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WPRO\V ADZENIE DO SPRAWOZDANIA

Podstawowe informacje o Spółce

1. Dane adresowe

Investment Friends Capital S.A. z siedzibą w Płocku 09-402, u1. Pad1ewskiego 18C
została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd
Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy w dniu 2.01.2007 roku
pod numerem 0000267789.
PKD -6619Z.
Do 5 marca 2012r. Spółka działała pod Firmą Zakłady Mięsne Herman S.A z siedzibą
w Hermanowa 900,36-020 Tyczyn. PKD -1011Z.
Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 15.02.2012r
dokonano zmiany siedziby Spółki, Statutu, nazwy Firmy Spółki oraz zakresu
działalności.

2. Przedmiot działalności

Działalność podstawowa to: Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z
wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, inwestycje w odnawialne źródła
energii, wytwarzanie i handel energii elektrycznej z odnawialnych źródeł jej
pozyskiwania; pozyskiwanie i zarzadzanie nieruchomościami komercyjnymi,
inwestycje typu venture capital.

3. Założenie kontynuacji działalności gospodarczej

Sprawozdanie finansowe Spółki zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania
działalności gospodarczej przez Spółkę w okresie 12 miesięcy po dniu bilansowym,
czyli do 30.06.2013 roku. Zarząd Spółki nie stwierdza na dzień podpisania
sprawozdania finansowego istnienia faktów i okoliczności, które wskazywałyby na
zagrożenia dla możliwości kontynuacji działalności przez Spółkę w okresie
12 miesięcy po dniu bilansowym na skutek zamierzonego lub przymusowego
zaniechania bądź istotnego ograniczenia przez nią dotychczasowej działalności.
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ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A.

ZA OKRES OD l STYCZNIA 2012 ROKU DO 30 CZERWCA 2012 ROKU

DZIALI

SKRÓCONE ŚRÓD ROCZNE SPRAWOZDANIE FIANANOWE

l. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu skróconego półrocznego
sprawozdania fmansowego.

Prezentowane dane finansowe Spółki za pierwsze półrocze roku obrotowego 2012 zostały
sporządzone zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości.
W bieżącym roku obrotowym Spółka nie zmieniała zasad (polityki) rachunkowości w
stosunku do zasad przyjętych w sprawozdaniu za poprzedni rok obrotowy.
Walutą, w której sporządzone jest niniejsze sprawozdanie jest PLN (polski złoty).
W celu zapewnienia porównywalności przyjęto dane finansowe dla następujących okresów:

- 30.06.2011 r. oraz 31.12.2011 r. dla bilansu izestawienia zmian w kapitałach własnych,

- od l stycznia 2011 r. do 30 czerwca 2011 r. dla rachunku zysków i strat i rachunku
przepływów pieniężnych.

Wszystkie dane zaprezentowane w sprawozdaniu zostały przedstawione w tysiącach złotych
chyba, że zaznaczono inaczej.

II. Polityka rachunkowości (wybrane zagadnienia)

a) Rokiem obrotowy njest okres 12 miesięcy - od 1 stycznia do 31 grudnia
każdego roku kalendarzowego. Okresy sprawozdawcze z działalności
gospodarczej odpowiadają okresom roku obrotowego.

b) Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych. Jednostka
prowadzi księgi rachunkowe rzetelnie, bezbłędnie, sprawdzalnie i na bieżąco.
Księgi uznaje się za prowadzone na bieżąco, jeżeli:
- zawarte w nich informacje umożliwiają sporządzenie w terminie
obowiązującym jednostkę sprawozdań finansowych i innych sprawozdań, w tym
deklaracji podatkowych oraz dokonanie rozliczeń finansowych,
- zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej sa sporządzone przynajmniej za
poszczególne okresy sprawozdawcze, nie rzadziej niż na koniec miesiąca,
- ujęcie wpłat i wypłat gotówką, czekami i wekslami obcymi oraz obrotu
detalicznego następuje w tym samym dniu, w którym zostały dokonane.

c) Metody Mrycenyaktywów ipasywów oraz ustalenia wyniku finansowego.
Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w sposób
następujący;
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ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A.

ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 ROKU DO 30 CZERWCA 2012 ROKU

- środki trwałe wycenia się według ceny nabycia i kosztów wytworzenia
pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe,
-wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów
wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także
o odpisy z tytułu trwałej wartości,
- udziały oraz inwestycje zaliczone do aktywów trwałych według ceny nabycia
pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub wartości godziwej.
- wartość nabycia można przeszacować do wartości w cenie rynkowej, zaś
różnicę z przeszacowania odnieść do przychodów lub kosztów finansowych,
bądź rozliczyć z funduszami (w zależności od charakteru zdarzenia),
- w ciągu roku obrotowego materiały wycenia się według ceny zakupu, zaś
wartość rozchodu zapasów, ustala się przyjmując, że rozchód materiałów
wycenia się kolejno po cenach (kosztach) tych składników, które jednostka
wcześniej nabyła, zasada - "pierwsze weszło - pierwsze wyszło" (FIFO)
- wycenę materiałów na dzień bilansowy stosuje się według cen zakupu,
- półprodukty wycenia się w wysokości bezpośrednich kosztów wytworzenia,
- produkty gotowe wycenia się według ceny sprzedaży netto takiego lub
podobnego produktu, pomniejszony o przeciętnie osiągany przy sprzedaży
produktów zysk brutto na sprzedaży,
- towary w sklepach wycenia się według cen ewidencyjnych, z uwzględnieniem
odchyleń od cen ewidencyjnych towarów,
- udziały lub akcje, papiery wartościowe wycenia się według ceny (wartości)
rynkowej o ile nie istnieje aktywny rynek wartości godziwej,
- środki pieniężne i inne aktywa pieniężne ujmuje się w wartości nominalnej,
- na dzień bilansowy środki pieniężne w walutach obcych wycenia się po kursie
średnim ustalonym dla danej waluty przez NBP,
- należności z tytułu dostaw iusług wycenia się według wartości nominalnej, na
dzień bilansowy w kwocie WYmagającejzapłaty z zachowaniem ostrożności w
wycenie,
- kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub
statucie i wpisanej w rejestrze sądowym,
- kapitał zapasowy w spółce akcyjnej jest tworzony obligatoryjnie, jego wycena
według wartości nominalnej,
- rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości
kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z
wystąpieniem dodatnich różnic przej ściowych,
- zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.

d) Metody ustalenia wyniku finansowego.
Na wynik finansowy netto składa się;
- wynik działalności operacyjnej
- wynik operacji finansowych,
- wynik operacji nadzwyczajnych,
- obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego

Ustala się wynik finansowy netto w rachunku zysku i strat w wariancie
porównawczym.
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ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
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ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 ROKU DO 30 CZERWCA 2012 ROKU

Ustalenie wyniku finansowego w wariancie porównawczym:
- przychód netto ze sprzedaży

• +/- zmiana stanu produktów
• + koszty wytworzenia produktów na potrzeby własne
• - koszty działalności operacyjnej
• -wartość sprzedanych materiałów i towarów wg cen zakupu
• zysk lub starta na sprzedaży
• + pozostałe przychody operacyjne
• - pozostałe koszty operacyjne
• zysk lub strata z działalności operacyjnej
• + przychody finansowe
• - koszty finansowe
• zysk lub strata z działalności gospodarczej
• + zyski nadzwyczajne
• - straty nadzwyczajne
• zysk lub strata brutto
• - obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego
• Zysk lub strata netto

e) Księgi rachunkowe są prowadzone na podstawie zakładowego planu kont.
Księgi rachunkowe są prowadzone przy użyciu komputera (programu

komputerowego) przy zachowaniu automatycznej kontroli ciągłości zapisów,
przenoszenia obrotów i sald.
Wyniki komputerowe ksiąg rachunkowych powinny składać się z automatycznie
numerowanych stron, z oznaczeniem pierwszej i ostatniej oraz być sumowane
na kolejnych stronach w sposób ciągły w roku obrotowym.

f) Obieg dokumentacji księgowej ma zapewnić właściwe udokumentowanie
operacji gospodarczych.

g) Jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych środków trwałych w równych
ratach co miesiąc. Okres lub stawkę i metodę amortyzacji ustala się na dzień
przyjęcia środka trwałego do użytkowania, z możliwością ich weryfikacji.
Do wszystkich środków trwałych stosuje się metodę liniową, Metodę
jednorazowego odpisu amortyzacyjnego dla środków trwałych o wartości
początkowej nieprzekraczającej 3.500 zł stosuje się w miesiącu wprowadzenia
środka trwałego do użytkowania.
Jednostka nalicza odpisy amortyzacyjne odrębnie dla celów bilansowych i do celów
ustalenia podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym.
W ramach długoletnich rozliczeń międzyokresowych ustala się:
- aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
- inne rozliczenia międzyokresowe.

h) Jednostka zapewnia należytą ochronę danych. W związku z zastosowaniem
komputerowej techniki prowadzenia ksiąg rachunkowych jednostka stosuje
odporne na zagrożenia nośniki danych, systematycznie tworzy rezerwowe kopie
zbiorów danych na nośnikach komputerowych, zachowując warunek
zapewnienia trwałości zapisu informacji systemu rachunkowości.
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ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
INVESTMENT FRlENDS CAPITAL S.A.

ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 ROKU DO 30 CZERWCA 2012 ROKU

III. Investment Friends Capital S.A. półroczne skrócone sprawozdanie finansowe
za I półrocze 2012 (w tys. PLN)

Aktywa
I. Aktywa trwale 5003 10909 14553

1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 303 3096
- wartość firmy

2. Rzeczowe aktywa trwałe 3 10606 11 159
3. Należności długoterminowe 5000

3.1. Od jednostek powiązanych 5000
3.2. Od pozosta1ychjednostek

4. Inwestycje długoterminowe
4.1. Nieruchomości
4.2. Wartości niematerialne i prawne
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe

a) w jednostkach powiązanych, w tym:
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych

wyceniane metodą praw własności
b) w pozostałych jednostkach

4.4. Inne inwestycje długoterminowe
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 298

5. I. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 298
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe

II. Aktywa obrotowe 150166 4393 6649
1. Zapasy O 1428 2310
2. Należności krótkoterminowe 35048 2576 3649

2.1. Od jednostek powiązanych 7500
2.2. Od pozostałych jednostek 27548 2576 3649

3. Inwestycje krótkoterminowe 115 118 215 397
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 115118 215 397

a) w jednostkach powiązanych 115000 5
b) w pozostałych jednostkach
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 118 210 397

3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 174 293

Aktywa razem 155169 15302 21202

Pasywa
Na dzień Na dzień Na dzień

30.06.2012 31.12.2011 30.06.2011

I. Kapitał własny 154923 1063 6623
1. Kapitał zakładowy 15016 15016 15016
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy

(wielkość ujemna)
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
4. Kapitał zapasowy 489 489 489
5. Kapitał z aktualizacji wyceny
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ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
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ZA OKRES OD l STYCZNIA 2012 ROKU DO 30 CZERWCA 2012 ROKU

6. Pozostałe kapitały rezerwowe 150005
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych -14442 -7021 -7021
8. Zysk (strata) netto 3855 -7421 -1 861
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość

ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 246 14239 14579

l. Rezerwy na zobowiązania 502 701
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 67 635
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 66 66

a) długoterminowa 65 65
b) krótkoterminowa 1 l

1.3. Pozostałe rezerwy 369
a) długoterminowe 313
b) krótkoterminowe 56

2. Zobowiązania długoterminowe 3472 2341
2.1. Wobec jednostek powiązanych
2.2. Wobec pozostałych jednostek 3472 2341

3. Zobowiązania krótkoterminowe 246 7785 8848
3.1. Wobec jednostek powiązanych
3.2. Wobec pozostałych jednostek 246 7783 8820
3.3. Fundusze specjalne 2 28

4. Rozliczenia międzyokresowe 2480 2689
4.1. Ujemna wartość firmy
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 2480 2689

a) długoterminowe 2249 2397
b) krótkoterminowe 231 292

Pasywa razem 155169 15302 21202

Wartość ksiezowa 154923 1063 6623

Liczba akcji 15015972 15015972 15015972
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 10,32 0,01 0,04

Rozwodniona liczba akcji 45047916 15015972 15015972
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 3,44 0,07 0,44

Płock, 29 sierpnia 2012 r.

Podpis oso~y, k.t2,rej ~o~ie ono
prowadzeme ks(ita~ .

l\ _",!\!~ELĄR!A '13IEGŁE r-::: cNTA
\\ " )010 ta,GaluszKaf"v ~~ p/:,dmiot uRra~vnio~yn.f 3088

l Jj;\ " -.'IE ~~r cka27, i .' t<~ _ ~787260.... ·• .. 5;'·· ~ .•.. G .•.. O'Z1 , I
Kande;Ą~13~g 1~ ::ii~~~g~t~iaga,<,)(.p
GALE~ Jolanta G ~ zka

nvestmsnt Friends Capital SA.
09-402 Płock, ul. PadJewskiego 18C

NIP: 8133186031 Regon: 691529550
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ŚRÓD ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
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ZA OKRES OD l STYCZNIA 2012. ROKU DO 30 CZERWCA 2012 ROKU

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 2623 21754
. od jednostek powi ązan ych

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 1753 14865
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 870 6889

II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 2572 17220
- do jednostek powiązanych

l. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 2345 11793
2. Wartość sprzedanych towarów imateriałów 227 5427

III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) 51 4534
TV.Koszty sprzedaży 428 4846
V. Koszty ogólnego zarządu 268 1516
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) -645 -1828
VII. Pozostałe przychody operacyjne 5046 225

l. Zysk ze zbycia nietinansowych aktywów trwałych

2. Dotacje 203
3. Inne przychody operacyjne 5046 22

VIII. Pozostałe koszty operacyjne 511 76
l. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 45
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 31
3. Inne koszty operacyjne 5ll

IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) 3890 -1679
X. Przychody finansowe O I

I. Dywidendy i udzialy w zyskach, w tym: I

- od jednostek powiązanych
2. Odsetki, w tym:

- od jednostek powiązanych

3. Zysk ze zbycia inwestycji

4. Aktualizacja wartości inwestycji

5. Inne

XL Koszty finansowe 35 183
I. Odsetki, w tym: 23 175

. dla jednostek powiązanych

2. Strata ze zbycia inwestycji 5
3. Aktualizacja wartości inwestycji
4. Inne 7 8

XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) 3855 -1861
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII. 1. - XIlL2.) O

I. Zyski nadzwyczajne

2. Straty nadzwyczajne

XIV. Zysk (strata) brutto (XlI+/-XIIl) 3855 -1861
XV. Podatek dochodowy

a) część bieżąca

b) część odroczona
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą
praw własności

XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) 3855 -1861
Zysk (strata) netto (zanualizowany) -1 705 -1 861
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 15015972 15015972
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ZA OKRES OD I STYCZNIA 20 12 ROKU 00 30 CZERWCA 2012 ROKU

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,26 -0,12
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 20 693 244,00 15015972
Rozwodnionv zvsk (strata) na iedna akcie zwykłą (w zł) O O

Płock, 29 sierpnia 2012 r.

Zarząd Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

:(J;t.!,} F.·...../1:,. '.
;".~.

t __-,c. } j : .. ': :.' .":'-.'-.:;_:-~~,

• .o ••••••••• ~- / ••••••• ~ •••••••••

ł .Robert 0rodmk -Prezes Zarządu

6. Pozostałe ka ita
6.1. Zmiany pozostaIych kapitałów rezerwowych

489 489

1063 84848484
15016 15016 15016

15016 15016 15016

489

489 489 489

150005
a) zwiększenia (z tytułu) 150005

150005

150005
-7021 -5205 -5205
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ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FmANSOWE
INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A.

ZA OKRES OD I STYCZNIA 2012 ROKU DO 30 CZERWCA 2012 ROKU

7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
7.4. Strata z lat ubiezłvch na początek okresu 7021 5205 5205
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu 5205

do danych porównywalnych 7021 5205
a) zwiększenia (z tytułu)

- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 7421 l 816 1 816
b) zmniejszenia (z tytułu)

7.6. Strata z lat ublezlvch na koniec okresu -14442 -7021 7021
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -14442 -7021 -7021

8. Wynik netto 3855 -7421 -1 861
a) zysk netto 3855
b) strata netto 7421 1 861

II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 154923 1063 6623
III. Kapital własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału
zysku (pokrycia straty) 154923 1063 6623

Płock, 29 sierpnia 2012 r.

Zarząd Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

'/'~.!l
.,(~~I.>·;·'.V·.: .~r.,··..,·..(

.......... ./ .
Robert Ogrodnik -Prezes Zarządu

GAlEX
: I t:;'J,\ELA~! BląGtEGO REWIDENTA
i ,\ m' Jol i1t~G~IJSZkai \1. J p. -,"mi " p ~'lni, 11)(nr SG8B
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5. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej

3855 -1 861
-39091 1 132

113 814

23 159
5

-502
1428 42

-37472 -609
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A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia

I. Zysk (strata) netto
II. Korekty razem

l. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw
własności

2. Amortyzacja

3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)

6. Zmiana stanu rezerw
7. Zmiana stanu zapasów
8. Zmiana stanu należności
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9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i
kredytów -11 176 938

10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -2306 -230
11. Inne korekty 10 796 18

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) -35236 -729
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
l. Wpływy

1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów
trwałych

2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3. Z aktywów finansowych, w tym:

a) w jednostkach powiązanych
- zbycie aktywów finansowych
- dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych

b) w pozostałych jednostkach
- zbycie aktywów finansowych
- dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych

4. Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki 115003 86

l. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów
trwałych 3 86

2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3. Na aktywa finansowe, w tym:

a) w jednostkach powiązanych 115000

- nabycie aktywów finansowych 115000
- udzielone pożyczki długoterminowe

b) w pozostałych jednostkach
- nabycie aktywów finansowych
- udzielone pożyczki długoterminowe

4. Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -115003 -86

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływ)' 150180 827

I. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów
kapitałowych oraz dopłat do kapitału 150005 827

2. Kredyty i pożyczki 175 827

3. Emisja dłużnych papierów wartościowych
4. Inne wpływy finansowe

II. Wydatki 33 297

L Nabycie akcji (udziałów) własnych
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4. Spłaty kredytów ipożyczek 15 100

5. Wykup dłużnych papierów wartościowych
6. Z tytulu innych zobowiązań finansowych
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7. Płatności zobowiązań z tytulu umów leasingu finansowego 38
8. Odsetki 18 159
9. lnne wydatki finansowe

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 150 147 530
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.I1I+/-B.III+/-C.III) -92 -285
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -92 -285

- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu 210 682

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 118 397
- o ograniczonej możliwości dysponowania 4

Płock, 29 sierpnia 2012 r.

Zarząd Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych
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DZIAł--, II
INFO&\1ACJA DODATKOvV A DO PÓŁROCZNEGO

SPARWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Informacja dodatkowa do półrocznego sprawozdania finansowego została sporządzona
na podstawie § 87 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych
oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa
państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19.02.2009r z późno zm.
Prezentowane dane finansowe Spółki za pierwsze półrocze roku obrotowego 2012 zostały
sporządzone zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości

Walutą, w której sporządzone jest niniejsze sprawozdanie jest PLN (polski złoty).
W celu zapewnienia porównywalności przyjęto dane finansowe dla następujących okresów:
- 30.06.2011 r. oraz 31.12.2011 r. dla bilansu i zestawienia zmian w kapitałach własnych,
- od l stycznia 2011 r. do 30 czerwca 2011 r. dla rachunku zysków i strat i rachunku
przepływów pieniężnych.
Wszystkie dane zaprezentowane w sprawozdaniu zostały przedstawione w tysiącach złotych
chyba, że zaznaczono inaczej.

2. Informacja o istotnych zmianach wielkości szacunkowych

Rezerwa z Rezerwa natytułu świadczenia Pozostałeodroczonego emerytalne rezerwypodatku
dochodowego ipodobne

Stan na 67 66 369
01.01.2012

Zmniejszenie - 67 66 369
aport

Stan na O O O
30.06.2012

3. Opis istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy
raport, wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń.
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Spółka w całym I półroczu osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 2 623 tys. zł
przy poniesionych kosztach na sprzedaży 2 572 tys. zł., w wyniku czego zanotowała zysk
brutto ze sprzedaży w wysokości 51 tys. zł, zysk na działalności operacyjnej w kwocie:
3 890 tys. zł, oraz zysk z działalności gospodarczej: 3 855 tys. zł.

Emitent w Ikwartale 2012 r. osiągnął przychody ze sprzedaży na poziomie 2620 tys. zł
przy poniesionych kosztach na sprzedaży 2 532 tys. zł., w wyniku czego zanotowała zysk
brutto ze sprzedaży w wysokości 88 tys. zł, stratę na działalności operacyjnej w kwocie: 562
tys. zł, oraz zysk z działalności gospodarczej: 3 977 tys. zł.

Wyniki Spółki w I kwartale 2012 r. były w dalszym ciągu następstwem bardzo szybko
rosnących cen mięsa wieprzowego i drobiowego używanego do wytwarzania produktów
Spółki oraz rosnącej konkurencji. Dodatkowo na wyniki wpłynęły wzrastające koszty
transportu (podwyżki cen paliw) oraz drożejące materiały pomocnicze używane w procesie
produkcji. Biorąc pod uwagę znaczący udział w sprzedaży kontraktów z sieciami handlowym,
Spółka nie miała możliwości uwzględnienia wyższych cen sprzedaży produktów w okresie I
kwartału 2012 r. Rozpoczęty w IV kwartale 2011r. i trwający proces renegocjacji
obowiązujących cen, nie wpłynął jeszcze istotnie na poprawę wyników operacyjnych za I
kwartał 2012 r.

Zarząd na przełomie stycznia i lutego 2012 r. wobec nadal nudnej i niezadawalającej
sytuacji finansowej na podstawie Uchwał Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
dokonał bardzo istotnych zmian w funkcjonowaniu Spółki i daleko idącej restrukturyzacji
oraz optymalizacji kosztów operacyjnych. Dokonano wydzielenia i wniesienia do Spółki
zależnej ZM Herman Sp. z 0.0. całego przedsiębiorstwo produkcyjnego Emitenta w
rozumieniu art. 551 Kodeksu Cywilnego, a następnie sprzedaży udziałów w Spółce zależnej.
Dokonano zmiany nazwy Spółki, przeniesienia siedziby do Płocka oraz zmieniono profil
działalności, całkowicie rezygnując z przemysłu mięsnego przynoszącego straty.
Wprowadzono nowy model biznesowy polegający na maksymalnym ograniczeniu kosztów
stałych w tym związanych z zatrudnieniem i outsourcingu wielu obszarów m.in. jak obsługa
księgowa, podatkowa, kadrowa, prawna, informatyczna.
Proces restrukturyzacji i zmian organizacyjnych był kontynuowany przez cały II kwartał
2012I.

3.1 Wykaz najważniejszych zdarzeń w okresie sprawozdawczym.

1. Po przerwie w obradach Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, dnia
05.01.2012r Uchwałą m 7, po analizie dotychczasowej działalności Spółki oraz
zarysie programu naprawczego, postanawia o dalszym funkcjonowaniu Spółki.

2. W dniull.01.2012r do Spółki wpłynęły zawiadomienia od:
- spółki Fon Ecology S.A. w Płocku
- spółki Fon S.A. w Płocku będącego podmiotem dominującym wobec spółki Fon
Ecology
- spółki Damf Invest S.A. w Płocku będącego podmiotem dominującym wobec spółki
Fon Ecology
- Pana Damiana Patrowicza będącego podmiotem dominującym wobec spółki Damf
Invest S.A.
- Pana Mariusza Patrowicza będącego podmiotem dominującym wobec spółki Damf
Invest S.A.

14



ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A.

ZA OKRES OD l STYCZNIA 2012 ROKU DO 30 CZERWCA 2012 ROKU

informujące, o pośrednim nabyciu znacznego pakietu akcji Emitenta (Raporty bieżące
nr: 4,5,6,7,8/2012 z dnia 12.01.2012r)

3. Raportem bieżącym nr 10/2012 z dnia 13.01.2012r (ujawnienie opóźnionej informacji
poufnej) Emitent poinformował o zawarciu istotnej umowy inwestycyjnej.
W dniu 29.12.2011r. Spółka, jako jedna ze stron zawarła ze spółkami: TransRMF Sp.
z 0.0. w Siedliskach oraz Fon Ecology S.A. z siedzibą w Płocku Umowę
Inwestycyjną. Umowa z dnia 29.12.2011r. była częścią szerokiego porozumienia
inwestorskiego, w którego skład wchodzi również zawarta w dniu 29.12.2011r.
umowa pomiędzy TransRMF Sp. z 0.0. a Fon Ecology S.A., której Emitent nie jest
stroną a na mocy której, ze skutkiem na dzień 01.01.2012r. własność kontrolnego
pakietu akcji Emitenta zmieniła właściciela. Na mocy umowy inwestycyjnej z dnia
29.12.20l1r. Emitent zobowiązał się do podjęcia szeregu czynności w celu dokonania
głębokiej restrukturyzacji swojej działalności a nadto do dokonania wydzielenia oraz
wniesienia aportem do spółki zależnej Zakłady Mięsne Herman Sp. z 0.0. w
Hermanowej zorganizowanej części przedsiębiorstwa Emitenta.
Na dalszym etapie współpracy Emitent zobowiązał się do dokonana zbycia udziałów
w spółce ZM Herman Sp. z 0.0. po cenie nie mniejszej niż wartość wniesionego przez
Emitenta aportu. Jednocześnie Emitent informował, że podjęte zostały wszelkie kroki
w celu zabezpieczenia interesów Emitenta i jego akcjonariuszy a także licznych
wierzycieli Emitenta.

4. W dniu 31 stycznia 2012 roku zostaje podwyższony kapitał zakładowy spółki zależnej
Zakłady Mięsne Herman Sp. z 0.0. o kwotę 5.000.000 zł poprzez utworzenie 25.000
nowych udziałów o wartości nominalnej 200 zł każdy. Udziały zostały pokryte
wkładem niepieniężnym poprzez wniesienie do Spółki zależnej ZM Herman Sp. z 0.0.

całego przedsiębiorstwa produkcyjnego w rozumieniu art. 551 Kodeksu Cywilnego.

5. W dniu 15 lutego 2012 roku odbywa się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy, które zmienia: Statut Spółki, Firmę i siedzibę Spółki oraz jej
przedmiot działalności. Dodatkowo podjęto uchwałę w sprawie warunkowego
podwyższenia kapitału i emisji warrantów subskrypcyjnych zamiennych na akcje do
kwoty 30.032 mln zł.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża również zgodę na
wniesienie przedsiębiorstwa produkcyjnego Emitenta do Spółki zależnej oraz zmienia
skład Rady Nadzorczej.
Dnia 5 marca 2012 Sąd Rejonowy w Rzeszowie rejestruje zmiany dokonane na
NWZA w dniu 15 lutego 2012 roku.

6. W dniu 1 marca 2012r Emitent zawarł ze Spółką Omenix Sp. z 0.0. umowę pożyczki
w kwocie 160 tys. zł, udzieloną na okres 12 miesięcy, która zostanie zapłacona
jednorazowo w okresie wymagalności.

7. W dniu 20 marca 2012r. Zarząd Investment Friends Capital S.A. zawarł ze spółką
Trans RMF Sp. z 0.0. z siedzibą w Siedliskach umowę zbycialOO% udziałów spółki
Zakłady Mięsne Herman Sp. z 0.0. z siedzibą w Hermanowej, o czym informował
raportem bieżącym nr 24/2012 z dnia 21.03.2012r.
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Na podstawie zawartej umowy, Emitent zbył 25.025 udziałów spółki Zakłady Mięsne
Herman Sp. z 0.0. z siedzibą w Hermanowej, o wartości nominalnej 200 zł każdy, tj. o
łącznej wartości nominalnej 5.005.000,00 zł. Cena sprzedaży wyżej wskazanych
udziałów spółki Zakłady Mięsne Herman Sp. z 0.0. w Hermanowej zgodnie z umową
wynosiła 5.000.000,00 zł. W majątku spółki Zakłady Mięsne Herman Sp. z 0.0.

znajdowało się przedsiębiorstwo produkcyjne Emitenta, które zostało wydzielone z
jego majątku oraz zbyte na rzecz spółki Zakłady Mięsne Herman Sp. z 0.0.

8. Dnia 26.03.2012r., do Spółki wpłynęła rezygnacja Prezesa Zarządu Pana Grzegorza
Wysockiego z pełnionej przez niego funkcji. Przyczyną rezygnacji Pana Grzegorza
było zakończenie części procesu restrukturyzacji, a zmiany w Zarządzie są elementem
przyjętej strategii w związku ze zmianami w akcjonariacie Spółki.

9. W dniu 26.03.2012r, do siedziby Emitenta wpłynęło postanowienie Sądu Rejonowego
w Rzeszowie XII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego wydane w
dniu 16.032012r. pod sygnaturą akt RZ.XII NS-REJ.KRS/002926/12/106 w
przedmiocie rejestracji warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w kwocie
30.031.944,00 zł

10. Dnia 10.04.2012r. w związku z zakończeniem kolejnego etapu restrukturyzacji Spółki
Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o odwołaniu z funkcji Wiceprezesa Zarządu Pana
Witolda Szczepaniaka oraz o powołaniu ze skutkiem od dnia 11.04.2012r. Pana
Roberta Ogrodnika na funkcję Prezesa Zarządu Spółki jednoosobowo. (raport bieżący
nr 27/2012 z dnia 11.04.2012r.)

11. W dniu 11.04.2012r. Zarząd Spółki Investment Friends Capital S.A. odwołał Pana
Stefana Wątróbskiego z funkcji prokurenta. Odwołanie prokury udzielonej Panu
Wątróbskiemu związane jest z kontynuacją procesu restrukturyzacji Spółki.

12. Realizując założenia obniżania kosztów m.in. poprzez outsourcing wielu obszarów w
dniu 17 kwietnia 2012r Emitent zawarł umowę, zlecającą prowadzenie księgowości i
spraw kadrowych Spółki Kancelarii Biegłego Rewidenta Galex Jolanta Gałuszka z
siedzibą w Cieszynie.

13. Dnia 24.05.2012r Zarząd Krajowego depozytu Papierów Wartościowych uchwałą nr
376/12 dokonał zarejestrowania do 30031 944 akcji zwykłych na okaziciela serii E,
Emitenta o wartości nominalnej 1,00 zł każda pod kodem PLHERMAN00039, pod
warunkiem podjęcia decyzji przez Spółkę prowadzącą rynek regulowany o
wprowadzeniu tych akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na którym
wprowadzone już zostały inne akcje Emitenta oznaczone tym samym kodem.

14. Realizując postanowienia uchwały li 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z
dnia 15.02.2012r. w sprawie: "emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem prawa poboru
dotychczasowych akcjonariuszy Spółki" oraz zgodnie z zapisami umów doradztwa
inwestycyjnego zawartymi między Emitentem, a 5 podmiotami, w tym spółką Fon
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S.A., Zarząd Spółki w dniu 15.06.2012r. zaoferował do objęcia łącznie 6 podmiotom
30.031.944 warrantów subskrypcyjnych akcji serii E.
Rozliczenie zaliczek z tytułu umów doradztwa inwestycyjnego nastąpi do 9 listopada
2012r. po ustaleniu wysokości wynagrodzenia, które uzależnione będzie m.in. od
średniej ceny ważonej wolumenem akcji Emitenta w okresie od 01.08.2012r do
31.10.2012r.

Na skutek złożonych w dniu 15.06.2012r. przez adresatów oferty Emitenta ofert
pokrywających się z ofertą Emitenta , w dniu 15.06.2012r. doszło do zawarcia umowy
nie odpłatnego objęcia oraz wydania łącznie 30.031.944 warrantów subskrypcyjnych
akcji serii E wyemitowanych na podstawie uchwały nr 5 NWZ z dnia 15.02.2012r.
Adresaci oferty Emitenta w ramach realizacji uprawnienia przysługującego im z
posiadanych warrantów w dniu 15.06.2012r. dokonali zapisu na 30.031.944 akcji serii
E Emitenta o wartości nominalnej 1,00 zł każda tj. o łącznej wartości nominalnej
30.031.944 zł. Cena emisyjna akcji serii E zgodnie z upoważnieniem zawartym w
uchwale nr 5 par. 2 ust. 4 NWZ z dnia 15.02.2012r. została przez Zarząd Emitenta
Uchwałą z dnia 14.06.2012r. ustalona na poziomie 5,00 zł za każdą akcję tj. łącznie
cena emisyjna 30.031.944 akcji serii E Emitenta wyniosła 150.159.720 zł. W związku
z powyższym w dniu 15.06.2012r zakończono subskrypcję akcji serii E (raport
bieżący nr 32/2012 i 36/2012)

15. W dniu 15.06.2012r. Zarząd Emitenta, po konsultacji z Radą Nadzorczą (Uchwała nr
2/06/2012) uzyskał zgodę i przyjął ofertę spółki DAMF Invest S.A. w Płocku z dnia
14.06.2012r., której przedmiotem było nabycie przez Emitenta obligacji spółki DAMF
Invest S.A. w Płocku. Wobec powyższego Emitent w dniu 15.06.2012r. nabył 115.000
obligacji serii B spółki DAMF Invest S.A. w Płocku o wartości nominalnej 1080,00 zł
każda tj. o łącznej wartości nominalnej 124.200.000,00 zł. Cena emisyjna obligacji
wynosi 1000,00 zł tj. łączna cena emisyjna obligacji wynosi 115.000.000,00 zł.
Obligacje nie są oprocentowanie. Termin wykupu obligacji został ustalony na dzień 16
czerwca 20 13r, po cenie uzależnionej od ustalonego na dzień wykupu średniego kursu
akcji spółek FON S.A. w Płocku, Atlantis S.A. w Płocku oraz kursu akcji Emitenta
wszystkich notowanych na rynku regulowanym GPW S.A. w Warszawie. Kryterium
uznania nabytych aktywów za aktywa znacznej wartości jest ich wartość nominalna
przekraczająca 10% kapitałów własnych Emitenta. (raport bieżący nr 33/2012)

16. Wobec wygaśnięcia umowY' z dotychczasowym podmiotem dokonującym badania
sprawozdań finansowych Emitenta na posiedzeniu w dniu 19.06.2012r. Uchwałą nr
3/06/2012 Rady Nadzorczej, z przedstawionych przez Zarząd ofert dokonano wyboru
podmiotu: Misters Audytor Adviser Spółka z 0.0. z siedzibą w Warszawie jako
podmiotu, który dokona przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego za okres
od 01.0l.2012 roku do 30.06.2012 roku oraz badania jednostkowego sprawozdania
finansowego Emitenta za rok 2012.

17. W dniu 28.06.2012r odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Spółki. Podjęto miedzy innymi uchwały w sprawach;
- udzielenia Zarządowi upoważnienia do dokonania jednego lub kilku podwyższeń
kapitału zakładowego (kapitał docelowy), o kwotę nie wyższą niż 11 261 979 zł w
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drodze emisji nie więcej niż 11 261 979 akcji zwykłych na okaziciela o wartości
nominalnej 1,00 zł każda, wyłączenia prawa poboru, ubiegania się o dopuszczenie
praw do akcji i akcji do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji i
zawarcia umowy Z Krajowym Depozytem papierów wartościowych
- wyrażeniu zgody na zmianę 2 261 115 akcji imiennych serii C na okaziciela
- ubiegania się o dopuszczenie akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym oraz
rejestracji w KDPW
Pełny zakres podjętych uchwał został opublikowany raportem bieżącym m 38/2012 z
dnia 28.06.2012r

18. W dniu 28.06.2012r. do Spółki wpłynęła informacja z KDPW w zakresie wydanego
przez dział operacyjny komunikatu w sprawie rejestracji w depozycie akcji serii E w
dniu 02.07.2012r. wydanego w oparciu o uchwałę Zarządu KDPW m 367/12 z dnia
24.05.2012r.

19. W dniu 28.06.2012r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie
wydał uchwałę m 622/2012 w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia akcji do obrotu
na Głównym Rynku GPW.
Zarząd GPW S.A. w Warszawie postanowił dopuścić do obrotu giełdowego na rynku
równoległym 30.031.944 akcji zwykłych na okaziciela serii E Emitenta o wartości
nominalnej 1,00 zł każda. Ponadto Zarząd GPW S.A. w Warszawie postanowił o
wprowadzeniu z dniem 2 lipca w trybie zwykłym akcji serii E do obrotu pod
warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w
Warszawie w dniu 02.07.2012r. rejestracji akcji serii E Emitenta

4. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających
znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.

Przeprowadzony proces restrukturyzacji Spółki oraz bardzo znaczące zmiany w
strukturze i profilu działalności, które zostały przedstawione powyżej miały istotny
wpływ na wynik finansowy Emitenta w prezentowanym okresie sprawozdawczym.
Przez znaczącą część półrocza trwały procesy organizacyjno-techniczne związane z
przeniesieniem siedziby Spółki do Płocka, zmianą nazwy, obsługi księgowej i prawnej
oraz pozostałymi czynnościami związanymi z tak głębokimi i istotnymi zmianami
jakie zaszły w Spółce.
Po zakończeniu procesu restrukturyzacji i pozyskania kapitału w wyniku realizacji
Uchwały m 5 z dnia 15.02.2012r Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
dotyczącej warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, Spółka będzie mogła
rozpocząć działania inwestycyjne zgodnie z nowymi kierunkami działalności.

5. Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności.

Dotychczasowy profil działalności i sprzedaż Spółki, (realizowany jeszcze w
pierwszych miesiącach okresu sprawozdawczego) charakteryzował się sezonowością
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wynikającą z nierównomiernego spożycia mięsa i przetworów mięsnych w ciągu roku
w Polsce. Zwiększoną sprzedaż Spółka odnotowuje w drugim, trzecim i czwartym
kwartale. W pierwszym kwartale wielkość sprzedaży jest powiązana z ruchomymi
Świętami Wielkanocnymi, przypadającymi na marzec lub kwiecień. Zwiększona
wartość sprzedaży w IV kwartale wynika ze zwiększonego popytu w okresie
poprzedzającym Święta Bożego Narodzenia. W okresie wakacyjnym Spółka zwiększa
sprzedaż dzięki zwiększonemu zapotrzebowaniu na produkty grillowe.

Po zmianie profilu w działalności Spółki jako spółki inwestycyjnej nie występuje
zjawisko sezonowości ani cykliczności.

6. Informacje o odpisach aktualizujących wartość zapasów do wartości netto
możliwej do uzyskania i odwróceniu odpisów z tego tytułu

W okresie, którego dotyczy niniejszy raport w Investment Friends Capital S.A.
zdarzenie to nie wystąpiło.

7. Informacje o odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów
finansowych, rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i
prawnych lub innych aktywów oraz odwróceniu takich odpisów.

W okresie, którego dotyczy niniejszy raport w Investment Friends Capital S.A.
zdarzenie to nie wystąpiło.

8. Informacje o utworzeniu, zwiększeniu, wykorzystaniu i rozwiązaniu rezerw.

Na dzień 30.06.2012 w Investment Friends Capital S.A. rezerwy nie występują-
nastąpiło ich zmniejszenie W wyniku wniesienia aportu.

9. Informacje o rezerwach iaktywach z tytułu odroczonego podatku
dochodowego.

Na dzień 30.06.2012 w Investment Friends Capital S.A rezerwy oraz aktywa z
tytułu odroczonego podatku nie występują - nastąpiło ich zmniejszenie W wyniku
wniesienia aportu.

10. Informacje o istotnych transakcjach nabycia isprzedaży rzeczowych aktywów
trwałych.

W okresie, którego dotyczy niniejszy raport W Investment Friends Capital S.A.
zdarzenie to nie wystąpiło.

11. Informacje o istotnym zobowiązaniu z tytułu dokonania zakupu rzeczowych
aktywów trwałych.
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W okresie, którego dotyczy niniejszy raport w Investment Friends Capital S.A.
zdarzenie to nie wystąpiło.

12. Informacje o istotnych rozliczeniach z tytułu spraw sądowych.

W okresie, którego dotyczy niniejszy raport w Investment Friends Capital S.A.
zdarzenia te nie wystąpiły.

13. Wskazanie korekt błędów poprzednich okresów.

W okresie, którego dotyczy niniejszy raport w Investment Friends Capital S.A.
zdarzenie to nie wystąpiło.

14. Informacje na temat zmian sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia
działalności, które mają istotny wpływ na wartość godziwą aktywów
finansowych i zobowiązań finansowych jednostki.

W okresie, którego dotyczy niniejszy raport w Investment Friends Capital S.A.
zdarzenie to nie wystąpiło.

15. Informacje o niespłaceniu kredytu lub pożyczki lub naruszeniu istotnych
postanowień umowy kredytu lub pożyczki, w odniesieniu do których nie
podjęto żadnych działań naprawczych do końca okresu sprawozdawczego

W okresie, którego dotyczy niniejszy raport w Investment Friends Capital S.A.
zdarzenie to nie wystąpiło.

16. Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej
lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli pojedynczo lub łącznie
są one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe.

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem Emitent nie zawierał istotnych
transakcji z podmiotami powiązanymi na warunkach inne niż rynkowe.

Emitent zawarł znaczącą umowę ze względu na kryterium istotności (wartość)
wskazaną w Dziale II Ust. 3.1 pkt 15, niniejszego sprawozdania.

17. Informacja dotycząca zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku
zmiany celu lub wykorzystania tych aktywów.

W okresie, którego dotyczy niniejszy raport w Investment Friends Capital S.A.
zdarzenie to nie wystąpiło.

18. Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty kapitałowych papierów
wartościowych
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a) Spółka wyemitowała 30.031.944 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości
nominalnej 1,00 zł każda.

Emisja akcji serii E została dokonana na podstawie Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia z dnia 15.02.2012r w sprawie "emisji warrantów
subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, z
wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki"
opublikowanej raportem bieżącym nr 18/2012 z dnia 16.02.2012r. w ramach
warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.
Warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego dokonano poprzez emisję akcji
serii E oraz potracenie wzajemnych wierzytelności i zobowiązań pieniężnych
Emitenta oraz nabywców akcji serii E na podstawie art. 498 k.c. w związku z
art.14 § 4 zdanie drugie. Wobec powyższego warunkowe podwyższenie kapitału
zakładowego doszło do skutku oraz aktualna wysokość kapitału zakładowego
Emitenta wynosi: 45 047 916 zł i dzieli się na 45047916 akcji o wartości
nominalnej 1,00 zł, które łącznie dają 56 744 301 głosów, wobec uprzywilejowania
9435270 akcji serii A oraz 2 261 115 akcji serii B Emitenta, które to akcje dają 2
głosy każda.

Obecnie 31 090 416 akcji Emitenta jest dopuszczone do obrotu na rynku
regulowanym. (raport bieżący nr 41/2012 z dnia 02-07-20 12r)

b) W dniu l5.06.2012r., po konsultacji z Radą Nadzorczą (Uchwała nr 2/06/2012)
Zarząd Emitenta nabył 115.000 obligacji serii B spółki DAMF Invest S.A. w
Płocku o wartości nominalnej 1080,00 zł każda tj. o łącznej wartości nominalnej
124.200.000,00 zł. Cena emisyjna obligacji wynosi 1000,00 zł tj. łączna cena
emisyjna obligacji wynosi 115.000.000,00 zł. Obligacje zostały opłacone na
podstawie art.489 k.c. poprzez potracenie wzajemnych wierzytelności i
zobowiązań pieniężnych. Obligacje nie są oprocentowanie. Termin wykupu
obligacji został ustalony na dzień 16 czerwca 2013r, po cenie uzależnionej od
ustalonego na dzień wykupu średniego kursu akcji spółek FON S.A. w Płocku,
Atlantis S.A. w Płocku oraz kursu akcji Emitenta wszystkich notowanych na rynku
regulowanym GPW S.A. w Warszawie. (raport bieżący nr 33/2012)

Wobec powyższego kapitał własny Emitenta na dzień sporządzenia raportu wynosi
154 923 tys. zł

19. Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, łącznie
iw przeliczeniu na jedną akcję, z podziałem na akcje zwykle
i uprzywilejowane.

W okresie, którego dotyczy niniejszy raport w Investment Friends Capital S.A.
zdarzenie to nie wystąpiło.

20. Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono półroczne
skrócone sprawozdanie finansowe, nieujętych w tym sprawozdaniu,

21



ŚRÓDROCZl'Ii'E SPRAWOZDANIE FINANSOWE
INVESTMENT FRIENDS CAPITALS.A.

ZA OKRES OD I STYCZNIA 2012 ROKU DO 30 CZERWCA 2012 ROKU

a mogących w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe
emitenta.

W dniu 02.07.2012r wobec wydania akcji serii E w rozumieniu art. 451 § 2 k.s.h.
ich nabywcom tj. zapisania akcji serii E na rachunkach akcjonariuszy doszło do
podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta. Wobec powyższego warunkowe
podwyższenie kapitału zakładowego doszło do skutku oraz aktualna wartość
kapitału zakładowego Emitenta wynosi 45047916 zł.

W dniu 11.07.2012r Emitent złożył stosowny wniosek do właściwego Krajowego
Rejestru Sądowego o dokonanie stosownych zmian w rejestrze. Do dnia
przekazania raportu śródrocznego wniosek jest nadal w trakcie procedowania
sadowego.

Do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy to
znaczy do 29.08.2012r nie wystąpiły inne zdarzenia, które nie zostały, a powinny
być ujęte w księgach rachunkowych roku obrotowego.

21. Informacja dotycząca zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów
warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku
obrotowego.

W okresie, którego dotyczy niniejszy raport w Investment Friends Capital S.A.
zdarzenie to nie wystąpiło.

22. Inne informacje mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji
majątkowej, finansowej i wyniku finansowego emitenta.

Po zakończeniu procesu restrukturyzacji i zmian organizacyjnych Spółka będzie
mogła rozpocząć działalność w nowo wytyczonych obszarach działalności
angażując środki w inwestycje kapitałowe o wysokiej atrakcyjności inwestycyjnej,
innowacyjności technologicznej oraz pozyskiwaniu nieruchomości komercyjnych i
odnawialnych źródłach energii.

Spółka działając w obszarze Venture Capitaljest zainteresowana projektami o
stosunkowo wysokim potencjale wzrostu będące zarówno we wczesnym jak i
zaawansowanym stadium rozwoju, wymagającymi dokapitalizowania w celu
osiągnięcia dalszego wzrostu wartości.

Płock, 29 sierpnia 2012 (\
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