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SKALOWALNE ROZWIĄZANIA OPARTE O INTERNET I MOBILE 

2 WSTĘP | 

 ponad 180 tys. obsługiwanych klientów 

usługa must have dla każdej 

małej/średniej firmy  

HOSTING I DOMENY OMNICHANNEL COMMUNICATION TELEKOMUNIKACJA 

najbardziej skuteczna 

zautomatyzowana  komunikacja 

 z klientami 

tradycyjny biznes w atrakcyjnych  

niszach telco 

od 1999 roku od 2008 roku od 2005 roku 
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biznes organiczny przejęcia

Przychody Grupy R22 

WSTĘP | 3 

rok obrotowy 

4,3 x 

mln PLN 

Historia tworzonych od podstaw nowych biznesów i wielu skutecznych akwizycji 

4-KROTNY WZROST W CIĄGU ZALEDWIE 4 LAT 

Źródło: Spółka. 



Rozwój Grupy R22 bazujący na sprzyjających silnych makrotrendach rynkowych 

MAKROTREND: CYFRYZACJA GOSPODARKI 

Każda firma musi istnieć w internecie. To 

dynamicznie rosnące zapotrzebowanie na hosting, 

domeny i dodatkowe usługi z tym związane. 

Postępująca rewolucja w marketingu: sposób, kanały 

dotarcia, identyfikacja klientów 

Bazy danych kluczem do efektywnego targetowania 

4 

DIGITALIZACJA BIZNESU 

LOCATION BASED SERVICES  

BIG DATA / PROGRAMMATIC / 

PERFORMANCE MARKETING 

WSTĘP | 

Bardzo duży wzrost zapotrzebowania na przestrzeń 

serwerową, zmiana modelu przechowywania danych 

Ciągły wzrost elektronicznej komunikacji z klientami - zarówno 

marketingowej jak i transakcyjnej 

Stały dostęp do treści w sieci przez urządzenia mobilne 

CLOUD 

WYPIERANIE TRADYCYJNEGO HANDLU 

PRZEZ E-COMMERCE 

MOBILE 



Model biznesowy Grupy R22 pozwala na wykorzystanie potencjału rynkowego i trwały systematyczny wzrost 

ŹRÓDŁA SUKCESU R22 

5 

Systematyczny  

wzrost organiczny 

Przychodów z umów w 

modelu SaaS lub 

abonamentowym 

Wysoka jakość i 

konkurencyjne ceny 

usług - najwyższe oceny 

klientów w branży 

Wydane na akwizycje od 

2010 / wysoka zdolność 

finansowania 

WSTĘP | 

~95% 

Konwersja EBITDA do 

cash flow 

operacyjnego* 
>80% 

115+ 

mln zl 

Zbudowana silna pozycja rynkowa i niski churn 

Oferta zarówno dla 

dużych, średnich i 

małych firm 

Pełna dywersyfikacja 

* średnia za ostatnie 2 lata obrotowe 
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PROFESJONALNY ZESPÓŁ   
Doświadczenie w IT, marketingu i zarządzaniu 

6 WSTĘP | 



OMNICHANNEL 

COMMUNICATION 



8 

Wiadomości mobilne 

Prowadzimy skuteczne kampanie online 

używając do tego naszych baz danych oraz 

technologii. 

90%  10%  Przychody*: 

OMNICHANNEL COMMUNICATION | 

2017 

Europe’s Fastest Growing 

Companies  

2015 

Vercom udostępnia w postaci usługi (SaaS) platformy dla 

obsługi przygotowania, obróbki i automatycznej wysyłki 

wiadomości mobilnych oraz emaili. 

VERCOM – JEDNA Z NAJSZYBCIEJ ROZWIJAJĄCYCH SIĘ 
SPÓŁEK TECHNOLOGICZNYCH W EUROPIE 

Platformy SaaS 

 

Usługi z zakresu e-mail marketing  

oraz marketing automation 

Zwiększamy dostarczalności emaili 

transakcyjnych wysyłanych przez naszych klientów. 

Email Automation 

 

Dostarczamy platformę do komunikacji masowej  

w kanałach SMS, MMS, VMS, Push, Chatbot 

Messenger, WhatsApp, Viber – zarówno dla celów 

marketingowych, jak i dla ułatwienia realizacji 

transakcji  przez naszych klientów. 

SMS/Mobile Automation 

Marketing cyfrowy 

Marketing 

efektywnościowy  

+ Big Data 

* na podstawie sprawozdania finansowego za rok 2016/17 



Niezbędne usługi marketingowe i transakcyjne 

KAŻDY KORZYSTA Z SMS I EMAIL 

9 OMNICHANNEL COMMUNICATION | 

 Skuteczny kanał komunikacji marketingowej i transakcyjnej 

 Proste, szybkie, precyzyjne i niedrogie dotarcie do klienta 

 Najtańsza forma komunikacji marketingowej oraz transakcyjnej 

 Najwyższe ROI spośród wszystkich narzędzi marketingowych  

Komunikaty mobilne 

E-maile 

97% 

90% 

86% 

konsumentów korzysta z SMSów 

SMS jest czytanych w ciągu zaledwie 3 sekund 

chętnie otrzymuje informację o rabatach 

81% 

58% 

42% 

e-maili jest odczytana przez odbiorcę 

uważa e-mail za najważniejszy powód korzystania z Internetu 

planuje w ’17 zwiększyć nakłady na e-mail marketing, (46% bez zmian) 

Źródło: GUS; nowymarketing.pl; raport przygotowany przez Serwer SMS; Raport przygotowany przez Get Response 



Kluczowe przewagi Grupy Vercom 

VERCOM – PRZEWAGA WYNIKAJĄCA Z TECHNOLOGII 

10 

Integracja z klientami 

API pozwalające na sprawną integrację platform z 

systemami klienta (ERP, CRM, etc.) – wysoki 

poziom automatyzacji, silne przywiązanie klienta 

Konkurencyjne ceny  

Atrakcyjna oferta cenowa dopasowana do potrzeb 

różnych segmentów klientów, wynikająca z niskich 

kosztów i własnej technologii 

Własna technologia 

Minimalizacja ryzyka operacyjnego + pełna 

elastyczność modyfikacji + wysoka niezawodność 

i jakość (ok. 99,9% SLA) 

Integracja z operatorami 

Podpisane umowy, wypracowane zasady 

współpracy i własna infrastruktura zintegrowana 

ze wszystkimi operatorami telco oraz pocztowymi 

(Play, Orang, T-Mobile, Polkomtel, CLX, Gmail, 

Onet, WP, Interia, Yahoo) 

Lider dostarczalności  

Koncentracja na dostarczalności maila + 

przewaga technologiczna w tym zakresie (IP 

warming, spam trap protection)  silna pozycja na 

rynku maili transakcyjnych 

OMNICHANNEL COMMUNICATION | 

Wysoka przepustowość 

Własna infrastruktura i rozwiązania umożliwiające 

bardzo wysoką przepustowość 

1 miliard 
komunikatów wysyłanych  

co miesiąc 

2000 serwerów 
przetwarzających komunikaty w 

trybie rzeczywistym 

200 milionów 
interakcji miesięcznie z naszymi 

komunikatami 

3000 / sek. 
osiągana prędkość wysyłki 

komunikatów w godzinach szczytu 



Bardzo dynamiczne tempo rozwoju rynku i większości spółek działających w tym biznesie    

VERCOM W ŚWIATOWYM TOP3 

11 OMNICHANNEL COMMUNICATION | 

Wzrost przychodów spółek z branży Omnichannel 

Communication 

* całkowita wartość przychodów 

** segment Enterprise (przychody z płatności za rozliczenie przesyłania wiadomości) 

*** segment Transactions revenue (Mobile Messaging) 

140% 

65% 

64% 

53% 

25% 

24% 

CAGR 2014-16 

*** ** 

* 

* 

* 

* 
37% 

* 

70% 

Najnowsza transakcja w branży – IPO SendGrid  

Cena akcji w ofercie SendGrid przekroczyła 

przewidywany poziom. Wycena implikowała 

wskaźnik EV/EBITDA ok. 118,6x, a EV/SALES ok. 

4,8x (spółka ma stratę na poziomie zysku netto)  

SendGrid  to platforma automatyzacji komunikacji 

w zakresie maili marketingowych i transakcyjnych. 

Spółka zadebiutowała na NYSE 15 listopada 2017 

W ciągu pierwszych 4 sesji handlu na NYSE. kurs 

wzrósł o ok. 34% (do 21,5 $), a kapitalizacja 

przekroczyła 840mln $ 
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12 OMNICHANNEL COMMUNICATION | 
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 Perspektywiczne obszary we wczesnej fazie (start  w ’15): 

 EmailLabs (maile transakcyjne) – dynamicznie rosnący 

rynek  

 Sektora SME – wystandaryzowany, zautomatyzowany 

produkt dla najszerszej grupy klienckiej 

• Współpraca z segmentem Enterprise prowadzona od ok. 

dekady – bogate referencje i długi track record  

• Rosnąca skala dzięki rozwojowi baz klientów oraz 

poszerzaniu oferty produktowej Vercom 

Auchan Empik Enea Ikea 

LOT Orlen Payback Vivus 

Raiffeisen T-Mobile Samsung Arvato 

Poczta Polska Leroy Merlin 

Źródło: Spółka 
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14/15 15/16 16/17 . proforma
16/17

wzrost organiczny przejęcia

80% WZROSTU ORGANICZNEGO 2016/17 

13 

15 

41 

wzrost organiczny biznesu w 2016/17  

o 80% (bez wpływu SerwerSMS)  

wzrost ARPU klientów Enterprise o 77%  

+80% 

wzrost liczby klientów Enterprise o 108% 

prawie czterokrotny wzrost liczby klientów SME 

dzięki przejęciu SerwerSMS 

wzrost przychodów r/r za 1Q 2017/18 o 56% z 

poziomu 7,8m do 12,2m PLN - w ujęciu LfL 

+108% 

x4 

+56% 

11 

OMNICHANNEL COMMUNICATION | 

Stały wzrost ARPU z największych klientów stanowiących gros biznesu 

Przychody segmentu Omnichannel Perspektywa dalszego wzrostu 

mln PLN 

33 

Źródło: Spółka.  
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DYNAMICZNY WZROST EBITDA 

14 

stabilna marża EBITDA 23% 

OMNICHANNEL COMMUNICATION | 

EBITDA segmentu Omnichannel Perspektywa rozwoju 

Dynamiczny wzrost organiczny kontynuowany w roku 2017/18 

perspektywa dodatkowych 4,2 mln PLN 

EBITDA z przyszłych przejęć* +4,2m 

Źródło: Spółka. * na bazie historycznego średniego mnożnik 6,9 EV/EBITDA 

mln PLN 

EBITDA Grupy Vercom wzrosła w 1Q 2017/18 do 

poziomu 2,8 mln PLN (+53% względem 1,8 mln 

PLN w 1Q2016/17)  

+53% 

% 



HOSTING 



HOSTING I DOMENY 
Outsourcing hostingu to jedyna ekonomicznie uzasadniona opcja dla większości firm 

HOSTING | 16 

UŻYTKOWNIK SERWER 
DOMENA 

(+SSL) 
TREŚĆ 

HOSTING  

WSPÓŁDZIELONY DOMENY 

VAS (SSL) VPS (CLOUD)  

I SERWER DEDYKOWANY 

30% 35% 

19% 
17% 

% udział w przychodach Segmentu Hosting 

Podstawowy produkt dla każdej firmy, która chce istnieć w 

Internecie (szczególnie ważny dla e-Commerce) 

Źródło: Spółka.  



Atrakcyjny i perspektywiczny rynek będący w fazie wzmożonej konsolidacji 

ROSNĄCY RYNEK O WARTOŚCI ~400 mln zł  

Źródła: WHT.pl r., Spółka 

 
HOSTING | 17 

1,0 mln 
abonentów w PL, 67% to 

przedsiębiorcy 

200 mln zł 
rynek hostingu w PL 

200 mln zł 
rynek domen w PL 

2,7 mln 
aktywnych nazw 

domeny .pl 

Rynek domen i hostingu w Polsce Potencjał konsolidacyjny rynku w Polsce 

H88 liderem pod względem przyrostu liczby klientów  w Polsce 

 

19% 

17% 

16% 

48% 

Home.pl

Nazwa.pl

Grupa H88

Pozostałe 88 marek

Struktura rynku domen w Polsce 

3 największe podmioty to ok. 52,2% domen,  

zaś kolejne 88 marek to pozostałe ok. 47,8% 

Z uwagi na liczne synergie, oczekuje się dalszej konsolidacji 

inicjowanej przez TOP3 



DYNAMICZNY I BEZPIECZNY BIZNES  

 ROZWÓJ 

 

 wzrost organiczny dzięki wzrostowi ARPU (m.in. zmiana cennika oraz 

dosprzedaż SSL) i liczby klientów  

 skokowe przyspieszenie dzięki seryjnym przejęciom 

 wysoka skalowalność biznesu pozwala na działanie jako konsolidator 

rynku 

 

 PRZEWIDYWALNOŚĆ 

 

 przewidywalność dzięki modelowi abonamentowemu i dywersyfikacji 

klientów 

 niski churn dzięki konkurencyjnym cenom usług 

 stabilność z uwagi na uciążliwość zmiany dostawcy  

 BARIERY WEJŚCIA 

 

 konieczność zbudowania świadomości marki  

 budowa udziału w rynku tylko przez długi okres działalności lub 

M&A 

 przykład United Internet w Polsce (1&1) 

 

 ROZPOZNAWALNOŚĆ 

 

 wysoki wzrost organiczny dzięki świadomości marki 

 net promoter score > 50% dzięki naciskowi na obsługę klienta 

 najwięcej pozytywnych opinii na top100.wht.pl (4,88*) 

18 HOSTING | 

Generujący powtarzalne przychody 

* stan z dnia 20.09.2017 



9 AKWIZYCJI W CIĄGU OSTATNICH 3 LAT 
Unikalna umiejętność przeprowadzania równolegle wielu skutecznych akwizycji 

HOSTING | 19 

1999 2015 2017 2016 

konsolidacja 

Budowa lidera rynku poprzez akwizycje wielu średnich i małych podmiotów 

średnia EV/EBITDA 6,9x* 

* średnia R22  dla segmentów Hosting i Omnichannel Communication 

Uprzemysłowienie przejęć 

Dedykowany zespół do negocjacji, ogromne 

doświadczenie w przejęciach i integracji 



7 8 
13 13 

3 

13 
16 

11 

14/15 15/16 16/17 . proforma
16/17

organiczny przejęcia* Linuxpl.com i FH

Przychody segmentu Hosting 

20 HOSTING | Źródło: Spółka.  

11 

40 
organiczny wzrost liczby klientów hostingowych i 

domen 8-9% w latach 2015-2017 

~10% 

p.a. 

perspektywa wzrostu ARPU na istniejącej bazie  o 

26%  do docelowego poziomu 210 zł 
> 5% 

p.a. 

7 

ROKROCZNIE PODWAJANIE BIZNESU 
Szansa na powtórzenie w bieżącym roku obrotowym 

mln PLN 

Perspektywa dalszego wzrostu 

26 

1Q 2017/18:  wzrost ARPU w domenach o 12% i 

średniej faktury w hostingu o 5% 
+12% 

+5% 

kolejne przejęcia w Polsce i w regionie Europy 

Środkowej i Wschodniej 
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HOSTING | Źródło: Spółka. * na bazie historycznego średniego mnożnik 6,9 EV/EBITDA 

poziom marży EBITDA w 16/17 wynikał z przejęcia spółek z niższymi 

ARPU (odzwierciedlone w cenie przejęć) 

1Q 2017/18 pokazuje wzrost marży na skutek 

poprawy ARPU (LFL) i restrukturyzacji 

przejętych spółek 

PERSPEKTYWA WZROSTU MARŻY EBITDA 
Wyniki 1Q 2017/18 oraz efekt skali kolejnych przejęć dają perspektywę wzrostu marży EBITDA 

Adj. EBITDA segmentu Hosting Perspektywa poprawy marży 

33% 

pipeline kolejnych przejęć – perspektywa  

8,7 mln zł dodatkowej EBITDA* 
+8,7m 

mln PLN 

wzrost EBITDA w 1Q 2017/18 r/r o 43% +43% 

% 



TELEKOMUNIKACJA 



Ekspozycja na atrakcyjne segmenty rynku telekomunikacyjnego  

TELEKOMUNIKACJA 

23 TELEKOMUNIKACJA | 

INTERNET (B2C) CLOUD TELEPHONY (B2B) 

 Struktura Grupy wynikiem ośmiu przejęć w okresie trzech lat 

 Dostęp do Internetu świadczony drogą radiową oraz stałymi łączami 

 Technologia radiowa dedykowana do trudno dostępnych obszarów 

 Niski koszt dla użytkownika + brak limitu transferu + wysoka jakość obsługi. 

Obszary działalności 

Pozycja Oxylion w Grupie R22 

 Szeroki wachlarz zaawansowanych technologicznie usług  

 Sprzedaż głównie do resellerów, integratorów i klientów biznesowych  

 Rynek MSP i klientów indywidualnych obsługiwany przez markę IPFON 

 Usługi integrowalne z wieloma systemami informatycznymi (CRM, ERP, etc.) 

ATRAKCYJNE SEGMENTY RYNKU ŹRÓDŁO GOTÓWKI 

PRZEWIDYWALNOŚĆ PRZYCHODÓW I CASH FLOW INFRASTRUKTURA I KNOW-HOW 
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Utrzymanie poziomu EBITDA 

STABILNY BIZNES GENERUJĄCY CASH FLOW 

24 TELEKOMUNIKACJA | 

Przychody 

+3 

p.p. 

Stabilna perspektywa 

poprawa marży EBITDA w 2017 r. 

dzięki optymalizacjom kosztowym 

mln PLN 

EBITDA 

mln PLN 

12 

16 
17 

+10% 
wzrost EBITDA r/r za pierwszy 

kwartał 2017/18 o 10% 

% 

Źródło: Spółka.  



PODSUMOWANIE 

CELE EMISJI I 

OFERTA 



OFERTA AKCJI 

26 

Transakcja  Oferta publiczna akcji nowej emisji oraz akcji sprzedawanych 

Liczba akcji  Do 3,5 mln akcji nowej emisji oraz do 1,7 mln akcji sprzedawanych 

Łączna wartość Oferty  Do ok. 120 mln PLN 

Akcjonariusze Sprzedający 
 Jacek Duch, Jakub Dwernicki, Robert Dwernicki, Sebastian Górecki, Andrzej Dwernicki, Agnieszka 

Dwernicka-Piasecka, Robert Stasik 

Polityka dywidendy 

 Zarząd nie zamierza rekomendować wypłaty dywidendy wcześniej, niż z podziału zysku za rok 

obrotowy kończący się 30 czerwca 2019 roku  

 Docelowo, intencją Zarządu jest rekomendowanie wypłaty dywidendy w wysokości do 50% wyniku 

skonsolidowanego, pomniejszonego o część przypadającą akcjonariuszom mniejszościowym. 

Lock-up 
 Akcjonariusz Sprzedający – 12 miesięcy 

 Spółka – 9 miesięcy 

Rynek  GPW w Warszawie (rynek podstawowy) 

Wartość wpływów z nowej emisji  Do ok. 80 mln PLN 

Struktura transakcji 

 Oferta publiczna akcji w Polsce 

 ok 90% akcji oferowanych – inwestorzy instytucjonalni 

 ok 10% akcji oferowanych – inwestorzy indywidualni 

STRATEGIA I CELE EMISYJNE | 



Akwizycja  

Linuxpl.com i Futurehost.pl 
 Spłata kredytu zaciągniętego na nabycie Linuxpl.com oraz Futurehost.pl 

Rozwój funkcjonalności  

hosting i omnichannel communication  

 Rozwój rozwiązań umożliwiających analizę Big Data na potrzeby kampanii 

marketingowych klientów Grupy Vercom  

 Rozwój wspólnej platformy IT w segmencie hosting, pozwalającej na wzrost 

automatyzacji oraz usprawnienie zarządzania produktami i relacjami z klientami  

Kolejne akwizycje  

hosting i omnichannel communication 

 Akwizycja (za łączną cenę 60 mln PLN) czterech podmiotów prowadzących 

działalność hostingową w Polsce, których powtarzalna EBITDA(1) (LTM) wyniosła  

8-10 mln PLN  

 Akwizycja (za łączną cenę 30 mln PLN) podmiotów z segmentu omnichannel 

communication, których produkty / usługi / baza klientów stanowić mogą 

atrakcyjne uzupełnienie oferty Grupy 

27 STRATEGIA I CELE EMISYJNE | 

CELE EMISJI 

#1 

35 

33 

7 

#2 

#3 

mln PLN 

(1) EBITDA o powtarzalnym charakterze wygenerowana przez te podmioty w okresie ostatnich 12 miesięcy 



HARMONOGRAM IPO 

28 

1 grudnia 2017 r. 
 publikacja Prospektu z ceną maksymalną  

 rozpoczęcie bookbuildingu wśród Inwestorów Instytucjonalnych 

14 grudnia 2017 r. 

 zakończenie bookbuildingu wśród Inwestorów Instytucjonalnych 

 ustalenie ostatecznej liczby Akcji Oferowanych w ramach Oferty, ostatecznej liczby Akcji 

Oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów oraz Ceny Ostatecznej Akcji Oferowanych  

 opublikowanie Ceny Ostatecznej oraz liczby Akcji Oferowanych dla Inwestorów Indywidualnych 

oraz dla Inwestorów Instytucjonalnych 

nie później niż w dniu roboczym 

poprzedzającym pierwszy dzień notowania 

Akcji Dopuszczanych i Praw do Akcji na GPW 

 zapisanie Akcji Sprzedawanych i Praw do Akcji na rachunkach papierów wartościowych Inwestorów  

 złożenie zlecenia sprzedaży Akcji Sprzedawanych na rzecz Inwestorów Indywidualnych za 

pośrednictwem systemu GPW 

28 grudnia 2017 r. 
 zakładany pierwszy dzień notowania Akcji Dopuszczanych, w tym Akcji Sprzedawanych i Praw do 

Akcji na GPW 

4 grudnia – 13 grudnia 2017 r.  okres przyjmowania zapisów Inwestorów Indywidualnych 

15 – 19 grudnia 2017 r.  okres przyjmowania zapisów Inwestorów Instytucjonalnych 

20 grudnia 2017 r.  przydział Akcji Oferowanych 
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STABILNOŚĆ ORAZ 

PRZEWIDYWALNOŚĆ 

BIZNESU 

 

NISKI CHURN 

EKSPOZYCJA NA 

KORZYSTNE MEGATRENDY 

RYNKOWE 

WŁASNA, SKALOWALNA 

TECHNOLOGIA  

BUDOWA SKALI DZIĘKI 

WZROSTOWI 

ORGANICZNEMU ORAZ 

PRZEJĘCIOM 

PODSUMOWANIE TEZ INWESTYCYJNYCH 

SKALOWALNE USŁUGI DLA NOWOCZESNEGO BIZNESU OPARTE O INTERNET I MOBILE 
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Niniejsza Prezentacja została przygotowana przez spółkę R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) wyłącznie na potrzeby planowanej pierwszej oferty publicznej akcji Spółki („Akcje”) w tym: (a) publiczną 

sprzedażą nie więcej niż 1.701.596 istniejących akcji zwykłych serii B („Akcje Sprzedawane”) z czego nie więcej niż 789.218 akcji zbywanych jest przez Jacka Ducha, nie więcej niż 473.322 akcji zbywanych jest 

przez Jakuba Dwernickiego, nie więcej niż 352.170 akcji zbywanych jest przez Roberta Dwernickiego, nie więcej niż 32.729 akcji zbywanych jest przez Sebastiana Góreckiego, nie więcej 29.708 akcji zbywanych jest 

przez Andrzeja Dwernickiego, nie więcej niż 12.128 akcji zbywanych jest przez Agnieszkę Dwernicką - Piasecką, nie więcej niż 12.321 akcji zbywanych jest przez Roberta Stasika („Akcjonariusze Sprzedający”) oraz 

(b) publiczną subskrypcją do 3.500.000 nowo emitowanych akcji zwykłych serii D („Akcje Nowej Emisji”) (Akcje Nowej Emisji łącznie z Akcjami Sprzedawanymi są zwane „Akcjami Oferowanymi”) oraz (ii) ubieganiem 

się o dopuszczenie i wprowadzenie wszystkich akcji Spółki, tj. 10.680.000 istniejących akcji Spółki, w tym w tym nie więcej niż 1.701.596 Akcji Sprzedawanych oraz nie mnie niż 8.978.404 pozostałych akcji Spółki, 

jak również nie więcej niż 3.500.00 Akcji Nowej Emisji oraz nie więcej niż 3.500.000 praw do akcji obejmujących Akcje Nowej Emisji („Dopuszczenie”) do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) 

prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  

 

Niniejsza Prezentacja ani żadna z jej części nie stanowi i nie powinna być postrzegana jako oferta sprzedaży lub zaproszenie do złożenia oferty zakupu papierów wartościowych Spółki lub innych członków jej grupy 

kapitałowej („Grupa”), nie powinna również stanowić podstawy podejmowania decyzji w związku z żadną umową nabycia lub składania zapisów na papiery wartościowe Spółki lub jakiegokolwiek członka Grupy ani 

żadną inną umową lub zobowiązaniem. Niniejsza Prezentacja nie stanowi rekomendacji dotyczącej papierów wartościowych Spółki lub Grupy. Niniejsza Prezentacja jest dokumentem wyłącznie promocyjnym i nie 

stanowi prospektu w rozumieniu przepisów prawnych, za pośrednictwem których dokonano implementacji Dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i nie stanowi oferty sprzedaży, zaproszenia do nabycia 

papierów wartościowych, oferty zakupu ani zaproszenia do złożenia oferty zakupu lub zapisów na papiery wartościowe.  

Niniejsza Prezentacja nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii, Australii ani w żadnej innej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie 

właściwych przepisów prawa lub wymagało dokonania rejestracji, zgłoszenia lub uzyskania zezwolenia. Papiery wartościowe nie mogą być zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, jeżeli nie zostały 

zarejestrowane przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (ang. United States Securities and Exchange Commission) lub nie podlegają zwolnieniu z obowiązku rejestracji na mocy odpowiednich 

postanowień amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku, ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933, „Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”). Ani niniejsza prezentacja, ani żadna 

jej kopia nie może zostać zabrana, ani przesłana do Stanów Zjednoczonych Ameryki, lub do ich terytoriów, , ani rozprowadzana, bezpośrednio lub pośrednio w Stanach Zjednoczonych Ameryki, na ich terytoriach,  

ani do żadnej osoby z USA. Każdy przypadek nie zastosowania się do niniejszego ograniczenia może stanowić naruszenie przepisów amerykańskich ustaw o papierach wartościowych.  

Niniejsza Prezentacja oraz wszelkie informacje w związku z tą Prezentacją nie są również kierowane, ani przeznaczone do rozprowadzenia wśród, ani wykorzystywania przez jakąkolwiek osobę lub podmiot będący 

obywatelem lub rezydentem lub znajdujący się w jakiejkolwiek miejscowości, stanie, kraju lub na obszarze, na którym obowiązuje inny system prawny, gdzie taka dystrybucja, publikacja, udostępnianie lub 

wykorzystywanie byłoby niezgodne z prawem lub przepisami lub wymagałoby jakiejkolwiek rejestracji lub licencjonowania na obszarze objętym takim systemem prawnym.  

Prospekt jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym, na potrzeby Oferty oraz Dopuszczenia, informacje o Spółce, akcjach Spółki (w tym o Akcjach Oferowanych) oraz Ofercie. Prospekt 

został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 30 listopada 2017 roku Prospekt, wraz z ewentualnymi aneksami i komunikatami aktualizującymi do Prospektu oraz informacją o cenie Akcji 

Oferowanych oraz o ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych oferowanych w Ofercie (odpowiednio po ich sporządzeniu i zatwierdzeniu - w przypadku aneksów albo sporządzeniu i publikacji w przypadku komunikatów i 

informacji), został opublikowany i w okresie jego ważności będzie dostępny w formie elektronicznej na stronie internetowej Spółki (www.r22.pl) oraz dodatkowo, w celach informacyjnych na stronie internetowej 

Oferującego – Haitong Bank S.A., Oddział w Polsce (www.haitongib.com/pl/).  

 

Wszelkie decyzje dotyczące inwestycji w Akcje w związku z Ofertą powinny być podejmowane wyłącznie w oparciu o informacje zawarte w Prospekcie i wszelkich aneksach oraz komunikatach aktualizujących do 

Prospektu. Niniejsza Prezentacja oraz jej zawartość ma dla jej odbiorców charakter ściśle poufny i nie może być reprodukowana ani redystrybuowana, przekazywana ani w żaden inny sposób udostępniana, 

pośrednio lub bezpośrednio, innym osobom lub też publikowana w całości lub w części dla jakichkolwiek celów. Informacje zawarte w niniejszej Prezentacji nie podlegały niezależnej weryfikacji. Żadne oświadczenie 

lub zobowiązanie, wyraźne lub dorozumiane, nie jest składane lub zaciągane w związku z prawdziwością, dokładnością, kompletnością lub poprawnością informacji lub opinii zawartych w niniejszej Prezentacji. 

Informacje zawarte w Prezentacji tu  zawarte  mogą  stanowić  stwierdzenia  dotyczące  przyszłości.  Stwierdzenia  takie mogą być identyfikowane poprzez użycie określeń dotyczących przyszłości, takich jak np. 

„może”, „będzie”, „spodziewa się”, „jest oczekiwany”, „powinno”, „przewiduje się”, „uważać”, „sądzić”, „zakłada  się”,  a  także  ich  zaprzeczeń,  ich  odmian  lub  zbliżonych  terminów.  Stwierdzenia dotyczące 

przyszłości wiążą się z szeregiem znanych i nieznanych ryzyk, niepewności oraz innych czynników,  które  mogą  wpłynąć  na  wyniki,  poziom  działalności,  osiągane  cele  Spółki  oraz  jej spółek zależnych i 

spowodować, że będą one istotnie różne od zakładanych przyszłych wyników. Spółka, Akcjonariusze Sprzedający i Haitong Bank S.A. Oddział w Polsce nie mają obowiązku aktualizacji informacji zawartych w 

niniejszej Prezentacji. W zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy prawa, Akcjonariusze Sprzedający, Spółka i Haitong Bank S.A. Oddział w Polsce ani żaden z ich podmiotów powiązanych, doradców 

lub przedstawicieli nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną wykorzystaniem niniejszej Prezentacji lub jej zawartości lub w jakikolwiek inny sposób związaną z niniejszą Prezentacją. 
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