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W czwartym numerze newsletter’a
newsle
Auxilium przybliżymy
przybliżymy bieżące wydarze
wydarzenia, w których
uczestniczyliśmy w okresie ostatniego miesiąca oraz najświeższe
uczestniczyliśmy
najświeższe informacje o Spółce czyli
wyniki za trzy
trz kwartały
kwartał 2008 roku. Newsletter wydajemy z myślą o naszych Klientach,
Klie
Akcjonariuszach i Inwestorach
Akcjonariuszach
In
ch. Zapraszamy
apraszamy więc serdecznie do lektury bieżącego numeru.
numeru
Wszystkie numery archiwalne newsletter’a dostępne są na naszej stronie internetowej pod
adresem www.auxilium.com.pl
adresem:
.auxilium.com.pl

Porady podatkowo-prawne
podatkowo prawne
 Nowelizacja
Nowelizacja kodeksu spółek handlowych.
Od dnia 5 października 2008 r. obowiązuje nowelizacja kodeksu spółek handlowych,
wprowadzona ustawą z dnia 13 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy kodeksu spółek
handlowych. Najważniejsze zmiany to:
- zawarcie przez spółkę zależną umowy kredytu, pożyczki, po
poręczenia
ręczenia lub innej
podobnej umowy z członkiem zarządu, prokurentem lub likwidatorem spółki
dominującej wymaga zgody zgromadzenia wspólników albo walnego zgromadzenia
spółki dominującej;
- możliwość odstąpienia przez zarząd od badania wkładów niepieniężnych
niepieniężnych;
-Spółka może, bezpośrednio lub pośrednio, finansować nabycie lub objęcie
-Spółka
emitowanych przez nią akcji w szczególności przez udzielenie pożyczki, dokonanie
zaliczkowej wypłaty, ustanowienie zabezpieczenia.

Wydarzenia
 Pierwsza Krakowska Konferencja Giełdowa
Auxilium brało udział w Pierwszej Krakowskiej Konferencji Giełdowej, która odbyła się w dniu 11
października 2008 r. Organizatorem
konferencji był krakowski oddział Stowarzyszenia
Stowarzyszeni
Inwestorów Indywidualnych. W Andel’s Hotel
Hotel Cracow w godz. od 9 do 18 można było wysłuchać
ciekawych wykładów z tematyki rynku kapitałowego oraz prezentacji spółek z regionu małopolski.
Prezentacja Auxilium rozpoczęła się o godzinie 15. Wszystki
Wszystkim akcjonariusz
akcjonariuszom,, klientom
klient
i
inwestorom, którzy uczestniczyli w spotkaniu serdecznie
inwestorom,
serdecznie dziękujemy.
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Auxilium wśród najlepszych MSP
17.10.2008r. w Gazecie Finansowej zostało opublikowane zestawienie 250 Najlepszych Małych i
Średnich Przedsiębiorstw w Polsce. Auxilium znalazło się na 216 pozycji w tym zestawieniu oraz
na 9 pozycji wśród 14 firm w zestawieniu Finanse inne wg. wielkości przychodów za I półrocze
2008 r.

 Udział w konkursie Gazele Biznesu i Innowacyjna Firma
Czwarty kwartał obfituje w różnego rodzaju rankingi i konkursy podsumowujące mijający rok.
Auxilium wysłało ankiety weryfikacyjne do dwóch istotnych konkursów. Pierwszym są Gazele
Biznesu organizowane, a drugim Ranking Firm Innowacyjnych.


Audyt programu Przedsiębiorstwo Fair Play 2008
W dniu 9 października Auxilium przeszło audyt przeprowadzony przez audytora zewnętrznego
Instytutu Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym. To kolejny audyt związany z
Programem Przedsiębiorstwo Fair Play.



Auxilium pod lupą już 4 listopada
Chcąc zobaczyć co kryje się pod lupa Elektronicznego Biuletynu rynku NewConnect zapraszamy
na jego łamy w dniu 4 listopada, gdzie Auxilium będzie miało prezentacje w zakładce „spółka pod
lupą”.



Nowe oddziały Spółki
Gdyński oddział Auxilium końcem listopada będzie współorganizatorem konferencji dotyczącej
zewnętrznych metod finansowania dla firm. We współudziale Gdańskiego Związku Pracodawców
oraz UM Gdańsk, Gdynia, Sopot przygotowywana jest konferencja dla małych i średnich firm z
Pomorza, której tematem będzie możliwość pozyskania kapitału dla rozwoju tego typu
przedsiębiorstw. Oddział spółki w Łodzi wraz z Urzędem Miasta prowadzi cykl szkoleń dla
przedsiębiorców z regionu w tematyce finansowo- podatkowej. Najbliższe szkolenie planowane
jest na 17 listopada.
W związku z dynamicznym rozwojem poszukujemy osób z regionu Wrocławia, Poznania i Katowic,
gotowych do podjęcia wyzwania tworzenia i zarządzania oddziałami w tych miastach. Chcemy by
kolejne nasze oddziały zlokalizowane były na terenie województw Dolnośląskiego,
Wielkopolskiego i Śląska.



Wygasła umowa z autoryzowanym doradcą
Wymogi GPW określają, iż autoryzowany doradca przez okres jednego roku od debiutu emitenta
na rynku pomaga spółce w wypełnianiu przez nią obowiązków spoczywających na emitencie
papierów wartościowych. W związku z faktem, iż dnia 27 września 2008 r. minął rok od debiutu
Auxilium S.A. na rynku NewConnect nasza umowa z Autoryzowanym Doradcą, którym była
Kancelaria Forystek & Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni z Krakowa wygasła z upływem
powyższej daty.



Wyniki za III kwartały 2008 roku
Auxilium S.A. w okresie od 01 stycznia 2008 r. do 30 września 2008r. czyli za trzy kwartały 2008 r
osiągnęło narastająco przychody ze sprzedaży w wysokości 3 791 959,21 złotych i są one wyższe o
67,9 % od przychodów ze sprzedaży narastająco w za trzy kwartały 2007 roku. Zysk operacyjny
narastająco za trzy kwartały 2008 roku wyniósł 625 429,08 zł i jest on wyższy od zysku
operacyjnego za trzy kwartały 2007 roku o 17%. Zysk finansowy za dziewięć miesięcy 2008 roku
wynosi 51 542,72 zł i jest wyższy od zysku finansowego za analogiczny okres 2007 roku o 60,1%.
Zysk netto za trzy kwartały 2008 roku wyniósł 546 147,80 złotych i jest on wyższy o 19% od zysku
netto za trzy kwartały 2007 roku. Na koniec trzeciego kwartału Spółka ma podpisanych 239
umów ogółem w tym 53 umowy na prowadzenie księgowości i 186 umów na badanie
sprawozdań finansowych. W okresie od 1 lipca 2008 roku do 30 września 2008 roku czyli w
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trzecim kwartale 2008 roku przychody ze sprzedaży wyniosły 642 729,76 i były wyższe od
przychodów ze sprzedaży osiągniętych w trzecim kwartale 2007 roku o 41,80%. Zysk operacyjny
w trzecim kwartale 2008 roku wyniósł 29 527,98. Zysk finansowy w trzecim kwartale 2008 roku
wyniósł 26 714,52 zł w porównaniu ze stratą w wysokości 11 614,71 zł w analogicznym kwartale
roku 2007. Zysk netto
netto w trzecim kwartale 2008 roku wyniósł 44 297,50 zł.


Zapowiedzi
•

29 października 2008 r. – Auxilium weźmie udział w Targach Pracy odbywających się
w Warszawie w Pałacu Kultury i Nauki w godz. od 10 do 17

•

17-18
18 listopada
listopad 2008 r. –Auxilium
Auxilium będzie jednym z prelegentów podczas Konferencji
Konferencj
dotyczącej Franczyzy, która odbywać się będzie w Warszawie w Hotelu Courtyriad by
dotyczącej
Mar
Marriott

•

27 listopad
istopada 2008 r.r. Konferencja organizowana przy
prz współudziale Auxilium oddział
Gdynia oraz Gdański Związekk Pracodawców
Pracodawców i Urząd Miasta Gdańsk, Gdynia, Sopot.
Sopot

Statystyka notowań giełdowych we
we wrześniu 2008 r.
Lp.
1
2
3
4
5
6
7

Wyszczególnienie
Kurs akcji maksymalny
Kurs akcji minimalny
Kurs akcji średni ważony wolumen
Wartość obrotu ogółem
Średnia transakcja
Wolumen obrotu ogółem
Średni wolumen obrotu na sesję

Media o nas


Głos Tygodnik Nowohucki 16.10.2008
“Wiedza
Wiedza obniża ryzyko”
ryzyko

 Gazeta PrawnaPrawna 13.10.2008
13.
“Wypowied
ypowiedź eksperta
ekspert z Auxilium ”
 Franchising – październik 2008
“Auxilium buduje sieć partnerską”

Wartość
4,08
3,35
3,63
658
1 411
90 514
4 114

Jednostka
zł
zł
zł
tys. zł
zł
akcja
akcja
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 Gazeta PrawnaPrawna 29.09.2008
29.09
“Warto wydać standard o płatnościach akcjami”
 Gazeta PrawnaPrawna 18.09.2008
“Prawnik Auxilium S.A. odpowiada jakie opłaty wnosi się przy składaniu skargi do WSA”
 Parkiet – 18.09.2008
„Auxilium
Auxilium zamiast HLB Frąckowiak-nowy
Frąckowiak nowy auditor TelForceOne”
TelForceOne
 Gazeta PrawnaPrawna sierpień 2008
“Cykl wypowiedzi ekspertów z Auxilium w sprawie Ustawy o Biegłych Rewidentach i ich
Samorządzie”
 Rzeczpospolita – 29.08.2008
“Partnerski sposób do ekspansji marki”
 Parkiet -31.07.2008
31.07.2008
”Auxilium plany roczne już zrealizowane”
”Auxilium-plany

Kontakt
Siedziba Główna Kraków
31-564
564 Kraków, Al. Pokoju 84
Sekretariat:
tel: 012 425 80 53, 686 03 30, 686 30 05
fax: 012 425 91 47
tel. kom.:+48 602 77 29 76 lub 501 86 44 13
e-mail: auxilium@auxilium.com.pl
Oddział Łódź
ul. Łagiewnicka 54/56 lok 309, 91-463 Łódź
nr. tel: 042/ 255 58 64; fax: 042/ 255 58 65
tel. kom. 508 056 221
Oddział Gdynia
ul. Starowiejska 47/12, 81-363 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

