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AUXILIUM - obiecywane połączenie właśnie się zbliża

Auxilium S.A. krakowska Spółka audytorsko księgowo doradcza, od 2007 roku notowana na rynku NewConnect podała do publicznej wiadomości,
że podpisała list intencyjny, który jest deklaracją, że połączy się z firmą ECA Group - firma zajmująca 13 pozycje w rankingu firm audytorskich
dziennika Rzeczpospolita- w ramach której funkcjonują spółki ECA Seredyński i Partnerzy Sp. z o.o. pod marką Europejskie Centrum Audytu Sp. z
o.o., ECA Wójciak i Partnerzy Sp. z o.o.. oraz ECA Szkolenia – Roman Seredyński. Jak podkreśla prezes Auxilium Zofia Podhorodecka głównym
celem rychłego połączenia obu podmiotów ma być zwiększenie kapitalizacji Auxilium umożliwiające przejście na rynek główny warszawskiego
parkietu oraz powstanie dużej, znaczącej firmy audytorsko –księgowo-doradczo-szkoleniowej zarówno w branży jak i na rynku lokalnym. Powstały w
wyniku połączenia nowy podmiot, łączący w sobie potencjał dwóch uznanych na Polskim rynku spółek, przejdzie do ścisłego grona liderów rynku
audytorsko – księgowo-doradczo-szkoleniowego i biorąc pod uwagę planowane przychody oraz ilość obsługiwanych klientów, znajdzie się w ścisłej
czołówce firm audytorskich oraz pierwszej dziesiątce firm w rankingach branżowych w Polsce. Prezes giełdowej Spółki od kilku miesięcy poszukiwała
partnera biznesowego, z którym połączenie pozwoli na zajęcie pozycji lidera na rynku usług audytorskich, księgowych oraz doradztwa podatkowego
. Nie ukrywaliśmy, że w obliczu zmieniającej się sytuacji na rynku księgowo doradczym oraz audytorskim tylko duże i renomowane podmioty mają
dalsze perspektywy rozwoju. Rynek ulega konsolidacji i stąd utwierdzające się w nas przekonanie, że może na nim zabraknąć miejsca dla małych
podmiotów, o zawężonym portfelu oferowanych usług -podkreśla Zofia Podhorodecka. Prowadziliśmy wiele rozmów z podmiotami zarówno z branży
jak i z podmiotami, które byłyby w stanie uzupełnić portfel oferowanych przez nas usług o nowe propozycje. Dziś możemy powiedzieć, że wybraliśmy
firmę z pierwszej piętnastki firm audytorskich w Polsce, która dynamicznie się rozwija, w jej szeregach pracuję wybitni specjaliści w zakresie audytu,
doradztwa prawno – podatkowego i księgowości. ECA Group podobnie jak i Auxilium zajmuje wysokie pozycje w rankingach branżowych
publikowanych przez Rzeczpospolita i Gazetę Prawną, nowy podmiot bazujący na potencjale dwóch tak dużych firm znajdzie się w ścisłym gronie
liderów rynku audytorsko – księgowego w Polsce. Połączenie przyniesie wiele pozytywnych aspektów nie tylko obu podmiotom, ale również jej
klientom. Nowo powstała spółka źródła swojego sukcesu upatrują przede wszystkim w dobrze dobranym zespole pracowników, których
profesjonalizm i doświadczenie pozwolą zwiększyć grono Klientów o duże i średnie przedsiębiorstwa z kluczowych sektorów rynkowych, jak również
małe, szybko rozwijające się podmioty, prowadzące działalność gospodarczą zarówno na terytorium Polski jak i Unii Europejskiej. Nowy podmiot
powstały w wyniku połączenia zamierza świadczyć usługi także na rzecz Spółek i Grup Kapitałowych notowanych na Giełdzie Papierów
Wartościowych w Warszawie oraz Spółek wprowadzających po raz pierwszy akcje do obrotu giełdowego.

Relacje i korespondencja z Inwestorami wciąż nienaganna

Auxilium ponownie znalazło się w grupie Spółek biorących aktywny udział w "Akcji Inwestor", której pomysłodawcą i realizatorem jest

dziennik Puls Biznesu. W przeprowadzonym kwartalnie przeglądzie spółek do sześćdziesięciu już wyróżnionych podmiotów dołączyło
kolejnych 18. Wszystkie te spółki (pełna lista spółek dostępna na www.pb.pl), aktywnie uczestniczą w dialogu z inwestorami, szybko
odpowiadając na wszystkie ich pytania zadawane za pośrednictwem tej platformy komunikacji. W gronie wyróżnionych już po raz
drugi znalazło się AUXILIUM.

Auxilium rozwija usługi doradztwa giełdowego

Zarząd Auxilium S.A. podpisał kolejną już 7 umowę na świadczenie usług autoryzowanego doradcy rynku NewConnect. Dla firmy z branży
motoryzacyjnej z siedzibą w Gliwicach, Auxilium będzie świadczyć usługi autoryzowanego doradcy związane z ubieganiem się o wprowadzenie do
obrotu i pierwszym notowaniem instrumentów finansowych - akcji tej spółki w Alternatywnym Systemie Obrotu oraz usługi doradcze zgodnie z
regulaminem ASO od pierwszego dnia notowania instrumentów finansowych na rynku NewConnect.

Auxilium dla Inwestorów i Akcjonariuszy

Auxilium począwszy od stycznia 2011 roku będzie publikowało comiesięcznie specjalne wydanie newslettera skierowanego do
Akcjonariuszy spółki oraz Inwestorów. W publikacji tej znajdą sie najistotniejsze kwestie związane ze spółką, jej otoczeniem, wynikami
i strategią. Wszystkich zainteresowanych otrzymywaniem "Newslettera Inwestor" prosimy o przesłanie informacji zwrotnej z treścią
"NEWSLETTER INWESTOR"

Bielsko Biała - bedzie nowy stadion

Wojewoda śląski odrzucił protest grupy mieszkańców budynków położonych nieopodal stadionu miejskiego w Bielsku-Białej. Dzięki temu otworzyła
się droga do ogłoszenia przetargu na budowę i rozpoczęcia prac. Obiekt ma być gotowy wiosną 2013 roku. Budowa stadionu ma być prowadzona
etapami, począwszy od wiosny 2011 roku. Całość powinna zostać zakończona w dwa lata. Według szacunków budowa stadionu ma kosztować około
100 milionów złotych. Nowy bielski stadion miejski pomieści 15 tysięcy kibiców. Wszystkie trybuny będą zadaszone. Obecny stadion pochodzi
z końca lat 50. XX wieku.

Gdynia - pretendentem do organizacji Żeglarskich Mistrzostw Świata w 2014r.

Gdynia ubiega się o organizację Żeglarskich Mistrzostw Świata klas olimpijki ISAF w 2014 r.
Wśród konkurentów Gdyni jest siedem miast z czterech kontynentów. Decyzje kto będzie organizatorem będą znane w lutym 2011 r. Obok Gdyni
o organizację mistrzostw ubiegają się: Haga (Holandia), Santander (Hiszpania), Busan (Korea), Buenos Aires (Argentyna), Kingston (Kanada),
Qingdao (Chiny), Aarhus (Dania). Niemniej jednak tak dużej konkurencji Gdynia ma duże szanse. Młodzieżowe Mistrzostwa Świata ISAF 2004,
mistrzostwa Europy w różnych klasach olimpijskich czy tegoroczne Gdynia Saling Days zostały docenione zarówno przez władze światowej federacji,
jak i samych zawodników. Te pozytywne oceny zwiększają szanse Miasta na organizację imprezy. Żeglarskie Mistrzostwa Świata klas olimpijkach
ISAF rozgrywane są co cztery lata. Przez 16 dni przedstawiciele wszystkich dziesięciu konkurencji olimpijskich: 470 kobiet i mężczyzn, 49er, Finn,
Laser, Laser Radial, RS:X kobiet i mężczyzn, Star, Match Racine kobiet, walczą nie tylko o medale, ale również o kwalifikacje do Igrzysk
Olimpijskich. Spodziewać się można ok. 1600 zawodników z 80 państw. To prócz emocji sportowych, również duże wydarzenie wspierające
gospodarkę miasta.

Łódź - tu powstanie hotel za miliony euro

40 mln euro kosztować ma budowa hotelu DoubleTree by Hilton, który powstanie przy ul. Łąkowej w Łodzi na terenie dawnej łódzkiej Wytwórni
Filmów Fabularnych. Czterogwiazdkowy hotel ma zostać otwarty najpóźniej do połowy 2013 roku, a jego wystrój wnętrz oraz wygląd elewacji
budynku będzie nawiązywał do tradycji filmowych miasta. W szklaną elewację będzie wkomponowana interpretacja kadru z filmu "Zakazane
piosenki", pierwszego powojennego filmu zrealizowanego właśnie w dawnej WFF przy ul. Łąkowej. Hotel będzie liczył 10-pięter, ma mieć 191 pokoi,
w tym 12 typu junior i apartament prezydencki. W hotelu znajdą się także biura najwyższej klasy A, kino, osiem sal konferencyjnych, business centre
oraz restauracja dla 287 osób. Na ostatnim piętrze znajdować się będzie kompleks SPA z basenem. Powstanie także podziemny parking.
Inwestorami obiektu są spółka Film Hotel, Grupa Toya oraz konsorcjum banków. Wartość inwestycji szacowana jest na ok. 40 mln euro.

Wyniki Auxilium za październik 2010r.

Przychody ze sprzedaży ogółem w miesiącu październiku 2010 roku osiągnęły poziom 281.789,20 zł i są niższe o 0,81 % od przychodów ogółem
zrealizowanych w analogicznym miesiącu roku 2009. Zysk bilansowy zrealizowany w październiku 2010 roku wyniósł 26.742,13 zł i jest niższy o
88% od zysku bilansowego zrealizowanego w październiku 2009 roku. Zarząd Auxilium informuje, że znacząca różnica w realizacji zysku
bilansowego spowodowana jest faktem, iż w październiku 2009 roku zysk bilansowy uwzględniał realizację inwestycji w udziały BBC. W październiku
2010 roku jest to zysk zrealizowany w oparciu o bieżącą działalność Emitenta. Narastająco przychody ze sprzedaży ogółem za dziesięć miesięcy
2010 r. wyniosły 6.007.616,01 zł i są wyższe o 11,5% od przychodów wypracowanych w okresie styczeń-październik 2009 roku. Zysk bilansowy za
dziesięć miesięcy 2010 roku jest o 0,25 % niższy w porównaniu z analogicznym okresem 2009 roku i wynosi 1.349.040,71zł.

STATYSTYKA NOTOWAŃ GIEŁDOWYCH AUXILIUM W PAŹDZIERNIKU 2010 r.

Lp wyszczególnienie

wartość jednostka

1

kurs akcji maksymalny

5,29

zł

2

kurs akcji minimalny

4,81

zł

3

kurs akcji średni ważony wolumen

4,98

zł

4

wartość obrotu ogółem

502

tys. zł

5

średnia transakcja

1 486

zł

6

wolumen obrotu ogółem

50 381

akcja

7

średni wolumen obrotu na sesję

2 399

akcja

W ostatnim miesiącu o Auxilium pisały następujące gazety:
Puls Biznesu 26.11.2010 Auxilium łączy się z ECA Group
Parkiet 26.11.2010 Auxilium-wkrótce połączenie z ECA Group
Dziennik Gazeta Prawna 22.11.2010 Interpretacje podatkowe:koniec roku i inwentaryzacja
Dziennik Gazeta Prawna 19.11.2010 Kiedy wynajmować pokoje w ramach agroturystyki
Dziennik Gazeta Prawna 18.11.2010 Wzrosną kary za błędy podatkowe
ERGO Dwutygodnik Podatkowy listopad 2010 Gdzie czeka list od fiskusa?
Dziennik Gazeta Prawna 18.11.2010 Gdzie należy zgłosić zawarcie umowy-zlecenia
Miesięcznik Kapitałowy listopad 2010 NewConnect na celowniku franczyzodawców
Dziennik Gazeta Prawna 15.11.2010 Jak ująć zaliczkę otrzymaną od kontrahenta w
sprawozdaniu firmy
Dziennik Gazeta Prawna 15.11.2010 Sprzedaż sprzętu ratowniczo-gaśniczego z 22-proc. VAT
Dziennik Gazeta Prawna 12.11.2010 Ryczałtowiec może rozliczyć stratę z najmu
Dziennik Gazeta Prawna 12.11.2010 Do limitu wlicza się wszystkie przychody
Dziennik Gazeta Prawna 09.11.2010 Piąty ośrodek nie jest potrzebny
Dziennik Gazeta Prawna 08.11.2010 Czy ryczałt na samochód pracownika można zmniejszać
Dziennik Gazeta Prawna 04.11.2010 Czy podatek zapłacą wszyscy właściciele
wyodrębnionych lokali
Dziennik Gazeta Prawna 02.11.2010 Można zrezygnować ze sprawozdania
Dziennik Gazeta Prawna 20.10.2010 Spółki mogą składać raporty uproszczone
Dziennik Gazeta Prawna 20.10.2010 Prenumeratę księguje się bezpośrednio w koszty
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