnia 2007 r. kapitał zapasowy wynosił 1 465,0 tys zł.

Kapitał rezerwowy i inne kapitały i fundusze

Zgodnie z art. 396 § 4 Ksh Statut moŜe przewidywać tworzenie innych kapitałów na pokrycie szczególnych strat
lub wydatków (kapitały rezerwowe). Zgodnie z art. 56 Statutu w Spółce utworzony został kapitał rezerwowy, WZ
Emitenta moŜe tworzyć kapitały i fundusze. O uŜyciu kapitału rezerwowego rozstrzyga WZ (art. 396 § 5 Ksh).  Na
dzień 31 grudnia 2007 r. kapitał rezerwowy wynosił 0,0 zł. W Spółce nie utworzono innych kapitałów niŜ
zakładowy, zapasowy i rezerwowy.

Tabela. Kapitał własny Emitenta

Kapitał własny Stan na 31.12.2007 r.

Kapitał podstawowy (tys. zł) 500,0

Kapitał zapasowy (tys. zł) 1 465,0

Kapitał rezerwowy (tys. zł) 0,0

Zysk (strata) z lat ubiegłych (tys. zł) -378,5

Wynik finansowy netto roku obrachunkowego (tys. zł) -1 325,5

Razem (tys. zł) 260,9

Źródło. Emitent

4.7. Informacje o nieopłaconej części kapitału zakładowego

Kapitał zakładowy Emitenta został opłacony w całości.
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4.8. Informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku
realizacji przez obligatariuszy uprawnień z obligacji zamiennych lub z obligacji
dających pierwszeństwo do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji, ze
wskazaniem wartości warunkowego podwyŜszenia kapitału zakładowego oraz
terminu wygaśnięcia praw obligatariuszy do nabycia tych akcji

Kapitał zakładowy Emitenta został warunkowo podwyŜszony o kwotę 82500 złotych, w drodze emisji 625000 Akcji
serii B1 oraz 200000 Akcji serii B2, w celu zapewnienia moŜliwości realizacji uprawnień osobom uprawnionym z
warrantów subskrypcyjnych serii A i B wyemitowanych przez Emitenta, którzy mogą realizować swoje
uprawnienia nie później niŜ w terminie do 6 lutego 2018 r., chyba Ŝe w związku z zaistnieniem wskazanych w
uchwałach o emisji ww. warrantów okoliczności, termin ten ulegnie skróceniu.

Emitent nie emitował obligacji (w tym obligacji zamiennych ani z prawem pierwszeństwa).

Struktura kapitału zakładowego w podziale na akcje poszczególnych serii została przestawiona uwzględniając
emisję Akcji serii B1 i Akcji serii B2 do następujących podmiotów (przy załoŜeniu zarejestrowania zmiany
wysokości kapitału zakładowego w związku z objętymi 488 915 Akcjami serii C):

• Asseco Poland S.A. – emisja 625 000 Akcji serii B1 o wartości nominalnej 0,10 zł kaŜda,
(przy załoŜeniu, Ŝe Asseco Poland S.A. skorzysta z uprawnienia do objęcia Akcji).

• Intel Capital Corporation – emisja 200 000 Akcji serii B2 o wartości nominalnej 0,10 zł kaŜda
(przy załoŜeniu, Ŝe Intel Capital Corporation skorzysta z uprawnienia do objęcia Akcji).

Tabela. Kapitał zakładowy Emitenta (uwzględniający równieŜ emisję Akcji serii B1 i B2 przy załoŜeniu, Ŝe Intel
Capital Corporation oraz Asseco Poland S.A. skorzystają z uprawnienia do objęcia Akcji serii B2 i B1)

Liczba  akcji (szt.)
Udział w kapitale
zakładowym (%)

Liczba głosów
Udział w ogólnej
liczbie głosów (%)

Seria A 5 000 000 79,19% 5 000 000 79,19%

Seria B1 625 000 9,90% 625 000 9,90%

Seria B2 200 000 3,17% 200 000 3,17%

Seria C 488 915 7,74% 488 915 7,74%

SUMA 6 313 915 100,00% 6 313 915 100,00%

Źródło: Emitent

Tabela. Struktura Akcjonariuszy Emitenta (uwzględniająca równieŜ emisję Akcji serii B1 i B2 przy załoŜeniu, Ŝe
Intel Capital Corporation oraz Asseco Poland S.A. skorzystają z uprawnienia do objęcia Akcji serii B2 i B1)

Liczba
akcji

Wartość
nominalna

Udział w liczbie
wyemitowanych

akcji

Udział w głosach
na WZ EmitentaWyszczególnienie

szt zł % %

Sokrates Inwestycje Sp. z o.o. 2 840 000 284 000,0 44,98% 44,98%

Marcin Strzałkowski 851 500 85 150,0 13,49% 13,49%

Marek Trojanowicz 608 500 60 850,0 9,64% 9,64%

Asseco Poland S.A. 1 125 000 112 500,0 17,82% 17,82%

Intel Capital Corporation 200 000 20 000,0 3,17% 3,17%

Barbara Ratnicka-Kiczka 100 000 10 000,0 1,58% 1,58%

Dom Maklerski PENETRATOR S.A. 100 000 10 000,0 1,58% 1,58%

Inni akcjonariusze 488 915 48 891,5 7,74% 7,74%

RAZEM 6 313 915 631 391,5 100,00% 100,00%

Źródło: Emitent

Dnia 6 lutego 2008 r. Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych
dla Intel Capital Corporation oraz Asseco Poland S.A. Warrant serii B będzie uprawniał Intel Capital Corporation
do objęcia do 200.000 nowych Akcji Serii B2 po cenie równej wartości nominalnej (0,10 zł kaŜda). Prawa
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wynikające z warrantu subskrypcyjnego wygasną w dziesiątą rocznicę od dnia jego emisji. Warranty serii B będą
uprawniały do objęcia 625.000 nowych Akcji serii B2.

W przypadku realizacji swoich uprawnień wynikających z posiadania warrantów przez Intel Capital Corporation i
Asseco Poland S.A., Zarząd zamierza postępować zgodnie z  przepisami wynikającymi z Ksh.

4.9. Wskazanie liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które – na podstawie
statutu przewidującego upowaŜnienie zarządu do podwyŜszenia kapitału
zakładowego, w granicach kapitału docelowego - moŜe być podwyŜszony
kapitał zakładowy, jak równieŜ liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o
które w terminie waŜności dokumentu informacyjnego moŜe być jeszcze
podwyŜszony kapitał zakładowy w tym trybie

Statut nie upowaŜnia Zarządu do podwyŜszenia kapitału zakładowego Emitenta w granicach kapitału
docelowego.

4.10. Wskazanie, na jakich rynkach instrumentów finansowych są lub były notowane
instrumenty finansowe Emitenta lub wystawiane w związku z nimi kwity
depozytowe

Instrumenty finansowe Emitenta dotychczas nie były i nie są przedmiotem obrotu na Ŝadnym rynku papierów
wartościowych. Emitent nie wystawił równieŜ kwitów depozytowych.

4.11. Podstawowe informacje na temat powiązań organizacyjnych lub kapitałowych
Emitenta, mających istotny wpływ na jego działalność

Emitent nie tworzy grupy kapitałowej. Emitent nie posiada podmiotów zaleŜnych. Nie istnieją inne powiązania, w
szczególności organizacyjne lub kapitałowe mające istotny wpływ na działalność Emitenta.

Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego w strukturze akcjonariatu Emitenta dominujący wpływ na
Emitenta ma spółka Sokrates Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, posiadająca 57 % kapitału
zakładowego. Pan Marek Borzestowski, Przewodniczący Rady Nadzorczej Emitenta, jest jedynym właścicielem
Sokrates Inwestycje Sp. z o.o.

4.12. Informacje o podstawowych produktach, towarach i usługach Emitenta

4.12.1. Produkty i rozwiązania InteliWISE  - streszczenie

Emitent prowadzi wyspecjalizowaną działalność w zakresie tworzenia, rozwoju i integracji oprogramowania
optymalizującego procesy biznesowe firm, głównie prowadzących biznes w Internecie. Oprogramowanie stanowi
awangardę rozwiązań z obszaru Sztucznej Inteligencji, w szczególności interfejsów opartych o analizę języka
naturalnego (NLP). Produktami firmy są m.in. wirtualni agenci, sprzedawcy czy konsultanci, mogący przybierać
formę awatarów, wykorzystujące algorytmy sztucznej inteligencji oraz zaawansowane multimedia. Rozwiązania
InteliWise umoŜliwiają optymalizację procesów obsługi klienta poprzez ułatwianie dostępu do informacji,
automatyzację obsługi klienta a takŜe moŜliwość przeprowadzania transakcji. Produkty Emitenta znajdują
zastosowanie na stronach internetowych, telefonach komórkowych, infomatach i skierowane są głównie do
odbiorcy biznesowego.

Na bazie doświadczeń w segmencie korporacyjnym, Emitent stworzył równieŜ serwis internetowy Avatou.com,
skierowany do klienta indywidualnego, który umoŜliwia stworzenie własnego awatara („kopia osoby w internecie”).
UŜytkownik moŜe w ten sposób stworzonego przez siebie awatara wykorzystać następnie na aukcjach
internetowych, w blogach, na forach i stronach internetowych.

Nadrzędnym celem produktów Emitenta jest rozwiązywanie problemów w kontekście głównych globalnych
trendów w Internecie – Web 3.0, m.in. zwiększania efektywności obsługi masowego, słabiej obeznanego z
Internetem klienta, dąŜenia do humanizacji i personalizacji kontaktu, inteligentnej automatyzacji procesów
obsługi.

Produkty InteliWISE pozwalają firmom zwiększać przychody i efektywność obsługi ich klientów – uŜytkowników
stron www. Dla tych ostatnich, korzystanie ze stron wyposaŜonych w rozwiązania InteliWISE oznacza szybsze i
łatwiejsze dotarcie do informacji oraz bardziej osobisty, intuicyjny kontakt.

Rozwiązania Emitenta powstały na bazie wieloletnich doświadczeń związanych z obsługą masowych klientów w
Internecie oraz obserwacji zachodzących globalnych trendów, m.in.:
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• dynamicznie rosnącego potencjału Internetu zarówno jako źródła informacji o produktach/usługach,
firmach, instytucjach (w tym publicznych) oraz jako systemu dystrybucji usług i produktów,

Tabela. Podstawowe statystyki globalnego rynku e-commerce

Liczba internautów* (mln osób) Liczba kupujących online** (mln osób) Wartość transakcji online*** (mld USD)

1 319,9 272,1 164,6
*/ Na koniec 2007 r. na świecie
**/ Prognozowana na koniec 2007 r.  w USA, Europie Zachodniej i Polsce
***/ Prognozowana na koniec 2007 r.  w USA, Europie Zachodniej i Polsce

Źródło: Internet World Stats, 31.12.2007, Jupiter Research

• postępującej ewolucji serwisów internetowych – większość przedsiębiorstw/instytucji posiada juŜ serwis
internetowy, a dynamicznie rosnące znaczenie Internetu, m.in. jako formy komunikacji i obsługi klienta,
źródła informacji, dystrybucji produktów i usług wymaga poszukiwań i wdraŜania inteligentnych, bardziej
efektywnych rozwiązań w tym zakresie,

• zmieniającej się struktury internautów – najbardziej dynamiczny przyrost liczby internautów notowany jest
wśród osób w wieku powyŜej 50 lat (a więc najmniej zaawansowanych uŜytkowników Internetu) – Jupiter
Research szacuje, iŜ odsetek osób w wieku powyŜej 50 lat dokonujących zakupów online wzrośnie z
obecnych 19 % do 26 % w 2009 r., a najliczniejszą grupę internautów stanowią osoby anglojęzyczne (30 %
wszystkich uŜytkowników Internetu) – co przedstawione zostało na poniŜszym wykresie:

Wykres. Języki najczęściej uŜywane w Internecie

Angielski
30,1%

Chiński
14,7%

Hiszpański
9,0%

Japoński
6,9%

Francuski
5,1%

Niemiecki
4,9%

Portugalski
4,0%

Arabski
3,7%

Koreański
2,7%

Włoski
2,6%

Pozostałe
16,3%

Źródło: Internet World Stats, 30.11.2007

• powolnej ale konsekwentnej konwergencji mediów, która powoduje, iŜ przeciętny telewidz, słuchacz, bądź
uŜytkownik telefonii komórkowej jest konfrontowany z interaktywną ofertą, a wkrótce zostanie mu
zaoferowane  korzystanie z zasobów Internetu,

• olbrzymiej ilości danych dostępnych w sieci – trudności z dostępem do właściwych informacji;
utrudniające szczegółowe poznanie lub porównanie wszystkich ofert/przedsiębiorstw/instytucji, w rezultacie
czego obserwowana jest tendencja systematycznego skrócenia czasu trwania jednej odsłony; stąd powstały
rozwiązania oparte na systemach ekspertowych i/lub typu wirtualny doradca,

• rosnących kosztach oraz niewydolności tradycyjnych form działania Customer Service i ciągłe
poszukiwania tańszych i efektywniejszych rozwiązań obsługi klientów, zarówno przez kanały tradycyjne, jak i
elektroniczne; w tych ostatnich, dynamicznie rozwijają się usługi typu livechat, inteligentne systemy
wyszukiwania zamieszczane na stronach WWW firm oraz automatyzowane rozwiązania odpowiedzi na
zapytania e-mail; kolejnym etapem są wdroŜenia inteligentnych systemów doradczych, w tym wirtualnych
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asystentów, zintegrowanych z powyŜszymi funkcjonalnościami oraz pełniące funkcje sprzedaŜowe i
odciąŜające tradycyjne kanały biura obsługi klienta (handlowiec, opiekun klienta, infolinia).

Rys. Ewolucja kanałów obsługi klienta

Przedsiębiorstwo 
(kontakt osobisty)

+ telefon  + livechat

Wirtualny doradca 
(inteligentne 

zautomatyzowane Customer 
Service)

+ e-mail+ internet

Źródło: Emitent, opracowanie własne

• sukcesów rynkowych przedsiębiorstw koncentrujących (lub rozpoczynających) działalność na stworzeniu
inteligentnych mechanizmów wyszukiwania informacji lub obsługi klienta (w tym Google, netSprint), przy
czym zadaniem wirtualnych doradców oprócz wyszukania informacji jest m.in. doprowadzenie do transakcji,
ewentualnego poznania preferencji uŜytkowników, wzmocnienie lojalności klientów przedsiębiorstwa,

• dynamicznie rozwijającego się rynku Online Customer Service – we wczesnej fazie rozwoju rynku
przychody ze sprzedaŜy pięciu wiodących firm koncentrujących swoją działalność w tym zakresie wzrosły o
60 % w ciągu trzech lat ze 194,3 mln USD do 310,3 mln USD (przy stałym i znaczącym przyroście liczby
kolejnych przedsiębiorstw oferujących zbliŜone rozwiązania, m.in. Atmyside, Emailcenter, kNova, Parker
Software, Talisma, Trinicom, Transversal, InQuira, Conversive, UniPres, iSupporter, ATG, iPhrase),

Przychody 5 wiodących dostawców aplikakcji relacji i obsługi klienta online 

14,4%

13,4%

23,2%

0

50

100

150

200

250

300

350

2003 2004 2005 2006

W
a
rt
o
ś
ć
 (
m
ln
 U
S
D
)

0%

5%

10%

15%

20%

25%

D
y
n
a
m
ik
a
 (
%
)

eLoyalty Liveperson Kana Software RightNow eGain Dynamika

Źródło: Jupiter Research

Szacunki firmy badawczej Jupiter Research wskazują, iŜ wartość wydatków przedsiębiorstw na
automatyzację Customer Service wzrosną do 2010 r. do 2,9 miliardów USD rocznie, przy sukcesywnie
wzrastających wydatkach na automatyczną, kompleksową obsługę oraz relatywnie malejących wydatkach na
automatyzację i zarządzanie odpowiedziami na e-mail.

• potrzeby wyróŜnienia się oraz wizualizacji uŜytkowników w Internecie, wynikającej ze znacznego
upowszechnienia sieci (szczególnie wśród młodzieŜy), spędzania coraz więcej czasu w róŜnych serwisach
internetowych oraz korzystania z innych usług oferowanych przez Internet (tj. przede wszystkim społeczności
internetowe, serwisy randkowe, komunikatory, blog, gry online, poczta itp.).

Uwzględniając powyŜsze czynniki, na dynamicznie rozwijających się rynkach (USA, Europa Zachodnia, Azja, a
takŜe Polska) coraz popularniejsze staje się wykorzystywanie systemów ekspertowych, automatycznych
systemów odpowiedzi, bądź inteligentnego wspierania pracy konsultanta (Call Center, Contact Center, Help
Desk). Z drugiej strony, w interfejsach WWW pojawiają się interaktywni asystenci (boty), bądź rozwiązania
wyszukiwawcze wspierające intuicyjne przeszukiwanie, oparte o Natural Language Processing. Zadaniem
wirtualnych asystentów jest:

- z perspektywy klienta - wspieranie wyszukiwania właściwej informacji i pomoc w zawarciu transakcji on-line,
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- z perspektywy firmy prowadzącej działalność w Internecie - wspieranie e-marketingu, e-commerce i obsługi
klienta.

Produkty Emitenta wykorzystywane przez przedsiębiorstwa oparte są na aplikacji Wirtualny Doradca InteliWISE i
mogą być dostosowane do spełniania róŜnych funkcji.

Rys . Rozwiązania InteliWISE

Źródło: Emitent

Emitent stworzył szereg aplikacji przeznaczonych dla klientów korporacyjnych i serwis Avatou.com, skierowany
do odbiorcy indywidualnego. Produkty Emitenta wykorzystywane przez przedsiębiorstwa oparte są na aplikacji
InteliWISE Avatar i mogą być dostosowane do spełniania róŜnych funkcji.

Tabela. Lista produktów InteliWISE

InteliWISE ENTERPRISE market solutions

InteliWISE ENTERPRISE KEY ACCOUNTS i InteliWISE ENTERPRISE MIDSIZE BUSINESS

Obszar Informacyjny Transakcyjny Obsługa klienta

Aplikacje
Wirtualny agent opisu produktów
Wirtualny agent formularzy i podań
Wirtualny agent badań konsumenckich

Wirtualny sprzedawca
Wirtualny konsultant FAQ
Wirtualny konsultant Livechat

InteliWISE STAND market solutions

InteliWISE MOBILE market solutions

InteliWISE SOHO / CONSUMER market solutions

InteliWISE Avatou

Źródło: Emitent
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Tabela. Przykładowe produkty Emitenta (od lewej: InteliWISE Enterprise, InteliWISE Stand i InteliWISE Mobile
market solutions)

Źródło. Emitent

4.12.2. InteliWISE ENTERPRISE market solutions

InteliWISE zdaje sobie sprawę, Ŝe strony internetowe naszych klientów muszą odpowiadać ciągle zmieniającym
się wymaganiom rozwijających się ofert i oczekiwaniom konsumentów.

Narzędzia do budowy interfejsu internetowego

- Współczesne strony internetowe muszą „wciągać” uŜytkowników, angaŜować ich uwagę;

- 54% uŜytkowników nie jest zadowolonych z wyszukiwania na stronach www;

- Dzisiejsi konsumenci szukają kompleksowych informacji o produktach lub usługach prezentowanych w
przejrzysty i zrozumiały sposób;

- Strony internetowe zawierają wiele szczegółowych danych o produktach i usługach, ale są zaprojektowane
zgodnie z logika webmasterów, a nie uŜytkowników, co utrudnia efektywny dostęp do informacji przez
potencjalnych klientów;

Jak InteliWISE wspomaga proces wyszukiwania informacji i ofert na stronie internetowej;

- Spółka dostarcza narzędzia do budowy innowacyjnych interfejsów stron internetowych przedsiębiorstw;

- Interfejsy Spółki realizują koncepcje Web3.0 / sieci semantycznych - śledzą sposób i logikę uŜytkowników
wyszukujących informacji o produktach i usługach;

- InteliWISE wykorzystuje Analizę Języka Naturalnego i wizualizację awatarów wideo.

Narzędzia do budowy aplikacji sprzedaŜy online

- Transakcje zawierane w sieci Internet są dzisiaj kluczowym składnikiem interakcji uŜytkownik – strona
internetowa i miarą aktywności przedsiębiorstwa online;

- Wyzwaniem jest powszechne przeświadczenie konsumentów, Ŝe transakcje online są skomplikowane,
nieprzyjazne i czasochłonne;

- Jest to spowodowane wieloma wymaganiami proceduralnymi i złoŜonością procesów transakcyjnych którym
przedsiębiorstwo musi stawić czoła;
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- Mimo optymalizacji tych procesów przez niektóre przedsiębiorstwa, mniej niŜ 1% uŜytkowników
rozpoczynających zakupy na stronach www kończy ten proces z sukcesem

Jak InteliWISE ułatwia przedsiębiorstwom sprzedaŜ produktów i usług online:

- Dostarczamy narzędzia do tworzenia przyjaznych i pomocnych interfejsów transakcyjnych;

- InteliWISE odwzorowuje procedury, jakie obowiązują normalnego sprzedawcę czy konsultanta, z
wykorzystaniem zaawansowanych technologii inteligentnych przenosi je na wirtualnego doradcę, który jest w
stanie obsłuŜyć jednocześnie setki klientów

Narzędzia budowy aplikacji obsługi klienta online

- Ponad 50% klientów online, podczas przeprowadzania transakcji online lub w trakcie wyszukiwania
informacji, chciałoby mieć stały kontakt z osobą - konsultantem;

- Oznacza to, iŜ przedsiębiorstwo powinno umoŜliwiać kontakt z konsultantem w czasie rzeczywistym;

- Średni koszt rozmowy telefonicznej z jednym klientem jest 5x wyŜszy niŜ rozmowa z wykorzystaniem kanału
elektronicznego (np. na czacie)

- Uwzględniając wysoki koszt centrów obsługi klientów, przedsiębiorstwa muszą angaŜować róŜnorakie
narzędzia: telefony, emaile, formularze, livechaty i wirtualnych agentów w celu maksymalizacji satysfakcji
klientów przy jednoczesnej minimalizacji kosztów.

Jak InteliWISE maksymalizuje jakość obsługi klienta optymalizując koszty:

- Wprowadzamy wirtualnych konsultantów - nową jakość do procesu kontaktu konsumenta z centrum obsługi
klienta;

- NiezaleŜnie od innych narzędzi  wykorzystywanych w przedsiębiorstwie - email, telefon, livechat – nasze
narzędzia pomagają uŜytkownikom otrzymać istotne informacje w moŜliwie najkrótszym czasie.

Tabela. Opis produktów Emitenta, ich funkcjonalność i cechy charakterystyczne

Nazwa
produktu

Opis Cechy charakterystyczne Funkcjonalność

Wirtualny agent
InteliWISE opisu
produktów

Narzędzie opisu
produktu, które pomaga
zaprezentować
produkty firmy
uŜytkownikowi (z
zastosowaniem NLP)

• Prezentuje odpowiedzi, które mogą zawierać
opis produktu, hyperlinki do prezentacji,
produktu lub jakiejkolwiek innej prezentacji;

• MoŜe wyświetlać obrazki, rysunki i inne;

• Podczas gdy na zwykłych
stronach internetowych
uŜytkownik musi często
szukać i klikać na linki, aby
znaleźć poszukiwany
produkt, wraz z agentem
opisu produktu InteliWISE
wystarczy tylko zadać
odpowiednie pytanie;

Wirtualny agent
InteliWISE
formularzy i
podań

Narzędzie pomaga
uŜytkownikom
wypełniać
kwestionariusze lub
formularze aplikacyjne
w formie prostego
dialogu z wirtualnym
agentem

• Wyświetla zapytania dotyczące wypełniania
formularzy w formie dialogu;

• Akceptuje wybór sugerowanych odpowiedzi
przez uŜytkownika;

• Weryfikuje pytanie uŜytkownika z zasobami
(zapytania o formularze, Viki, bazy wiedzy,
inne);

• Wypełnienie formularzy
przybiera formę dialogu z
agentem InteliWISE;

• WyŜszy współczynnik
uŜytkowników
wypełniających formularze.

O
b
s
za
r 
in
fo
rm
a
c
yj
n
y

Wirtualny agent
InteliWISE
badań
konsumenckich

Narzędzie do
przeprowadzania
ankiet, badający
uŜytkowników w
przyjaznej formie
dialogu.

• Wyświetla zasoby w sposób następujących po
sobie odpowiedzi i przybiera formę dialogu;

• Akceptuje wybór sugerowanych odpowiedzi
przez uŜytkownika;

• Weryfikuje pytanie uŜytkownika z zasobami
(zapytania o formularze, Wiki, bazy wiedzy,
inne);

• Odpowiada ze źródłowych baz wiedzy

• Prezentuje odpowiedzi, które mogą zawierać
opis produktu, hyperlinki do prezentacji produktu
lub jakiejkolwiek innej prezentacji;

• MoŜe wyświetlać obrazki, rysunki i inne;

• Badanie uŜytkowników przez
wirtualnego ankietera ma
formę dialogu, o wiele
bardziej przyjaznego niŜ
tradycyjne badanie poprzez
ankiety;

• WyŜsza skuteczność w
wypełnianiu formularzy i
ankiet.
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O
b
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za
r 
tr
a
n
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k
cy
jn
y

Wirtualny
sprzedawca
InteliWISE

Narzędzie pomagające
uŜytkownikom przejść
przez kompleksowy
proces zakupu przez
online

• Opcjonalnie moŜe zostać wyświetlony w
pewnym kontekście – po n sekundach
bezczynności uŜytkownika podczas kupowania
przez Internet;

• Weryfikuje pytanie ze swoją wiedzą (Bazy
wiedzy, Wiki, inne);

• Odpowiada ze źródłowych baz wiedzy;

• Prezentuje odpowiedzi, które mogą zawierać
opis produktu, hyperlinki do prezentacji produktu
lub jakiejkolwiek innej prezentacji;

• PodąŜa za przygotowanym wcześniej
scenariuszem rozmowy poprzez wyświetlanie
sugerowanych tematów rozmowy;

• Podpowiada uŜytkownikowi, jakie kolejne kroki
powinien wykonać;

• MoŜe wyświetlać obrazki, rysunki i inne;

• Wobec problemu niskiej
skuteczności procesu
zakupu online przez
uŜytkowników („zamkniecie
transakcji“), wirtualny
sprzedawca InteliWISE
pomaga im powrócić do
ostatniego etapu zakupu i
zamknąć transakcję;

• Scenariusze sprzedaŜy
zwiększają ilość
dokończonych transakcji;

• Funkcjonalności cross – sale
/ up – sale  pomagają
zwiększyć wartość transakcji
w przeliczeniu na
uŜytkownika;

Wirtualny
konsultant FAQ
InteliWISE

Narzędzie pomagające
uŜytkownikom szybko i
sprawie wyszukać
odpowiedzi na
najczęściej zadawane
pytania

• Weryfikuje zapytanie z danymi z działu FAQ
(Frequently Asked Questions) strony;

• Odpowiada ze źródłowych baz wiedzy

• Prezentuje odpowiedzi, które mogą zawierać
opis produktu, hyperlinki do prezentacji produktu
lub jakiejkolwiek innej prezentacji;

• MoŜe wyświetlać obrazki, rysunki i inne;

• Mniejsza ilość utraconych
klientów z powodu
niemoŜności szybkiego
znalezienia przez nich
potrzebnej informacji;

• Nieskuteczne samodzielne
odnajdywanie informacji na
stronach zostanie zastąpione
poprzez inteligentną
funkcjonalność FAQ
wspieranymi bazami wiedzy;

O
b
s
za
r 
o
b
s
łu
g
i k
li
e
n
ta

Wirtualny
konsultant
Livechat
InteliWISE

Narzędzie obsługujące
czat z uŜytkownikami w
czasie, gdy nie ma na
czacie dostępnego
konsultanta

• Weryfikuje pytanie z zasobami (baza wiedzy
klienta, bazy zewnętrzne)

• Odpowiada ze źródłowych baz wiedzy

• Prezentuje odpowiedzi, które mogą zawierać
opis produktu, hyperlinki do prezentacji produktu
lub jakiejkolwiek innej prezentacji;

• MoŜe wyświetlać obrazki, rysunki i inne

• Pre filtrowanie pytań w
czatach z konsultantem;

• Automatyczna obsługa grupy
uŜytkowników, którzy zadają
najwięcej pytań – poprzez
automatyzację;

• Optymalizacja zasobów
sprzedaŜowych, kierowanie
uwagi na właściwe
czynności;

• Maksymalizacja
efektywności poprzez cięcie
kosztów - kontaktów nie
tworzących wartości
dodanej;

Źródło: Emitent.

4.12.3. Korzyści z zastosowania produktów InteliWISE

- Wzrost satysfakcji uŜytkownika z procesu wyszukiwania informacji na stronach www - poprzez połączenie
analizy języka naturalnego oraz wizualizacji awatara;

- Automatyzacja obsługi setek uŜytkowników - w tym samym czasie, zgodnie z najwyŜszymi procedurami
jakościowymi;

- Zmniejszenie, nawet do 70%, zapytań kierowanych drogą elektroniczną do centrów obsługi klienta;

- Efektywne wykorzystanie konsultantów call - center, np. wzrost współczynnika rozmów wychodzących do
przychodzących;

- Optymalizacja budŜetów przeznaczonych na centra obsługi klienta;

- Wzrost ROI (zwrotu z inwestycji) w procesie sprzedaŜy online, m.in. współczynników konwersji;

- Intensyfikacja kampanii marketingowych poprzez interaktywne narzędzia komunikacyjne.
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4.12.4. Technologia

InteliWISE posiada duŜe doświadczenie w zakresie rozwoju i wykorzystania technologii sztucznej inteligencji w
Internecie, w tym interfejsów w ramach Web3.0 / Semantic Web. Rozwiązania InteliWISE korzystają z
implementacji technologii „inteligentnych”, w tym:

I. Analizy języka naturalnego (z ang. NLP – Natural Language Processing); - InteliWISE Engine – „serce“
systemu, umoŜliwiające działanie inteligentnego awatara – oparte o sieć semantyczną, której kaŜde
elementy (np. wyrazy, pytania) są unikalne i niezaleŜne. Sieć semantyczna sztucznej inteligencji zbudowana
przez InteliWISE ma strukturę wielowarstwową, samo - organizującą się w zaleŜności od kontekstu.

II. Systemu zarządzania bazami danych, umoŜliwiających efektywne znalezienie odpowiedzi na pytania
uŜytkowników. InteliWISE dokonuje rozróŜnienia pomiędzy bazami danych, które odpowiadają na
merytoryczne pytania dotyczące oferty czy produktów, a bazami odpowiedzialnymi za „osobowość“ maszyny
– jego ego.

III. Komponentów wyświetlania i zarządzania obrazem – InteliCHARACTER, umoŜliwiających  wyświetlanie
uŜytkownikowi awatarów video, 2D – pochodnych obrazków rysowanych, oraz 3D – przetworzonych zdjęć.
Moduł pozwala takŜe na prezentacje uŜytkownikowi danych z wielu źródeł – nie tylko bazy wiedzy, ale takŜe
zasobów Web2.0 – RSS, Wikipedii.

IV. Syntezy mowy (text2speech – skrót T2S) – umoŜliwiającej czytanie dowolnego tekstu z bazy wiedzy
ludzkim głosem męŜczyzny lub kobiety.

Rysunek. Schemat działania Wirtualnego Doradcy InteliWISE

Źródło: Emitent

Patenty

Poczynając od I kwartału 2008 r., Emitent jest w trakcie procesu rejestracji kluczowych składników jego własności
intelektualnej w urzędach patentowych w Stanach Zjednoczonych i w Polsce oraz zamierza złoŜyć wnioski
patentowe w krajach Unii Europejskiej.

Technologie objęte wnioskami patentowymi to przede wszystkim:

• Silnik sztucznej inteligencji – InteliWISE Engine – bazujący na sieciach semantycznych i algorytmach sieci
neuronowych,

• Silnik przetwarzania  języka naturalnego bazujący na wieloźródłowych bazach wiedzy,
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• Technologie konwersji języka pisanego na mowę – text2speech,

• Dynamiczny, kontekstowy silnik animacji video,

4.12.5. Przychody

Przychody ze sprzedaŜy InteliWISE ENTERPRISE market solutions będą generowane z róŜnych źródeł w
zaleŜności od odbiorcy do którego będzie skierowany produkt Emitenta:

• InteliWISE ENTERPRISE KEY ACCOUNTS market solutions

- Przychody z tytułu opłat licencyjnych za korzystanie z oprogramowania - w  wersji Application Service
Provider (ASP) - pełnej obsługi aplikacji przez InteliWISE;

- Przychody za usługi IT (budowa baz danych, konfiguracja aplikacji, integracja),

- Przychody okresowe (miesięczne, kwartalne, roczne) za wsparcie techniczne i uaktualnienia
oprogramowania.

• InteliWISE ENTERPRISE MIDSIZE BUSINESS market solutions

- Przychody okresowe (miesięczne, kwartalne, roczne) z tytułu opłat licencyjnych za korzystanie
z oprogramowania w wersji Application Service Provider (ASP)

- Przychody za usługi dodatkowe (dokupienie funkcjonalności opcjonalnych)

4.12.6. Pozostałe produkty InteliWISE

Poza głównym obszarem wykorzystania aplikacji InteliWISE Avatar jakim jest internet, produkt Emitenta moŜe
być równieŜ wykorzystywany w postaci:

• InteliWISE STAND market solutions – infomaty, kioski informacyjne,

• InteliWISE STAND market solutions - InteliWISE Avatar jako aplikacja dla wideorozmów i wideoczatów - na
telefony mobilne w sieci 3G/UMTS.

44..1122..66..11  IInntteelliiWWIISSEE  SSTTAANNDD  mmaarrkkeett  ssoolluuttiioonnss––  kkiioosskkii  iinnffoorrmmaaccyyjjnnee  ddllaa  bbiizznneessuu

InteliWISE Stand market solution jest interaktywnym kioskiem informacyjnym, mogącym wypełniać róŜnorakie
zadania „niezaleŜnego punktu informacyjnego i sprzedaŜy”: od powitania klienta, rozmowy z nim, informowania o
produktach aŜ do autoryzacji płatności i prowadzenie procesów biznesowych.

Produkt moŜe być samodzielnym, wolnostojącym punktem informacyjnym, moŜe być podłączony do drukarki
sieciowej, dostarczając klientom lub gościom wydrukowane formy, instrukcje, dokumenty, przewodniki i inne
materiały.

InteliWISE Stand market solution moŜe równieŜ zostać wyposaŜony w Bluetooth dla komunikacji np. z telefonem
komórkowym.

Ponadto InteliWISE Stand moŜe równieŜ zostać wyposaŜony w czytnik kart kredytowych, który umoŜliwi
automatyczną identyfikacje klientów i uprości procedury papierowe.

Zastosowanie

Docelową grupą odbiorców infomatów są firmy którym zaleŜy na:

• innowacyjnych rozwiązaniach komunikowania się z klientem on site – czyli na poziomie sklepu, biura,
oddziału,

• automatyzacji procesów obsługi klienta on site (np. lotniska, stacje).

Przychody

Emitent planuje outsourcować produkcję infomatów, a przychody mogą być generowane z dwóch źródeł:

• jednorazowych opłat za dostarczenie, integrację i skonfigurowania infomatu,

• comiesięcznych opłat licencyjnych za korzystanie z oprogramowania InteliWISE na infomatach.
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Poza stworzeniem powyŜej opisanych rozwiązań, InteliWISE jest równieŜ we wstępnej fazie rozwoju i testowania
Wirtualnego Doradcy wykorzystywanego w telefonach komórkowych nowej generacji, które umoŜliwiają usługę
wideotransmisji. Aplikacja InteliWISE Mobile market solution wykorzystuje zaawansowaną platformę InteliWISE
dzięki której moŜliwe jest korzystanie z usług informacyjnych (np. Video IVR) lub rozrywkowych (np. Videochat).

Czynnikami obrazującymi rosnący popyt na tego typu usługi są wzrastające wydatki na mobilne aplikacje
(prognozowane wydatki w Stanach Zjednoczonych w 2010 roku wynoszą 15 mld USD w porównaniu do 5.4 mld
USD na koniec 2006 roku) oraz dynamicznie rosnąca globalna liczba uŜytkowników sieci 3G (100% wzrost z 44
mln uŜytkowników na koniec 2005 roku do 90 mln uŜytkowników na koniec 2006 roku).

4.12.7. InteliWISE SOHO / CONSUMER market solutions - Rozwiązania dla odbiorców
indywidualnych

InteliWISE Avatou

Opis

Emitent opracował wersję beta serwisu Avatou.com, który umoŜliwia internautom tworzenie ich własnych
awatarów („wizualizacji”) z wykorzystaniem nagrania video, zdjęcia lub postaci rysunkowej. Unikalną cechą
serwisu avatou.com jest moŜliwość dodania dialogu do stworzonej postaci. Portal jest łatwy w obsłudze i czytelny,
a sam proces tworzenia awatara zajmuje średnio od kilku do kilkudziesięciu minut. Produkt Emitenta skierowany
jest przede wszystkim do młodych uŜytkowników (do 20 roku Ŝycia), którym zaleŜy na urozmaiceniu swojego
wizerunku w Internecie. Istotną cechą charakterystyczną stworzonego awatara jest moŜliwość umieszczenia go
na dowolnej stronie internetowej pozwalającej na dodanie do niej kodu html i wyświetlanie aplikacji typu Flash
(blogi, serwisy społecznościowe, aukcje itp.).

Funkcjonalności aplikacji

Po zalogowaniu się do serwisu uŜytkownik moŜe stworzyć własnego awatara w trzech etapach:

1. Tworzenie wyglądu.

UŜytkownik moŜe wybrać postać o naturalnym wyglądzie lub animowaną. W obydwu wariantach moŜliwe jest
wybranie spośród kilkunastu juŜ dostępnych na portalu gotowych postaci lub stworzenie od początku własnej. W
przypadku generowania nowej istoty, uŜytkownik w wariancie animowanym ma kilkadziesiąt róŜnych części ciała
(oczy, usta, włosy, kształt ciała, włosy) i akcesoriów (ubrania, dodatki, tło) z których moŜe stworzyć oryginalny
wizerunek. Wybierając opcję nie animowaną, uŜytkownik moŜe nagrać siebie za pomocą kamery w trzech
róŜnych „sekwencjach” (zatrzymanie, rozmowa i oczekiwanie), które później będą dopasowane do odpowiednich
części dialogu. Długość nagrania musi mieścić się w przedziale 3-30 sekund. Po utworzeniu swojego wyglądu,
uŜytkownik przechodzi do etapu dodawania dialogu.

2. Dodawanie dialogu.

UŜytkownik w tym etapie zwiększa funkcjonalność swojego awatara poprzez wybór lub tworzenie pytań i
odpowiedzi, które moŜna zadać awatarowi i na które moŜe on odpowiedzieć. MoŜliwe jest zarówno wykorzystanie
gotowych dialogów podzielonych na kategorie w zaleŜności od funkcji awatara (blog, aukcja, własna strona
internetowa), jak równieŜ stworzenie własnych pytań i odpowiedzi i powiązania ich w sieć. Na tym etapie moŜliwe
jest równieŜ dodanie do awatara plików z nagraniami mowy w formacie mp3, lub wykorzystanie automatycznego
syntezatora ludzkiej mowy celem zwiększenia atrakcyjności awatara o ludzką mowę.

3. Eksportowanie awatara (wykorzystanie na stronach www).

W ostatnim etapie, uŜytkownik otrzymuje kod html stworzonego przez siebie awatara, który moŜe zostać
skopiowany a następnie wklejony na dowolną stronę internetową, która umoŜliwia dodawanie do niej kodu html.
W procesie tym zachowane są wszystkie ustawienia awatara łącznie z jego wyglądem i dialogiem.

Zastosowanie

Avatou.com daje moŜliwości wykorzystania stworzonego przez uŜytkownika awatara wszędzie tam, gdzie istnieje
moŜliwość edycji strony html – w serwisach społecznościowych, na portalach aukcyjnych, czy na prywatnych
blogach.

Blogi Aukcje Strony społecznościowe

Opis Awatar avatou moŜe zostać
wykorzystany jako element blogu. W

Awatar avatou na stronie aukcyjnej
zwiększa atrakcyjność oferty,

Na stronach społecznościowych
awatar avatou moŜe nie tylko
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miejsce popularnych “zajawek“
zachęcających do zostawienia
wiadomości, opinii na temat blogu, moŜe
tam istnieć alter ego blogera

podnosi prestiŜ sprzedawcy, ułatwia
kontakt, zwłaszcza jeŜeli awatar
avatou jest w wersji wideo i
prezentuje prawdziwego
sprzedawcę.

wzbogacić profil uŜytkownika, ale
takŜe dodać informacje, których nie
przewidzieli twórcy serwisu.

Przykład

Źródło: Emitent

Przychody

Przychody generowane za pomocą serwisu mogą być podzielone na trzy kategorie:

1. Przychody z reklam. Marketing profilowany na podstawie danych zebranych od klientów oraz przychody z
tytułu umieszczenia reklam na stronie serwisu.

2. Opłaty licencyjne. Na zasadzie licencji serwis moŜe zostać udostępniony duŜym portalom społecznościowym
lub aplikacjom których uŜytkownicy tworzyliby awatary z jego wykorzystaniem (podobnie jak
avatars.yahoo.com lub awatary dla Skype).

3. Mikro-płatności. Przychody ze sprzedaŜy akcesoriów do awatarów (np. ubrania, gadŜety).

Korzyści

Zalety korzystania z serwisu avatou.com dla jego uŜytkowników są następujące:

- moŜliwość stworzenia oryginalnego alter ego z wykorzystaniem grafiki lub video,

- unikalne funkcje serwisu pozwalające dodać do awatara dialog i głos,

- ciągła obecność stworzonego awatara w sieci (24/7/365),

- moŜliwość wykorzystania awatarów na dowolnej stronie internetowej pozwalającej na edycję kodu
html,

- proste urządzenia do konfiguracji i modyfikacji awatarów,

- kontakt z innymi uŜytkownikami serwisu.

4.12.8. Dotychczasowi klienci

InteliWISE opracowało wersję beta silnika (InteliWISE ENGINE) na początku 2007 roku i od tej pory udało jej się
pozyskać kilku znaczących klientów, takich jak:

• Polskie Linie Lotnicze LOT – www.lot.pl - na stronie przewoźnika umieszczona została wirtualna stewardesa,
spełniająca rolę informacyjną,

• Grupa Crowley – www.crowley.com – Asystent InteliWISE umieszczony w zakładce „kontakt” pomaga w
kontakcie z pracownikami spółki działającej w branŜy telekomunikacyjnej,

• Carolina Medical Center – www.carolina.pl – na stronie głównej wirtualny asystent pomaga w umówieniu
wizyty u specjalisty oraz uzyskaniu informacji o produktach i ofercie ośrodka ortopedycznego,

• Telewizja Polska - www.itvp.pl/event/gryzelka/ - interaktywny awatar w postaci bohatera kreskówki  -
Gryzełki,
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• DLF – www.dlf.pl – asystent na głównej stronie firmy handlowej oferującej innowacyjne produkty
pomagający w wyborze odpowiedniego produktu i udzielający informacji o ofercie,

• Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie – InteliWISE Stand informujący o rynku NewConnect.

4.12.9. Struktura przychodów

Aktualnie Spółka oferuje dwa produkty:

• InteliWISE Web Enterprise solution,

• InteliWISE Stand.

PoniŜej przedstawiona została struktura wykazanych przychodów ze sprzedaŜy w 2007 r. oraz w 2006 r.:

Wyszczególnienie Wartość (tys. zł) Udział (%)

2007 r. 2006 r. 2007 r. 2006 r.

InteliWISE Web Enterprise solution 165,3 33,1 88,16% 100,00%

InteliWISE Stand 22,2 0,0 11,84% 0,00%

RAZEM 187,5 33,1 100,00% 100,00%

Źródło: Emitent

4.12.10. Konkurencja

PoniŜej przedstawiono najwaŜniejszych konkurentów InteliWISE w segmencie rozwiązań informatycznych
opartych na algorytmach sztucznej inteligencji słuŜących wsparciu narzędzi e-commerce oraz Online Customer
Care:

• Oddcast (Stany Zjednoczone) – rozwijający aplikację Vhost (w Europie rozwiązanie jest dystrybuowane
przez Daden Software);

• Artificial Solutions (uprzednio KiwiLogic (Niemcy)) – część Artificial Solutions rozwijająca aplikację Lingubot
dystrybuowaną głównie w Europie; w Polsce aplikacje oparte na tych rozwiązaniach są wdraŜane przez Fido;

• Novomind (Niemcy) – rozwijający aplikację Self Service Suite;

• Synthetix (Wielka Brytania) –aplikacja SmartAgent;

• Conversive (Stany Zjednoczone) – aplikacja AnswerAgent.

Tabela. Porównanie rozwiązań InteliWISE oraz rozwiązań konkurencji

Rynek biznesowy Rynek masowy

Dostawca InteliWISE Kiwilogic Novomind Oddcast WeeMee Klonies

Silnik
programu &
technologia

Wykorzystani
e SI (AI)

++

Silnik oparty o
metody
sztucznej
inteligencji,
baz wiedzy
zgromadzonyc
h w strukturze
sieci
semantycznej,
poszukiwanie
odpowiedzi
realizowane
za pomocą
sieci
neuronowych.

++

AIML silnik i
system
wykorzystując
y jedną bazę
wiedzy

++

Nierozponany
silnik, który
wspiera NLP i
system baz
wiedzy.
Bogata baza
wiedzy “ego”.

0

Brak
mechanizmów
AI;
rozwiązania
bazujące na
technologii
Flash

0

Brak
mechanizmów
AI;
rozwiązania
oparte o
technologię
Flash

0

Brak
mechanizmów
AI;
rozwiązania
oparte o
technologię
Flash
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Baza Wiedzy:
reaktywność
na
uŜytkownika

+++

Kombinacja
róŜnych
dialogów na
temat
produktu /
oferty oraz
moŜliwość
prowadzenia
pogawędki

++

MoŜe
rozmawiać o
produkcie /
ofercie oraz
przeprowadzić
pogawędkę
(zbudowane w
jednej Bazie
Wiedzy)

+++

MoŜe
rozmawiać o
produkcie /
oferować +
pogawędka
(duŜa
pojemność)

+

MoŜe
odpowiadać
tylko na
przygotowane
i wyświetlane
pytania.

0

Nie prowadzi
dialogów z
uŜytkownikiem
.

0

Nie prowadzi
dialogów z
uŜytkownikiem
.

Multimedia
wewnątrz
produktu:

Interaktywno
ść,
wizualizacja,
reakcja
(odpowiedź
na pytania),
głos

+++

Wizualizacja
“prawie-jak-
Ŝywy” (oparte
o materiał
wideo) +
synteza głosu
oparta o T2S
(syntezator
mowy oparty o
wpisany tekst)

+

Proste
wizualizacje
oparte o
zdjęcia lub
rysunki, brak
głosu

++

Animowana
twarz lub
rysunek, brak
głosu

+++

Animowana
twarz lub
rysunek
(najczęstszy
wybór), głos

++

Rysunki –
moŜliwość
wyboru
wyglądu i
ubioru. Nie
mówi i nie
prowadzi
dialogu.

++

Wizualizacja
rysunkowa z
moŜliwością
zmiany
wyglądu i
ubioru. Nie
mówi i nie
prowadzi
dialogu.

Źródło: Emitent

Tabela. Porównanie rozwiązań InteliWISE oraz rozwiązań konkurencji

Rynek biznesowy Rynek masowy

Dostawca InteliWISE Kiwilogic Novomind Oddcast WeeMee Klonies

Uniwersalnoś
ć:

Potencjał na
rynku
masowym i
biznesowym

++

Wersja Biznes
Enterprise w
sprzedaŜy.
Wersja dla
SME and
rynku
masowego
wymaga
udoskonalenia
.

+

Wyłącznie
rynek
biznesowy
(korporacyjny)

+

Wyłącznie
rynek
biznesowy
(korporacyjny)

+++

Wersja Biznes
Enterprise w
sprzedaŜy.
Wersja dla
rynku
masowego
stworzona, ale
jeszcze
niewdroŜona.

+

Tylko rynek
masowy.

+

Tylko rynek
masowy.

Budowa
wiedzy:

samoobsługa
, panel
administra-
cyjny

+++

Pełna
administracja
przez stronę
WWW
umoŜliwia
dopasowanie
produktu I
jego
budowanie
Bazy Wiedzy;
ASP
umoŜliwia
penetrację.

+

Panel
Administracyjn
y z kilkoma
funkcjonalnoś
ciami

b.d.

Dane
niedostępne.

+

Panel z
ograniczoną
ilością
funkcjonalnoś
ci, wyłącznie
dla klientów
korporacyjnyc
h.

b.d.

Dane
niedostępne.

b.d.

Dane
niedostępne.
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Opłacalność:
model
płatności

+++

Elastyczna
wycena
zaleŜna od
opcji
zawartych w
licencji oraz
stopy dochodu

+

Bardzo
wysoka cena
licencji
(+100.000
Euro)

b.d.

Dane
niedostępne.

b.d.

Dane
niedostępne.

+++

Masowa
dystrybucja
darmowego
software.

+++

Masowa
dystrybucja
darmowego
software.

Źródło: Emitent

4.12.11. Strategia rozwoju Emitenta

Dynamicznie rosnąca liczba uŜytkowników Internetu na całym świecie oraz ilość i złoŜoność informacji zawartych
w globalnej sieci sprawiają, iŜ wzrasta zapotrzebowanie na inteligentne mechanizmy wyszukiwania oraz
przedstawiania informacji. Dodatkowo – rozwój elementów Web 2.0, który w sposób rewolucyjny zmienia
funkcjonalności zasobów sieciowych i umoŜliwia pojedynczym jednostkom czynne funkcjonowanie i interakcje z
innymi uŜytkownikami, skutecznie zaciera róŜnice pomiędzy płaszczyznami informacyjnymi, edukacyjnymi,
rozrywki i zabawy, a komercyjnymi aspektami funkcjonowania Internetu. Internet staje się zatem medium
skutecznie konkurującym z dotychczasowymi sposobami rozrywki, a postępująca konwergencja mediów sprawia,
Ŝe dostęp do Internetu oznacza jednocześnie moŜliwość zapoznawania się z treścią dominujących dotychczas
mediów – gazet, przekazów telewizyjnych i video, stacji radiowych oraz dodatkowo – korzystania z
dynamicznych, multimedialnych interfejsów. Dzięki rozpowszechnieniu bezprzewodowych form dostępu do sieci –
telefonii 3G, Wi-Fi, hot-spot, WiMax – Internet staje się dostępny w kaŜdym miejscu.

Produkty i usługi oferowane przez Emitenta, powstały w odpowiedzi na potrzebę wzrostu funkcjonalności
Internetu w związku z wciąŜ postępującym dynamicznym rozwojem i zmianą kształtu zasobów sieciowych.

Strategicznym celem Emitenta jest osiągnięcie uznanej pozycji dostawcy innowacyjnych usług dla rozwiązań
internetowych na świecie.

Zarząd Emitenta, w związku z powyŜszym zakłada, iŜ kluczowymi elementami dalszego rozwoju Spółki będą:

• dalszy rozwój i udoskonalanie narzędzi internetowych, wykorzystujących algorytmy sztucznej inteligencji,
znajdujących zastosowanie w płaszczyznach kontaktu z klientem oraz handlu elektronicznego (e-commerce),

• rozwój i udoskonalenie wersji beta portalu avatou.com oraz konsumenckiej wersji video-awatara z
przeznaczeniem dla klienta masowego w Polsce oraz na rynkach azjatyckich.

Do głównych celów strategii Emitenta zaliczyć naleŜy:

• Zdobycie nowych klientów i kontraktów na lokalnym rynku;

• Wsparcie dla zakończonych sukcesem biznesowym wdroŜeń u klientów;

• Rozszerzenie sieci partnerów strategicznych i sojuszniczych, zarówno w Polsce jak i w Stanach
Zjednoczonych,

• Rozwinięcie działalności międzynarodowej (w szczególności na terenie Unii Europejskiej i Stanów
Zjednoczonych), wraz z partnerami, w tym między innymi Asseco Poland S.A., w celu wykorzystania
potencjału na rynkach międzynarodowych,

• Wsparcie i rozwijanie zaawansowanych technologii i własności intelektualnych (IP);

• Wprowadzenie zaawansowanych, inteligentnych technologii na globalny rynek aplikacji małych firm (SOHO,
MŚP) dotychczas nieosiągalnych dla nich ze względu na bardzo wysokie koszty wdroŜeń.

Przewagi konkurencyjne rozwiązań InteliWISE

− Wszechstronna obsługa: InteliWISE zapewnia kompleksowe rozwiązania – począwszy wdroŜenia, budowy
bazy wiedzy, posprzedaŜowej obsługi licencyjnej;

− Cena: elastyczny model licencyjny – minimalne opłaty w systemie ASP, miesięczne opłaty dla klientów z
sektora MSP;

− Technologia: najwyŜszej jakości Analiza Języka Naturalnego wykorzystująca kombinację zaawansowanych
sieci semantycznych, ogólnodostępnych zasobów wiedzy (Wikipedia, RSS) oraz multimedialne interfejsy;
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− Interfejs: unikalny video–awatar z wbudowanym modułem syntezy mowy (Text-To-Speech).

Przychody ze sprzedaŜy InteliWISE Avatar będą generowane z róŜnych źródeł w zaleŜności od odbiorcy, do
którego będzie skierowany produkt:

1. Klienci w segmencie duŜych korporacji:

- przychody z tytułu opłat licencyjnych za korzystanie z oprogramowania - w  wersji Application Service
Provider (ASP) - pełnej obsługi aplikacji przez InteliWISE;

-  przychody za usługi IT (budowa baz danych, konfiguracja aplikacji, integracja);

- przychody okresowe (miesięczne, kwartalne, roczne) za wsparcie techniczne i uaktualnienia
oprogramowania.

2. Z uwagi na kaŜdorazową potrzebę opracowania, implementacji i integracji indywidualnej bazy wiedzy, w
przypadku małych i średnich przedsiębiorstw InteliWISE będzie stosował pośredni system sprzedaŜy (ASP):

- przychody okresowe (miesięczne, kwartalne, roczne) z tytułu opłat licencyjnych za korzystanie
z oprogramowania w wersji Application Service Provider (ASP);

- przychody za usługi dodatkowe (dokupienie funkcjonalności opcjonalnych).

InteliWISE współpracuje w zakresie dystrybucji produktów z następującymi partnerami, m.in. AMG.net S.A.,
Hypermedia S.A., DLF sp. z o.o., D1/DigitalOne sp. z o.o., K2 Internet S.A.

4.12.12. Główne rynki

Czynniki kształtujące popyt

Popyt na produkty i usługi oferowane przez InteliWISE będzie opierał się na trzech kluczowych czynnikach:

• Wzroście inwestycji przedsiębiorstw w narzędzia poprawiające komunikację online z klientem.

Według szacunków firmy badawczej IDC, światowy rynek aplikacji wspierających automatyzację poszczególnych
wybranych funkcji przedsiębiorstwa (które m.in. są domeną wirtualnych asystentów) do 2009 r. wzrośnie do
blisko 10 mld USD. NajwyŜszy wzrost spodziewany jest w segmencie automatyzacji Biur Obsługi Klienta.

Szacunki Jupiter Research wskazują, iŜ wartość wydatków przedsiębiorstw na automatyzację wyłącznie Online
Customer Service wzrosną do 2,9 mld USD rocznie do 2010 r., przy sukcesywnie wzrastających wydatkach na
automatyczną, kompleksową obsługę, oraz relatywnie malejących wydatkach na automatyzację i zarządzanie
odpowiedziami na e-mail.

• Wzroście segmentu sprzedaŜy B2C

Z prognoz sporządzonych przez Jupiter Research wynika, iŜ do 2009 r. z e-commerce będzie korzystało w USA
159  mln, a w Europie Zachodniej 138 mln internautów. Według prognoz firmy, pomimo znacznego nasycenia,
rynki USA i Europy Zachodniej wciąŜ są bardzo rozwojowe – do 2009 r. rynek e-commerce w USA moŜe
osiągnąć wartość 130 mld USD, natomiast w Europie Zachodniej 116,5 mld EUR.

Przewidując rewolucyjne zmiany zachodzące w światowym Internecie, InteliWISE rozwija i planuje masową
sprzedaŜ rozwiązań bazujących na inteligentnych technologiach w celu zapewnienia przeciętnemu
uŜytkownikowi Internetu moŜliwości łatwiejszego i efektywniejszego dostępu do potrzebnych informacji.

Według danych firmy badawczej ZenithMedia, globalny rynek reklamy internetowej osiągnie wartość 31,2 mld
USD na koniec  2007 r. oraz 42,9 mld USD na koniec 2009 r. Spodziewany potencjał wzrostu rynku ma szansę
być odzwierciedlony we wzroście przychodów ze sprzedaŜy w kaŜdej z poszczególnych linii produktowych
InteliWISE.

• Rozwoju Web 3.0
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Tabela. Liczba uŜytkowników Internetu na świecie

Populacja
(tys.)

UŜytkownicy
Internetu (tys.)

Penetracja
(%)

Dynamika
2007/2000 (%)

Udział
internatów

(%)

Europa 801 821,2 348 125,9 43,4% 231,2% 26,4%

Ameryka
Północna

334 659,6 238 015,5 71,1% 120,2% 18,0%

Azja 3 733 783,5 461 703,1 12,4% 346,6% 35,0%

Bliski Wschód 192 755,1 33 510,5 17,4% 920,2% 2,5%

Afryka 941 249,1 44 361,9 4,7% 882,7% 3,4%

Ameryka
Południowa

569 133,7 126 203,7 22,2% 598,5% 9,6%

Australia i
Oceania

33 569,7 19 175,8 57,1% 151,6% 1,5%

Ogółem 6 606 971,6 1 319 872,1 20,0% 265,6% 100,0%

Źródło: Internet World Stats, 31.12.2007

Z końcem pierwszej dekady XXI wieku spodziewana jest fundamentalna zmiana w sposobie korzystania z sieci
Internet. Ilość i złoŜoność zasobów internetowych spowoduje konieczność udoskonalenia i stopniowego
zastąpienia dotychczasowego modelu wyszukiwania informacji („wyszukaj – znajdź”) przez inteligentne systemy
zarządzania wiedzą bazujące na systemie („problem – rozwiązanie”), znajdujące zastosowanie przede wszystkim
w obszarach transakcyjnych i sprzedaŜowych. PowyŜsze rozwiązania określane są jako Web 3.0 (technologie
sieci semantycznych). Tendencjom tym towarzyszyć będzie istotny wzrost penetracji Internetu, wynikający z
powszechnej dostępności łącz szerokopasmowych oraz postępującej konwergencji mediów, w szczególności
Internetu i telewizji oraz moŜliwości dostępu do sieci poprzez telefony komórkowe i urządzenia przenośne nowej
generacji (WiFi, UMTS, 3G). Nowe, inteligentne serwisy i strony internetowe będą wymagały nowych form
prezentacji – intuicyjnych i przyjaznych interfejsów, które w szczególności powinny być łatwo dostępne dla
nowych uŜytkowników.

O duŜych perspektywach rynku produktów Emitenta świadczy równieŜ duŜe zainteresowanie funduszy
venture capital tym segmentem. Znamienne jest, Ŝe Emitent wypracował zbliŜone technologie przy
nieporównywalnie niŜszych nakładach finansowych dostępnych dla konkurencyjnych podmiotów
wskutek inwestycji firm venture capital. PoniŜej przedstawiono zidentyfikowane transakcje funduszy
venture capital w konkurencyjnych podmiotach.

Firma Inwestor Wartość inwestycji Okres
inwestycji

Artificial Solutions – wcześniej
KiwiLogic – rozwiązania
korporacyjne

Earlybird – VC

Earlybird – VC oraz 3i Group

dtms Deutsche Telefon- und
Marketing Services AG

I runda – b.d.

II runda – 5,2 mln EUR

SprzedaŜ 34% udziałów
przez 3i

1999-2000 r.

2001 r.

2003 r.

Oddcast – rozwiązania
korporacyjne oraz dla
uŜytkowników indywidualnych

Anioł biznesu (Angel investor)

Itochu Technology

Union Square Ventures oraz
Itochu Technology

b.d.

b.d.

4,0 mln USD

do 2004 r.

2004 r.

2006 r.

Novomind – rozwiązania
korporacyjne

Thalia Holding AG

Bertelsmann Multimedia

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

Saw-You Ltd – rozwiązania dla
uŜytkowników indywidualnych
(weeworld.com)

Benchmark Capital

Benchmark Capital oraz Accel

I runda – kilkanaście mln
USD

II runda – 15,5 mln USD

2005 r.

2006 r.
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Partners

Donnerwood – rozwiązania dla
uŜytkowników indywidualnych
(meez.com)

Battery Ventures

I runda – 4,3 mln USD

II runda –4,3 mln USD

III runda – 5,4 mln USD

2006 r.

2006 r.

2007 r.

Gaia Interactive – rozwiązania dla
uŜytkowników indywidualnych
(www.gaiaonline.com)

Benchmark Capital oraz
Redpoint Ventures

I runda – 8,93 mln USD

II runda –12 mln USD

2006 r.

2007 r.

IMVU – rozwiązania dla
uŜytkowników indywidualnych
(www.imvu.com)

Allegis Capital, Menlo Ventures I runda – b.d.

II runda –9,0 mln USD

b.d.

2006 r.

Fix8 – rozwiązania dla
uŜytkowników indywidualnych
(www.fix8.com)

Vickers Financial Group I runda – 3 mln USD 2007 r.

Gizmoz – rozwiązania dla
uŜytkowników indywidualnych
(www.gizmoz.com)

Anioł biznesu (Angel investor)

Benchmark Capital, Columbia
Capital

I runda – 4 mln USD

II runda – 6,3 mln USD

b.d.

2007 r.

zweitgeist – rozwiązania dla
uŜytkowników indywidualnych
(weblin.com)

T-Online Venture Fund I runda – b.d. 2007 r.

Źródło: www.paidcontent.org, informacje ze spółek

4.12.13. Cele emisyjne

W związku z wykonaniem uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia InteliWISE S.A. z dnia 6 lutego
2008 r. w sprawie podwyŜszenia kapitału zakładowego w drodze emisji nie więcej niŜ 550 000 (słownie: pięćset
pięćdziesiąt tysięcy) Akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy)
kaŜda, wyemitowano 488 915 (słownie: czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset piętnaście) Akcji serii
C. Akcje serii C wyemitowane zostały w trybie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, tj. w trybie
subskrypcji prywatnej. Cena emisyjna akcji serii C została ustalona na poziomie 10,00 zł (słownie: dziesięć
złotych) za jedną Akcję. Subskrypcja prywatna trwała od 22 lutego 2008 r. do 6 marca 2008 r. W wyniku zawarcia
umów objęcia Akcji, objęte zostało 488 915 (słownie: czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset
piętnaście) Akcji serii C. Akcje zostały objęte przez 44 osoby fizyczne i prawne. Łączna wartość pozyskanych
środków finansowych przez InteliWISE S.A. w wyniku emisji Akcji serii C wyniosła 4 889 150 zł. Łączne
szacunkowe koszty wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy oraz doradcy Spółki w zakresie relacji
inwestorskich wyniosły 31 tys. zł, z czego koszty wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy (związane z
przygotowaniem Dokumentu Informacyjnego oraz doradztwem w zakresie procesu oferty prywatnej oraz procesu
wprowadzenia Akcji do ASO na rynku NewConnect) wyniosły 17 tys. zł, a koszty promocji oferty 14 tys. zł.

PoniŜsza tabela przedstawia zestawienie celów inwestycyjnych przy załoŜeniu pozyskania środków z emisji Akcji
serii C w wysokości 4 858 tys. zł.

Tabele Cele emisji Akcji serii C Emitenta

Cel inwestycyjny % środków Kwota w tys. zł

Rozwój sprzedaŜy do klientów korporacyjnych w Polsce 30,00% 1 457,4

Wejście na rynek amerykański 30,00% 1 457,4

Rozwój aplikacji Enterprise 2.0 dla komercyjnych rozwiązań 25,00% 1 214,5

Rozwój sprzedaŜy dla MŚP w systemie ASP 15,00% 728,7

RAZEM 100,00% 4 858,2

Źródło: Emitent
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4.13. Opis głównych inwestycji krajowych i zagranicznych Emitenta, w tym
inwestycji kapitałowych

W związku z prowadzoną działalnością Emitent w ostatnich dwóch latach obrotowych dokonał następujących
inwestycji.

2007 2006

Środki trwałe (zł) 47 198 4 107

WNiP (zł) 9 787 2 650

Suma (zł) 56 985 6 757

Źródło: Emitent

Inwestycje Emitenta obejmowały głównie zakup komputerów, infrastruktury informatycznej (drukarki, monitory,
serwery) oraz oprogramowanie.

Działalność inwestycyjna Emitenta w latach 2006-2007 skoncentrowana była na działalności badawczo-
rozwojowej (finansowanie zespołu informatyków opracowujących i udoskonalających produkty InteliWISE S.A.).
Zgodnie ze stosowaną polityką rachunkowości Emitent kwalifikował poniesione nakłady w tym zakresie jako
koszty bieŜące (głównie wynagrodzenia oraz świadczenia na rzecz pracowników).

4.14. Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: upadłościowym,
układowym lub likwidacyjnym

Wobec Emitenta nie były dotychczas wszczęte jakiekolwiek postępowania: upadłościowe, układowe lub
likwidacyjne.

4.15. Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: ugodowym,
arbitraŜowym lub egzekucyjnym jeŜeli wynik tych postępowań ma lub moŜe
mieć istotne znaczenie dla działalności Emitenta

Wobec Emitenta nie były dotychczas wszczęte jakiekolwiek postępowania: ugodowe, arbitraŜowe lub
egzekucyjne.

4.16. Informację na temat wszystkich innych postępowań przed organami
rządowymi, postępowań sądowych lub arbitraŜowych włącznie z wszelkimi
postępowaniami w toku, za okres obejmujący co najmniej ostatnie 12 miesięcy,
lub takimi, które mogą wystąpić według wiedzy Emitenta, a które to
postępowania mogły mieć lub miały w niedawnej przeszłości, lub mogą mieć
istotny wpływ na sytuację finansową Emitenta

Emitent nie był stroną jakiegokolwiek postępowania przed organami rządowymi, postępowania sądowego (za
wyjątkiem postępowań rejestrowych) lub arbitraŜowego.

4.17. Zobowiązania Emitenta istotne z punktu widzenia realizacji zobowiązań wobec
posiadaczy instrumentów finansowych

Nie istnieją Ŝadne zobowiązania Emitenta istotne z punktu widzenia realizacji zobowiązań wobec posiadaczy
papierów wartościowych, które związane są z emisją papierów wartościowych, w szczególności z kształtowaniem
się sytuacji ekonomicznej Emitenta.

4.18. Informacja o nietypowych okolicznościach lub zdarzeniach mających wpływ na
wyniki z działalności gospodarczej, za okres objęty sprawozdaniem
finansowym

W 2007 r. Emitent koncentrował działalność na działalności badawczo-rozwojowej (finansowanie zespołu
informatyków opracowujących, testujących i udoskonalających produkty InteliWISE S.A.). Wskutek tego
wypracowane zostały produkty, które mogą być wdraŜane począwszy od 2008 r. Zgodnie ze stosowaną polityką
rachunkowości Emitent kwalifikował poniesione nakłady w tym zakresie jako koszty bieŜące (głównie
wynagrodzenia oraz świadczenia na rzecz pracowników). W związku z powyŜszym, Emitent w tym roku wykazał
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ujemny wynik finansowy netto. Dodatkowo w 2007 r. Emitent podpisał umowy inwestycyjne z Prokom Software
S.A. (obecnie Asseco Poland S.A.) oraz Intel Capital Corporation.

Poza wymienionymi wyŜej w okresie objętym sprawozdaniem finansowym nie wystąpiły Ŝadne nietypowe
zdarzenia mające wpływ na wynik z działalności gospodarczej.

4.19. Wskazanie wszelkich istotnych zmian w sytuacji gospodarczej, majątkowej i
finansowej Emitenta oraz innych informacji istotnych dla ich oceny, które
powstały po sporządzeniu zamieszczonych w Dokumencie sprawozdań
finansowych

W ocenie Zarządu Emitenta od daty zakończenia ostatniego okresu obrachunkowego, za który opublikowano
zbadane dane finansowe (tj. od 31 grudnia 2007 roku), nie zaszły inne istotne zmiany w sytuacji finansowej ani
pozycji majątkowej Emitenta, poza poniŜszymi:

� w dniu 23 stycznia 2008 r. zostało zarejestrowane przekształcenie InteliWISE Sp. z o.o. w InteliWISE S.A.,

� w związku z wykonaniem uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia InteiWISE S.A. z dnia 6
lutego 2008 r. w sprawie podwyŜszenia kapitału zakładowego w drodze emisji nie więcej niŜ 550 000
(słownie: pięćset pięćdziesiąt tysięcy) Akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł
(słownie: dziesięć groszy) kaŜda, wyemitowano 488 915 (słownie: czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy
dziewięćset piętnaście) Akcji serii C. Akcje serii C wyemitowane zostały w trybie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu
Spółek Handlowych, tj. w trybie subskrypcji prywatnej,

� dnia 6 lutego 2008 r. Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie emisji warrantów
subskrypcyjnych dla Prokom Software S.A. (obecnie Asseco Poland S.A.) oraz Intel Capital Corporation.

4.20. Dane o osobach zarządzających i osobach nadzorujących

Zarząd Emitenta jest dwuosobowy.

Tabela. Osoby zarządzające Emitentem

Imię Nazwisko Zajmowane stanowisko Termin upływu kadencji

Marcin Strzałkowski Prezes Zarządu 19.12.2012 r.

Marek Trojanowicz Wiceprezes Zarządu 19.12.2012 r.

Źródło: Emitent

Rada Nadzorcza Emitenta jest 6-osobowa.

Tabela. Osoby nadzorujące Emitenta

Imię Nazwisko Zajmowane stanowisko Termin upływu kadencji

Marek Borzestowski Członek Rady Nadzorczej 19.12.2012 r.

Waldemar Sielski Członek Rady Nadzorczej 19.12.2012 r.

Grzegorz Maciąg Członek Rady Nadzorczej 5.03.2013 r.

Piotr Jakubowski Członek Rady Nadzorczej 20.02.2013 r.

Michał Lach Członek Rady Nadzorczej 03.04.2013 r

Paweł Piwowar Członek Rady Nadzorczej 03.04.2013 r

Źródło: Emitent

Pan Piotr Jakubowski, Pan Michał Lach oraz Pan Paweł Piwowar nie są w Dacie Dokumentu wpisani do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego jako osoby pełniące funkcje członka Rady Nadzorczej Emitenta.

Emitent zamierza niezwłocznie złoŜyć wniosek do sądu rejestrowego o dokonanie stosownego wpisu.
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4.21. Dane o strukturze akcjonariatu

Akcjonariuszami Emitenta w Dacie Dokumentu są następujące osoby:

Liczba
akcji

Wartość
nominalna

Udział w liczbie
wyemitowanych

akcji

Udział w głosach na
WZ EmitentaWyszczególnienie

szt zł % %

Sokrates Inwestycje Sp. z o.o. 2 840 000 284 000,0 56,8% 56,8%

Marcin Strzałkowski 851 500 85 150,0 17,0% 17,0%

Marek Trojanowicz 608 500 60 850,0 12,2% 12,2%

Asseco Poland S.A. 500 000 50 000,0 10,0% 10,0%

Barbara Ratnicka-Kiczka 100 000 10 000,0 2,0% 2,0%

Dom Maklerski PENETRATOR S.A. 100 000 10 000,0 2,0% 2,0%

ŁĄCZNIE 5 000 000 500 000,0 100,0% 100,0%

Źródło: Emitent

Wszyscy akcjonariusze przedstawieni w powyŜszej tabeli są posiadaczami Akcji serii A.

Wobec akcjonariuszy Emitenta będących osobami fizycznymi i posiadającymi ponad 10 % głosów na WZ nie
toczą się, ani nie toczyły się w ciągu ostatnich 2 lat Ŝadne postępowania cywilne, karne, administracyjne lub
karno-skarbowe, które mogłyby mieć znaczenie dla działalności Emitenta.

PoniŜej przedstawiona została struktura Akcjonariuszy Emitenta przy załoŜeniu zarejestrowania zmiany
wysokości kapitału zakładowego w wyniku objęcia 488 915 Akcji serii C.

Tabela. Struktura Akcjonariuszy Emitenta

Liczba
akcji

Wartość
nominalna

Udział w liczbie
wyemitowanych

akcji

Udział w głosach
na WZ EmitentaWyszczególnienie

szt zł % %

Sokrates Inwestycje Sp. z o.o. 2 840 000 284 000,0 51,74% 51,74%

Marcin Strzałkowski 851 500 85 150,0 15,51% 15,51%

Marek Trojanowicz 608 500 60 850,0 11,09% 11,09%

Asseco Poland S.A. 500 000 50 000,0 9,11% 9,11%

Barbara Ratnicka-Kiczka 100 000 10 000,0 1,82% 1,82%

Dom Maklerski PENETRATOR S.A. 100 000 10 000,0 1,82% 1,82%

Inni akcjonariusze 488 915 48 891,5 8,91% 8,91%

RAZEM 5 488 915 548 891,5 100,00% 100,00%

Źródło: Emitent
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5. Sprawozdania finansowe

5.1. Opinia biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego
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INTELIWISE Sp. z o.o.

02-605 Warszawa, ul. Ursynowska 72

Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego
za rok obrotowy od 1 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2007r.
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WSTĘP

Niniejszy raport został sporządzony w związku z badaniem sprawozdania finansowego INTELIWISE Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 02-605 Warszawa, ul. Ursynowska 72, zwanej dalej „Spółką”).
Badaniu podlegało sprawozdanie finansowe obejmujące:

1 wprowadzenie do sprawozdania finansowego;

2 bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę
378.578,16 zł;

3 rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007r.  wykazujący stratę netto
w kwocie  1.320.536,26 zł;

4 zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2007r.,
wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o 464.763,74 zł;

5 rachunek przepływów pienięŜnych  za rok obrotowy od 1 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2007r., wykazujące
zwiększenie stanu środków pienięŜnych netto o kwotę  182.735,82 zł,

6 dodatkowe informacje i objaśnienia.

Sprawozdanie finansowe zostało podpisane przez Zarząd Spółki oraz osobę, której powierzono prowadzenie
ksiąg rachunkowych. Raport powinien być odczytywany wraz z opinią biegłego rewidenta dla Wspólników
INTELIWISE Sp. z o.o. z dnia 6 marca 2008r. dotyczącą wyŜej opisanego sprawozdania finansowego. Opinia o
sprawozdaniu finansowym wyraŜa ogólny wniosek wynikający z przeprowadzonego badania. Wniosek ten nie
stanowi sumy ocen wyników badania poszczególnych pozycji sprawozdania bądź zagadnień, ale jest wynikiem
traktowania sprawozdania finansowego jako całości przy uwzględnieniu istotności poszczególnych faktów i ich
wpływu na rzetelność sprawozdania finansowego.

Badanie przeprowadzono w marcu 2008r.

KAMIŃSKI I WSPÓLNICY Biegli Rewidenci i Konsultanci Podatkowi Sp. z o.o.

00-113 Warszawa, ul. Emilii Plater 53, XIp.

Roman Kamiński - Biegły Rewident Numer ewidencyjny 1545/2393

przeprowadzający badanie i reprezentujący podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych.

Warszawa, 6 marca 2008r.
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INFORMACJE O SPÓŁCE

1. Dane identyfikujące Spółkę

a) Nazwa

INTELIWISE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (zwana dalej Spółką)

(poprzednia nazwa Inovattek Sp. z o.o.)

b) Siedziba

02-605 Warszawa, ul. Ursynowska 72

2. Przedmiot działalności.

W roku obrotowym objętym badaniem Spółka prowadziła działalność w oparciu o:

- ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 1999r., Nr 101, poz. 1178)

- kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2000r., Nr 94, poz. 1037)

- umowę Spółki

W roku obrotowym objętym badaniem podstawowym przedmiotem działalności Spółki była działalność z
zakresu oprogramowania informatycznego.

Przedstawiony przedmiot działalności został wykazany w rejestrze sądowym, prowadzonym dla Spółki.

3. Rejestracja w Sądzie Gospodarczym.

a) Siedziba Sądu: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Rejestrowy Krajowego Rejestru
Sądowego

b) Numer rejestru:   KRS  0000227569

(Ostatni odpis z rejestru z dnia 18.10.2007r., ostatni wpis z dnia 17.10.2007r.)

c) Data rejestracji w KRS:   31.01.2005r.

Spółka została utworzona na czas nieokreślony, na podstawie umowy Spółki z dnia 14.12.2004r. - akt
notarialny sporządzono w Kancelarii Notarialnej Magdaleny Korobowicz w Warszawie – Repertorium A
Nr 13208/2004 oraz z dnia 13.01.2005r. – Repertorium A Nr 281/2005.

Spółka nie posiada oddziałów samodzielnie bilansujących.

4. Rejestracje urzędowe

a) Urząd Skarbowy Warszawa-Mokotów w Warszawie

NIP  5252323343

(zgłoszenie aktualizacyjne z dnia 7.03.2007r.)

b) Urząd Statystyczny w Warszawie

REGON   140000046

(ostatnia rejestracja z dnia 27.02.2007r.)

5. Kapitał podstawowy

Na dzień bilansowy 31 grudnia 2007 r. kapitał podstawowy Spółki wynosi 500.000,00 zł i dzieli się na
10.000 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł kaŜdy.

W okresie objętym badaniem, kapitał podstawowy Spółki został podwyŜszony:

(i) Uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 8.03.2007r. z kwoty 174.700 zł do
kwoty 304.550 zł, tj. o kwotę 129.850 zł.
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(ii) Uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 12.03.2007r. z kwoty 304.550 zł
do kwoty 350.000 zł, tj. o kwotę 45.450 zł, przy czym nadwyŜka wartości wkładu pienięŜnego
ponad wartość nominalną w kwocie 1.465.000 zł została przeznaczona na kapitał zapasowy.

(iii) Uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 31.08.2007r. z kwoty 350.000 zł
do kwoty 500.000 zł, tj. o 150.000 zł.

Na dzień bilansowy struktura własności kapitału podstawowego jest następująca:

Udziałowiec

Ilość udziałów Cena
nominalna

1 udziału

w zł.

Wartość
nominalna
udziałów

% w kapitale
udziałowym

Sokrates Inwestycje Sp. z o.o. 5.680 50,00 284.000,00 56,8

Marcin Strzałkowski 1.703 50,00 85.150,00 17,03

Marek Trojanowicz 1.217 50,00 60.850,00 12,17

Prokom Software S.A. 1.000 50,00 50.000,00 10,00

Barbara Ratnicka-Kiczka 200 50,00 10.000,00 2,00

Dom Maklerski PENETRATOR S.A. 200 50,00 10.000,00 2,00

Razem 10.000 500.000,00 100,00

Jednostki powiązane

Na dzień bilansowy Spółka jest powiązana kapitałowo z Sokrates Inwestycje Sp. z o.o. (Spółka
dominująca) oraz Prokom Software S.A. i Dom Maklerski PENETRATOR S.A.

6. Władze i Zarząd Spółki oraz reprezentacja.

a) Władze Spółki

Zgodnie z umową Spółki, władze Spółki stanowi Zgromadzenie Wspólników, Rada Nadzorcza i Zarząd.

b) Rada Nadzorcza - skład

Pan Marek Borzestowski – Przewodniczący

Pan Waldemar Sielski

Pan Grzegorz Maciąg

c) Zarząd Spółki – skład

Pan Marcin Strzałkowski – Prezes Zarządu

Pan Marek Trojanowicz – Członek Zarządu

d) Reprezentacja

Dwóch Członków Zarządu łącznie.

d) Prokurentów nie ustanowiono.

Zatrudnienie.

Przeciętne zatrudnienie w Spółce w roku 2007 wyniosło 7,5 osoby, natomiast na koniec 2007r.
zatrudnienie wyniosło 12 osób.

7. Informacja o sprawozdaniu finansowym Spółki za poprzedni rok obrotowy.

Sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2006 nie było badane, z uwagi na brak ustawowego obowiązku.
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Sprawozdanie finansowe Spółki za 2006 rok zostało zatwierdzone Uchwałą Zgromadzenia Wspólników
z dnia 31.08.2007r. Zgodnie z Uchwałą Zgromadzenia Wspólników stratę netto w kwocie 240.412,81 zł
postanowiono pokryć zyskami lat następnych.

Sprawozdanie finansowe zostało złoŜone do Sądu Rejestrowego dnia 6.09.2007r. oraz do Urzędu
Skarbowego.

Spółka nie była zobowiązana do publikacji sprawozdania finansowego.

8. Identyfikacja podmiotu przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego.

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1.01.2007r. do 31.12.2007r. badane było przez podmiot
uprawniony KAMIŃSKI I WSPÓLNICY Biegli Rewidenci i Konsultanci Podatkowi Sp. z o.o. w
Warszawie, ul. Emilii Plater 53, XIp., nr rej. 411/661.

Badanie przeprowadzono na podstawie umowy z dnia 10 lutego 2008r. zawartej pomiędzy Spółką jako
Zleceniodawcą, a KAMIŃSKI I WSPÓLNICY Biegli Rewidenci i Konsultanci Podatkowi Sp. z o.o. w
Warszawie, ul. Emilii Plater 53, XIp. jako Wykonawcą w marcu 2008r.

KAMIŃSKI I WSPÓLNICY Biegli Rewidenci i Konsultanci Podatkowi Sp. z o.o. jest niezaleŜna od Spółki
i zakres planowanej i wykonanej przez nią pracy nie został w Ŝaden sposób ograniczony. Zakres i
sposób przeprowadzonego badania wynika ze sporządzonej przez nas dokumentacji znajdującej się w
siedzibie KAMIŃSKI I WSPÓLNICY Biegli Rewidenci i Konsultanci Podatkowi Sp. z o.o..

Spółka przedstawiła w toku badania Ŝądane informacje, wyjaśnienia i oświadczenia oraz przedłoŜyła
oświadczenie o kompletnym ujęciu danych w księgach rachunkowych i wykazaniu wszelkich
zobowiązań warunkowych oraz o poinformowaniu o istotnych zdarzeniach, które nastąpiły po dacie
bilansu do dnia złoŜenia oświadczenia.
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OGÓLNE WNIOSKI DOTYCZĄCE SYTUACJI FINANSOWEJ I MAJĄTKOWEJ SPÓŁKI

W badanym roku niŜej opisane zjawiska miały istotny wpływ na wynik finansowy oraz sytuację majątkową i
finansową Spółki.

Rachunek zysków i strat

- W badanym okresie działalność operacyjna przyniosła stratę na sprzedaŜy w kwocie 1.325,0 tys. zł, przy
wzroście przychodów ze sprzedaŜy o 466% w stosunku do roku ubiegłego.

- Pozostała działalność operacyjna oraz przychody i koszty finansowe nie stanowią istotnych kwot.

- Z uwagi na stratę podatkową, strata brutto nie została zwiększona o podatek dochodowy od osób prawnych.

Bilans

W strukturze aktywów  podstawowe pozycje stanowią:

- inwestycje krótkoterminowe 183,3 tys. zł (48%)

- naleŜności krótkoterminowe 170,0 tys. zł (45%).

W pasywach podstawowymi pozycjami są:

- kapitały własne 261,0 tys. zł (69%),

- zobowiązania krótkoterminowe 117,6 tys. zł (31%).

Zestawienie zmian w kapitale własnym

W ciągu roku nastąpił wzrost kwoty kapitału własnego o kwotę 464,8 tys. zł, w związku z podwyŜszeniem kapitału
zakładowego o kwotę 325,3 tys. zł oraz utworzeniem kapitału zapasowego w kwocie 1.465,0 tys. zł z tytułu
objęcia nowych udziałów za cenę przewyŜszającą wartość nominalną udziałów.

Rachunek przepływów pienięŜnych

Wydatki działalności operacyjnej w kwocie 1.532,1 tys. zł zostały pokryte wpływami z działalności finansowej, w
kwocie 1.714,8 tys. zł.

Wskaźniki ekonomiczno-finansowe, wykazują brak rentowności sprzedaŜy, przy zachowaniu płynności finansowej
oraz niskiego poziomu zadłuŜenia Spółki, w związku ze zwiększeniem kapitału zakładowego i zapasowego
Spółki.

Brak zagroŜenia ciągłości działalności.

W oparciu o przepisy:

- art. 65 ust. 5 pkt 7 ustawy z 29 września 1994r. o rachunkowości,

-  pkt. 12 e) normy nr 1 wykonywania zawodu biegłego rewidenta w związku z przeprowadzaniem
badania rocznych sprawozdań finansowych,

oraz prezentowaną sytuacją finansową i majątkową Spółki nie stwierdzamy zagroŜeń dla
kontynuowania działalności Spółki.
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4. Charakterystyka poszczególnych składników aktywów bilansu

31.12.2007 r.
tys. zł

 i. Wartości niematerialne i prawne (licencje, programy komputerowe) 0,0

w tym:
wartość początkowa 18,2
umorzenie 18,2
umorzenie za badany rok wyniosło 12,1
Zakupy wyniosły 9,8 tys. zł, zmniejszenia nie wystąpiły.

 ii. Aktywa trwałe

Stanowią środki trwałe (urządzenia techniczne i maszyny oraz wyposaŜenie)

w tym:
wartość początkowa 57,9
umorzenie 57,9

Odpisy amortyzacyjne środków trwałych dokonywane są metodą liniową.
Amortyzacja roczna wyniosła 48,5 tys. zł.
Zakupy wyniosły 47,9 tys. zł, zmniejszenia – 0,6 tys. zł.

 iii. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe            nie występują

 iv. Zapasy              25,2

Pozycja dotyczy zapłaconej zaliczki na poczet dostaw.

 v. NaleŜności krótkoterminowe 170,0

NaleŜności krótkoterminowe dotyczą jednostek nie powiązanych.
• naleŜności z tytułu prowadzonej działalności operacyjnej Spółki
       (naleŜności z tytułu dostaw i usług do 12 miesięcy)  31,7
• naleŜności z tytułu podatków 137,5

(nadwyŜka podatku naliczonego VAT nad naleŜnym, wynikająca z deklaracji podatkowej)
• innych naleŜności  0,8

(a) Struktura wiekowa  naleŜności krótkoterminowych z tytułu dostaw i usług wykazanych w
bilansie jest następująca:

od jednostek
powiązanych

od pozostałych
jednostek

Razem

NaleŜności o okresie spłaty powyŜej 12 miesięcy 0,0 31,7 31,7

NaleŜności o okresie spłaty do 12 miesięcy nie
przeterminowane 0,0

31,7 31,7

NaleŜności przeterminowane:

do 3 miesięcy

od 3 do 6 miesięcy

od 6 miesięcy do 1 roku

powyŜej 1 roku

0,0 0,0 0,0

NaleŜności brutto 0,0 31,7 31,7

Odpisy aktualizujące wartość naleŜności 0,0 0,0 0,0

NaleŜności netto 0,0 31,7 31,7

NaleŜności z tytułu dostaw i usług dotyczą bieŜących rozliczeń z odbiorcami krajowymi.

Do dnia badania Spółka potwierdziła podstawowe naleŜności z tytułu dostaw i usług.

 vi. Inwestycje krótkoterminowe            183,3

Pozycja dotyczy środków pienięŜnych zgromadzonych na rachunku bankowym. 

Stan środków pienięŜnych został potwierdzony z bankiem.

 vii. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe                         nie występują
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5. Charakterystyka poszczególnych składników pasywów bilansu

31.12.2007 r.
tys. zł

 i. Kapitały własne        261,0

31 grudnia
2006 r.

tys. zł

PodwyŜsze-
nie kapitału

tys. zł

Podział
zysku/

Rozliczenie
straty

tys. zł

Zysk (strata)
roku

bieŜącego

tys. zł

31 grudnia
2007r.

tys. zł

Kapitał zakładowy 174,7 325,3 500,0

Kapitał zapasowy 1.465,0 1.465,0

Zysk (strata) z lat
ubiegłych

(240,4) (138,1) (378,5)

Zysk (strata) netto (138,1) 138,1 (1.325,5) (1.325,5)

Razem (203,8) 1.465,0 0,0 (1.325,5) 261,0

Zgodnie z Uchwałą Zgromadzenia Wspólników z dnia 31.08.2007r. strata za rok poprzedni w
wysokości 240,4 tys. zł, zostanie pokryta zyskami lat następnych.

 ii. Wynik finansowy netto (strata) (1.325,5)

Strata netto za badany rok wyniosła 1.325,5 tys. zł. Zgodnie z informacją otrzymaną od Zarządu decyzja
o pokryciu straty zostanie podjęta przez Zgromadzenie Wspólników.
Zarząd proponuje pokryć stratę z przyszłych zysków.

 iii. Rezerwy na zobowiązania (prawdopodobne straty)            nie występują

 iv. Zobowiązania długoterminowe   nie występują

 v. Zobowiązania krótkoterminowe   117,6

Dotyczą jednostek niepowiązanych, w tym:

(a) zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług do 12 miesięcy 55,9

(b) zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych 49,2

(c) zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 1,3

(d) inne zobowiązania 11,2

 vi. Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług 55,9

Pozycja dotyczy bieŜących zobowiązań handlowych.
Zobowiązania wobec dostawców regulowane są terminowo.

 vii. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń               49,2

        Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych 47,9

Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych 1,3

49,2

Zobowiązania podatkowe i ubezpieczeń wynikają z deklaracji za listopad i grudzień 2006r.

Organy podatkowe mogą przeprowadzić kontrolę rozliczeń z budŜetem w terminie pięciu lat od
zakończenia okresu, którego te rozliczenia dotyczą.

Zakres przeprowadzonego badania obejmował wyrywkowe sprawdzenie prawidłowości rozliczeń
podatkowych Spółki.
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 viii. Rozliczenia międzyokresowe                       nie występują

 ix. Zabezpieczenia poczynione na rzecz wierzycieli

W trakcie badania uzyskaliśmy oświadczenie, Ŝe majątek Spółki nie podlega zabezpieczeniom na rzecz
innych podmiotów.
Spółka nie udzielała gwarancji i poręczeń – wg oświadczenia Zarządu Spółki.
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6.   Charakterystyka pozycji rachunku zysków i strat

31.12.2007r.
tys. zł

 i. Przychody ze sprzedaŜy i koszty działalności operacyjnej

Przychody ze sprzedaŜy w kwocie 187,5 tys. zł obejmują sprzedaŜ produktów.

Koszty działalności operacyjnej wynoszą  1.512,5 tys. zł i obejmują.

pozostałe koszty działalności operacyjnej            
   w tym przede wszystkim:
- usługi obce            685,3
- wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników            672,0
- amortyzacja                60,6
- pozostałe koszty rodzajowe              55,0

(głównie: delegacje – 23,3 tys. zł,  reklama 24,4 tys. zł)

 ii. Pozostałe przychody i koszty operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne (0,6 tys. zł) obejmują otrzymane odszkodowania.

Pozostałe koszty operacyjne wynoszą 0,7 tys. zł i dotyczą kosztów likwidacji środków trwałych.

 iii. Przychody i koszty finansowe

Przychody finansowe (6,0 tys. zł) obejmują odsetki naleŜne i otrzymane od środków na rachunkach
bankowych (1,1 tys. zł).

Koszty finansowe (1,5 tys. zł) obejmują zapłacone odsetki w kwocie 1,1 tys. zł oraz ujemne róŜnice
kursowe zrealizowane (0,4 tys. zł).

 iv. Podatek dochodowy                0,0

Obliczenie podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, wykazuje stratę
podatkową w kwocie 1.289,5 tys. zł. 
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INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPROWADZONEGO BADANIA

(a) W trakcie badania sprawozdania finansowego Spółka udostępniła wszelkie Ŝądane informacje, wyjaśnienia i
oświadczenia oraz przedłoŜyła oświadczenie o kompletnym ujęciu danych w księgach rachunkowych i
wykazaniu wszelkich zobowiązań warunkowych, a takŜe o poinformowaniu o istotnych zdarzeniach, które
nastąpiły po dacie bilansu do dnia złoŜenia oświadczenia.

(b) Księgowość Spółki. prowadzona jest systemem komputerowym. Podczas badania nie stwierdzono mogących
mieć istotny wpływ na badane sprawozdanie finansowe nieprawidłowości ksiąg rachunkowych w zakresie
dokumentacji zasad rachunkowości, kompletności i przejrzystości dokumentowania operacji gospodarczych,
poprawności zapisów, przechowywania ksiąg rachunkowych i spełniania innych warunków jakim powinny
odpowiadać księgi rachunkowe zgodnie z Ustawą o rachunkowości.

(c) Podczas planowania i przeprowadzenia badania rozpatrzyliśmy struktury systemu kontroli wewnętrznej w
celu zbadania go w stopniu wystarczającym do wyraŜenia opinii biegłego rewidenta. Na podstawie badania
systemu kontroli wewnętrznej Spółki oraz badania wiarygodności poszczególnych pozycji sprawozdania
finansowego moŜna było wyrazić ogólną, całościową opinię o prawidłowości i rzetelności tego sprawozdania.
Nasze badanie mogło nie ujawnić wszystkich słabości systemu kontroli wewnętrznej.

(d) Bilans zamknięcia na koniec ubiegłego roku obrotowego został, we wszystkich istotnych aspektach,
prawidłowo wprowadzony do ksiąg rachunkowych jako bilans otwarcia bieŜącego okresu. Z punktu widzenia
sprawozdania finansowego jako całości aktywa i pasywa bilansu przedstawione zostały we wszystkich
istotnych aspektach w sposób prawidłowy i rzetelny.

(e) Z punktu widzenia sprawozdania finansowego jako całości pozycje kształtujące wynik finansowy brutto na
działalności gospodarczej Spółki ujęte zostały w sposób kompletny i prawidłowy.

(f) Wynik finansowy brutto został poprawnie przekształcony w wynik finansowy netto we wszystkich istotnych
aspektach.

(g) Zestawienie zmian w kapitale własnym zostało, we wszystkich istotnych aspektach, prawidłowo sporządzone
w powiązaniu z bilansem, rachunkiem zysków i strat oraz księgami rachunkowymi.

(h) Rachunek przepływów pienięŜnych został, we wszystkich istotnych aspektach, prawidłowo sporządzony w
powiązaniu z bilansem, rachunkiem zysków i strat oraz księgami rachunkowymi.

(i) Informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia, przedstawia
wszystkie istotne informacje określone przez Ustawę o rachunkowości w sposób kompletny i prawidłowy.

(j) Została zachowana ciągłość stosowanych zasad w stosunku do okresu ubiegłego.

(k) Informacje finansowe zawarte w sprawozdaniu są zgodne z informacjami przedstawionymi w sprawozdaniu
finansowym.

(l) Na dzień 31 grudnia 2007r. została przeprowadzona inwentaryzacja rozrachunków.

KAMIŃSKI I WSPÓLNICY Biegli Rewidenci i Konsultanci Podatkowi Sp. z o.o.

00-113 Warszawa, ul. Emilii Plater 53, XIp.

Roman Kamiński - Biegły Rewident Numer ewidencyjny 1545/2393

przeprowadzający badanie i reprezentujący podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych.

Warszawa  6 marca  2008r.
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5.2 Sprawozdanie finansowe Emitenta
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6. Załączniki

6.1 Statut Emitenta

STATUT SPÓŁKI InteliWISE SPÓŁKA AKCYJNA

Art. 1

Spółka prowadzi działalność pod firmą „InteliWISE Spółka Akcyjna”. Spółka moŜe uŜywać skrótu firmy
„InteliWISE S.A.” oraz wyróŜniającego ją znaku graficznego takŜe w postaci znaku towarowego. -----------------------
------------------------------------------------------------------

Art. 2

Siedzibą Spółki jest Warszawa. --------------------------------------------------------------------------

Art. 3

1. ZałoŜycielami Spółki są: ------------------------------------------------------------------------------

1) Sokrates Inwestycje Sp. z o.o.; ------------------------------------------------------------------

2) Marcin Strzałkowski; -----------------------------------------------------------------------------

3) Marek Trojanowicz; -------------------------------------------------------------------------------

4) Barbara Ratnicka – Kiczka; ----------------------------------------------------------------------

5) Prokom Software SA; -----------------------------------------------------------------------------

6) Dom Maklerski Penetrator SA. ------------------------------------------------------------------

Spółka jest załoŜona na czas nieograniczony.

Art. 4

Spółka działa na podstawie niniejszego Statutu i obowiązujących przepisów prawa. ------------

Art. 5

Spółka prowadzi działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. Spółka
moŜe tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą. Spółka moŜe uczestniczyć w spółkach krajowych
i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. ---------

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

Art. 6

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: --------------------------------------------------------------

1) Działalność wydawnicza; poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 22);------------------
-------------------------------------------------------------------------

2) Produkcja komputerów i pozostałych urządzeń do przetwarzania informacji (PKD 30.02.Z);-------------------
--------------------------------------------------------------------------

3) Produkcja lamp elektronowych i pozostałych elementów elektronicznych (PKD 32.10.Z);----------------------
-----------------------------------------------------------------------

4) Produkcja gier i zabawek (PKD 36.50.Z);------------------------------------------------------

5) Wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych (PKD 45.31.D);----------------------

6) Wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych (PKD 45.33.A);----

7) SprzedaŜ hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (PKD 51.84.Z);-------------------
--------------------------------------------------------------------------

8) SprzedaŜ detaliczna mebli, wyposaŜenia biurowego, komputerów oraz sprzętu telekomunikacyjnego
(52.48.A);-----------------------------------------------------------------

9) Telekomunikacja (PKD 64.2);--------------------------------------------------------------------
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10) Informatyka (PKD 72);----------------------------------------------------------------------------

11) Prace badawczo – rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 73.10);----------------
-------------------------------------------------------------------------------

12) Badania i analizy techniczne (PKD 74.30.Z);--------------------------------------------------

13) Produkcja filmów i nagrań wideo (PKD 92.11.Z);--------------------------------------------

14) Rozpowszechnianie filmów i nagrań wideo (PKD 92.12.Z).--------------------------------

2. JeŜeli podjęcie przez Spółkę określonego rodzaju działalności będzie na podstawie odrębnych przepisów
wymagało uzyskania zezwolenia lub koncesji, Spółka podejmie tego rodzaju działalność po uzyskaniu
zezwolenia lub koncesji. --------------------------------

KAPITAŁ ZAKŁADOWY

Art. 7

1. Kapitał zakładowy wynosi 500.000 (pięćset tysięcy) złotych i dzieli się na 5.000.000 (pięć milionów) akcji na
okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) kaŜda.

2. Kapitał zakładowy Spółki został w pełni opłacony.-----------------------------------------------

3. Wkłady na kapitał zakładowy Spółki mogą być wniesione w postaci pienięŜnej lub niepienięŜnej.------------------
--------------------------------------------------------------------------

Art. 7a

1. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyŜszony o nie więcej niŜ 82500 (osiemdziesiąt dwa tysiące
pięćset) złotych, poprzez emisję: ------------------------

−  nie więcej niŜ 625000 (sześćset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach
od 1 do 625000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) kaŜda („Akcje Serii B”), w celu przyznania
praw do objęcia Akcji Serii B posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A („Warranty”), które zostaną
wyemitowane na podstawie Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 lutego
2008 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, wraz  załącznikami do niej („Uchwała
Warrantowa”), oraz ----------------------------------------------

−  nie więcej niŜ 200000 (dwieście  tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B2 o numerach od 1 do 200000, o
wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) kaŜda („Akcje Serii B2”), w celu przyznania praw do objęcia
Akcji Serii B2 posiadaczowi warranta subskrypcyjnego serii B („Warrant B”), który zostanie wyemitowany na
podstawie Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 lutego 2008 r. w sprawie
emisji warranta subskrypcyjnego serii A, wraz z załącznikami do niej („Uchwała Warrantowa B”). ----------------
-------

2. Osobami uprawnionymi do objęcia Akcji Serii B1 są posiadacze Warrantów, osobami uprawnionymi do objęcia
Akcji Serii B2 jest posiadacz Warranta B. --------------------------------------------------------------------

3. Akcje Serii B1 oraz Akcje Serii B2 będą obejmowane za wkłady pienięŜne. ------------------------------------

4. Prawo objęcia Akcji Serii B1 moŜe być wykonywane zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale Warrantowej,
przy czym nie później niŜ w terminie do 6 lutego 2018 r. Prawo objęcia Akcji Serii B2 moŜe być wykonywane
zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale Warrantowej B, przy czym nie później niŜ w terminie do 6 lutego
2018 r.

Art. 8

1. Spółka moŜe złoŜyć wyemitowane przez siebie papiery wartościowe do depozytu (zwanego dalej
Depozytem), prowadzonego przez wybrany przez Spółkę dom maklerski lub bank, który zapewnia
wystawienie i wydawanie właścicielom tych papierów wartościowych imiennych zaświadczeń depozytowych.-
----------------------------------------

2. W celu wydania wystawionych przez Spółkę papierów wartościowych nowej emisji Spółka moŜe złoŜyć je do
Depozytu, powodując wystawienie imiennych zaświadczeń depozytowych przez podmiot prowadzący
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Depozyt oraz ich wydanie właścicielom tych papierów wartościowych.----------------------------------------------------
--------------------------

Art. 9

1. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.--------------------------------------------

2. PodwyŜszenie kapitału zakładowego Spółki moŜe nastąpić w drodze emisji nowych akcji na podstawie
uchwały Walnego Zgromadzenia.---------------------------------------------------

3. Spółka moŜe emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje oraz warranty subskrypcyjne. -------------
-----------------------------------------------------------------------------

Art. 10

KaŜda akcja daje jej właścicielowi 1 (jeden) głos na Walnym Zgromadzeniu.---------------------

Art. 11

1. NiezaleŜnie od wymogów wynikających z obowiązujących przepisów prawa, zastawnikowi lub uŜytkownikowi
akcji przysługuje prawo głosu tylko pod warunkiem uzyskania zgody, zarządu. wyraŜonej w formie uchwały i
o ile przewiduje to umowa o ustanowieniu zastawu (zwykłego lub rejestrowego) lub odpowiednio umowa o
ustanowienie uŜytkowania. ---------------------------------------------------------------------------

2. Zbywanie akcji serii A pomiędzy Akcjonariuszami a osobami trzecimi (przy czym pod pojęciem „osoby
trzeciej” rozumie się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę nie posiadającą osobowości prawnej, nie
będącą akcjonariuszem Spółki), ogranicza się w ten sposób, iŜ: ------------------------------------------------------------
-----------------------------------

(i) sprzedaŜ akcji serii A jest ograniczona w ten sposób, iŜ kaŜdemu z pozostałych (innych niŜ zbywający)
Akcjonariuszy przysługuje prawo pierwokupu w stosunku do akcji serii A przeznaczonych do sprzedaŜy na
zasadach określonych poniŜej w ustępie 4 (przy czym sprzedaŜ akcji serii A nie jest ograniczona
koniecznością uzyskania zgody Walnego Zgromadzenia);--------------------------------------------------------------------
---------------------

(ii) zbycie akcji serii A w formie innej niŜ sprzedaŜ jest dopuszczalne, o ile Walne Zgromadzenie wyrazi na to
zgodę w formie uchwały podjętej większością 91% głosów, w obecności co najmniej 91% kapitału
zakładowego; oraz -----------------------------------------

(iii) przedmiotem zbycia nie moŜe być ułamkowa część akcji serii A; -------------------------

przy czym pod pojęciem „zbycia” rozumie się wszelkie czynności prawne, zarówno odpłatne, jak i pod tytułem
darmym, zarówno zobowiązujące, jak i rozporządzające lub o podwójnym skutku, na podstawie których ma
nastąpić przeniesienie własności akcji serii A, w tym sprzedaŜ, darowiznę, wniesienie akcji serii A jako
wkładu niepienięŜnego na pokrycie kapitału zakładowego lub datio in solutum. Zbycie akcji serii A z
naruszeniem postanowień niniejszego artykułu czyni taką czynność prawną niewaŜną i bezskuteczną wobec
Spółki. -------------------------------------------------------------------------------------------

3. SprzedaŜ akcji serii A na rzecz osoby trzeciej bez zachowania trybu określonego poniŜej w ustępie 4 Statutu
czyni taką czynność prawną niewaŜną i bezskuteczną wobec Spółki.---

4. Tryb wykonywania prawa pierwokupu jest następujący: ----------------------------------------

(a) Akcjonariusz zamierzający sprzedać akcje na rzecz osoby trzeciej („Zbywający”) zobowiązany jest
dokonać czynności prawnej, na podstawie której ma nastąpić sprzedaŜ akcji, z zastrzeŜeniem warunku
zawieszającego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), Ŝe Ŝaden z pozostałych Akcjonariuszy nie
wykona prawa pierwokupu w stosunku do akcji przeznaczonych do sprzedaŜy oraz zawiadomić Zarząd o
zawarciu warunkowej czynności prawnej, na podstawie której ma nastąpić sprzedaŜ akcji, załączając
egzemplarz dokumentu potwierdzającego zawarcie warunkowej czynności prawnej (w oryginale lub w kopii
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) nie później, niŜ w terminie 30 (trzydziestu) dni od
dnia jej zawarcia. ------------

(b) Zarząd w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania od Zbywającego dokumentu, o którym mowa
powyŜej w lit. (a), powiadomi pozostałych Akcjonariuszy, przesyłając do nich listem poleconym za
potwierdzeniem odbioru pismo zawierające uwierzytelnioną przez osoby uprawnione do reprezentacji Spółki
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kopię dokumentu potwierdzającego zawarcie warunkowej czynności prawnej na podstawie której ma
nastąpić sprzedaŜ akcji---------------------------------------------------------------------------------

(c) Akcjonariusze zainteresowani skorzystaniem z prawa pierwokupu zobowiązani są w terminie 14
(czternastu) dni od daty otrzymania zawiadomienia, o którym mowa powyŜej w lit. (b), złoŜyć Zarządowi
osobiście lub listem poleconym pisemne oświadczenie o zamiarze zakupu akcji. Z upływem tego terminu i w
braku Akcjonariuszy wyraŜających zamiar zakupu akcji, czynność prawna Zbywającego z osobą trzecią staje
się waŜna i skuteczna wobec Spółki. O wpłynięciu oświadczeń Zarząd niezwłocznie, nie później, niŜ w
terminie 3 (trzech) dni, zawiadomi Zbywającego.----------------------------------------------

(d) JeŜeli zamiar zakupu akcji wyrazi więcej niŜ jeden Akcjonariusz, Zarząd niezwłocznie wyznaczy
Akcjonariuszom, którzy wyrazili zamiar zakupu akcji dodatkowy termin, nie krótszy niŜ 14 (czternaście) dni, w
czasie którego Akcjonariusze powinni porozumieć się co do ilości akcji (jeŜeli przedmiotem prawa
pierwokupu jest więcej, niŜ jedna akcja), jaką kupi kaŜdy z nich oraz przedstawić Zarządowi, z kopią do
Zbywającego (w oryginale lub w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza)
porozumienie w tym zakresie. Porozumienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, będzie skuteczne
wyłącznie wówczas, gdy jego przedmiotem będą wszystkie akcje przeznaczone do sprzedaŜy przez
Zbywającego. W przypadku, w którym przedmiotem prawa pierwokupu jest 1 (jedna) akcja, a zamiar zakupu
akcji wyraził więcej niŜ jeden Akcjonariusz, prawo pierwokupu w  stosunku do tej akcji moŜe wykonać ten
Akcjonariusz, który na dzień otrzymania od Zarządu powiadomienia, o którym mowa powyŜej w lit. (b),
posiadał największą liczbę akcji w kapitale zakładowym Spółki (wyraŜoną procentowo, bez uwzględnienia
Zbywającego oraz akcji Zbywającego). W przypadku, gdy wszyscy Akcjonariusze posiadają równą liczbę
akcji w kapitale zakładowym Spółki (wyraŜoną procentowo, bez uwzględnienia Zbywającego oraz akcji
Zbywającego) albo Akcjonariuszy, którzy byliby uprawnienie do wykonania prawa pierwokupu ze względu na
największą ilość akcji w kapitale zakładowym (wyraŜoną procentowo, bez uwzględnienia Zbywającego oraz
akcji Zbywającego) jest więcej niŜ jeden, odpowiednie zastosowanie znajdują postanowienia niniejszej lit. (d)
w zakresie porozumienia pomiędzy Akcjonariuszami oraz poniŜszej lit. (e); ---------------------------------------------
---------------

(e) W przypadku, gdy Akcjonariusze nie osiągną porozumienia, o którym mowa powyŜej w lit. (d) w terminie
tamŜe określonym, Akcjonariusze, którzy wyrazili zamiar zakupu akcji w trybie opisanym w niniejszym ust. 4
będą uprawnieni do zakupu akcji w ilości proporcjonalnej do ilości akcji, jaką kaŜdy z tych Akcjonariuszy
posiadał w kapitale zakładowym Spółki (wyraŜonej procentowo, bez uwzględnienia Zbywającego oraz akcji
Zbywającego) na dzień otrzymania przez Zarząd dokumentu, o którym mowa powyŜej w lit. (a). Określając
liczbę akcji, oblicza się w liczbę akcji, jaką moŜe nabyć dany Akcjonariusz, wszelkie ułamki zaokrągla się do
najbliŜszej dolnej liczby całkowitej, przydzielając akcje w kolejności od Akcjonariusza posiadającego
najmniejszą liczbę akcji (na dzień otrzymania przez Zarząd dokumentu, o którym mowa powyŜej w lit. (a),
wyraŜoną procentowo, bez uwzględnienia Zbywającego oraz akcji Zbywającego). Akcjonariuszowi
ostatniemu w kolejności (tj. Akcjonariuszowi, który na dzień otrzymania przez Zarząd dokumentu, o którym
mowa powyŜej w lit. (a), posiadał największą ilość akcji (wyraŜoną procentowo, bez uwzględnienia
Zbywającego oraz akcji Zbywającego), przyznaje się wszystkie akcje pozostałe po przydzieleniu akcji
pozostałym Akcjonariuszom, który wyrazili zamiar nabycia akcji. Czynności przydziału zobowiązany jest
dokonać Zarząd, w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od dnia bezskutecznego upływu terminu na zawarcie
pomiędzy Akcjonariuszami porozumienia, o którym mowa powyŜej w lit. (d) oraz w tym samym terminie
Zarząd powinien doręczyć Akcjonariuszom uprawnionym od nabycia akcji (kaŜdorazowo z kopią do
Zbywającego) pisemną informację o ilości akcji, jaka przypada na kaŜdego Akcjonariusza uprawnionego do
zakupu akcji zgodnie z niniejszą procedurą;--------------------------------------------------------

(f) Akcjonariusze uprawnieni do zakupu akcji na podstawie niniejszego ust. 4 powinni złoŜyć na ręce Zarządu
oświadczenie (w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym), adresowane do Zbywającego,
zawierające oświadczenie o zamiarze skorzystania z prawa pierwokupu w odniesieniu do takiej liczby akcji,
w stosunku do której przysługuje im prawo pierwokupu zgodnie z postanowieniami niniejszego ust. 4.
Oświadczenie, o których mowa w niniejszej lit. (f), wywiera skutki prawne wyłącznie, jeŜeli zostanie
doręczone na ręce Zarządu w terminie: -------------------------------------------

(i) 21 (dwudziestu jeden) dni od dnia zawarcia porozumienia, o którym mowa powyŜej w lit. (d) i w
terminie tamŜe określonym – w odniesieniu do Akcjonariuszy, którzy zawarli porozumienie, którym mowa
powyŜej w lit. (d); ----------------------------

(ii) 21 (dwudziestu jeden) dni od dnia otrzymania przez Akcjonariusza pisemnej informację o ilości akcji,
jaka przypada na kaŜdego Akcjonariusza uprawnionego do zakupu akcji zgodnie z niniejszą procedurą,
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o którym mowa w lit. (e) – w odniesieniu do kaŜdego z Akcjonariuszy w przypadku nie zawarcia
porozumienia, o którym mowa powyŜej w lit. (d) i w terminie tamŜe określonym [przy czym termin 21
(dwudziestu jeden) dni wyznaczony niniejszym pkt (ii) biegnie osobno dla kaŜdego z Akcjonariuszy].------
-------------------------------------------------------------------------------

(g)  Zarząd zobowiązany jest doręczyć Zbywającemu oświadczenie (oświadczenia), o których mowa
powyŜej, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia ich otrzymania (z prawem Zarządu do zachowania kopii), z kopią
do Akcjonariusza, który złoŜył dane oświadczenie. W dniu doręczenia danego oświadczenia Zbywającego,
pomiędzy Zbywającym a Akcjonariuszem dochodzi do skutku umowa kupna – sprzedaŜy akcji, co do których
Akcjonariusz złoŜył oświadczenie, o którym mowa powyŜej w lit. (f). ------------------------

(h) Trybu określonego powyŜej w niniejszym ustępie 4, nie stosuje się w przypadku, w którym wszyscy
pozostali Akcjonariusze (tj. Akcjonariusze inni niŜ Zbywca) oświadczą na piśmie z podpisem notarialnie
poświadczonym, iŜ rezygnują z przysługującego im prawa pierwokupu.---------------------------------------------------
----------------------------------

5. Ograniczenia w zbywaniu akcji określone w ust. 2 - 4 nie dotyczą akcji innych niŜ akcje serii A.--------------------
--------------------------------------------------------------------------------

6. Zbywanie akcji serii A nie podlega ograniczeniom określonym w ust. 2 - 4 od chwili wprowadzenia akcji
Spółki do obrotu na rynku regulowanym lub do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect. --------
-----------------------------------------------------

Art. 12

1. Akcje Spółki mogą być umorzone: ------------------------------------------------------------------

1) za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę zgodnie z ustępem 5 (umorzenie
dobrowolne),-------------------------------------------------------------------------

2) bez zgody akcjonariusza w trybie określonym w ustępie 6 (umorzenie przymusowe).

2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.------------------------------------

3. W kaŜdym z wymienionych w niniejszym artykule trybów umorzenia akcji Spółki umorzenie nastąpi za
zapłatą akcjonariuszowi, którego akcje będą umarzane, wynagrodzenia mogącego pochodzić z czystego
zysku Spółki zgromadzonego w kapitałach rezerwowych Spółki. Wysokość i tryb wypłacanego
akcjonariuszowi wynagrodzenia ustalona zostanie przez Walne Zgromadzenie podejmujące uchwałę o
umorzeniu akcji.----------------------------------------------------------------------------------------

4. W przypadku zapłaty wynagrodzenia za umorzone akcje z czystego zysku Spółki datą umorzenia akcji
będzie data podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o umorzeniu akcji.-------------------------------------------
-----------------------------------------------------------

5. Akcje Spółki mogą być umorzone na pisemny wniosek akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę w
celu umorzenia. O umorzeniu akcji decyduje Walne Zgromadzenie w podjętej uchwale.-----------------------------
-------------------------------------------------------

6. Umorzenie przymusowe akcji następuje w przypadku:-------------------------------------------

1) śmierci akcjonariusza, który nie pozostawia po sobie spadkobierców, lub gdy w terminie dwóch lat
spadkobiercy zmarłego akcjonariusza nie zawiadomią pisemnie Spółki o złoŜeniu wniosku do Sądu o
stwierdzenie nabycia spadku,-----------------------

2) zawarcia umowy o przeniesieniu akcji imiennych bez uprzedniego wyraŜenia pisemnej zgody przez
Zarząd – jeŜeli wymóg uzyskania takiej zgody wynika z niniejszego Statutu.---------------------------------------
-----------------------------------------

7. Umorzenie akcji wymaga obniŜenia kapitału zakładowego. Uchwałę o obniŜeniu kapitału zakładowego
podejmuje się na Walnym Zgromadzeniu, na którym powzięto uchwałę o umorzeniu akcji.--------------------------
------------------------------------------------------------

Art. 13

1. Zarząd jest uprawniony do umarzania zniszczonych lub utraconych dokumentów akcji lub innych
dokumentów wydawanych przez Spółkę.--------------------------------------------------
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2. Przed wydaniem nowego dokumentu (duplikatu), o którym mowa w ustępie 1 Zarząd zobowiązany jest
do zamieszczenia stosownego ogłoszenia w trybie określonym w art. 5 § 3 Kodeksu Spółek
Handlowych, z zakreśleniem terminu wynoszącego 30 (trzydzieści) dni kalendarzowych do zgłaszania
ewentualnych sprzeciwów lub przedłoŜenia przez osoby trzecie zagubionego dokumentu.--------------------
-------------------------------------------------

3. Zarząd wydaje nowy dokument (duplikat) po upływie terminu określonego w ustępie 2. --

4. Z wnioskiem do Zarządu o umorzenie dokumentów, o których mowa w ustępie 1 moŜe wystąpić kaŜdy,
kto ma interes prawny w umorzeniu.--------------------------------------------

ORGANY SPÓŁKI

Art. 14

Organami Spółki są: ----------------------------------------------------------------------------------------

1) Zarząd,---------------------------------------------------------------------------------------------------

2) Rada Nadzorcza,----------------------------------------------------------------------------------------

3) Walne Zgromadzenie.----------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄD

Art. 15

1. Zarząd składa się z jednego do dwóch członków, w tym Prezesa Zarządu i jest powoływany i odwoływany
przez Radę Nadzorczą na okres lat pięciu (kadencja). KaŜdy członek Zarządu moŜe zostać ponownie
powołany. ----------------------------------------------

2. Mandat członka Zarządu nie moŜe być dłuŜszy niŜ pięć lat. -------------------------------------

3. Mandat członka Zarządu powołanego w trakcie danej kadencji Zarządu wygasa równocześnie z
wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu.--------------------

Art. 16

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.----------------------------------

2. Zarząd jest zobowiązany zarządzać majątkiem Spółki i wypełniać swoje obowiązki ze starannością
wymaganą w obrocie gospodarczym i zgodnie z przepisami prawa.------------

3. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem i zarządzaniem Spółką, które nie są zastrzeŜone do kompetencji
Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej przez odpowiednie przepisy prawa lub niniejszy Statut naleŜą
do kompetencji Zarządu.-----------

4. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeŜeli o posiedzeniu Zarządu zostali zawiadomieni wszyscy
Członkowie Zarządu. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu lub upowaŜniona przez niego osoba.
Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równego podziału głosów, głos Prezesa
Zarządu jest rozstrzygający.-------------

5. Zezwolenie na prowadzenie działalności konkurencyjnej Członka Zarządu wymaga zgody Walnego
Zgromadzenia podjętej większością trzech czwartych głosów oddanych.----------

Art. 17

1. W przypadku Zarządu składającego się z więcej, niŜ 1 (jednego) członka Zarządu, do składania oświadczeń
woli w imieniu Spółki i reprezentowania Spółki wobec osób trzecich upowaŜnieni są: ---------------------------------
---------------------------------------------

1) dwaj członkowie Zarządu działający łącznie; lub---------------------------------------------

2) jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem; lub-------------------------------

3) dwaj prokurenci działający łącznie.-------------------------------------------------------------

2. W przypadku Zarządu jednoosobowego, do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki i reprezentowania
Spółki wobec osób trzecich upowaŜniony jest jedyny członek Zarządu. --
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3. W celu dokonania czynności prawnych określonego rodzaju, moŜe zostać ustanowiony pełnomocnik
umocowany do działania samodzielnie lub wspólnie z osobą, o której mowa w ustępie 1. Zarząd
zobowiązany jest prowadzić rejestr udzielonych pełnomocnictw i pełnomocników, ze wskazaniem danych
pełnomocników, zakresu pełnomocnictw oraz terminów obowiązywania pełnomocnictw, jeŜeli zostały
określone.  --------------------------

Art. 18

Szczegółowy tryb działania Zarządu, podział funkcji między członków Zarządu oraz rodzaj spraw, które wymagają
uchwały Zarządu określa Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu wymaga zatwierdzenia uchwałą Rady
Nadzorczej.----------------------------------------------------

Art. 19

W umowach i sporach pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu, Spółka jest reprezentowana przez Radę
Nadzorczą albo pełnomocnika powołanego przez Walne Zgromadzenie większością trzech czwartych głosów
oddanych.-------------------------------------------------------

RADA NADZORCZA

Art. 20

Rada Nadzorcza składa się z sześciu członków.--------------------------------------------------------

Art. 21

1. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na okres lat pięciu (kadencja).-----------------

2. KaŜdy członek Rady Nadzorczej moŜe zostać ponownie powołany.----------------------------

Art. 22

Czterech Członków Rady Nadzorczej jest powoływanych i odwoływanych uchwałą Walnego Zgromadzenia.--------
---------------------------------------------------------------------------------------

Art. 23

Dwóch Członków Rady Nadzorczej jest powoływanych oraz  odwoływanych jest przez „Prokom Software” S.A. z
siedzibą w Warszawie (lub jego następcę prawnego). Uprawnienia w tym zakresie wykonuje się w formie
oświadczenia (na piśmie pod rygorem niewaŜności), zawierającego oświadczenie odpowiednio o powołaniu lub
odwołaniu danej osoby z albo do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. Jednym oświadczeniem moŜna
wykonać uprawnienie do odwołania danej osoby z funkcji Członka Rady Nadzorczej i do powołania innej osoby
do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. Z zastrzeŜeniem Art. 24 niniejszego Statutu oświadczenie
powinno równieŜ wskazywać datę, od której odwołanie lub powołanie następuje i wywiera skutki prawne – osobę
wskazaną w oświadczeniu jako powoływaną lub odwoływaną uznaje się odpowiednio za powołaną lub odwołaną
poczynając od tej daty (przy czym Ŝadna z dat nie moŜe przypadać wcześniej, niŜ przed datą sporządzenia
danego oświadczenia). Zarząd jest zobowiązany do niezwłocznego dokonania wszelkich czynności
zmierzających do rejestracji zmian w składzie Rady Nadzorczej, wynikających z oświadczenia „Prokom Software”
S.A. z siedzibą w Warszawie (lub jego następcę prawnego)., we wszystkich rejestrach zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa, w szczególności w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.----------------------

Art. 24

1. Powołanie albo odwołanie członków Rady Nadzorczej zgodnie z procedurą określoną w Art. 23
niniejszego Statutu jest skuteczne i wywiera skutki prawne z chwilą doręczenia pisemnego zawiadomienia
Prezesowi Zarządu przez osobę uprawnioną do powołania, chyba, Ŝe oświadczenie wskazuje jako datę
powołania albo odpowiednio odwołania datę późniejszą (i wówczas oświadczenie jest skuteczne i wywiera
skutki prawne od takiej wskazanej w oświadczeniu daty).--------------------------------------------------------------------

2. Członek Rady Nadzorczej moŜe zostać odwołany przez osobę, która go powołała, a osoba ta moŜe
powołać w miejsce odwołanego członka inną osobę zgodnie z procedurą określoną w Art. 23 i Art. 24
niniejszego Statutu. -------------------------------------------------

Art. 25

Członek Zarządu, prokurent, likwidator, kierownik oddziału lub zakładu oraz zatrudniony w spółce główny
księgowy, radca prawny lub adwokat oraz inna osoba podlegająca bezpośrednio członkowi Zarządu lub
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likwidatorowi nie moŜe być jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej.----------------------------------------------------------
----------------------------------

Art. 26

Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, moŜe jednak delegować swoich członków do
samodzielnego wykonywania określonych czynności nadzorczych. Członkowie Rady Nadzorczej delegowani do
samodzielnego wykonywania czynności nadzorczych otrzymują wynagrodzenie, którego wysokość określa
uchwała Walnego Zgromadzenia. Członków Rady Nadzorczej delegowanych do samodzielnego wykonywania
czynności nadzorczych obowiązuje zakaz konkurencji. KaŜdy Członek Rady Nadzorczej moŜe uczestniczyć w
posiedzeniu Zarządu bez prawa głosu. Do kompetencji Rady Nadzorczej naleŜy równieŜ zawieszanie, z waŜnych
powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady
Nadzorczej, na okres nie dłuŜszy niŜ 3 (trzy) miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu,
którzy zostali odwołani, złoŜyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności. W
przypadku niemoŜności sprawowania czynności przez członka Zarządu Rada Nadzorcza powinna niezwłocznie
podjąć odpowiednie działania w celu dokonania zmiany w składzie Zarządu.--------------------------------------------------
-----------------------------

Art. 27

Mandat Członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego
sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. Mandaty
Członków Rady Nadzorczej wygasają równieŜ wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu Rady
Nadzorczej. W razie wygaśnięcia mandatu Członka Rady Nadzorczej powołanego przez spółkę akcyjną pod firmą
„Prokom Software” S.A. w Warszawie (lub przez jego następcę prawnego) (w tym na skutek śmierci, rezygnacji
albo odwołania ze składu Rady Nadzorczej), nowy Członek Rady Nadzorczej powinien zostać powołany przez
„Prokom Software” S.A. (lub przez jego następcę prawnego) zgodnie z procedurą określoną w Art. 23 – Art. 24
niniejszego Statutu.---

Art. 28

Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej i im przewodniczy. W przypadku jego
nieobecności, posiedzeniom przewodniczy Wiceprzewodniczący.-----------

Art. 29

Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niŜ trzy razy w roku obrotowym.----
----------------------------------------------------------------------------------------

Art. 30

1. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą Ŝądać zwołania Rady Nadzorczej, podając proponowany
porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od
dnia otrzymania wniosku. -------------------------------------------

2. JeŜeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z ustępem 1, wnioskodawca
moŜe je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.--------------------------
---------------------------------------------------------------

Art. 31

1. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej winni zostać zaproszeni na posiedzenie Rady Nadzorczej, a
przynajmniej 3 (trzej) z nich muszą być obecni, aby uchwała podjęta na posiedzeniu była waŜna.-----------
--------------------------------------------------------------------

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbywać się w drodze konferencji telefonicznej lub w obecności
członków w miejscu określonym dla posiedzenia. KaŜdy członek Rady Nadzorczej moŜe uczestniczyć w
posiedzeniu i głosować przez telefon, jeŜeli niemoŜliwa jest jego osobista obecność na posiedzeniu, a
Przewodniczący Rady Nadzorczej podejmie wszelkie kroki niezbędne do uzyskania połączenia
telefonicznego, jeŜeli zostanie o to poproszony. JeŜeli połączenie telefoniczne któregokolwiek członka
uczestniczącego w posiedzeniu zostanie przerwane, obrady zostaną zawieszone do czasu przywrócenia
połączenia telefonicznego. Głosowanie na jakimkolwiek posiedzeniu Rady Nadzorczej, w którym członek
Rady Nadzorczej uczestniczył i głosował za pomocą telefonu, zostanie potwierdzone w formie pisemnej i
w trybie obiegowym rozesłane do wszystkich członków Rady Nadzorczej.------------------------------------------
---------------------------------
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3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój
głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie moŜe
dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Podejmowanie
uchwał w trybie określonym w ust. 2 i ust. 3 nie dotyczy wyborów Wiceprzewodniczącego oraz
Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka zarządu oraz odwołania i zawieszania w
czynnościach tych osób.-------------------------------------------------------------

Art. 32

Rada Nadzorcza podejmuje swoje uchwały bezwzględną większością głosów. -------------------

Art. 33

Pisemna uchwała podpisana przez wszystkich członków Rady Nadzorczej będzie dla wszystkich celów waŜna i
skuteczna tak jak uchwała podjęta na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Taka uchwała moŜe być zawarta w jednym
dokumencie lub w kilku dokumentach w takiej samej formie, z których kaŜdy zostanie podpisany przez jednego
lub więcej członków Rady Nadzorczej.----------------------------------------------------------------------

Art. 34

Rada Nadzorcza jest zobowiązana sprawować stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach
jej działalności, bez uszczerbku dla postanowień art. 383 Kodeksu Spółek Handlowych.-----------------------------------
-----------------------------------------------------

Art. 35

Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej naleŜy:---------------------------------------------

1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok
obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;-------------------
-------------------------------------------------------------

2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysków albo pokrycia straty;-----------

3) składanie corocznego pisemnego sprawozdania z wyników powyŜszych ocen Walnemu Zgromadzeniu;--
-----------------------------------------------------------------------

4) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;---------------------------------------------

5) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu; oraz--------------------------------------------

6) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki. ------------------

Art. 36

Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej moŜe określać Regulamin Rady Nadzorczej, uchwalony przez Radę
Nadzorczą. -----------------------------------------------------------------------

Art. 37

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie w formie i wysokości określonej przez Walne
Zgromadzenie.-------------------------------------------------------------------------------

WALNE ZGROMADZENIE

Art. 38

Walne Zgromadzenie moŜe być zwyczajne lub nadzwyczajne.--------------------------------------

Art. 39

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie kaŜdego roku
obrotowego.----------------------------------------------------------------------------------

Art. 40

Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być:--------------------------

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za
ubiegły rok obrotowy;------------------------------------
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2) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty; oraz ------------------------------

3) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.-

Art. 41

Przedmiotem Zwyczajnego Zgromadzenia mogą być równieŜ inne sprawy.-----------------------

Art. 42

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek
Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą
kapitału zakładowego Spółki, nie później niŜ w ciągu dwóch tygodni od dnia zgłoszenia wniosku.-----------------------
-----------------

Art. 43

Walne Zgromadzenia są zwoływane przez ogłoszenia dokonane zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek
Handlowych, albo, na warunkach określonych przepisami  Kodeksu Spółek Handlowych za pomocą listów
poleconych, pocztą elektroniczną lub pocztą kurierską.---------

Art. 44

Ogłoszenia winny określać datę, godzinę i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. W
przypadku zamierzonej zmiany statutu powołać naleŜy dotychczas obowiązujące postanowienia, jak równieŜ
treść projektowanych zmian. ---------------------------

Art. 45

Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeŜeli Zarząd nie zwoła go w terminie
określonym w Kodeksie Spółek Handlowych lub w niniejszym Statucie, oraz Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia, jeŜeli zwołanie go uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła walnego zgromadzenia w terminie 2
(dwóch) dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego Ŝądania przez Radę Nadzorczą.---------------------------

Art. 46

Oprócz innych kwestii określonych niniejszym Statutem lub przepisami prawa następujące sprawy wymagają
uchwały Walnego Zgromadzenia:----------------------------------

1) sprawy określone w art. 40;---------------------------------------------------------------------------

2) zmiana przedmiotu działalności Spółki;-------------------------------------------------------------

3) emisja obligacji, w tym zamiennych na akcje; -----------------------------------------------------

4) zmiany niniejszego Statutu;---------------------------------------------------------------------------

5) zbycie i wydzierŜawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich
ograniczonego prawa rzeczowego;-----------------------------------------

6) połączenie lub rozwiązanie Spółki, wybór likwidatorów i określenie procedury podziału majątku Spółki po jej
likwidacji;---------------------------------------------------------------------

7) uchylenie uchwały rozwiązującej Spółkę;-----------------------------------------------------------

8) przekształcenie Spółki w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością; --------------------------

9) podwyŜszenie lub obniŜenie kapitału zakładowego Spółki;--------------------------------------

10) wszystkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub
przy wykonywaniu zarządu lub nadzoru; -------------------------------

11) określenie wysokości i formy wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej,---------------

12) wszelkie czynności prawne dotyczące rozporządzania i oddawania do korzystania (z wyłączeniem udzielania
licencji niewyłącznych) praw autorskich majątkowych posiadanych przez Spółkę niezaleŜnie od tego, czy
znajdują się w fazie prac koncepcyjnych, przygotowawczych, testów czy tez są gotowe lub prawie gotowe do
wprowadzenia do obrotu.------------------------------------------------------------------------------

Art. 47
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Nie wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia sprawy dotyczące nabycia i zbycia nieruchomości lub udziału w
nieruchomości.-----------------------------------------------------------

Art. 48

Walne Zgromadzenia będą odbywały się w Warszawie.----------------------------------------------

Art. 49

Do waŜności Walnego Zgromadzenia wymagana jest obecność akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej
połowę kapitału zakładowego Spółki. Z zastrzeŜeniem postanowień niniejszego Statutu lub Kodeksu Spółek
Handlowych przewidujących warunki surowsze, uchwały podejmowane są bezwzględną większością głosów
oddanych.---------------

Art. 50

Większość trzech czwartych głosów oddanych jest wymagana do podjęcia uchwały zmieniającej przedmiot
działalności Spółki, bez wymogu wykupu akcji akcjonariuszy, którzy głosowali przeciw przyjęciu takiej uchwały.----
---

Art. 51

Z zastrzeŜeniem wymagań Kodeksu Spółek Handlowych przewidujących warunki surowsze oraz Art. 49
dotyczących kworum, a takŜe ustępu 2, większość 91% głosów oddanych jest wymagana do podjęcia uchwały
odnoszącej się do:--

1) emisji obligacji, w tym obligacji zamiennych na akcje; --------------------------------------

2) podwyŜszenia lub obniŜenia kapitału zakładowego Spółki;----------------------------------

3) wyraŜenia zgody na zbycie albo wydzierŜawienie przedsiębiorstwa albo zorganizowanej części
przedsiębiorstwa jak równieŜ na ustanowienie na przedsiębiorstwie albo zorganizowanej części
przedsiębiorstwa  ograniczonego prawa rzeczowego;--------------------------------------------------------------------
---------------------

4) likwidacji, przekształcenia, połączenia, podziału, rozwiązania Spółki, jak równieŜ dalszego istnienia
Spółki w przypadkach określonych w obowiązujących przepisach prawa;-------------------------- ----------------
---------

5) zmiany Statutu Spółki-----------------------------------------------------------------------------

6) wszelkich czynności prawnych dotyczących rozporządzania i oddawania do korzystania (z wyłączeniem
udzielania licencji niewyłącznych) praw autorskich majątkowych posiadanych przez Spółkę niezaleŜnie
od tego, czy znajdują się w fazie prac koncepcyjnych, przygotowawczych, testów czy tez są gotowe lub
prawie gotowe do wprowadzenia do obrotu.----------------------------------------------------------------------

2. Z zastrzeŜeniem wymagań Kodeksu Spółek Handlowych przewidujących warunki surowsze oraz Art. 49
dotyczących kworum, od chwili dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym lub do
alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect, do podjęcia uchwały odnoszącej się do kwestii
wskazanych w punktach 1) – 6) ustępu 1, wymagana jest większość trzech czwartych głosów oddanych. -----
-------------

Art. 52

1. Walne Zgromadzenie otwiera jeden z członków Rady Nadzorczej lub jeden z członków Zarządu. W razie
nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera osoba wyznaczona przez Zarząd.----------------------------
-------------------------------------------------

2. Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w
Walnym Zgromadzeniu.------------------------------------------------------------

Art. 53

Uprawnienie do zwoływania Walnego Zgromadzenia przysługuje takŜe bezpośrednio Spółce Prokom Software
S.A. z siedzibą w Warszawie (lub jego następcy prawnemu). PowyŜsze uprawnienie przysługuje Spółce Prokom
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Software S.A. w Warszawie (lub jego następcy prawnemu), na takich samych zasadach jak Radzie Nadzorczej
na podstawie art. 399 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych. ----------------------------------------------------------------------------

GOSPODARKA SPÓŁKI

Art. 54

Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującym prawem. -------------------------------

Art. 55

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.-------------------------------------------------------------

Art. 56

Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:--------------------------------------------------------

1) kapitał zakładowy;--------------------------------------------------------------------------------------

2) kapitał zapasowy;---------------------------------------------------------------------------------------

3) kapitał rezerwowy; oraz-------------------------------------------------------------------------------

4) inne kapitały i fundusze utworzone uchwałą Walnego Zgromadzenia.-------------------------

Art. 57

Zarząd sporządza roczne sprawozdanie finansowe nie później niŜ w ciągu 3 (trzech) miesięcy po zakończeniu
kaŜdego roku obrotowego i przedstawia je Radzie Nadzorczej łącznie z propozycją podziału zysków albo pokrycia
straty. Dokumenty te powinny być podpisane przez wszystkich członków Zarządu. Odmowa podpisu wymaga
pisemnego uzasadnienia dołączonego do sprawozdania finansowego. ---------------------------------------------------------
--

Art. 58

Zysk netto Spółki moŜe być przeznaczony na:----------------------------------------------------------

1) kapitał rezerwowy;-------------------------------------------------------------------------------------

2) kapitał zapasowy;---------------------------------------------------------------------------------------

3) dywidendy dla akcjonariuszy;------------------------------------------------------------------------

4) inne cele określone w uchwale Walnego Zgromadzenia.-----------------------------------------

Art. 59

O ile spełnione zostały wymagania określone dla wypłaty zaliczki na poczet dywidendy określone w przepisach
Kodeksu Spółek Handlowych, Zarząd jest uprawniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet
przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeŜeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.
Rada Nadzorcza wyraŜa zgodę na dokonanie przez Zarząd wypłaty zaliczki. Wypłata zaliczki odbywa się na
podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych.---------------------------------------------------------------

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Art. 60

Wymagane przez prawo ogłoszenia Spółka zamieszcza w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. ---------------------
------------------------------------------------------------------------

Art. 61

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.--
--------------------------------------------------------------------------------------
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6.2 Odpis z KRS

Pan Piotr Jakubowski, Pan Michał Lach oraz Pan Paweł Piwowar nie są w Dacie Dokumentu wpisani do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego jako osoby pełniące funkcje członka Rady Nadzorczej Emitenta.

Emitent zamierza niezwłocznie złoŜyć wniosek do sądu rejestrowego o dokonanie stosownego wpisu.
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6.3 Definicje i objaśnienia skrótów

Akcje akcje Emitenta (lub część tych akcji)

Akcje Istniejące akcje serii A (lub część tych akcji)

Akcje serii A
5 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A Emitenta (lub część tych
akcji)

Akcje serii B1
625 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B1 Emitenta (lub część tych
akcji),

Akcje serii B2
200 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B2 Emitenta (lub część tych
akcji)

Akcje serii C 488 915 akcji zwykłych na okaziciela serii C Emitenta (lub część tych akcji)

Alternatywny System Obrotu,
NewConnect

alternatywny system obrotu, o którym mowa w art. 3 pkt 2) Ustawy o
obrocie, organizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w
Warszawie S.A.

Autoryzowany Doradca NewConnect Dom Maklerski PENETRATOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

Data Dokumentu dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu

DM PENETRATOR Dom Maklerski PENETRATOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

Dokument Informacyjny, Dokument

niniejszy dokument określony w Regulaminie Alternatywnego Systemu
Obrotu, w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 marca 2007 r. (z
późniejszymi zmianami)

Dz. U. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej

Dz.U.UE.L. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej serii L

Dz. Urz. Dziennik Urzędowy

dzień roboczy
kaŜdy dzień nie będący sobotą lub dniem ustawowo wolnym od pracy
w Rzeczpospolitej Polskiej

Emitent, InteliWISE, Spółka InteliWISE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

euro, EUR
prawny środek płatniczy obowiązujący w krajach Europejskiej Unii
Walutowej

Giełda, GPW
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie

GUS Główny Urząd Statystyczny

InteliWISE Sp. z o.o. poprzednik prawny Emitenta

KDPW
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie

KNF, Komisja Komisja Nadzoru Finansowego

KRS Krajowy Rejestr Sądowy

Ksh, Kodeks spółek handlowych
ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych
(Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późniejszymi zmianami)

NewConnect patrz: Alternatywny System Obrotu

Obecni Akcjonariusze akcjonariusze Emitenta w Dacie Dokumentu

Oferujący Dom Maklerski PENETRATOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

Ordynacja Podatkowa
ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity
Dz. U. z 2005 roku nr 8, poz. 60, z późniejszymi zmianami)

Organizator Alternatywnego Systemu
Obrotu

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

PAP Polska Agencja Prasowa S.A.

PDA, Prawo do Akcji Prawo do Akcji serii C w rozumieniu Ustawy o Obrocie

PKD
Polska Klasyfikacja Działalności – wprowadzona rozporządzeniem Rady
Ministrów z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji
Działalności (Dz. U. Nr 33, poz. 289, z późniejszymi zmianami)
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PLN, złoty, zł, prawny środek płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej

PZR Polskie Zasady Rachunkowości

Q kwartał

Regulamin ASO
Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu, w brzmieniu przyjętym
Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w
Warszawie S.A. z dnia 1 marca 2007 r., z późn. zm.;

Rozporządzenie Rady w Sprawie
Koncentracji

Rozporządzenie Rady (WE) NR 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w
sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (rozporządzenie WE w
sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw) (Dz.U.UE.L.04.24.1)

SA, S.A. spółka akcyjna

Spółka patrz definicja Emitenta

Sp. z o.o., sp. z o.o. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Statut Statut Emitenta

UOKiK Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

USD, dolar prawny środek płatniczy Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej

Ustawa o Obrocie
ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U.
z 2005 r. Nr 183 poz. 1538, z późniejszymi zmianami)

Ustawa o Ochronie Konkurencji
i Konsumentów

ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.
U. z 2007 r., Nr 50, poz. 331)

Ustawa o Ofercie

ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej I warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu
obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539, z
późniejszymi zmianami)

Ustawa o Podatku Dochodowym od
Osób Fizycznych

ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
(Dz. U. Z 2000 r., Nr 14, poz. 176, z późniejszymi zmianami)

Ustawa o Podatku Dochodowym od
Osób Prawnych

ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
(Dz. U. Z 2000 r., Nr 54, poz. 654, z późniejszymi zmianami)

Ustawa o Podatku od Czynności
Cywilnoprawnych

ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych
(Dz. U. Z 2005 r., Nr 41, poz. 399, z późniejszymi zmianami)

Ustawa o swobodzie działalności
gospodarczej

ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności
gospodarczej(Dz.U.04.173.1807 z późniejszymi zmianami)

Ustawa o Rachunkowości
ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
(Dz. U. Z 2002 r., Nr 76, poz. 694, z późniejszymi zmianami)

WZ, NWZ, ZWZ
Walne Zgromadzenie, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, Zwyczajne
Walne Zgromadzenie

Zarząd zarząd Emitenta

6.4 Słownik terminów branŜowych

AIML
ang. Artificial Intelligence Markup Language) język oparty na języku XML,
pozwala na tworzenie bazy pytań i odpowiedzi

Aplikacja

konkretny ze względu na oferowaną uŜytkownikom funkcjonalność element
oprogramowania uŜytkowego. Aplikacje to m.in. menadŜery plików,
oprogramowanie biurowe, gry komputerowe, programy multimedialne i
edukacyjne, klienci róŜnorodnych usług, jak np. sieciowych, pocztowych,
internetowych, etc

Avatar wizualizacja wirtualnego asystenta; postać/obiekt 3D

baza wiedzy
baza wiedzy zbioru plików, zawierających zbiory wzorców "pytanie /
odpowiedź"

baza wiedzy podstawowa
wiedza rozpięta na sieci semantycznej, skorelowana ze zdefiniowanymi
przez inŜynierów wiedzy odpowiedziami

baza wiedzy uŜytkownika
wiedza rozpięta na sieci semantycznej, skorelowana ze zdefiniowanymi
przez inŜynierów wiedzy odpowiedziami
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B2B, segment B2B
ang. Business to Business – określenie relacji pomiędzy
przedsiębiorstwami

B2C, segment B2C
ang. Business to Customer – określenie relacji występujących pomiędzy
przedsiębiorstwem a klientem końcowym

ChatBot system informatyczny realizujący dialog w języku naturalnym

CMS ang. Content Management System

CRM ang. Customer Relationship Marketing

e-commerce, handel elektroniczny

procedury wykorzystujące środki i urządzenia elektroniczne (telefon
stacjonarny i komórkowy, faks, internet, telewizję) w celu zawarcia
transakcji finansowej. Najbardziej popularną metodą handlu
elektronicznego jest handel internetowy, gdzie występują transakcje
handlowe pomiędzy sprzedającymi a kupującymi

e-Government (od electronic
government), digital government, on-
line government

zarządzanie administracją publiczną obejmujące wewnętrzne i zewnętrzne
jej środowisko z wykorzystaniem nowoczesnych technologii cyfrowych

e-mail poczta elektroniczna

Hot-spot punkty dostępu do sieci Wi-Fi

InteliWISEAvatar
kluczowy element zastrzeganej wnioskiem patentowym technologii
InteliWISE, wykorzystywany w interfejsie człowiek  - maszyna

InteliWISEEngine
element zastrzeganej wnioskiem patentowym technologii InteliWISE
odpowiedzialny za przetwarzanie języka naturalnego;

Internet
globalna sieć komputerowa, stanowiąca zbiór sieci komputerowych
połączonych za pomocą kabli miedzianych, światłowodów, połączeń
bezprzewodowych

Intranet

sieć komputerowa ograniczająca się do komputerów np. w firmie lub
organizacji, do której dostęp mają zazwyczaj tylko pracownicy danej firmy.
MoŜe obejmować np.: system sprzedaŜy, system wymiany danych
wewnątrz firmy, system pracy grupowej, system obsługi klienta i CRM,
biuletyn informacyjny, etc.

Język naturalny
język, jakiego uŜytkownicy w naturalny sposób uŜywają w komunikacji z
interfejsami maszyn

Media interaktywne

zbiór technik i środków przekazu umoŜliwiających wzajemne, zwrotne
komunikowanie i róŜnorodną aktywność. Zachodząca poprzez media
interaktywne relacja ma charakter dialogu pomiędzy człowiekiem
(uŜytkownikiem), a innymi osobami, urządzeniami, lub programami
komputerowymi, który umoŜliwia zwrotne oddziaływanie stron (interakcję) i
realizowany jest poprzez tzw. interfejs (mechaniczny, programowy, bio-
techniczny lub inny) pośredniczący w wymianie informacji pomiędzy
uŜytkownikiem i urządzeniem. Przykłady mediów interaktywnych to np.
internet, telewizja interaktywna, telefonia mobilna.

Media on-line techniki i środki przekazu wykorzystujące internet

Narzędzia CMS (content
management system)

Jedna lub zestaw aplikacji internetowych, pozwalających na łatwe
utworzenie oraz późniejszą aktualizację i rozbudowę serwisu WWW przez
redakcyjny personel nietechniczny. Kształtowanie treści i sposobu ich
prezentacji w serwisie zarządzanym poprzez CMS odbywa się za pomocą
prostych w obsłudze interfejsów uŜytkownika, zazwyczaj w postaci stron
WWW zawierających rozbudowane formularze i moduły. Podstawowym
zadaniem CMS jest oddzielenie treści (zawartości informacyjnej serwisu)
od wyglądu (sposobu jej prezentacji).

Online Customer Service Obsługa klienta poprzez kanał internetowy

Plik AIML plik tekstowy zawierający znaczniki o ściśle określonej strukturze

Portal (internetowy)

rodzaj duŜego serwisu internetowego, gromadzącego w jednym miejscu
dostęp do róŜnorodnych usług, co ma zachęcać uŜytkownika do ustawienia
adresu portalu jako strony startowej w przeglądarce www, traktowania go
jako bramy do internetu

Portal korporacyjny serwis mający na celu prezentację organizacji, jej działalności i produktów

Serwis internetowy, witryna
internetowa; website

rodzaj serwisu informacyjnego, dla którego nośnikiem jest internet,
składającego się ze stron (dokumentów – web pages) i innych rodzajów
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plików cyfrowych (zdjęcia, video, etc.). Serwisy są hostowane na
serwerach webowych oraz dostępne w Internecie lub sieci lokalnej (LAN)

Serwis społecznościowy
Serwis (Web2.0), którego uŜytkownicy związani są ze sobą róŜnymi
"interakcjami": tworzenie i oglądanie treści, komentowanie i dyskutowanie,
wciąganie nowych, przyjaźnie i kłótnie etc., tworząc społeczność on-line

Serwis transakcyjny, samoobsługowy
serwis wspierający procesy sprzedaŜy oraz utrzymanie partnerskich
kontaktów z klientami, umoŜliwiający uŜytkownikom dokonywanie
samodzielnych transakcji on-line („samoobsługę”)

Sklep internetowy serwis dający moŜliwość zamawiania produktów przez internet

Technologie mobilne
technologie wykorzystujące urządzenia mobilne, umoŜliwiające
bezprzewodowy dostęp do danych, usług etc.

UGS ang. User Generated Content – treści generowane przez uŜytkowników

UMTS, 3 G
ang. Universal Mobile Telecommunications System – system telefonii
komórkowej trzeciej generacji, będący następcą systemów GSM

Urządzenie mobilne

(przenośne) urządzenie elektroniczne pozwalające na przetwarzanie,
odbieranie oraz wysyłanie danych bez konieczności utrzymywania
przewodowego połączenia z siecią. Przykłady urządzeń mobilnych:
telefony komórkowe, notebooki, palmtopy, pamięci przenośne, aparaty
cyfrowe, odtwarzacze CD/MP3, etc

Usługi mobilne
treści i usługi przeznaczone / dostępne dla urządzeń mobilnych, głównie
telefonów komórkowych (np. dostęp do informacji, pobieranie plików, etc.)

uŜytkownik internetu
uŜytkownik sieci Internet, który dostaje się na stronę internetową, na której
zainstalowany jest wirtualny asystent

WEB 2.0
określenie serwisów internetowych, w których działaniu podstawową rolę
odgrywa treść generowana przez uŜytkowników danego serwisu

WEB 3.0
Określenie serwisów internetowych nowej generacji, zawierających
warstwę inteligencji umoŜliwiającą np. semantyczne wyszukiwanie

Wi-Fi
ang. Wireless Fidelity – standardy obsługujące bezprzewodowe sieci
komputerowe

wimax
ang. Worldwide Interoperability for Microwave Access – technologia
szerokopasmowej, radiowej sieci komputerowej na duŜych obszarach

Wirtualny asystent
Rozwiązanie, system informatyczny realizujący komunikację uŜytkownika
poprzez dialog w języku naturalnym

Wirtualny doradca
Rozwiązanie, system informatyczny realizujący komunikację uŜytkownika
poprzez dialog w języku naturalnym


