
                                                                                                                             

 

 

 

Przekazujemy w Państwa ręce 

publikacji jest przybliżenie spółki Auxilium

oraz najświeższych informacji o Spółce. Poprzednie numery 

podatkowo

rankingu Firm Doradztwa Podatkowego oraz dane finansowe podsumowujące pierwsze 

półrocze naszej 

Akcjonariusza

Wszystkie numery archiwalne 

adresem

 

Porady po

� Nowelizacja 

wprowadzania instrumentów finansowych

Nowelizacja 

finansowych

wprowadza w życie postanowienia dyrektyw europejskich związanych m.in. z 

wymogami dotyczącymi informacj

prawo zapewni większą przejrzystość działania rynku kapitałowego oraz zwiększy 

ochronę akcjonariuszy mniejszościowych. Ustawa doprecyzowuje także prawo 

przymusowego wykupu i przymusowej sprzedaży akcji oraz zakła

decyduje, czy poddaje kontroli walnego zgromadzenia działania obronne 

podejmowane w przypadku tzw. wrogiego przejęcia. Za

informacji wymaganych dla emitentów, dla których Polska jest krajem przyjmującym, 

wynikać będzie z przepisów państwa macierzystego. tj. takiego, na terytorium 

którego emitent ma siedzibę.

prospektu emisyjnego, wskazując m. in. które podmioty nie maja takiego obowiązku. 

Dodatkowo zmieniono zasady wprowadzania poprawek do prospektu emisyjnego, w 

tym terminy na ich dokonanie. 

kiedy emitent

mimo, że wprowadza znaczne zmiany w funkcjonowaniu rynku kapitałowego ma 

krótkie 

Ustaw

) który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009r.  

 

 

                                                                                                                             

Przekazujemy w Państwa ręce 

publikacji jest przybliżenie spółki Auxilium

oraz najświeższych informacji o Spółce. Poprzednie numery 

podatkowo-prawnych 

rankingu Firm Doradztwa Podatkowego oraz dane finansowe podsumowujące pierwsze 

łrocze naszej tegorocznej 

Akcjonariuszach i In

Wszystkie numery archiwalne 

adresem: www.auxilium.com.pl

Porady pod

Nowelizacja 

wprowadzania instrumentów finansowych

Nowelizacja 

finansowych

wprowadza w życie postanowienia dyrektyw europejskich związanych m.in. z 

wymogami dotyczącymi informacj

prawo zapewni większą przejrzystość działania rynku kapitałowego oraz zwiększy 

ochronę akcjonariuszy mniejszościowych. Ustawa doprecyzowuje także prawo 

przymusowego wykupu i przymusowej sprzedaży akcji oraz zakła

decyduje, czy poddaje kontroli walnego zgromadzenia działania obronne 

podejmowane w przypadku tzw. wrogiego przejęcia. Za

informacji wymaganych dla emitentów, dla których Polska jest krajem przyjmującym, 

wynikać będzie z przepisów państwa macierzystego. tj. takiego, na terytorium 

którego emitent ma siedzibę.

prospektu emisyjnego, wskazując m. in. które podmioty nie maja takiego obowiązku. 

Dodatkowo zmieniono zasady wprowadzania poprawek do prospektu emisyjnego, w 

tym terminy na ich dokonanie. 

kiedy emitent

mimo, że wprowadza znaczne zmiany w funkcjonowaniu rynku kapitałowego ma 

krótkie vacatio legis

Ustaw, za wyjątkiem zapisów art. 1 pkt

) który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009r.  

 

                                                                                                                             

Przekazujemy w Państwa ręce 

publikacji jest przybliżenie spółki Auxilium

oraz najświeższych informacji o Spółce. Poprzednie numery 

prawnych zawierały informacje dotyczące imprezy NewConnect Convention, 

rankingu Firm Doradztwa Podatkowego oraz dane finansowe podsumowujące pierwsze 

tegorocznej działalności. 

ch i Inwestorach

Wszystkie numery archiwalne 

.auxilium.com.pl

datkow

Nowelizacja ustawy o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych

Nowelizacja ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 

finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

wprowadza w życie postanowienia dyrektyw europejskich związanych m.in. z 

wymogami dotyczącymi informacj

prawo zapewni większą przejrzystość działania rynku kapitałowego oraz zwiększy 

ochronę akcjonariuszy mniejszościowych. Ustawa doprecyzowuje także prawo 

przymusowego wykupu i przymusowej sprzedaży akcji oraz zakła

decyduje, czy poddaje kontroli walnego zgromadzenia działania obronne 

podejmowane w przypadku tzw. wrogiego przejęcia. Za

informacji wymaganych dla emitentów, dla których Polska jest krajem przyjmującym, 

wynikać będzie z przepisów państwa macierzystego. tj. takiego, na terytorium 

którego emitent ma siedzibę.

prospektu emisyjnego, wskazując m. in. które podmioty nie maja takiego obowiązku. 

Dodatkowo zmieniono zasady wprowadzania poprawek do prospektu emisyjnego, w 

tym terminy na ich dokonanie. 

kiedy emitent może przygotowywać dokumentację w języku angielskim.  

mimo, że wprowadza znaczne zmiany w funkcjonowaniu rynku kapitałowego ma 

vacatio legis , bowiem jej zapisy wejdą  14 dni od ogłoszenia w Dzienniku 

, za wyjątkiem zapisów art. 1 pkt

) który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009r.  

                                                                                                                             

Przekazujemy w Państwa ręce już trzeci

publikacji jest przybliżenie spółki Auxilium

oraz najświeższych informacji o Spółce. Poprzednie numery 

zawierały informacje dotyczące imprezy NewConnect Convention, 

rankingu Firm Doradztwa Podatkowego oraz dane finansowe podsumowujące pierwsze 

działalności. 

ch. Zapraszamy więc 

Wszystkie numery archiwalne newsletter’a dostępne są na naszej stronie 

.auxilium.com.pl 

wo-praw

ustawy o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych

ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 

do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

wprowadza w życie postanowienia dyrektyw europejskich związanych m.in. z 

wymogami dotyczącymi informacj

prawo zapewni większą przejrzystość działania rynku kapitałowego oraz zwiększy 

ochronę akcjonariuszy mniejszościowych. Ustawa doprecyzowuje także prawo 

przymusowego wykupu i przymusowej sprzedaży akcji oraz zakła

decyduje, czy poddaje kontroli walnego zgromadzenia działania obronne 

podejmowane w przypadku tzw. wrogiego przejęcia. Za

informacji wymaganych dla emitentów, dla których Polska jest krajem przyjmującym, 

wynikać będzie z przepisów państwa macierzystego. tj. takiego, na terytorium 

którego emitent ma siedzibę. 

prospektu emisyjnego, wskazując m. in. które podmioty nie maja takiego obowiązku. 

Dodatkowo zmieniono zasady wprowadzania poprawek do prospektu emisyjnego, w 

tym terminy na ich dokonanie. Co ważne wskazano w  nowelizacji ustawy przypadki 

może przygotowywać dokumentację w języku angielskim.  

mimo, że wprowadza znaczne zmiany w funkcjonowaniu rynku kapitałowego ma 

, bowiem jej zapisy wejdą  14 dni od ogłoszenia w Dzienniku 

, za wyjątkiem zapisów art. 1 pkt

) który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009r.  

                                                                                                                             

trzeci numeru naszego 

publikacji jest przybliżenie spółki Auxilium,  bieżąc

oraz najświeższych informacji o Spółce. Poprzednie numery 

zawierały informacje dotyczące imprezy NewConnect Convention, 

rankingu Firm Doradztwa Podatkowego oraz dane finansowe podsumowujące pierwsze 

działalności. Newsletter wydajemy z myślą o naszych Klie

apraszamy więc serdecznie do lektury

newsletter’a dostępne są na naszej stronie 

wne 

ustawy o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych

ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 

do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

wprowadza w życie postanowienia dyrektyw europejskich związanych m.in. z 

wymogami dotyczącymi informacji o emitentach papierów wartościowych. Nowe 

prawo zapewni większą przejrzystość działania rynku kapitałowego oraz zwiększy 

ochronę akcjonariuszy mniejszościowych. Ustawa doprecyzowuje także prawo 

przymusowego wykupu i przymusowej sprzedaży akcji oraz zakła

decyduje, czy poddaje kontroli walnego zgromadzenia działania obronne 

podejmowane w przypadku tzw. wrogiego przejęcia. Za

informacji wymaganych dla emitentów, dla których Polska jest krajem przyjmującym, 

wynikać będzie z przepisów państwa macierzystego. tj. takiego, na terytorium 

 Zmodyfikowano zasady obowiązku sporządza

prospektu emisyjnego, wskazując m. in. które podmioty nie maja takiego obowiązku. 

Dodatkowo zmieniono zasady wprowadzania poprawek do prospektu emisyjnego, w 

Co ważne wskazano w  nowelizacji ustawy przypadki 

może przygotowywać dokumentację w języku angielskim.  

mimo, że wprowadza znaczne zmiany w funkcjonowaniu rynku kapitałowego ma 

, bowiem jej zapisy wejdą  14 dni od ogłoszenia w Dzienniku 

, za wyjątkiem zapisów art. 1 pkt 47 lit. b ( o gromadzeniu informacji przez KNF 

) który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009r.  

                                                                                                                                                 

numeru naszego 

bieżących wydarze

oraz najświeższych informacji o Spółce. Poprzednie numery 

zawierały informacje dotyczące imprezy NewConnect Convention, 

rankingu Firm Doradztwa Podatkowego oraz dane finansowe podsumowujące pierwsze 

Newsletter wydajemy z myślą o naszych Klie

serdecznie do lektury

newsletter’a dostępne są na naszej stronie 

ustawy o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych

ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 

do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

wprowadza w życie postanowienia dyrektyw europejskich związanych m.in. z 

i o emitentach papierów wartościowych. Nowe 

prawo zapewni większą przejrzystość działania rynku kapitałowego oraz zwiększy 

ochronę akcjonariuszy mniejszościowych. Ustawa doprecyzowuje także prawo 

przymusowego wykupu i przymusowej sprzedaży akcji oraz zakła

decyduje, czy poddaje kontroli walnego zgromadzenia działania obronne 

podejmowane w przypadku tzw. wrogiego przejęcia. Za

informacji wymaganych dla emitentów, dla których Polska jest krajem przyjmującym, 

wynikać będzie z przepisów państwa macierzystego. tj. takiego, na terytorium 

Zmodyfikowano zasady obowiązku sporządza

prospektu emisyjnego, wskazując m. in. które podmioty nie maja takiego obowiązku. 

Dodatkowo zmieniono zasady wprowadzania poprawek do prospektu emisyjnego, w 

Co ważne wskazano w  nowelizacji ustawy przypadki 

może przygotowywać dokumentację w języku angielskim.  

mimo, że wprowadza znaczne zmiany w funkcjonowaniu rynku kapitałowego ma 

, bowiem jej zapisy wejdą  14 dni od ogłoszenia w Dzienniku 

47 lit. b ( o gromadzeniu informacji przez KNF 

) który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009r.    

                    Numer 3

numeru naszego newsletter

wydarzeń, w których 

oraz najświeższych informacji o Spółce. Poprzednie numery prócz ciekawych porad 

zawierały informacje dotyczące imprezy NewConnect Convention, 

rankingu Firm Doradztwa Podatkowego oraz dane finansowe podsumowujące pierwsze 

Newsletter wydajemy z myślą o naszych Klie

serdecznie do lektury bieżącego numeru

newsletter’a dostępne są na naszej stronie 

ustawy o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych  

ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 

do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

wprowadza w życie postanowienia dyrektyw europejskich związanych m.in. z 

i o emitentach papierów wartościowych. Nowe 

prawo zapewni większą przejrzystość działania rynku kapitałowego oraz zwiększy 

ochronę akcjonariuszy mniejszościowych. Ustawa doprecyzowuje także prawo 

przymusowego wykupu i przymusowej sprzedaży akcji oraz zakłada, że spółka sama 

decyduje, czy poddaje kontroli walnego zgromadzenia działania obronne 

podejmowane w przypadku tzw. wrogiego przejęcia. Zakres i termin przekazywania 

informacji wymaganych dla emitentów, dla których Polska jest krajem przyjmującym, 

wynikać będzie z przepisów państwa macierzystego. tj. takiego, na terytorium 

Zmodyfikowano zasady obowiązku sporządza

prospektu emisyjnego, wskazując m. in. które podmioty nie maja takiego obowiązku. 

Dodatkowo zmieniono zasady wprowadzania poprawek do prospektu emisyjnego, w 

Co ważne wskazano w  nowelizacji ustawy przypadki 

może przygotowywać dokumentację w języku angielskim.  

mimo, że wprowadza znaczne zmiany w funkcjonowaniu rynku kapitałowego ma 

, bowiem jej zapisy wejdą  14 dni od ogłoszenia w Dzienniku 

47 lit. b ( o gromadzeniu informacji przez KNF 

3/2008   (23 wrzesień

er’a. Celem naszej 

w których uczestniczymy 

prócz ciekawych porad 

zawierały informacje dotyczące imprezy NewConnect Convention, 

rankingu Firm Doradztwa Podatkowego oraz dane finansowe podsumowujące pierwsze 

Newsletter wydajemy z myślą o naszych Klie

bieżącego numeru

newsletter’a dostępne są na naszej stronie internetowej pod 

ustawy o ofercie publicznej i warunkach 

ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 

do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

wprowadza w życie postanowienia dyrektyw europejskich związanych m.in. z 

i o emitentach papierów wartościowych. Nowe 

prawo zapewni większą przejrzystość działania rynku kapitałowego oraz zwiększy 

ochronę akcjonariuszy mniejszościowych. Ustawa doprecyzowuje także prawo 

da, że spółka sama 

decyduje, czy poddaje kontroli walnego zgromadzenia działania obronne 

termin przekazywania 

informacji wymaganych dla emitentów, dla których Polska jest krajem przyjmującym, 

wynikać będzie z przepisów państwa macierzystego. tj. takiego, na terytorium 

Zmodyfikowano zasady obowiązku sporządza

prospektu emisyjnego, wskazując m. in. które podmioty nie maja takiego obowiązku. 

Dodatkowo zmieniono zasady wprowadzania poprawek do prospektu emisyjnego, w 

Co ważne wskazano w  nowelizacji ustawy przypadki 

może przygotowywać dokumentację w języku angielskim.  

mimo, że wprowadza znaczne zmiany w funkcjonowaniu rynku kapitałowego ma 

, bowiem jej zapisy wejdą  14 dni od ogłoszenia w Dzienniku 

47 lit. b ( o gromadzeniu informacji przez KNF 

wrzesień) 

. Celem naszej 

uczestniczymy 

prócz ciekawych porad 

zawierały informacje dotyczące imprezy NewConnect Convention, 

rankingu Firm Doradztwa Podatkowego oraz dane finansowe podsumowujące pierwsze 

Newsletter wydajemy z myślą o naszych Klientach, 

bieżącego numeru. 

internetowej pod 

ustawy o ofercie publicznej i warunkach 

ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 

do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych 

wprowadza w życie postanowienia dyrektyw europejskich związanych m.in. z 

i o emitentach papierów wartościowych. Nowe 

prawo zapewni większą przejrzystość działania rynku kapitałowego oraz zwiększy 

ochronę akcjonariuszy mniejszościowych. Ustawa doprecyzowuje także prawo 

da, że spółka sama 

decyduje, czy poddaje kontroli walnego zgromadzenia działania obronne 

termin przekazywania 

informacji wymaganych dla emitentów, dla których Polska jest krajem przyjmującym, 

wynikać będzie z przepisów państwa macierzystego. tj. takiego, na terytorium 

Zmodyfikowano zasady obowiązku sporządzania 

prospektu emisyjnego, wskazując m. in. które podmioty nie maja takiego obowiązku. 

Dodatkowo zmieniono zasady wprowadzania poprawek do prospektu emisyjnego, w 

Co ważne wskazano w  nowelizacji ustawy przypadki 

może przygotowywać dokumentację w języku angielskim.  Ustawa 

mimo, że wprowadza znaczne zmiany w funkcjonowaniu rynku kapitałowego ma 

, bowiem jej zapisy wejdą  14 dni od ogłoszenia w Dzienniku 

47 lit. b ( o gromadzeniu informacji przez KNF 
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Wydarzenia 

� Auxilium pomyślnie przeszło ocenę GPW 

15 września 2008 r. w Giełda Papierów Wartościowych poinformowała o zakończeniu oceny 

działalności Autoryzowanych Doradców grupy 1, w której to było również Auxilium. Po 

dokonanej ocenie pozostało w grupie pierwszej  28 z 32 podmiotów, które mogą nadal pełnić  

obowiązki autoryzowanego doradcy. My również jesteśmy w tym gronie. Do zadań 

autoryzowanych doradców należy wybór spółki chcącej debiutować, monitoring procesu 

przygotowania dokumentu informacyjnego, a potem jego zatwierdzenie oraz dopełnienie 

wszelkich formalności związanych z debiutem. Po wprowadzeniu spółki na rynek doradca jest 

zobowiązany  przez co najmniej rok pomagać emitentowi w wypełnianiu obowiązków 

informacyjnych i doradzać mu w zakresie funkcjonowania na rynku NewConnect.  

 

� Konkurs stron internetowych 
 W II etapie konkursu członkowie Jury wyłonili 12 nominatów spośród 41 ocenianych spółek. 

 Strony internetowe spółek giełdowych oceniono pod kątem następujących kryteriów: 

 jasność komunikatu, zawartość informacyjna , przydatność dla inwestora, intuicyjność, 

 ergonomia, zgodność z regułami nawigacji, nowoczesność zastosowanych technologii, 

 dostępność stron WWW orz estetyka strony. W ostatnim, III etapie Konkursu Kapituła, której 

 przewodniczy Prezes GPW Pan Ludwik Sobolewski wyłoni zwycięzców. Ogłoszenie 

 wyników, wraz z wręczeniem nagród nastąpi podczas uroczystej Gali, w dniu 3 października 

 br. w ramach III Kongresu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych Niestety strona 

 internetowa Auxilium nie została zakwalifikowana do trzeciego etapu konkursu. W naszej 

 grupie spółek z rynku NewConnect zakwalifikowały się strony internetowe spółek ADV. PL 

 S.A., EFICOM S.A. oraz Perfect  Line S.A., którym serdecznie gratulujemy. 

 

� Podpiszemy umowę o znacznej wartości, a portfel naszych 

klientów stanowi coraz więcej spółek giełdowych 

Auxilium rozpoczęło sezon pozyskiwania zleceń na badanie sprawozdań finansowych. 

Audytujemy coraz więcej spółek giełdowych nie tylko z rynku NewConnect np. Liberty Group 

S.A., ale również z rynku regulowanego. Przeprowadzaliśmy audyt za rok 2007 lub będziemy 

badać w 2008 spółki giełdowe takie jak Zakłady Automatyki Polna, Zakłady Dziewiarskie 

Mewa, FON S.A. InterSport oraz TelForceOne S.A. Otrzymaliśmy również zawiadomienie, 

że zostaliśmy wybrani do badania audytorskiego ZZN WAM Sp. z o.o.,  i jest to umowa  

znacząca dla Auxilium z uwagi na jej wartość.  

� Wydłużenie sesji giełdowej 

Od września br. sesja giełdowa została wydłużona o 30 minut. Pierwsze transakcje 

można zawierać już od godziny 9:00 (poprzednio 9:30), a notowania bez zmian trwają 

do godziny 16:30. 



                                                                                                                             

 

 

� Co słychać w naszych oddziałach

Od

pierwszego półrocza swojej działalności. Podsumowując ten krótki okres 

zwiększyły się przychody ze sprzedaży, 

samym powiększono personel,

ekonomicznymi i konsulatami. Oddział w Łodzi prowadzi również cykle szkoleń na zlecenie 

UM Łodzi, które spotkały się z bardzo pozytywnym odbiorem ze strony słuchaczy. Oddział w 

Gdyni ściśle współpracuje z Oliwską Grupą Kapitałową or

Pracodawców

uwadze szac

doradcze 

� Zapowiedzi

W najbliższym 

spotkaniach
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Co słychać w naszych oddziałach

Oddział w Gdyni i Łodzi, które rozpoczęły swoją działalność 

pierwszego półrocza swojej działalności. Podsumowując ten krótki okres 

zwiększyły się przychody ze sprzedaży, 

samym powiększono personel,

ekonomicznymi i konsulatami. Oddział w Łodzi prowadzi również cykle szkoleń na zlecenie 

UM Łodzi, które spotkały się z bardzo pozytywnym odbiorem ze strony słuchaczy. Oddział w 

Gdyni ściśle współpracuje z Oliwską Grupą Kapitałową or

Pracodawców

uwadze szac

doradcze zanotują znaczące 

Zapowiedzi

W najbliższym 

spotkaniach,

• 11 października 2008 r.

Stowarzyszenie 

18. 

akcjonariuszy, klientów i inwestorów

• 29 października 2008 r.

od 10 do 17

• 17-18 listopad 2008 r.

Courtyriad by 

• Grudzień 2008 r.

Gdynia 

Sopot

 

 

Statystyka notowań giełdowych w sierpniu 2008 r.

 

 

Liczba sesji: 20

                                                                                                                             

Co słychać w naszych oddziałach

ział w Gdyni i Łodzi, które rozpoczęły swoją działalność 

pierwszego półrocza swojej działalności. Podsumowując ten krótki okres 

zwiększyły się przychody ze sprzedaży, 

samym powiększono personel,

ekonomicznymi i konsulatami. Oddział w Łodzi prowadzi również cykle szkoleń na zlecenie 

UM Łodzi, które spotkały się z bardzo pozytywnym odbiorem ze strony słuchaczy. Oddział w 

Gdyni ściśle współpracuje z Oliwską Grupą Kapitałową or

Pracodawców, dla członków 

uwadze szacujemy, że pod koniec bieżącego roku oba oddziały 

zanotują znaczące 

Zapowiedzi 

W najbliższym czasie 

, na które serdecznie zapraszamy naszych akcjonariuszy, klientów i inwestorów.

11 października 2008 r.

towarzyszenie I

. Prezentacja Auxilium o godzinie 15.30 

akcjonariuszy, klientów i inwestorów

29 października 2008 r.

od 10 do 17 

18 listopad 2008 r.

Courtyriad by Mar

dzień 2008 r.

Gdynia oraz Gdańskiego

Sopot. 
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Co słychać w naszych oddziałach

ział w Gdyni i Łodzi, które rozpoczęły swoją działalność 

pierwszego półrocza swojej działalności. Podsumowując ten krótki okres 

zwiększyły się przychody ze sprzedaży, 

samym powiększono personel, nawiązano współpracę z lokal

ekonomicznymi i konsulatami. Oddział w Łodzi prowadzi również cykle szkoleń na zlecenie 

UM Łodzi, które spotkały się z bardzo pozytywnym odbiorem ze strony słuchaczy. Oddział w 

Gdyni ściśle współpracuje z Oliwską Grupą Kapitałową or

członków którego prowadzi konsultacj

, że pod koniec bieżącego roku oba oddziały 

zanotują znaczące zwiększenie przychodów

czasie Auxilium będzie brało udział w następujących konferencjach i 

na które serdecznie zapraszamy naszych akcjonariuszy, klientów i inwestorów.

11 października 2008 r.

Inwestorów 

Prezentacja Auxilium o godzinie 15.30 

akcjonariuszy, klientów i inwestorów

29 października 2008 r. – Targi Pracy w Warszawie

18 listopad 2008 r. – Konferencja dotycząca Franczyzy w Warszawie

Marriott 

dzień 2008 r.- Konferencja organizowana przez 

Gdańskiego Związku Pracodawców
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Co słychać w naszych oddziałach 

ział w Gdyni i Łodzi, które rozpoczęły swoją działalność 

pierwszego półrocza swojej działalności. Podsumowując ten krótki okres 

zwiększyły się przychody ze sprzedaży, pozyskano 

nawiązano współpracę z lokal

ekonomicznymi i konsulatami. Oddział w Łodzi prowadzi również cykle szkoleń na zlecenie 

UM Łodzi, które spotkały się z bardzo pozytywnym odbiorem ze strony słuchaczy. Oddział w 

Gdyni ściśle współpracuje z Oliwską Grupą Kapitałową or

którego prowadzi konsultacj

, że pod koniec bieżącego roku oba oddziały 

zwiększenie przychodów

Auxilium będzie brało udział w następujących konferencjach i 

na które serdecznie zapraszamy naszych akcjonariuszy, klientów i inwestorów.

11 października 2008 r. –konferencja

nwestorów Indywidualnych

Prezentacja Auxilium o godzinie 15.30 

akcjonariuszy, klientów i inwestorów. 

Targi Pracy w Warszawie

Konferencja dotycząca Franczyzy w Warszawie

Konferencja organizowana przez 

Związku Pracodawców
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ział w Gdyni i Łodzi, które rozpoczęły swoją działalność z końcem marca 

pierwszego półrocza swojej działalności. Podsumowując ten krótki okres 

pozyskano kolejnych 

nawiązano współpracę z lokal

ekonomicznymi i konsulatami. Oddział w Łodzi prowadzi również cykle szkoleń na zlecenie 

UM Łodzi, które spotkały się z bardzo pozytywnym odbiorem ze strony słuchaczy. Oddział w 

Gdyni ściśle współpracuje z Oliwską Grupą Kapitałową or

którego prowadzi konsultacje podatkowe.

, że pod koniec bieżącego roku oba oddziały 

zwiększenie przychodów i wypracują 

Auxilium będzie brało udział w następujących konferencjach i 

na które serdecznie zapraszamy naszych akcjonariuszy, klientów i inwestorów.

konferencja w Krakowie organizowana przez 

ndywidualnych w  Andel’s Hotel Cracow w godz. od 9 do 

Prezentacja Auxilium o godzinie 15.30 - serdecznie zapraszamy wszystkich 

Targi Pracy w Warszawie 

Konferencja dotycząca Franczyzy w Warszawie

Konferencja organizowana przez 

Związku Pracodawców i 

Statystyka notowań giełdowych w sierpniu 2008 r.
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                    Numer 3

z końcem marca 

pierwszego półrocza swojej działalności. Podsumowując ten krótki okres 

kolejnych klientów w obu oddziałach,

nawiązano współpracę z lokalnymi urzędami, strefami 

ekonomicznymi i konsulatami. Oddział w Łodzi prowadzi również cykle szkoleń na zlecenie 

UM Łodzi, które spotkały się z bardzo pozytywnym odbiorem ze strony słuchaczy. Oddział w 

Gdyni ściśle współpracuje z Oliwską Grupą Kapitałową oraz Gdańskim Związkiem 

e podatkowe.

, że pod koniec bieżącego roku oba oddziały świadczące usługi księgowe i  

i wypracują  zysk. 

Auxilium będzie brało udział w następujących konferencjach i 

na które serdecznie zapraszamy naszych akcjonariuszy, klientów i inwestorów.

w Krakowie organizowana przez 

w  Andel’s Hotel Cracow w godz. od 9 do 

erdecznie zapraszamy wszystkich 

 w Pałacu Kultury i Nauki w godz. 

Konferencja dotycząca Franczyzy w Warszawie

Konferencja organizowana przez współudziale 

 Urzędu Miast Gdańsk, Gdynia, 

Statystyka notowań giełdowych w sierpniu 2008 r.

STATYSTYKA NOTOWAŃ GIEŁDOWYCH  
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z końcem marca br.  zbliżają się do 

pierwszego półrocza swojej działalności. Podsumowując ten krótki okres należy podkreślić, że 

klientów w obu oddziałach,

nymi urzędami, strefami 

ekonomicznymi i konsulatami. Oddział w Łodzi prowadzi również cykle szkoleń na zlecenie 

UM Łodzi, które spotkały się z bardzo pozytywnym odbiorem ze strony słuchaczy. Oddział w 

az Gdańskim Związkiem 

e podatkowe. Mając powyższe na 

świadczące usługi księgowe i  

Auxilium będzie brało udział w następujących konferencjach i 

na które serdecznie zapraszamy naszych akcjonariuszy, klientów i inwestorów.

w Krakowie organizowana przez 

w  Andel’s Hotel Cracow w godz. od 9 do 

erdecznie zapraszamy wszystkich 

w Pałacu Kultury i Nauki w godz. 

Konferencja dotycząca Franczyzy w Warszawie w Hotelu 

spółudziale Auxilium oddział 

Urzędu Miast Gdańsk, Gdynia, 

Statystyka notowań giełdowych w sierpniu 2008 r.

wrzesień) 

zbliżają się do 

należy podkreślić, że 

klientów w obu oddziałach, tym 

nymi urzędami, strefami 

ekonomicznymi i konsulatami. Oddział w Łodzi prowadzi również cykle szkoleń na zlecenie 

UM Łodzi, które spotkały się z bardzo pozytywnym odbiorem ze strony słuchaczy. Oddział w 

az Gdańskim Związkiem 

Mając powyższe na 

świadczące usługi księgowe i  

Auxilium będzie brało udział w następujących konferencjach i 

na które serdecznie zapraszamy naszych akcjonariuszy, klientów i inwestorów. 

w Krakowie organizowana przez 

w  Andel’s Hotel Cracow w godz. od 9 do 

erdecznie zapraszamy wszystkich 

w Pałacu Kultury i Nauki w godz. 

w Hotelu 

Auxilium oddział 

Urzędu Miast Gdańsk, Gdynia, 

Statystyka notowań giełdowych w sierpniu 2008 r. 



                                                                                                                             

 

 

 

                                                                                                                             

 

Lp 
No 
Wyszczególnienie
Details

1 
Kurs akcji 
High price

2 
Kurs akcji 
Low price

3 
Kurs akcji 
Volume weighted average price

4 
Kurs akcji 
Last price

5 
Wartość obrotu ogółem
Total turnover value

6 
Średnia transakcja
Average trade value

7 
Wolumen obrotu ogółem
Total turnover volume

8 
Średni wolumen obrotu na sesję
Average turnover volume per session
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5
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Wyszczególnienie 
Details 

Kurs akcji - maksymalny
High price 

Kurs akcji - minimalny
Low price 

Kurs akcji - średni ważony wolumenem
Volume weighted average price

Kurs akcji - ostatni
Last price 

Wartość obrotu ogółem
Total turnover value

Średnia transakcja
Average trade value

Wolumen obrotu ogółem
Total turnover volume

Średni wolumen obrotu na sesję
Average turnover volume per session

                                                                                                                             

 

maksymalny 

minimalny 

średni ważony wolumenem
Volume weighted average price 

ostatni 

Wartość obrotu ogółem 
Total turnover value 

Średnia transakcja 
Average trade value 

Wolumen obrotu ogółem 
Total turnover volume 

Średni wolumen obrotu na sesję
Average turnover volume per session

średni kurs akcji

                                                                                                                             

Wartość
Value

4.47

3.75

średni ważony wolumenem 
3.99

3.82

176

1048

22040

Średni wolumen obrotu na sesję 
Average turnover volume per session 

1102

średni kurs akcji

                                                                                                                                                 

Wartość 
Value 

Jednostka
Unit 

4.47 
zł 
PLN 

3.75 
zł 
PLN 

3.99 
zł 
PLN 

3.82 
zł 
PLN 

176 
tys. zł

('000) PLN

1048 
zł 
PLN 

22040 
akcja
shares

1102 
akcja
shares

średni kurs akcji

                    Numer 3

Jednostka Udział 
Share 
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------ 

 
 

------ 

 
 

------ 

tys. zł 
('000) PLN 

0.00% 

 
 

------ 

akcja 
shares 

------ 

akcja 
shares 

------ 
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Pozycja 
Item 

 ------ 

 ------ 

 ------ 

 ------ 

 363 

 353 

 ------ 

 ------ 

średni kurs akcji

wrzesień) 

 

średni kurs akcji
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Media o nas

� Gazeta Prawna

“Prawnik 

� Parkiet 

„Auxilium zamiast HLB Frąckowiak

� Gazeta Prawna

“Cykl wypowiedzi ekspertów z Auxilium w sprawie Ustawy o Biegłych Rewidentach 

Samorządzie

� Rzeczpospolita 

“Partnerskisposób do ekspansji marki”

� Parkiet 

”Auxilium

� Parkiet 

”Lepsze wyniki w II kwartale”

� Gazeta Prawna 

 „Giełda sposobem pozyskiwania środków na rozwój kancelarii

� Franchising 

 “Biznes zaksięgowany

 

 

                                                                                                                             

Media o nas

Gazeta Prawna- 18.09.2008

rawnik Auxilium S.A. odpowia

Parkiet – 18.09.2008

Auxilium zamiast HLB Frąckowiak

Gazeta Prawna- sierpień

Cykl wypowiedzi ekspertów z Auxilium w sprawie Ustawy o Biegłych Rewidentach 

Samorządzie” 

Rzeczpospolita – 29.08.2008

nerskisposób do ekspansji marki”

Parkiet -31.07.2008

”Auxilium-plany roczne już zrealizowane”

Parkiet -23.07.2008

”Lepsze wyniki w II kwartale”

Gazeta Prawna -07.07.2008

Giełda sposobem pozyskiwania środków na rozwój kancelarii

Franchising – czerwiec 2008

Biznes zaksięgowany
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Media o nas 

18.09.2008 

Auxilium S.A. odpowia

18.09.2008 

Auxilium zamiast HLB Frąckowiak

ierpień 2008

Cykl wypowiedzi ekspertów z Auxilium w sprawie Ustawy o Biegłych Rewidentach 

29.08.2008 

nerskisposób do ekspansji marki”

31.07.2008 

plany roczne już zrealizowane”

23.07.2008 

”Lepsze wyniki w II kwartale” 

07.07.2008 

Giełda sposobem pozyskiwania środków na rozwój kancelarii

czerwiec 2008 

Biznes zaksięgowany” 

                                                                                                                             

Auxilium S.A. odpowiada jakie opłaty wnosi się przy składaniu skargi do WSA

Auxilium zamiast HLB Frąckowiak-nowy auditor TelForceOne

2008 

Cykl wypowiedzi ekspertów z Auxilium w sprawie Ustawy o Biegłych Rewidentach 

 

nerskisposób do ekspansji marki” 

plany roczne już zrealizowane”

 

Giełda sposobem pozyskiwania środków na rozwój kancelarii

wolumen obrotu ogółem 

                                                                                                                             

da jakie opłaty wnosi się przy składaniu skargi do WSA

nowy auditor TelForceOne

Cykl wypowiedzi ekspertów z Auxilium w sprawie Ustawy o Biegłych Rewidentach 

plany roczne już zrealizowane” 

Giełda sposobem pozyskiwania środków na rozwój kancelarii

wolumen obrotu ogółem 

                                                                                                                                                 

da jakie opłaty wnosi się przy składaniu skargi do WSA

nowy auditor TelForceOne” 

Cykl wypowiedzi ekspertów z Auxilium w sprawie Ustawy o Biegłych Rewidentach 

Giełda sposobem pozyskiwania środków na rozwój kancelarii”

wolumen obrotu ogółem 

                    Numer 3

da jakie opłaty wnosi się przy składaniu skargi do WSA

 

Cykl wypowiedzi ekspertów z Auxilium w sprawie Ustawy o Biegłych Rewidentach 

” 

wolumen obrotu ogółem 

wolumen obrotu ogółem 

3/2008   (23 wrzesień

da jakie opłaty wnosi się przy składaniu skargi do WSA

Cykl wypowiedzi ekspertów z Auxilium w sprawie Ustawy o Biegłych Rewidentach 

wolumen obrotu ogółem 

wrzesień) 

 

da jakie opłaty wnosi się przy składaniu skargi do WSA” 

Cykl wypowiedzi ekspertów z Auxilium w sprawie Ustawy o Biegłych Rewidentach i ich 

wolumen obrotu ogółem 
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Siedziba Główna Kraków

31-564 Kraków, 

tel: 012 425

fax: 012 425 91 47 

tel. kom.:+48 

e-mail: auxilium@auxilium.com.pl

 ul. Łagiewnicka 54/56 lok 309,

nr. tel: 042/ 255 58 64;

tel. kom.

ul. Starowiejska 47/12,

nr. tel/fax 058/ 7819811; tel. kom.

Szanujemy Twoją prywatność. Jeżeli nie wyrażasz zgody na otrzymywanie tego maila wyślij  list na adres 

magda.mierzynska@auxilium.com.pl o 

                                                                                                                             

 

Siedziba Główna Kraków

564 Kraków, Al. Pokoju 84

Sekretariat: 

425 80 53, 686 03 30, 686 30 05

fax: 012 425 91 47 

 602 77 29 76 lub 501 86

auxilium@auxilium.com.pl

Oddział Łódź  

ul. Łagiewnicka 54/56 lok 309,

nr. tel: 042/ 255 58 64;  fax: 042/ 255 58 65

tel. kom. 508 056 221

Oddział Gdynia 

ul. Starowiejska 47/12, 81-

nr. tel/fax 058/ 7819811; tel. kom.
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Siedziba Główna Kraków 

Al. Pokoju 84 

 

53, 686 03 30, 686 30 05 

fax: 012 425 91 47  

76 lub 501 86  44 13 

auxilium@auxilium.com.pl  

 

ul. Łagiewnicka 54/56 lok 309,   91-463 Łódź 

fax: 042/ 255 58 65 

221         

Oddział Gdynia  

363 Gdynia  

nr. tel/fax 058/ 7819811; tel. kom. 508 056 216    

Szanujemy Twoją prywatność. Jeżeli nie wyrażasz zgody na otrzymywanie tego maila wyślij  list na adres 

magda.mierzynska@auxilium.com.pl o treści WYPISZ
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