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EDISON S.A.
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biuro@edison.net.pl
www.edison.net.pl
676-15-98-008
351139980

Spółka powstała 26 sierpnia 1996 roku na podstawie Aktu Zawiązania Spółki Akcyjnej (Akt
Notarialny Repertorium A Nr 13691/96 sporządzonego przez Notariusza Iwonę Cyz-Hejmo
w Kancelarii Notarialnej w Krakowie). Spółka do 16 czerwca 1998 roku funkcjonował pod
nazwą "DoctorQ EDI S.A.", następnie w wyniku przekształceń kapitałowych zmieniła nazwę
na EDISON S.A.

Spółka od początku swojego istnienia prowadzi obsługę podmiotów gospodarczych
w zakresie wymiany dokumentów elektronicznych, w tym faktur elektronicznych. EDISON
jako spółka informatyczna skupia się na procesie obsługi wymiany danych, który określany
jest systemem EDI (elektroniczna wymiana danych, ang. Electronic Data Interchange).
W 1996 roku EDISON SA podpisał umowę licencyjną z General Electric Information
Services (obecnie Globa1 eXchange Services™ - www.gxs.com). Licencja obejmowała
zarówno specjalistyczne oprogramowanie do obsługi centrum wymiany danych (Platformę
Handlu Elektronicznego), umożliwiające świadczenie usług przesyłania dokumentów
w postaci elektronicznej (EDI), jak i metodologię prowadzenia wdrożeń tego typu rozwiązań
u klientów (know-how).

Spółka działa na podstawie Statutu oraz przepisów Kodeksu Spółek Handlowych
Dz. U. z 2000 I., Nr 94, poz. 1037 z późno zm.

Zarząd Spółki w okresie, za który sporządzone jest sprawozdanie był jednoosobowy:

• Mariusz But1er - Prezes Zarządu

mailto:biuro@edison.net.pl
http://www.edison.net.pl


W skład Rady Nadzorczej Spółki w okresie, za który sporządzone jest sprawozdanie
wchodzili:

1) do 13 maja 2011:
• Piotr Barańczak
• Wiesława Barcikowska
• Romuald Chazbijewicz
• Zbigniew Jamka
• Marta Kołaczyk

2) od 13 maja 2011:
• Krzysztof Biernat
• Monika Hałupczak
• Wojciech Iwaniuk
• Zbigniew Jamka
• Jakub Zalewski

W okresie, za który sporządzone jest sprawozdanie udzielono prokury:
Lidia Dąbrowska ~ prokura oddzielna

Poniższe dane dotyczące struktury akcjonariatu EDISON SA zostały zebrane i przedstawione
z zachowaniem należytej staranności na podstawie wiedzy Spółki, jednakże mogą one nie
uwzględniać ewentualnych transakcji kupna-sprzedaży akcji przez akcjonariuszy, o których
Spółka nie została poinformowana.

Wszystkie poniższe akcje Spółki (tj. akcje serii Al, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2, B3, B4, B5,
B6, C, D, El, E2, E3, E4, E5, E8 od nr 150944 do 154471 oraz od nr 159601 do nr 159835,
E9, FI, F2, F3, F5, F6, F7, GIl, GI2, GB, GI4, GI5, GIIl, GII2, GIB, GIIIl, GIII2, GIIB,
GIII4, GIII5, GIII6, H, I, J i K) są akcjami zwykłymi na okaziciela o wartości nominalnej
l PLN (słownie: jeden złoty) każda, które zostały zdematerializowane i wprowadzone do
obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Tabela 1 - Struktura akcjonariatu i głosów na Walnym Zgromadzeniu EDISON SA (stan na
dzień 31.12.2011)

Imię i nazwisko /nazwa Liczba % udziału w ogólnej liczbie % udziału w ogólnej
posiadanych akcji wyemitowanych akcji liczbie głosów na WZA

POWSZECHNE TOWARZYSTWO
954758 65,77% 65,77%INWESTYCYJNE S.A.

IDE sp. z 0.0. 88106 6,07% 6,07%
Pozostali akcjonariusze 408703 28,16% 28,16%
Suma 1 451567 100,00 % 100,00 %

Akcje nie podlegające dematerializacji i wprowadzeniu do Alternatywnego Systemu Obrotu
stanowią 0,74% kapitału zakładowego Emitenta. Akcje te w ilości 10761 szt. są własnością
pozostałych akcjonariuszy.



Tabela 2 - Podział na akcje wprowadzane do obrotu na rynek NewConnect i pozostające poza
obrotem na tym rynku

% udziału w ogólnej % udziału w ogólnej
Wyszczególnienie Liczba akcji liczbie wyemitowanych liczbie głosów na

akcji WZA
Akcje wprowadzane na rynek 1440806 99,26% 99,26%
NewConnect
Akcje nie wprowadzane na rynek 10 761 0,74% 0,74%
NewConnect
Suma 1451567 100,00 % 100,00 %

Produkty i usługi, które oferuje Spółka na swojej Platformie Handlu Elektronicznego należy
podzielić na dwie kategorie: Usługi opatie na licencji Global eXchange Services (GXS) oraz
usługi własne, nadbudowane nad rozwiązaniami GXS.

2.2. Usługi oparte na licencji firmy Global eXchange Services (GXS). Należą
do nich w szczególności:



2.4. Usługi

Bazując na wiedzy i doświadczeniu Global eXchange Services (GXSTM - dawniej General
Electric Information Services) EDISON S.A. w sposób aktywny tworzy społeczność EDI
w Polsce, oferując szerokie spektrum produktów i usług EDI dla handlu, bankowości,
administracji i transportu, w coraz większym stopniu stosując do tego technologie
internetowe. Pakiety usług zaprojektowane zostały z myślą o każdym aspekcie elektronicznej
wymiany danych, począwszy od doradztwa i planowania, poprzez kompleksową obsługę
klienta, a skończywszy na rozwijaniu elektronicznej społeczności dostawców i klientów.
Dzięki integracji Platformy EDISON z siecią prowadzoną przez Global eXchange Services,
możliwa jest elektroniczna wymiana danych z użytkownikami na całym świecie, m.in.
poprzez Internet.

Spółka oferuje szeroki wachlarz usług, z których najwaŻ11iejszymi są:

• consulting dotyczący projektów i wdrożenia rozwiązań e-Commerce,

• tworzenie społeczności użytkowników e-Commerce z wykorzystaniem zarówno sieci
VAN jak i Internetu - projekty typu "roll-out",

• świadczenie usług operatorskich przesyłania dokumentów EDI pomiędzy partnerami
krajowymi i zagranicznymi,

• Business Process Outsourcing (BPO),

• NBTS - Network Based Translation Services - wykorzystanie Application Integrator
do usługi outsourcingu integracji - klient odbiera i wysyła z/do serwisu EDISON
dokumenty w wewnętrznym formacie swojej in-house application. Dokumenty są
tłumaczone "w locie" pomiędzy skrzynką nadawcy i skrzynkami adresatów.

• Specjalistyczne oprogramowanie komunikacyjne EW APlus, COlmectorPlus
i COlli1ectorPlus Enterprise.

EDISON SA jest specjalizowanym przedsiębiorstwem operatorsko-usługowym, nie
posiadającym własnego zaplecza programistycznego. Nowe produkty i rozszerzenia
istniejących produktów są przygotowywane przez zewnętrzne firmy programistyczne lub
wykonywane przez zewnętrznych specjalistów na zasadzie umów zleceń pod nadzorem
Product Managera z EDISON SA.

Przykładami takich działań są:

• System Archiwizacji Faktur Elektronicznych - SAFE,

• Modyfikacja aplikacji EWA (EDISON Web Access) do EWAPlus,



• Systemy kontrolujące walidację i status przesyłanych dokumentów elektronicznych,

• Rozwój produktu C2E do wersji ConnectorPlus i ConnectorPlus Enterprise.

Enterprice System
Jest to serwer służący do zarządzania przesyłaniem, odbieraniem dokumentów EDI
w sieci własnej, jak i z operatorami sieci zewnętrznych wieloma dostępnymi
protokołami (X25, TSP, X400, TIP, AS2 i inne).
Podstawową cechą systemu jest zabezpieczenie przed wysyłaniem błędnych,
otrzymywaniem nieoczekiwanych dokumentów poprzez ustanawiania i potwierdzania
relacji biznesowych. (SPAM)
Enterprise to podstawowe narzędzie komunikacyjne Platformy Handlu
Elektronicznego służące do zarządzania przesyłaniem (wysyłaniem/odbieraniem)
dokumentów elektronicznych tak na samej Platformie (w sieci własnej), jak
i z operatorami sieci zewnętrznych (innych Platform) w kraju i na świecie.

Aplication Integrator
Jest to aplikacja, która została stworzona do konwersji dokumentów.
Służy do zamiany formatów in-house application file format do formatów używanych
przez danego klienta, jak i w drugą stronę np.: (X12 do dokumentu w formacie XML,
EDIFACT do X12 itp.). Aplikacja ta współpracuje z Enterprice System, Web Access,
EW A Connector, ConnectorPlus.
Jest to narzędzie, które zostało stworzone do tłumaczenia formatów dokumentów
elektronicznych. Służy do zamiany różnych formatów dokumentu na format używany
przez danego klienta, j ak i w drugą stronę.

Web Access
Web Access umożliwia dostęp przez Internet do systemu EDI umożliwiającego
wpisywanie danych do formatek (HTML lub Vbasic) przygotowanych dla danego
klienta. Umożliwia wysyłanie dokumentów EDI i ich odbieranie.
Narzędzie będące częścią Platformy umożliwiające dostęp do niej przez Internet.
Umożliwia klientowi, który nie posiada specjalnego oprogramowania (tzn. do
komunikacji bezpośredniej) na wysyłanie i odbieranie dokumentów elektronicznych
do/z Platformy przez Internet.

Desktop*EDI
Program składający się z trzech części: translator, komunikacja, zarządzanie. Ma
lokalnie mniejsze możliwości niż Aplication Integrator. Po odpowiedniej konfiguracji
i ustawieniu zadań aplikacja staje się praktycznie bezobsługowa (pracująca w tle).
Program przeznaczony dla klienta Platformy składający się z trzech części: narzędzia
do tłumaczenia dokumentów, części komunikacyjnej pomiędzy klientem i Platformą
oraz części zarządzającej. Po odpowiedniej konfiguracji i ustawieniu program staje
się praktycznie bezobsługowy (pracujący w tle).

EWA -EDISON Web Access i EWAPlus
Biznesowe wykorzystanie kanału dostępowego do serwisu EDIswitch przy
wykorzystaniu protokołu TCP/IP i modułu WebAccess. Produkt ten wykorzystuje
w praktyce funkcjonalność wszystkich pozostałych produktów spółki, tworząc wartość



dodaną: błyskawiczne budowanie społeczności partnerów (sektor SME)
wymieniających dokumenty elektroniczne.
Progrmn do instalacji na komputerze klienta, dzięki któremu może on poprzez Internet
odbierać dokumenty elektroniczne ze swojej skrzynki na Platformie oraz ręcznie
tworzyć dokumenty do wysłmlia. Przeznaczony szczególnie dla małych
przedsiębiorstw oraz do obsługi niewielkiej ilości dokumentów.
EWAPlus - rozwiązanie klasy WebEDI - celem wypełnienia niszy rynkowej
najmniej szych użytkowników EDI. Pracuje jako osobna, maksymalnie uproszczona
aplikacja całkowicie niezależna od rodzaju wykorzystywanej przez danego klienta
przeglądarki internetowej. Istotna jako domknięcie projektów typu roll-out (inaczej
on-boarding),

E WA Connector - C2E i ConnectorPlus
Moduł komunikacyjny służący do automatycznego odbierania/wysyłania dokumentów
elektronicznych poprzez platformę EDISON. Przy wykorzystaniu usługi NBTS
pozwala na outsourcing integracji.
Oprogramowanie komunikacyjne służące klientowi do automatycznego
odbierania/wysyłania dokumentów elektronicznych poprzez Platformę EDISON.
ConnectorPlus i ConnectorPlus Enterprise - wykorzystują Java Enterprise.
Oprogramowanie działa na wszystkich platformach sprzętowych (Windows, Linux,
MacOS) oraz spełnia wymogi EDI Gateway dla dużych przedsiębiorstw - aplikacja
serwerowa, obsługa wielu skrzynek EDI.

Mapy Translacyjne
Produkt służący do integracji formatów dokumentów jednej firmy do formatów
dokumentów innej firmy (in house application). Przy pomocy map translacji
przetwarzamy dokumenty do postaci pliku pośredniego, który następnie jest
importowany do systemów informatycznych i podobnie w drugą stronę przy eksporcie
dokumentów.
Produkt służący do tłumaczenia dokumentów elektronicznych z dowolnych
formatów/standardów do innych dowolnych formatów/standardów dokumentów
elektronicznych.

NBTS - Network Based Translation Services
Usługa translacji plików "w locie" pomiędzy skrzynka nadawcy i odbiorcy
dokumentu. Wartość dodana pozwalająca na outsourcing integracji do lokalnej
aplikacji klienta.
Usługa automatycznego tłumaczenia na Platfonnie EDISON dokumentów
elektronicznych z dowolnego formatu nadawcy dokumentu do dowolnego formatu
odpowiedniego dla adresata dokumentu. Po stronach obu klientów potrzebne jest
jedynie zapewnienie dowolnej komunikacji z Platformą. Dzięki temu dokumenty
elektroniczne mogą być akceptowane przez systemy informatyczne tych firnl wprost
z Platformy EDISON.

Faktura Elektroniczna i archiwizacja Faktur Elektronicznych:
Usługa zgodna z Rozp. Min. Fin. z dn. 14.07.2005 (obecnie z dn. 17.12.2010)
z uwzględnieniem Dyrektywy UE z października 1993. Pozwala na wymianę faktur
wyłącznie w postaci elektronicznej oraz ich archiwizację z pełnym autoryzowanym
ikontrolowanym dostępem dla organów kontroli skarbowej.



SAFE - System Archiwizacji Faktur Elektronicznych
Rozbudowane narządzie przede wszystkim do archiwizowania elektronicznych faktur
(e-faktur) będące częścią Platformy. Zapewnia pełny, ciągły i natychmiastowy dostęp
do archiwizowanych faktur poprzez Internet. Przeglądarka internetowa wystarczy, aby
zarządzać archiwum. Użytkownik SAFE posiadający uprawnienia administratora
danych (zwykle księgowy) sam decyduje, które faktury będą udostępnione do kontroli.
Czynności kontrolne, takie jak sprawdzenie faktury, wydrukowanie faktury
z archiwum lub sporządzenie zestawienia faktur przez prowadzącego kontrolę
urzędnika, zostaną automatycznie dodane do specjalnego raportu (dziennika kontroli).
SAFE umożliwia również odbiór i zarządzanie elektronicznymi potwierdzeniami
dostarczenia i akceptacji elektronicznych faktur przez adresata - dokument APERAK.

WebFax
Usługa świadczona przez Platformę EDISON dla klientów wysyłających dokumenty
elektroniczne do partnerów posiadających jedynie dostęp do Internetu (bez żadnego
specjalistycznego oprogramowania). Dokumenty są tłumaczone na Platformie do
postaci umożliwiającej pracownikowi adresata wgląd do nich jedynie za pomocą
przeglądarki internetowej. Adresat może je odebrać ze swojej skrzynki na Platformie,
wydrukować i zapisać jako plik. Nadawca dysponuje raportami dostarczenia
i odebrania dokumentów przez adresata.

ED/-to-Fax
Specjalistyczna usługa świadczona przez Platformę klientom wysyłającym dokumenty
elektroniczne do swoich partnerów, którzy nie mogą ich odebrać inaczej niż przy
pomocy faksu (np. nie mają dostępu do Internetu lub nie posiadają komputera).
Dokwnent elektroniczny jest tłumaczony na Platformie do postaci czytelnej przez
pracownika adresata i wysyłany do adresata faksem. Dokument wysłany w postaci
elektronicznej jest odbierany w postaci papierowej.

3. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność jednostki, jakie nastąpiły
w okresie obrotowym, a także po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia
sprawozdania finansowego

uzyskanie (w
większościowego
(www.ptisa.pl).

• wybór i podpisanie stosownych umów z autoryzowanym doradcą Biurem Maklerskim
Banku DnB NORD Polska Spółka Akcyjna, a to:

mIejSCe Net-Internet) nowego strategicznego
Powszechne Towarzystwo Inwestycyjne SA

akcjonariusza
z Poznania

• o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy,

• umowa depozytu,

• umowa o wykonanie zadall Agenta Emisji w Krajowym Depozycie Papierów
Wartościowych S.A.,

• na Nadzwyczajnym WalnY1n Zgromadzeniu Akcjonariuszy dn. 22 listopada 2011 podjęto
uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji 300000 akcji serii K,

• emisja zostala w całości objęta przez PTI SA umową z dnia 30 listopada 2011 r.,



• dnia 30 marca 2012 debiut Spółki na alternatywnym rynku NewConnect,

• zaprojektowanie, stworzenie i wprowadzenie do sprzedaży nowych produktów:

• ConnectorPlus i ConnectorPlus Enterprise (C2E+) - wykorzystujących Java
Enterprise. Oprogramowania działają na wszystkich platformach sprzętowych
(Windows, Linux, MacOS) oraz spełniają wymogi EDI Gateway dla dużych
przedsiębiorstw - aplikacja serwerowa, obsługa wielu skrzynek EDI. Przetestowana
przez Huhtamaki Foodservice Poland i Hexagones,

• EWAPlus - rozwiązanie klasy WebEDI - celem wypełnienia niszy rynkowej
najmniej szych użytkowników EDI. Pracuje jako osobna, maksymalnie uproszczona
aplikacja całkowicie niezależna od rodzaju wykorzystywanej przez danego klienta
przeglądarki internetowej. Istotna jako domknięcie projektów typu roll-out (inaczej
on-boarding),

• APERAK - dokument elektroniczny potwierdzający przyjęcie e-faktury przez
adresata. Wprowadzenie archiwizacji potwierdzeń w archiwum e-faktur. Możliwość
traktowania tego komunikatu jako potwierdzenia przyjęcia elektronicznej faktury
korekty,

• rozwijanie usługi wymiany e-faktury,

• rozbudowa usługi archiwizacji Faktury Elektronicznej ~ SAFE - Systemu Archiwizacji
Faktur Elektronicznych o dodatkowe raporty i funkcję walidacji faktur elektronicznych,

• rozpoczęcie fazy testowej e-faktury dla Castorama Polska i Rossmann Supermarkety
Drogeryjne,

• przeprowadzenie akcji migracji starych aplikacji Connector (C2E) i EW A do nowych
wersji ConnectorPlus i EWAPlus - kilkuset użytkowników. Akcja zakończona w I kw.
2012 roku,

• konieczność dokonania migracji ze starego, niesupportowanego przez producenta
(GXSTM)produktu DesktopEDI do ConnectorPlus i ConnectorPlus Enterprise,

• rozwój współpracy z Instytutem Logistyki i Magazynowania - uzyskanie statusu GS 1
Polska Partner,

• uzyskanie prawa do znaku Zgodny z GS1,

• udział w pracach GS 1 dotyczących wdrażania GDSN,

• dalsze umocnienie pozycji dostawcy usług EDI w sektorze przemysłowym,

• uzyskanie ściągalności należności na poziomie ponad 99%,

• wymiana centrali telefonicznej wraz z końcówkami i integracja z oprogramowamem
biurowym,

• upgrade systemu pracy grupowej poczt elektronicznej Loty Notes wraz z integracją
z urządzeniami mobilnymi.



Podsumowanie wyników 2011 roku, kolejnego roku działalności Spółki może
satysfakcjonować zarówno akcjonariuszy jak też zarządzających i pracowników.

Spółka osiągnęła dodatni wynik na mocno konkurencyjnym rynku usług B2B. Wynik ten jest
znacząco lepszy niż w poprzednim roku (roczna dynamika wzrostu przychodów wyniosła
9,2%, a zysku aż o 387% z 35,7 tys. PLN w 2010 do 173,8 tys. PLN w 2011) i jest to
całkowicie zgodne z podjętym jeszcze pod koniec 2008 roku planem strategicznym rozwoju
spółki. Rok 2011 miał być kolejnym w historii spółki rokiem inwestycji jednakże na już
niższym poziomie niż 2010. Tak też się stało. Należy z całym naciskiem podkreślić, iż
wszystkie inwestycje zostały dokonane ze środków własnych.

Dodatkowo należy podkreślić, iż wzrostowi przychodów towarzyszyła również redukcja
kosztów równa -2,8% w stosunku do roku 2010.

Kontrahentami EDISON S.A., podobnie jak w poprzednim roku były głównie firmy krajowe,
zwiększył się jednak udział wymiany dokumentów w ruchu międzynarodowym. Ponadto
znaczącym (i rosnącym) źródłem przychodów jest świadczenie nowej usługi - archiwizacji
faktur elektronicznych.

Znaczący wkład w poprawę wyników miała zmiana systemu fakturowania łącznie
z wdrożeniem kompleksowego systemu windykacji należności. Wskaźnik ściągalności
należności sumarycznie w całym 2011 roku przekroczył 99,7%, a w miesiącu lipcu osiągnął
100%.

(średni kurs NBP dla 2011 r - 1€ = 4,1401 PLN)

(średni kurs NBP dla 2010 r- 1€ = 4,0044 PLN)

Dane w tys. PLN 31.12.2011 f. 31.12.2011 f. 31.12.2010 r. 31.12.2010 r.
(EUR) (tys. PLN) (tys. €) (tys. PLN) (tys. €)

Przychody ze 1 812,8 437,86 1660,2 414,59
sprzedaży

Wynik finansowy 173,8 41,98 35,7 8,92
netto

Wynik finansowy 210,2 50,77 26,4 6,59
brutto

Aktywa razem 1 181,4 285,36 738,5 184,42

Kapitały własne 1 013,6 244,83 464,2 115,92



Zobowiązania 0,00 0,00 11,3 2,82
długoterminowe

Zobowiązania 107,6 25,99 193,0 48,20
krótkoterminowe

Należności 0,00 0,00 0,00 0,00
długoterminowe

Należności 249,8 60,34 228,1 56,96
krótkoterminowe

Środki pieniężne 619,05 149,53 113,49 28,34

Amortyzacja 70,32 16,99 43,03 10,75

Zysk ze sprzedaży 198,28 47,89 -1,6 -0,40

Zysk z działalności 211,12 50,99 28,05 7,00
operacyjnej

Przychody ze sprzedaży w 2011 roku wyniosły 1 812, 8 tys. złotych co stanowi wzrost
w stosunku do 2010 r. o 9,2%.

Koszty działalności operacyjnej w 2011 roku wyniosły 1 614,5 tys. złotych co stanowi spadek
o 2,8% w stosunku do 2010 roku.

Husqvarna C2E+
Addit C2E+, NBTS, relacje (Siemens, Tyco, Scania)
Werner und Mertz SAFE modyfikacje
Nowoczesne Technologie Produkcji SA C2E+, NBTS, relacje (Delphi)
OBI Centrala Systemowa, OBI Markety Systemy raportowania e-faktur
Budowlane, OBI Dom i Ogród
BP Europa SAFE
Meble.pl C2E+, AS2, relacje (Rehau,Egger)
Gardinia SAFE
Inter Groclin EWA, relacj e



SFB Polska Sp. z 0.0. C2E+, relacje (WABCO)
TPMS Polska C2E+, relacje (DELPHI)
General Trade C2E+, relacje (Andrewex, JUMBO )

PODSUMOWANIE: Ilość nowych klientów:
Nowi Klienci 19
Oprogramowanie C2E+ 31
Konfiguracj a nowych Relacje (połączet'l) 36
międzyoperatorskich (również w
międzynarodowej wymlal11e dokumentów
elektronicznych)
UsługaNBTS 14
Usługa SAFE 7

• Wymiana platformy sprzętowej w siedzibie EDISON SA - całkowicie nowe wyposażenie
serwerOWl11,

• zaprojektowanie, stworzenie i wprowadzenie do sprzedaży nowego systemu Walidacji
e-faktur wraz z Repozytorimn Elektronicznych Zamówiet'l,

• zaprojektowanie i stworzenie nowego modułu do odbierania elektronicznych potwierdzeń
(dokument APERAK) do ConnectoraPlus i EWAPlus,

• zaprojektowanie, stworzenie i wprowadzenie do sprzedaży nowego sposobu komunikacji
z Platformą Handlu Elektronicznego EDISON - WebServices,

• powiększenie zatrudnienia w dziale wdrożet'l (l etat), dział sprzedaży (2 etaty), dział
marketingu (1 umowa stała),

• zwiększenie sprzedaży poprzez umOCl11el11emarki zbudowanie nowego wizerunku
Platformy EDISON:

• zaprojektowanie i stworzenie nowej strony internetowej,

• pozycjonowanie strony internetowej,

• wykorzystanie wejścia Spółki na NewConnect - relacje inwestorskie, kanał medialny
GPWMedia, współpraca z firmą InfoEngine,

• uzyskanie pisemnych referencji od kluczowych klientów, publikacja case study,

• aktywna obecność na kluczowych eventach branżowych - targi, konferencje,
szkolenia,

• zaprojektowanie
t-shirty, etc.),

• rozwój współpracy z Instytutem Logistyki i Magazynowania - kontynuowanie statusu
GS 1 Polska Partner, współpraca w przedsięwzięciach z zakresu promocji
standaryzacji i dobrych praktyk EDI,

• skupienie działat'l pro sprzedażowych na tzw. "II lidze" sieci handlowych i dostawcach
usług logistycznych,



• członkostwo w Polskim Krajowym Forum Elektronicznego Fakturowania
(Ministerstwo Finansów i Ministerstwo Gospodarki) i aktywne uczestnictwo
w grupach roboczych w ramach Europejskiego Wielostronnego Forum
Elektronicznego Fakturowania - cel- wdrożenie Europejskiej Agendy Cyfrowej,

• uczestnictwo w European E-Invoicing Service Providers Association,

• Dalsze umocnienie pozycji dostawcy usług EDI w sektorze przemysłowym.

• Rozwój współpracy międzynarodowej z innymi partnerami GXS w celu budowania
wspólnych ofert dla klientów typu muJtinationals w Europie Środkowo-Wschodniej.

EDISON SA w dalszym ciągu opierał się będzie na outsourcingu jednakże na wyższym niż
w 2011 roku poziomie, rozbudowując jednocześnie kompetencje własne Spółki w dziedzinie
usług Electronic Commerce i zwiększając zatrudnienie w dziale teclmicznym i sprzedaży.

Zarząd Spółki widzi dobre perspektywy rozwoju firmy w roku 2012. Duże nadzieje wiąże
z wejściem Spółki na NewConnect i możliwością wykorzystania do inwestycji środków
pozyskanych z emisji akcji serii K.

Dobrze rozwUa się też wymiana dokumentów elektronicznych z partnerami zagranicznymi
firm polskich co powilmo być źródłem wzrostu przychodów z usług świadczonych w tym
segmenCIe.

Dająca się zauważyć na rynku handlu detalicznego restrukturyzacja łańcucha dostaw
w kierunku tworzenia centrów logistycznych powinna być źródłem powstania naturalnego
popytu na coraz bardziej rozbudowane usługi wdrażania specjalistycznych dokumentów
elektronicznych (awiza wysyłki - DESADV, raporty stanów magazynowych - INVRPT,
raporty sprzedaży - SLSRPT, itp.) umożliwiających wykorzystanie rozwiązań typu dostawy
Just-in-time i Vendor Managed Inventory.

Przyjęcie w Polsce rozwiązall legislacyjnych związanych z podpisem elektronicznym
i elektroniczną fakturą (Rozp. Min. Fin. z 14 lipca 2005 - obecnie 17 grudnia 20 10)
pozwoliło Spółce zaoferować nowy typ dokumentu istniejącym klientom oraz zaoferować
nowe projekty firmom zainteresowanym elektroniczną fakturą oraz archiwizacją faktur
w postaci elektronicznej.

Coraz powszeclmiejsze wdrażanie e-faktury stwarza również nowe możliwości rozwoju usług
dodanych typu walidacja e-faktur oraz rozszerzona funkcjonalność Systemu Archiwizacji
Faktur Elektronicznych.

Ryzyko zahamowań tendencji wzrostu rynku usług B2B.

Spółka jest wysoko specjalizowanym przedsiębiorstwem operatorsko-usługowym
działającym na rynku usług Business-to-Business w szczególności wymiany dokumentów
elektronicznych. Usługi te charakteryzują się znaczną wrażliwością na wahania koniunktury
gospodarczej - w czasie słabej koniunktury przedsiębiorstwa ograniczają działalność
inwestycyjną m.in. w sferze informatycznej. Należy jednak zauważyć, iż rozwój usług B2B



jest procesem postępującym a co za tym idzie silnie konkurencyjne otoczenie rynkowe
wymusza na przedsiębiorstwach inwestycje w tym sektorze.

Ryzyko kredytowe.

W ocenie Zarządu Spółki koncentracja ryzyka kredytowego w Spółce jest znikome. Ryzyko
związane z należnościami handlowymi jest pomijalne wobec średniego rocznego wskaźnika
ściągalności należności w wysokości 99,7%. Bieżące potrzeby inwestycyjne są regulowane
z bieżących przychodów oraz emisji akcji serii K.

Ryzyko koncentracji umów i zleceń.

Ryzyko koncentracji umów i zleceń pozycjonuje się w Spółce na stosunkowo niskim
poziomie. Polityka sprzedaży Spółki polega na utrzymaniu istniejących relacji handlowych,
jak również ciągłym, aktywnym pozyskiwaniu nowych partnerów biznesowych. Dodatkowo
kierunki sprzedaży są zdywersyfikowane pod kątem branżowym - sektor handlu
detalicznego, producentów FMCG, przemysłu motoryzacyjnego - co w ocenie Zarządu
Spółki ogranicza występowanie opisywanego czynnika ryzyka.

Ryzyko utraty płynności.

Ryzyko utraty płynności związane jest głównie z finansowanie zobowiązań Spółki. Spółka na
bieżąco monitoruje osiągane wskaźniki płynności finansowej. Na dzień bilansowy Spółka
posiada wskaźniki płynności finansowej na wysokim poziomie oraz nie występują trudności
związane z regulowaniem bieżących zobowiązań.

Ryzyko walutowe.

Ryzyko walutowe Spółki może być związane jedynie z regulowaniem zobowiązań. Wobec
faktu, iż zobowiązania walutowe wynoszą ok. 2% ogółu kosztów Zarząd Spółki ocenia
ryzyko walutowe jako pomijalne.

Ryzyko konkurencji.

Istotny wpływ na sytuację Spółki wywierają podmioty konkurencyjne wobec Spółki. Spółka
posiada wieloletnie doświadczenie, wypracowane technologie pozwalające świadczyć usługi
na najwyższym poziomie, wysoko wykwalifikowaną kadrę oraz wypracowane przez wiele lat
zaufanie klientów. Spółka stara się systematycznie wzmacniać przewagę konkurencyjną m.in.
poprzez ciągłe podnoszenie kompetencji technologicznych, rozwój usług doradczo-
projektowych oraz poszerzenie oferty produktowej o nowe atrakcyjne rozwiązania.

Ryzyko utraty kluczowych pracowników.

Segment usług informatycznych, w którym prowadzi działalność Spółka jest wąskim
i specjalistycznym rynkiem. Ważnym czynnikiem prowadzonej działalności jest odpowiednio
dobrana i wykwalifikowana kadra w tym specjaliści z zakresu informatyki.

Z uwagi na wzrastające zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników z zakresu
informatyki istnieje ryzyko, iż dotychczasowi pracownicy zostaną przejęci przez podmioty



konkurencyjne. W wypadku rozwoju skali działalności problemem może być także
pozyskanie nowych pracowników. W celu wyeliminowania tego ryzyka Spółka planuje
opracować program motywacyjny dla pracowników. Program ten będzie zakładał
uzależnienie wysokości wynagrodzenia i partycypacji w zyskach Spółki od efektów
ekonomicznych pracy poszczególnych pracowników. Zarząd Emitenta planuje również
wprowadzenie programu opcji menedżerskich, który ma być motywujący do dalszej pracy na
rzecz Spółki.

Zgodnie z art. 49 ust 2 sprawozdanie z działalności powinno obejmować istotne informacje
o stanie majątkowym i sytuacji finansowej Spółki. Poniżej zamieszczono nie omówione
wcześniej wymagane informacje.

Art. 49 ust 2 pkt.5

Nabycie akcji własnych, a w szczególności cel ich nabycia, liczba i wartość nominalna ze
wskazaniem, jaką część kapitału zakładowego reprezentują, cenie nabycia oraz cenie
sprzedaży tych akcji w przypadku ich przejęcia.

Na podstawie Uchwały nr 1/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
z dnia 22 listopada 2011 roku zostały wyemitowane akcje serii K. Zarząd Spółki w dniu
30.11.2011 roku złożył ofertę na objęcie akcji zwykłych na okaziciela serii K. Ofertę
dotyczącą objęcia 300 000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii K Spółka złożyła do
Inwestora Kwalifikowanego. W dniu 30.11.2011 roku została zawarta umowa objęcia akcji
serii K z Inwestorem Kwalifikowanym - Powszechnym Towarzystwem Inwestycyjnym S.A.
z siedzibą w Poznaniu (wpis na listę inwestorów kwalifikowanych nastąpił decyzją Komisji
Nadzoru Finansowego z dnia 16.11.2009 roku). Umowa objęcia akcji dotyczyła całości emisji
akcji serii K w ilości 300 000 sztuk. Na mocy postanowień umowy akcje serii K zostały
opłacone gotówką w pełnej wysokości w dniu 6.12.2011 roku.

W 2011 roku Spółka nie nabywała sprzedawała akcji własnych.

Art. 49 ust 2 pkt. 8

Stosowanie przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego.

Spółka stosuje zasady ładu korporacyjnego ("Dobre praktyki spółek notowanych na
NewConnect") zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości.

EDISON S.A.
u!. 28 Lipca 1943r 17A, 30-233 Kraków
tel. j 2425-09-70, fax 12425-09-60
NIP 676-15-98-008, REGON351139980



OŚWIADCZENIE ZARZĄDU EDISON SA W SPRAWIE RZETELNOŚCI
SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Zarząd Edison SA oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy roczne sprawozdanie
finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi
Spółkę oraz że odzwierciadlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową
i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy oraz że roczne sprawozdanie zarządu
z działalności Spółki zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki
w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń.

Prezes Zarządu

Mar' Ifsz Butler
~.

eDISON S.A.
ul. 28 Lipca 1943r 17A, 30-233 Kraków
tel. 12425-09-70, fax 12425-09-60
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OŚWIADCZENIE ZARZĄDU EDISON SA W SPRAWIE PODMIOTU
UPRA WNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Zarząd Edison SA oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych
dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego został wybrany zgodnie
z przepisami prawa oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonujący tego badania
spełniali warunki do wydania bezstronnej i niezależnej opinii z badania zgodnie z właściwymi
przepisami prawa krajowego.

EDISON S.A.
ul. 28 Lipca 1943r 17A, 30-233 Kraków
;e~ !.~42,.5-09-70, fax 12 425-09-60
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