SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY
II KWARTAŁ 2017 ROKU

SPIS TREŚCI
1.

Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe .............................................................. 3
1.1. Wybrane pozycje jednostkowego bilansu ......................................................................................... 3
1.1.1. Aktywa ....................................................................................................................................... 3
1.1.2. Pasywa ........................................................................................................................................ 3
1.2. Wybrane pozycje jednostkowego rachunku zysków i strat ........................................................... 4
1.3. Wybrane pozycje jednostkowego zestawienia zmian w kapitale własnym ................................ 5
1.4. Wybrane pozycje jednostkowego rachunku przepływów pieniężnych ....................................... 5

2.

Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe ........................................................ 7
2.1. Wybrane pozycje skonsolidowanego bilansu .................................................................................. 7
2.1.1. Aktywa ....................................................................................................................................... 7
2.1.2. Pasywa ........................................................................................................................................ 7
2.2. Wybrane pozycje skonsolidowanego rachunku zysków i strat ..................................................... 8
2.3. Wybrane pozycje skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale własnym .......................... 9
2.4. Wybrane pozycje skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych .............................. 10

3.

Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje
o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości ................................................................ 10
3.1. Informacje podstawowe .................................................................................................................... 10
3.2. Informacje na temat konsolidacji danych ....................................................................................... 11
3.3. Dane jednostkowe w skonsolidowanym raporcie ......................................................................... 11
3.4. Badanie danych przez biegłego rewidenta ..................................................................................... 11
3.5. Zastosowane zasady (polityka) rachunkowości ............................................................................ 11

4.

Istotne dokonania i niepowodzenia grupy kapitałowej Emitenta w II kwartale 2017 r.
oraz najważniejsze czynnik i zdarzenia mające wpływ na osiągnięte wyniki finansowe .......... 11
4.1. Przystąpienie do Kvarko Sp. z o.o. – program BRIdge Alfa ........................................................ 11
4.2. The Dust S.A. ...................................................................................................................................... 12
4.3. MagicVR.co Sp. z o.o. ........................................................................................................................ 13
4.4. WDB HealthCare Sp. z o.o. ............................................................................................................... 14
4.5. Inwestycja w Shuttout Ltd. (platforma shuttout.com) .................................................................. 15
4.6. Autoidentyfikacja TIG jako ASI i wewnętrznie zarządzającego ASI .......................................... 16
4.7. T-Bull S.A. ........................................................................................................................................... 17
4.8. Pozostałe istotne czynniki mające wpływ na wyniki finansowe w II kwartale 2017 r. ............ 17

5.

Prognozy finansowe .................................................................................................................................. 18

6.

Inicjatywy Emitenta nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych ........................... 18

7.

Opis

organizacji

grupy

kapitałowej,

ze

wskazaniem

jednostek

podlegających

konsolidacji ................................................................................................................................................ 19
8.

Struktura akcjonariatu Emitenta ............................................................................................................ 22

9.

Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez grupę kapitałową Emitenta .................. 23

Strona 2 z 23

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY
II KWARTAŁ 2017 ROKU

1.

Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe

1.1. Wybrane pozycje jednostkowego bilansu
1.1.1. Aktywa
WYSZCZEGÓLNIENIE
A. Aktywa trwałe

30.06.2017 r.

30.06.2016 r.

[tys. PLN]

[tys. PLN]

3 260

1 243

-

-

218

286

III. Należności długoterminowe

13

-

IV. Inwestycje długoterminowe

2 134

897

895

60

23 244

17 352

-

-

II. Należności krótkoterminowe

226

229

III. Inwestycje krótkoterminowe

23 009

17 120

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

9

4

C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy

-

-

D. Akcje własne

-

-

26 504

18 595

I. Wartości niematerialne i prawne
II. Rzeczowe aktywa trwałe

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
B. Aktywa obrotowe
I. Zapasy

SUMA AKTYWÓW

1.1.2. Pasywa
WYSZCZEGÓLNIENIE
A. Kapitał (fundusz) własny

30.06.2017 r.

30.06.2016 r.

[tys. PLN]

[tys. PLN]

23 066

15 244

684

684

2 098

2 108

-

-

18 335

-

-

-1 116

1 949

13 567

-

-

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

3 437

3 352

I. Rezerwy na zobowiązania

3 179

2 878

II. Zobowiązania długoterminowe

124

172

III. Zobowiązania krótkoterminowe

134

302

-

-

26 504

18 595

I. Kapitał (fundusz) podstawowy
II. Kapitał (fundusz) zapasowy
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych
VI. Zysk (strata) netto
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego
(wielkość ujemna)

IV. Rozliczenia międzyokresowe
SUMA PASYWÓW
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1.2. Wybrane pozycje jednostkowego rachunku zysków i strat

WYSZCZEGÓLNIENIE

01.01.2017 r.
–
30.06.2017 r.

01.04.2017 r.
–
30.06.2017 r.

01.01.2016 r.
–
30.06.2016 r.

01.04.2016 r.
–
30.06.2016 r.

[tys. PLN]

[tys. PLN]

[tys. PLN]

[tys. PLN]

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane
z nimi

23

11

43

22

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów
i usług

23

11

43

22

II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie –
wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość
ujemna)

-

-

-

-

III. Koszt wytworzenia produktów na własne
potrzeby jednostki

-

-

-

-

IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów
i materiałów

-

-

-

-

926

492

565

389

I. Amortyzacja

29

15

19

16

II. Zużycie materiałów i energii

20

12

14

10

741

392

393

287

IV. Podatki i opłaty

5

2

3

1

V. Wynagrodzenia

95

48

106

56

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

16

7

23

12

VII. Pozostałe koszty rodzajowe

19

16

8

6

-

-

-

-

C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)

-904

-482

-522

-367

D. Pozostałe przychody operacyjne

13

13

-

-

I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych
aktywów trwałych

-

-

-

-

II. Dotacje

-

-

-

-

III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

-

-

-

-

IV. Inne przychody operacyjne

13

13

-

-

E. Pozostałe koszty operacyjne

21

2

18

17

I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych
aktywów trwałych

-

-

-

-

II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

-

-

-

-

21

2

18

17

-911

-471

-539

-383

3 278

1 177

16 939

16 873

-

-

-

-

82

42

9

6

B. Koszty działalności operacyjnej

III. Usługi obce

VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów

III. Inne koszty operacyjne
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej
(C+D-E)
G. Przychody finansowe
I. Dywidendy i udziały w zyskach
II. Odsetki
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III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych

2 078

17

1 730

1 730

IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych

1 118

1 118

15 137

15 137

-

-

64

-

73

-195

14

14

3

2

4

4

II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych

70

70

-

-

III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych

-

-266

-

-

IV. Inne

-

-

10

10

2 293

902

16 386

16 475

-

-

-

-

344

86

2 818

2 818

1 949

816

13 567

13 657

V. Inne
H. Koszty finansowe
I. Odsetki

I. Zysk brutto (F+G-H)
J. Podatek dochodowy bieżący
K. Podatek dochodowy odroczony
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)

1.3. Wybrane pozycje jednostkowego zestawienia zmian w kapitale własnym

WYSZCZEGÓLNIENIE

01.01.2017 r.
–
30.06.2017 r.

01.04.2017 r.
–
30.06.2017 r.

01.01.2016 r.
–
30.06.2016 r.

01.04.2016 r.
–
30.06.2016 r.

[tys. PLN]

[tys. PLN]

[tys. PLN]

[tys. PLN]

I. Kapitał (fundusz) własny na początek
okresu (BO)

21 117

23 723

226

1 587

Ia. Kapitał (fundusz) własny na początek
okresu (BO), po korektach

21 117

23 723

226

1 587

II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)

23 066

23 066

15 244

15 244

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

23 066

23 066

15 244

15 244

1.4. Wybrane pozycje jednostkowego rachunku przepływów pieniężnych

WYSZCZEGÓLNIENIE

01.01.2017 r.
–
30.06.2017 r.

01.04.2017 r.
–
30.06.2017 r.

01.01.2016 r.
–
30.06.2016 r.

01.04.2016 r.
–
30.06.2016 r.

[tys. PLN]

[tys. PLN]

[tys. PLN]

[tys. PLN]

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I. Zysk (strata) netto
II. Korekty razem
III. Przepływy pieniężne netto
z działalności operacyjnej

1 949

816

13 567

13 657

-2 868

-1 266

-13 844

-12 502

-919

-450

-276

1 155

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy

2 221

142

1 783

1 781

II. Wydatki

2 599

1 403

1 381

1 361

-378

-1 261

402

420

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
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C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy

-

-

1 450

-

26

13

187

183

-26

-13

1 263

-183

D. Przepływy pieniężne netto razem

-1 322

-1 724

1 389

1 393

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych

-1 322

-1 724

1 389

1 393

F. Środki pieniężne na początek okresu

1 920

2 322

49

46

597

597

1 439

1 439

II. Wydatki
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

G. Środki pieniężne na koniec okresu
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2.

Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

2.1. Wybrane pozycje skonsolidowanego bilansu
2.1.1. Aktywa
30.06.2017 r.
[tys. PLN]

WYSZCZEGÓLNIENIE
A. Aktywa trwałe

30.06.2016 r.
[tys. PLN]

3 168

1 129

I. Wartości niematerialne i prawne

83

104

II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych

24

46

275

362

13

-

2 032

557

742

60

23 273

17 562

-

-

II. Należności krótkoterminowe

323

255

III. Inwestycje krótkoterminowe

22 774

17 301

176

5

C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy

-

-

D. Akcje własne

-

-

26 440

18 691

III. Rzeczowe aktywa trwałe
IV. Należności długoterminowe
V. Inwestycje długoterminowe
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
B. Aktywa obrotowe
I. Zapasy

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

SUMA AKTYWÓW

2.1.2. Pasywa
WYSZCZEGÓLNIENIE
A. Kapitał (fundusz) własny

30.06.2017 r.

30.06.2016 r.

[tys. PLN]

[tys. PLN]

22 786

15 129

684

684

2 176

2 273

-

-

18 335

-

-696

-1 267

2 287

13 439

VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego
(wielkość ujemna)

-

-

B. Kapitał mniejszości

-

133

C. Ujemna wartość jednostek podporządkowanych

-

-

D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

3 655

3 429

I. Rezerwy na zobowiązania

3 179

2 878

II. Zobowiązania długoterminowe

124

228

III. Zobowiązania krótkoterminowe

351

323

-

-

26 440

19 534

I. Kapitał (fundusz) podstawowy
II. Kapitał (fundusz) zapasowy
III. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych
VI. Zysk (strata) netto

IV. Rozliczenia międzyokresowe
SUMA PASYWÓW
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2.2. Wybrane pozycje skonsolidowanego rachunku zysków i strat

WYSZCZEGÓLNIENIE

01.01.2017 r.
–
30.06.2017 r.

01.04.2017 r.
–
30.06.2017 r.

01.01.2016 r.
–
30.06.2016 r.

01.04.2016 r.
–
30.06.2016 r.

[tys. PLN]

[tys. PLN]

[tys. PLN]

[tys. PLN]

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane
z nimi

57

24

72

30

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów
i usług

56

23

72

30

II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie –
wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość
ujemna)

-

-

-

-

III. Koszt wytworzenia produktów na własne
potrzeby jednostki

-

-

-

-

IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów
i materiałów

1

1

-

-

1 371

707

609

408

I. Amortyzacja

69

30

25

21

II. Zużycie materiałów i energii

44

21

15

11

991

521

393

281

IV. Podatki i opłaty

6

3

4

1

V. Wynagrodzenia

202

97

138

75

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

29

14

27

13

VII. Pozostałe koszty rodzajowe

30

22

8

6

-

-

-

-

C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)

-1 314

-683

-537

-377

D. Pozostałe przychody operacyjne

15

15

-

-

I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych
aktywów trwałych

-

-

-

-

II. Dotacje

-

-

-

-

III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

-

-

-

-

IV. Inne przychody operacyjne

15

15

-

-

E. Pozostałe koszty operacyjne

69

34

19

18

I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych
aktywów trwałych

17

1

-

-

-

-

-

-

52

33

19

18

-1 368

-702

-555

-395

4 325

2 234

16 873

16 872

-

-

-

-

57

27

7

5

B. Koszty działalności operacyjnej

III. Usługi obce

VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów

II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
III. Inne koszty operacyjne
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej
(C+D-E)
G. Przychody finansowe
I. Dywidendy i udziały w zyskach
II. Odsetki
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III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych

2 078

17

1 730

1 730

IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych

2 190

2 190

15 137

15 137

-

-

-

-

79

-194

14

14

9

2

4

4

II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych

70

70

-

-

III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych

-

-

-

-

IV. Inne

-

-266

10

10

I. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub
części udziałów jednostek podporządkowanych

-

-

-

-

2 878

1 727

16 303

16 463

K. Odpis wartości firmy

8

-25

7

3

L. Odpis ujemnej wartości firmy

-

-

-

-

-150

-5

-40

-45

2 720

1 746

16 257

16 415

-

-

-

-

P. Podatek dochodowy odroczony

501

245

2 818

2 818

R. Zyski (straty) mniejszości

-68

-22

-

-

2 287

1 523

13 439

13 597

V. Inne
H. Koszty finansowe
I. Odsetki

J. Zysk (strata) z działalności gospodarczej
(F+G-H+I)

M. Zysk (strata) z udziałów w jednostkach
podporządkowanych wycenianych metodą
praw własności
N. Zysk (strata) brutto (J±K-L+M)
O. Podatek dochodowy bieżący

S. Zysk (strata) netto (N-O-P+R)

2.3. Wybrane pozycje skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale własnym

WYSZCZEGÓLNIENIE

01.01.2017 r.
–
30.06.2017 r.

01.04.2017 r.
–
30.06.2017 r.

01.01.2016 r.
–
30.06.2016 r.

01.04.2016 r.
–
30.06.2016 r.

[tys. PLN]

[tys. PLN]

[tys. PLN]

[tys. PLN]

I. Kapitał (fundusz) własny na początek
okresu (BO)

21 112

23 653

757

1 532

Ia. Kapitał (fundusz) własny na początek
okresu (BO), po korektach

21 112

23 653

757

1 532

II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)

22 786

22 786

15 129

15 129

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

22 786

22 786

15 129

15 129
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2.4. Wybrane pozycje skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych

WYSZCZEGÓLNIENIE

01.01.2017 r.
–
30.06.2017 r.

01.04.2017 r.
–
30.06.2017 r.

01.01.2016 r.
–
30.06.2016 r.

01.04.2016 r.
–
30.06.2016 r.

[tys. PLN]

[tys. PLN]

[tys. PLN]

[tys. PLN]

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I. Zysk (strata) netto

2 287

1 523

13 439

13 597

II. Korekty razem

-3 581

-2 098

-13 834

-12 517

III. Przepływy pieniężne netto
z działalności operacyjnej

-1 294

-575

-396

1 080

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy

2 200

122

1 719

1 719

II. Wydatki

2 154

1 168

1 064

1 043

47

-1 046

656

676

0

-3

1 450

-

129

90

187

183

-129

-93

1 263

-183

D. Przepływy pieniężne netto razem

-1 376

-1 715

1 524

1 573

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych

-1 376

-1 715

1 524

1 573

F. Środki pieniężne na początek okresu

2 145

2 484

97

47

769

769

1 620

1 620

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy
II. Wydatki
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

G. Środki pieniężne na koniec okresu

3.

Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym
informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości

3.1. Informacje podstawowe
Niniejszy raport kwartalny obejmuje okres od 1 kwietnia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r.
Przedstawione zostały w nim również dane w ujęciu narastającym od 1 stycznia 2017 r.
do 30 czerwca 2017 r. oraz dane porównawcze za analogiczne okresy 2016 r.
Zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu Spółki zaprezentowane dane zostały sporządzone
zgodnie z obowiązującymi (polskimi) zasadami rachunkowości, odzwierciedlają w sposób
prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Grupy Kapitałowej Emitenta
oraz wynik finansowy: jednostkowy i skonsolidowany. Raport zawiera prawdziwy obraz
rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Grupy Kapitałowej Emitenta.

Strona 10 z 23

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY
II KWARTAŁ 2017 ROKU

3.2. Informacje na temat konsolidacji danych
Skonsolidowane skrócone sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Tech Invest Group
S.A. zostało sporządzone przez podmiot dominujący, tj. Tech Invest Group S.A., zgodnie
z opisem w punkcie 7.

3.3. Dane jednostkowe w skonsolidowanym raporcie
Działając w zgodzie z § 5 ust. 2a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu
Obrotu, Spółka – jako jednostka dominująca – w niniejszym skonsolidowanym raporcie zamieściła informacje dotyczące Emitenta (dane jednostkowe), w związku z czym odrębny
(jednostkowy) raport kwartalny nie będzie sporządzany i publikowany.

3.4. Badanie danych przez biegłego rewidenta
W związku z brakiem takiego wymogu przedstawione w niniejszym raporcie dane kwartalne nie zostały zbadane przez biegłego rewidenta.

3.5. Zastosowane zasady (polityka) rachunkowości
Przedstawione w niniejszym dokumencie skrócone sprawozdania finansowe (jednostkowe
i skonsolidowane) zostały sporządzone według polskich zasad rachunkowości (ustawa
o rachunkowości).
Posiadane przez TIG akcje T-Bull S.A. prezentowane są według ich wartości rynkowej (akcje
notowane na NewConnect). W niniejszym raporcie w rachunku zysków i strat zawarta została wycena według kursu zamknięcia w dniu bilansowym 30 czerwca 2017 r.
Pozostałe papiery wartościowe będące w posiadaniu TIG (inwestycje Emitenta) prezentowane są według ceny nabycia pomniejszonej o ewentualne odpisy z tytułu trwałej
utraty wartości.
Szczegółowe informacje na temat stosowanych zasad (polityki) rachunkowości opisane zostały w opublikowanym rocznym sprawozdaniu finansowym za poprzedni rok obrotowy.
W okresie, którego dotyczy niniejszy raport kwartalny nie uległy one zmianie.

4.

Istotne dokonania i niepowodzenia grupy kapitałowej Emitenta
w II kwartale 2017 r. oraz najważniejsze czynnik i zdarzenia mające
wpływ na osiągnięte wyniki finansowe

4.1. Przystąpienie do Kvarko Sp. z o.o. – program BRIdge Alfa
W dniu 5 kwietnia 2017 r. odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Kvarko
Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (dalej w niniejszym punkcie „Kvarko”), które podjęło
uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Kvarko z kwoty 5.000,00 zł do kwoty
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300.000,00 zł poprzez utworzenie 5900 nowych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy, z czego:


2000 udziałów zostało objętych i w dniu 7 kwietnia 2017 r. opłaconych przez TIG, który
dotychczas nie posiadał udziałów Kvarko;



2000 udziałów zostało objętych przez Venture Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (fundusz utworzony i zarządzany przez Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych
S.A.), który dotychczas nie posiadał udziałów Kvarko;



1900 udziałów zostało objętych przez Startit Fund Sp. z o.o., który dotychczas posiadał
100 udziałów Kvarko i był jedynym udziałowcem Kvarko.

Wszystkie udziały zostały objęte za wkłady pieniężne w wysokości równej wartości nominalnej, tj. 50,00 zł za 1 udział (łącznie 295.000,00 zł). Po rejestracji w KRS nowych udziałów,
co miało miejsce 10 maja 2017 r., TIG, Startit Fund Sp. z o.o. oraz Venture FIZ posiadają
po 1/3 udziału w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów Kvarko.
Kvarko jest spółką celową, której przedmiotem działalności jest dofinansowywanie spółek
prawa handlowego będących projektami naukowo-badawczymi lub badawczo-rozwojowymi, znajdujących się na wczesnych etapach rozwoju, z możliwością skomercjalizowania
(dalej w niniejszym punkcie: „Projekty B+R”). Dofinansowywanie odbywa się poprzez
obejmowanie przez Kvarko udziałów w perspektywicznych Projektach B+R. Intencją Emitenta jest inwestowanie środków pieniężnych w spółki o wysokim potencjale rozwoju
i ponadprzeciętnej prognozowanej stopie zwrotu.
Budżet Kvarko wynosi 30.000.000,00 zł, z czego 24.000.000,00 zł to kwota dofinansowania
przyznanego Kvarko w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (projekt grantowy BRIdge Alfa).

4.2. The Dust S.A.
W dniu 10 kwietnia 2017 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, dokonał rejestracji przekształcenia formy organizacyjnoprawnej The Dust Sp. z o.o. w spółkę akcyjną: The Dust S.A. (dalej w niniejszym punkcie
„The Dust”).
W dniu 19 kwietnia 2017 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie The Dust podjęło uchwały:


w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego The Dust poprzez emisję nie więcej niż
145.000 nowych akcji serii C w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru,



w sprawie wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii B i akcji serii C The Dust oraz
w sprawie ubiegania się o ich wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu
NewConnect.
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W dniu 8 sierpnia 2017 r. rozpoczęła się publiczna oferta akcji The Dust, którą objętych jest
145.000 nowych akcji serii C oraz 75.000 istniejących akcji serii B, z czego 11.345 to akcje
należące do Emitenta. Zgodnie z opublikowanym memorandum informacyjnym 22 sierpnia
2017 r. podana zostanie maksymalna cena akcji, natomiast 30 sierpnia 2017 r. ostateczna cena
emisyjna. Planuje się, że zapisy będą trwały do 1 września 2017 r., a przydział akcji
i zamknięcie oferty nastąpi do 8 września 2017 r. Łącznie Tech Invest Group S.A. posiada
90.000 akcji The Dust, które stanowią 6,74% w kapitale zakładowym tej spółki.
The Dust S.A. jest liderem na polskim rynku advergamingu (produkcja gier na zlecenie
w celu promocji marek). Spółka ta zrealizowała szereg gier dla branży FMCG, w tym
dla Grupy Maspex (marki Tymbark, Kubuś) – m.in. gry „Kapsel Run!”, „Kapsel Run 2
Challenge” i „Gry Kubusia”. The Dust wyprodukował również między innymi King
of Cards – pierwszą na platformę Microsoft grę w technologii rozszerzonej rzeczywistości
(AR – augmented reality). The Dust ma na swoim koncie branżowe nagrody i wyróżnienia:
Golden Arrow, Impactor czy Mobile Trends.
Tabela. Podstawowe wyniki finansowe osiągnięte przez The Dust

Wyszczególnienie

01.01.2015 r.
–

01.01.2016 r.
–

01.01.2017 r.
–

31.12.2015 r.

31.12.2016 r.

30.06.2017 r.

Przychody netto ze sprzedaży

337.000,52

311.756,58

624.800,70

EBIT (zysk z działalności operacyjnej)

-32.749,97

86.142,26

467.513,72

EBITDA (EBIT powiększony o amortyzację)

-31 082,78

89.000,30

472.909,98

Zysk (strata) netto

-32.867,43

72.640,61

398.767,02

Źródło: memorandum informacyjne dotyczące The Dust S.A., sporządzone w związku z ofertą publiczną
75.000 akcji serii B i 145.000 akcji serii C

Celami The Dust są:


kontynuacja rozwoju na rynku advergamingu, co w opinii Zarządu The Dust będzie
zapewniało stałe i stabilne źródło przychodów,



skupienie się na intensywnym rozwoju na rynku gier własnych w modelu F2P,
co w opinii Zarządu The Dust da jej bardzo duży potencjał do zdynamizowania rozwoju.

4.3. MagicVR.co Sp. z o.o.
W dniu 13 kwietnia 2017 r. odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników
MagicVR.co Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (dalej w niniejszym punkcie „MagicVR.co”),
które podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego tej spółki poprzez
utworzenie dziewięciu nowych udziałów, z czego:


sześć udziałów objął TIG, pokrywając je wkładem pieniężnym w kwocie 333.333,00 zł,



trzy udziały objął drugi inwestor, pokrywając je wkładem pieniężnym w kwocie
166.667,00 zł.
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Łącznie, wliczając inwestycję dokonaną w listopadzie 2016 r., o której Emitent informował
opublikowanym za pośrednictwem Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji
(system ESPI) raportem bieżącym nr 58/2016, MagicVR.co został dokapitalizowany kwotą
1.000.000,00 zł, z przeznaczeniem na rozwój działalności w obszarze wirtualnej rzeczywistości (VR – virtual reality).
5 maja 2017 r. MagicVR.co otworzył pierwszą w Polsce i jedną z najnowocześniejszych
na świecie hal rozrywki, w której oferowane są rozgrywki prowadzone w wirtualnej rzeczywistości. Oferta MagicVR.co cechuje się możliwością prowadzenia rozgrywek w trybie
multiplayer, co umożliwia graczom zarówno grę w jednym zespole, jak i rywalizację. Planowane jest otwieranie kolejnych hal (własnych, franczyzowych lub opartych na innych
formułach).
Drugim obszarem działalności MagicVR.co jest produkcja i dystrybucja gier na platformy
VR.
W opinii Zarządu Emitenta model biznesowy MagicVR.co oraz rynek, na którym spółka
ta prowadzi działalność cechują się bardzo dużym potencjałem wzrostu.
Tech Invest Group S.A. posiada 12,00% udziałów MagicVR.co. Po rejestracji w KRS kolejnych udziałów, które zostały objęte przez TIG (uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia
Wspólników MagicVR.co z 13 kwietnia 2017 r.), udział ten wzrośnie do 15,67%.

4.4. WDB HealthCare Sp. z o.o.
W dniu 8 czerwca 2017 r. spółka zależna od TIG, WDB HealthCare Sp. z o.o. (dalej w niniejszym punkcie „WDB HC”), otrzymała status Lloyd’s Coverholder.
Coverholder to lokalny przedstawiciel Lloyd’s, który jest upoważniony do prowadzenia
własnej oceny ryzyk ubezpieczeniowych, ich akceptacji oraz wystawiania polis w imieniu
Lloyd’s (syndykatów Lloyd’s).
Lloyd’s jest światowym potentatem ubezpieczeniowym, obecnym w ponad 200 państwach
i terytoriach. W przeciwieństwie do większości ubezpieczeniowych marek, Lloyd’s nie jest
spółką, lecz rynkiem, w ramach którego działają członkowie skupieni w syndykatach, którymi zarządzają agencje zarządzające. Według stanu na dzień 31.12.2016 r. Lloyd’s na całym
świecie skupiał 99 syndykatów, 57 agencji zarządzających i 3859 coverholderów.
W 2016 r. Lloyd’s posiadał przypis składki na poziomie 29,9 mld GBP i osiągnął zysk brutto
w wysokości 2,1 mld GBP. Trzy wiodące światowe agencje ratingowe w 2016 r. potwierdziły
pozycję finansową Lloyd’s – Standard&Poor’s: ocena A+ (strong), Fitch: ocena AA- (very
strong), A.M.Best: ocena A (excellent).
Przynależność do struktur Lloyd’s jest istotnym osiągnięciem z perspektywy zarówno
WDB HC, jak i całej grupy kapitałowej TIG.
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Na obecnym etapie rozwoju WDB HC jest skupiona na oferowaniu unikalnych na polskim
rynku międzynarodowych ubezpieczeń zdrowotnych Lloyd’s zapewniających ochronę i dostęp do leczenia i diagnostyki w najlepszych ośrodkach medycznych na całym świecie.
W opinii Zarządu WDB HC, uzyskanie statusu Coverholder Lloyd’s będzie miało bardzo
istotny wpływ na rozwój i wyniki finansowe WDB HC. To z kolei, w opinii Zarządu TIG,
znajdzie odzwierciedlenie w przyszłych skonsolidowanych wynikach grupy kapitałowej
TIG.
WDB HC jest spółką zależną wobec Emitenta. 21 czerwca 2017 r. Emitent nabył 300 udziałów
WDB HC. Przed tą transakcją TIG posiadał 700 udziałów przedmiotowej spółki (70,00%
w kapitale zakładowym), natomiast po transakcji posiada 1000 udziałów (100,00% w kapitale
zakładowym).

4.5. Inwestycja w Shuttout Ltd. (platforma shuttout.com)
W dniu 19 czerwca 2017 r. Emitent zawarł umowę inwestycyjną (dalej w niniejszym punkcie
„Umowa”) z Shuttout Ltd. z siedzibą w Rotherham (Wielka Brytania), wpisaną do Rejestru
Spółek Anglii i Walii pod numerem 10497220 (dalej w niniejszym punkcie „Shuttout Ltd.”).
Na podstawie Umowy TIG objął 86 nowych udziałów Shuttout Ltd. (15,03% w podwyższonym kapitale zakładowym). W wyniku dokonania kolejnych transakcji, na dzień
sporządzenia niniejszego raportu Emitent posiada 50 udziałów Shuttout Ltd. (8,74% kapitału
zakładowego).
Shuttout Ltd. jest właścicielem serwisu shuttout.com. Idea tej platformy opiera się na społecznościowych konkursach fotograficznych kierowanych przede wszystkim do amatorów
fotografii występujących w roli organizatorów, uczestników i jury. Dodanie zdjęcia do konkursu może być realizowane przez uczestników w jednej z dwóch formuł:


formuła, w której uczestnik uiszcza opłatę wpisową opiewającą na niewielką kwotę,
a z uzyskanej w ten sposób puli zwycięzcy konkursów (a także ich organizatorzy – po
rozszerzeniu funkcjonalności o możliwość tworzenia własnych konkursów) otrzymują
nagrody pieniężne;



formuła wyłącznie rozrywkowa, w której uczestnik nie wnosi żadnych opłat, co jest
związane z brakiem możliwości wygrania nagrody.

Obecnie zdjęcia dodawane są do istniejących konkursów. Serwis jest w trakcie rozszerzania
funkcjonalności o możliwość tworzenia przez jego uczestników własnych konkursów.
Wola zwycięstwa użytkowników shuttout.com przekłada się na propagowanie przez nich
tego serwisu (chęć zdobycia jak największej ilości głosów), co jest istotne z perspektywy jego
rozwoju.
Według najlepszej wiedzy Shuttout Ltd. oraz TIG, shuttout.com jest pierwszą platformą
na świecie, która uwalnia ideę konkursów fotograficznych, umożliwiając każdemu
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uczestnikowi nie tylko dzielenie się swoimi zdjęciami, ale także, przy elemencie rywalizacji, zarabianie na wykonanych zdjęciach.
Działalność Shuttout Ltd. opiera się na modelu revenue share, czyli udziału w przychodach
generowanych przez użytkowników. Pozostałe źródła przychodów (obecne lub przyszłe)
to m.in.:


konta premium dające dostęp do większej ilości funkcji,



konta biznes (B2B) skierowane do marek, które uzyskują możliwość promocji biznesu,
poprzez organizowanie angażujących społecznościowych konkursów fotograficznych
dla klientów czy użytkowników danej marki,



giełda fotograficzna (stock) umożliwiająca kupowanie zdjęć w formie elektronicznej lub
fizycznej (np. plakaty),



wyświetlane reklamy.

Shuttout Ltd. jest podmiotem zorganizowanym według prawa brytyjskiego.

4.6. Autoidentyfikacja TIG jako ASI i wewnętrznie zarządzającego ASI
W związku z obowiązkiem dostosowania działalności do przepisów Ustawy z dnia 31 marca
2016 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw, Emitent dokonał autoidentyfikacji jako alternatywna spółka inwestycyjna (dalej w niniejszym
punkcie „ASI”) oraz wewnętrznie zarządzający ASI, tj. ASI będąca jednocześnie zarządzającym ASI.
W związku z powyższym wyłącznym przedmiotem działalności Emitenta, z zastrzeżeniem
wyjątków określonych w ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, jest zbieranie aktywów od wielu
inwestorów w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów zgodnie z określoną polityką
inwestycyjną. Polityka inwestycyjna i strategia inwestycyjna, w związku ze złożeniem
do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o wpis Emitenta do rejestru zarządzających ASI,
zostały zatwierdzone uchwałą Zarządu Spółki w dniu 4 czerwca 2017 r. Dokumenty te są
zgodne ze strategią rozwoju TIG opublikowaną przez Emitenta w dniu 15 lipca 2016 r.
za pośrednictwem Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (system ESPI, raport
bieżący nr 27/2016), z zastrzeżeniem informacji podanych w niniejszym punkcie.
Pozostała działalność Emitenta, w tym zwłaszcza działalność doradcza, realizowana jest
w ramach T&T Consulting Sp. z o.o. (spółka w 100% zależna od TIG).
Emitent zwraca uwagę, że 99,6% przychodów osiągniętych przez Spółkę w 2016 r. pochodzi
z działalności inwestycyjnej, w związku z czym według opinii Zarządu Emitenta, autoidentyfikacja TIG jako ASI nie będzie miała istotnego wpływu na przyszłe wyniki finansowe TIG.
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4.7. T-Bull S.A.
Największy wpływ na dane zawarte w skróconych sprawozdaniach finansowych Emitenta
(jednostkowe i skonsolidowane) miały akcje T-Bull S.A., których TIG na dzień bilansowy
30 czerwca 2017 r. posiadał 101.816 sztuk stanowiących 9,24% kapitale zakładowym tej
spółki.
Co do zasady papiery wartościowe będące w posiadaniu Tech Invest Group S.A. (inwestycje
Emitenta) prezentowane są w sprawozdaniach finansowych Spółki według ceny nabycia
pomniejszonej o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Jedynie akcje
T-Bull S.A., w związku z rozpoczęciem w dniu 3 listopada 2016 r. ich notowań
w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect, prezentowane są według wartości
rynkowej.

Wartość

posiadanego

pakietu

stanowi

główną

składową

inwestycji

krótkoterminowych. Przedmiotowe papiery wartościowe miały także istotny wpływ
na osiągnięty w II kwartale 2017 r. wynik netto (poprzez aktualizację wartości inwestycji).

4.8. Pozostałe istotne czynniki mające wpływ na wyniki finansowe w II kwartale
2017 r.
Na strukturę pasywów największy wpływ miały decyzje Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2017 r., zgodnie z którymi:


utworzony został kapitał rezerwowy, który Zarząd TIG może przeznaczyć na wypłaty
dla akcjonariuszy, a w szczególności wypłatę dywidendy lub zaliczki na poczet
dywidendy,



kwota 18.334.594,91 zł (część wypracowanego w roku obrotowym 2016 zysku netto)
została przeznaczona na kapitał rezerwowy, o którym mowa powyżej,



pozostała część wypracowanego w roku obrotowym 2016 (w kwocie 1.116.240,81 zł)
została przeznaczona na pokrycie straty za rok obrotowy 2015.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło także uchwałę o przeksięgowaniu środków
w kwocie 1.870.409,25 zł z kapitału zapasowego na kapitał rezerwowy, o którym mowa
powyżej. W związku jednak z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych, kapitał zapasowy
powstały z nadwyżki wkładu na akcje nad wartością nominalną tych akcji (agio) nie może
zostać przeznaczony do podziału między akcjonariuszy, dlatego uchwała nie została
wykonana i zaprezentowana w bilansie sporządzonym na dzień 30 czerwca 2017 r. Zarząd
Spółki podejmie działania mające na celu przeksięgowanie kapitału zapasowego na kapitał
rezerwowy w maksymalnej dozwolonej kwocie, która według szacunków Zarządu wynosi
373.002,07 zł. W konsekwencji tego, zgodnie z szacunkami Zarządu, kapitał rezerwowy
z przeznaczeniem na wypłaty dla akcjonariuszy, a w szczególności wypłatę dywidendy
lub zaliczki na poczet dywidendy wyniesie 18.707.596,98 zł.
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5.

Prognozy finansowe

Emitent nie przekazywał do publicznej wiadomości prognoz wyników finansowych
na II kwartał 2017 r., cały 2017 r. ani też na kolejne okresy raportowe.

6.

Inicjatywy Emitenta nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych

Działalność Spółki opiera się na prowadzeniu inwestycji kapitałowych w akcje i udziały perspektywicznych podmiotów oferujących innowacyjne rozwiązania (segment nowych technologii), a następnie czynnym uczestnictwie w ich ekspansji.
Spółka jest zaangażowana w następujące podmioty (spółki portfelowe) wprowadzające innowacyjne rozwiązania:


T-Bull S.A., który jest producentem gier na urządzenia mobilne o ugruntowanej pozycji
na globalnym rynku, planującym wykorzystywać zaawansowane mechanizmy dostosowujące rozgrywki do przewidywanych oczekiwań graczy (predykcja zachowań
użytkowników);



The Dust S.A. specjalizująca się w produkcji gier na urządzenia mobilne, w tym w innowacyjnej technologii VR (The Dust S.A. jest liderem na polskim rynku advergamingu);



SatRevolution S.A. – pierwsze polskie przedsiębiorstwo z branży kosmicznej oferujące
całościowe rozwiązania satelitarne;



MagicVR.co Sp. z o.o., która w maju 2017 r. otworzyła pierwszą w Polsce, jedną
z najnowocześniejszych na świecie hal rozrywki, w której oferowane będą rozgrywki
w technologii VR (wirtualna rzeczywistość); spółka ta jest także skupiona na produkcji
gier oraz innych aplikacji VR;



Farm Innovations Sp. z o.o. – właściciel pierwszej polskiej aplikacji na urządzenia mobilne dedykowanej hodowcom bydła mlecznego stworzonej przez grupę ekspertów rynku
rolnego – „stado.pl”;



Shuttout Ltd. – właściciel serwisu shuttout.com, którego idea opiera się na społecznościowych konkursach fotograficznych kierowanych przede wszystkim do amatorów
fotografii występujących w roli organizatorów, uczestników i jury; według najlepszej
wiedzy Shuttout Ltd. oraz TIG, shuttout.com jest pierwszą platformą na świecie, która
uwalnia ideę konkursów fotograficznych, umożliwiając każdemu uczestnikowi nie tylko
dzielenie się swoimi zdjęciami, ale także, przy elemencie rywalizacji, zarabianie na wykonanych zdjęciach;



Tap2C S.A. – właściciel innowacyjnej technologii Tap2C, która poprzez aplikację
na urządzenia mobilne (również o nazwie Tap2C) pozwala łączyć treści drukowane
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(tekst, rysunki, zdjęcia) z dodatkowymi treściami multimedialnymi (np. audio, video, galerie obrazów) – tzw. „rozszerzona rzeczywistość”;


e-Portal Sp. z o.o., który jest operatorem innowacyjnej platformy „e-Portal24” wspomagającej kompleksowe zarządzanie wieloma budynkami, przeznaczonej dla podmiotów
zajmujących się zawodowo zarządzaniem nieruchomościami, jak zarządcy, administratorzy, spółdzielnie mieszkaniowe, TBS-y;



WDB HealthCare Sp. z o.o. oferująca w Polsce innowacyjne międzynarodowe ubezpieczenia zdrowotne.

Ponadto, przewiduje się istotne rozszerzenie inicjatyw nastawionych na wprowadzanie
rozwiązań innowacyjnych, w ramach projektu Bridge Alfa, o którym mowa w punkcie 4.1.

7.

Opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji

Na dzień 30 czerwca 2017 r. w skład Grupy Kapitałowej Emitenta wchodziły:


Tech Invest Group S.A. (Emitent) – jednostka dominująca;



T&T Consulting Sp. z o.o. – jednostka zależna od Emitenta, w której na dzień bilansowy
30.06.2017 r. Emitent posiadał oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu posiada
100,00% udziałów;



WDB HealthCare Sp. z o.o. – jednostka zależna od Emitenta, w której na dzień bilansowy
30.06.2017 r. Emitent posiadał oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu posiada
100,00% udziałów;



e-Portal Sp. z o.o. – jednostka zależna od Emitenta, w której na dzień bilansowy
30.06.2017 r. Emitent posiadał oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu posiada
60,15% udziałów;



Leo Venture Sp. z o.o. New Technology SKA w likwidacji – jednostka zależna od e-Portal
Sp. z o.o., w której na dzień bilansowy 30.06.2017 r. e-Portal Sp. z o.o. posiadał oraz
na dzień sporządzenia niniejszego raportu posiada 99,998% akcji (0,002% akcji posiada
bezpośrednio Emitent), podmiot znajduje się w likwidacji;



Unitax Service Sp. z o.o. – jednostka zależna od Emitenta, w której na dzień bilansowy
30.06.2017 r. Emitent posiadał oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu posiada
100,00% udziałów.

Skonsolidowane skrócone sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Tech Invest Group
S.A. zostało sporządzone przez podmiot dominujący, tj. Tech Invest Group S.A., zgodnie
z przepisami ustawy o rachunkowości. Konsolidacją metodą pełną, według art. 60 tej ustawy, objęte zostały sprawozdania jednostkowe wszystkich wyżej wymienionych jednostek
zależnych.
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W sprawozdaniu skonsolidowanym uwzględnione zostały (przy zastosowaniu metody
praw własności zgodnie z art. 63 ustawy o rachunkowości) także dane jednostek stowarzyszonych, tj.:


Tap2C S.A., w której na dzień bilansowy 30.06.2017 r. Emitent posiadał oraz na dzień
sporządzenia niniejszego raportu posiada 41,25%-owy udział w kapitale zakładowym
oraz w ogólnej liczbie głosów,



Tap2C Polska Sp. z o.o. – jednostka zależna od Tap2C S.A., w której na dzień bilansowy
30.06.2017 r. Tap2C S.A. posiadała oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu posiada 80,00% udziałów,



Farm Innovations Sp. z o.o., w której na dzień bilansowy 30.06.2017 r. Emitent posiadał
oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu posiada 40,00% udziałów.

Tabele 1-9 zawierają informacje na temat spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej
Tech Invest Group S.A. oraz spółek stowarzyszonych.
Tabela 1. Dane dotyczące Emitenta
Firma

Tech Invest Group S.A.

Siedziba

Wysoka, gm. Kobierzyce

Adres

ul. Jasna 9
52-200 Wysoka

Telefon

+48 (71) 715 94 86

E-mail

biuro@tigsa.pl

Strona internetowa

www.tigsa.pl

NIP

8971742783

REGON

020441378

Przedmiot działalności

Tech Invest Group S.A. prowadzi działalność inwestycyjną, a jego targetem są akcje i udziały perspektywicznych podmiotów, w szczególności
z segmentu nowych technologii.
Kapitał zakładowy Emitenta wynosi 684.153,84 zł (opłacony w całości),
na który składają się 34.207.692 akcje o wartości nominalnej 0,02 zł każda, w tym:

Kapitał zakładowy i liczba
akcji

Numer KRS wraz z organem
prowadzącym rejestr
Zarząd



5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,



875.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,



250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C,



5.088.110 akcji zwykłych na okaziciela serii D,



6.235.832 akcji zwykłych na okaziciela serii E,



2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F,



258.750 akcji zwykłych na okaziciela serii G,



14.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H.

0000347674
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu
VI Wydział Gospodarczy KRS
Jacek Strzelecki – Prezes Zarządu

Strona 20 z 23

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY
II KWARTAŁ 2017 ROKU

Tabela 2. Podstawowe dane spółki zależnej T&T Consulting Sp. z o.o.
Firma

T&T Consulting Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba

Wysoka, gm. Kobierzyce

Przedmiot działalności

Spółka wpisana jest na prowadzone przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. listy Autoryzowanych Doradców –
NewConnect oraz Catalyst – i prowadzi w tym zakresie czynną działalność. Spółka prowadzi również doradztwo strategiczne oraz w zakresie
rynku kapitałowego – zwłaszcza na rzecz podmiotów znajdujących się
w portfelu inwestycyjnym Tech Invest Group S.A.

Udział Emitenta

100,00% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów

Tabela 3. Podstawowe dane spółki zależnej e-Portal Sp. z o.o.
Firma

e-Portal Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba

Wysoka, gm. Kobierzyce

Przedmiot działalności

Operator innowacyjnej platformy „e-Portal24” wspomagającej kompleksowe zarządzanie wieloma budynkami, przeznaczonej dla podmiotów
zajmujących się zawodowo zarządzaniem nieruchomościami.

Udział Emitenta

60,15% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów

Tabela 4. Podstawowe dane spółki zależnej Leo Venture Sp. z o.o. New Technology SKA
Firma

Leo Venture Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością New Technology
SKA w likwidacji

Siedziba

Wrocław

Przedmiot działalności

Spółka nie prowadzi działalności operacyjnej i jest w trakcie likwidacji.

Udział Emitenta

100,00% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów (99,998%
pośrednio przez Leo Venture Sp. z o.o. i 0,002% bezpośrednio)

Tabela 5. Podstawowe dane spółki zależnej WDB HealthCare Sp. z o.o.
Firma

WDB HealthCare Sp. z o.o.

Siedziba

Wysoka, gm. Kobierzyce

Przedmiot działalności

Jako coverholder Lloyd’s podmiot ten jest skupiony na oferowaniu unikalnych na polskim rynku międzynarodowych ubezpieczeń zdrowotnych Lloyd’s zapewniających ochronę i dostęp do leczenia i diagnostyki
w najlepszych ośrodkach medycznych na całym świecie.

Udział Emitenta

100,00% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów

Tabela 6. Podstawowe dane spółki zależnej Unitax Service Sp. z o.o.
Firma

Unitax Service Sp. z o.o.

Siedziba

Wrocław

Przedmiot działalności

Spółka nie prowadzi działalności operacyjnej.

Udział Emitenta

100,00% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów
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Tabela 7. Podstawowe dane spółki stowarzyszonej Tap2C S.A.
Firma

Tap2C S.A.

Siedziba

Szczecin

Przedmiot działalności

Właściciel marki Tap2C – innowacyjnej technologii na urządzenia mobilne pozwalającej łączyć formy drukowane z treściami interaktywnymi
(aplikacja Tap2C).

Udział Emitenta

41,25% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie

Tabela 8. Podstawowe dane spółki stowarzyszonej Tap2C Polska Sp. z o.o.
Firma

Tap2C Polska Sp. z o.o.

Siedziba

Szczecin

Przedmiot działalności

Dystrybutor technologii Tap2C na terenie Polski.

Udział Emitenta

Emitent bezpośrednio nie posiada udziałów. 80,00% udziałów Tap2C
Polska Sp. z o.o. posiada Tap2C S.A.

Tabela 9. Podstawowe dane spółki stowarzyszonej Farm Innovations Sp. z o.o.
Firma

Farm Innovations Sp. z o.o.

Siedziba

Wysoka, gm. Kobierzyce

Przedmiot działalności

Właściciel pierwszej polskiej aplikacji na urządzenia mobilne dedykowanej hodowcom bydła mlecznego – „stado.pl”.

Udział Emitenta

40,00% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów

8.

Struktura akcjonariatu Emitenta

Zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu Emitenta akcjonariuszami Spółki na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu są osoby i podmioty wskazane na Wykresie 1. Całkowita ilość
akcji oraz głosów w Spółce wynosi 34.207.692.
Wykres 1. Struktura akcjonariatu Emitenta według stanu na dzień 14.08.2017 r. (ilość akcji oraz głosów, a także udział w kapitale zakładowym oraz w głosach ogółem)
3 601 675
10,53%

7 573 654
22,14%

9 210 676
26,93%

11 510 961
33,65%
2 310 726
6,75%

Pretium Investments Sp. z o.o. SKA (Mariusz Muszyński pośrednio)
Mariusz Muszyński
Mateusz Holly
Krzysztof Cichecki
Pozostali
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9.

Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez grupę kapitałową Emitenta

Na dzień 30.06.2017 r. Spółka zatrudniała, w przeliczeniu na pełne etaty, 4 osoby. Dodatkowo Emitent współpracował z 2 osobami na podstawie umów zlecenia.
Na dzień 30.06.2017 r. grupa kapitałowa Emitenta zatrudniała, w przeliczeniu na pełne etaty,
6 osób. Dodatkowo współpraca na podstawie umów zlecenia dotyczyła 5 osób.
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