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 Pozostałe informacje zgodnie z §91 ust.6 i 8    
Rozporz�dzenia 
 
Ust.6 
Skutki zmian w strukturze jednostki gospodarczej 
 
    W spółce w opisywanym okresie sprawozdawczym nie wyst�piły 
zdarzenia (poł�czenie jednostek, przej�cie lub sprzeda� jednostek, 
inwestycje długoterminowe, podział, restrukturyzacja i zaniechanie 
działalno�ci ), które wpłyn�łyby na zmian� struktury jednostki i przyniosły 
ewentualne skutki tych zmian.   
 
 
 Wskazanie akcjonariuszy posiadaj�cych bezpo�rednio lub 
po�rednio przez podmioty zale�ne co najmniej 5% ogólnej liczby 
głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta na dzie� przekazania 
raportu kwartalnego wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez 
te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale 
zakładowym, liczby głosów z nich wynikaj�cych i ich procentowego 
udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu oraz 
wskazanie zmian w strukturze własno�ci znacznych pakietów akcji 
emitenta  
 
               

Imi� i nazwisko lub 
nazwa firmy 

liczba 
posiadanych 

akcji 

udział w 
kapitale 

zakładowym 
liczba głosów na 

WZA 

udział w 
ogólnej 
liczbie 
głosów 

Grzegorz Siewiera 1 082 000 35,30% 5 266 000 72,62% 

 
 

Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji Emitenta lub 
uprawnie� do nich przez osoby zarz�dzaj�ce i nadzoruj�ce 
Emitenta, zgodnie z posiadanymi przez Emitenta informacjami, w 
okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego  
( prospektu) 
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Zestawienie stanu posiadania akcji emitenta przez osoby zarz�dzaj�ce i 
nadzoruj�ce emitenta: 
 
 

Akcjonariusz Funkcja w spółce  

Stan na 
14.02.2007- na 
dzie� przekazania 
raportu 

Stan na dzie� 
zatwierdzenia 
prospektu – 
24.11.2006 

Zmiany w 
stanie 
posiadania 
akcji 

Grzegorz Siewiera Prezes Zarz�du 1.082.000 akcji 1.082.000 akcji  Bez zmian 

Paweł Tarnowski Wiceprezes Zarz�du 302.680 akcji 370.680 akcji  - 68.000 akcji 

Paweł Podgórny Członek Zarz�du 104.815 akcji 130.815 akcji   - 26.000 akcji 

 
 
 Wskazanie post�powa� tocz�cych si� przed s�dem, organem 
wła�ciwym dla post�powania arbitra�owego lub organem 
administracji publicznej 
 
    Przed s�dem ,organem wła�ciwym dla post�powania 
arbitra�owego lub organem administracji publicznej nie tocz� si� �adne 
post�powania dotycz�ce zobowi�za� albo wierzytelno�ci Emitenta 
których warto�� stanowiłaby co najmniej 10% kapitałów własnych 
Emitenta. 
 
Czynniki , które w ocenie emitenta b�d� miały wpływ na osi�gni�te 
wyniki w perspektywie kolejnego kwartału 
 
  
    Podstawowym czynnikiem, który b�dzie miał wpływ na wynik 
finansowy I kwartału 2007 roku jest zakup 100% udziałów w spółce 
Softech Sp. z o.o. (o ile zostanie podpisana ostateczna umowa - umow� 
przedwst�pn� nabycia udziałów podpisano w dniu 19.01.2007).  

 
 
Ust.8 

Skrócone sprawozdanie finansowe nie podlegało badaniu ani 
przegl�dowi przez podmiot uprawniony do badania sprawozda� 
finansowych 


