Mamy przyjemność poinformować, ze Instytut Bezpieczeństwa Biznesu Sp. z o.
(Warszawa) doradzał i współprowadził proces umiejscowienia nowej działalności Serwisu
KantorOnline.pl należącego do TNN Finance S.A. będącej spółką zależną od Inwestycje.pl
SA (notowanej na GPW) w Rumunii i pozostaje Doradcą KantoruOnline w jego ekspansji
biznesowej w Europie Poludniowo-Wschodniej".
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Zarząd Inwestycje.pl SA ("Spółka") informuje, iż w dniu 12.12.2016 powziął informację o
zarejestrowaniu w rumuńskim rejestrze przedsiębiorców spółki pod firmą VALUEPOINT S.A.
("VALUEPOINT").
Kapitał zakładowy spółki VALUEPOINT S.A. wynosi 550.000 RON i dzieli się na 5500 akcji, o
nominale 100 RON każda. Spółka za pośrednictwem TNN Finance S.A. (spółka zależna)
posiada 60% udziału w kapitale zakładowym. Z początkiem 2017 roku VALUEPOINT rozpocznie
działalność operacyjną w zakresie elektronicznej wymiany walut w Rumunii. Kraj ten został
wybrany z uwagi na sprzyjające uwarunkowania rynkowe, w tym przede wszystkim duży
stopień migracji ludności do krajów UE oraz niskie nasycenie usługami elektronicznej wymiany
walut.
Kolejnym celem spółki będzie uruchomienie serwisu wymiany walut w innych krajach Europy
Środkowo-Wschodniej w latach 2017-2021. Inwestycje zagraniczne w rozwijających się krajach
środkowoeuropejskich gdzie zostanie przeniesiony, dostosowany i wprowadzony
dotychczasowy model sprzedaży, pozwolą na dywersyfikację źródeł przychodów Grupy w
najbliższych latach. Sprawdzony model biznesowy oraz dotychczasowe doświadczenie
pozwolą Grupie Inwestycje.pl zbudować silną pozycję na rynkach objętych ekspansją.
Powyższe zdarzenie wpisuje się w realizację strategii rozwoju działalności Grupy Kapitałowej
Inwestycje.pl, o której Spółka informowała raportem EBI nr 17/2015 z dnia 29.09.2015 r.
Informacja została uznana przez Zarząd Inwestycje.pl S.A. za istotną z powodu strategicznego
znaczenia uruchomienia zagranicznych struktur dla rozwoju oferty w segmencie elektronicznej
wymiany walut.

We have a pleasure to inform that the Institute for Business Security Ltd (IBB) [Warsaw,
PL] advised on and coordinated the process of expansion of the activity of TNN Finance SA
(Poland) , a company being a subsidiary of Inwestycje.pl SA (the latter listed on the Warsaw
Stock Exchange) into Romania. TNN Finance SA has retained the services of IBB Ltd in its
further expansion in South-East Europe.

*Excerpt from from the current report of Inwestycje.pl :
The Management Board of Inwestycje.pl SA (Poland) announces that on 12.12.2016
was notified about the registration of the company ValuePoint SA in the Romanian
Commercial Register. The capital of the company ValuePoint SA is 550,000 RON, number of
shares 5,500 with a nominal value of 100 RON each.
Inwestycje.pl SA through TNN Finance SA (subsidiary) holds 60 % of the share capital.
At the beginning of 2017 ValuePoint will start the operations of the electronic money
exchange platform in Romania. This country was chosen because of the favorable market
conditions, including the high level of population migration to EU countries , growing
economy and international trade.
The company will launch online exchange services in other countries of South and
East Europe in the years 2017-2021. A proven business model and previous experience of
Inwestycje.pl SA allow the Group to build a strong position in the markets covered by the
expansion.

