
Niniejsza elektroniczne wersja prospektu emisyjnego COMP Rzeszów S.A. jest 
publikowana jedynie w celach informacyjnych. 

Prospekt w formie drukowanej został udostępniony do publicznej wiadomości  
w dniu 12 sierpnia 2004 r. i będzie dostępny przez cały okres Publicznej Oferty  
w: siedzibie Emitenta, siedzibie Oferującego, w Punktach Obsługi Klientów domu 
maklerskiego przyjmującego zapisy na akcje, w Dziale Promocji Giełdy Papierów 
Wartościowych w Warszawie S.A. (Warszawa, ul. Książęca 4) oraz w Centrum 
Informacyjnym Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (Warszawa, Pl. Powstańców 
Warszawy 1). 

Organem nadzoru nad rynkiem kapitałowym w Rzeczypospolitej Polskiej jest 
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd z siedzibą w Warszawie. 

Akcje Serii A i B zostały wprowadzone do publicznego obrotu w trybie art. 61 ust. 
1 ustawy Prawo o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi. 

W Publicznej Subskrypcji, której dotyczy niniejszy Prospekt, można uczestniczyć 
wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Na terytoriach innych państw 
Prospekt może być traktowany jedynie jako materiał informacyjny. 

 



PROSPEKT EMISYJNY AKCJI 

COMP Rzeszów Spółka Akcyjna
z siedzibą w Rzeszowie

 Adres głównej strony internetowej: http://www.comprzeszow.pl
Wprowadzający Akcje Serii A do publicznego obrotu:

Adam Góral 
oraz

Polish Enterprise Fund L.P. z biurem głównym przy 1 Exchange Place Suite 1000 Jersey City, NJ 07302 Stany Zjednoczone Ameryki; 
reprezentowana przez Enterprise Investors Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Na podstawie niniejszego Prospektu wprowadza się do publicznego obrotu:
3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 groszy każda,

nie więcej niż 450.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 groszy każda, 
oraz oferuje się w publicznym obrocie:

1.545.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 groszy każda, 
450.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 groszy każda.

Cena emisyjna Akcji Serii B (przy założeniu maksymalnej wielkości emisji)

Cena emisyjna 
(zł)

Prowizja subemitentów 
i inne koszty (zł)

Rzeczywiste wpływy Emitenta 
(zł)

na jednostkę  2,11 

Razem  950.000 

Cena sprzedaży Akcji Serii A

Cena sprzedaży 
(zł)

Prowizja i inne koszty 
(zł)

Rzeczywiste wpływy 
Wprowadzających (zł)

na jednostkę  1,11 

Razem  1.715.000 

Koszty wspólne Publicznej Oferty Subskrypcji oraz Publicznej Oferty Sprzedaży zostają zaliczone do kosztów Publicznej Oferty Subskrypcji.

Publiczna Oferta obejmuje:
– Ofertę Subskrypcji 450.000 Akcji Serii B oraz 
– Ofertę Sprzedaży 1.545.000 Akcji Serii A.
Akcje Serii B oferowane są w drodze publicznej oferty z wyłączeniem prawa 
poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. 
Akcje Serii B i Akcje Serii A (Akcje Oferowane) oferowane są łącznie w ramach 
Publicznej Oferty bez ich rozróżniania na etapie składania zapisów przez inwe-
storów. W konsekwencji inwestorom składającym zapisy w ramach Publicznej 
Oferty mogą być przydzielone zarówno Akcje Serii A, jak i Akcje Serii B.
Akcje w Publicznej Ofercie oferowane są w dwóch transzach – Transzy Indywi-
dualnej i Transzy Kwalifikowanej.
W Transzy Kwalifikowanej zapis na akcje będzie mógł złożyć inwestor, do któ-
rego skierowane zostanie wezwanie do złożenia zapisu, oraz inni inwestorzy 
pod warunkiem, iż złożony przez nich zapis będzie opiewał na więcej niż 2.000 
akcji. Zapisy w Transzy Indywidualnej będą mogły być składane na nie więcej 
niż 2.000 akcji.
Zapisy na akcje oferowane w Publicznej Ofercie w Transzy Kwalifikowanej 
poprzedzone zostaną procedurą tworzenia księgi popytu (book building), na 
podstawie której Emitent (w stosunku do Akcji Serii B) i Wprowadzający (w 
stosunku do Akcji Serii A) w porozumieniu z Oferującym wyznaczą odpowiednio 
ostateczną cenę emisyjną Akcji Serii B i ostateczną cenę sprzedaży Akcji Serii A. 
Deklaracje składane przez inwestorów w procesie tworzenia księgi popytu będą 
miały dla inwestorów charakter wiążący, co oznacza obowiązek złożenia i opła-
cenia zapisu w przypadku, gdy inwestor zostanie wezwany do złożenia zapisu, 
przy czym wezwanie może dotyczyć ilości akcji nie większej niż zadeklarowana 
przez inwestora w Deklaracji przy danym poziomie ceny.
Po przeprowadzeniu badania popytu na akcje i w zależności od wysokości usta-
lonej ceny emisyjnej NWZA Emitenta może podjąć decyzję o zmniejszeniu liczby 
Akcji Serii B oferowanych do objęcia. Ewentualna decyzja NWZA będzie miała 
charakter uchwały zmieniającej uchwałę o emisji Akcji Serii B.
Po przeprowadzeniu badania popytu na akcje i w zależności od wysokości 
ujawnionego popytu Wprowadzający mogą podjąć decyzję o zmniejszeniu 
liczby akcji objętych Ofertą Sprzedaży lub decyzję o odstąpieniu od przeprowa-
dzenia Oferty Sprzedaży. Decyzje Wprowadzających dotyczące ewentualnego 
zmniejszenia liczy akcji objętych Ofertą Sprzedaży lub odstąpienia od Oferty 
Sprzedaży zostaną podane do publicznej wiadomości przed rozpoczęciem 
przyjmowania zapisów w Transzy Kwalifikowanej. Zarząd Emitenta może zdecy-

dować o przesunięciu Akcji Serii B pomiędzy transzami, w tym również o za-
oferowaniu Akcji Serii B tylko w ramach Transzy Kwalifikowanej. Sytuacja, 
w której Akcje Serii B będą oferowane tylko w Transzy Kwalifikowanej, może  
wystąpić tylko w przypadku, gdy Wprowadzający nie podejmą decyzji o od-
wołaniu Oferty Sprzedaży (w Transzy Indywidualnej oferowane wtedy będą 
Akcje Serii A objęte Ofertą Sprzedaży). Informacja o takiej decyzji zostanie 
podana do publicznej wiadomości w komunikacie informującym o wynikach 
subskrypcji. Oferta Sprzedaży zostanie przeprowadzona tylko w sytuacji, gdy 
objęte i subskrybowane zostaną wszystkie Akcje Serii B ostatecznie oferowane 
przez Emitenta do objęcia.
Zarząd Emitenta (w odniesieniu do Akcji Serii B) oraz Wprowadzający (w od-
niesieniu do Akcji Serii A) mogą również podjąć decyzje o przesunięciu akcji 
pomiędzy transzami, także w trakcie dokonywania przydziału akcji.
Zapisy na Akcje Oferowane w Transzy Indywidualnej przyjmowane będą od 8 do 10 
września 2004 r. W przypadku wystąpienia nadsubskrypcji przydział akcji w Transzy 
Indywidualnej zostanie dokonany na zasadach proporcjonalnej redukcji. 
Zapisy na Akcje Oferowane w Transzy Kwalifikowanej przyjmowane będą od 
14 do 15 września 2004 r. W przypadku wystąpienia nadsubskrypcji, przydział 
akcji w Transzy Kwalifikowanej zostanie dokonany, z uwzględnieniem preferencji 
wynikających z uczestnictwa w budowie księgi popytu. Szczegółowe zasady 
dystrybucji Akcji Serii A i Akcji Serii B zostały przedstawione w rozdziale III pkt 11 
Prospektu. Przeprowadzenie subskrypcji Akcji Serii B nie nastąpi w trybie wyko-
nania umowy o subemisję usługową.
Akcje Emitenta nie były do tej pory przedmiotem obrotu na rynku regulowanym. 
Zamiarem Emitenta jest Wprowadzenie Akcji Serii A, Akcji Serii B oraz Praw do 
Akcji Serii B do obrotu na rynku urzędowym (podstawowym) GPW. Zamiarem 
Emitenta jest, aby notowanie Akcji Serii A i Praw do Akcji Serii B rozpoczęło się 
równocześnie. Emitent przewiduje, iż notowanie Akcji Serii A i Praw do Akcji 
Serii B rozpocznie się we wrześniu 2004 r.
Główne czynniki ryzyka: czynniki ryzyka związane z otoczeniem Emitenta, 
czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta, czynniki ryzyka związane 
z rynkiem kapitałowym i wtórnym obrotem akcjami. Szczegółowy opis czynni-
ków ryzyka zawarty został w rozdziale I pkt 2 niniejszego Prospektu.
Wprowadzenie papierów wartościowych Emitenta do publicznego obrotu 
odbywa się wyłącznie na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w Pro-
spekcie, który jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym 
informacje o ofercie i Emitencie.

Oświadczenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd oceniła, że w przedstawionych dokumentach zostały zamieszczone wszystkie informacje i dane wymagane przepisami prawa. 
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ryzyka inwestycyjnego związanego z nabywaniem papierów wartościowych oferowa-
nych w niniejszym prospekcie emisyjnym. Komisja podkreśla, że odpowiedzialność za wybór procedury oferty spoczywa na Emitencie, zaś odpowiedzialność za jej 
przeprowadzenie na domu maklerskim, pełniącym funkcję oferującego. Decyzją nr DSP/E/4110/16/29/2004 z dnia 13 lipca 2004 r. Komisja Papierów Wartościowych 
i Giełd dopuściła do publicznego obrotu papiery wartościowe objęte tym prospektem emisyjnym.

Podmiotem oferującym papiery wartościowe Emitenta w publicznym obrocie jest:

Millennium Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 123 A
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Prospekt został sporządzony w Warszawie w dniu 22 kwietnia 2004 r. i zawiera informacje aktualizujące jego treść 
do dnia 28 czerwca 2004 r., o ile inaczej nie wskazano w Prospekcie. Termin ważności Prospektu upływa z dniem 
dokonania przydziału Akcji Oferowanych, jednak nie później niż 31 grudnia 2004 r. Termin ważności Prospektu upły-
wa również w dniu ogłoszenia o niedojściu subskrypcji Akcji Serii B do skutku lub dniu ogłoszenia o odstąpieniu 
przez Emitenta od przeprowadzenia subskrypcji lub o odwołaniu subskrypcji. 

Prospekt w formie drukowanej wraz z załącznikami i danymi aktualizującymi jego treść zostanie udostępniony do pu-
blicznej wiadomości co najmniej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia subskrypcji Akcji Oferowanych, a także w okresie 
jego ważności w siedzibie Emitenta w Rzeszowie, al. Armii Krajowej 80, w siedzibie Oferującego w Warszawie, Al. Je-
rozolimskie 123 A, w Centrum Informacyjnym Komisji Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie, pl. Powstańców 
Warszawy 1, w Centrum Promocji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., ul. Książęca 4, oraz w Punk-
tach Obsługi Klientów wymienionych w Załączniku nr 7 do Prospektu, a także dodatkowo w formie elektronicznej 
w sieci Internet na stronie http://www.comprzeszow.pl. 

Ponadto w trakcie trwania subskrypcji w siedzibie Emitenta będą udostępnione do wglądu następujące dokumenty:

– kopie raportów z badania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Emitenta za 
lata obrotowe: 2001, 2002 oraz 2003,

– kopia aktualnego odpisu z Rejestru Przedsiębiorców KRS,

– tekst aktualnego Statutu Emitenta,

– kopie aktów notarialnych – protokoły Walnych Zgromadzeń obejmujących utworzenie Emitenta i kolejne zmiany 
jego Statutu.

Skrót Prospektu zostanie opublikowany w dzienniku ogólnopolskim „Gazeta Giełdy PARKIET” równocześnie z udo-
stępnieniem Prospektu do publicznej wiadomości.

W związku z papierami wartościowymi objętymi Prospektem nie będą wystawiane poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej kwity depozytowe, o których mowa w art. 96 Ustawy.

Od dnia udostępnienia Prospektu do publicznej wiadomości, w okresie jego ważności, Emitent będzie przekazywał 
równocześnie Komisji i Giełdzie informacje o każdej zmianie danych zawartych w niniejszym Prospekcie niezwłocz-
nie po zajściu zdarzenia lub powzięcia o nim wiadomości, nie później jednak niż w terminie 24 godzin, zaś po upły-
wie 20 minut od chwili przekazania informacji tym podmiotom – także Polskiej Agencji Prasowej (PAP).

W przypadku gdy informacje, o których mowa powyżej, mogłyby w znaczący sposób wpłynąć na cenę lub wartość 
papierów wartościowych, Emitent opublikuje je w dzienniku „Gazeta Giełdy PARKIET” w terminie 7 dni od dnia po-
wzięcia informacji. 

Oferujący oświadcza, że nie planuje działań dotyczących stabilizacji kursu akcji Emitenta przed, w trakcie oraz po 
przeprowadzeniu oferty.
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Rozdział I – Podsumowanie i czynniki ryzyka

ROZDZIAŁ I – Podsumowanie i czynniki ryzyka

1. Streszczenie najważniejszych informacji o Emitencie

1.1. Specyfika i charakter działalności Emitenta i jego Grupy Kapitałowej
COMP Rzeszów S.A. jest dynamicznie rozwijającą się spółką informatyczną od początku swej działalności tworzą-
cą i wdrażającą wysoce zaawansowane systemy informatyczne spełniające oczekiwania najbardziej wymagających 
grup klientów z sektora bankowego, instytucji finansowych oraz przedsiębiorstw. Zajmowana trzecia pozycja wśród 
polskich producentów oprogramowania dla sektora bankowego (źródło: Teleinfo 500 – szerzej pkt 2, rozdział V Pro-
spektu) jest konsekwencją wielu lat pracy, najwyższej jakości świadczonych usług oraz doświadczenia nabytego we 
współpracy z bankami zachodnimi. Oferowane przez Spółkę rozwiązania software’owe, wielokrotnie wysoko oce-
niane przez konsultantów zachodnich, zaliczane są dzisiaj do ścisłej polskiej czołówki.

Spółka pozostaje jedyną polską firmą informatyczną, która buduje i rozwija własne, innowacyjne, scentralizowane 
kompleksowe systemy informatyczne dla banków. Spełniają one wymagania stawiane takim systemom przez banki 
Unii Europejskiej, zaś testy wydajnościowe prowadzone na platformach IBM i SUN potwierdziły, że sztandarowy pro-
dukt Spółki – system def2000, może obsłużyć pod względem wydajnościowym największe instytucje bankowe 
w Polsce.

W ramach działalności integratora rozwiązań COMP Rzeszów dostarcza i implementuje wysokiej klasy sprzęt i sys-
temy informatyczne oraz buduje profesjonalne i zaawansowane technologicznie sieci rozległe (zarówno stacjonar-
ne, jak i bezprzewodowe). Przez Spółkę świadczone są także usługi szkoleniowe, projektowe i konsultingowe. 

Spółkę charakteryzuje niezwykle szybkie tempo rozwoju, utrzymujące się nieprzerwanie od wielu lat i niezależnie od 
koniunktury gospodarczej. Wynika to z wysokiej jakości zarządzania Spółką oraz oferowania sprawdzonych rozwią-
zań, skutecznie konkurujących z krajową i zagraniczną konkurencją. Dynamikę sprzedaży i zysku netto obrazuje 
poniższy wykres i tabela.
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Tabela 1. Dynamika przychodów ze sprzedaży i zysku netto Spółki w latach 1996-2003 (w tys. zł)

Rok Przychody ze 
sprzedaży netto

Dynamika  
przychodów Zysk netto Dynamika 

zysku netto
1996 12.030 – 534 –
1997 21.030 74,8% 1.935 262,4%
1998 25.627 21,9% 2.493 28,8%
1999 40.500 58,0% 4.186 67,9%
2000 54.470 34,5% 4.502 7,5%
2001 60.361 10,8% 5.612 24,7%
2002 81.239 34,6% 7.250 29,2%
2003 97.338 19,8% 9.721 34,1%

Źródło: Emitent

Oferowanie przez Spółkę oprogramowania własnego oraz świadczenie wyspecjalizowanych usług integracyjnych 
pozwala realizować wysoką wartość dodaną, co znajduje odzwierciedlenie w corocznym osiąganiu przez Emitenta 
bardzo wysokiej rentowności sprzedaży, plasującej COMP Rzeszów wśród liderów branży.* 

* Źródło: TELEINFO 500; Emitent – szerzej w rozdziale V pkt 2 oraz rozdziale VI pkt 1
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Tabela 2. Rentowność sprzedaży netto Spółki w latach 1996-2003 (w tys. zł)

 2003 r. 2002 r. 2001 r. 2000 r. 1999 r. 1998 r. 1997 r. 1996 r.
Rentowność sprzedaży netto 10,0% 8,9% 9,3% 8,3% 10,3% 9,7% 9,2% 4,4%

Źródło: Emitent

Wyniki finansowe COMP Rzeszów S.A. wskazują na dynamiczny i konsekwentny rozwój firmy oraz stabilność eko-
nomiczno-finansową. Należy w tym miejscu podkreślić, że przychody z oprogramowania, w większości własnego 
autorstwa, stanowią około 43% przychodów.

Produkty Spółki są doceniane za innowacyjność oraz wysoką jakość i skuteczność, o czym świadczą liczne nagro-
dy i wyróżnienia: 

– INFOMAN’96 – I Nagroda w kategorii „Bankowość” za System Komputerowego Wspomagania Pracy Banku 
defBank Pro’96; 

– INTER BANK – 1999 – Wyróżnienie w kategorii „Systemy informatyczne i bankowość elektroniczna” za system 
CHEOPS;

– INTER BANK – 2000 – Grand Prix w kategorii „Systemy informatyczne i bankowość elektroniczna” za Centrum 
Usług Internetowych; 

– INTER BANK – 2001 – Grand Prix w kategorii „Systemy informatyczne i bankowość elektroniczna” za System 
Zarządzania Inwestycjami Kapitałowymi i–Force1;

– INTER BANK – 2002 – Grand Prix w kategorii „Systemy informatyczne i bankowość elektroniczna” za Komplek-
sowy System dla Banków Samochodowych HELIOS;

– INTER BANK – 2003 – Grand Prix w kategorii „Systemy informatyczne i bankowość elektroniczna” za Komplek-
sowy System dla Banków def3000;

– GAZELA BIZNESU 2003 – nagroda „Pulsu Biznesu” dla najbardziej rozwijających się firm z sektora MŚP.

Spółka dwukrotnie była laureatem programu „Technology Fast 50”, organizowanego przez firmę Deloitte&Touche. 
W tym programie dla ponad 10 tys. producentów nowoczesnych technologii w Europie Środkowo-Wschodniej 
Spółka była pozycjonowana na wysokich lokatach w pierwszej pięćdziesiątce najszybciej rozwijających się firm. 
Kryterium oceny stanowiła dynamika wzrostu przychodu za okres ostatnich trzech lat.

Spółka została utworzona w 1995 r. pod firmą „COMP Spółka Akcyjna” i kontynuuje działalność gospodarczą:

– rzeszowskiego oddziału COMP Ltd Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w zakresie budowy i rozwoju systemów 
informatycznych dla banków i przedsiębiorstw, od którego Emitent przejął wszystkie zobowiązania oraz klientów 
i pracowników;

– biura komputerowego przy firmie Jazcoop Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, które w 1991 roku podjęło nowe 
w tamtym okresie wyzwanie – prace nad programem informatycznym dla banków spółdzielczych.

Pod firmą „COMP Rzeszów Spółka Akcyjna” Emitent działa od 1997 roku.

W skład Grupy Kapitałowej COMP Rzeszów poza Spółką wchodzą dwa podmioty: 

– ABAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy oraz

– COMP Soft Sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu.

ABAS S.A. jest firmą integracyjną działającą w regionie kujawsko-pomorskim. Posiada również sprawny zespół 
wspomagający działania wdrożeniowe Grupy Kapitałowej w sektorze bankowym. ABAS S.A. została przejęta przez 
COMP Rzeszów w 1999 r. Na dzień sporządzenia Prospektu Emitent posiada 52% kapitału zakładowego ABAS S.A., 
które uprawniają do wykonywania 75% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. 

COMP Soft Sp. z o.o. jest firmą specjalizującą się w produkcji oraz wdrażaniu systemu informatycznego dla małych 
i średnich przedsiębiorstw. W oparciu o jej produkty oraz doświadczenia COMP Rzeszów S.A., związane z systema-
mi wspomagającymi podejmowanie decyzji, Grupa Kapitałowa buduje silną pozycję wśród dostawców systemów dla 
sektora przemysłowego. COMP Soft Sp. z o.o. została przejęta przez COMP Rzeszów w roku 2001. Na dzień sporzą-
dzenia Prospektu Emitent posiada 65% kapitału zakładowego i tyleż samo głosów na Walnym Zgromadzeniu. 

Emitent posiada również swoje przedstawicielstwa na terenie całego kraju: w Warszawie, Częstochowie, Sanoku, 
Radomiu, Lublinie, Mielcu, Kielcach oraz Koszalinie. Przedstawicielstwa prowadzą działalność wdrożeniową, realizu-
ją prace rozwojowe oraz zajmują się serwisem w zakresie dostarczanych przez Spółkę systemów informatycznych.

1.2.  Podstawowe produkty, towary i usługi oraz rynki działalności Emitenta i jego 
Grupy Kapitałowej

COMP Rzeszów oferuje dwie podstawowe kategorie produktów oraz usług: z zakresu oprogramowania oraz dzia-
łalności integracyjnej.
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1.2.1. Tworzenie, rozwój i wdrażanie oprogramowania własnego

1.2.1.1. Oprogramowanie dla sektora finansowego

A/ defBank Pro – jest zintegrowanym, scentralizowanym systemem transakcyjnym, rozwijanym od początku funk-
cjonowania Spółki. Produkt ten jest podstawowym produktem oferowanym dla banków. System rejestruje i prze-
twarza transakcje zawierane w banku oraz prowadzi księgę główną. Szeroki zakres parametrów systemu pozwa-
la na obsługę zaawansowanych produktów bankowych zarówno dla klienta detalicznego, jak i korporacyjnego. 
Głównymi obszarami funkcjonalnymi systemu są lokaty i depozyty, rachunki bieżące, kredyty. System obsługu-
je również rozliczenia międzybankowe (SYBIR, ELIXIR, SORBNET, SWIFT), prowadzi kartoteki walorów, kursów 
walut, terminarzy oraz generuje niezbędne zestawienia i wydruki księgowe. 

B/ def2000 – podstawowy produkt Spółki – zintegrowany system informatyczny oferowany dla sektora bankowe-
go, zapewniający obsługę ewidencyjno-księgową banku, analizy ekonomiczne, zarządzanie ryzykiem, ocenę 
rentowności oraz elektroniczne kanały dystrybucji usług bankowych.

C/ System Obsługi Kredytów – rozwiązanie dla sektora bankowego przeznaczone do obsługi całego procesu kre-
dytowego.

D/ Hurtownie Danych – przeznaczone zarówno dla klientów z sektora bankowego, jak i dla przedsiębiorstw i admi-
nistracji, stanowią podstawę funkcjonowania systemów raportowania wewnętrznego, systemów analitycznych 
oraz narzędzi pozwalających użytkownikom na generowanie raportów ad hoc. W tej grupie Emitent oferuje 
następujące systemy dla sektora bankowego:

– PARM,

– GSB,

– SAE.

E/ i-Force1 – jest systemem przeznaczonym do obsługi inwestycji kapitałowych.

F/ Bankowość Elektroniczna – oferta COMP Rzeszów S.A. w zakresie elektronicznych kanałów dystrybucji usług 
obejmuje systemy bankowości internetowej dla klientów detalicznych i korporacyjnych, systemy bankowości 
telefonicznej oraz aplikację dla agentów Call Center:

– InterComp,

– Corporate InterComp,

– IntraComp,

– TeleComp,

– SMSComp.

G/ def3000 – Kompleksowy System Informatyczny dla Banków o nazwie def3000 jest najnowszym produktem 
COMP Rzeszów S.A. W jego budowie wykorzystano doświadczenia zdobyte w czasie ponaddwunastoletniej 
działalności na polskim rynku producentów oprogramowania dla bankowości. Jest on następcą systemu 
def2000 wdrażanego przez rzeszowski COMP w funkcjonujących w Polsce bankach.

H/ Pozostałe systemy bankowe:

– System Komunikacji Kredytowej-BIK (SKK-BIK), 

– CompCard,

– MultiComp,

– SET-BS.

1.2.1.2. Oprogramowanie dla przedsiębiorstw 

A/ MAAT – zaawansowany system klasy MRPII/ERP, przeznaczony dla przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych 
i transportowych, zarówno jedno, jak i wielozakładowych. 

B/ Faraon – system przeznaczony dla kadry zarządzającej, stanowiący uzupełnienie istniejących w przedsiębior-
stwie systemów informatycznych o informację zarządczą. 

C/ System Sterowania Produkcją (SSP) – przeznaczony jest dla firm produkcyjnych z branży farmaceutycznej, che-
micznej i spożywczej. Zapewnia sterowanie procesami produkcyjnymi zgodnie z normami GMP (Good Manu-
facturing Practice). 

1.2.1.3. Centrum Usług Internetowych

Zbudowane przez COMP Rzeszów S.A. Centrum Usług Internetowych jest rozwiązaniem outsourcingowym prze-
znaczonym dla małych i średnich banków, przedsiębiorstw oraz zakładów energetycznych. Centrum Usług Interne-
towych świadczy usługi w zakresie bankowości internetowej dla klientów instytucjonalnych i detalicznych. Centrum 
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oferuje również systemy bankowości telefonicznej oraz z wykorzystaniem SMS. Oferując obsługę internetową klien-
ta, Spółka wkroczyła na rynek usług dla zakładów energetycznych. Dodatkowo w zakresie oferty Centrum jest utrzy-
mywanie witryn internetowych i kont poczty elektronicznej.

1.2.1.4. Centrum Przetwarzania Danych

Zbudowane przez Spółkę Centrum Przetwarzania Danych świadczy kompleksowe usługi w zakresie outsourcingu 
systemów bankowych.

Obecnie świadczy tego rodzaju usługi dla Nykredit Banku Hipotecznego S.A.. W zakresie tej umowy świadczone 
przez CPD usługi obejmują m.in. administrowanie sprzętem będącym własnością Spółki, administrowanie system 
bankowym (wykonywanie procedur back up oraz archiwizacji, wykonywanie bieżących oraz okresowych raportów 
– zamykanie dnia, miesiąca czy roku). 

Docelowo CPD ma obsługiwać również innych klientów w zakresie outsourcingu systemów bankowych.

1.2.2. Działalność integracyjna

W ramach działalności integracyjnej Emitent dostarcza i implementuje wysokiej klasy sprzęt i systemy informatycz-
ne oraz buduje profesjonalne i zaawansowane technologicznie sieci rozległe (zarówno stacjonarne, jak i bezprze-
wodowe). W każdej z powyższych grup produktowych świadczone są usługi projektowe, instalacyjne, konfiguracyj-
ne, serwisowe i szkoleniowe, jak również dostawy sprzętu komputerowego.

Produkty integracyjne stanowią zagregowaną grupę rozwiązań i usług:

– sieci LAN/WAN,

– UNIX – systemy klastrowe,

– UNIX – systemy serwerowe,

– inne systemy serwerowe,

– systemy wspomagające ochronę zasobów.

W każdej z powyższych grup produktowych świadczone są usługi projektowe, instalacyjne, konfiguracyjne, serwi-
sowe i szkoleniowe, jak również dostawy sprzętu komputerowego. 

Emitent świadczy również usługi dla użytkowników w zakresie zarządzania strukturą IT oraz wsparcia technicznego.

Szczegółowy opis poszczególnych produktów i usług Emitenta znajduje się w rozdziale V pkt 1.1. i 1.2.

Struktura sprzedaży Emitenta w roku 2003

Integracja

Pozostałe Oprogramowanie
obce

Oprogramowanie 
własne
34,0%

8,4%
0,5%

57,1%

Źródło: Emitent

Sektor banków i innych instytucji finansowych jest największym odbiorcą produktów i usług Emitenta o rosnącym 
udziale w przychodach ze sprzedaży (z 76,2% w 2001 r. do 85,9% w 2003 r.). Ten sektor jest również największym 
odbiorcą oprogramowania produkowanego przez Spółkę (ponad 91-procentowy udział w sprzedaży).

Wśród grupy klientów z sektora bankowego największy udział w sprzedaży Emitenta mają banki uniwersalne i de-
taliczne. Spółka opanowała praktycznie całą niszę oprogramowania dla banków hipotecznych. COMP Rzeszów 
jako pierwsza polska firma zbudowała w 1999 r. kompleksowy system informatyczny dla banków hipotecznych 
– CHEOPS, który powstał w oparciu o doświadczenia zdobyte przy współpracy z Polsko-Amerykańskim Bankiem 
Hipotecznym, firmą Olov Consulting z Irlandii oraz konsultantami z Rheinische Hypothekenbank z Frankfurtu. Emi-
tent posiada również klientów w niszy banków samochodowych. Od początku swojej działalności Emitent obsługu-
je sektor banków spółdzielczych, w którym posiada ponad 30-procentowy udział. W 2001 r. Krajowy Związek Ban-
ków Spółdzielczych (KZBS) nadał Spółce tytuł „Partner Godny Zaufania”. Tytuł ten nadawany jest przez kapitułę 
KZBS firmom, które szczególnie przyczyniły się do rozwoju bankowości spółdzielczej.
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Wśród innych instytucji finansowych dominują przedstawiciele sektora ubezpieczeniowego.

Drugim ważnym adresatem oferty Spółki jest sektor przedsiębiorstw. W roku 2003 udział tego sektora w przycho-
dach spółki stanowił 8%. Spółka będzie kontynuowała budowę swojej pozycji w tym sektorze w oparciu o sprzedaż 
i serwis zintegrowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwem MAAT autorstwa spółki zależnej COMP Soft 
Sp. z o.o. Sprzedaż Emitenta we wspomnianym sektorze będzie również wzrastała dzięki projektom zaliczonym do 
klasy Hurtowni Danych. 

Już w roku 2002 Spółka zaznaczyła swoją obecność na rynku usług dla administracji. Skutecznie zrealizowany pro-
jekt budowy Hurtowni Danych dla GUS stanowi dobrą referencję do startu w przetargach na analogiczne rozwiąza-
nie w innych jednostkach administracji publicznej.

Struktura sprzedaży Emitenta według odbiorców

Banki i instytucje
finansowe

Inne sektory
3,5%

Administracja

Przedsiębiorstwa
7,9%

2,6%

85,9%

COMP Rzeszów S.A. posiada również zrealizowane projekty poza granicami kraju. Dla firmy ubezpieczeniowej 
Interpolis w Irlandii Emitent wdrożył system informatyczny Portfolio Management System do zarządzania aktywami 
typu obligacje, akcje, depozyty i rachunki finansowe w różnych walutach. Z kolei Bank Pekao Ukraina Ltd z siedzi-
bą w Łucku pracuje na zaimplementowanym przez COMP Rzeszów kompleksowym systemie informatycznym obej-
mującym zarówno obsługę transakcji, jak i elementy zarządzania bankiem. 

Ze środków pozyskanych z oferty publicznej Akcji Serii B i w oparciu o planowaną akwizycję słowackiego produ-
centa oprogramowania Spółka rozpocznie budowę Centrum Oprogramowania w Europie Środkowej i Wschodniej, 
które w dalszym etapie objąć ma również spółki z Czech i Ukrainy.

1.3.  Plany i przewidywania w zakresie czynników wpływających na przyszłe 
wyniki Emitenta i jego Grupy Kapitałowej

Na realizację planowanej strategii rozwoju oraz na przyszłe wyniki Emitenta i jego Grupy Kapitałowej wpływać będą 
czynniki, które można podzielić na dwie grupy:

Czynniki zewnętrzne związane z otoczeniem rynkowym Grupy Kapitałowej, z których najważniejsze to: 

– sytuacja społeczno-ekonomiczna kraju,

– sytuacja społeczno-ekonomiczna wybranych krajów Europy Środkowo-Wschodniej,

– sytuacja na rynku rozwiązań IT,

– akcesja Polski do Unii Europejskiej,

– sytuacja ekonomiczna klientów Spółki i procesy zachodzące na rynkach działań odbiorców,

– wysoka konkurencyjność na rynku IT,

– szybkie tempo rozwoju technologicznego,

– zmienność kursów walutowych.

Czynniki wewnętrzne związane ze zdolnością do realizowania przez Emitenta założonej strategii rozwoju, do któ-
rych można zaliczyć:

– jakość i kompleksowość oferty Emitenta,

– możliwość utrzymania dotychczasowych przewag konkurencyjnych, 

– wprowadzenie Spółki do publicznego obrotu i publiczna oferta subskrypcji akcji, 

– zdolność do pozyskiwania kapitału,

– skuteczność realizacji planu budowy Centrum Oprogramowania w Europie Środkowo-Wschodniej, 
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– zdolność do ekspansji na rynki zagraniczne – nowego partnerstwa i konsolidacji,

– skuteczne umacnianie pozycji na rynku rozwiązań dla banków, instytucji finansowych oraz przedsiębiorstw,

– rozwój kadry kierowniczej i kluczowych pracowników,

– kooperacja z potentatami światowych rozwiązań informatycznych – relacja z dostawcami.

Szczegółowy opis czynników wpływających na przyszłe wyniki Emitenta został zamieszczony w pkt. 4.1., 4.2. oraz 
pkt 5 rozdziału VI Prospektu.

1.4. Opis strategii i rozwoju Emitenta i jego Grupy Kapitałowej
Strategia rozwoju Emitenta i związane z nią zamierzenia inwestycyjne nakierowane są na ugruntowanie i wzmocnie-
nie pozycji Spółki jako wiodącego producenta oprogramowania i integratora rozwiązań informatycznych dla ban-
ków i innych instytucji finansowych oraz przedsiębiorstw. Szczególny nacisk Emitent kładzie na rozwój oferty o du-
żej wartości dodanej pozwalającej na osiąganie ponadprzeciętnej rentowności. Taką ofertę stanowi w szczególno-
ści produkcja i wdrażanie oprogramowania własnego. Nadrzędnym celem takiej polityki zarządzania jest maksyma-
lizacja wartości Grupy Kapitałowej.

Podstawowymi elementami strategii rozwoju COMP Rzeszów są:

– budowa Centrum Oprogramowania w Europie Środkowo-Wschodniej – ekspansja na rynki zagraniczne;

– rozwój oferowanych oraz opracowywanie nowych, konkurencyjnych produktów – w celu zdobycia nowych ryn-
ków i klientów, a tym samym zwiększenia wartości firmy;

– rozwój wewnętrzny – inwestycje w kadrę pracowniczą i infrastrukturę Spółki. 

1/ Budowa Centrum Oprogramowania w Europie Środkowo-Wschodniej

Dysponując produktami mogącymi konkurować na arenie międzynarodowej, Spółka będzie zmierzać do zwiększa-
nia wartości sprzedaży zagranicznej. Budowa Centrum Oprogramowania w Europie Środkowo-Wschodniej jest 
głównym elementem ekspansji Spółki na rynki zagraniczne. W pierwszym etapie Emitent planuje przejęcie kontro-
li nad ASSET Soft a.s. z siedzibą w Bratysławie, która jest jednym z liderów dostarczających oprogramowania wła-
snej produkcji na rynku słowackim. 

W dniu 28.06.2004 roku Zarząd COMP Rzeszów S.A. podpisał List Intencyjny ze spółką ASSET Soft a.s., którego 
celem jest doprowadzenie do nabycia 55% akcji słowackiej spółki przez COMP Rzeszów S.A.

Warunkiem podpisania umowy inwestycyjnej pomiędzy COMP Rzeszów S.A. i ASSET Soft a.s. i zakupu wskazane-
go pakietu akcji będą satysfakcjonujące Emitenta wyniki audytu prawnego i finansowego spółki ASSET Soft a.s. 
przeprowadzonego przez audytorów wybranych przez COMP Rzeszów S.A. 

ASSET Soft a.s. w 2003 roku osiągnął przychody ogółem na poziomie 491.157.000 SKK, co stanowi równowartość  
56.237.476 PLN, oraz zrealizował zysk netto wysokości 58.440.000 SKK, co stanowi równowartość 6.691.380 PLN1.

W ciągu roku wspólnego działania z nowym partnerem, przygotowana zostanie szczegółowa strategia działania 
Grupy Kapitałowej na rynku czeskim i ukraińskim. Stanowić ona będzie podstawę przeprowadzenia kolejnych 
zamierzanych akwizycji na tych rynkach.

Według planów Emitenta Centrum Oprogramowania w Europie Środkowo-Wschodniej obejmować będzie grupę 
firm software’owych i integracyjnych z Polski, Słowacji, Czech i Ukrainy, której liderem będzie COMP Rzeszów S.A. 

Umiejętne wykorzystanie zasobów i produktów firm tworzących Centrum Oprogramowania w Europie Środkowo-
-Wschodniej powinno umożliwić zarówno eksport własnych produktów na rynki firm tworzących grupę, jak i ofero-
wanie na rynku polskim produktów nowopozyskanych spółek środkowoeuropejskich.

Akwizycja w Republice Słowackiej stworzy Spółce nowe szanse w wielu płaszczyznach. Emitent szacuje, iż dzięki 
tej transakcji o 100% wzrośnie w Grupie Kapitałowej udział najbardziej rentownych obszarów działalności w sekto-
rze firm IT, czyli sprzedaży i wdrożeń własnego oprogramowania. Wzbogacona zostałaby oferta Spółki o wybrane 
produkty słowackiego partnera (produkty adresowane na rynek firm ubezpieczeniowych). 

Z kolei doświadczenia Spółki w zakresie budowania hurtowni danych i usług związanych z integracją systemów 
informatycznych powinny poszerzyć ofertę produktową słowackiego partnera. Powinno to przynieść wymierne 
korzyści dla Grupy Kapitałowej Emitenta. W opinii Zarządu współpraca obydwu firm pozwoli również zoptymalizo-
wać wykorzystanie zasobów ludzkich w sposób, który w dłuższej perspektywie wykluczy dublowanie się w ramach 
Grupy Kapitałowej produkcji oprogramowania tego samego typu.

Realizacja pierwszego etapu inwestycji w Centrum Oprogramowania w Europie Środkowo-Wschodniej zostanie sfi-
nansowana zarówno ze środków pochodzących z emisji Akcji serii B, jak i ze środków własnych Emitenta. 

W przypadku sukcesu emisji Akcji serii B Emitent zamierza sfinalizować transakcję nabycia większościowego pakietu 
akcji słowackiej spółki do końca października 2004 r. W przypadku osiągania przez przejętą firmę zaplanowanych wyni-
ków finansowych Emitent rozważa możliwość zakupu pozostałych akcji ze środków własnych pochodzących z zysków.

1 Dane finansowe uzyskane przez Emitenta od ASSET Soft a.s. wg kursu NBP z dnia 31.12.2003 roku
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Koszt realizacji transakcji nabycia kontrolnego pakietu akcji słowackiej spółki, Zarząd przewiduje na poziomie około 
36 mln zł. Ostateczne warunki transakcji zostaną uzgodnione w umowie inwestycyjnej, którą COMP Rzeszów pla-
nuje podpisać z akcjonariuszami Asset Soft a.s. po zakończeniu audtytu prawnego i finansowego.

W sytuacji gdyby transakcja dotycząca zakupu większościowego pakietu słowackiej spółki nie doszła do skutku, 
Emitent zamierza realizować alternatywny wariant budowy Centrum Oprogramowania w Europie Środkowo-
-Wschodniej. W takim przypadku planowany jest zakup ukraińskiej spółki zajmującej znaczącą pozycję na rynku 
sprzedaży własnego oprogramowania dla ukraińskiego sektora bankowego oraz czeskiej spółki specjalizującej się 
w budowie kompleksowych systemów informatycznych dla małych i średnich przedsiębiorstw na rynku czeskim. 
Zarząd Spółki przeprowadził pierwsze rozmowy z potencjalnymi kandydatami i uzyskał wstępną akceptację na 
przystąpienie tych firm do Grupy Kapitałowej COMP Rzeszów S.A.

Emitent będzie realizował strategię budowy Centrum Oprogramowania w Europie Środkowo-Wschodniej niezależnie 
od powodzenia emisji Akcji Serii B. W  przypadku braku wpływów z emisji zmianie mogą ulec jedynie terminy reali-
zacji poszczególnych etapów budowy Centrum, gdyż wówczas Spółka oprócz wykorzystania środków własnych 
podejmie próbę finansowania transakcji źródłami finansowania alternatywnymi do środków z emisji publicznej.

2/ Rozwój oferowanych oraz opracowywanie i pozyskanie nowych, konkurencyjnych produktów

Rozwój oferowanych oraz opracowywanie nowych, konkurencyjnych produktów ma na celu ugruntowanie pozycji 
Spółki na opanowanych rynkach oraz zdobycie nowych rynków i klientów. Realizacja tego elementu strategii poza 
zapewnieniem dalszego rozwoju Spółki przyczyni się do zwiększenia jej wartości. Emitent przede wszystkim będzie 
pracował nad rozwojem następujących produktów i usług:

– system def3000,

– system MAAT,

– system dla sektora ubezpieczeniowego,

– Centrum Przetwarzania Danych,

– Centrum Usług Internetowych,

– sprzedaż oprogramowania obcego.

System def3000

System def3000 będzie wypierał system def2000 i w najbliższych trzech latach udział tego systemu w sprzedaży 
będzie rósł. def3000 został opracowany w oparciu o kilkunastoletnie doświadczenie zdobyte przy wdrażaniu syste-
mu def2000 i przewyższa swojego poprzednika zarówno od strony projektowej, jak i technologicznej. Wymaga jed-
nak dalszych prac w kierunku rozszerzenia funkcjonalności. Ze względu na wysoką jakość produktu i wykorzysta-
ną do jego realizacji technologię Oracle def3000 w opinii Zarządu zapewni Spółce umacnianie pozycji na rynku roz-
wiązań dla banków w kolejnych kilku latach. 

W ramach Centrum Oprogramowania w Europie Środkowo-Wschodniej system def3000 stanie się systemem wio-
dącym dla wszystkich firm wchodzących w skład międzynarodowej grupy kapitałowej.

System MAAT

Emitent planuje zdynamizowanie budowy znaczącej pozycji na rynku zintegrowanych systemów informatycz-
nych dla małych i średnich przedsiębiorstw

W opinii Zarządu rozwijany system klasy ERP o nazwie MAAT zapewni dużą konkurencyjność Spółki na rynku roz-
wiązań dla małych i średnich przedsiębiorstw. Wdrożenia przeprowadzone w roku 2003 dowodzą, że również 
w latach 2004 i 2005 będzie rosła jego rola. System ten ze względu na swoją jakość i wykorzystaną do budowy 
technologię powinien z powodzeniem konkurować na rynku rozwiązań dla małych i średnich przedsiębiorstw. 
MAAT jest potencjalnie rozwiązaniem, które ma szansę zastąpić istniejące na rynku, konkurencyjne rozwiązania dla 
małych i średnich przedsiębiorstw, wyprodukowane przy wykorzystaniu starszych technologii, gdyż niektóre firmy 
działające na polskim rynku we wspomnianym sektorze nie były w stanie wyprodukować następców swoich pierw-
szych rozwiązań. Spółka planuje przyspieszenie budowy swojej pozycji na rynku rozwiązań dla małych i średnich 
przedsiębiorstw poprzez zakup spółki polskiej z kilkuprocentowym udziałem w rynku.

Wzmocnienie pozycji na rynku systemów dla sektora ubezpieczeniowego

W konsekwencji realizacji przejęcia spółki na Słowacji Emitent przewiduje wzmocnienie swojej pozycji na rynku sys-
temów przeznaczonych dla sektora ubezpieczeniowego. Umożliwi to posiadanie przez słowacką spółkę gotowego, 
spełniającego wysokie standardy produktu.

Rozwój Centrum Przetwarzania Danych 

Spółka planuje dalsze prace nad rozwojem Centrum Przetwarzania Danych (CPD) i spodziewa się, że popularność 
powyższej usługi zacznie rosnąć w roku 2005. 

W 2003 roku CPD rozpoczęło świadczenie kompleksowych usług outsourcingowych dla Nykredit Banku Hipotecz-
nego S.A. w zakresie wdrożenia systemu CHEOPS. W zakresie tej umowy świadczone przez CPD usługi obejmują 
m.in. administrowanie sprzętem będącym własnością COMP Rzeszów S.A., administrowanie system bankowym 
(wykonywanie procedur back up oraz archiwizacji, wykonywanie bieżących oraz okresowych raportów – zamyka-
nie dnia, miesiąca czy roku). 
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Zarząd Spółki jest przekonany, że skutecznie zrealizowany projekt dla Nykredit Banku Hipotecznego S.A. przeko-
na inne małe i średnie banki do outsourcingowej obsługi systemów transakcyjnych. 

Spółka posiada znaczącą przewagę na rynku outsourcingu systemów transakcyjnych, gdyż jako pierwsza w Pol-
sce realizuje taką usługę.

Rozwój Centrum Usług Internetowych

Emitent będzie również rozwijał zbudowane w 2001 roku Centrum Usług Internetowych (CUI), świadczące outsour-
cing w zakresie bankowości internetowej dla klientów instytucjonalnych i detalicznych, bankowości telefonicznej 
oraz z wykorzystaniem SMS. CUI umożliwia także obsługę internetową dla klientów zakładów energetycznych.

Pozytywna realizacja strategii rozwoju Centrum Usług Internetowych skutkować powinna dalszym wzrostem liczby 
klientów w latach 2004-2006. W roku 2004 liczba banków spółdzielczych korzystających z usług CUI powinna 
w ocenie Zarządu wzrosnąć nawet o 100%.

Sprzedaż oprogramowania obcego

Spółka należy do czołowych partnerów firmy Oracle. Kontynuowana będzie sprzedaż systemów bazodanowych tej 
firmy i aplikacji stanowiących podstawy Hurtowni Danych. Powyższa sprzedaż dotyczyła będzie zarówno klientów 
Spółki, do których dostarczane są aplikacje spółki zbudowane za pomocą produktów Oracle’a, jak i klientów ocze-
kujących jedynie na wybrane produkty światowego potentata. 

Utrzymywane będą również dobre relacje biznesowe z firmą RSA Security Inc. z biurem głównym w Bedford (Stany 
Zjednoczone Ameryki), dostawcą aplikacji z zakresu bezpieczeństwa systemów informatycznych.

3/ Rozwój kadry pracowniczej i infrastruktury 

Zrównoważony rozwój Spółki wymaga uwzględnienia w strategii rozwoju inwestycji w rozwój kadry pracowniczej 
i w infrastrukturę. Dlatego w roku 2004 przewidywane są inwestycje na potrzeby wewnętrzne o łącznej wartości 
3,9 mln zł. Inwestycje te obejmą:

– inwestycje w sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie, 

– szkolenia pracowników oraz wyposażenie stanowisk pracy,

– zakup środków transportu. 

Dodatkowo przewidziane są nakłady na biuro Spółki (nowe pomieszczenia dla pracowników).

1.5. Osoby zarządzające Emitentem 
Zarząd Emitenta składa się z pięciu osób:

1) Adam Góral  – Prezes Zarządu,

2) Adam Rusinek  – Wiceprezes Zarządu,

3) Zbigniew Pomianek  – Wiceprezes Zarządu,

4) Renata Bojdo  – Członek Zarządu,

5) Marek Panek  – Członek Zarządu.

1.6. Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Walnym 
Zgromadzeniu Emitenta

Według stanu na dzień sporządzenia Prospektu następujący akcjonariusze posiadali co najmniej 5% głosów na 
Walnym Zgromadzeniu Emitenta:

Tabela 3. Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na WZA

Akcjonariusz Liczba akcji Procent  
kapitału Liczba głosów Procent głosów

Adam Góral 1.500.000 50,0% 1.500.000 50,0%
Polish Enterprise Fund L.P. z biurem głównym  
w Jersey City, Stany Zjednoczone Ameryki 1.500.000 50,0% 1.500.000 50,0%

Źródło: Emitent
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2. Czynniki powodujące wysokie ryzyko dla nabywcy papierów 
wartościowych Emitenta

2.1. Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim prowadzi działalność 
Emitent 

2.1.1. Ryzyko związane z sytuacją społeczno-ekonomiczną Polski 

Odwrócenie się obecnych pozytywnych tendencji wzrostowych w gospodarce i zmniejszenie tempa wzrostu PKB 
mogą skutkować ograniczeniem budżetów klientów i potencjalnych klientów Spółki na informatyzację. W efekcie może 
to implikować spadek przychodów Emitenta i ograniczenie poziomu osiąganej marży na realizowanych projektach.

Warto podkreślić, iż Emitent w okresie stagnacji gospodarczej ostatnich lat, gdy dynamika rynku IT, podążając za 
PKB kraju, była spadkowa, odnotowywał bardzo dynamiczny wzrost przychodów oraz zysku. 

Bieżąca sytuacja społeczno-ekonomiczna nie zapewnia stabilnego wzrostu gospodarczego. Czynniki makroekono-
miczne, takie jak wielkość produktu krajowego brutto, poziom inwestycji, prowadzona polityka w zakresie podatków, 
prywatyzacji i restrukturyzacji sektorów gospodarki polskiej, mogą wpływać na wyniki osiągane przez Grupę Kapitało-
wą. Niekorzystne kształtowanie się tych czynników może spowalniać wzrostową tendencję osiąganej sprzedaży.

Szczególnie istotnym czynnikiem mającym znaczący wpływ na stabilność ekonomiczną i gospodarczą kraju był i jest 
wysoki deficyt budżetowy. Takie wielkości, jak bezrobocie czy deficyt budżetowy, utrzymują się na relatywnie wyso-
kim poziomie, co nie pozostaje bez wpływu na stabilność otoczenia makroekonomicznego i sprzyja nieoczekiwanym 
zmianom polityki państwa w zakresie m.in. kształtowania stóp procentowych, kursów walutowych i podatków. Istnie-
je więc ryzyko zachwiania tendencji rozwojowych polskiej gospodarki i spadku aktywności gospodarczej. 

2.1.2.  Ryzyko związane z sytuacją społeczno-ekonomiczną wybranych krajów Europy Środkowej 
i Wschodniej

W związku z planowanym przez Emitenta rozszerzeniem działalności na rynki Europy Środkowej i Wschodniej czyn-
niki wymienione w punkcie powyżej, a odnoszące się do krajów tego regionu będą miały wpływ na rezultaty finan-
sowe osiągane przez Spółkę.

Według danych za rok 2002 Czechy to drugi po Polsce rynek IT w tej części Europy o wartości na poziomie 2,6 mld 
EUR. Na Słowacji rynek informatyczny w analogicznym okresie oceniany był odpowiednio na 0,7 mld EUR.

W omawianym roku wydatki na informatykę w przeliczeniu na osobę w Czechach wyniosły 252 EUR, a 135 EUR 
na Słowacji. Dla porównania w Polsce wyniosły one 84 EUR na osobę. 

Według raportu EITO w najbliższych latach (2004-2005) nakłady na informatykę będą w rozpatrywanym regionie 
znacząco się zwiększać. Oczekiwany jest blisko 9-procentowy wzrost w Czechach. Przewidywany poziom wydatków 
na informatykę w Polsce będzie należał do najwyższych w regionie. Do 2005 r. mają one rosnąć o 12% rocznie.

Wobec powyższego rynki z regionu będącego celem ekspansji Spółki wydają się perspektywicznymi w najbliższym 
okresie.

2.1.3. Ryzyko zmiany przepisów prawa oraz jego interpretacji i stosowania

Zmieniające się przepisy prawa lub różne jego interpretacje, zwłaszcza w odniesieniu do prawa podatkowego, 
a w mniejszym stopniu przepisów regulujących działalność gospodarczą, przepisów prawa pracy i ubezpieczeń 
społecznych czy prawa z zakresu papierów wartościowych mogą wywołać negatywne konsekwencje dla Spółki.

Szczególnie częste i niebezpieczne są zmiany interpretacyjne przepisów podatkowych. Brak jest jednolitości 
w praktyce organów skarbowych i orzecznictwie sądowym w sferze opodatkowania. Przyjęcie przez organy podat-
kowe interpretacji prawa podatkowego innej niż przyjęta przez Spółkę może implikować poważne pogorszenie jego 
sytuacji finansowej, a w efekcie ujemnie wpłynąć na osiągane wyniki i perspektywy rozwoju.

2.1.4. Ryzyko konkurencji

Branża, w której Emitent prowadzi działalność, cechuje się dużym rozdrobnieniem, a poprzez to wysoką konkurencyjno-
ścią, którą zwiększa szybkie starzenie się oferowanych produktów. Konieczne jest więc rywalizowanie poziomem marży 
oraz ciągłe udoskonalanie produktów oraz kompetencji, zarówno technicznych, jak i z zakresu zarządzania i handlu, co 
wiąże się z koniecznością permanentnego ponoszenia nakładów na badania i rozwój. Emitent posiada specjalizację niszo-
wą, która stanowi poważną przewagę konkurencyjną. Dodatkowo jako jeden z nielicznych oferuje oprogramowanie wła-
sne dla sektora finansowego, co pozwala na osiąganie marż wyższych niż konkurencja sprzedająca oprogramowanie 
zagraniczne. Niemniej jednak wpływ silnej konkurencji na rynku może skutkować obniżaniem rentowności realizowanej 
przez Emitenta. Dodatkowo nasilenia konkurencji należy się spodziewać w związku z akcesją Polski do Unii Europejskiej. 

Największa konkurencyjność występuje na rynku dużych przedsiębiorstw (w tym instytucji finansowych). Polityka 
Emitenta polegająca na kierowniu swojej oferty głównie do przedsiębiorstw małych i średnich pozwala ograniczyć 
to ryzyko. 
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2.1.5. Ryzyko związane z szybkim tempem rozwoju technologicznego 

Szybkie tempo rozwoju produktów informatycznych, w tym oprogramowania, powoduje konieczność szybkiej reak-
cji Spółki na dokonujące się zmiany technologiczne i ciągłe opracowywanie nowych rozwiązań lub nieustanne udo-
skonalanie istniejących. W przeciwnym wypadku oferta zarówno produktowa, jak i usługowa Spółki może okazać 
się mniej atrakcyjna dla odbiorcy niż konkurencji. 

Pojawienie się na rynku konkurencyjnej oferty nowszych technologicznie rozwiązań może skutkować wyparciem pro-
duktów i usług Emitenta, a w konsekwencji brakiem wpływów zakładanych na etapie opracowywania produktu.

Specyfika produktów IT powoduje zagrożenie braku gwarancji na etapie opracowywania co do aktualności i inno-
wacyjności w chwili wprowadzania ich na rynek i pozytywnych reakcji potencjalnych odbiorców. Wynika to z moż-
liwości równoległego opracowania przez konkurencję nowocześniejszego, atrakcyjniejszego rozwiązania. Taka 
sytuacja stwarza zagrożenie braku zwrotu nakładów poniesionych na rozwój produktu.

W świetle powyższego należy podkreślić, iż niezależnie od powyższego zagrożenia do tej pory COMP Rzeszów nie 
tylko nadążał za rozwojem technologicznym, ale skutecznie opanowywał nowe rynki IT dzięki nowym, w przeważa-
jącej mierze własnym rozwiązaniom.

2.1.6. Ryzyko związane z kursami walut

Emitent dokonuje części zaopatrzenia u zagranicznych kontrahentów w walutach obcych, zaś zdecydowaną więk-
szość przychodów osiąga na terenie kraju w walucie krajowej. Spółka jest narażona na wpływ niekorzystnych różnic kur-
sowych, ponieważ nie posiadając wystarczających wpływów w walutach obcych, musi nimi regulować zobowiązania 
z tytułu dostaw. Niekorzystne zmiany kursu walutowego (wzrost kursu) mogą zatem narazić Emitenta na dodatkowe 
koszty finansowe w postaci ujemnych różnic kursowych. Ryzyko to ograniczane jest poprzez ustalanie w umowach 
z odbiorcami krajowymi cen sprzedaży towarów zakupionych przez Spółkę za waluty obce w oparciu o ich kurs.

2.2. Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta i jego Grupy Kapitałowej 

2.2.1. Ryzyko związane z uzależnieniem od głównych odbiorców 

Ze względu na specyfikę oferowanego przez Spółkę produktu głównym źródłem przychodów w danym roku obro-
towym jest grupa kilkunastu kontraktów na dostawę i wdrożenie oprogramowania oraz na świadczenie usług inte-
gracyjnych. 

W przypadku utraty bądź niezawarcia pojedynczego dużego kontraktu istnieje ryzyko nieznacznego obniżenia 
przychodów i pogorszenia wyników finansowych Emitenta.

Ryzyko to jest znacznie ograniczone z uwagi na posiadanie silnej lub bardzo silnej pozycji w wybranych segmentach 
rynku (obsługa banków uniwersalnych, hipotecznych, samochodowych, spółdzielczych, innych instytucji finansowych). 

W roku 2003 Spółka zrealizowała dwa kontrakty o udziale powyżej 10% w przychodach Emitenta ze sprzedaży (ich 
stronami były spółki: PZU Życie S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Bank Pocztowy S.A. z siedzibą w Warszawie).

2.2.2. Ryzyko związane z uzależnieniem od dostawców

Bezpośrednie relacje ze światowymi liderami rozwiązań informatycznych zapewniają Emitentowi dostęp do najnowocze-
śniejszych technologii na możliwie korzystnych warunkach, co z kolei znacząco wpływa na poziom konkurencyjności posia-
danej oferty zarówno pod względem ceny, jak i jakości. Najściślejsza współpraca ma miejsce z takimi firmami produkujący-
mi oprogramowanie i sprzęt komputerowy jak Oracle, Sun Microsystems, HP czy IBM. Polskie firmy będące dostawcami 
Spółki pełnią w tych relacjach głównie rolę dystrybutorów ze względów logistycznych. Wobec tego w opinii Zarządu Emi-
tenta dostawcy ci nie determinują w znacznym stopniu kondycji finansowej Emitenta. W przypadku zerwania współpracy 
z danym dostawcą Emitent nawiąże kooperację z innym podmiotem. Nie można jednak zapewnić, iż inni potencjalni nowi 
dostawcy zostaną pozyskani w odpowiednio krótkim czasie i że warunki nowej współpracy będą równie korzystne. Ograni-
czone możliwości substytucji dotyczą produktów i rozwiązań Oracle. Na najwyższej klasy oprogramowaniu narzędziowemu 
tej firmy tworzone i rozwijane są kluczowe rozwiązania informatyczne COMP Rzeszów. 

W strukturze dostawców Emitenta w 2003 r. występowało dwóch dostawców, których udział przekroczył 10% – 
PROKOM Software S.A. oraz DNS Polska Sp. z o.o. 

2.2.3. Ryzyko związane z sezonowością sprzedaży

Wielkość osiąganej przez Emitenta sprzedaży – analogicznie jak w przypadku innych podmiotów działających 
w branży IT – ulega wahaniom sezonowej zmienności popytu. Jego nasilenie ma miejsce w ostatnim kwartale roku 
kalendarzowego. Skutkuje to niemożnością dokładnej oceny sytuacji Spółki i utrudnia estymację wyników za dany 
rok obrotowy na podstawie wyników osiąganych we wcześniejszym okresie. 

2.2.4. Ryzyko związane z istotną rolą kluczowych pracowników dla rozwoju Spółki

Perspektywy rozwoju Emitenta w dużej mierze zależą od stabilności zatrudnienia wysoko wykwalifikowanych pra-
cowników i kadry zarządzającej. W przypadku ekspansji Spółki istotna jest również możliwość pozyskania dodat-
kowych pracowników o odpowiednim poziomie doświadczenia i wiedzy specjalistycznej.
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Istnieje ryzyko spadku jakości oferowanych produktów i usług oraz opóźnień w opracowywaniu nowych progra-
mów i wdrażaniu systemów w przypadku utraty kluczowych pracowników. W takiej sytuacji nie można zapewnić 
o odpowiednio szybkim pozyskaniu nowych osób o stosownych kwalifikacjach albo może się to wiązać ze znacz-
nymi kosztami.

Celem redukcji powyższego ryzyka Emitent prowadzi wysokomotywacyjną politykę kadrową. Jednocześnie jako 
jeden z niewielu oferuje możliwość rozwoju w dynamicznie rozwijającej się polskiej firmie opracowującej i wdraża-
jącej własne oprogramowanie dla sektora finansowego, znajdujące coraz szersze kręgi odbiorców.

2.2.5. Ryzyko związane ze strukturą akcjonariatu 

Akcjonariuszami posiadającymi znaczne pakiety Akcji Emitenta są Pan Adam Góral oraz Polish Enterprise Fund L.P. 

Po przeprowadzeniu Oferty Publicznej udział Pana Adama Górala w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów 
na WZA będzie wynosić powyżej 40%, wobec czego będzie on posiadać znaczny wpływ na działalność Emitenta 
(przy założeniu, że PEF sprzeda wszystkie posiadane Akcje Serii A w ramach Publicznej Oferty Sprzedaży oraz że 
objęte zostaną wszystkie zaoferowane Akcje Serii B). 

Przed dopuszczeniem akcji Spółki do obrotu giełdowego wyżej wymienione osoby posiadają przyznane przez Statut 
uprawnienia do powoływania i odwoływania części członków Rady Nadzorczej Emitenta. Z tego względu istnieje ryzy-
ko, iż nabywcy Akcji Oferowanych nie będą posiadali znaczącego wpływu na działalność Emitenta. Ryzyko to jest ogra-
niczone w przypadku sprzedaży całego bądź znacznej części pakietu akcji Emitenta posiadanych przez PEF, gdyż 
uprawnienie PEF do powoływania części członków Rady Nadzorczej Emitenta zostanie przekazane Walnemu Zgroma-
dzeniu Emitenta, gdy udział PEF w kapitale zakładowym Emitenta spadnie do poziomu 15% lub mniej ogólnej liczby 
głosów na Walnym Zgromadzeniu. 

Po wprowadzeniu akcji Spółki do obrotu publicznego oraz do obrotu giełdowego na Giełdzie Papierów Wartościowych 
w Warszawie S.A., członków Rady Nadzorczej wybierać będzie Walne Zgromadzenie Spółki, z tym jednak, że jednego 
członka Rady Nadzorczej powoływał i odwoływał będzie bezpośrednio Pan Adam Góral, a jednego PEF. Uprawnienie 
to przysługiwać będzie A. Góralowi oraz PEF, tak długo jak udział, odpowiednio, A. Górala oraz PEF, nie spadnie do 
poziomu poniżej 10% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Utrata przez jednego z tych akcjona-
riuszy powyższego uprawnienia do wybierania jednego członka Rady Nadzorczej (w związku ze zmniejszeniem jego 
udziału do poziomu poniżej 10%) nie oznacza utraty uprawnień przez drugiego z tych akcjonariuszy. Utracone upraw-
nienie do powoływania lub odwoływania członka Rady Nadzorczej zostaje bezpowrotnie przekazane WZA Spółki. 

Wyżej wskazane ograniczenia dotyczące wybierania członków Rady Nadzorczej nie mają zastosowania w przypad-
ku wyboru członków Rady Nadzorczej w trybie głosowania grupami.

Ponadto zgodnie z § 25 ust. 2 Statutu Emitenta dla ważności uchwał Rady Nadzorczej – kilku konkretnie wskaza-
nych w tym przepisie Statutu sprawach – wymagane jest głosowanie wybranego przez takiego akcjonariusza człon-
ka Rady Nadzorczej za stosowną uchwałą, przez co A. Góral oraz PEF mogą uzyskać pośredni znaczący wpływ na 
działania Rady Nadzorczej.

2.2.6. Ryzyko związane z planowanymi inwestycjami
Emitent zamierza zainwestować środki pozyskane z emisji Akcji Serii B w realizację pierwszego etapu budowy Cen-
trum Oprogramowania w Europie Środkowo-Wschodniej, którym będzie przejęcie większościowego pakietu akcji 
spółki ASSET Soft a.s. z siedzibą w Bratysławie będącej jednym z liderów dostarczających oprogramowania wła-
sne na rynku słowackim.

Głównym celem transakcji jest zwiększenie potencjału rozwoju Emitenta i zdobycie większego udziału w rynku kra-
jowym i zagranicznym, a poprzez to osiąganie większych przychodów i zwiększenie wartości Spółki. Nie można 
wykluczyć ryzyka niedojścia transakcji do skutku, co skutkować będzie brakiem założonych korzyści wynikających 
z tej transakcji. Opóźnienia w realizacji harmonogramu transakcji mogą wpłynąć niekorzystnie na efektywność 
zaangażowanego kapitału, a nawet na realizację strategii rozwoju.

Istnieje zagrożenie negatywnego przyjęcia produktów słowackiej spółki na innych rynkach oraz produktów Emiten-
ta poza krajem z uwagi na istniejące różnice specyficzne dla każdego z rynków lokalnych.

2.2.7. Ryzyko związane z wysokością kapitału zakładowego Emitenta
Na dzień sporządzenia Prospektu kapitał zakładowy Emitenta wynosił 300.000 złotych i nie spełniał wymogu minimal-
nej wysokości kapitału zakładowego określonego w art. 308 § 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. 500.000 złotych. 

Zgodnie z art. 624 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w terminie do 31 grudnia 2005 roku, kapitał zakładowy Emi-
tenta musi być podwyższony do minimalnej wysokości wymaganej na podstawie art. 308 § 1 Kodeksu spółek han-
dlowych, tj. do wysokości 500.000 złotych. 

W przypadku niedokonania takiego podwyższenia kapitału zakładowego Sąd Rejestrowy może z urzędu lub na  
wniosek osoby mającej interes prawny wezwać Spółkę do usunięcia naruszenia w terminie nie dłuższym niż sześć 
miesięcy. Jeżeli Spółka nie uczyni zadość wezwaniu, sąd może także z urzędu wydać postanowienie o rozwiązaniu 
Spółki (art. 624 § 4 w zw. z art. 623 § 3). Ponadto do czasu usunięcia takiego naruszenia akcjonariusze Emitenta 
nie będą mogli pobierać dywidendy ani innych świadczeń od Spółki (nie dotyczy to udziału w majątku Spółki w 
przypadku jej rozwiązania lub likwidacji).
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Aby wyeliminować powyższe ryzyko, zgodnie z oświadczeniem Zarządu Spółka zamierza dokonać podwyższenia 
kapitału zakładowego ze środków Spółki poprzez podwyższenie wartości nominalnej wyemitowanych przez nią akcji.

2.2.8.  Ryzyko związane z sytuacją ekonomiczną klientów Spółki i procesami zachodzącymi 
na rynkach działań odbiorców

Wyniki i zyski spółek działających na rynku rozwiązań informatycznych dla branży bankowo-finansowej zależą 
w dużej mierze od sytuacji ekonomicznej banków i innych instytucji finansowych, gdyż ta wpływa na priorytety, jakie 
będą określać ich zarządy. Na te zaś wpływa koniunktura gospodarcza w Polsce, a także malejące stopy procento-
we i coraz niższe marże odsetkowe rozumiane jako różnica między oprocentowaniem kredytów i depozytów. W opi-
nii McKinsey do 2010 r. marża banków spadnie do 1,7%, osiągając poziom banków z Unii Europejskiej. 

Czynnikiem ryzyka, który może negatywnie wpływać na pozycję Spółki na rynku rozwiązań dla banków, mogą być 
procesy konsolidacyjne na rynku bankowym. Wydaje się, że z tego punktu widzenia Spółka jest też stosunkowo 
mało zagrożona. Jej kluczowi klienci, tacy jak Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank Pocztowy S.A., Banki Zrzesza-
jące, Banki Spółdzielcze, Banki Hipoteczne i Banki Samochodowe, powinny jeszcze przez wiele lat zachować swoją 
tożsamość.

Dodatkowo atutem Spółki zabezpieczającym przed ryzykiem postępujących procesów konsolidacyjnych wśród 
banków jest oferowanie polskiego – własnego i nowoczesnego oprogramowania, którego wybór daje szansę zbu-
dowania tańszego rozwiązania, opartego na najnowocześniejszej technologii. Niektóre oferowane na rynku rozwią-
zania zachodnie tworzone były w latach osiemdziesiątych. Banki zachodnie, do których były adresowane, były 
instytucjami o innej skali działania. Te czynniki rzutują na problemy z implementacją zachodnich systemów w pol-
skiej bankowości.

2.3.  Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym i wtórnym obrotem  
Akcjami Emitenta

2.3.1. Ryzyko niedojścia emisji Akcji Serii B do skutku

Emisja Akcji Serii B nie dojdzie do skutku w przypadku, gdy:

– w terminach określonych w Prospekcie nie zostanie objęta i należycie opłacona co najmniej jedna Akcja Serii B lub

– Zarząd Emitenta w terminie 6 miesięcy od daty uzyskania zgody na wprowadzenie Akcji Serii B do publicznego 
obrotu nie zgłosi do Sądu Rejestrowego wniosku o zarejestrowanie podwyższonego kapitału zakładowego 
w drodze emisji Akcji Serii B, lub

– uprawomocni się postanowienie Sądu Rejestrowego odmawiające zarejestrowania podwyższenia kapitału 
zakładowego w drodze emisji Akcji Serii B.

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta, wynikającego z emisji Akcji Serii B, uzależniona jest 
także od złożenia przez Zarząd oświadczenia dookreślającego wielkość podwyższenia kapitału zakładowego Emi-
tenta na podstawie ilości Akcji Serii B objętych ważnymi zapisami. Oświadczenie to jest składane na podstawie 
art. 310 Ksh. i powinno określać wysokość kapitału zakładowego po zakończeniu subskrypcji Akcji Serii B w gra-
nicach określonych w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii B. Niezłożenie 
powyższego oświadczenia przez Zarząd spowodowałoby  niemożność rejestracji podwyższenia kapitału zakłado-
wego i tym samym niedojście emisji Akcji Serii B do skutku.

Zdaniem Emitenta takie oświadczenie Zarządu będzie wystarczające do zarejestrowania podwyższenia kapitału 
zakładowego. Niemniej jednak istnieje ryzyko, że Sąd Rejestrowy zastosuje inną interpretację i wezwie do przedło-
żenia dodatkowej uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta dookreślającej ostateczną wysokość 
podwyższonego kapitału. W takim przypadku Emitent bezzwłocznie podejmie wszelkie starania celem podjęcia sto-
sownej uchwały przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta.

Niemożność rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego może spowodować zamrożenie środków finansowych 
na pewien czas i utratę potencjalnych korzyści przez inwestorów, bowiem wpłacone kwoty zostaną zwrócone sub-
skrybentom bez żadnych odsetek i odszkodowań. Sytuacja, w której nie nastąpi zarejestrowanie podwyższenia kapi-
tału zakładowego w wyniku emisji Akcji Serii B, dotyczyć będzie tych inwestorów, którym przydzielone zostały Akcje 
Serii B, szczególnie jeśli w wyniku przesunięcia akcji pomiędzy transzami przydzielono im tylko Akcje Serii B.

Dodatkowe informacje na ten temat zostały przedstawione w pkt 11.12. rozdziału III niniejszego Prospektu.

2.3.2.  Ryzyko opóźnienia we wprowadzeniu Akcji Serii A, Praw do Akcji Serii B i Akcji Serii B do 
obrotu giełdowego lub odmowa wprowadzenia Akcji Serii A, Praw do Akcji Serii B i Akcji 
Serii B do obrotu giełdowego

Emitent będzie dokładał wszelkich starań, aby wprowadzenie Akcji Serii A i Praw do Akcji Serii B do obrotu giełdo-
wego nastąpiło w możliwie krótkim terminie. Jednakże uwzględniając, iż wprowadzenie papierów wartościowych 
do obrotu giełdowego wymaga uprzedniego:
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– uzyskania postanowienia Sądu Rejestrowego o zarejestrowaniu emisji Akcji Serii B (w odniesieniu do Akcji Serii B),

– uzyskania decyzji KDPW o przyjęciu Akcji Serii A, Praw do Akcji Serii B i Akcji Serii B do Depozytu i nadaniu im 
kodu,

– uzyskania decyzji Zarządu Giełdy o dopuszczeniu papierów wartościowych do obrotu giełdowego na GPW,

nie można zagwarantować, iż wprowadzenie Akcji Serii A, Praw do Akcji Serii B i Akcji Serii B do obrotu giełdowe-
go nastąpi w założonych terminach.

Emitent będzie ubiegał się o uzyskanie powyższych decyzji najszybciej jak to możliwe. Jednocześnie aby umożliwić 
inwestorom prowadzenie obrotu nabytymi papierami wartościowymi, zamiarem Emitenta jest wprowadzenie PDA do 
obrotu na GPW niezwłocznie po podjęciu przez Zarząd Emitenta uchwały o dokonaniu przydziału Akcji Serii B. Inten-
cją Zarządu jest, aby rozpoczęcie notowań Akcji Serii A i PDA nastąpiło równocześnie. Niezwłocznie po zarejestro-
waniu przez Sąd Rejestrowy emisji Akcji Serii B oraz przyjęciu tych akcji do KDPW Zarząd podejmie działania mają-
ce na celu wprowadzenie Akcji Serii B do obrotu giełdowego i notowanie tych akcji łącznie z Akcjami Serii A.

Spółka po zakończeniu Publicznej Oferty będzie mogła spełnić wymogi niezbędne do dopuszczenia Akcji Serii A 
i Akcji Serii B do obrotu na urzędowym rynku giełdowym (rynku podstawowym).

2.3.3. Ryzyko związane z dokonywaniem inwestycji w Akcje Serii A i Akcje Serii B

Inwestor nabywający Akcje Serii A oraz Akcje Serii B powinien zdawać sobie sprawę, że ryzyko bezpośredniego 
inwestowania w akcje na rynku kapitałowym jest zdecydowanie większe od inwestycji w papiery skarbowe czy też 
jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, co związane jest z nieprzewidywalnością zmian kursów akcji, 
zarówno w krótkim, jak i w długim okresie. 

W przypadku polskiego rynku kapitałowego ryzyko to jest relatywnie większe niż na rynkach rozwiniętych, co związane 
jest z początkową fazą jego rozwoju, a co za tym idzie – znacznymi wahaniami cen i stosunkowo niewielką płynnością.

2.3.4. Ryzyko kształtowania się przyszłego kursu Akcji Emitenta i płynności obrotu

Poziom kursu giełdowego oraz płynności akcji kształtuje się pod wpływem relacji popytu i podaży, które są wypad-
kową wielu czynników i skutkiem trudno przewidywalnych reakcji inwestorów. Istnieje ryzyko zmian kursów akcji, 
które nie zawsze odzwierciedlają kondycję ekonomiczno-finansową spółek.

Ewentualne zbywanie akcji Emitenta przez znaczącego akcjonariusza może mieć negatywny wpływ na kształtowa-
nie się kursu akcji Emitenta na GPW. 

Nie można więc zapewnić, iż osoba nabywająca Akcje Serii A lub Akcje Serii B będzie mogła je zbyć w dowolnym 
terminie i po satysfakcjonującej cenie.

Według stanu na dzień sporządzenia Prospektu znaczącymi akcjonariuszami są: Pan Adam Góral (który posiada 50% 
kapitału zakładowego Spółki) oraz PEF (który posiada taki sam udział w kapitale zakładowym). Z kolei po planowanej 
emisji Akcji Serii B oraz Publicznej Ofercie Sprzedaży Akcji Serii A udział Pana Adama Górala kształtować będzie się na 
poziomie co najmniej 40%. PEF planuje zbycie wszystkich posiadanych Akcji. W związku z tym istnieje potencjalne ryzy-
ko wystąpienia podaży ze strony Pana Adama Górala skupiającego znaczną ilość Akcji. Ryzyko to jest ograniczone 
oświadczeniem Pana Adama Górala, zgodnie z którym zadeklarował, że w ramach Publicznej Oferty Sprzedaży zaoferu-
je nie więcej niż 3% posiadanych przez siebie Akcji Serii A oraz że w okresie dwudziestu czterech miesięcy od daty pierw-
szego notowania akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie nie będzie zbywać należących do niego akcji.

W przypadku gdy PEF nie uda się sprzedać wszystkich oferowanych akcji Emitenta w publicznej ofercie, istnieje 
również czynnik ryzyka w postaci wystąpienia podaży akcji na rynku ze strony PEF. 

2.3.5. Ryzyko zawieszenia notowań

W przypadku uznania, iż Emitent narusza przepisy obowiązujące na GPW lub wymaga tego interes i bezpieczeń-
stwo uczestników obrotu, Zarząd Giełdy może zawiesić obrót akcjami Spółki na okres do trzech miesięcy (§ 28 
Regulaminu GPW). 

2.3.6. Ryzyko wykluczenia akcji z obrotu giełdowego

Zgodnie z § 29 Regulaminu GPW Zarząd Giełdy wyklucza papiery wartościowe z obrotu giełdowego:

– jeżeli utraciły status papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu,

– ich zbywalność stała się ograniczona.

Oprócz wyżej wymienionych obligatoryjnych przypadków wykluczenia Regulamin GPW przewiduje poniższe sytu-
acje, gdy Zarząd Giełdy może zadecydować o wykluczeniu papierów wartościowych z obrotu giełdowego:

– jeżeli przestały spełniać pozostałe warunki dopuszczenia do obrotu giełdowego poza określonymi w niniejszym 
punkcie 2.3.6. powyżej, 

– jeżeli Emitent uporczywie narusza przepisy obowiązujące na GPW,

– na wniosek Emitenta, 
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– wskutek ogłoszenia upadłości Emitenta albo w przypadku oddalenia przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości 
z powodu braku środków w majątku Emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania,

– jeżeli Zarząd uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu, 
wskutek podjęcia decyzji o połączeniu Emitenta z innym podmiotem, jego podziale lub przekształceniu, 

– jeżeli w ciągu ostatnich 3 miesięcy nie dokonano żadnych transakcji giełdowych na danym papierze wartościowym,

– wskutek podjęcia przez Emitenta działalności zakazanej przez obowiązujące przepisy prawa,

– wskutek otwarcia likwidacji Emitenta.

2.3.7.  Ryzyko nałożenia przez KPWiG kar w przypadku niedopełniania wymaganych prawem 
obowiązków

Zgodnie z art. 85 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi w przypadku, gdy spółka publiczna 
nie wykonuje obowiązków przewidzianych w przepisach prawa lub wykonuje je nienależycie, KPWiG może:

– wydać decyzję o wykluczeniu papierów wartościowych z publicznego obrotu, albo

– nałożyć karę pieniężną do wysokości 500.000 zł, albo

– obie powyższe kary łącznie.

2.3.8.  Ryzyko związane z odstąpieniem Emitenta i Wprowadzających od Oferty Publicznej

Emitent ma prawo do odstąpienia od przeprowadzenia emisji Akcji Serii B  w każdym czasie przed jej rozpoczę-
ciem bez podawania przyczyn. W takim przypadku decyzja o odstąpieniu powinna zostać opublikowana najpóźniej 
przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów w Transzy Indywidualnej.

Wprowadzający mają prawo do odstąpienia od przeprowadzenia Oferty Sprzedaży przed rozpoczęciem zapisów 
w Transzy Kwalifikowanej. W takim przypadku decyzja Wprowadzających o odstąpieniu powinna zostać opubliko-
wana najpóźniej przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów w Transzy Kwalifikowanej.

Po rozpoczęciu Oferty Publicznej Emitent ma prawo do odstąpienia od przeprowadzenia emisji Akcji Serii B jedy-
nie z ważnych przyczyn, takich jak:

– nagłe i nieprzewidywalne wcześniej zmiany w sytuacji gospodarczej, politycznej kraju lub świata, które mogą 
mieć istotny negatywny wpływ na rynki finansowe, gospodarkę kraju lub na dalszą działalność Emitenta, w tym 
na prognozy i zapewnienia przedstawione w Prospekcie przez Zarząd Emitenta,

– nagłe i nieprzewidywalne zmiany mające bezpośredni wpływ na działalność operacyjną Emitenta,

– pogorszenie koniunktury na rynku kapitałowym,

– brak wystarczającego popytu na oferowane Akcje Serii B.

Decyzja Emitenta o odstąpieniu od przeprowadzenia emisji Akcji Serii B i decyzja Wprowadzających o odstąpieniu 
od przeprowadzenia Oferty Sprzedaży po rozpoczęciu Publicznej Oferty może zostać podjęta i ogłoszona najpóź-
niej przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów w Transzy Kwalifikowanej.

Informacja o odstąpieniu od Oferty Publicznej zostanie przekazana niezwłocznie do publicznej wiadomości w for-
mie raportu bieżącego, zgodnie z art. 81 ust. 1 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi.

2.3.9. Ryzyko związane z notowaniem Praw do Akcji

Ryzyko to związane jest zarówno z możliwością niedopuszczenia Praw do Akcji (PDA) Serii B do obrotu giełdowe-
go, jak również z charakterem obrotu PDA na rynku giełdowym. Niedopuszczenie PDA do obrotu giełdowego może 
oznaczać dla inwestorów utrudnienia w obrocie wtórnym PDA.

Charakter obrotu PDA rodzi ryzyko, iż w przypadku nie zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego w wyniku emi-
sji Akcji Serii B, posiadacz PDA otrzyma jedynie zwrot środków w wysokości iloczynu liczby PDA znajdujących się na kon-
cie inwestora oraz ceny emisyjnej Akcji Serii B. Dla inwestorów, którzy nabędą PDA na GPW, może oznaczać to poniesie-
nie straty w sytuacji, gdy cena, jaką zapłacą oni na rynku wtórnym za PDA, będzie wyższa od ceny emisyjnej Akcji Serii B.

3. Wybrane dane finansowe za okres ostatnich 3 lat obrotowych
Rok obrotowy Emitenta 2001 r. obejmował okres od 1.06.2000 r. do 31.12.2001 r. W celu zapewnienia porównywal-
ności w poniższych tabelach przedstawiono również dane narastająco za okres od 1.01.2001 r. do 31.12.2001 r., 
które nie podlegały badaniu przez podmiot uprawniony. 

Emitent nie sporządzał skonsolidowanych sprawozdań finansowych za okres od 1.01.2001 r. do 31.12.2001 r., 
wobec czego brak danych za ten okres.

Decyzją NWZA z dnia 18 lutego 2004 r. Emitent zdecydował o splicie akcji w stosunku 1:10 (dotychczasowa wyso-
kość nominalna Akcji 1 zł wynosi obecnie 10 gr). Dla zapewnienia porównywalności Akcji Serii B z Akcjami Serii A, 
w całym Prospekcie, dla wszystkich okresów przyjęto liczbę Akcji po podziale wartości nominalnej. 
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Podstawowe dane finansowe COMP Rzeszów S.A. przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Podstawowe dane finansowe Emitenta (tys. zł)

Wyszczególnienie 1.01- 
-31.03.2004 r.

1.01- 
-31.12.2003 r.

1.01- 
-31.12.2002 r.

1.01- 
-31.12.2001 r.**

1.06.2000 r.- 
-31.12.2001 r.

Przychody ze sprzedaży (tys. zł) 17.601 97.338 81.239 60.361 92.546
Zysk na działalności operacyjnej 
(tys. zł) 3.216 11.627 9.364 7.206 11.172

Zysk brutto (tys. zł) 3.435 13.320 10.084 7.880 12.124
Zysk netto (tys. zł) 2.686 9.721 7.250 5.612 8.509
Aktywa razem (tys. zł) 35.334 41.666 38.273 26.563 26.563
Zobowiązania i rezerwy  
na zobowiązania (tys. zł) 9.306 13.328 15.656 9.396 9.396

Zobowiązania długoterminowe 
(tys. zł) 0 0 0 0 0

Zobowiązania krótkoterminowe 
(tys. zł) 8.228 12.500 15.064 9.288 9.288

Kapitał własny (aktywa netto)  
(tys. zł) 26.028 28.338 22.618 17.167 17.167

Kapitał zakładowy (tys. zł) 300 300 300 300 300
Liczba akcji/udziałów * (sztuki) 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000
Zysk na jedną akcję zwykłą/  
1 udział* (zł) 0,90 3,24 2,42 1,87 2,84

Rozwodniony zysk na jedną akcję 
zwykłą/1 udział* (zł) – – – – –

Zadeklarowana lub wypłacona 
dywidenda na jedną akcję/udział 
(zł)

– 1,67 1,33 – 0,60

*  w celu zapewnienia porównywalności dla wszystkich prezentowanych okresów przyjęto wysokość nominalną i liczbę akcji 
po splicie, który dokonał się po decyzji NWZA z dnia 18 lutego 2004 r.

** dane narastająco za okres 1.01.2001-31.12.2001 r. (nie podlegały badaniu przez podmiot uprawniony) 
Źródło: Emitent

Podstawowe dane finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Podstawowe dane finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta (tys. zł) 

Wyszczególnienie 1.01- 
-31.03.2004 r.

1.01- 
-31.12.2003 r.

1.01- 
-31.12.2002 r.

1.01- 
-31.12.2001 r.**

1.06.2000 r.- 
-31.12.2001 r.

Przychody ze sprzedaży (tys. zł) 18.493 101.449 86.905 b.d. 105.342
Zysk na działalności operacyjnej 
(tys. zł) 3.358 11.444 9.455 b.d. 11.749

Zysk brutto (tys. zł) 3.561 13.344 10.129 b.d. 12.465
Zysk netto (tys. zł) 2.741 9.683 7.144 b.d. 8.426
Aktywa razem (tys. zł) 36.040 42.446 40.342 28.364 28.364
Zobowiązania i rezerwy  
na zobowiązania (tys. zł) 9.316 13.710 16.508 10.502 10.502

Zobowiązania długoterminowe 
(tys. zł) 0 0 0 0 0

Zobowiązania krótkoterminowe 
(tys. zł) 8.173 12.814 15.785 10.393 10.393

Kapitał własny (aktywa netto)  
(tys. zł) 26.168 28.224 22.784 17.158 17.158

Kapitał zakładowy (tys. zł) 300 300 300 300 300
Liczba akcji/udziałów* (sztuki) 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000
Zysk na jedną akcję zwykłą/  
1 udział *(zł) 0,91 3,23 2,38 b.d. 2,81

Rozwodniony zysk na jedną akcję 
zwykłą/1 udział* (zł) – – – – –

Zadeklarowana lub wypłacona 
dywidenda na jedną akcję/udział 
(zł)

– 1,67 1,33 – 0,60

*  w celu zapewnienia porównywalności dla wszystkich prezentowanych okresów przyjęto wysokość nominalną i liczbę akcji 
po splicie, który dokonał się po decyzji NWZA z dnia 18 lutego 2004 r.

** dane narastająco za okres 1.01.2001-31.12.2001 r. (nie podlegały badaniu przez podmiot uprawniony)
Źródło: Emitent
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4.  Wskaźniki charakteryzujące efektywność działalności 
gospodarczej i zdolność regulowania zobowiązań 
za okres ostatnich 3 lat obrotowych

Wskaźniki charakteryzujące efektywność działalności gospodarczej Emitenta i jego Grupy Kapitałowej przedstawio-
no w tabelach poniżej.

Tabela 6. Efektywność działalności gospodarczej i zdolność regulowania zobowiązań Emitenta

Wyszczególnienie 1.01- 
-31.03.2004 r.

1.01- 
-31.12.2003 r.

1.01- 
-31.12.2002 r.

1.01- 
-31.12.2001 r.

1.06.2000 r.- 
-31.12.2001 r.

Stopa zwrotu z zainwestowanego 
kapitału (%) ROE 10,3% 34,3% 32,1% 32,7% 49,6%

Stopa zwrotu z aktywów (%) ROA 7,6% 23,3% 18,9% 21,1% 32,0%
Rentowność sprzedaży (%) 18,4% 12,1% 11,9% 12,4% 12,3%
Rentowność działalności  
operacyjnej (%) 18,3% 11,9% 11,5% 11,9% 12,1%

Rentowność netto (%) 15,3% 10,0% 8,9% 9,3% 9,2%
Stopa wypłaty dywidendy (%) – 51,4% 55,2% – 21,2%
Wskaźnik zadłużenia kapitałów 
własnych (%) 31,6% 44,1% 66,6% 54,1% 54,1%

Źródło: Emitent

Tabela 7. Efektywność działalności gospodarczej i zdolność regulowania zobowiązań Grupy Kapitałowej Emitenta 

Wyszczególnienie 1.01- 
-31.03.2004 r.

1.01- 
-31.12.2003 r.

1.01- 
-31.12.2002 r.

1.01- 
-31.12.2001 r.

1.06.2000 r.- 
-31.12.2001 r.

Stopa zwrotu z zainwestowanego 
kapitału (%) ROE 10,5% 34,3% 31,4% b.d. 49,1%

Stopa zwrotu z aktywów (%) ROA 7,6% 22,8% 17,7% b.d. 29,7%
Rentowność sprzedaży (%) 18,3% 11,4% 11,3% b.d. 11,6%
Rentowność działalności  
operacyjnej (%) 18,2% 11,3% 10,9% b.d. 11,2%

Rentowność netto (%) 14,8% 9,5% 8,2% b.d. 8,0%
Stopa wypłaty dywidendy (%) – 51,6% 56,0% – 21,4%
Wskaźnik zadłużenia kapitałów 
własnych (%) 31,2% 45,4% 69,3% 60,6% 60,6%

Źródło: Emitent 

Zasady wyliczania wskaźników:
– stopa zwrotu z zainwestowanego kapitału = zysk netto w okresie / stan kapitałów własnych na koniec okresu
– stopa zwrotu z aktywów = zysk netto w okresie / stan aktywów na koniec okresu
– rentowność sprzedaży = zysk ze sprzedaży w okresie / przychody ze sprzedaży w okresie
– rentowność działalności operacyjnej = zysk na działalności operacyjnej w okresie / przychody ze sprzedaży w okresie
– rentowność netto = zysk netto w okresie / przychody ze sprzedaży w okresie
– stopa wypłaty dywidendy = wartość wypłaconej dywidendy za okres / zysk netto w okresie 
–  wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych = stan zobowiązań ogółem na koniec okresu / stan kapitałów własnych na koniec okresu 

5.  Informacje o ratingu przyznanym Emitentowi i emitowanym przez 
niego papierom wartościowym

Emitentowi nie jest wiadomo o dokonaniu oceny ryzyka inwestycyjnego i zdolności kredytowej związanej z Akcja-
mi Spółki. Emitentowi nie jest znany również fakt sporządzenia takiej oceny przez jakąkolwiek wyspecjalizowaną 
instytucję krajową lub zagraniczną.

6. Cele emisji
Celem emisji Akcji Serii B jest zapewnienie Emitentowi środków na realizację założonego programu inwestycyjnego 
wynikającego z przyjętej i wdrażanej strategii rozwoju. Środki finansowe pozyskane w wyniku emisji Akcji Serii B Emi-
tent zamierza wykorzystać do sfinansowania budowy Centrum Oprogramowania w Europie Środkowo-Wschodniej.  

Pierwszym etapem budowy Centrum Oprogramowania w Europie Środkowo-Wschodniej jest przejęcie kontroli nad 
ASSET Soft a.s. z siedzibą w Bratysławie, który jest jednym z liderów dostarczających oprogramowania własnej pro-
dukcji na rynku słowackim. 

W dniu 28 czerwca 2004 roku Zarząd COMP Rzeszów S.A. podpisał List Intencyjny ze spółką ASSET Soft a.s., które-
go celem jest doprowadzenie do nabycia 55% akcji słowackiej spółki przez COMP Rzeszów S.A.
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Warunkiem podpisania umowy inwestycyjnej pomiędzy COMP Rzeszów S.A. i ASSET Soft a.s. i zakupu wskazanego 
pakietu akcji będą satysfakcjonujące Emitenta wyniki audytu prawnego i finansowego spółki ASSET Soft a.s. przepro-
wadzonego przez audytorów wybranych przez COMP Rzeszów S.A. 

ASSET Soft a.s. w 2003 roku osiągnął przychody ogółem na poziomie 491.157.000 SKK, co stanowi równowartość  
56.237.476 PLN, oraz zrealizował zysk netto wysokości 58.440.000 SKK, co stanowi równowartość  6.691.380 PLN2.

W przypadku sukcesu emisji Akcji serii B  transakcja nabycia większościowego pakietu akcji tej spółki powinna zostać 
sfinalizowana do końca października bieżącego roku.

W opinii Emitenta dzięki powyższej akwizycji udział najbardziej rentownych działalności firm IT, czyli sprzedaży i wdro-
żeń oprogramowania własnego, wzrósłby w Grupie Kapitałowej Emitenta o 100%. Wzbogacona zostałaby również 
oferta Spółki o wybrane produkty słowackiego partnera adresowane do klientów z sektora ubezpieczeniowego. 

Koszt realizacji transakcji przejęcia kontroli nad słowacką spółką Zarząd przewiduje na poziomie około 36 mln zł. Osta-
teczne warunki transakcji zostaną uzgodnione w umowie inwestycyjnej, którą COMP Rzeszów planuje podpisać 
z akcjonariuszami Asset Soft a.s. po zakończeniu audtytu prawnego i finansowego.

Szczegółowy opis realizacji celu inwestycyjnego ze środków pozyskanych z emisji akcji zamieszczony został w roz-
dziale VI pkt 6.1. Prospektu.  

Mając na uwadze fakt, iż transakcja będzie dokonywana w walucie obcej, ostateczna wartość w złotych będzie znana 
w chwili płatności za pakiet akcji. 

Biorąc pod uwagę powyższe zmienne, Emitent ocenia, iż oczekiwane wpływy z emisji Akcji Serii B na poziomie około 
35 mln zł zapewnią realizację wskazanego celu emisji Akcji serii B.

Jeżeli kwota pozyskana w wyniku emisji nie pokryłaby w całości kosztów opisanej inwestycji kapitałowej w akcje sło-
wackiej spółki, brakującą część kosztu realizacji transakcji Emitent pokryje ze środków własnych bądź w razie potrze-
by uzupełni przy wykorzystaniu kredytu bankowego.

W sytuacji gdyby transakcja dotycząca zakupu większościowego pakietu słowackiej spółki nie doszła do skutku, Emitent 
zamierza realizować alternatywny wariant budowy Centrum Oprogramowania w Europie Srodkowo-Wschodniej, przewidu-
jący zakup ukraińskiej spółki zajmującej znaczącą pozycję na rynku sprzedaży własnego oprogramowania dla ukraińskie-
go sektora bankowego oraz czeskiej spółki specjalizującej się w budowie kompleksowych systemów informatycznych dla 
małych i średnich przedsiębiorstw na rynku czeskim. Zarząd Spółki przeprowadził wstępne rozmowy z potencjalnymi kan-
dydatami i uzyskał wstępną akceptację na przystąpienie tych firm do Grupy Kapitałowej COMP Rzeszów S.A.

Cel emisji, jakim jest sfinansowanie pierwszego etapu budowy Centrum Oprogramowania w Europie Środkowo-
-Wschodniej, ma dla Emitenta charakter priorytetowy.

Wpływy z emisji nie będą przeznaczone na spłatę zadłużenia Emitenta.

Ze środków pozyskanych z emisji dokonana będzie wyłącznie inwestycja kapitałowa. Nie planuje się nabycia składni-
ków majątkowych. Emitent nie zamierza nabywać składników majątkowych od podmiotów powiązanych.

Realizacja transakcji zaplanowana jest w październiku 2004 r. Do momentu realizacji transakcji wpływy z emisji uloko-
wane zostaną w obligacjach skarbowych.

W okresie ostatnich pięciu lat Emitent nie przeprowadzał żadnej emisji papierów wartościowych.

7. Wskazanie, czy cele emisji określone w pkt 6 mogą ulec zmianie
Emitent oświadcza, iż nie planuje zmieniać powyżej określonego celu emisji.

Cele emisji zostały określone w Budżecie Spółki na rok 2004 przygotowanym przez Zarząd, który to dokument 
został zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej.

Zmiana celu emisji mogłaby ulec zmianie wyłącznie w trybie przewidzianym w Statucie Spółki dla podejmowania 
decyzji dotyczących opracowania i zatwierdzania planów finansowych.

Zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki organem wyłącznie uprawnionym do opracowywania planów finanso-
wych Spółki i ich zmian jest jej Zarząd. Według § 31 Statutu Spółki, Zarząd Spółki opracowuje roczny budżet ope-
racyjny i trzyletnie skonsolidowane strategiczne plany spółki zawierające wszelkie plany inwestycyjne dotyczące 
Spółki. Organem zatwierdzającym takie plany jest Rada Nadzorcza Spółki. Po zatwierdzeniu rocznego planu finan-
sowego lub wieloletnich planów gospodarczych Spółki przez Radę Nadzorczą na podstawie § 24 ust. 2 lit. f) Statu-
tu Spółki Zarząd jest obowiązany realizować zatwierdzone budżety i plany. 

Wobec powyższego zmiana celów emisji wymaga decyzji Zarządu zatwierdzonej przez Radę Nadzorczą. 

W przypadku zaistnienia okoliczności, które wymusiłyby zmianę celów emisji, Zarząd poda informację o zmianie 
celów emisji zgodnie z art. 81 ust. 1 Ustawy niezwłocznie po jej powzięciu i zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą, 
jednak nie później niż w ciągu 24 godzin oraz do publicznej wiadomości w formie jednorazowego ogłoszenia 
w dzienniku „Gazeta Giełdy PARKIET” w ciągu 7 dni od dnia powzięcia informacji.

2 Dane finansowe uzyskane przez Emitenta od ASSET Soft a.s. wg kursu NBP z dnia 31.12.2003 roku
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8.  Opis podstawowych czynników mających wpływ na cenę emisyjną 
oferowanych papierów wartościowych oraz zasady jej ustalenia

8.1. Akcje Serii A
Cena sprzedaży Akcji Serii A zostanie ustalona przez Wprowadzających na poziomie ceny emisyjnej Akcji Serii B. 

8.2. Akcje Serii B
Wysokość ceny emisyjnej Akcji Serii B zostanie ustalona przez Zarząd Emitenta w oparciu o uzgodnienia PEF oraz 
Pana Adama Górala. Przy ustalaniu ceny emisyjnej Akcji Serii B zostaną uwzględnione następujące czynniki:

– ocena poziomu i wrażliwości cenowej popytu inwestorów określona na podstawie budowy „książki popytu”,
– przewidywane przyszłe oraz dotychczasowe (historyczne) wyniki finansowe Emitenta,
– obecna wartość Emitenta, określona przy zastosowaniu wycen przeprowadzonych metodami porównawczymi 

oraz wyceny opartej o metodologię zdyskontowanych przepływów pieniężnych (Discounted Cash Flow),
– przewidywany rozwój rynku IT,
– strategia rozwoju Emitenta,
– pozycja rynkowa Emitenta,
– prognozy rozwoju sytuacji na rynku kapitałowym,
– czynniki ryzyka wymienione w rozdziale I pkt 2 Prospektu.

9.  Stopień obniżenia wartości księgowej netto na jedną akcję  
dla nowych nabywców

Stopień obniżenia wartości księgowej netto na jedną akcję dla nowych nabywców ustalony został przez porówna-
nie wartości wkładów wnoszonych przez nabywców akcji w ramach nowej emisji z wartością wkładów wniesionych 
podczas poprzednich emisji Akcji Serii A. 

Stan kapitałów i funduszy własnych przyjęty do obliczeń wykazany jest według stanu na 31.12.2003 r. i wynosi 
28.338 tys. zł.

Tabela 8. Stopień obniżenia wartości księgowej netto na jedną Akcję Serii B dla nowych nabywców

Wyszczególnienie (zł)
Cena emisyjna jednej Akcji Serii B •
Wartość księgowa netto na jedną akcję przed emisją 9,45
Obniżenie wartości księgowej na 1 akcję w wyniku emisji •
Wartość księgowa netto na 1 akcję po emisji (pro forma) •
Wzrost wartości księgowej netto na 1 nabywaną Akcję Serii B •

Źródło: Emitent 

Tabela 9. Proporcje wkładu pieniężnego dotychczasowych i nowych akcjonariuszy

Wyszczególnienie
Nabyte akcje Łączny wkład pieniężny 

do kapitału Spółki
Średnia cena 

zapłacona 
za Akcję (zł)ilość procent wartość (zł) procent

Przy założeniu maksymalnej wielkość emisji
Dotychczasowi akcjonariusze 
(Akcje Serii A) 3.000.000 86,96 300.000 • 0,1

Nowi nabywcy (Akcje Serii B) 450.000 13,04 • • •
Razem (Akcje Serii A i B) 3.450.000 100,00% • • •

Źródło: Emitent 

10.  Wartość księgowa i zobowiązania Emitenta na dzień  
30 czerwca 2004 r.

Wartość księgowa netto i stan zobowiązań Emitenta według stanu na dzień 30 czerwca 2004 r. przedstawiała się 
następująco:

Tabela 10. Wartość księgowa netto i wartość zobowiązań (tys. zł)
Wyszczególnienie 30.06.2004 r.
Wartość księgowa netto 29.378
Zobowiązania razem 19.275

Źródło: Emitent



Prospekt Emisyjny Akcji 19COMP Rzeszów S.A.

Rozdział II – Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie

ROZDZIAŁ II –  Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte 
w Prospekcie

1. Emitent

1.1. Nazwa, siedziba i adres Emitenta
Nazwa (firma): COMP Rzeszów Spółka Akcyjna

Nazwa skrócona: COMP Rzeszów S.A.

Siedziba: Rzeszów

Adres: Al. Armii Krajowej 80, 35-307 Rzeszów 

Numery telekomunikacyjne: tel. (+48 17) 87 55 400

 faks (+48 17) 87 55 406 

Adres poczty elektronicznej: info@comprzeszow.pl

Adres strony internetowej: www.comprzeszow.pl

1.2. Osoby fizyczne działające w imieniu Emitenta
W imieniu COMP Rzeszów działają następujące osoby fizyczne:

– Adam Góral  – Prezes Zarządu,

– Adam Rusinek – Wiceprezes Zarządu,

– Zbigniew Pomianek – Wiceprezes Zarządu,

– Renata Bojdo – Członek Zarządu,

– Marek Panek – Członek Zarządu.

Informacja o adresie osób działających w imieniu Emitenta została objęta złożonym do KPWiG wnioskiem o niepu-
blikowanie.

1.3. Oświadczenie o odpowiedzialności osób wymienionych w pkt 1.2.
Niniejszym oświadczamy, że informacje zawarte w Prospekcie są prawdziwe, rzetelne i nie pomijają żadnych fak-
tów ani okoliczności, których ujawnienie w Prospekcie jest wymagane przepisami prawa, a także, że zgodnie z na-
szą najlepszą wiedzą, nie istnieją, poza ujawnionymi w Prospekcie, istotne zobowiązania Emitenta ani okoliczności, 
które mogłyby wywrzeć znaczący wpływ na sytuację prawną, majątkową i finansową Emitenta oraz osiągane przez 
niego wyniki finansowe.

Adam Góral
Prezes Zarządu

Adam Rusinek
Wiceprezes Zarządu

Zbigniew Pomianek
Wiceprezes Zarządu

Renata Bojdo
Członek Zarządu

Marek Panek
Członek Zarządu
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2. Wprowadzający

2.1. Adam Góral
Dane teleadresowe zostały objęte wnioskiem o niepublikowanie.

2.1.1. Powiązania Wprowadzającego z Emitentem 

Według stanu na dzień sporządzenia Prospektu pomiędzy Panem Adamem Góralem a Emitentem nie istnieją żadne 
powiązania personalne, kapitałowe, organizacyjne ani umowne z wyjątkiem wskazanych poniżej: 

Pan Adam Góral pełni funkcję Prezesa Zarządu Spółki oraz jest akcjonariuszem Spółki posiadającym 1.500.000 
Akcji zwykłych, na okaziciela Serii A. Pan Adam Góral jest zatrudniony w Spółce na podstawie umowy o pracę. 
Ponadto jest stroną Umowy Akcjonariuszy zawartej 21 lutego 2004 r. z Polish Enterprise Fund L.P. oraz ze Spółką.

2.1.2. Oświadczenie Wprowadzającego o odpowiedzialności 

Niniejszym oświadczam, że informacje zawarte w Prospekcie są prawdziwe, rzetelne i nie pomijają żadnych faktów 
ani okoliczności, których ujawnienie w Prospekcie jest wymagane przepisami prawa, a także, że zgodnie z moją 
najlepszą wiedzą, nie istnieją, poza ujawnionymi w Prospekcie, istotne zobowiązania Emitenta ani okoliczności, 
które mogłyby wywrzeć znaczący wpływ na sytuację prawną, majątkową i finansową Emitenta oraz osiągane przez 
niego wyniki finansowe.

Adam Góral

2.2. Polish Enterprise Fund L.P. 
Nazwa (firma): Polish Enterprise Fund L.P. 

Siedziba: (biuro główne) Jersey City, Stany Zjednoczone Ameryki

Adres: 1 Exchange Place Suite 1000 Jersey City,  
 NJ 07302 Stany Zjednoczone Ameryki

Polish Enterprise Fund L.P. jest reprezentowany przez spółkę Enterprise Investors Sp. z o.o.

Nazwa: Enterprise Investors Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Nazwa skrócona: Enterprise Investors Sp. z o.o.

Siedziba: Warszawa (Polska)

Adres:  Warsaw Financial Center, ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa

Numery telekomunikacyjne: tel. (+48 22) 45 88 500

 faks (+48 22) 45 88 555

Adres poczty elektronicznej: info@ei.com.pl

Adres strony internetowej: www.ei.com.pl

2.2.1. Osoby fizyczne działające w imieniu Wprowadzającego

W imieniu Wprowadzającego działają następujące osoby fizyczne:

– Dariusz Prończuk – Członek Zarządu Enterprise Investors Sp. z o.o.

– Tadeusz Galkowski – Członek Zarządu Enterprise Investors Sp. z o.o.

Informacja o adresie osób działających w imieniu Wprowadzającego została objęta złożonym do KPWiG wnioskiem 
o niepublikowanie.

2.2.2. Powiązania Wprowadzającego oraz osób działających w imieniu Wprowadzającego  
z Emitentem 

Według stanu na dzień sporządzenia Prospektu pomiędzy osobami fizycznymi działającymi w imieniu Wprowadza-
jącego a Emitentem nie istnieją żadne powiązania personalne, kapitałowe, organizacyjne ani umowne z wyjątkiem 
wskazanych poniżej: 

PEF jest akcjonariuszem Spółki posiadającym 1.500.000 akcji zwykłych, na okaziciela serii A.

PEF, Pan Adam Góral oraz Emitent są stronami Umowy Akcjonariuszy z 21.02.2004 r. 

Pan Dariusz Prończuk pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej COMP Rzeszów S.A. 
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2.2.3. Oświadczenie o odpowiedzialności osób wymienionych w pkt 2.2.1.

Niniejszym oświadczamy, że informacje zawarte w Prospekcie są prawdziwe, rzetelne i nie pomijają żadnych fak-
tów ani okoliczności, których ujawnienie w Prospekcie jest wymagane przepisami prawa, a także, że zgodnie z na-
szą najlepszą wiedzą, nie istnieją, poza ujawnionymi w Prospekcie, istotne zobowiązania Emitenta ani okoliczności, 
które mogłyby wywrzeć znaczący wpływ na sytuację prawną, majątkową i finansową Emitenta oraz osiągane przez 
niego wyniki finansowe.

Dariusz Prończuk
Członek Zarządu

Tadeusz Galkowski
Członek Zarządu

3. Podmioty sporządzające Prospekt

3.1. COMP Rzeszów S.A. – Emitent

3.1.1. Nazwa, siedziba i adres sporządzającego Prospekt

Nazwa (firma): COMP Rzeszów Spółka Akcyjna

Nazwa skrócona: COMP Rzeszów S.A.

Siedziba: Rzeszów

Adres: Al. Armii Krajowej 80, 35-307 Rzeszów 

Numery telekomunikacyjne: tel. (+48 17) 87 55 400

 faks (+48 17) 87 55 406 

Adres poczty elektronicznej: info@comprzeszow.pl

Adres strony internetowej: www.comprzeszow.pl

3.1.2. Osoby fizyczne działające w imieniu sporządzającego Prospekt

W imieniu COMP Rzeszów S.A. jako podmiotu sporządzającego Prospekt działają następujące osoby fizyczne:

– Adam Góral – Prezes Zarządu,

– Adam Rusinek – Wiceprezes Zarządu,

– Zbigniew Pomianek – Wiceprezes Zarządu,

– Renata Bojdo – Członek Zarządu,

– Marek Panek – Członek Zarządu.

Informacja o adresie osób działających w imieniu Emitenta została objęta złożonym do KPWiG wnioskiem o niepu-
blikowanie.

Osoby działające w imieniu Emitenta odpowiedzialne są za wszystkie informacje zawarte w Prospekcie oraz za spo-
rządzenie następujących części Prospektu: rozdział II pkt 1, 2, 3.1.; rozdział IV pkt 1; rozdział IX, załączniki nr 1, 2, 
3, 4, 5, 9. Osoby działające w imieniu Emitenta odpowiedzialne są również za sporządzenie sprawozdań finanso-
wych oraz zawartych w nich informacji będących podstawą sporządzenia rozdziału VIII. 

3.1.3.  Powiązania sporządzającego Prospekt oraz osób fizycznych działających  
w jego imieniu z Emitentem 

Według stanu na dzień sporządzenia Prospektu pomiędzy Emitentem a osobami fizycznymi działającymi w imieniu 
Emitenta nie istnieją żadne powiązania personalne, kapitałowe, organizacyjne ani umowne z wyjątkiem wskazanych 
poniżej: 

Pan Adam Góral na mocy uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 5 marca 2004 roku 
pełni funkcję Prezesa Zarządu Emitenta, jest zatrudniony przez Emitenta na podstawie umowy o pracę, łączy go 
z Emitentem Umowa Akcjonariuszy z dnia 21 lutego 2004 roku.

Adam Rusinek na mocy uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 5 marca 2004 roku 
pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Emitenta, jest zatrudniony przez Emitenta na podstawie umowy o pracę.

Zbigniew Pomianek na mocy uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 5 marca 2004 roku 
pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Emitenta, jest zatrudniony przez Emitenta na podstawie umowy o pracę.
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Renata Bojdo na mocy uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 5 marca 2004 roku pełni 
funkcję Członka Zarządu Emitenta, jest zatrudniona przez Emitenta na podstawie umowy o pracę.

Marek Panek na mocy uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 5 marca 2004 roku pełni 
funkcję Członka Zarządu Emitenta, jest zatrudniony przez Emitenta na podstawie umowy o pracę.

Według stanu na dzień sporządzenia Prospektu pomiędzy Emitentem a Wprowadzającymi (Pan Adam Góral oraz 
PEF) nie istnieją żadne powiązania personalne, kapitałowe, organizacyjne ani umowne z wyjątkiem Umowy Akcjo-
nariuszy z dnia 21 lutego 2004 roku. 

Według stanu na dzień sporządzenia Prospektu pomiędzy osobami fizycznymi działającymi w imieniu Emitenta 
a Wprowadzającymi (Pan Adam Góral oraz PEF) nie istnieją żadne powiązania personalne, kapitałowe, organi-
zacyjne ani umowne z wyjątkiem powiązań Prezesa Zarządu z PEF wynikających z Umowy Akcjonariuszy z dnia 
21 lutego 2004 roku.

3.1.4. Oświadczenie o odpowiedzialności osób wymienionych w pkt 3.1.2.

Niniejszym oświadczamy w imieniu Emitenta, że części Prospektu, za które odpowiedzialny jest Emitent, zostały spo-
rządzone z zachowaniem należytej staranności zawodowej oraz że informacje w nich zawarte są prawdziwe i rzetelne 
i nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie w Prospekcie jest wymagane przepisami prawa.

Adam Góral
Prezes Zarządu

Adam Rusinek
Wiceprezes Zarządu

Zbigniew Pomianek
Wiceprezes Zarządu

Renata Bojdo
Członek Zarządu

Marek Panek
Członek Zarządu

3.2. Salans D. Oleszczuk Kancelaria Prawnicza Spółka komandytowa 

3.2.1. Nazwa, siedziba i adres sporządzającego Prospekt

Firma: Salans D. Oleszczuk Kancelaria Prawnicza Sp. k.

Siedziba: Warszawa

Adres: ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa

Numery telekomunikacyjne: tel. (0 prefiks 22) 52 06 300

 faks (0 prefiks 22) 52 06 400

Adres poczty elektronicznej: warsaw@salans.com

Adres strony internetowej: www.salans.com

3.2.2. Osoby fizyczne działające w imieniu sporządzającego Prospekt

W imieniu Salans D. Oleszczuk Kancelaria Prawnicza Spółka komandytowa jako podmiotu sporządzającego Pro-
spekt działają:

– Tomasz Dąbrowski  – Prokurent

– Krzysztof Stefanowicz  – Prokurent

Informacja o adresie osób działających w imieniu Doradcy Prawnego została objęta złożonym do KPWiG wnio-
skiem o niepublikowanie. 

Odpowiedzialność osób działających w imieniu Salans D. Oleszczuk Kancelaria Prawnicza Spółka komandytowa jest 
ograniczona do następujących części Prospektu: rozdział I pkt 2.2.5., 2.2.7.; rozdział II pkt 3.2; rozdział III pkt od 3 do 10; 
rozdział IV z wyjątkiem pkt 1 oraz pkt 5; rozdział V pkt od 8 do 13 oraz od 16 do 19; rozdział VII pkt od 3 do 23.
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3.2.3.  Powiązania sporządzającego Prospekt oraz osób fizycznych działających w jego imieniu 
z Emitentem i Podmiotem Dominującym 

Według stanu na dzień sporządzenia Prospektu pomiędzy Doradcą Prawnym oraz osobą fizyczną działającą 
w imieniu Doradcy Prawnego a Emitentem nie istnieją żadne powiązania personalne, kapitałowe, organizacyjne ani 
umowne z wyjątkiem umowy dotyczącej sporządzenia wskazanych powyżej części Prospektu.

Według stanu na dzień sporządzenia Prospektu pomiędzy Doradcą Prawnym oraz osobą fizyczną działającą 
w imieniu Doradcy Prawnego a Wprowadzającym nie istnieją żadne powiązania personalne, kapitałowe, organiza-
cyjne ani umowne. 

3.2.4. Oświadczenie o odpowiedzialności osób wymienionych w pkt 3.2.2.

Niniejszym oświadczamy w imieniu Doradcy Prawnego, że części Prospektu, za które odpowiedzialny jest Doradca 
Prawny, zostały sporządzone z zachowaniem należytej staranności zawodowej oraz że zawarte w nich informacje są 
prawdziwe i rzetelne i nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie w Prospekcie jest wymaga-
ne przepisami prawa.

Tomasz Dąbrowski 
Prokurent

Krzysztof Stefanowicz 
Prokurent

3.3. Millennium Dom Maklerski Spółka Akcyjna

3.3.1. Nazwa, siedziba i adres sporządzającego Prospekt

Nazwa (firma): Millennium Dom Maklerski Spółka Akcyjna

Nazwa skrócona: Millennium Dom Maklerski S.A.

Siedziba: Warszawa

Adres: Al. Jerozolimskie 123A, 02-017 Warszawa

Numery telekomunikacyjne: tel. (+48 22) 59 82 600; 59 82 601

 faks (+48 22) 59 82 699

Adres poczty elektronicznej: millenniumdm@millenniumdm.pl

Adres strony internetowej: www.millenniumdm.pl

3.3.2. Osoby fizyczne działające w imieniu sporządzającego Prospekt

W imieniu Millennium Dom Maklerski S.A. jako podmiotu sporządzającego Prospekt działają następujące osoby 
fizyczne:

– Mariusz Dąbkowski  – Prezes Zarządu

– Dorota Małgorzata Kowalczewska  – Członek Zarządu

Informacja o adresie osób działających w imieniu Millennium DM została objęta złożonym do KPWiG wnioskiem 
o niepublikowanie.

Odpowiedzialność osób działających w imieniu sporządzającego Prospekt jest ograniczona do następujących części 
Prospektu: Wstęp; rozdział I z wyłączeniem pkt 2.2.5. i pkt 2.2.7.; rozdział II pkt 3.3., 5; rozdział III pkt 1, 2 i od 11 
do 14; rozdział IV pkt 5; rozdział V pkt od 1 do 7, 14, 15; rozdział VI; rozdział VII pkt 1, 2; załączniki nr 6, 7 i 8. 

3.3.3.  Powiązania sporządzającego Prospekt oraz osób działających w jego imieniu z Emitentem 
i Podmiotem Dominującym 

Pomiędzy Millennium Dom Maklerski S.A. a Emitentem nie istnieją żadne powiązania personalne, kapitałowe, orga-
nizacyjne ani umowne z wyjątkiem umowy zawartej 16 marca 2004 r., której przedmiotem jest świadczenie usług 
mających na celu dopuszczenie Akcji Serii A oraz Akcji Serii B do publicznego obrotu i ich wprowadzenie do obro-
tu na GPW, w tym pełnienie przez Millennium Dom Maklerski S.A. funkcji Oferującego Akcje Serii B oraz umowy 
z 19 kwietnia 2004 r. w sprawie prowadzenia depozytu Akcji Serii A. 

Pomiędzy osobami działającymi w imieniu Millennium Dom Maklerski S.A. a Emitentem nie istnieją żadne powiąza-
nia personalne, kapitałowe, organizacyjne ani umowne. 

Pomiędzy Millennium Dom Maklerski S.A. a Wprowadzającymi nie istnieją żadne powiązania personalne, kapitało-
we, organizacyjne ani umowne z wyjątkiem: 

– umowy zawartej w dniu 22 kwietnia 2004 r. pomiędzy MDM a Wprowadzającymi, której przedmiotem jest świad-
czenie usług związanych Publiczną Ofertą Sprzedaży Akcji Serii A, oraz
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– umowy zawartej pomiędzy MDM a PEF, której przedmiotem jest świadczenie usług brokerskich i prowadzenie 
rachunku papierów wartościowych oraz prowadzenie rachunku pieniężnego.

Pomiędzy osobami działającymi w imieniu Millennium Dom Maklerski S.A. a Wprowadzającymi nie istnieją żadne 
powiązania personalne, kapitałowe, organizacyjne ani umowne.

3.3.4. Oświadczenie o odpowiedzialności osób wymienionych w pkt 3.3.2.

Niniejszym oświadczamy, że części Prospektu, za które odpowiedzialne jest Millennium Dom Maklerski S.A., zosta-
ły sporządzone z zachowaniem należytej staranności zawodowej oraz że informacje zawarte w tych częściach Pro-
spektu są prawdziwe i rzetelne i nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie w Prospekcie jest 
wymagane przepisami prawa.

Mariusz Dąbkowski 
Prezes Zarządu

Dorota Małgorzata Kowalczewska
Członek Zarządu

4. Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych

4.1. Nazwa, siedziba, adres i podstawy uprawnień
Nazwa (firma): BDO Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Nazwa skrócona: BDO Polska Sp. z o.o.

Siedziba: Warszawa, ul. Postępu 12, 02-676 Warszawa

Adres: Oddział w Poznaniu:

 ul. Warszawska 39/41, 61-028 Poznań

Podstawa uprawnień: podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych  
 do badania sprawozdań finansowych pod numerem 523

Numery telekomunikacyjne: tel. (+48 61) 65 03 080

 faks (+48 61) 65 03 089

Adres poczty elektronicznej: poznan@bdo.pl

Adres strony internetowej: www.bdo.pl

4.2.  Osoby fizyczne działające w imieniu podmiotu uprawnionego do badania 
sprawozdań finansowych

Krystyna Sakson

Członek Zarządu
Biegły Rewident

nr ewidencyjny 7899/483

Informacja o miejscu zamieszkania osoby działającej w imieniu BDO Polska Sp. z o.o. została objęta złożonym do 
KPWiG wnioskiem o niepublikowanie.

Odpowiedzialność osoby działającej w imieniu BDO Polska Sp. z o.o. jako podmiotu uprawnionego do badania 
sprawozdań finansowych jest ograniczona do następujących części Prospektu: rozdział II pkt 4 oraz rozdział VIII  
(w tym techniczne przygotowanie sprawozdań finansowych na potrzeby sporządzenia Prospektu), przy tym za spo-
rządzenie sprawozdań finansowych oraz zawartych w nich informacji będących podstawą sporządzenia rozdziału VIII 
odpowiedzialny jest Emitent.
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4.3. Biegli rewidenci dokonujący badania sprawozdań finansowych Emitenta

Krystyna Olczak

Biegły Rewident
nr ewidencyjny 10156/7514

Informacje o miejscu zamieszkania biegłego rewidenta dokonującego badania sprawozdań finansowych i skonso-
lidowanych sprawozdań finansowych Emitenta działającego w imieniu BDO Polska Sp. z o.o. zostały objęte złożo-
nym do KPWiG wnioskiem o niepublikowanie.

4.4.  Powiązania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych 
oraz osób fizycznych działających w jego imieniu z Emitentem 
i Wprowadzającymi 

Według stanu na dzień sporządzenia Prospektu pomiędzy BDO Polska Sp. z o.o. oraz osobami fizycznymi działają-
cymi w imieniu i na rzecz BDO Polska Sp. z o.o. a Emitentem nie istnieją żadne powiązania personalne, kapitałowe, 
organizacyjne ani umowne z wyjątkiem umowy dotyczącej badania sprawozdań finansowych za okres od 1 stycznia 
2003 roku do 31 grudnia 2003 roku oraz sporządzenia części Prospektu Emisyjnego z dnia 23 grudnia 2003 roku.

BDO Polska Sp. z o.o. sporządziła rozdział II pkt 4 oraz rozdział VIII, w  tym technicznie przygotowała sprawozdania 
finansowe na potrzeby sporządzenia Prospektu.

4.5. Oświadczenie osoby wymienionej w pkt 4.2. 
Niniejszym oświadczam, że BDO Polska Sp. z o.o. jako podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych 
został wybrany przez Emitenta zgodnie z przepisami prawa oraz że BDO Polska Sp. z o.o. spełnia warunki do wyra-
żenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu.

Krystyna Sakson
Członek Zarządu
Biegły Rewident

nr ewidencyjny 7899/483

4.6. Oświadczenie osoby wymienionej w pkt 4.3.
Niniejszym oświadczam, że spełniam warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu jednostko-
wego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2003 roku 
do 31 grudnia 2003 roku.

Krystyna Olczak
Biegły Rewident

nr ewidencyjny 10156/7514

4.7. Oświadczenie o odpowiedzialności osób wymienionych w pkt 4.2. i 4.3. za 
zbadanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego, jednostkowego 
sprawozdania finansowego oraz porównywalnych danych finansowych

Niniejszym oświadczamy, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe i jednostkowe sprawozdanie finansowe za 
okres od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku, zamieszczone w Prospekcie, podlegały badaniu zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa i normami zawodowymi.

Na podstawie przeprowadzonego badania BDO Polska Sp. z o.o. jako podmiot uprawniony do badania sprawo-
-zdań finansowych wyraziła opinie bez zastrzeżeń o prawidłowości, rzetelności i jasności skonsolidowanego spra-
wozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku oraz jednostkowego sprawozda-
nia finansowego za okres od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku, których pełna treść jest przedstawio-
na w dalszej części Prospektu.

Porównywalne dane finansowe za okresy od 1 stycznia 2002 do 31 grudnia 2002 roku i od 1 czerwca 2000 roku do 
31 grudnia 2001 roku oraz skonsolidowane porównywalne dane finansowe za okresy od 1 stycznia 2002 roku do 
31 grudnia 2002 roku i od 1 czerwca 2000 do 31 grudnia 2001 roku zostały sporządzone w sposób zapewniający 
ich porównywalność przez zastosowanie jednolitych zasad (polityki) rachunkowości we wszystkich prezentowa-
nych okresach, zgodnych z zasadami (polityką) rachunkowości stosowanymi przez Emitenta i Grupę Kapitałową za 
ostatni okres przez ujęcie korekt błędów podstawowych w okresach, których one dotyczą, bez względu na okres, 
w którym zostały one ujęte w księgach rachunkowych.
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Uzgodnienie danych porównywalnych i skonsolidowanych danych porównywalnych, zamieszczonych w Prospek-
cie, do pozycji zbadanych jednostkowych sprawozdań finansowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finanso-
wych rzetelnie odzwierciedla dokonane przekształcenie. Dane porównywalne zamieszczone w Prospekcie wynika-
ją ze zbadanych sprawozdań finansowych, po uwzględnieniu korekt doprowadzających do porównywalności z tytu-
łu zmian zasad (polityki) rachunkowości i korekt błędów podstawowych.

Sprawozdania finansowe za okresy od 1 stycznia 2002 do 31 grudnia 2002 roku i od 1 czerwca 2000 roku do 31 
grudnia 2001 roku oraz skonsolidowane sprawozdania finansowe za okresy od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 
2002 roku i od 1 czerwca 2000 do 31 grudnia 2001 roku były zbadane przez inne podmioty uprawnione do bada-
nia sprawozdań finansowych. Opinie tych podmiotów zamieszczone zostały w punktach 1.3.1. i 1.3.2. oraz 2.3.1. 
i 2.3.2. rozdziału VIII niniejszego Prospektu.

Oświadczamy, że forma prezentacji skonsolidowanego sprawozdania finansowego i jednostkowego sprawozdania 
finansowego oraz danych porównywalnych Emitenta zamieszczonych w Prospekcie i zakres ujawnionych w nich 
danych są zgodne z wymogami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie szcze-
gółowych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny oraz skrót prospektu.

Krystyna Olczak 
Biegły Rewident

nr ewidencyjny 10156/7514

Krystyna Sakson
Członek Zarządu
Biegły Rewident

nr ewidencyjny 7899/483

5. Oferujący 

5.1. Firma, siedziba i adres Oferującego
Nazwa (firma): Millennium Dom Maklerski Spółka Akcyjna

Nazwa skrócona: Millennium Dom Maklerski S.A.

Siedziba: Warszawa

Adres: Al. Jerozolimskie 123A, 02-017 Warszawa

Numery telekomunikacyjne: tel. (+48 22) 59 82 600; 59 82 601

 faks (+48 22) 59 82 699

Adres poczty elektronicznej: millenniumdm@millenniumdm.pl

Adres strony internetowej: www.millenniumdm.pl

5.2. Osoby fizyczne działające w imieniu Oferującego
W imieniu Oferującego działają następujące osoby fizyczne:

– Mariusz Dąbkowski  – Prezes Zarządu

– Dorota Małgorzata Kowalczewska  – Członek Zarządu

Informacja o adresie osób działających w imieniu Millennium DM została objęta złożonym do KPWiG wnioskiem 
o niepublikowanie.

5.3. Powiązania Oferującego z Emitentem i Wprowadzającym
Pomiędzy Millennium Dom Maklerski S.A. a Emitentem nie istnieją żadne powiązania personalne, kapitałowe, orga-
nizacyjne ani umowne z wyjątkiem umowy zawartej w dniu 16 marca 2004 r., której przedmiotem jest świadczenie 
usług mających na celu dopuszczenie Akcji Serii A oraz Akcji Serii B do publicznego obrotu i ich wprowadzenie do 
obrotu na GPW, w tym pełnienie przez Millennium Dom Maklerski S.A. funkcji Oferującego Akcje Serii B oraz 
umowy z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie prowadzenia depozytu Akcji Serii A.

Pomiędzy osobami działającymi w imieniu Millennium Dom Maklerski S.A. a Emitentem nie istnieją żadne powiąza-
nia personalne, kapitałowe, organizacyjne ani umowne. 

Pomiędzy Millennium Dom Maklerski S.A. a Wprowadzającymi nie istnieją żadne powiązania personalne, kapitało-
we, organizacyjne ani umowne z wyjątkiem: 

– umowy zawartej w dniu 22 kwietnia 2004 r. pomiędzy MDM a Wprowadzającymi, której przedmiotem jest świad-
czenie usług związanych Publiczną Ofertą Sprzedaży Akcji Serii A, oraz

– umowy zawartej pomiędzy MDM a PEF, której przedmiotem jest świadczenie usług brokerskich oraz prowadze-
nie rachunku papierów wartościowych oraz prowadzenie rachunku pieniężnego.
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Pomiędzy osobami działającymi w imieniu Millennium Dom Maklerski S.A. a Wprowadzającymi nie istnieją żadne 
powiązania personalne, kapitałowe, organizacyjne ani umowne. 

5.4. Oświadczenie o odpowiedzialności osób wymienionych w pkt 5.2.
Działając w imieniu Millennium Domu Maklerskiego Spółka Akcyjna jako podmiotu oferującego Akcje Serii A i B  
w publicznym obrocie, niniejszym oświadczamy, iż Oferujący dołożył należytej zawodowej staranności przy przygo-
towaniu i wprowadzeniu Akcji Emitenta do publicznego obrotu.

Mariusz Dąbkowski 
Prezes Zarządu

Dorota Małgorzata Kowalczewska
 Członek Zarządu
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ROZDZIAŁ III – Dane o emisji

1.  Rodzaj, liczba oraz łączna wartość emitowanych papierów 
wartościowych 

Na podstawie niniejszego Prospektu do publicznego obrotu wprowadzanych jest łącznie od 3.000.000 do 3.450.000 
akcji o wartości nominalnej 10 gr każda i łącznej wartości nominalnej od 300.000,00 zł do 345.000,00 zł, w tym:

– 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 gr;

– do 450.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 gr.

Na podstawie niniejszego Prospektu w publicznym obrocie oferowanych jest 1.995.000 akcji Emitenta o wartości 
nominalnej 10 gr każda i łącznej wartości nominalnej 199.500 zł, w tym:

– w ramach Publicznej Oferty Subskrypcji 450.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 gr 
każda, 

– w ramach Publicznej Oferty Sprzedaży 1.545.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 gr 
każda, w tym:

– Pan Adam Góral zaoferował 45.000 Akcji Serii A oraz

– Polish Enterprise Fund L.P. zaoferował 1.500.000 Akcji Serii A. 

Po przeprowadzeniu badania popytu na akcje i w zależności od wysokości ostatecznie ustalonej ceny emisyjnej 
NWZA Emitenta może podjąć decyzję o zmniejszeniu liczby Akcji Serii B oferowanych do objęcia. Ewentualna 
decyzja NWZA będzie miała charakter uchwały zmieniającej uchwałę o emisji Akcji Serii B.

Po przeprowadzeniu badania popytu na akcje Emitent może podjąć decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia 
emisji Akcji Serii B. Ewentualna decyzja Emitenta o odstąpieniu od przeprowadzenia emisji Akcji Serii B zostanie 
podjęta i podana do publicznej wiadomości najpóźniej przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na akcje 
w ramach Transzy Kwalifikowanej.

Po przeprowadzeniu badania popytu na akcje i w zależności od wysokości ujawnionego popytu oraz ceny sprze-
daży Wprowadzający mogą podjąć decyzję o zmniejszeniu liczby akcji objętych Ofertą Sprzedaży lub decyzję 
o odstąpieniu od przeprowadzenia Oferty Sprzedaży. Decyzje Wprowadzających dotyczące ewentualnego zmniej-
szenia liczby akcji objętych Ofertą Sprzedaży lub odstąpienia od Oferty Sprzedaży zostaną podane do publicznej 
wiadomości przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów w Transzy Kwalifikowanej.

Tabela 11. Charakterystyka Akcji Oferowanych

Papiery  
wartościowe 
wg rodzajów

Liczba
Wartość  

nominalna  
(zł)

Cena emisyjna 
(zł)

Nadwyżka ceny 
emisyjnej nad 

wartością nomi-
nalną (zł)

Szacunkowe 
prowizje i kosz-

ty emisji (zł)

Wpływy 
Emitenta 

(zł)

1 2 3 4 5 6 7 = (2 x 4) – 6
Akcje Serii B * 
(Publiczna Oferta Subskrypcji)
na jednostkę 1 0,10 • • 2,11 •
Razem 450.000 45.000 • • 950.000 •

Papiery  
wartościowe 
wg rodzajów

Liczba
Wartość  

nominalna  
(zł)

Cena  
sprzedaży 

(zł)

Nadwyżka ceny 
sprzedaży nad 

wartością nomi-
nalną (zł)

Szacunkowe 
prowizje  
i koszty  

sprzedaży (zł)

Wpływy  
Wprowadza-
jących (zł)

1 2 3 4 5 6 7 = (2 x 4) – 6
Akcje Serii A 
(Publiczna Oferta Sprzedaży)
na jednostkę 1 0,10 • • 1,11 •
Razem 1.545.000 154.000 • • 1.715.000 •

* przy założeniu maksymalnej wielkości emisji

Nie występują żadne ograniczenia co do przenoszenia praw z Akcji Serii B ani żadne zabezpieczenia. Z Akcjami 
Serii B nie jest związany żaden obowiązek świadczeń dodatkowych ani żadne uprzywilejowanie.

Akcje Serii A nie są przedmiotem żadnych zabezpieczeń. Z Akcjami Serii A nie są związane żadne dodatkowe 
świadczenia ani obowiązki.

Po dacie dopuszczenia Akcji Spółki do obrotu publicznego nie będą istniały również żadne ograniczenia w przeno-
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szeniu praw z Akcji Serii A, poza umownym zobowiązaniem Pana Adama Górala do niezbywania Akcji w okresie 24 
miesięcy od daty pierwszego notowania Akcji na GPW (lecz nie dłużej niż do dnia 25 marca 2007 r.), z tym zastrze-
żeniem, że Pan Adam Góral ma prawo do zbycia nie więcej niż 3% należących do niego Akcji w ramach Pierwszej 
Oferty Publicznej.

Powyższe zobowiązanie przestaje obowiązywać z chwilą, z którą Akcje posiadane przez PEF zostaną dopuszczo-
ne do obrotu na GPW lub będą stanowić mniej niż 10% kapitału zakładowego Emitenta. 

Statut Spółki przewiduje ograniczenia praw Dotychczasowych Akcjonariuszy w zakresie przenoszenia praw z Akcji 
Serii A. Zgodnie z § 9 Statutu Pan Adam Góral nie może bez zgody Polish Enterprise Fund zbyć posiadanych przez 
siebie akcji Spółki pod jakimkolwiek tytułem prawnym przez okres do dopuszczenia Akcji Spółki do obrotu publicz-
nego. Ograniczenie to obowiązuje przez okres nie dłuższy niż trzy lata od dnia (25 marca 2004 r.) zarejestrowania 
uchwały WZA wprowadzającej ten zapis do Statutu. 

Niezależnie od powyższego ograniczenia, dopóki Akcje Spółki nie zostaną dopuszczone do publicznego obrotu, 
każdemu z Dotychczasowych Akcjonariuszy przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia akcji Spółki, gdyby drugi 
z Dotychczasowych Akcjonariuszy zamierzał w dobrej wierze zbyć swoje Akcje osobie trzeciej. Szczegółowe 
warunki realizacji tego uprawnienia zawiera § 9 Statutu, stanowiący załącznik nr 2 w rozdziale „Załączniki” niniejsze-
go Prospektu. 

Ograniczenie w zbywaniu Akcji prawem pierwokupu nie dotyczy zbywania Akcji przez PEF na rzecz podmiotu, któ-
rego PEF jest bezpośrednio lub pośrednio właścicielem, podmiotu, nad którym PEF posiada kontrolę poprzez 
uprawnienia w zakresie kierowania zarządzaniem albo poprzez wpływ na kierowanie zarządzaniem takim podmio-
tem, podmiotu zarządzanego przez podmiot, który zarządza spółką PEF, oraz na rzecz podmiotu związanego z PEF 
umową o zarządzanie. 

Na mocy Aneksu do Umowy Akcjonariuszy, podpisanego 14 kwietnia 2004 r., pod warunkiem dopuszczenia Akcji 
Spółki do publicznego obrotu:

– Pan Adam Góral zrzekł się przysługującego mu na podstawie § 9 Statutu Emitenta prawa pierwszeństwa naby-
cia akcji Spółki zbywanych przez Polish Enterprise Fund L.P.; oraz

– Polish Enterprise Fund L.P. zrzekł się przysługującego mu na podstawie § 9 Statutu Emitenta prawa pierwszeń-
stwa nabycia Akcji Spółki zbywanych przez Adama Górala oraz wyraził zgodę na zbycie przez Adama Górala, 
w ramach Pierwszej Oferty Publicznej, 3% posiadanych przez Adama Górala akcji Emitenta.

Mając na uwadze powyższe uwarunkowania, można stwierdzić, że wszystkie powyżej wskazane w niniejszym punk-
cie ograniczenia przestaną obowiązywać z chwilą kumulatywnego spełnienia następujących warunków:

– Akcje Serii A zostaną wprowadzone do publicznego obrotu oraz

– Akcje posiadane przez PEF zostaną dopuszczone do obrotu na GPW lub będą stanowić mniej niż 10% kapita-
łu zakładowego Emitenta.

Niezależnie od wyżej omówionych ograniczeń statutowych i umownych Pan Adam Góral złożył oświadczenie, 
zgodnie z którym w ramach Publicznej Oferty Sprzedaży zaoferuje nie więcej niż 3% posiadanych przez siebie Akcji 
Serii A oraz że w okresie dwudziestu czterech miesięcy od daty pierwszego notowania Akcji na Giełdzie Papierów 
Wartościowych w Warszawie nie będzie zbywać należących do niego Akcji.

2. Szacunkowe koszty emisji 

2.1. Szacunkowe koszty emisji Akcji Serii B
Łączne szacunkowe koszty emisji Akcji Serii B wyniosą, w zależności od ostatecznej wielkości emisji i ceny emisyj-
nej, około 950 tys. zł. Do kosztów emisji Akcji Serii B zaliczono następujące pozycje: 

Tabela 12. Szacunkowe koszty emisji Akcji Serii B (tys. zł)

Wyszczególnienie
Przy założeniu 
maksymalnej 

wielkości emisji
Koszty sporządzenia Prospektu z uwzględnieniem kosztu doradztwa i oferowania 670
Szacunkowy koszt promocji planowanej oferty 120
Koszty wynagrodzenia subemitentów –
Inne koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty, w tym: 160

– koszty druku Prospektu i skróconej wersji Prospektu oraz ogłoszeń obligatoryjnych 100
– opłaty na rzecz KPWiG, KDPW, GPW 50
– pozostałe koszty (opłaty sądowe, notarialne i inne) 10

Razem 950

Źródło: Emitent
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Według stanu na dzień sporządzenia Prospektu Emitent nie zawarł ani też nie zamierza zawrzeć umowy o subemi-
sję inwestycyjną lub subemisję usługową dotyczącą Akcji Serii B.

Zgodnie z Ustawą o rachunkowości koszty emisji Akcji Serii B poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowe-
go Emitenta pomniejszą kapitał zapasowy Spółki do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną 
akcji, zaś pozostała ich część zostanie zaliczona do kosztów finansowych.

Emitent pokrywa koszty wspólne emisji akcji serii B i koszty związane z wprowadzeniem Akcji Serii A do obrotu 
publicznego oraz giełdowego, które poniósłby niezależnie od faktu oferowania akcji serii A przez Wprowadzających 
w ramach Publicznej Oferty Sprzedaży. Kosztami wspólnymi w szczególności są: koszt sporządzenia Prospektu, 
jego wersji skróconej, druku oraz publikacji, promocji planowanej oferty, wprowadzenia wszystkich akcji Emitenta 
do obrotu publicznego oraz giełdowego. 

Łączny koszt wprowadzenia Akcji Serii A oraz Akcji Serii B do obrotu publicznego wynosi około 120.000 zł (opłata 
z tytułu wpisu do ewidencji papierów wartościowych).

Koszty sprzedaży akcji Serii A ponoszą Wprowadzający (PEF oraz Pan Adam Góral) i szacunkowo wynosić one 
będą około 1.715.000 zł.

2.2. Koszty emisji Akcji Serii A
Na koszty dotyczące emisji Akcji Serii A (wyemitowanych w związku z utworzeniem Spółki) składały się opłaty nota-
rialne i opłaty skarbowe w łącznej kwocie 4,5 tys. zł.

Koszty te zgodnie z obowiązującą wówczas Ustawą o rachunkowości zostały zaliczone do wartości niematerialnych 
i prawnych i były amortyzowane w okresie pięciu lat.

3.  Podstawa prawna emisji Akcji Oferowanych i ich wprowadzenia  
do publicznego obrotu

3.1.  Podstawa prawna emisji Akcji Serii A oraz ich wprowadzenia do publicznego 
obrotu

3.1.1.  Organ uprawniony do podjęcia decyzji o emisji Akcji Serii A oraz o wprowadzeniu 
do publicznego obrotu

Zgodnie z art. 3-7 i nast. Kodeksu Handlowego osobami uprawnionymi do podjęcia decyzji o emisji akcji założyciel-
skich Spółki byli założyciele Spółki, określający w statucie Spółki wysokość kapitału akcyjnego (zakładowego) 
i liczbę akcji (art. 309 § 1 Kodeksu Handlowego).

Zgodnie ze Statutem Spółki uchwałę o wprowadzeniu Akcji Spółki do publicznego obrotu podejmuje Walne Zgro-
madzenie Akcjonariuszy (§ 20 ust. 1 pkt q Statutu Spółki). Dla ważności uchwały wymagana jest bezwzględna więk-
szość głosów akcjonariuszy obecnych na Walnym Zgromadzeniu (§ 19 ust. 1 Statutu Spółki). 

3.1.2. Decyzja o emisji Akcji Serii A

Akcje Serii A są akcjami założycielskimi. Podstawę ich emisji stanowi akt notarialny z dnia 19 maja 1995 roku, na 
podstawie którego określono brzmienie statutu Emitenta, sporządzony przez Małgorzatę Szarą – notariusza w Rze-
szowie (Rep. A nr 1639 /1995) oraz akty zawiązania spółki akcyjnej, w tym akt zawiązania spółki akcyjnej z dnia  
16 czerwca 1995 roku, sporządzony w formie aktu notarialnego przez Małgorzatę Szarą – notariusza w Rzeszowie 
(Rep. A nr 1989 /1995) oraz akt zawiązania spółki akcyjnej z dnia 26 czerwca 1995 roku, sporządzony w formie aktu 
notarialnego przez Pawła Kłaczyńskiego – notariusza w Warszawie (Rep. A nr 1066 /1995). Na mocy tych aktów 
notarialnych zawiązano spółkę akcyjną i przyjęto brzmienie statutu Spółki, zgodnie z którym kapitał zakładowy 
(akcyjny) Emitenta składał się z 300.000 imiennych uprzywilejowanych Akcji Serii A, o wartości nominalnej 1 zł 
każda. Akcje Serii A były uprzywilejowane co do głosu – każda z nich uprawniała do 5 głosów na Walnym Zgroma-
dzeniu Akcjonariuszy. 

Stosowny fragment powołanego wyżej aktu notarialnego z dnia 19 maja 1995 roku, na podstawie którego określo-
no brzmienie statutu Emitenta brzmi:

„Jacek Papaj i Tomasz Paczkowski działający w imieniu COMP Ltd Sp. z o.o. oraz Adam Góral i Marta Sztafrowska-
-Papaj oświadczają, że zamierzają zawiązać spółkę akcyjną pod firmą „COMP Spółka Akcyjna” i w związku z tym 
ustalają następujące brzmienie Statutu mającej się zawiązać spółki akcyjnej: (...)

III Kapitał Spółki

§9.  Założycielski Kapitał akcyjny Spółki wynosi 300.000,00 PLN (trzysta tysięcy złotych) i składa się z 300.000 (trzy-
stu tysięcy) akcji Serii A o wartości nominalnej po 1 PLN (jeden złoty) każda.
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§10.  Akcje założycielskie serii A od nr 000001 do nr 300.000 są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi co do prawa 
głosu.

Jedna akcja założycielska jest uprzywilejowana w taki sposób, iż na Zgromadzeniu Akcjonariuszy daje prawo 
do 5 głosów.

W przypadku przeniesienia praw do akcji założycielskiej uprzywilejowanej na osobę spoza grona akcjonariuszy 
założycieli uprzywilejowanie to wygasa.

§11. Założycielami Spółki są:

1) COMP Ltd Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. gen. Sosnkowskiego 29;

2) Adam Góral, zam. w Rzeszowie, ul Mochnackiego 13;

3) Marta Sztafrowska-Papaj, zam. w Piasecznie, ul Turkusowa 14.

Akcje założycielskie Spółki zostaną podzielone w następujący sposób:

150.000 akcji Serii A od 000001 do nr 150.000 zostaną objęte przez COMP Ltd

147.000 akcji Serii A od nr 150.001 do nr 297.000 zostaną objęte przez Adama Górala,

3.000 akcji Serii A od 297.001 do nr 300.000 zostaną objęte przez Martę Sztafrowską-Papaj.

§12. Kapitał akcyjny zebrany zostaje wyłącznie miedzy założycielami Spółki.

§13.  Przed zarejestrowaniem Spółki kapitał pokryty zostanie w pełnej wysokości, w tym COMP Ltd wniesie wkład rze-
czowy o wartości 150.000, 00 PLN (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych), zaś Adam Góral i Marta Sztafrowska-Papaj 
wniosą wkłady pieniężne o łącznej wartości 150.000,00 PLN )(sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).

§14. Cena emisyjna akcji jest równa wartości nominalnej.

§15.  Akcje zaopatrzone będą podpisem zarządu umieszczonym w sposób mechaniczny pod wydrukowaną firmą 
Spółki.

§16.  Akcje są niepodzielne i nie mogą być wydane w odcinkach zbiorowych.”

Stosowny fragment powołanego wyżej aktu założycielskiego z dnia 16 czerwca 1995 roku, sporządzonego w for-
mie aktu notarialnego, brzmi:

„AKT ZAWIĄZANIA SPÓŁKI AKCYJNEJ

§1.  Na mocy aktu notarialnego, sporządzonego w tutejszej Kancelarii w dniu 19 maja 1995 r. za Rep. A nr 1639/95, usta-
lone zostało brzmienie statutu mającej powstać spółki akcyjnej „COMP Spółka Akcyjna” z siedzibą w Rzeszowie.

§2.  Stawający Adam Góral oświadcza, że wyraża zgodę na zawiązanie powyższej wskazanej Spółki Akcyjnej oraz na 
brzmienie statutu tej Spółki ustalone w akcie notarialnym, powołanym w § 1 tego aktu.

§3. Akcje zostaną objęte wyłącznie przez założycieli w sposób następujący:

– Adam Góral obejmuje 147.000 (sto czterdzieści siedem tysięcy) akcji Serii A od numeru 150.001 do numeru 
297.000 – imiennych uprzywilejowanych co do prawa głosu, o wartości nominalnej 147.000 (sto czterdzieści 
siedem tysięcy złotych).

Cena emisyjna obejmowanych akcji jest równa wartości nominalnej.

§4. Pozostałe 153.000 (sto pięćdziesiąt trzy tysiące) akcji obejmą w odrębnym akcie notarialnym założyciele Marta 
Sztafrowska-Papaj i COMP Ltd Spółka z o.o.

§5. Cała należność z tytułu wkładów pieniężnych zostanie wpłacona przed zarejestrowaniem a wkłady niepieniężne 
zostaną przeniesione na Spółkę w terminie do jednego miesiąca od jej zarejestrowania.”

Stosowny fragment powołanego wyżej aktu założycielskiego z dnia 26 czerwca 1995 roku, sporządzonego w for-
mie aktu notarialnego, brzmi:

 „AKT ZAWIĄZANIA SPÓŁKI AKCYJNEJ

§1

Na mocy sporządzonego przez notariusza mgr Małgorzatę Szara w dniu 19 maja 1995 r. w Rzeszowie za rep. nr A 1639 
za 1995 rok ustalone zostało brzmienie statutu mającej powstać spółki akcyjnej „Comp Spółka Akcyjna”.

§2

Stawający Marta Sztafrowska-Papaj oraz w imieniu Comp Ltd Sp. z o.o. Jacek Papaj i Tomasz Paczkowski oświad-
czają, że wyrażają zgodę na zawiązanie powyżej wskazanej spółki akcyjnej oraz na brzmienie statutu ustalone 
w powołanym wyżej akcie notarialnym, jak również sposób objęcia i opłacenia akcji.
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§3

Akcje zostają objęte wyłącznie przez założycieli w sposób następujący:

a) Marta Sztafrowska-Papaj obejmuje 3.000 (trzy tysiące) akcji serii A od nr 297.001 do nr 300.000 – imiennych, 
uprzywilejowanych co do prawa głosu, o wartości nominalnej 3.000 PLN (trzy tysiące złotych);

b) Comp Ltd Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie obejmuje 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii A od nr 000001 
do nr 150.000 – imiennych, uprzywilejowanych co do głosu, o wartości nominalnej 150.000 PLN (sto pięćdziesiąt 
tysięcy złotych). Cena emisji akcji jest równa wartości nominalnej.

§4

Pozostałe 147.000 (sto czterdzieści siedem tysięcy) akcji obejmuje w odrębnym akcie notarialnym założyciel Adam 
Góral.

§5

Comp Ltd Sp. z o.o. w zamian za objęte 150.000 akcji imiennych wnosi do Spółki Akcyjnej Comp z siedzibą w Rze-
szowie, będącej jej własnością środki trwałe o wartości 150.000 PLN (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) (...).”

3.1.3. Uchwała o podziale Akcji Serii A

Na mocy uchwały nr 7 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, z dnia 18 lutego 2004 roku, zaprotokołowanej przez 
Roberta Mitelsztata – notariusza w Rzeszowie (akt notarialny Rep. A nr 417 /2004), Akcje Serii A zostały podzielone 
w ten sposób, że każda akcja będąca akcją imienną o wartości nominalnej 1,00 (jeden) zł została zamieniona na 
10 nowych akcji imiennych Serii A o wartości nominalnej 10 (dziesięć) groszy. Na podstawie uchwały nr 8 (zapro-
tokołowanej w powołanym wyżej akcie notarialnym) Walne Zgromadzenie dokonano stosownych zmian Statutu 
Spółki. Wskazane uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zawierały następującą treść: 

„Uchwała nr 7

Uchwala się podział każdej z dotychczasowych 300.000 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej po 1.00 PLN 
na dziesięć nowych akcji imiennych serii A o wartości nominalnej po 0,10 PLN każda i upoważnia się Zarząd do prze-
prowadzenia procedury wymiany lub unieważnienia dotychczasowych dokumentów akcji.

Uchwała nr 8

Dokonuje się zmiany § 9 i § 10 statutu spółki w związku z podziałem wszystkich dotychczasowych akcji na nowe 
o mniejszej wartości nominalnej w następującym zakresie:

– dotychczasowa treść § 9 statutu:

„§ 9.  Założycielski Kapitał akcyjny Spółki wynosi 300.000,00 PLN (trzysta tysięcy złotych) i składa się z 300.000 
(trzystu tysięcy) akcji serii A o wartości nominalnej po 1 PLN (jeden złoty) każda.”

otrzymuje brzmienie:

„§ 9.  Kapitał zakładowy spółki wynosi 300.000,00 PLN (trzysta tysięcy złotych) i dzieli się na 3.000.000 (trzy milio-
ny) akcji serii A o wartości nominalnej po 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda.”

– natomiast dotychczasowa treść § 10 statutu:

„§ 10. Akcje założycielskie serii A od nr 000.001 do nr 300.000 są akcjami imiennymi.”

otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Wszystkie akcje spółki serii A są akcjami imiennymi.” 

3.1.4. Uchwała o wprowadzeniu Akcji Serii A do publicznego obrotu

Wprowadzenie Akcji Serii A do publicznego obrotu następuje na mocy uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie wprowadzenia Akcji Serii A Spółki do publicznego obrotu, zaprotokołowa-
nej przez Janusza Posłusznego – notariusza w Rzeszowie (akt notarialny Rep. A nr 730/2004), w sprawie wprowa-
dzenia Akcji Serii A do publicznego obrotu, podjętej dnia 2 kwietnia, 2004 roku. Treść tej uchwały brzmi:

„§1

1. Uchwala się wprowadzenie do publicznego obrotu wszystkich istniejących akcji serii A. 

2. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do 
dopuszczenia wszystkich istniejących akcji serii A do publicznego obrotu, a następnie do obrotu na Giełdzie 
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” 
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3.2.  Podstawa prawna emisji Akcji Serii B oraz ich wprowadzenia do publicznego 
obrotu

3.2.1.  Organ uprawniony do podjęcia decyzji o emisji Akcji Serii B oraz o wprowadzeniu 
do publicznego obrotu

Organem uprawnionym do podjęcia decyzji o podwyższeniu kapitału zakładowego Emitenta w drodze emisji 
nowych akcji jest, zgodnie z art. 430-432 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Zgodnie ze Statutem Spółki uchwałę o wprowadzeniu akcji Spółki do publicznego obrotu podejmuje Walne Zgro-
madzenie Akcjonariuszy (§ 20 ust. 1 pkt q Statutu Spółki). Dla ważności uchwały wymagana jest bezwzględna więk-
szość głosów akcjonariuszy obecnych na Walnym Zgromadzeniu (§ 19 ust. 1 Statutu Spółki). 

3.2.2. Uchwała o emisji Akcji Serii B i ich wprowadzeniu do publicznego obrotu

Emisja Akcji Serii B została dokonana na mocy uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariu-
szy z dnia 2 kwietnia 2004 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Serii B, 
zaprotokołowanej przez Janusza Posłusznego – notariusza w Rzeszowie (akt notarialny Rep. A nr 730/2004). Treść 
tej uchwały brzmi:

„§1.

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 45.000 (słownie: czterdzieści pięć tysięcy) złotych 
w drodze otwartej subskrypcji nie więcej niż 450.000 (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na 
okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 (słownie: dziesięć) groszy każda akcja.

2. Akcje serii B zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału 
zakładowego.

3. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach określonych w pkt 1 niniejszej uchwały 
w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd do złożenia oświadcze-
nia w formie aktu notarialnego o dookreśleniu wysokości podwyższenia kapitału zakładowego przed zgłoszeniem 
podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru – zgodnie z art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek 
handlowych.

4. Akcje serii B będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2004 rozpoczyna-
jący się dnia 01.01.2004 roku i kończący się dnia 31.12.2004 roku, tj. od dnia 01.01.2004 roku. 

5. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd do określenia w drodze uchwały:

a) ceny emisyjnej akcji serii B,
b) szczegółowych warunków subskrypcji poprzez:

(i) określenie terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji;
(ii) podział akcji serii B na transze, w tym dokonywanie przesunięć między transzami;
(iii) określenie zasad przydziału akcji serii B; oraz
(iv) ustalenie pozostałych zasad dystrybucji akcji serii B.

6. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zgodnie z niniejszą uchwałą, zmienia się Statut Spółki 
w zakresie wysokości kapitału zakładowego Spółki oraz wyszczególnienia akcji nowej serii B.

§2.

Akcje serii B zostaną zaoferowane do objęcia w drodze subskrypcji otwartej przeprowadzonej w ramach publiczne-
go obrotu papierami wartościowymi w rozumieniu art. 2 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku Prawo o publicz-
nym obrocie papierami wartościowymi (Dz.U. nr 118, poz. 754 z późn. zm.).

§3.

W interesie Spółki wyłącza się w całości prawo pierwszeństwa dotychczasowych akcjonariuszy do objęcia akcji serii B 
(pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji). 

§4.

Działając na podstawie artykuł 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważ-
nia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki po zmianach wynikających z podwyższenia 
kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa powyżej.

§5. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Wprowadzenie Akcji Serii B do publicznego obrotu następuje na mocy uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgro-
madzenia Akcjonariuszy, zaprotokołowanej przez Janusza Posłusznego – notariusza w Rzeszowie (akt notarialny 
Rep. A nr 730/2004), w sprawie wprowadzenia Akcji Serii B do publicznego obrotu, podjętej dnia 2 kwietnia 2004 
roku. Treść uchwały brzmi:
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„§1.

1. Uchwala się wprowadzenie do publicznego obrotu akcji serii B wyemitowanych na podstawie uchwały nr 1 pod-
jętej przez Walne Zgromadzenie w dniu 2 kwietnia 2004 roku. 

2. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do 
dopuszczenia akcji serii B do publicznego obrotu, a następnie do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych 
w Warszawie S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ”

4.  Prawo pierwszeństwa do objęcia Akcji Oferowanych 
przez dotychczasowych akcjonariuszy

4.1. Akcje Serii A
Prawo pierwszeństwa dotychczasowych akcjonariuszy Spółki objęcia Akcji, wynikające z postanowień Kodeksu 
Spółek Handlowych (art. 433 KSH) ma zastosowanie jedynie do obejmowania Akcji Spółki nowej emisji. Akcje 
Serii A zostały uprzednio wyemitowane i objęte, a prawo pierwszeństwa określone przepisami Kodeksu Spółek 
Handlowych nie ma zastosowania do ich sprzedaży. 

4.2. Akcje Serii B
Wyłączenie prawa pierwszeństwa dotychczasowych akcjonariuszy objęcia Akcji Serii B nastąpiło na podstawie 
uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 2 kwietnia 2004 roku w sprawie pod-
wyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Serii B, zaprotokołowanej przez Janusza Posłuszne-
go – notariusza w Rzeszowie (akt notarialny Rep. A nr 730/2004) oraz art. 433 Kodeksu Spółek Handlowych 
w związku z art. 453 Kodeksu Spółek Handlowych. Stosowny fragment tej uchwały został wskazany w pkt 3.2.2. 
niniejszego rozdziału.

Zgodnie z art. 433 Kodeksu Spółek Handlowych wyłączenie prawa pierwszeństwa do objęcia akcji nowej emisji nie 
wymaga uzasadnienia, a jedynie przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy pisemnej opinii Zarządu.

Treść opinii Zarządu dotyczącej uzasadnienia dla wyłączenia prawa pierwszeństwa objęcia Akcji Serii B:

Wyłączenie prawa poboru serii B leży w interesie Spółki. W celu umożliwienia rozwoju Spółki niezbędne jest pozy-
skanie kapitału w drodze emisji publicznej. Przeprowadzenie procesu pozyskania kapitału w drodze emisji publicz-
nej akcji serii B pozwoli na szybsze pozyskanie kapitału przez Spółkę w celu zapewnienia realizacji programu inwe-
stycyjnego. Efektem przeprowadzenia emisji publicznej będzie ponadto wzmocnienie pozycji Spółki, wzrost wiary-
godności wobec partnerów handlowych, pozyskanie nowych inwestorów i poprawa kondycji finansowej Spółki. Zda-
niem Zarządu wyłączenie prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy służy Spółce, a tym samym jej akcjona-
riuszom. Dlatego wyłączenie prawa poboru akcji serii B jest niezbędne. 

Cena emisyjna akcji serii B będzie określona na podstawie oczekiwanego popytu na akcje serii B.

5.  Oznaczenie dat, od których akcje wprowadzane do publicznego 
obrotu mają uczestniczyć w dywidendzie

5.1. Akcje Serii A
Akcje Serii A są akcjami istniejącymi i uczestniczą w dywidendzie wypłacanej w danym roku obrotowym, jeżeli taka 
zostanie uchwalona uchwałą Walnego Zgromadzenia o podziale zysku i ustaleniu dnia dywidendy.

5.2. Akcje Serii B
Akcje Serii B uczestniczą w dywidendzie na warunkach określonych w uchwale nr 1 Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia z dnia 2 kwietnia 2004 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 
Akcji Serii B, zaprotokołowanej przez Janusza Posłusznego – notariusza w Rzeszowie (akt notarialny Rep. A nr 730/
2004). Stosowny fragment tej uchwały został wskazany w pkt. 3.2.2. niniejszego rozdziału.

Akcje Serii B uczestniczą w dywidendzie, począwszy od wypłat zysku za rok obrotowy 2004 rozpoczynający się 
dnia 01.01.2004 roku i kończący się dnia 31.12.2004 roku, tj. od dnia 01.01.2004 roku.
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6. Zasady Programu Motywacyjnego
Akcje Serii A oraz Akcje Serii B nie są obejmowane w ramach istniejącego programu motywacyjnego. Według 
stanu na dzień sporządzenia Prospektu w Spółce nie został uchwalony żaden program opcji menedżerskiej.

7. Prawa z oferowanych papierów wartościowych

7.1. Majątkowe i korporacyjne uprawnienia akcjonariuszy

7.1.1. Majątkowe uprawnienia akcjonariuszy

Majątkowe uprawnienia przysługujące akcjonariuszowi to w szczególności:

1) Prawo do udziału w zysku Spółki przeznaczonym do podziału uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki (prawo 
do dywidendy; art. 347 Kodeksu Spółek Handlowych). Ponieważ żadna z Akcji Spółki nie jest uprzywilejowana 
co do dywidendy, czysty zysk przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do podziału dzieli się w stosunku do 
wartości nominalnej akcji, co oznacza, że na każdą akcję przypada dywidenda w jednakowej wysokości. 

2) Prawo pierwszeństwa objęcia akcji nowej emisji (art. 433 Kodeksu Spółek Handlowych). Akcjonariuszom przysługuje 
prawo pierwszeństwa do objęcia akcji nowej emisji (prawo poboru) w stosunku do liczby posiadanych przez nich akcji. 
W interesie Spółki Walne Zgromadzenie może uchwałą pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub czę-
ści. Podjęcie takiej uchwały wymaga większości 4/5 głosów oddanych. Zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu Spółek Handlo-
wych pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji może nastąpić, w przypadku gdy zostało to zapowiedziane 
w porządku obrad. Podejmowanie uchwały o wyłączeniu prawa poboru nie jest konieczne, jeżeli uchwała o podwyż-
szeniu kapitału stanowi, że nowe akcje mają być objęte w całości przez instytucję finansową (subemitenta), z obowiąz-
kiem oferowania ich następnie akcjonariuszom celem umożliwienia im wykonania prawa poboru na warunkach okre-
ślonych w uchwale. Zgodnie z tym przepisem podejmowanie uchwały o pozbawieniu prawa poboru nie jest konieczne 
także wtedy, gdy uchwała o podwyższeniu kapitału stanowi, że nowe akcje mają być objęte przez subemitenta, w przy-
padku gdy akcjonariusze, którym służy prawo poboru, nie obejmą części lub wszystkich oferowanych im akcji. 

3) Prawo do uczestniczenia w podziale majątku Emitenta w razie jego likwidacji (art. 474 Kodeksu Spółek Handlo-
wych). Akcjonariusz ma prawo uczestniczenia w wypadku rozwiązania i likwidacji Spółki w proporcji do posia-
danego udziału w kapitale zakładowym. 

4) Prawo do zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne (art. 334 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych).

5) Prawo do imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów 
wartościowych zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi (przysługujące akcjona-
riuszowi spółki publicznej).

7.1.2. Korporacyjne uprawnienia akcjonariuszy

Korporacyjne uprawnienia przysługujące akcjonariuszowi to w szczególności:

1) Prawo do przeglądania księgi akcyjnej i żądania wydania odpisu księgi akcyjnej (art. 341 Kodeksu Spółek Han-
dlowych).

2) Prawo do otrzymania odpisów sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta i sprawozdania finansowego wraz 
z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta (art. 395 § 4 Kodeksu Spółek Handlo-
wych).

3) Prawo żądania zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy lub umieszczenia określonych spraw w porządku 
obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Prawo to przysługuje akcjonariuszowi lub akcjonariu-
szom posiadającym przynajmniej 1/10 część kapitału zakładowego (art. 400 Kodeksu Spółek Handlowych).

4) Prawo do złożenia wniosku do sądu rejestrowego Emitenta o upoważnienie do zwołania Walnego Zgromadze-
nia Akcjonariuszy w przypadku niezwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przez Zarząd w terminie 
dwóch tygodni od złożenia żądania, o którym mowa w art. 400 Kodeksu Spółek Handlowych (art. 401 Kodeksu 
Spółek Handlowych).

5) Prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (art. 406 Kodeksu Spółek Handlowych).

6) Prawo do przeglądania listy akcjonariuszy w lokalu Spółki, prawo do żądania sporządzenia odpisu listy akcjo-
nariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz prawo do żądania wydania 
odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (art. 407 Kodeksu 
Spółek Handlowych).

7) Prawo do sprawdzenia, na wniosek akcjonariuszy posiadających 1/10 kapitału zakładowego reprezentowanego 
na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, listy obecności uczestników Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 
przez powołaną w tym celu komisję, złożoną przynajmniej z trzech osób, w tym jednej osoby wybranej przez 
wnioskodawców (art. 410 Kodeksu Spółek Handlowych).
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8) Prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (art. 411 Kodeksu Spółek Handlowych).

9) Prawo do przeglądania księgi protokołów Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz prawo do otrzymania 
poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał (art. 421 Kodeksu Spółek Handlowych).

10)  Prawo do zaskarżenia uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy sprzecznej ze Statutem bądź dobrymi 
obyczajami i godzącej w interes Emitenta lub mającej na celu pokrzywdzenie akcjonariusza w drodze wytoczo-
nego przeciwko Emitentowi powództwa o uchylenie uchwały (art. 422 Kodeksu Spółek Handlowych).

11)  Prawo do wytoczenia przeciwko Spółce powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały Walnego Zgromadze-
nia Akcjonariuszy sprzecznej z ustawą (art. 425 Kodeksu Spółek Handlowych).

12)  Prawo do żądania udzielenia przez Zarząd, podczas obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, informacji 
dotyczących Emitenta, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad Walnego Zgro-
madzenia Akcjonariuszy (art. 428 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych).

13)  Prawo do złożenia wniosku do sądu rejestrowego o zobowiązanie Zarządu do udzielenia informacji, o których 
mowa w art. 428 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych (art. 429 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych) lub o zobowią-
zanie Emitenta do ogłoszenia informacji udzielonych innemu akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadze-
niem Akcjonariuszy na podstawie art. 428 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych (art. 429 § 2 Kodeksu Spółek Han-
dlowych).

14)  Prawo do wniesienia powództwa przeciwko członkom władz Emitenta lub innym osobom, które wyrządziły 
szkodę Emitentowi (art. 486 i 487 Kodeksu Spółek Handlowych).

15)  Prawo do żądania dokonania przez Walne Zgromadzenie wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania 
oddzielnymi grupami (art. 385 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych).

16)  Prawo do przeglądania określonych w przepisach dokumentów w procesach łączeniowych (art. 505 Kodeksu 
Spółek Handlowych), podziałowych (art. 540 Kodeksu Spółek Handlowych) oraz przekształceniowych (art. 561 
Kodeksu Spółek Handlowych). 

Zgodnie z art. 6 § 4 i § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, akcjonariuszowi Emitenta przysługuje także prawo do żąda-
nia, aby spółka handlowa będąca akcjonariuszem Emitenta udzieliła informacji na piśmie, czy pozostaje ona w sto-
sunku dominacji lub zależności w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 Kodeksu Spółek Handlowych wobec określonej spół-
ki handlowej albo spółdzielni będącej akcjonariuszem Emitenta. Akcjonariusz Emitenta uprawniony do złożenia 
żądania, o którym mowa powyżej, może żądać również ujawnienia liczby akcji Emitenta lub głosów na Walnym 
Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta, jakie posiada spółka handlowa, w tym także jako zastawnik, użytkownik lub 
na podstawie porozumień z inymi osobami.

Akcjonariusz Emitenta będący spółką handlową, uzyskujący status spółki dominującej w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 
Kodeksu Spółek Handlowych w odniesieniu do Emitenta, jest zobowiązany do zawiadomienia Emitenta o powstaniu 
stosunku dominacji w terminie dwóch tygodni od dnia powstania tego stosunku, pod rygorem zawieszenia wykony-
wania prawa głosu z akcji posiadanych przez akcjonariusza będącego spółką dominującą w odniesieniu do Emiten-
ta, reprezentujących więcej niż 33% kapitału zakładowego Emitenta (art. 6 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych). Nale-
ży podkreślić, że nabycie lub wykonywanie praw z akcji Emitenta przez spółkę albo spółdzielnię zależną uważa się 
za nabycie lub wykonywanie praw przez spółkę dominującą (art. 6 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych), a uchwała 
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy powzięta z naruszeniem art. 6 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych jest nieważ-
na, chyba że spełnia wymogi kworum oraz większości głosów bez uwzględniania głosów nieważnych (art. 6 § 3 
Kodeksu Spółek Handlowych). Powyższe przepisy stosuje się odpowiednio także w razie ustania stosunku zależno-
ści (utraty dominacji). Przedstawione obowiązki spoczywają wówczas na spółce, która przestała być spółką domi-
nującą (art. 6 § 6 Kodeksu Spółek Handlowych).

7.2.  Prawa i obowiązki wynikające z faktu dopuszczenia akcji 
do publicznego obrotu

Zgodnie z art. 7 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi akcje dopuszczone do publicznego obro-
tu nie mają formy dokumentu, a prawa z nich powstają z chwilą zapisania akcji po raz pierwszy na rachunku papie-
rów wartościowych i przysługują osobie będącej posiadaczem tego rachunku. Rachunkami papierów wartościo-
wych są rachunki prowadzone wyłącznie przez podmioty prowadzące działalność maklerską, banki prowadzące 
rachunki papierów wartościowych, KDPW oraz przez zagraniczne firmy inwestycyjne oraz zagraniczne osoby praw-
ne prowadzące na terytorium państwa należącego do OECD lub WTO działalność maklerską – jeżeli oznaczenie 
tych rachunków pozwala na identyfikację osób, którym przysługują prawa z tych papierów wartościowych. Za 
rachunki papierów wartościowych uważa się również zapisy dokonywane przez podmioty biorące udział w ofero-
waniu papierów wartościowych w obrocie pierwotnym lub pierwszej ofercie publicznej, o ile identyfikują one osoby, 
którym przysługują prawa z papierów wartościowych.

Zgodnie z art. 70 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi Emitent ma obowiązek zawarcia umowy, 
której przedmiotem jest rejestracja w depozycie papierów wartościowych akcji dopuszczonych do publicznego obro-
tu. Dokumentem potwierdzającym legitymację do realizacji wszelkich uprawnień wynikających z papierów wartościo-
wych wskazanych w jego treści, które nie są lub nie mogą być zrealizowane wyłącznie na podstawie zapisów na 
rachunkach papierów wartościowych, jest imienne świadectwo depozytowe (art. 11 Prawa o Publicznym Obrocie 
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Papierami Wartościowymi). Zgodnie z art. 328 § 5 w związku z § 6 Kodeksu Spółek Handlowych akcjonariusz Emi-
tenta nabywa roszczenie o wydanie imiennego świadectwa depozytowego w terminie miesiąca od dnia rejestracji 
podwyższenia kapitału zakładowego przez sąd rejestrowy Emitenta, którego Zarząd jest zobowiązany do zapewnie-
nia, aby imienne świadectwo depozytowe zostało wydane w terminie tygodnia od dnia zgłoszenia roszczenia przez 
akcjonariusza. Imienne świadectwo depozytowe jest wystawiane na żądanie posiadacza rachunku papierów warto-
ściowych przez podmiot prowadzący ten rachunek.

7.3.  Prawa i obowiązki związane ze zbywaniem i nabywaniem Akcji Spółki 
po dopuszczeniu Akcji Spółki do publicznego obrotu i do obrotu giełdowego

Statut Spółki nie przewiduje żadnych ograniczeń w nabywaniu i zbywaniu Akcji Emitenta po dopuszczeniu ich do 
publicznego obrotu i obrotu giełdowego.

Ograniczenia w nabywaniu i zbywaniu Akcji Spółki wynikają z Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościo-
wymi oraz z Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów.

Ze względu na dopuszczenie akcji do obrotu publicznego obrót nimi podlega ograniczeniom określonym w Prawie 
o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w tej ustawie akcje 
dopuszczone do publicznego obrotu mogą być przedmiotem obrotu dokonywanego wyłącznie na rynku regulowa-
nym za pośrednictwem uprawnionych podmiotów prowadzących działalność maklerską. Umowa zobowiązująca do 
przeniesienia papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu przenosi te papiery z chwilą doko-
nania odpowiedniego zapisu na rachunku papierów wartościowych. Poza wyjątkami określonymi w Prawie 
o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi dokonanie zapisów na rachunkach papierów wartościowych na 
podstawie umowy zawartej na rynku regulowanym następuje po przeprowadzeniu rozliczenia transakcji w KDPW.

Szczególne obowiązki związane z obrotem dużymi pakietami akcji są omówione poniżej.

7.3.1. Ograniczenia w zbywaniu akcji poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Osoba, która otrzymała egzemplarz Prospektu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie może uważać go za 
dokument stanowiący zaproszenie do nabycia Akcji Spółki, o ile zaproszenie lub oferta nie zostały na danym tery-
torium przekazane zgodnie z właściwym prawem miejscowym i zgodnie z określonymi przez to prawo wymogami 
co do rejestracji i formy. Inwestor zamieszkujący poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązany jest do 
przestrzegania w związku z nabyciem Akcji Spółki prawa Rzeczypospolitej Polskiej oraz prawa kraju, którego jurys-
dykcji może podlegać.

7.3.2. Ograniczenia w zbywaniu akcji dopuszczonych do publicznego obrotu 

Prawo o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi przewiduje szereg obowiązków ciążących na podmiotach 
nabywających lub planujących nabycie określonych pakietów akcji. Stosownie do art. 147 ust. 1 Prawa o Publicz-
nym Obrocie Papierami Wartościowymi ten, kto:

– w wyniku nabycia akcji spółki publicznej osiągnął albo przekroczył 5% albo 10% ogólnej liczby głosów na Wal-
nym Zgromadzeniu, albo 

– posiadał przed zbyciem akcje spółki publicznej zapewniające co najmniej 5% albo 10% ogólnej liczby głosów 
na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, a w wyniku zbycia stał się posiadaczem akcji zapewniających odpo-
wiednio nie więcej niż 5% albo nie więcej niż 10% liczby głosów,

zobowiązany jest zawiadomić o tym Komisję Papierów Wartościowych i Giełd oraz Spółkę w ciągu 4 dni od dnia 
zmiany stanu posiadania liczby głosów bądź od dnia, w którym podmiot zobowiązany dowiedział się o takiej zmia-
nie lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się o niej dowiedzieć. 

Zgodnie z ust. 2 tegoż artykułu obowiązek określony powyżej dotyczy również przypadku nabycia lub zbycia akcji 
zmieniającego dotychczas posiadaną przez akcjonariusza liczbę ponad 10% głosów na Walnym Zgromadzeniu 
Akcjonariuszy spółki publicznej co najmniej o 2% (w przypadku spółki publicznej, której akcje dopuszczone są do 
obrotu na urzędowym rynku giełdowym) bądź co najmniej o 5% (w przypadku pozostałych spółek publicznych) 
ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, przy czym wskazać należy, iż ów obowiązek 
powstaje zarówno w przypadku zawarcia pojedynczej transakcji, jak i kilku transakcji łącznie. 

Przepisy Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi regulują warunki formalne powyższego zawiado-
mienia. Powinno ono zawierać informacje o liczbie aktualnie posiadanych akcji, ich procentowym udziale w kapita-
le zakładowym Spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów na Wal-
nym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (art. 147 ust. 3 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi). Zawia-
domienie związane z osiągnięciem lub przekroczeniem 10% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu 
Akcjonariuszy powinno zawierać dodatkowo informacje dotyczące zamiarów dalszego zwiększania udziału w okre-
sie 12 miesięcy od złożenia tego zawiadomienia oraz dotyczące celu zwiększania tego udziału. W przypadku każ-
dorazowej zmiany tych zamiarów lub celu, w okresie 12 miesięcy od dnia złożenia zawiadomienia oraz w okresie 
późniejszym, akcjonariusz jest obowiązany niezwłocznie poinformować o tym Komisję Papierów Wartościowych 
i Giełd i Spółkę (art. 147 ust. 5 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi). 
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Obowiązek zawiadomienia, o którym mowa w art. 147 ust. 1 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowy-
mi, spoczywa również na podmiocie, który w wyniku nabycia Akcji Emitenta osiągnął albo przekroczył lub w wyni-
ku zbycia stał się posiadaczem akcji Emitenta zapewniających nie więcej niż odpowiednio 25%, 50% lub 75% ogól-
nej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Obowiązek określony w art. 147 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi stosuje się odpowiednio 
w przypadku nabycia lub zbycia obligacji zamiennych na Akcje, kwitów depozytowych oraz innych papierów war-
tościowych, z których wynika prawo lub obowiązek nabycia Akcji dopuszczonych do publicznego obrotu (art. 150 
Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi). Stosownie do art. 149 ust. 1 Prawa o Publicznym Obrocie 
Papierami Wartościowymi nabycie Akcji Emitenta lub wystawionych w związku z tymi akcjami kwitów depozyto-
wych, w liczbie powodującej osiągnięcie lub przekroczenie łącznie odpowiednio 25%, 33% lub 50% ogólnej liczby 
głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, wymaga zezwolenia Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, 
wydawanego na wniosek podmiotu nabywającego. 

Zezwolenie, o którym mowa w art. 149 ust. 1 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi, nie jest 
wymagane w przypadku, gdy nabycie dotyczy akcji spółki publicznej znajdujących się wyłącznie w obrocie na nie-
urzędowym rynku pozagiełdowym (art. 149 ust. 2 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi). 

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, udziela zezwolenia i przekazuje 
agencji informacyjnej informacje o udzielonym zezwoleniu albo odmawia udzielenia zezwolenia, jeżeli nabycie spowodo-
wałoby naruszenie przepisów prawa albo zagrażałoby ważnemu interesowi państwa lub gospodarki narodowej. Komisja 
Papierów Wartościowych i Giełd może odmówić udzielenia zezwolenia, w przypadku gdy w okresie ostatnich 24 miesięcy 
przed dniem złożenia wniosku, o którym mowa w art. 149 ust. 1 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi, 
wnioskodawca nie wykonywał lub wykonywał w sposób nienależyty obowiązki określone w art. 147 i art. 150 Prawa 
o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi (art. 149 ust. 3 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi). 

Przepisy Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi regulują warunki formalne, jakie powinien spełniać 
wniosek składany na podstawie art. 149 ust. 1 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi (art. 149 ust. 4 
Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi).

Nabycie w obrocie wtórnym, w okresie krótszym niż 90 dni, akcji dopuszczonych do publicznego obrotu lub wysta-
wionych w związku z tymi akcjami kwitów depozytowych, zapewniających co najmniej 10% ogólnej liczby głosów 
na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, dokonuje się wyłącznie w wyniku publicznego ogłoszenia wezwania do 
zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji (art. 151 ust. 1 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościo-
wymi). Ogłoszenie wezwania następuje po ustanowieniu zabezpieczenia w wysokości 100% wartości akcji, które 
mają być przedmiotem nabycia. Ustanowienie zabezpieczenia powinno być udokumentowane zaświadczeniem 
banku lub innej właściwej instytucji (art. 151 ust. 2 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi). 

Obowiązek ogłoszenia wezwania, wynikający z art. 151 ust. 1 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowy-
mi, nie powstaje w przypadku nabywania akcji spółki publicznej dopuszczonych do obrotu wyłącznie na nieurzędo-
wym rynku pozagiełdowym (art. 151 ust. 3 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi). Podkreślić nale-
ży, iż w zasadzie odstąpienie od ogłoszonego wezwania jest niedopuszczalne, chyba że po jego ogłoszeniu inny pod-
miot ogłosił wezwanie dotyczące tych samych akcji, przy czym obowiązek ogłoszenia wezwania nie powstaje w przy-
padku nabywania akcji w obrocie pierwotnym lub w pierwszej ofercie publicznej. Przepisy Prawa o Publicznym Obro-
cie Papierami Wartościowymi formalnie regulują procedurę przeprowadzania przedstawionych powyżej wezwań. 

Wezwanie jest ogłaszane za pośrednictwem domu maklerskiego lub banku prowadzącego działalność maklerską, 
który z kolei jest zobowiązany do powiadomienia Komisji Papierów Wartościowych i Giełd oraz spółek prowadzą-
cych giełdę lub spółki prowadzącej rynek pozagiełdowy, w przypadku gdy dane akcje są notowane odpowiednio 
na giełdzie lub rynku pozagiełdowym (art. 152 ust. 1 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi). 

Zgodnie z art. 154 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi ten, kto stał się posiadaczem akcji spół-
ki publicznej lub wystawionych w związku z tymi akcjami kwitów depozytowych, w liczbie zapewniającej łącznie 
ponad 50% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, jest obowiązany do:

– ogłoszenia i przeprowadzenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż pozostałych akcji tej spółki (zgodnie 
z art. 152 ust. 1 i art. 153 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi), albo 

– do zbycia, przed wykonaniem prawa głosu z posiadanych akcji, takiej liczby akcji, które spowoduje osiągnięcie 
nie więcej niż 50% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. 

Cena proponowana w wezwaniu nie może być niższa od:

– średniej ceny rynkowej z ostatnich 6 miesięcy przed dniem ogłoszenia wezwania albo – jeżeli obrót akcjami 
będącymi przedmiotem wezwania był dokonywany na rynku regulowanym przez okres krótszy niż 6 miesięcy 
– od średniej ceny z tego krótszego okresu, 

– ceny, po której akcje były nabywane w obrocie pierwotnym lub w pierwszej ofercie publicznej – w przypadku 
gdy przedmiotem wezwania są akcje niebędące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym (art. 155 ust. 1 Pra-
wa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi). 

Stosownie do art. 155 ust. 2 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi cena proponowana w wezwa-
niu nie może być również niższa niż najwyższa cena, jaką za akcje będące przedmiotem wezwania podmiot wzy-
wający lub podmioty:
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– bezpośrednio lub pośrednio od niego zależne lub bezpośrednio lub pośrednio wobec niego dominujące, lub

– które łączy porozumienie wymienione w art. 158a ust. 3 pkt 1 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Warto-
ściowymi,

zapłaciły w okresie 12 miesięcy przed ogłoszeniem wezwania. 

Za cenę proponowaną w wezwaniu uważa się również wartość rzeczy lub praw, które podmiot wzywający zamierza 
wydać w zamian za akcje (art. 155 ust. 3 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi). 

Spółka publiczna, której akcje objęte wezwaniem są przedmiotem obrotu na rynku giełdowym, jest obowiązana, nie 
później niż na 2 dni robocze przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów, przekazać w trybie określonym w art. 
81 ust. 1 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi (tzn. w trybie raportu bieżącego) opinię Zarządu 
dotyczącą ogłoszonego wezwania.

Należy także zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 158a ust. 1 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi 
w rozumieniu przepisów Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi dotyczących nabywania znacz-
nych pakietów akcji (art. 147-158 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi):

1) nabycie, zbycie lub posiadanie przez podmiot pośrednio lub bezpośrednio zależny akcji spółki publicznej lub 
wystawionych w związku z tymi akcjami kwitów depozytowych uważa się za nabycie, zbycie lub posiadanie tych 
akcji lub kwitów depozytowych przez podmiot dominujący,

2) kwity depozytowe wystawione w związku z akcjami spółki publicznej uważa się za papiery wartościowe upraw-
niające do wykonywania prawa głosu z takiej liczby akcji tej spółki, jaką posiadacz kwitu depozytowego może 
uzyskać w wyniku zamiany kwitów depozytowych na te akcje. 

Art. 158a ust. 2 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi stanowi, iż dokonanie czynności prawnej 
przez podmiot zależny lub zajście innego zdarzenia prawnego w stosunku do tego podmiotu powoduje powstanie 
obowiązków określonych w przepisach dotyczących nabywania znacznych pakietów akcji (art. 147-158 Prawa 
o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi) również po stronie podmiotu dominującego wyłącznie w przy-
padku, gdy jednocześnie wiąże się to z taką zmianą stanu posiadania liczby głosów tego podmiotu dominującego, 
która podlega tym obowiązkom. 

Stosownie do postanowień art. 158a ust. 3 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi, obowiązki okre-
ślone w przepisach Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi dotyczących nabywania znacznych 
pakietów akcji (art. 147-158 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi) spoczywają:

1) również łącznie na wszystkich podmiotach, które łączy pisemne lub ustne porozumienie dotyczące:

(a) wspólnego nabywania akcji spółki publicznej lub wystawionych w związku z tymi akcjami kwitów depozyto-
wych, lub

(b) zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki publicznej dotyczącego istotnych 
spraw spółki, lub

(c) prowadzenia trwałej i wspólnej polityki w zakresie zarządzania spółką,

chociażby tylko jeden z tych podmiotów podjął lub zamierzał podjąć czynności powodujące powstanie tych 
obowiązków; obowiązki te wykonywane są przez jedną ze stron porozumienia, wskazaną przez strony porozu-
mienia,

2) na funduszu inwestycyjnym, również w przypadku, gdy osiągnięcie lub przekroczenie danego progu liczby gło-
sów określonego w tych przepisach następuje w związku z nabywaniem, zbywaniem lub posiadaniem akcji lub 
kwitów depozytowych łącznie przez:

(a) inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych,

(b) inne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzane przez ten sam 
podmiot,

3) również na podmiocie, w przypadku którego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu liczby głosów okre-
ślonego w tych przepisach następuje w związku z nabywaniem, zbywaniem lub posiadaniem akcji lub kwitów 
depozytowych:

(a) przez osobę trzecią w imieniu własnym, lecz na zlecenie lub na rzecz tego podmiotu, z wyłączeniem akcji 
nabytych w ramach wykonywania czynności, o których mowa w art. 30 ust. 2 pkt 2 Prawa o Publicznym 
Obrocie Papierami Wartościowymi,

(b) w ramach wykonywania czynności, o których mowa w art. 30 ust. 2 pkt 4 Prawa o Publicznym Obrocie 
Papierami Wartościowymi – w zakresie akcji wchodzących w skład zarządzanych portfeli papierów warto-
ściowych, z których podmiot ten, jako zarządzający, może w imieniu zleceniodawców wykonywać prawo 
głosu na walnym zgromadzeniu,

(c) przez osobę trzecią, z którą ten podmiot zawarł umowę, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do 
wykonywania prawa głosu;
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4) również na podmiotach, które zawierają porozumienie, o którym mowa w pkt 1) powyżej, posiadając akcje spół-
ki publicznej w liczbie zapewniającej łącznie osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów 
określonego w przepisach art. 147-158 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi.

Zgodnie z art. 158b-158d Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi na wniosek akcjonariusza lub 
akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, Walne Zgromadze-
nie spółki publicznej może powziąć uchwałę w sprawie zbadania przez biegłego określonego zagadnienia związa-
nego z utworzeniem spółki lub prowadzeniem jej spraw (rewident do spraw szczególnych). Stosowna uchwała Wal-
nego Zgromadzenia powinna określać w szczególności:

1) przedmiot i zakres badania; 

2) dokumenty, które spółka powinna udostępnić biegłemu; 

3) stanowisko zarządu wobec zgłoszonego wniosku. Jeżeli Walne Zgromadzenie oddali wniosek o wyznaczenie 
rewidenta do spraw szczególnych, wnioskodawcy mogą wystąpić o wyznaczenie rewidenta do sądu rejestrowe-
go w terminie 14 dni od powzięcia uchwały.

Jeżeli Walne Zgromadzenie oddali wniosek o wyznaczenie rewidenta do spraw szczególnych, wnioskodawcy mogą 
wystąpić o wyznaczenie rewidenta do sądu rejestrowego w terminie 14 dni od podjęcia uchwały. Sąd rejestrowy 
może, na wniosek emitenta, uzależnić wydanie postanowienia o powołaniu rewidenta do spraw szczególnych od 
złożenia przez wnioskodawców zabezpieczenia, a razie gdy badanie nie wykaże naruszeń prawa, może postano-
wić o przepadku zabezpieczenia na rzecz spółki.

Zarząd i Rada Nadzorcza są zobowiązane udostępnić rewidentowi do spraw szczególnych dokumenty określone 
w uchwale Walnego Zgromadzenia albo w postanowieniu sądu, a także udzielić wyjaśnień niezbędnych do prze-
prowadzenia badania. Rewident do spraw szczególnych jest obowiązany przedstawić Zarządowi i Radzie Nadzor-
czej spółki sprawozdanie z wyników badania, a zarząd jest zobowiązany udostępnić sprawozdanie w trybie okre-
ślonym w art. 81 ust.1 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi. Na najbliższym Walnym Zgromadze-
niu Rada Nadzorcza składa sprawozdanie ze sposobu uwzględnienia wyników badania.

Zgodnie z art. 156 ust. 1 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi nabycie akcji z naruszeniem prze-
pisów art. 147, art. 149, art. 151 i art. 155 powoduje, że wykonywanie prawa głosu z takich akcji jest bezskuteczne. 
Z kolei zgodnie z art. 156 ust. 2 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi niewykonanie obowiązku, 
o którym mowa w art. 154 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi, powoduje bezskuteczność 
wykonywania prawa głosu z wszystkich posiadanych akcji. 

Na podstawie Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi – art. 167-170: niedokonanie w terminie zawia-
domienia, o którym mowa w art. 147 oraz w art. 148, niewykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 149, ogłosze-
nie i przeprowadzenie wezwania bez zachowania warunków, o których mowa w art. 152 ust. 1 albo w art. 153, odstą-
pienie od wezwania z naruszeniem przepisu z art. 152 ust. 2, nabycie akcji bez zachowania warunków, o których 
mowa w art. 151, ogłaszanie i przeprowadzanie wezwania bez zachowania warunków, o których mowa w ustawie, 
jak też odstąpienie od wezwania z naruszeniem przepisów ustawy, podlega karze grzywny do 1.000.000 złotych. 

Zgodnie z Prawem o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi – art. 171: akcjonariusz spółki publicznej 
posiadający ponad 50% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, który nie dokonuje wezwania, o którym 
mowa w art. 154 ust. 1 pkt 1, albo nie zbywa akcji, w przypadku wymienionym w ust. 2 pkt 2 tego przepisu, podle-
ga karze grzywny do 1.000.000 złotych. Takiej samej karze zgodnie z art. 172 tej ustawy podlega akcjonariusz, który 
w wezwaniu, o którym mowa w art. 154, proponuje cenę niższą niż określona na podstawie art. 155. 

Zgodnie z art. 173 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi kto dopuszcza się czynu określonego 
w art. 167-171, działając w imieniu lub w interesie osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej oso-
bowości prawnej, podlega karze grzywny do 1.000.000 złotych.

7.3.3.  Obowiązki związane z nabywaniem lub obejmowaniem akcji wynikające z Ustawy 
o Ochronie Konkurencji i Konsumentów

Zgodnie z art. 12 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów zamiar objęcia lub nabycia akcji powodujących 
uzyskanie co najmniej 25% głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki lub uzyskanie bezpośredniej lub pośredniej 
kontroli nad spółką stanowi przypadek koncentracji przedsiębiorców i podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Obowiązek ten występuje w przypadku, gdy łączny obrót grup kapitałowych 
(w rozumieniu przepisów Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów) nabywającego akcje i ich emitenta prze-
kracza równowartość 50.000.000 euro w roku poprzedzającym rok zgłoszenia. Wspomniany obowiązek nie ma jed-
nak zastosowania w przypadkach, gdy:

– obrót grupy kapitałowej (w rozumieniu przepisów Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów) spółki, której 
akcje będą nabywane, nie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w żadnym z dwóch lat obroto-
wych poprzedzających zgłoszenie równowartości 10.000.000 euro, z tym zastrzeżeniem, że wyłączenie to nie 
będzie miało zastosowania w przypadku koncentracji, w wyniku których powstanie lub umocni się pozycja 
dominująca na rynku, na którym one następują,

– nabycie lub objęcie akcji dokonywane jest przez instytucję finansową i ma charakter czasowy w celu odsprze-
daży, jeżeli przedmiotem działalności gospodarczej tej instytucji jest prowadzone na własny lub cudzy rachunek 
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inwestowanie w akcje innych przedsiębiorstw, pod warunkiem że wspomniana odsprzedaż nastąpi przed upły-
wem roku od dnia nabycia oraz że instytucja finansowa nie wykonuje praw z posiadanych akcji, z wyjątkiem 
prawa do dywidendy, lub wykonuje te prawa wyłącznie w celu przygotowania odsprzedaży całości lub części 
przedsiębiorstwa, jego majątku lub nabytych lub objętych akcji, 

– nabycie ma charakter czasowy i jest dokonywane przez przedsiębiorcę w celu zabezpieczenia wierzytelności, 
pod warunkiem że nie będzie on wykonywał praw z akcji, z wyjątkiem prawa do ich sprzedaży,

– nabycie następuje w toku postępowania upadłościowego albo układowego, z wyłączeniem przypadków, gdy 
zamierzający przejąć kontrolę jest konkurentem albo należy do grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów Usta-
wy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, do której należą konkurenci przedsiębiorcy przejmowanego,

– nabycie akcji jest dokonywane przez przedsiębiorcę należącego do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 
przepisów Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów co podmiot, którego akcje są nabywane.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w drodze decyzji wydaje zgodę lub zakazuje dokonania kon-
centracji (nabycia akcji). Przedsiębiorcy, których zamiar koncentracji podlega zgłoszeniu, są obowiązani do wstrzy-
mania się od dokonania koncentracji do czasu wydania przez Prezesa Urzędu decyzji (lub upływu dwumiesięczne-
go terminu, w jakim decyzja powinna zostać wydana).

8.  Zasady opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem akcji 
i obrotem nimi

Podane niżej informacje mają charakter ogólny. W sprawach podatkowych zaleca się skorzystanie z usług adwoka-
tów, radców prawnych lub licencjonowanych doradców podatkowych.

8.1. Podatek dochodowy od dochodu uzyskanego z dywidendy

8.1.1. Opodatkowanie dochodów osób prawnych 

Zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych dochody z dywidend otrzymanych od 
osób prawnych mających siedzibę w Polsce opodatkowane są zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wyso-
kości 19% uzyskanego przychodu. Przy czym dla celów obliczenia podatku dochodowego uzyskany przychód nie 
podlega pomniejszeniu o koszty uzyskania przychodów. 

Kwotę podatku uiszczonego z tytułu otrzymanej dywidendy podatnik, który otrzymał dywidendę, może odliczyć od 
podatku dochodowego należnego od dochodów opodatkowanych na zasadach ogólnych (czyli zgodnie z art. 19 Usta-
wy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych w roku 2004 – 19-procentowym podatkiem dochodowym). W przypad-
ku braku możliwości odliczenia w danym roku zryczałtowany podatek dochodowy podlega odliczeniu w następnych 
latach podatkowych bez limitu czasowego (art. 23 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych). 

Zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych płatnikiem zryczałtowanego podatku 
dochodowego jest spółka wypłacająca dywidendę. 

8.1.2. Opodatkowanie dochodów osób fizycznych

Dochodami osób fizycznych z tytułu udziału w zyskach Emitenta są dywidendy i inne przychody z tytułu udziału 
w zyskach Emitenta. 

Zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 4) Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych od uzyskanych na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej przychodów z dywidend pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 
19% uzyskanego przychodu. Przy czym dla celów obliczenia podatku dochodowego uzyskany przychód nie pod-
lega pomniejszeniu o koszty uzyskania przychodów. 

Zgodnie z art. 41 ust. 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych płatnicy, o których mowa w ust. 1 
tego przepisu, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonanych wypłat (świadczeń) lub 
stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułu dywidendy i z innych przychodów 
z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

8.1.3. Opodatkowanie dywidend otrzymanych przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne

Dywidendy wypłacane zagranicznym osobom fizycznym i prawnym z tytułu udziału w zyskach polskich osób praw-
nych podlegają opodatkowaniu 19-procentowym zryczałtowanym podatkiem dochodowym, o ile odpowiednia 
umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania nie stanowi inaczej (art. 30a ust. 1 i ust. 2 Ustawy o Podatku 
Dochodowym od Osób Fizycznych).

Warunkiem zastosowania stawki podatkowej wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowa-
nia lub niepobrania podatku zgodnie z taką umową jest posiadanie przez spółkę wypłacającą dywidendę zaświad-
czenia o miejscu zamieszkania lub siedzibie odbiorcy dywidendy, wydanego do celów podatkowych przez zagra-
niczną administrację podatkową (tzw. certyfikat rezydencji). 
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Zgodnie z art. 22 ust. 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych zwolnione są od podatku dochodowe-
go dochody z dywidend osób prawnych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej spółki, które 
łącznie spełniają następujące warunki: 

1) nie mają siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

2) podlegają w państwie członkowskim Unii Europejskiej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swo-
ich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania, 

dochody (przychody) uzyskiwane są z udziału w zysku osoby prawnej, w której kapitale spółka uzyskująca ten 
dochód posiada bezpośrednio nie mniej niż 25% udziałów nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż dwa lata.

8.2. Podatek dochodowy od dochodu uzyskanego ze sprzedaży akcji

8.2.1. Opodatkowanie dochodów osób prawnych 

Obowiązek uiszczenia podatku dochodowego z tytułu sprzedaży akcji powstaje w przypadku uzyskania dochodu, 
który stanowi różnicę pomiędzy przychodem ze sprzedaży akcji a kosztem jego uzyskania. Dochody ze sprzedaży 
akcji osiągane przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych opodatkowane są na zasadach ogól-
nych łącznie z przychodami z innych źródeł (czyli zgodnie z art. 19 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Praw-
nych, w roku 2004 – 19-procentowym podatkiem dochodowym). Wydatki na objęcie lub nabycie akcji nie są kosz-
tem uzyskania przychodu podatnika w dacie ich poniesienia, jednakże uwzględnia się je przy ustalaniu dochodu 
z odpłatnego zbycia akcji (art. 16 ust. 1 pkt 8 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych). 

8.2.2. Opodatkowanie dochodów osób fizycznych 

Obowiązujące od 1.01.2004 r. nowe przepisy Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych zniosły dotych-
czasowe zwolnienie z podatku dotyczące dochodów ze zbycia akcji nabytych na giełdzie, w ofercie publicznej 
i w regulowanym obrocie pozagiełdowym. Opodatkowane zostaną dochody z odpłatnego zbycia akcji nabytych po 
1 stycznia 2004 r.

Dochody osiągane przez osoby fizyczne z tytułu sprzedaży akcji opodatkowane są na zasadach ogólnych. Zgod-
nie z art. 30b Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych opodatkowany jest dochód uzyskany z odpłat-
nego zbycia akcji. Zasadą jest, iż przedmiotem opodatkowania jest dochód w postaci różnicy pomiędzy przycho-
dem, to jest sumą uzyskaną ze sprzedaży akcji, a kosztami uzyskania przychodu, które stanowią wydatki poniesio-
ne na objęcie akcji. 

Dochody uzyskane na terytorium Polski ze sprzedaży akcji opodatkowane są 19-procentową stawką podatku. 
Osoba fizyczna obowiązana jest do osobistego zadeklarowania przychodu i naliczenia podatku w oddzielnym 
zeznaniu rocznym oraz odprowadzenia podatku do właściwego urzędu skarbowego do 30 kwietnia roku następne-
go. Osoba fizyczna nie jest obowiązana do odprowadzania zaliczek na podatek w ciągu roku, w którym dokonano 
sprzedaży akcji. Dochód z tytułu sprzedaży akcji nie jest łączony z innymi dochodami osoby fizycznej i powinien 
zostać zadeklarowany w odrębnym zeznaniu podatkowym (art. 45 ust. 1a pkt 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od 
Osób Fizycznych).

Zgodnie z art. 9 ust. 6 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych o wysokość straty poniesionej z tytu-
łu odpłatnego zbycia papierów wartościowych (i innych dochodów określonych w art. 30b Ustawy o Podatku 
Dochodowym od Osób Fizycznych), poniesionej w roku podatkowym, można obniżyć dochód uzyskany z tego źró-
dła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w któ-
rymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty tej straty.

Wyżej opisane regulacje, tj. w szczególności zastosowanie 19-procentowej stawki podatku, nie będą miały zasto-
sowania jeżeli zbycie akcji oraz realizacja praw z nich wynikających następują w wykonywaniu działalności gospo-
darczej.

8.2.3.  Opodatkowanie dochodów zagranicznych osób fizycznych i prawnych uzyskanych 
z odpłatnego zbycia akcji oferowanych w publicznym obrocie

Dochody z odpłatnego zbycia akcji osiągnięte przez zagraniczne osoby fizyczne i prawne, mające miejsce zamiesz-
kania lub siedzibę w państwie, z którym Polska zawarła umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, nie podle-
gają opodatkowaniu w Polsce, jeżeli odpowiednia umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania tak stanowi.

8.2.4. Opodatkowanie obrotu prawami do akcji

Zgodnie z art. 3 ust 1 ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, papierami wartościowymi są 
zarówno akcje, jak i prawa do akcji. Stąd powyższe zasady dotyczące opodatkowania dochodów uzyskanych ze 
sprzedaży akcji stosuje się odpowiednio do dochodów uzyskanych z obrotu prawami do akcji.

8.3. Podatek od czynności cywilnoprawnych
Zgodnie z postanowieniami zawartymi w przepisach Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi sprze-
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daż akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych odbywa się za pośrednictwem podmiotów prowadzących przedsię-
biorstwa maklerskie, które przy dokonywaniu transakcji działają w imieniu własnym, lecz na rachunek inwestora. 
Art. 9 pkt 9 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. nr 86, poz. 959 
z późn. zm.) stanowi, iż zwolniona jest od podatku od czynności cywilnoprawnych „sprzedaż papierów wartościo-
wych domom maklerskim i bankom prowadzącym działalność maklerską oraz sprzedaż papierów wartościowych 
dokonywana za pośrednictwem domów maklerskich lub banków prowadzących działalność maklerską”.

Przepisy Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi zawierają jednak szereg wyjątków od ww. zasady 
ogólnej, przewidując możliwość zbywania akcji dopuszczonych do obrotu publicznego bez korzystania z obowiąz-
kowego pośrednictwa podmiotów prowadzących przedsiębiorstwa maklerskie. Dotyczy to, między innymi, sprze-
daży akcji bezpośrednio pomiędzy osobami fizycznymi. Stawka podatku od czynności cywilnoprawnych od takiej 
transakcji wynosi 1%. W terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego należy uiścić podatek od czyn-
ności cywilnoprawnych oraz złożyć deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych; obowiązek 
powyższy ciąży solidarnie na zbywcy i nabywcy akcji.

9.  Wskazanie stron umów o subemisję usługową lub inwestycyjną 
oraz istotnych postanowień tej umowy

Według stanu na dzień sporządzenia Prospektu Emitent nie zawarł ani też nie zamierza zawrzeć umowy o subemi-
sję inwestycyjną lub o subemisję usługową dotyczącą Akcji Serii B (nowej emisji).

Według stanu na dzień sporządzenia Prospektu Wprowadzający Akcje Serii A nie zawarli ani nie zamierzają zawrzeć 
umowy o subemisję inwestycyjna lub o subemisję usługową dotyczącą Akcji Serii A.

10.  Wskazanie, czy Emitent zawarł umowę dotyczącą emisji kwitów 
depozytowych

Według stanu na dzień sporządzenia Prospektu Emitent nie zawarł ani też nie zamierza zawrzeć umowy określonej 
w art. 96 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi. 

11. Zasady dystrybucji oferowanych papierów wartościowych

11.1. Podmiot oferujący akcje w publicznym obrocie
Oferującym Akcje Serii A i Akcje Serii B w publicznym obrocie jest:

Millennium Dom Maklerski S.A. 
02-017 Warszawa

Al. Jerozolimskie 123A

11.2. Zasady ogólne
Publiczna Oferta obejmuje:

– Ofertę Subskrypcji 450.000 Akcji Serii B oraz 

– Ofertę Sprzedaży 1.545.000 Akcji Serii A. 

Akcje Serii B oferowane są w drodze Publicznej Oferty z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjo-
nariuszy. 

Akcje Serii B i Akcje Serii A (Akcje Oferowane) oferowane są łącznie w ramach Publicznej Oferty bez ich rozróżnia-
nia na etapie składania zapisów przez inwestorów. W konsekwencji inwestorom składającym zapisy w ramach 
Publicznej Oferty mogą być przydzielone zarówno Akcje Serii A, jak i Akcje Serii B.

Akcje w Publicznej Ofercie oferowane są w dwóch transzach:

– Transzy Indywidualnej, w której oferowanych jest 395.000 Akcji Oferowanych, oraz 

– Transzy Kwalifikowanej, w której oferowanych jest 1.600.000 Akcji Oferowanych.

Po przeprowadzeniu badania popytu na akcje Emitent podejmie decyzję o wysokości ostatecznej ceny emisyjnej 
Akcji Serii B, a Wprowadzający o wysokości ostatecznej ceny sprzedaży Akcji Serii A, przy czym ostateczna cena 
sprzedaży Akcji Serii A musi być równa ostatecznej cenie emisyjnej Akcji Serii B.
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Po przeprowadzeniu badania popytu na akcje i w zależności od wysokości ustalonej ostatecznej ceny emisyjnej 
NWZA Emitenta może podjąć decyzję o zmniejszeniu liczby Akcji Serii B oferowanych do objęcia. Ewentualna 
decyzja NWZA  będzie miała charakter uchwały zmieniającej uchwałę o emisji Akcji Serii B.

Po przeprowadzeniu badania popytu na akcje Emitent może podjąć decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia 
emisji Akcji Serii B. Ewentualna decyzja Emitenta o odstąpieniu od przeprowadzenia emisji Akcji Serii B zostanie 
podjęta i podana do publicznej wiadomości najpóźniej przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na akcje 
w ramach Transzy Kwalifikowanej.

Po przeprowadzeniu badania popytu na akcje i w zależności od wysokości ujawnionego popytu Wprowadzający 
mogą podjąć decyzję o zmniejszeniu liczby akcji objętych Ofertą Sprzedaży lub decyzję o odstąpieniu od przepro-
wadzenia Oferty Sprzedaży. Decyzje Wprowadzających dotyczące ewentualnego zmniejszenia liczby akcji objętych 
Ofertą Sprzedaży lub odstąpienia od Oferty Sprzedaży zostaną podane do publicznej wiadomości przed rozpoczę-
ciem przyjmowania zapisów w Transzy Kwalifikowanej.  

Po przeprowadzeniu badania popytu na akcje, Emitent w stosunku do Akcji Serii B, a Wprowadzający w stosunku 
do Akcji Serii A, mogą podjąć decyzję o przesunięciu Akcji Oferowanych pomiędzy transzami (zmianie liczby Akcji 
Oferowanych w poszczególnych transzach). W takim przypadku stosowne decyzje o przesunięciu akcji pomiędzy 
transzami zostaną podane do publicznej wiadomości razem z podaniem ostatecznej ceny emisyjnej Akcji Serii B i 
ostatecznej ceny sprzedaży Akcji Serii A.

Zarząd Emitenta może również zdecydować o przesunięciu Akcji Serii B pomiędzy transzami, w tym również 
o zaoferowaniu Akcji Serii B tylko w ramach Transzy Kwalifikowanej. Sytuacja, w której Akcje Serii B, będą oferowa-
ne tylko w Transzy Kwalifikowanej, może wystąpić tylko w przypadku, gdy Wprowadzający nie podejmą decyzji 
o odwołaniu Oferty Sprzedaży (w Transzy Indywidualnej oferowane będą Akcje Serii A objęte Ofertą Sprzedaży).  
Informacja o takiej decyzji zostanie podana do publicznej wiadomości w komunikacie informującym o wynikach 
subskrypcji. 

Oferta Sprzedaży zostanie przeprowadzona tylko w sytuacji, gdy objęte i subskrybowane zostaną wszystkie Akcje 
Serii B ostatecznie oferowane przez Emitenta do objęcia.

Zarząd Emitenta (w odniesieniu do Akcji Serii B) oraz Wprowadzający (w odniesieniu do Akcji Serii A)  mogą rów-
nież podjąć decyzje o przesunięciu akcji pomiędzy transzami, także w trakcie dokonywania przydziału akcji.

Zapisy na akcje oferowane w Publicznej Ofercie w Transzy Kwalifikowanej poprzedzone zostaną procedurą tworze-
nia „księgi popytu” (book building), na podstawie której Emitent (w stosunku do Akcji Serii B) i Wprowadzający 
(w stosunku do Akcji Serii A) w porozumieniu z Oferującym wyznaczą odpowiednio ostateczną cenę emisyjną Akcji 
Serii B i ostateczną cenę sprzedaży Akcji Serii A. Deklaracje składane przez inwestorów w procesie tworzenia „księ-
gi popytu” będą miały dla inwestorów charakter wiążący, co oznacza obowiązek złożenia i opłacenia zapisu w przy-
padku, gdy inwestor zostanie wezwany do złożenia zapisu, przy czym wezwanie może dotyczyć ilości akcji nie 
większej niż zadeklarowana przez inwestora w Deklaracji przy danym poziomie ceny.

W Transzy Kwalifikowanej zapis na akcje będzie mógł złożyć inwestor, do którego skierowane zostanie wezwanie 
do złożenia zapisu oraz inni inwestorzy pod warunkiem, iż złożony przez nich zapis będzie opiewał na więcej niż 
2.000 akcji. Zapisy w Transzy Indywidualnej będą mogły być składane na nie więcej niż 2.000 akcji. 

Wszelkie decyzje Emitenta i Wprowadzających dotyczące Publicznej Oferty będą podawane do publicznej wiado-
mości w trybie określonym w art. 81 ust. 1 Ustawy.

11.2.1. Działanie przez pełnomocnika

Inwestor może złożyć zapis za pośrednictwem właściwie umocowanego pełnomocnika.

Pełnomocnik dokonujący zapisu w imieniu inwestora zobowiązany jest przedłożyć w biurze maklerskim przyjmują-
cym zapis pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego lub zawierające podpis mocodawcy poświadczony notarial-
nie do złożenia zapisu i dyspozycji deponowania akcji oraz określenia rachunku dla zwrotu środków pieniężnych.

Pełnomocnictwo, poza właściwym umocowaniem do złożenia zapisu, powinno zawierać następujące dane o oso-
bie pełnomocnika i mocodawcy:

– dla osób fizycznych:

imię, nazwisko, PESEL (a w przypadku jego braku datę urodzenia), typ, serię i numer dokumentu tożsamości, 
adres stały i adres do korespondencji,

– dla osób prawnych: 

firmę i formę organizacyjną prowadzonej działalności, REGON, numer rejestru sądowego, kraj siedziby, adres oraz 
wskazane powyżej dane osób fizycznych reprezentujących osobę prawną,

– dla jednostek nieposiadających osobowości prawnej: 

firmę i formę organizacyjną prowadzonej działalności, REGON, kraj siedziby, adres oraz wskazane powyżej dane 
osób fizycznych reprezentujących jednostkę.
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Pełnomocnictwo wystawione poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz pozostałe dokumenty związane z tak 
udzielonym pełnomocnictwem muszą być uwierzytelnione za zgodność z prawem miejscowym przez polskie 
przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny. 

Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego, 
chyba że biuro maklerskie przyjmujące zapis odstąpi od konieczności spełnienia tego warunku.

Pełnomocnictwo może również zostać sporządzone w innej formie jedynie w przypadku, gdy zostanie ona zaak-
ceptowana przez biuro maklerskie przyjmujące zapisy.

Nie ma ograniczeń co do liczby pełnomocników i posiadanych przez nich pełnomocnictw. Dokument pełnomocnic-
twa lub jego kopia pozostają w biurze maklerskim przyjmującym zapis.

O ile przedstawione powyżej zasady działania, za pośrednictwem pełnomocnika, zostały uregulowane odmiennie 
w odpowiednim regulaminie działania podmiotu prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie przyjmującego zapi-
sy, stosuje się przepisy obowiązujące w tym zakresie w danym przedsiębiorstwie maklerskim. W związku z powyż-
szym inwestor, który zamierza skorzystać z pośrednictwa pełnomocnika, powinien zapoznać się z zasadami udzie-
lania pełnomocnictwa obowiązującymi w przedsiębiorstwie, za pośrednictwem którego zamierza złożyć zapis.

Zwraca się uwagę inwestorów, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami od dokumentu pełnomocnictwa winna być 
uiszczona opłata skarbowa.

11.2.2. Składanie dyspozycji deponowania 

Składając zapis na Akcje Oferowane, inwestor lub jego pełnomocnik jest zobowiązany złożyć nieodwołalną dyspo-
zycję deponowania akcji, która umożliwi zapisanie na rachunku papierów wartościowych inwestora wszystkich Akcji 
Oferowanych, które zostały mu przydzielone, bez konieczności odbierania potwierdzenia nabycia w POK-u. Inwe-
stor lub jego pełnomocnik otrzymuje dowód złożenia dyspozycji deponowania, kwitując jego odbiór własnoręcz-
nym podpisem.

Dyspozycja deponowania złożona przez inwestora nie może być zmieniona.

Złożenie dyspozycji deponowania akcji jest tożsame ze złożeniem dyspozycji deponowania Praw do Akcji (PDA). 

W razie składania zapisu i dyspozycji deponowania przez pełnomocnika w treści pełnomocnictwa powinno być 
zawarte wyraźne umocowanie do dokonania takiej czynności.

Inwestor, który nie posiada rachunku papierów wartościowych, jest zobowiązany do jego założenia najpóźniej wraz 
ze składaniem zapisu na akcje tak, aby w dniu składania zapisu mógł wypełnić dyspozycję deponowania akcji. Brak 
dyspozycji deponowania akcji będzie skutkował odmową przyjęcia zapisu.

W przypadku przeprowadzenia sprzedaży Akcji Serii A równolegle z emisją Akcji Serii B składana dyspozycja depo-
nowania akcji będzie dotyczyć również deponowania Akcji Serii A.

11.2.3. Zasady ogólne dokonywania wpłat na Akcje Oferowane

Wpłata na akcje musi być uiszczona najpóźniej wraz z dokonaniem zapisu, z zastrzeżeniem przypadku omówione-
go poniżej. 

Dla wpłat w formie przelewu bankowego dokonywanych na akcje oferowane w ramach Transzy Kwalifikowanej 
wpłata musi nastąpić najpóźniej do ostatniego dnia przyjmowania zapisów w Transzy Kwalifikowanej. Jako datę 
wpłaty uznaje się datę wpływu środków na właściwy rachunek przyjmującego zapis.

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości mająt-
kowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (Dz. 
U. nr 153, poz. 1505 z 2003 r., z późn. zm.) dom maklerski i bank mają obowiązek rejestracji transakcji, której równo-
wartość przekracza 15.000 euro (również gdy jest ona przeprowadzana w drodze więcej niż jednej operacji, których 
okoliczności wskazują, że są one ze sobą powiązane) oraz transakcji, których okoliczności wskazują, że środki mogą 
pochodzić z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, bez względu na wartość transakcji i jej charakter. Ponadto dom 
maklerski i bank są zobowiązane na podstawie ww. ustawy zawiadomić Generalnego Inspektora Informacji Finansowej 
o transakcjach, co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ma ona związek z popełnieniem przestępstwa, 
o którym mowa w art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. nr 88, poz. 553, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 106 ust. 1 Prawa bankowego bank jest obowiązany przeciwdziałać wykorzystywaniu swojej działal-
ności do celów mających związek z przestępstwem, o którym mowa w art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. 
Kodeks karny (Dz. U. nr 88, poz. 553, z późn.zm.) lub w celu ukrycia działań przestępczych.

Pracownik banku, który wbrew swoim obowiązkom nie zawiadamia o okolicznościach wymienionych w art. 106 
ust. 1 Prawa bankowego, ponosi odpowiedzialność porządkową, co nie wyłącza odpowiedzialności karnej, jeżeli 
czyn wypełnia znamiona przestępstwa.

Zgodnie z art. 108 Prawa bankowego bank nie ponosi odpowiedzialności za szkodę, która może wyniknąć z wykonania 
w dobrej wierze obowiązków określonych w art. 106 ust. 1 Prawa bankowego. W takim przypadku, jeżeli okoliczności, 
o których mowa w art. 106 ust. 1 Prawa bankowego, nie miały związku z przestępstwem lub ukrywaniem działań prze-
stępczych, odpowiedzialność za szkodę wynikłą ze wstrzymania czynności bankowych ponosi Skarb Państwa.
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Zwraca się uwagę inwestorów, iż wpłaty na akcje dokonywane przez podmioty prowadzące działalność gospodar-
czą powinny być zgodne z zasadami określonymi w art. 13 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo 
działalności gospodarczej (Dz. U. nr 101, poz. 1178 ze zm.).

11.3.  Przedział cenowy oraz cena emisyjna Akcji Serii B i cena sprzedaży 
Akcji Serii A

Przed rozpoczęciem procesu budowy „księgi popytu” Emitent w porozumieniu z Oferującym ustali i poda do 
publicznej wiadomości (w trybie art. 81 Ustawy) przedział cenowy wykorzystywany do składania Deklaracji w pro-
cesie budowy „księgi popytu”. Górna granica przedziału cenowego stanowić będzie również cenę, według któ-
rej będą opłacane zapisy składane przez inwestorów w Transzy Indywidualnej. W przypadku gdy ostatecznie 
ustalona cena będzie niższa niż wynikająca z górnego przedziału cenowego, inwestorzy składający zapisy 
w Transzy Indywidualnej otrzymają zwrot nadpłat zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 11.11. niniejszego roz-
działu Prospektu.

Ostateczna cena emisyjna Akcji Serii B zostanie określona przez Zarząd Emitenta po zakończeniu procesu budo-
wy „księgi popytu”.

Ostateczna cena emisyjna Akcji Serii B będzie ceną stałą i jednolitą dla obu transz.

Ostateczna cena sprzedaży Akcji Serii A zostanie określona przez Wprowadzających po zakończeniu procesu 
budowy „księgi popytu”. Ostateczna cena sprzedaży Akcji Serii A będzie ceną stałą i jednolitą dla obu transz. Osta-
teczna cena sprzedaży Akcji Serii A będzie równa ostatecznej cenie emisyjnej Akcji Serii B.

Informacja o ostatecznej cenie emisyjnej Akcji Serii B i ostatecznej cenie sprzedaży Akcji Serii A zostanie podana 
do publicznej wiadomości w trybie przewidzianym w art. 81 ust. 1 i 2 Ustawy po zakończeniu procesu budowy 
„księgi popytu”, przy czym zmiana ogłoszonego przedziału cenowego może nastąpić tylko z zachowaniem warun-
ku, o którym mowa w art. 80 ust. 4 Ustawy.

Ponadto informacja o wysokości ostatecznej ceny emisyjnej i ostatecznej ceny sprzedaży zostanie opublikowana 
niezwłocznie w drodze jednorazowego ogłoszenia prasowego w dzienniku „Gazeta Giełdy PARKIET”.

11.4. Terminy przeprowadzenia Publicznej Oferty
Publiczna Oferta zostanie przeprowadzona w następujących terminach: 

– 7 września 2004 r –  ogłoszenie przedziału cenowego na potrzeby book buildingu  
oraz przyjmowania zapisów i wpłat na akcje w Transzy Indywidualnej,

– od 8 do 10 września 2004 r. – book building

– od 8 do 10 września 2004 r. – zapisy na akcje oferowane w Transzy Indywidualnej 

– 13 września 2004 r. – publikacja ostatecznej ceny emisyjnej i ceny sprzedaży

– od 14 do 15 września 2004 r. – zapisy na akcje oferowane w Transzy Kwalifikowanej

– 17 września 2004 r. – zamknięcie Publicznej Oferty

Emitent i Wprowadzający nie przewidują skracania ogłoszonych terminów przyjmowania zapisów. Terminy realizacji 
Publicznej Oferty mogą ulec zmianie. Nowe terminy otwarcia i zamknięcia Publicznej Oferty oraz przyjmowania zapi-
sów zostaną podane do publicznej wiadomości nie później niż w dniu upływu danego terminu w trybie raportu bieżą-
cego zgodnie z art. 81 ust. 1 i 2 ustawy oraz niezwłocznie opublikowane w dzienniku „Gazeta Giełdy PARKIET”. Zmia-
ny terminów realizacji Publicznej Oferty mogą odbywać się tylko w okresie ważności Prospektu.

11.5. Transza Kwalifikowana

11.5.1.  Osoby uprawnione do składania zapisów na akcje oferowane w Publicznej Ofercie 
w Transzy Kwalifikowanej

Osobami uprawnionymi do składania zapisów na akcje oferowane w Publicznej Ofercie w Transzy Kwalifikowanej 
są osoby fizyczne i osoby prawne oraz jednostki nieposiadające osobowości prawnej, będące zarówno rezydenta-
mi, jak i nierezydentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe (Dz. U. nr 141, poz. 
1178, z późn. zm.). 

Nierezydenci, zamierzający złożyć zapis na akcje, winni zapoznać się z odpowiednimi przepisami kraju swego 
pochodzenia.

Zapisy na akcje składane przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych w imieniu własnym, odrębnie na rzecz 
poszczególnych zarządzanych przez to towarzystwo funduszy inwestycyjnych, stanowią w rozumieniu Prospektu 
zapisy odrębnych inwestorów.

Osobami uprawnionymi do składania zapisów na akcje oferowane w Publicznej Ofercie w Transzy Kwalifikowanej 
są inwestorzy, do których zostaną skierowane przez Oferującego lub podmiot przez niego wskazany (członka kon-
sorcjum dystrybucyjnego) wezwania do złożenia zapisów, w których zostanie określona liczba akcji, na którą powi-
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nien opiewać zapis. Wezwania mogą być kierowane tylko do inwestorów którzy złożyli Deklaracje i na liczbę akcji 
nie większą niż wskazana w deklaracji przy danym poziomie ceny. Szczegółowe zasady uczestnictwa w procesie 
budowania „księgi popytu” i składania Deklaracji zostały przedstawione poniżej w pkt 11.5.2.

Ponadto do złożenia zapisów w Transzy Kwalifikowanej uprawnieni będą inwestorzy, do których nie zostało skiero-
wane zaproszenie do złożenia zapisów, jednakże pod warunkiem że złożą zapis (lub zapisy) opiewający na więcej 
niż 2.000 akcji.

Minimalna wielkość zapisu nie dotyczy inwestorów składających zapisy na podstawie zaproszeń skierowanych 
przez Oferującego lub podmiot przez niego wskazany (członka konsorcjum dystrybucyjnego) pod warunkiem, że 
złożą zapis na liczbę akcji nie mniejszą, niż wskazana w zaproszeniu.

Zwraca się uwagę inwestorów, iż w przypadku nadsubskrypcji pierwszeństwo w przydziale akcji będzie przysługi-
wać tylko tym inwestorom, którzy uczestniczyli w procesie tworzenia „księgi popytu” zgodnie z zasadami przedsta-
wionymi poniżej.

11.5.2. Proces tworzenia księgi popytu
Przed rozpoczęciem Publicznej Oferty Oferujący oraz podmioty wskazane przez Oferującego (członek konsorcjum 
dystrybucyjnego) przeprowadzą działania marketingowe mające na celu:

– zaprezentowanie informacji na temat Spółki oraz Publicznej Oferty,

– zdefiniowanie inwestorów zainteresowanych nabyciem akcji oferowanych w Publicznej Ofercie.

Następnie Oferujący oraz podmioty wskazane przez Oferującego (członek konsorcjum dystrybucyjnego) przepro-
wadzą tzw. book building – proces tworzenia „księgi popytu” na akcje – mający na celu określenie potencjalnego 
popytu na Akcje Oferowane w Transzy Kwalifikowanej.

Przed rozpoczęciem procesu tworzenia „księgi popytu” Emitent opublikuje przedział cenowy wykorzystywany do 
określenia popytu na akcje. Wielkości określające przedział mogą ulec zmianie w trakcie procesu tworzenia „księ-
gi popytu”, jednakże ze względu na przyjęte zasady opłacania zapisów w Transzy Indywidualnej nie będzie możli-
we podwyższenie górnej granicy ogłoszonego przedziału cenowego, bez decyzji Emitenta o odstąpieniu od rozpo-
czętej emisji Akcji Serii B. Informacje dotyczące ustalenia przedziału cenowego i jego ewentualnych zmian będą 
podawane przez Emitenta do publicznej wiadomości w trybie przewidzianym w art. 81 ust. 1 i 2 Ustawy.

W przypadku obniżenia dolnej granicy przedziału cenowego ogłoszonego na potrzeby tworzenia „księgi popytu” 
inwestorzy, którzy złożyli Deklaracje, będą uprawnieni do ich zmiany. W przypadku złożenia nowych Deklaracji, 
poprzednie Deklaracje zostaną anulowane w całości. W przypadku gdy inwestor nie złoży nowej Deklaracji, 
poprzednio złożona Deklaracja zostanie uwzględniona w takiej części, w jakiej zawiera się w nowo ogłoszonym 
przedziale.

Emitent może również podjąć decyzję o zmianie ogłoszonego przedziału cenowego (jednoczesna zmiana dolnej 
i górnej granicy przedziału cenowego). W takiej sytuacji Emitent:

– ogłosi nowy przedział cenowy, 

– anuluje wszystkie złożone Deklaracje oraz

– ogłosi nowe terminy Publicznej Oferty.

Ogłoszenie nowego przedziału cenowego będzie możliwe z zachowaniem warunku, o którym mowa w art. 80 ust. 4 
Ustawy.

W trakcie procesu tworzenia „księgi popytu” na akcje oferowane w Publicznej Ofercie Oferujący oraz podmioty 
wskazane przez Oferującego (członek konsorcjum dystrybucyjnego) kierować będą do potencjalnych inwestorów 
propozycje udziału w Publicznej Ofercie w Transzy Kwalifikowanej. 

Inwestorzy zainteresowani złożeniem zapisu w Transzy Kwalifikowanej powinni skontaktować się (w okresie tworze-
nia „księgi popytu” na akcje oferowane w Publicznej Ofercie) z Oferującym lub podmiotem wskazanym przez Ofe-
rującego (członkiem konsorcjum dystrybucyjnego) w celu skierowania do nich propozycji uczestnictwa, o której 
mowa powyżej. Oferujący ani podmiot wskazany przez Oferującego (członek konsorcjum dystrybucyjnego) nie 
mają obowiązku skierowania propozycji uczestnictwa w Ofercie do inwestorów, którzy zgłoszą się z taką prośbą. 

Wyłącznie inwestorzy, do których skierowane zostaną ww. propozycje, mogą przekazać w formie pisemnej Oferu-
jącemu lub wskazanemu przez Oferującego podmiotowi (członkowi konsorcjum dystrybucyjnemu) Deklaracje zain-
teresowania nabyciem akcji oferowanych w Publicznej Ofercie w Transzy Kwalifikowanej. W odpowiedzi na propo-
zycję udziału w Publicznej Ofercie w Transzy Kwalifikowanej inwestor będzie uprawniony do złożenia Deklaracji. 
Cena proponowana w Deklaracji musi zawierać się w ogłoszonym przedziale cenowym i na ilość akcji nie większą 
niż oferowana w Transzy Kwalifikowanej. 

Deklaracje mogą być składane tylko na formularzach dostarczonych przez Oferującego lub podmiot przez niego 
wskazany (członka konsorcjum dystrybucyjnego).
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Składając Deklarację, inwestor oświadcza, że:

– zapoznał się z treścią Prospektu i akceptuje brzmienie Statutu oraz warunki Publicznej Oferty;

– zgadza się na przydzielenie mu mniejszej liczby akcji oferowanych w Publicznej Ofercie Otwartej niż objęta zapi-
sem lub nieprzydzielenie ich wcale, zgodnie z zasadami opisanymi w Prospekcie;

– wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia publicznej 
oferty akcji, przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mu prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich 
poprawiania oraz że dane na formularzu zapisu zostały podane dobrowolnie;

– zobowiązuje się do złożenia i opłacenia zapisu na akcje, w przypadku gdy zostanie wezwany do jego złożenia, 
a warunki wezwania będą zgodne ze złożoną Deklaracją.

Towarzystwa funduszy inwestycyjnych składające Deklaracje w imieniu własnym, ale na rzecz poszczególnych 
zarządzanych przez to towarzystwo funduszy inwestycyjnych mogą złożyć łączną Deklarację.

Podmioty zarządzające cudzym portfelem papierów wartościowych na zlecenie uprawnione są do złożenia łącznej 
Deklaracji w imieniu swoich klientów. 

Deklaracje zainteresowania nabyciem akcji oferowanych w Publicznej Ofercie będą mogły być składane w okresie 
od 8 do 10 września 2004 roku do godziny 16.00, tylko na formularzach przekazanych przez Oferującego lub człon-
ka konsorcjum dystrybucyjnego. 

W wyniku tych działań powstanie tzw. „księga popytu” na akcje oferowane w Publicznej Ofercie (lista inwestorów 
deklarujących zainteresowanie nabyciem akcji oferowanych w Publicznej Ofercie ze wskazaniem liczby akcji, któ-
rych nabyciem są zainteresowani, oraz ceny, jaką są gotowi za nie zapłacić). Zarząd Emitenta uwzględni poziom 
i wrażliwość cenową popytu inwestorów określoną na podstawie budowy „księgi popytu” do ustalenia wysokości 
ostatecznej ceny emisyjnej, a Wprowadzający do określenia wysokości ostatecznej ceny sprzedaży. Dodatkowo 
wysokość ujawnionego popytu może posłużyć odpowiednio do podjęcia decyzji o przesunięciu akcji pomiędzy 
Transzą Kwalifikowaną a Transzą Indywidualną lub podjęcia decyzji o przełożeniu lub odwołaniu Publicznej Oferty.

„Księga popytu” na akcje oferowane w Publicznej Ofercie nie zostanie podana do publicznej wiadomości.

Uwzględniając wysokość ostatecznie ustalonej ceny emisyjnej, NWZA Emitenta może podjąć decyzję o zmniejsze-
niu liczby Akcji Serii B oferowanych do objęcia. Ewentualna decyzja NWZA będzie miała charakter uchwały zmie-
niającej uchwałę o emisji Akcji Serii B.

Informacja o ostatecznie oferowanej liczbie Akcji Serii B zostanie podana do publicznej wiadomości razem i z infor-
macją o wysokości ceny emisyjnej Akcji Serii B.

Zwraca się uwagę inwestorom, że składane Deklaracje będą miały charakter wiążący dla inwestorów. Ozna-
cza to, że inwestor, który złożył Deklarację z limitem ceny równym lub wyższym od ostatecznie ustalonej ceny, może 
zostać wezwany do złożenia i opłacenia zapisu na liczbę akcji nie większą niż wskazana w Deklaracji przy danym 
poziomie ceny. O ile wezwanie będzie opiewać na ilość akcji nie większą niż wskazana przez inwestora przy danym 
poziomie ceny, inwestor będzie zobowiązany do złożenia i opłacenia zapisu zgodnie z wezwaniem w terminie i na 
zasadach przewidzianych Prospektem.

Z uwagi na wiążący charakter Deklaracji Deklaracja może być podpisana tylko przez osoby upoważnione do repre-
zentowania inwestora.

Wezwanie do złożenia zapisu zostanie skierowane najpóźniej w pierwszym dniu przyjmowania zapisów w Transzy 
Kwalifikowanej na numer faksu wskazany przez inwestora w Deklaracji.

Oferujący lub podmiot przez niego wskazany (członek konsorcjum dystrybucyjnego) nie jest zobowiązany do skie-
rowania wezwania do złożenia zapisu do inwestora, który złożył Deklarację. Oferujący lub podmiot przez niego 
wskazany może wezwać inwestora do złożenia zapisu na mniejszą liczbę akcji niż wskazana w Deklaracji.

Wezwania będą kierowane do inwestorów, którzy złożyli Deklaracje z ceną równą lub wyższą od ostatecznie usta-
lonej ceny i zostali umieszczeni na Liście Wstępnego Przydziału. 

Lista Wstępnego Przydziału powstanie w oparciu o złożone Deklaracje oraz rekomendacje Oferującego i członków 
konsorcjum dystrybucyjnego. Umieszczenie na Liście Wstępnego Przydziału będzie miało charakter uznanio-
wy, jednakże Emitent (w stosunku do Akcji Serii B) i Wprowadzający (w stosunku do Akcji Serii A) podejmu-
jąc decyzje o umieszczeniu na Liście Wstępnego Przydziału, będą kierować się m.in. wysokością zadeklaro-
wanej ceny oraz faktem nieprowadzenia działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta.

Uznanie przez Emitenta i Wprowadzających, iż dany inwestor prowadzi działalność konkurencyjną, może skutko-
wać odmową umieszczenia danego inwestora na Liście Wstępnego Przydziału (lub zmniejszeniem udziału takiego 
inwestora w Liście Wstępnego Przydziału w stosunku do udziału innych inwestorów). 

Inwestorom, którzy zostaną umieszczeni na Liście Wstępnego Przydziału, zagwarantowany zostanie przydział akcji 
w ilości wskazanej na tej liście pod warunkiem wykonania przez tego inwestora zobowiązania polegającego na zło-
żeniu i opłaceniu zapisu zgodnie z otrzymanym wezwaniem. 

W przypadku zarządzających portfelem papierów wartościowych na zlecenie na Liście Wstępnego Przydziału 
umieszczony zostanie dany podmiot zarządzający. Podział ilości akcji przyznanych dla danego zarządzającego 
pomiędzy jego klientów należy do zarządzającego.
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Lista Wstępnego Przydziału będzie obejmować jedynie tych inwestorów, którzy wzięli udział w tworzeniu „księgi 
popytu”, i tylko do tej grupy inwestorów zostaną skierowane wezwania do złożenia zapisów na akcje oferowane 
w Publicznej Ofercie w Transzy Kwalifikowanej.

Z uwagi na wiążący charakter book-buildingu zmiana informacji zawartych w Prospekcie dotyczących zasad two-
rzenia „księgi popytu” wymaga uzyskania zgody Komisji w trybie art. 81 ust 4a Ustawy.

11.5.3. Tryb i miejsce składania zapisów
Inwestorzy, do których skierowane zostało wezwanie do złożenia zapisu, powinni składać zapisy na akcje oferowa-
ne w Publicznej Ofercie w Transzy Kwalifikowanej, w liczbie określonej w wezwaniu do złożenia zapisu. W przypad-
ku złożenia przez inwestora zapisu na liczbę akcji wyższą niż określona w wezwaniu do złożenia zapisu inwestor 
musi liczyć się z możliwością przydzielenia mu mniejszej liczby akcji, jednak nie mniejszej niż zagwarantowana 
w przekazanym wezwaniu do złożenia zapisu. 

Inwestorzy, do których nie zostało skierowane wezwanie do złożenia zapisu, mogą składać zapisy na akcje ofero-
wane w Publicznej Ofercie w Transzy Kwalifikowanej pod warunkiem, iż złożą zapis opiewający na więcej niż 2.000 
akcji. Inwestorzy ci muszą jednak się liczyć z możliwością przydzielenia mniejszej liczby akcji lub nieprzydzielenia 
żadnej akcji z uwagi na brak preferencji wynikających z uczestnictwa w procesie tworzenia „księgi popytu” i umiesz-
czenia na Liście Wstępnego Przydziału.

Złożenie zapisu w Transzy Kwalifikowanej nie ogranicza prawa do złożenia zapisu w Transzy Indywidualnej.

Zapisy składane przez zarządzających cudzym portfelem papierów wartościowych na zlecenie, w imieniu i na rzecz 
poszczególnych klientów mogą być przyjmowane w Transzy Kwalifikowanej, bez względu na liczby akcji objęte 
poszczególnymi zapisami klientów podmiotu zarządzającego.

Na potrzeby przeprowadzenia Publicznej Oferty Millennium Dom Maklerski podpisał umowę z Domem Maklerskim 
BZ WBK S.A.

11.5.4. Procedura składania zapisów w Transzy Kwalifikowanej 
Zapisy w Transzy Kwalifikowanej będą przyjmowane w Punktach Obsługi Klienta, których wykaz stanowi załącznik 
nr 7 do niniejszego Prospektu. 

Zapis na akcje oferowane w Publicznej Ofercie jest bezwarunkowy, nieodwołalny i nie może zawierać jakichkolwiek 
zastrzeżeń. 

Inwestorzy, którzy nabędą akcje oferowane w Publicznej Ofercie, będą mogli założyć rachunki papierów wartościo-
wych w biurach maklerskich przyjmujących zapisy na Akcje Oferowane na warunkach określonych w regulaminach 
tych biur, dotyczących otwierania i prowadzenia rachunków papierów wartościowych oraz świadczenia usług 
maklerskich.

Inwestor winien złożyć w miejscu składania zapisu na akcje oferowane w Publicznej Ofercie wypełniony w trzech 
egzemplarzach formularz zapisu oraz podpisać oświadczenie będące integralną częścią formularza zapisu, w któ-
rym stwierdza, że:

– zapoznał się z treścią Prospektu i akceptuje brzmienie Statutu oraz warunki Publicznej Oferty;

– zgadza się na przydzielenie mu mniejszej liczby akcji oferowanych w Publicznej Ofercie Otwartej niż objęta zapi-
sem lub nieprzydzielenie ich wcale, zgodnie z zasadami opisanymi w Prospekcie;

– wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia publicznej 
oferty akcji, przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mu prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich 
poprawiania oraz że dane na formularzu zapisu zostały podane dobrowolnie.

Formularz zapisu na akcje oferowane w Publicznej Ofercie w Transzy Kwalifikowanej stanowi załącznik nr 6 do 
niniejszego Prospektu.

Składając zapis, inwestor lub jego pełnomocnik zobowiązany jest okazać dowód osobisty lub paszport w celu wery-
fikacji danych zawartych w formularzu zapisu. Osoba działająca w imieniu osoby prawnej zobowiązana jest ponad-
to złożyć aktualny odpis z odpowiedniego rejestru oraz dokument zaświadczający o jej uprawnieniu do reprezen-
towania osoby prawnej. Osoba działająca w imieniu jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej 
obowiązana jest ponadto złożyć akt zawiązania tej jednostki lub inny dokument, z którego wynikać będzie forma 
organizacyjna i adres siedziby oraz umocowanie osób do reprezentowania danej jednostki.

Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego wypełnienia formularza zapisu na akcje oferowane w Publicz-
nej Ofercie ponosi inwestor. Zapis, który pomija jakikolwiek z jego elementów, zostanie uznany za nieważny. Zapi-
sy dokonywane pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu zostaną również uznane za nieważne. Ponadto za nie-
ważne uznane zostaną zapisy niezawierające któregokolwiek z elementów wskazanych w art. 437 § 2 Kodeksu 
Spółek Handlowych.

Ponadto składając zapis na Akcje Serii B, inwestor wyraża zgodę na potraktowanie zapisu na Akcje Serii B jako zapi-
su na Akcje Serii A (odpowiednio przydzielenie Akcji Serii B lub przydzielenie Akcji Serii B i Akcji Serii A) w przypadku, 
gdy zapewnione zostanie objęcie wszystkich Akcji Serii B ostatecznie oferowanych do objęcia w Publicznej Ofercie.

Wraz ze złożeniem zapisu inwestor jest zobowiązany do złożenia dyspozycji deponowania przydzielonych akcji 
zgodnie z zapisami pkt 11.2.2.
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Na dowód przyjęcia zapisu inwestor otrzymuje jeden egzemplarz złożonego formularza zapisu, potwierdzony przez 
pracownika POK-u przyjmującego zapisy. Zapis jest bezwarunkowy, nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń 
i jest nieodwołalny w terminie związania zapisem.

11.6. Transza Indywidualna
Osobami uprawnionymi do składania zapisów na akcje oferowane w Publicznej Ofercie w Transzy Indywidualnej są osoby 
fizyczne i osoby prawne oraz jednostki nieposiadające osobowości prawnej, będące zarówno rezydentami, jak i nierezy-
dentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe (Dz. U. nr 141, poz. 1178, z późn. zm.). 

Nierezydenci, zamierzający złożyć zapis na akcje winni zapoznać się z odpowiednimi przepisami kraju swego 
pochodzenia.

11.6.1. Tryb i miejsce składania zapisów
W ramach Transzy Indywidualnej można składać zapisy na nie więcej niż 2.000 akcji. Inwestor ma prawo do złoże-
nia kilku zapisów, które łącznie nie mogą przekroczyć 2.000 akcji oferowanych w Publicznej Ofercie. Zapisy opiewa-
jące na wyższą liczbę akcji będą traktowane jak zapisy na 2.000 akcji oferowanych w Publicznej Ofercie. Złożenie 
zapisu w Transzy Indywidualnej nie ogranicza prawa do złożenia zapisu lub zapisów w Transzy Kwalifikowanej.

Na potrzeby przeprowadzenia Publicznej Oferty Millennium Dom Maklerski podpisał umowę z Domem Maklerskim 
BZ WBK S.A.

Zapisy na akcje oferowane w Publicznej Ofercie w Transzy Indywidualnej będą przyjmowane w POK-ach określo-
nych w załączniku nr 7 do niniejszego Prospektu.

11.6.2. Procedura składania zapisów
Zapis na akcje oferowane w Publicznej Ofercie jest bezwarunkowy, nieodwołalny i nie może zawierać jakichkolwiek 
zastrzeżeń. 

Inwestorzy, którzy nabędą akcje oferowane w Publicznej Ofercie, będą mogli założyć rachunki papierów wartościowych 
w biurach maklerskich przyjmujących zapisy na Akcje Oferowane na warunkach określonych w regulaminach tych biur, 
dotyczących otwierania i prowadzenia rachunków papierów wartościowych oraz świadczenia usług maklerskich.

Inwestor winien złożyć w miejscu składania zapisu na akcje oferowane w Publicznej Ofercie wypełniony w trzech 
egzemplarzach formularz zapisu oraz podpisać oświadczenie będące integralną częścią formularza zapisu, w któ-
rym stwierdza, że:

– zapoznał się z treścią Prospektu i akceptuje brzmienie Statutu oraz warunki Publicznej Oferty;

– zgadza się na przydzielenie mu mniejszej liczby akcji oferowanych w Publicznej Ofercie niż objęta zapisem lub 
nieprzydzielenie ich wcale, zgodnie z zasadami opisanymi w Prospekcie;

– wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia publicznej 
oferty akcji, przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mu prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich 
poprawiania oraz że dane na formularzu zapisu zostały podane dobrowolnie.

Formularz zapisu na akcje oferowane w Publicznej Ofercie w Transzy Indywidualnej stanowi załącznik nr 6 do niniej-
szego Prospektu.

Składając zapis, inwestor lub jego pełnomocnik zobowiązany jest okazać dowód osobisty lub paszport w celu wery-
fikacji danych zawartych w formularzu zapisu. Osoba działająca w imieniu osoby prawnej zobowiązana jest ponad-
to złożyć aktualny odpis z odpowiedniego rejestru oraz dokument zaświadczający o jej uprawnieniu do reprezen-
towania osoby prawnej. Osoba działająca w imieniu jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej 
obowiązana jest ponadto złożyć akt zawiązania tej jednostki lub inny dokument, z którego wynikać będzie forma 
organizacyjna i adres siedziby oraz umocowanie osób do reprezentowania danej jednostki.

Zasady działania za pośrednictwem pełnomocnika zostały przedstawione w pkt 11.2.1.

Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego wypełnienia formularza zapisu na akcje oferowane w Publicz-
nej Ofercie ponosi inwestor. Zapis, który pomija jakikolwiek z jego elementów, zostanie uznany za nieważny. Zapi-
sy dokonywane pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu zostaną również uznane za nieważne. Ponadto za nie-
ważne uznane zostaną zapisy niezawierające któregokolwiek z elementów wskazanych w art. 437 § 2 Kodeksu 
Spółek Handlowych.

Ponadto składając zapis na Akcje Serii B, inwestor wyraża zgodę na potraktowanie zapisu na Akcje Serii B (w cało-
ści lub w części) jako zapisu na Akcje Serii A (odpowiednio przydzielenie Akcji Serii B i Akcji Serii A lub przydziele-
nie tylko Akcji Serii A) w przypadku, gdy zapewnione zostanie objęcie wszystkich Akcji Serii B ostatecznie oferowa-
nych do objęcia przez Emitenta.

Wraz ze złożeniem zapisu inwestor jest zobowiązany do złożenia dyspozycji deponowania przydzielonych akcji 
zgodnie z zapisami pkt 11.2.2.

Na dowód przyjęcia zapisu inwestor otrzymuje jeden egzemplarz złożonego formularza zapisu, potwierdzony przez 
pracownika POK-u przyjmującego zapisy. Zapis jest bezwarunkowy, nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń 
i jest nieodwołalny w terminie związania zapisem.
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11.7. Wpłata na akcje oferowane w Publicznej Ofercie
Warunkiem skutecznego złożenia zapisu jest jego opłacenie w kwocie wynikającej z iloczynu liczby akcji objętych 
zapisem i ich ceny emisyjnej (lub ceny sprzedaży). 

Dopuszcza się następujące formy opłacenia zapisu:

– gotówką, w złotych,

– przelewem bankowym, w złotych, 

– powyższymi sposobami łącznie.

W przypadku wpłat dokonywanych w ramach zapisów w Transzy Indywidualnej pełna wpłata (bez względu na 
formę wpłaty) powinna nastąpić do momentu złożenia zapisu. Ponieważ zapisy na Akcje Oferowane w Transzy 
Indywidualnej przyjmowane będą przed opublikowaniem ostatecznej ceny emisyjnej (ostatecznej ceny sprze-
daży), a po opublikowaniu przedziału cenowego, wpłata na akcje musi zostać uiszczona jako iloczyn liczby 
akcji objętych zapisem i ceny równej górnemu przedziałowi cenowemu ogłoszonemu na potrzeby budowa-
nia „księgi popytu”. Ewentualne nadpłaty (w przypadku ostatecznego ustalenia ceny na poziomie niższym niż 
górna granica przedziału) dokonywane na rachunki wskazane przez inwestorów w formularzu zapisu, zgod-
nie z zasadami opisanymi w pkt 11.11. niniejszego rozdziału Prospektu. 

W przypadku wpłat dokonywanych w ramach zapisów w Transzy Kwalifikowanej wpłata powinna nastąpić:

– najpóźniej do momentu złożenia zapisu – w przypadku wpłat gotówkowych,

– najpóźniej do ostatniego dnia przyjmowania zapisów – w przypadku wpłat w formie przelewu. 

Wpłaty na akcje w Transzy Kwalifikowanej dokonywane będą po ostatecznie ustalonej cenie emisyjnej (ostatecznie 
ustalonej cenie sprzedaży).

Przy dokonywaniu zapisu na akcje w POK Oferującego przelew powinien zostać dokonany na rachunek

nr 83 11602202 00000000 32033560
prowadzony przez Bank Millennium S.A. 
z dopiskiem:
Comp – imię i nazwisko (firma) inwestora – nazwa POK (miejscowość, w której inwestor składa zapis) 

Za datę dokonania wpłaty przelewem uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek przyjmującego zapis.

Brak wpłaty w terminie określonym w Prospekcie powoduje nieważność całego zapisu. Wpłata niepełna powoduje 
nieważność zapisu w części, w jakiej zapis nie został opłacony.

Wpłaty na akcje nie podlegają oprocentowaniu.

11.8. Przydział akcji oferowanych w Publicznej Ofercie
Przydział akcji nastąpi nie później niż 14 dni od daty zamknięcia subskrypcji.

Podstawę przydziału akcji stanowi:

– prawidłowo wypełniony formularz zapisu na akcje oferowane w Publicznej Ofercie;

– opłacenie zapisu zgodnie z zasadami przedstawionymi w Prospekcie.

Po przeprowadzeniu badania popytu na akcje Emitent może podjąć decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia 
emisji Akcji Serii B. Ewentualna decyzja Emitenta o odstąpieniu od przeprowadzenia emisji Akcji Serii B zostanie 
podjęta i podana do publicznej wiadomości najpóźniej przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na akcje 
w ramach Transzy Kwalifikowanej.

Po przeprowadzeniu badania popytu na akcje i w zależności od wysokości ujawnionego popytu Wprowadzający 
mogą podjąć decyzję o zmniejszeniu liczby akcji objętych Ofertą Sprzedaży lub decyzję o odstąpieniu od przepro-
wadzenia Oferty Sprzedaży. Decyzje Wprowadzających dotyczące ewentualnego zmniejszenia liczy akcji objętych 
Ofertą Sprzedaży lub odstąpienia od Oferty Sprzedaży zostaną podane do publicznej wiadomości przed rozpoczę-
ciem przyjmowania zapisów w Transzy Kwalifikowanej.

Po zakończeniu przyjmowania zapisów na akcje Emitent i Wprowadzający zastrzegają sobie możliwość dowolne-
go przesunięcia akcji pomiędzy transzami. Może więc zaistnieć sytuacja, że wszystkie Akcje Serii B zostaną prze-
sunięte do Transzy Kwalifikowanej, co oznacza, że w Transzy Indywidualnej oferowane będą tylko Akcje Serii A. 

Wszelkie przesunięcia akcji oferowanych w ramach Publicznej Oferty będą dokonywane przez Emitenta i Wprowa-
dzających w porozumieniu z Oferującym i niezwłocznie przekazywane do publicznej wiadomości na zasadach 
przewidzianych w art. 81 ust. 1 i 2 Ustawy.
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11.8.1. Przydział akcji oferowanych w Publicznej Ofercie w Transzy Kwalifikowanej

Na podstawie „księgi popytu” zostanie przygotowana Lista Wstępnego Przydziału, tj. lista inwestorów, którym zosta-
ną przydzielone akcje oferowane w Publicznej Ofercie w przypadku złożenia i opłacenia przez nich zapisu. 

W przypadku subskrybowania mniejszej liczby akcji niż oferowana w Transzy Kwalifikowanej oraz przy jednocze-
snym dojściu do skutku emisji Akcji Serii B inwestorom zostaną przydzielone akcje zgodnie ze złożonym zapisem.

W przypadku wystąpienia nadsubskrypcji w Transzy Kwalifikowanej przydział akcji w Transzy Kwalifikowanej nastą-
pi według następujących zasad:

– w pierwszej kolejności zostanie dokonany przydział akcji na rzecz inwestorów uczestniczących w procesie two-
rzenia „księgi popytu”, którzy zostali umieszczeni na Liście Wstępnego Przydziału oraz którzy złożą i opłacą 
zapis w wysokości określonej na tej liście (inwestorom tym zagwarantowany zostanie przydział akcji określo-
nych w tej liście),

– jeżeli po dokonaniu przydziału akcji, zgodnie z powyższymi zasadami, pozostaną jeszcze nieobjęte akcje, 
w drugiej kolejności przydzielane będą akcje na rzecz inwestorów uczestniczących w procesie tworzenia „księ-
gi popytu”, którzy zostali umieszczeni na Liście Wstępnego Przydziału oraz którzy złożyli i opłacili zapis w wyso-
kości wyższej niż wskazana na tej liście – w odniesieniu do części zapisu, jaka przekroczyła wielkość wskazaną 
na Liście Wstępnego Przydziału. W przypadku gdy nadsubskrypcja wystąpi na tym etapie przydziału, zastoso-
wana zostanie zasada proporcjonalnej redukcji tych części zapisów, które przekroczyły wielkości wskazane na 
Liście Wstępnego Przydziału z uwzględnieniem akcji przesuniętych z Transzy Indywidualnej,

– jeżeli po dokonaniu przydziału akcji, zgodnie z powyższymi zasadami, pozostaną jeszcze nieobjęte akcje, akcje 
te będą przydzielane na rzecz inwestorów, którzy nie uczestniczyli w procesie tworzenia „księgi popytu”, a któ-
rzy złożyli i opłacili zapisy – proporcjonalnie do wielkości złożonego i opłaconego zapisu. 

W przypadku zarządzających portfelem papierów wartościowych na zlecenie na Liście Wstępnego Przydziału 
umieszczony zostanie dany podmiot zarządzający. Podział ilości akcji przyznanych dla danego zarządzającego 
pomiędzy jego klientów należy do zarządzającego.

W przypadku gdy inwestorom przydzielane będą zarówno Akcje Serii B, jak i Akcje Serii A, alokacja akcji dla dane-
go inwestora w rozbiciu na Akcje Serii B i Akcje Serii A będzie alokacją proporcjonalną.

Ułamkowe części akcji nie będą przydzielane. Akcje nieprzyznane w wyniku zaokrągleń zostaną przydzielone kolej-
no tym inwestorom, których zapisy zostały zredukowane, a którzy dokonali zapisu na największą liczbę akcji ofero-
wanych w Publicznej Ofercie w Transzy Kwalifikowanej. W przypadku równych zapisów o przydziale zadecyduje 
losowanie.

Jeżeli liczba akcji, na które dokonano zapisów w Transzy Kwalifikowanej, będzie mniejsza niż liczba akcji oferowa-
nych w Publicznej Ofercie w tej transzy i jednocześnie liczba akcji, na które opiewają zapisy złożone w Transzy Indy-
widualnej, będzie większa od liczby akcji oferowanych w Transzy Indywidualnej, Emitent i Wprowadzający przesu-
ną nieobjęte zapisami akcje oferowane w Publicznej Ofercie z Transzy Kwalifikowanej do Transzy Indywidualnej.

Przydzielenie akcji w mniejszej liczbie niż deklarowana w zapisie oraz przydzielenie łącznie Akcji Serii B i Akcji Serii A nie 
daje postaw do odstąpienia od zapisu.

11.8.2. Przydział akcji oferowanych w Publicznej Ofercie w Transzy Indywidualnej

Jeżeli liczba akcji, na które dokonano zapisów, przekroczy liczbę akcji oferowanych w Publicznej Ofercie w Transzy 
Indywidualnej, Zarząd i Wprowadzający w pierwszej kolejności przesuną nieobjęte zapisami akcje z Transzy Kwali-
fikowanej. Następnie w przypadku, gdy liczba akcji, na które złożono zapisy w Transzy Indywidualnej, nadal będzie 
przekraczać liczbę akcji oferowanych w tej transzy (z uwzględnieniem przesunięcia akcji nieobjętych zapisami 
z Transzy Kwalifikowanych), przydział akcji zostanie dokonany na zasadach proporcjonalnej redukcji.

W przypadku gdy liczba akcji subskrybowanych w ramach Transzy Indywidualnej przekroczy liczbę Akcji Serii B  
i jednocześnie Wprowadzający nie podejmą decyzji o odwołaniu Oferty Sprzedaży, inwestorom składającym 
zapisy na akcje mogą zostać przydzielone Akcje Serii B i sprzedawane Akcje Serii A. 

W przypadku gdy Emitent zdecyduje o przesunięciu wszystkich Akcji Serii B do Transzy Kwalifikowanej (co może 
nastąpić tylko w sytuacji, gdy Wprowadzający nie podejmą decyzji o odwołaniu Oferty Sprzedaży), inwestorom 
składającym zapis na akcje przydzielane będą Akcje Serii A.

W każdym z powyższych przypadków (w sytuacji wystąpienia nadsubskrypcji w stosunku do ilości akcji oferowa-
nych) stosowana będzie zasada proporcjonalnej redukcji. 

Możliwość sprzedaży i przydziału Akcji Serii A wystąpi tylko w sytuacji, gdy zapewniony będzie przydział wszyst-
kich oferowanych Akcji Serii B. W przypadku gdy inwestorom przydzielane będą zarówno Akcje Serii B, jak i Akcje 
Serii A, alokacja akcji dla danego inwestora w rozbiciu na Akcje Serii B i Akcje Serii A będzie alokacją proporcjo-
nalną.

Ułamkowe części akcji nie będą przydzielane. Akcje nieprzyznane w wyniku zaokrągleń zostaną przydzielone kolej-
no inwestorom, którzy dokonali zapisu na największą liczbę akcji w Transzy Indywidualnej, a w przypadku równych 
zapisów o przydziale zadecyduje losowanie.
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Przydzielenie akcji w mniejszej liczbie niż deklarowana w zapisie oraz przydzielenie łącznie Akcji Serii A i Akcji 
Serii B lub tylko Akcji Serii A nie daje podstaw do odstąpienia od zapisu.

Przydział akcji w Transzy Indywidualnej nie nastąpi, jeśli Emitent i Wprowadzający podejmą decyzję o odstąpieniu 
od przeprowadzenia Oferty.

Po przeprowadzeniu badania popytu na akcje Emitent może podjąć decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia 
emisji Akcji Serii B. Ewentualna decyzja Emitenta o odstąpieniu od przeprowadzenia emisji Akcji Serii B zostanie 
podjęta i podana do publicznej wiadomości najpóźniej przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na akcje 
w ramach Transzy Kwalifikowanej.

Po przeprowadzeniu badania popytu na akcje i w zależności od wysokości ujawnionego popytu Wprowadzający 
mogą podjąć decyzję o zmniejszeniu liczby akcji objętych Ofertą Sprzedaży lub decyzję o odstąpieniu od przepro-
wadzenia Oferty Sprzedaży. Decyzje Wprowadzających dotyczące ewentualnego zmniejszenia liczy akcji objętych 
Ofertą Sprzedaży lub odstąpienia od Oferty Sprzedaży zostaną podane do publicznej wiadomości przed rozpoczę-
ciem przyjmowania zapisów w Transzy Kwalifikowanej.

11.9.  Skutki prawne niedokonania w oznaczonym terminie wpłaty na akcje 
oferowane w Publicznej Ofercie 

W przypadku niedokonania wpłaty w terminie określonym w Prospekcie zapis na akcje będzie nieważny.

W przypadku dokonania niepełnej wpłaty w terminie określonym w Prospekcie zapis na akcje będzie ważny w czę-
ści, w jakiej został opłacony. 

Zwrot należnych kwot nastąpi według zasad opisanych w pkt 11.11. niniejszego rozdziału Prospektu.

11.10. Określenie terminu związania dokonanym zapisem na akcje 
Subskrybent jest związany zapisem na Akcje Oferowane od daty złożenia zapisu do dnia zapisania akcji na jego 
rachunku z uwzględnieniem przypadków opisanych poniżej.

Inwestor przestaje być związany zapisem w przypadku, gdy Emitent i Wprowadzający ogłoszą odstapienie od Oferty.

Subskrybent przestaje być związany zapisem na Akcje Serii B w przypadku:

– ogłoszenia przez Spółkę niedojścia emisji Akcji Serii B do skutku,

– niezgłoszenia przez Zarząd Spółki do Sądu wniosku o zarejestrowanie emisji Akcji Serii B w terminie 6 miesię-
cy od daty udzielenia przez KPWiG zgody na dopuszczenie Akcji Serii B do publicznego obrotu, lub

– uprawomocnienia się postanowienia Sądu Rejestrowego o odmowie rejestracji podwyższenia kapitału zakłado-
wego Spółki w wyniku emisji Akcji Serii B. 

11.11. Sposób zwrotu nadpłaconych kwot
W przypadku przydzielenia mniejszej liczby akcji, niż wynikało to ze złożonego zapisu, nadpłacone kwoty zostaną 
zwrócone inwestorom w terminie 7 dni od dokonania przydziału akcji, na rachunki bankowe lub inwestycyjne wska-
zane w formularzach zapisu na akcje. 

W taki sam sposób zostaną zwrócone nadpłaty na akcje subskrybowane w ramach Transzy Indywidualnej w związ-
ku z faktem, iż wpłaty na akcje w tej transzy przyjmowane będą po cenie wynikającej z górnej granicy przedziału 
cenowego.

Zwrot nadpłaconych kwot nastąpi bez jakichkolwiek odszkodowań lub odsetek.

W przypadku ogłoszenia przez Spółkę i Wprowadzających o odstąpieniu od Oferty, zwrot wpłat zostanie dokonany 
w terminie 7 dni od podjęcia decyzji o odstąpieniu.

11.12.  Określenie sposobu ogłoszenia o odstąpieniu od Oferty, dojściu lub 
niedojściu emisji do skutku oraz sposobu i terminu zwrotu wpłaconych 
kwot 

Emitent może postanowić o odstąpieniu od emisji Akcji Serii B, a Wprowadzający mogą postanowić o odstąpieniu 
od Oferty Sprzedaży. Decyzje Emitenta i Wprowadzających o odstąpieniu od Oferty mogą zostać podjęte i ogłoszo-
ne nie później niż przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów w Transzy Kwalifikowanej. W przypadku odstąpienia 
od Publicznej Oferty stosowna decyzja zostanie przekazana do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego, 
zgodnie z postanowieniami art. 81 ust. 1 Ustawy, w ciągu 24 godzin od podjęcia takiej decyzji.

W przypadku ogłoszenia przez Spółkę i Wprowadzających o odstąpieniu od Oferty zwrot wpłat zostanie dokonany 
w terminie 7 dni od podjęcia decyzji o odstąpieniu.



Prospekt Emisyjny Akcji COMP Rzeszów S.A.54

Rozdział III – Dane o emisji

O dojściu emisji Akcji Serii B do skutku Spółka poinformuje, w formie raportu bieżącego, zgodnie z postanowienia-
mi art. 81 ust. 1 Ustawy, w ciągu 24 godzin od powzięcia takiej informacji.

 Emisja Akcji Serii B nie dojdzie do skutku, jeżeli:

– do dnia zamknięcia subskrypcji nie zostaną złożone i prawidłowo opłacone zapisy na co najmniej jedną Akcję 
Serii B lub

– Zarząd Spółki nie zgłosi do Sądu wniosku o zarejestrowanie emisji Akcji Serii B w terminie 6 miesięcy od daty 
udzielenia przez KPWiG zgody na dopuszczenie Akcji Serii B do publicznego obrotu lub 

– uprawomocni się postanowienie Sądu Rejestrowego o odmowie wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakła-
dowego Spółki w wyniku emisji Akcji Serii B.

O zaistnieniu powyższych okoliczności i niedojściu emisji do skutku Zarząd poinformuje w ciągu 24 godzin, w for-
mie raportu bieżącego, zgodnie z postanowieniami art. 81 ust. 1 Ustawy. Ponadto o niedojściu emisji do skutku 
Zarząd poinformuje niezwłocznie poprzez jednorazowe ogłoszenia w dzienniku „Gazeta Giełdy PARKIET”. 

W przypadku niedojścia emisji do skutku kwoty wpłacone na akcje zostaną zwrócone inwestorom w terminie 14 dni 
od ogłoszenia o niedojściu emisji do skutku, na rachunki papierów wartościowych wskazane na formularzach zapi-
su na Akcje Serii B.

W przypadku niedojścia emisji Akcji Serii B do skutku po wprowadzeniu Praw do Akcji Serii B do obrotu giełdowe-
go Emitent wystąpi o zakończenie notowań Praw do Akcji Serii B na GPW w dniu podania do publicznej wiadomo-
ści informacji o niedojściu emisji do skutku. Wówczas zwrot wpłat dokonany zostanie na rzecz inwestorów na konta 
na których będą zapisane Prawa do Akcji Serii B w dniu rozliczenia transakcji przeprowadzonych, w ostatnim dniu 
notowań Praw do Akcji Serii B na GPW. Kwota zwracanych wpłat zostanie ustalona w ten sposób, że liczba Praw 
do Akcji Serii B znajdujących się na koncie inwestora zostanie pomnożona przez cenę emisyjną Akcji Serii B. Zwrot 
wpłat zostanie dokonany w terminie 14 dni od ogłoszenia o niedojściu emisji do skutku na rachunki inwestycyjne, 
na których zapisane były PDA.

11.13. Wydawanie potwierdzeń nabycia akcji 
Emitent nie przewiduje wydawania potwierdzeń nabycia Akcji Serii B.

Wprowadzający nie przewidują wydawania potwierdzeń nabycia Akcji Serii A.

Inwestor składający zapis jest zobowiązany złożyć nieodwołalną dyspozycję deponowania akcji na rachunku papie-
rów wartościowych.

12.  Zamiary Emitenta dotyczące wtórnego obrotu Akcjami 
Oferowanymi i PDA

Zarząd Emitenta będzie ubiegał się o wprowadzenie Akcji Serii A, Akcji Serii B oraz Praw do Akcji Serii B do obro-
tu giełdowego na urzędowym rynku giełdowym prowadzonym przez GPW (rynku podstawowym).

Jeśli nie wystąpią żadne nieprzewidywane przeszkody, Zarząd przewiduje wprowadzenie Praw do Akcji Serii B i Akcji 
Serii A do obrotu giełdowego we wrześniu 2004 roku. 

Niezwłocznie po otrzymaniu decyzji KPWiG o dopuszczeniu Akcji Serii A, Akcji Serii B oraz PDA do obrotu publicz-
nego oraz przeprowadzeniu Publicznej Oferty Emitent podejmie wszelkie prawem przewidziane działania w celu 
dopuszczenia Akcji Serii A, Akcji Serii B oraz Praw do Akcji Serii B (PDA) do obrotu giełdowego. W tym celu Emitent 
niezwłocznie złoży stosowne dokumenty pozwalające na uzyskanie dopuszczenia Akcji Serii A, Akcji Serii B i PDA 
do obrotu giełdowego. 

Po dokonaniu przydziału Akcji Oferowanych Emitent wystąpi do KDPW z wnioskiem o zawarcie umowy o rejestra-
cję w depozycie Akcji Serii A i PDA oraz wystąpi do Giełdy z wnioskiem o wprowadzenie do obrotu giełdowego 
Akcji Serii A i PDA. 

Wykonanie PDA polegać będzie na zapisaniu na rachunkach inwestorów Akcji Serii B. Za każde PDA znajdujące 
się na rachunku inwestora zostanie zapisana odpowiednio jedna Akcja Serii B, co spowoduje wygaśnięcie PDA.

Niezwłocznie po zarejestrowaniu przez Sąd Rejestrowy emisji Akcji Serii B oraz przyjęciu tych akcji do KDPW, 
Zarząd podejmie działania mające na celu wprowadzenie Akcji Serii B do obrotu giełdowego i notowanie tych akcji 
łącznie z Akcjami Serii A.

13.  Informacje dotyczące finansowania przez Emitenta nabycia 
lub objęcia emitowanych przez siebie akcji

Emitent nie będzie udzielał pożyczek, zabezpieczeń, zaliczkowych wypłat, jak również w innej formie, bezpośred-
nio lub pośrednio nie będzie finansował nabycia Akcji Serii A lub objęcia Akcji Serii B.
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14.  Inne, poza oferowanymi, papiery wartościowe Emitenta 
wprowadzane do publicznego obrotu

14.1. Rodzaj, liczba oraz łączna wartość Akcji Serii A
Na podstawie niniejszego Prospektu wprowadzanych do publicznego obrotu papierami wartościowymi jest 
3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 gr każda, z czego oferowanych w ramach 
Publicznej Oferty Sprzedaży i równocześnie wprowadzanych do publicznego obrotu jest 1.545.000 tych akcji.

Tabela 13. Charakterystyka Akcji Serii A (poza oferowanymi)

Papiery  
wartościowe 
wg rodzajów

Liczba  
(szt.)

Wartość  
nominalna 

(zł)

Cena emisyjna 
(zł)

Nadwyżka ceny 
emisyjnej nad 

wartością nomi-
nalną (zł)

Szacunkowe 
prowizje i kosz-

ty emisji (zł)

Wpływy 
Emitenta  

(zł)

1 2 3 4 5 6 7=(2*4)–6
Na jednostkę 1 0,10 0,10 0
Razem 1.455.000 145.500 145.500 0

Nie występują żadne zabezpieczenia dotyczące Akcji Serii A. Z Akcjami Serii A nie jest związany żaden obowiązek 
świadczeń dodatkowych ani żadne uprzywilejowanie.

Po dacie dopuszczenia akcji Spółki do obrotu publicznego nie będą istniały również żadne ograniczenia w przeno-
szeniu praw z Akcji Serii A, poza umownym zobowiązaniem Pana Adama Górala do niezbywania Akcji w okresie 24 
miesięcy od daty pierwszego notowania Akcji na GPW (lecz nie dłużej niż do dnia 25 marca 2007 r.), z tym zastrze-
żeniem, że Pan Adam Góral ma prawo do zbycia nie więcej niż 3% należących do niego Akcji w ramach Pierwszej 
Oferty Publicznej.

Powyższe zobowiązanie przestaje obowiązywać z chwilą, z którą Akcje posiadane przez PEF zostaną dopuszczo-
ne do obrotu na GPW lub będą stanowić mniej niż 10% kapitału zakładowego Emitenta. 

Statut Spółki przewiduje ograniczenia praw Dotychczasowych Akcjonariuszy w zakresie przenoszenia praw z Akcji 
Serii A. Zgodnie z § 9 Statutu Pan Adam Góral nie może bez zgody Polish Enterprise Fund zbyć posiadanych przez 
siebie akcji Spółki pod jakimkolwiek tytułem prawnym przez okres do czasu dopuszczenia akcji Spółki do obrotu 
publicznego. Ograniczenie to obowiązuje przez okres nie dłuższy niż trzy lata od dnia (25 marca 2004 r.) zarejestro-
wania uchwały WZA wprowadzającej ten zapis do Statutu. 

Niezależnie od powyższego ograniczenia, dopóki Akcje Spółki nie zostaną dopuszczone do publicznego obrotu, każ-
demu z Dotychczasowych Akcjonariuszy przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia akcji Spółki, gdyby drugi z Dotych-
czasowych Akcjonariuszy zamierzał w dobrej wierze zbyć swoje akcje osobie trzeciej. Szczegółowe warunki realizacji 
tego uprawnienia zawiera § 9 Statutu, stanowiący załącznik nr 2 w rozdziale „Załączniki” niniejszego Prospektu. 

Ograniczenie w zbywaniu akcji prawem pierwokupu nie dotyczy zbywania akcji przez PEF na rzecz podmiotu, któ-
rego PEF jest bezpośrednio lub pośrednio właścicielem, podmiotu, nad którym PEF posiada kontrolę poprzez 
uprawnienia w zakresie kierowania zarządzaniem albo poprzez wpływ na kierowanie zarządzaniem takim podmio-
tem, podmiotu zarządzanego przez podmiot, który zarządza spółką PEF, oraz na rzecz podmiotu związanego z PEF 
umową o zarządzanie. 

Na mocy Aneksu do Umowy Akcjonariuszy, podpisanego w dniu 14 kwietnia 2004 r., pod warunkiem dopuszcze-
nia akcji Spółki do publicznego obrotu:

– Pan Adam Góral zrzekł się przysługującego mu na podstawie § 9 Statutu Emitenta prawa pierwszeństwa naby-
cia akcji Spółki zbywanych przez Polish Enterprise Fund L.P.; oraz

– Polish Enterprise Fund L.P. zrzekł się przysługującego mu na podstawie § 9 Statutu Emitenta prawa pierwszeń-
stwa nabycia akcji Spółki zbywanych przez Adama Górala oraz wyraził zgodę na zbycie przez Adama Górala, 
w ramach Pierwszej Oferty Publicznej, 3% posiadanych przez Adama Górala Akcji Emitenta. 

Mając na uwadze powyższe uwarunkowania, można stwierdzić, że wszystkie powyżej wskazane w niniejszym punk-
cie ograniczenia przestaną obowiązywać z chwilą kumulatywnego spełnienia następujących warunków:

– Akcje Serii A zostaną wprowadzone do publicznego obrotu oraz

– Akcje posiadane przez PEF zostaną dopuszczone do obrotu na GPW lub będą stanowić mniej niż 10% kapita-
łu zakładowego Emitenta.

Niezależnie od wyżej omówionych ograniczeń statutowych i umownych Pan Adam Góral  złożył oświadczenie, 
zgodnie z którym w ramach Publicznej Oferty Sprzedaży zaoferuje nie więcej niż 3% posiadanych przez siebie Akcji 
Serii A oraz że w okresie dwudziestu czterech miesięcy od daty pierwszego notowania Akcji na Giełdzie Papierów 
Wartościowych w Warszawie nie będzie zbywać należących do niego Akcji.
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14.2.  Podstawa prawna emisji papierów wartościowych i ich wprowadzenia 
do publicznego obrotu

Informacje na temat podstawy prawnej emisji Akcji Serii A i ich wprowadzenia do publicznego obrotu zostały 
zamieszczone wyżej w pkt 3.

14.3.  Prawo pierwszeństwa do objęcia Akcji Serii A przez dotychczasowych 
akcjonariuszy

Prawo pierwszeństwa do objęcia Akcji Serii A przez dotychczasowych akcjonariuszy w rozumieniu art. 433 Kodek-
su Spółek Handlowych nie miało zastosowania. Akcje te zostały objęte przy utworzeniu Spółki.

14.4. Oznaczenie dat, od których Akcje Serii A uczestniczą w dywidendzie
Akcje Serii A są akcjami istniejącymi i uczestniczą w dywidendzie wypłacanej w danym roku obrotowym, jeżeli taka 
zostanie uchwalona uchwałą Walnego Zgromadzenia o podziale zysku i ustaleniu dnia dywidendy.

14.5. Prawa z wprowadzanych papierów wartościowych
Informacje na temat praw z akcji Spółki, świadczeń dodatkowych na rzecz Spółki, a także obowiązków uzyskania 
zezwoleń lub dokonania zawiadomień zostały zamieszczone wyżej w pkt 7. 

14.6.  Zasady opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem Akcji 
i obrotem nimi

Informacje na temat zasad opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem i obrotem akcjami Spółki zostały 
zamieszczone wyżej w pkt 8.

14.7. Umowa dotycząca emisji kwitów depozytowych
Według stanu na dzień aktualizacji Prospektu Emitent nie zawarł i nie planuje zawrzeć umowy, o której mowa w art. 
96 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi. 

14.8.  Zamiary Emitenta dotyczące wprowadzenia Akcji Serii A do obrotu 
wtórnego 

Zarząd Emitenta będzie ubiegał się o wprowadzenie Akcji Serii A do obrotu giełdowego na urzędowym rynku gieł-
dowym prowadzonym przez GPW (rynku podstawowym).

Jeśli nie wystąpią żadne nieprzewidywane przeszkody, Zarząd przewiduje wprowadzenie Praw do Akcji Serii B i Akcji 
Serii A do obrotu giełdowego we wrześniu 2004 roku. 
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ROZDZIAŁ IV – Dane o Emitencie

1. Oznaczenie Emitenta
Firma: COMP Rzeszów Spółka Akcyjna 

Forma prawna: spółka akcyjna

Kraj siedziby: Polska

Siedziba: Rzeszów

Adres: Al. Armii Krajowej 80, 35-307 Rzeszów

Telefon: (+48 17) 87 55 400

Telefaks: (+48 17) 87 55 406

Poczta elektroniczna: info@comprzeszow.pl

Strona internetowa: www.comprzeszow.pl

REGON: 690336820

NIP: 813-10-17-666

2. Poprzednie formy prawne Emitenta
Emitent został utworzony i działa w formie spółki akcyjnej. Od daty utworzenia Emitenta do dnia sporządzenia 
Prospektu nie miały miejsca żadne zmiany formy prawnej Emitenta.

3. Przepisy prawa, na podstawie których Emitent został utworzony
Emitent został utworzony na podstawie przepisów Kodeksu Handlowego oraz postanowień Statutu. Z dniem 1 stycznia 
2001 roku Kodeks Handlowy został uchylony, a w jego miejsce wszedł w życie Kodeks Spółek Handlowych.

4.  Sąd, który wydał postanowienie o wpisie Emitenta  
do właściwego rejestru

Emitent został wpisany do rejestru handlowego pod numerem RHB 1443 na podstawie postanowienia Sądu Rejo-
nowego w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy z dnia 7 lipca 1995 roku (sygn. akt Ns Rej. H. 292/95). W dniu  
19 kwietnia 2002 roku Spółka została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS 0000104838 (sygn. akt RZ. XII NS-REJ. KRS/277/2/262) prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rze-
szowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

5. Historia Emitenta i jego poprzedników prawnych
Spółka została utworzona w 1995 r. pod firmą COMP Spółka Akcyjna. Akt założycielski wraz ze Statutem został pod-
pisany przed notariuszem w dniu 16 czerwca 1995 roku przez:

– COMP Ltd Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, która objęła 50% akcji założycielskich serii A,

– Pana Adama Górala, który objął 49% akcji założycielskich serii A, oraz

– Panią Martę Sztafrowską-Papaj, która objęła 1% akcji założycielskich serii A.

Powstanie Spółki zostało zarejestrowane przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy w dniu 7 lipca 1995 r. 

Spółka kontynuuje działalność gospodarczą:

– rzeszowskiego oddziału COMP Ltd Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w zakresie budowy i   rozwoju systemów 
informatycznych dla banków i przedsiębiorstw, od którego Emitent przejął zorganizowany zespół składników 
niematerialnych i materialnych oddziału, przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej oraz 
wszystkie zobowiązania i kontrakty z klientami obsługiwanymi przez oddział, jak również pracowników;
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– biura komputerowego przy firmie Jazcoop, które w 1991 roku podjęło nowe w tamtym okresie wyzwanie – prace 
nad programem informatycznym dla banków spółdzielczych. Rozwiązaniem tym biuro zainteresowało Express 
Bank Spółdzielczy w Krasnem. W ślad za pierwszym udanym wdrożeniem nastąpiło kilkadziesiąt kolejnych 
zamówień od banków spółdzielczych. W obecnej chwili z rozwiązań Emitenta korzysta ponad 200 banków spół-
dzielczych w kraju.

Istotnym momentem dla przyszłości COMP Rzeszów S.A. w zakresie dostaw rozwiązań informatycznych dla ban-
ków było przejęcie przez COMP Ltd Sp. z o.o. w styczniu 1993 roku spółki def s.c. z siedzibą w Warszawie. Odtąd 
zarówno rozwój narzędzi defBANK, jak i aplikacji defBank Pro związany był z rzeszowskim oddziałem warszawskiej 
spółki, którego działalność kontynuuje i rozwija Emitent.

Pod firmą COMP Rzeszów S.A. Emitent działa od 1997 roku. Zmiana firmy Spółki została dokonana na mocy 
uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 12 marca 1997 roku.

Ważne znaczenie dla funkcjonowania Spółki miała i ma współpraca ze światowymi potentatami technologii informa-
tycznych. W roku założenia Spółki Emitent zawarł umowę partnerską z korporacją Oracle i na bazie jej narzędzi two-
rzy obecnie większość oprogramowania. Corocznie COMP Rzeszów S.A. powiększał nie tylko sprzedaż produktów, 
ale wprowadzał również nowe doskonalsze rozwiązania, które szybko znajdowały uznanie w środowisku bankow-
ców, finansistów czy przedsiębiorców. 

Rozpoczęta w 1996 roku współpraca z irlandzką firmą Olov Consulting zaowocowała ważnymi doświadczeniami 
i pierwszymi kontraktami w strukturach zachodnich, jak np. budowa systemu informatycznego dla Banku Rolno-
-Przemysłowego (BR-P), który – po przejęciu BR-P przez Rabobank – dobrze ocenili zagraniczni specjaliści. 

W 1999 roku COMP Rzeszów S.A. po raz pierwszy wdrożył scentralizowaną wersję systemu defBank Pro. 

Dużym wyzwaniem i zarazem sukcesem logistycznym okazał się System Elektronicznej Wymiany Informacji Ban-
kowej, który w krótkim czasie został wdrożony w ponad 800 jednostkach. 

W tym samym roku jako pierwsza polska firma, COMP Rzeszów S.A. zbudował kompleksowy system informatycz-
ny dla banków hipotecznych CHEOPS. Był on wynikiem doświadczeń spółki zdobytych w czasie współpracy z Pol-
sko-Amerykańskim Bankiem Hipotecznym, firmą Olov Consulting z Irlandii (konsultanta Rabobank International) 
oraz konsultantami z Rheinische Hypothekenbank z Frankfurtu. Pierwsze wdrożenie systemu miało miejsce w Rhe-
inhyp-BRE Banku Hipotecznym S.A. 

Rok 2000 to kolejne podpisane umowy i konsekwentny rozwój własnej oferty. Do najważniejszych wydarzeń nale-
żały: umowa z Volkswagen Bank Polska S.A. na kompleksowy system informatyczny oraz dwa kolejne wdrożenia 
systemu CHEOPS (HypoVereinsbank Bank Hipoteczny S.A., Śląski Bank Hipoteczny S.A.). W tym samym roku 
Spółka rozpoczęła eksport swojego oprogramowania. W sierpniu 2000 r. COMP Rzeszów S.A. podpisał umowę 
dotyczącą budowy systemu informatycznego dla irlandzkiej firmy ubezpieczeniowej Interpolis, a także rozpoczął 
prace nad systemem w Banku Pekao Ukraina w Łucku. 

W marcu 2000 r. zakończone zostało wdrożenie systemu bankowości internetowej dla LUKAS Bank S.A. Było to 
jedno z pierwszych tego typu rozwiązań w Polsce. W kwietniu 2000 r. powstało Centrum Usług Internetowych, które 
oferuje zaawansowane technologicznie rozwiązania dotyczące bankowości internetowej, rozwiązań e-commerce 
zarówno dla banków, jak i przedsiębiorstw. 

Następny rok obok kolejnych wdrożeń w sektorze bankowo-finansowym przyniósł także pierwsze udane wdroże-
nie w sektorze administracyjno-rządowym. Hurtownia Danych dla Głównego Urzędu Statystycznego gromadziła 
dane na potrzeby Narodowego Spisu Ludności i Powszechnego Spisu Rolnego. 

2002 rok przyniósł pierwsze krajowe wdrożenie systemu i-Force1 (INVEST-BANK S.A.), umowę na Centrum Giro dla 
Banku Pocztowego S.A., umowę na kompleksowy system dla Dominet Bank S.A. oraz kolejne wdrożenia bankowo-
ści internetowej (Volkswagen Bank Polska S.A., Deutsche Bank Polska S.A. oraz Bank Przemysłowy S.A.). 

W 2003 r. COMP Rzeszów S.A. podpisał umowy na wdrożenie kompleksowych systemów informatycznych w Banku 
Pocztowym S.A., Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Nykredit Banku Hipotecznym S.A. Sukcesem zakończyło się 
pierwsze wdrożenie następcy def2000. def3000 po zaledwie pięciu miesiącach prac rozpoczął działanie w Euro 
Banku S.A. W tym samym roku Rzeszowski Zakład Energetyczny S.A. uruchomił jako pierwszy w Polsce Internetowy 
System Obsługi Klienta zbudowany przez COMP Rzeszów S.A. 

6. Kapitały i fundusze Emitenta

6.1. Kapitał zakładowy Emitenta
W dniu 31 grudnia 2003 roku kapitał zakładowy Emitenta wynosił 300.000,00 zł. W okresie pomiędzy dniem 31 
grudnia 2003 roku a datą sporządzenia Prospektu wysokość kapitału zakładowego Emitenta nie uległa zmianie. 
Tym samym, na dzień sporządzenia Prospektu, kapitał zakładowy Emitenta wynosił 300.000,00 zł.

Zgodnie z art. 624 § 2 Kodeksu spółek handlowych najpóźniej w terminie do 31 grudnia 2005 roku kapitał zakłado-
wy Emitenta musi być zwiększony do minimalnej wysokości wymaganej na podstawie art. 308 § 1 Kodeksu spółek 
handlowych, tj. do wysokości 500.000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych).
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6.2. Łączna wartość i zasady tworzenia kapitałów własnych Emitenta 
Zgodnie ze stanem na dzień 31 grudnia 2003 roku łączna wartość kapitałów własnych Emitenta wynosiła 
28.338.423,81 zł. Według stanu na dzień 31 marca 2004 roku łączna wartość kapitałów własnych Emitenta wynosi-
ła 26.151.151,82 zł.

Kapitał zakładowy Emitenta jest tworzony zgodnie z postanowieniami Kodeksu Spółek Handlowych i Statutu. Zgod-
nie z art. 431 i 455 Kodeksu Spółek Handlowych, kapitał zakładowy Spółki może być podwyższany i obniżany. 
Kapitał zakładowy jest tworzony z wpłat pieniężnych oraz wkładów niepieniężnych akcjonariuszy, w wysokości rów-
nej co najmniej wartości nominalnej obejmowanych akcji. 

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta nie podejmowało uchwał o warunkowym podwyższeniu kapitału 
zakładowego (art. 448 i nast. Kodeksu Spółek Handlowych). Statut Emitenta nie przewiduje upoważnienia dla 
Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Emitenta w ramach kapitału docelowego (art. 444 i nast. Kodek-
su Spółek Handlowych).

Zgodnie z oświadczeniem Emitenta Spółka zamierza dokonać podwyższenia kapitału zakładowego ze środków 
Spółki w sposób inny niż poprzez emisję nowych akcji.

6.3. Należne, lecz nie wniesione wpłaty na poczet kapitału zakładowego
W dniu 31 grudnia 2003 roku należne, lecz nie wniesione wpłaty na poczet kapitału zakładowego nie występowały 
i powyższa pozycja w bilansie Emitenta była równa 0 zł. 

W okresie pomiędzy dniem 31 grudnia 2003 roku a datą sporządzenia Prospektu nie zaoferowano do objęcia 
jakichkolwiek nowych akcji, w związku z czym wysokość należnych, lecz nie wniesionych wpłat na poczet kapitału 
zakładowego nie uległa zmianie.

6.4. Kapitał zapasowy
Zgodnie z art. 396 Kodeksu Spółek Handlowych Emitent powinien utworzyć kapitał zapasowy na pokrycie strat 
bilansowych. Do kapitału zapasowego należy przelewać 8% czystego zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał 
zapasowy nie osiągnie przynajmniej 1/3 wysokości kapitału zakładowego Emitenta. O użyciu kapitału zapasowego 
rozstrzyga Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, jednakże kapitał ten w części odpowiadającej 1/3 wysokości kapi-
tału zakładowego może zostać użyty jedynie na pokrycie strat bilansowych. Kapitał zapasowy jest także zasilany 
z nadwyżki ceny emisyjnej akcji Emitenta nad ich wartością nominalną. Do kapitału zapasowego wpływają również 
dopłaty, które uiszczają akcjonariusze w zamian za przyznanie szczególnych uprawnień ich dotychczasowym 
akcjom, o ile te dopłaty nie będą użyte na wyrównanie nadzwyczajnych odpisów lub strat. 

W dniu 31 grudnia 2003 roku kapitał zapasowy Emitenta był równy 18.317.622,57 zł. W dniu 18 lutego 2004 roku 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przeznaczyło na kapitał zapasowy kwotę 5.143.871,24 zł, podwyż-
szając jego wysokość do 23.461.493,81 zł. Wysokość kapitału zapasowego na dzień sporządzenia Prospektu prze-
kraczała zatem 1/3 wysokości kapitału zakładowego Emitenta.

6.5. Kapitał rezerwowy i inne kapitały
Zgodnie z art. 396 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych statut spółki akcyjnej może przewidywać tworzenie pod nazwą 
rezerwowych jeszcze innych kapitałów na pokrycie szczególnych strat lub wydatków. Na podstawie § 30 Statutu 
Spółka może tworzyć kapitały rezerwowe na pokrycie szczególnych strat lub wydatków. O użyciu kapitałów rezer-
wowych rozstrzyga Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w drodze uchwały. 

Na dzień 31 grudnia 2003 roku wartość kapitałów rezerwowych (innych niż kapitał zapasowy) Emitenta wynosiła 0 zł. 

6.6. Niepodzielony wynik finansowy z lat ubiegłych
W dniu 31 grudnia 2003 roku niepodzielony wynik finansowy z lat ubiegłych nie występował i stosowna pozycja 
w bilansie Emitenta była równa 0 zł. W dniu 18 lutego 2004 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 
dokonało podziału zysku osiągniętego w roku 2003.

7. Podstawowe zasady polityki Emitenta co do wypłaty dywidendy

7.1. Polityka Emitenta co do wypłaty dywidendy w latach 2000-2003
Na mocy uchwały nr 4 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy akt notarialny z dnia 11 lipca 2000 roku sporządzo-
ny przez Annę Mossoń – notariusza w Rzeszowie (Rep. A nr 5993 /2000) zysk wypracowany przez Emitenta w okre-
sie od dnia 1 czerwca 1999 roku do dnia 31 maja 2000 roku, w kwocie 4.401.944,75 złotych został przeznaczony 
(i) na kapitał zapasowy – kwota 3.801.944,75 zł, oraz (ii) na wypłatę dywidendy na rzecz akcjonariuszy – kwota 
600.000,00 złotych (tj. 2 zł na jedną akcję przed podziałem oraz 20 groszy na jedną akcję po przeliczeniu w związ-
ku z dokonanym podziałem Akcji Serii A).
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Na mocy uchwały nr 4 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy akt notarialny z dnia 5 lutego 2002 roku sporządzo-
ny przez Janusza Posłusznego – notariusza w Rzeszowie (Rep. A nr 253 /2002) zysk wypracowany przez Emitenta 
w okresie od dnia 1 czerwca 2000 roku do dnia 31 grudnia 2001 roku, w kwocie 8.509.547,88 złotych, został prze-
znaczony na (i) kapitał zapasowy – kwota 6.709.547,88 złotych, oraz (ii) na wypłatę dywidendy na rzecz akcjona-
riuszy – kwota 1.800.000,00 złotych (tj. 6 zł na jedną akcję przed podziałem oraz 60 groszy na jedną akcję po prze-
liczeniu w związku z dokonanym podziałem Akcji Serii A).

Na mocy uchwały nr 3 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy akt notarialny z dnia 14 lutego 2003 roku sporządzo-
ny przez Janusza Posłusznego – notariusza w Rzeszowie (Rep. A nr 366 /2003) zysk wypracowany przez Emitenta 
w roku obrotowym 2002, w okresie od dnia 1 stycznia 2002 roku do dnia 31 grudnia 2002 roku, w kwocie 7.250.248,48 
złotych, został przeznaczony na (i) kapitał zapasowy – kwota 3.250.248,48 złotych, oraz (ii) na wypłatę dywidendy 
na rzecz akcjonariuszy – kwota 4.000.000,00 złotych (tj. około 13 zł 30 groszy na jedną akcję przed podziałem oraz 
około 1 zł 33 grosze na jedną akcję po przeliczeniu w związku z dokonanym podziałem Akcji Serii A).

Na mocy uchwały nr 3 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, akt notarialny z dnia 18 lutego 2004 roku sporządzony 
przez Roberta Mitelsztata – notariusza w Rzeszowie (Rep. A nr 417 /2004) zysk wypracowany przez Emitenta w roku 
obrotowym 2003, w okresie od dnia 1 stycznia 2003 roku do dnia 31 grudnia 2003 roku, w kwocie 10.143.871,24 zło-
tych, został przeznaczony na (i) kapitał zapasowy – kwota 5.143.871,24 złotych, oraz (ii) na wypłatę dywidendy na 
rzecz akcjonariuszy – kwota 5.000.000,00 złotych (tj. około 16 zł 50 groszy na jedną akcję przed podziałem oraz około 
1 zł 65 groszy na jedną akcję po przeliczeniu w związku z dokonanym podziałem Akcji Serii A).

7.2. Polityka co do wypłaty dywidendy w okresie najbliższych 3 lat
Intencją Zarządu Spółki jest, aby w okresie najbliższych trzech lat 20-40% wypracowanego zysku netto przez Emi-
tenta było wypłacane akcjonariuszom w postaci dywidendy. W kolejnych latach planowany poziom wypłacanej 
dywidendy będzie uzależniony od poziomu generowanych środków przez Emitenta oraz przewidywanych wydat-
ków inwestycyjnych.

7.3. Terminy podejmowania decyzji o wypłacie dywidendy
Zgodnie z obowiązującymi przepisami organem uprawnionym do podjęcia uchwały o wypłacie dywidendy jest 
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o pozostawieniu całości 
lub części zysku w Spółce albo przeznaczeniu całości lub części zysku na wypłatę dywidendy. Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie Emitenta, które może podjąć uchwałę o wypłacie dywidendy, powinno odbyć się w ciągu sześciu 
miesięcy po upływie roku obrotowego. Ponieważ rokiem obrotowym Emitenta jest rok kalendarzowy, Zwyczajne 
Zgromadzenie Emitenta powinno odbywać się do końca czerwca.

W przypadku podjęcia uchwały o wypłacie dywidendy, uchwała powinna wskazywać datę ustalenia prawa do dywi-
dendy (określaną w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych jako „dzień dywidendy”) oraz termin wypłaty dywi-
dendy. Zgodnie z art. 348 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień 
powzięcia uchwały o wypłacie dywidendy albo w okresie kolejnych trzech miesięcy. Statut Spółki nie przewiduje 
możliwości wypłaty zaliczki na dywidendę.

7.4. Sposób ogłaszania informacji o odbiorze dywidendy
Zgodnie z § 49 ust. 1 pkt. 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie informacji 
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. nr 139, poz. 1569, 
z późn. zm.) informacje o odbiorze dywidendy ogłaszane są w formie raportów bieżących.

7.5. Warunki odbioru dywidendy
Warunki odbioru dywidendy, w przypadku gdy Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podejmie decyzję o jej wypła-
cie, ustalane będą zgodnie z zasadami przyjętymi dla spółek publicznych. Zgodnie z § 91 ust. 1 Szczegółowych 
Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych Emitent będzie zobowiązany poinformować KDPW 
o wysokości dywidendy, dniu ustalenia prawa do dywidendy (określonym w przepisach Kodeksu Spółek Handlo-
wych jako „dzień dywidendy”) oraz terminie wypłaty dywidendy. Zgodnie z § 91 ust. 2 Szczegółowych Zasad Dzia-
łania KDPW, między dniem ustalenia prawa do dywidendy a dniem wypłaty dywidendy musi upływać co najmniej 
10 dni. Ponadto stosownie do § 20 Regulaminu GPW obowiązującego na rynku nieurzędowym oraz § 23 Regula-
minu GPW obowiązującego na rynku urzędowym Emitent będzie zobowiązany przekazywać GPW informacje o za-
miarze wypłaty dywidendy i uzgadniania z GPW decyzji dotyczących wypłaty dywidendy, które mogą mieć wpływ 
na organizację i sposób przeprowadzania transakcji giełdowych. Wypłata dywidendy następować będzie za 
pośrednictwem systemu depozytowego KDPW.

7.6. Uprzywilejowanie akcji co do dywidendy
Żadne Akcje Emitenta nie są uprzywilejowane co do dywidendy.
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8.  Liczba i rodzaj akcji tworzących kapitał zakładowy Emitenta
Kapitał zakładowy Emitenta składa się z 3.000.000 Akcji zwykłych, na okaziciela Serii A o wartości nominalnej 10 
(dziesięć) groszy każda. Akcje Serii A były obejmowane po cenie emisyjnej 10 (dziesięć) groszy. Ceny emisyjne 
i wartości nominalne podano po przeliczeniu wynikającym z podziału Akcji Serii A.

Akcje Serii A będące uprzednio akcjami imiennymi zostały zamienione na akcje na okaziciela w ten sposób, że:

1. Dnia 2 kwietnia 2004 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę nr 4 w przedmiocie 
zmiany §7 ust. 3 Statutu, który na mocy tej uchwały otrzymał następujące brzmienie:

„3. Akcje spółki mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela 
jest dopuszczalna za zgodą Rady Nadzorczej Spółki. Koszty takiej zamiany ponosi Spółka.”

2. W związku z planowaną zamianą akcji imiennych na akcje na okaziciela dnia 16.04.2004 roku Nadzwyczajne 
Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło Uchwałę nr 1 w przedmiocie zmiany § 7 ust. 1 Statutu, który na mocy tej 
uchwały otrzymał następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 300.000 PLN (trzysta tysięcy złotych) i dzieli się na 3.000.000 (trzy miliony) 
akcji zwykłych o wartości nominalnej po 10 gr (dziesięć groszy) każda.”

3. W dniu 20 kwietnia 2004 roku Akcjonariusze Emitenta, tj. Adam Góral i Polish Enterprise Fund L.P., złożyli wnio-
ski do Zarządu Emitenta o dokonanie przez Spółkę zamiany posiadanych przez tych akcjonariuszy wszystkich 
akcji imiennych na akcje na okaziciela.

4. Dnia 20 kwietnia 2004 roku Rada Nadzorcza Emitenta podjęła Uchwałę nr 1, w treści której wyraziła zgodę na 
zamianę wszystkich posiadanych przez Akcjonariuszy: Adama Górala i Polish Enterprise Fund L.P. akcji imien-
nych na akcje na okaziciela, zaznaczając jednak iż zamiana akcji będzie mogła być zrealizowana przez Zarząd 
po zarejestrowaniu przez Krajowy Rejestr Sądowy zmian Statutu dokonanych Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 2.04.2004 roku oraz Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadze-
nia Spółki z dnia 16.04.2004 roku przewidujących wydawanie akcji na okaziciela.

5. Postanowieniem z dnia 30.04.2004 roku zostały zarejestrowane przez Krajowy Rejestr Sądowy uchwały zmiany 
Statutu, o których mowa w pkt 1 i 2 powyżej. 

6. W dniu 20 maja 2004 roku Zarządu Emitenta podjął Uchwałę nr 1 w sprawie zamiany akcji imiennych na akcje 
na okaziciela zamieniając wszystkie akcje imienne Spółki Serii A od numeru 000.001 do numeru 3.000.000, na 
akcje na okaziciela oznaczone numerami od 000.001 do 3.000.000.

7. W dniu 21 maja 2004 roku Akcjonariusze Emitenta, tj. Adam Góral i Polish Enterprise Fund L.P. złożyli wnioski do 
Zarządu Emitenta o dokonanie przez Emitenta zamiany dokumentów akcji złożonych w dniu 22 kwietnia 2004 roku 
w depozycie Millennium Dom Maklerski S.A. i zastąpienia w depozycie dotychczasowych akcji imiennych dokumen-
tem akcji na okaziciela do posiadanych przez tych Akcjonariuszy wszystkich akcji imiennych na akcje na okaziciela.

8. Emitent, działając z upoważnienia Akcjonariuszy, przekazał do Millennium Dom Maklerski S.A. w dniu 21 maja 
2004 roku dwa odcinki zbiorowe akcji na okaziciela spółki COMP Rzeszów S.A. w celu dokonania zamiany 
dokumentów akcji imiennych zdeponowanych na akcje na okaziciela.

9. Informacje o nieopłaconej części kapitału zakładowego
W dniu 31 grudnia 2003 roku, należne, lecz niewniesione wpłaty na poczet kapitału zakładowego nie występowały 
i powyższa pozycja w bilansie Emitenta była równa 0 zł. Po dniu 31 grudnia 2003 roku nie podwyższano kapitału 
zakładowego Emitenta w drodze kolejnych emisji akcji.

10.  Szczegółowe informacje dotyczące wszelkich zmian kapitału 
zakładowego Emitenta w okresie co najmniej ostatnich 5 lat

10.1. Kapitał założycielski Emitenta
Akcje Serii A są akcjami założycielskimi. Podstawę ich emisji stanowi akt założycielski – akt zawiązania spółki akcyj-
nej z dnia 16 czerwca 1995 roku, sporządzony w formie aktu notarialnego przez Małgorzatę Szarą – notariusza 
w Rzeszowie (Rep. A nr 1989 /1995) oraz akt zawiązania spółki akcyjnej z dnia 26 czerwca 1995 roku, sporządzo-
ny w formie aktu notarialnego przez Pawła Kłaczyńskiego – notariusza w Warszawie (Rep. A nr 1066 /1995).

Zgodnie z aktem notarialnym z dnia 19 maja 1995 roku, sporządzonym przez Małgorzatę Szarą – notariusza w Rze-
szowie (Rep. A nr 1639 za rok 1995), na mocy kórego przyjęto brzmienie Statutu, kapitał zakładowy (akcyjny) Emiten-
ta składał się z 300.000 imiennych uprzywilejowanych Akcji serii A, o wartości nominalnej 1 zł każda. Akcje serii A były 
uprzywilejowane co do głosu – każda z nich uprawniała do pięciu głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
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Akcje założycielskie zostały objęte w ten sposób, że:

– 150.000 akcji serii A od nr 000001 do nr 150.000, w zamian za wkład niepieniężny, objął Comp Ltd (zgodnie 
z brzmieniem aktu notarialnego z dnia 26 czerwca 1995 roku, sporządzonego przez Pawła Kłaczyńskiego 
– notariusza w Warszawie (Rep. A nr 1066 / 1995)), 

– 147.000 akcji serii A od nr 150.001 do nr 197.000, w zamian za wkład pieniężny, objął Adam Góral (zgodnie 
z brzmieniem aktu notarialnego z dnia 16 czerwca 1995 roku, sporządzonego przez Małgorzatę Szarą – notariu-
sza w Rzeszowie (Rep. A nr 1989 za rok 1995)), oraz

– 3.000 akcji serii A od nr 197.001 do nr 300.000, w zamian za wkład pieniężny, objęła Marta Sztafrowska-Papaj 
(zgodnie z brzmieniem aktu notarialnego z dnia 26 czerwca 1995 roku, sporządzonego przez Pawła Kłaczyń-
skiego – notariusza w Warszawie (Rep. A nr 1066 / 1995)).

Cena emisyjna Akcji serii A była równa ich wartości nominalnej. Tym samym Akcje serii A zostały objęte za cenę 
1 złoty za jedną Akcję serii A.

Zgodnie z uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy akt notarialny z dnia 11 czerwca 1997 roku, spo-
rządzony przez Janusza Rudnickiego – notariusza w Warszawie (Rep. A nr 2907 /97), akcje założycielskie stały się 
akcjami zwykłymi nieuprzywilejowanymi. Stosownie do tego aktu notarialnego Statut Spółki został zmieniony w ten 
sposób, że § 10 Statutu otrzymał następujące brzmienie: „Akcje założycielskie serii A od nr 000.001 do nr 300.000 
są akcjami imiennymi”.

10.2. Zmiany kapitału założycielskiego Emitenta

10.2.1. Podział akcji

Na mocy uchwały nr 7 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, z dnia 18 lutego 2004 roku, zaprotokołowanej przez 
Roberta Mitelsztata – notariusza w Rzeszowie (akt notarialny Rep. A nr 417 /2004), Akcje serii A zostały podzielone 
w ten sposób, że każda akcja będąca akcją imienną o wartości nominalnej 1,00 zł została zamieniona na 10 nowych 
akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 10 (dziesięć) groszy. Wskazana uchwała Walnego Zgromadzenia 
Akcjonariuszy, w przedmiotowej kwestii, zawierała następującą treść: 

„Uchwala się podział każdej z dotychczasowych 300.000 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej po 1.00 PLN 
na dziesięć nowych akcji imiennych serii A o wartości nominalnej po 0,10 PLN każda i upoważnia się Zarząd do prze-
prowadzenia procedury wymiany lub unieważnienia dotychczasowych dokumentów akcji”.

10.2.2. Podwyższenia/obniżenia kapitału zakładowego Emitenta

Według stanu na dzień sporządzenia Prospektu Kapitał zakładowy Emitenta nie był podwyższany ani obniżany od 
daty zawiązania Spółki.

11.  Opis wszelkich wkładów niepieniężnych wniesionych do spółki 
w okresie ostatnich 5 lat

Kapitał zakładowy Spółki nie był zmieniany w okresie ostatnich 5 lat i tym samym żaden podmiot nie objął w tym 
okresie akcji Spółki w zamian za wkłady niepieniężne.

12.  Dodatkowe warunki, jakie muszą być spełnione przy zmianach 
kapitału zakładowego oraz zmianach praw wynikających 
z różnych rodzajów akcji

Statut nie stanowi o takich dodatkowych warunkach.

Stosownie do postanowień § 7 ust. 5 Statutu Spółki kapitał akcyjny może być podwyższony w drodze emisji 
nowych akcji lub przez podwyższenie wartości akcji dotychczasowych na zasadach określonych uchwałą Walnego 
Zgromadzenia.

Uchwałę w sprawie podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego Spółki podejmuje Walne Zgromadzenie Spółki.
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13.  Przewidywane zmiany kapitału zakładowego w wyniku realizacji 
uprawnień przez obligatariuszy 

Według stanu na dzień sporządzenia Prospektu Emitent nie emitował obligacji zamiennych na akcje ani obligacji 
dających pierwszeństwo do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji ani warrantów subskrypcyjnych. 

14.  Liczba akcji i wartość kapitału zakładowego, o które może 
być podwyższony kapitał zakładowy w granicach kapitału 
docelowego

Według stanu na dzień sporządzenia Prospektu Statut nie przewidywał upoważnienia dla Zarządu do podwyższania 
kapitału zakładowego Emitenta w ramach kapitału docelowego (art. 444 i nast. Kodeksu Spółek Handlowych).

15. Akcje lub świadectwa użytkowe
Według stanu na dzień sporządzenia Prospektu Statut nie przewidywał wydawania akcji użytkowych, których wyda-
wanie było możliwe zgodnie z postanowieniami Kodeksu Spółek Handlowych ani świadectw użytkowych, których 
wydawanie umożliwia Kodeks Spółek Handlowych.

16. Świadectwa założycielskie
Według stanu na dzień sporządzenia Prospektu Statut Spółki nie przewidywał wydawania świadectw założyciel-
skich i żadne świadectwa założycielskie nie były wydawane.

17. Akcje Emitenta będące jego własnością
Według stanu na dzień sporządzenia Prospektu Emitent ani żadna jednostka wchodząca w skład Grupy Kapitałowej 
nie posiadają Akcji Spółki.

18. Nabycie akcji własnych w okresie ostatnich trzech lat obrotowych
W okresie ostatnich trzech lat obrotowych Spółka nie nabywała Akcji własnych.

19.  Rynki papierów wartościowych, na których są notowane papiery 
wartościowe Emitenta lub wystawiane w związku z nimi kwity 
depozytowe

Papiery wartościowe Emitenta nie były dotychczas notowane na rynkach papierów wartościowych. Emitent nie 
wystawiał dotychczas kwitów depozytowych.

20. Notowania papierów wartościowych Emitenta za ostatnie 3 lata
Papiery wartościowe Emitenta nie były dotychczas notowane na rynkach papierów wartościowych.
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21.  Informacje o wypowiedzeniu przez Emitenta umowy  
o dokonanie badania, przeglądu lub innych usług,  
dotyczących sprawozdań finansowych  
lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych

Według stanu na dzień sporządzenia Prospektu ani Emitent, ani podmiot uprawniony do badania, przeglądu 
i innych usług dotyczących sprawozdań finansowych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych nie wypo-
wiadał takich umów. 

22.  Informacje o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości, 
ogłoszeniu upadłości, złożeniu podania o otwarcie  
postępowania układowego, otwarciu postępowania 
likwidacyjnego, zawieszeniu postępowania układowego  
lub jego umorzeniu w odniesieniu do Emitenta  
lub jednostki od niego zależnej w okresie ostatnich 5 lat

W dniu 19 czerwca 2002 roku Zgromadzenie Wspólników spółki ARMA Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, 
będącej spółką zależną Emitenta, podjęło uchwałę (nr 9) o rozwiązaniu spółki ARMA Sp. z o.o. oraz uchwałę 
(nr 10) o powołaniu na likwidatora spółki ARMA Sp. z o.o. Pana Marka Wąsacza. W dniu 18 lutego 2003 r. 
Zgromadzenie Wspólników spółki ARMA Sp. z o.o. w likwidacji podjęło uchwałę zobowiązującą likwidatora do 
wystąpienia do Sądu Rejestrowego z wnioskiem o wykreślenie spółki ARMA Sp. z o.o. w likwidacji z rejestru. 
Spółka ARMA Sp. z o.o. w likwidacji została wykreślona z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądo-
wego dnia 18 lutego 2003 roku.

23. Informacje o wpisaniu danych przedsiębiorstwa Emitenta do KRS
Według stanu na dzień sporządzenia Prospektu dane dotyczące przedsiębiorstwa Emitenta nie były wpisywane do 
działu 4 rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zgodnie z ustawą o Krajowym Rejestrze Sądowym.

24.  Opis powiązań organizacyjnych lub kapitałowych Emitenta 
z innymi podmiotami

24.1. Dane dotyczące spółki Grupy Kapitałowej Emitenta
Według stanu na dzień sporządzenia Prospektu Emitent jest jednostką dominującą w rozumieniu Ustawy o Rachun-
kowości wobec następujących spółek: ABAS S.A. oraz COMP Soft Sp. z o.o. Emitent dysponuje bezpośrednio 
większością głosów na Walnym Zgromadzeniu (Zgromadzeniu Wspólników) spółek zależnych i wywiera decydują-
cy wpływ na ich działalność.

Tabela 14. Zestawienie spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej 

Spółka Rodzaj dominacji Rok uzyskania  
stosunku dominacji

Udział Emitenta  
w kapitale spółki

Udział Emitenta 
w ogólnej liczbie 

głosów na Walnym 
Zgromadzeniu 
(Zgromadzeniu 
Wspólników)

ABAS S.A. jednostka zależna 1999 52% 75%

COMP Soft Sp. z o.o. jednostka zależna 2001 65% 65%
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Tabela 15. Dane dotyczące spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej 

Spółka Adres siedziby REGON NIP Sąd Rejestracyjny Rodzaje i wartości  
kapitałów własnych*

ABAS S.A.

ul. Toruńska 151, 
85-880 Bydgoszcz, 
tel. (52) 348 24 00 
www.abas.pl

091440930 967-06-34-208

Zarejestrowana w Rejestrze 
Przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego na pod-
stawie postanowienia Sądu 
Rejonowego w Bydgoszczy, 

XIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowe-
go z dnia 27 maja 2002 roku, 
wpisana do Rejestru Przedsię-
biorców Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem  
KRS 0000114226

Kapitał zakładowy:
252.000,00 zł,

na który składa się 21.000 
akcji o wartości nominalnej  
12 złotych każda, w tym:

(i)  7.000 akcji imiennych serii 
A, uprzywilejowanych  
co do głosu (każda upraw-
niona do 2 głosów na 
Walnym Zgromadzeniu 
spółki); oraz

(ii)  3.000 akcji imiennych  
serii B, zwykłych; oraz

(iii)  1.000 akcji imiennych  
serii C, zwykłych; oraz

(iv)  10.000 akcji imiennych 
serii D, uprzywilejowa-
nych co do głosu (każda 
uprawniona do 5 głosów 
na Walnym Zgromadzeniu 
spółki)

Kapitał zapasowy:
614.183,59 zł

Zysk (strata) z lat ubiegłych:
4.839,10 zł

Zysk (strata) netto
201.137,61 zł

Kapitał własny:  
1.072.160,30 zł

COMP Soft 
Sp. z o.o.

ul. Wojska 
Polskiego 3, 
39-300 Mielec 
tel. (17) 788 18 10

830470507 817-18-29-703

Zarejestrowana w Rejestrze 
Przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego na podsta-
wie postanowienia Sądu Rejo-
nowego w Rzeszowie, XII Wy-
dział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego z dnia 24 
sierpnia 2001 roku, wpisana 
do Rejestru Przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego 
pod numerem  

KRS 0000038165

Kapitał zakładowy:
620.000,00 zł,

na który składa się  
6.200 udziałów  

po 100 zł każdy.
Kapitał zapasowy: 0 zł

Zysk (strata) z lat ubiegłych:
-354.418,28 zł

Zysk (strata) netto:
67.851,29 zł

Kapitał własny:
333.433,01 zł

* Według stanu na dzień 31.05.2004 r.

ABAS S.A.
Podstawowy przedmiot działalności spółki ABAS S.A. obejmuje: 52.48.B – handel i pośrednictwo w handlu artyku-
łami przemysłowymi, w szczególności w branży elektroniki, telekomunikacji, teleinformatyki oraz artykułów farma-
ceutycznych i podobnych.

Emitent jest właścicielem wszystkich akcji serii C oraz wszystkich akcji serii D spółki ABAS S.A. Tym samym, udział 
Emitenta w spółce ABAS S.A. wynosi 52% kapitału zakładowego, co stanowi 75% ogólnej liczby głosów na Walnym 
Zgromadzeniu ABAS S.A.

COMP Soft Sp. z o.o.
Podstawowy przedmiot działalności spółki COMP Soft Sp. z o.o. obejmuje: 72.20.Z – działalność w zakresie opro-
gramowania.

Emitent jest właścicielem 4030 udziałów spółki COMP Soft Sp. z o.o., co stanowi 65% kapitału zakładowego i 65% 
ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników COMP Soft Sp. z o.o.

24.2.  Informacje o objęciu spółek z Grupy Kapitałowej Emitenta 
skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Spółki

Zbadane przez Biegłego Rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe Emitenta sporządzone na dzień 31 
grudnia 2003 roku obejmuje, poza Emitentem, następujące spółki Grupy Kapitałowej Spółki (i) ABAS S.A. oraz (ii) 
COMP Soft Sp. z o.o. 

Powiązania Emitenta z jednostkami zależnymi wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej mają charakter trwały. 
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24.3. Schemat struktury Grupy Kapitałowej
Poniższy schemat przedstawia strukturę Grupy Kapitałowej.

COMP Rzeszów S.A. 

ABAS S.A.

52% kapitału zakładowego
75% ogólnej liczby głosów 
na Walnym Zgromadzeniu

Akcjonariuszy

COMP Soft Sp. z o.o. 

65% kapitału zakładowego
65% ogólnej liczby głosów 

na Zgromadzeniu Wspólników
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ROZDZIAŁ V – Dane o działalności Emitenta

1. Podstawowe produkty i usługi Emitenta i jego Grupy Kapitałowej
Informacje dotyczące działalności Grupy Kapitałowej COMP Rzeszów zaprezentowane zostały w taki sposób, jakby 
była to jedna jednostka. Uzasadnia to charakter powiązań Emitenta z podmiotami zależnymi podlegającymi konso-
lidacji. Grupa Kapitałowa na dzień sporządzenia Prospektu obejmuje COMP Rzeszów jako podmiot dominujący oraz 
spółki zależne – COMP Soft Sp. z o.o. oraz ABAS S.A. – objęte konsolidacją. COMP Soft Sp. z o.o. oraz ABAS S.A. 
prowadzą działalność o komplementarnym charakterze, a ich powiązania z Emitentem mają trwały charakter. Polity-
ka prowadzonej działalności gospodarczej jest wspólna dla wszystkich podmiotów Grupy Kapitałowej. 

Strukturę powiązań w ramach Grupy Kapitałowej przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 16. Podmioty zależne od Emitenta

Spółka

Udział COMP Rzeszów   
w ogólnej liczbie głosów 

na Walnym Zgromadzeniu 
(Zgromadzeniu Wspólników)  

(%)

Udział COMP Rzeszów  
w kapitale zakładowym 

(%)
Metoda konsolidacji

COMP Soft Sp. z o.o. 65 65 pełna
ABAS S.A. 75 52 pełna

Źródło: Emitent

Głównym profilem działalności Grupy Kapitałowej COMP Rzeszów jest działalność integracyjna oraz produkcja 
oprogramowania.

Spółka ABAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy została przejęta w 1999 r. Udział Emitenta w kapitale zakładowym tej 
spółki wynosi 52%, co stanowi 75% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. ABAS S.A. prowadzi działal-
ność integracyjną w regionie kujawsko-pomorskim. Podmiot ten wspomaga Emitenta w działaniach wdrożeniowych 
w sektorze bankowym.

COMP Soft Sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu, przejęta w 2001 r., jest firmą specjalizującą się w produkcji oraz wdraża-
niu systemu informatycznego dla małych i średnich przedsiębiorstw. W oparciu o jej produkty oraz doświadczenia 
COMP Rzeszów S.A., związane z systemami wspomagającymi podejmowanie decyzji, Grupa Kapitałowa buduje 
silną pozycję wśród dostawców systemów dla sektora przemysłowego. W COMP Soft Sp. z o.o. Emitent posiada 
65% kapitału zakładowego i tyleż samo głosów na Zgromadzeniu Wspólników.

Tabela 17. Podstawowe dane finansowe spółek tworzących Grupę Kapitałową (tys. zł)

Wyszczegól- 
nienie

Przychody ze sprzedaży Zysk (strata) netto Suma bilansowa
I kw. 

2004 r. 2003 r. 2002 r. 2001 r.* I kw. 
2004 r. 2003 r. 2002 r. 2001 r.* 31.03. 

2004 r.
31.12. 
2003 r.

31.12. 
2002 r.

31.12. 
2001 r.

COMP Rzeszów 
S.A. 17.601 97.338 81.239 92.546 2.686 9.721 7.250 8.510 35.325 41.666 38.273 26.563

COMP Soft  
Sp. z o.o.** 495 1.255 1.529 2.629 62 -185 -295  92 802 800 937  897

ABAS Sp. z o.o. 774 3.194 2.679 5.636 47 104 69 236 1.170 1.273 1.077 1.032

* dane podane narastająco za okres 1.06.2000 r.-31.12.2001 r. (rok obrotowy Emitenta 2001)
** udziały spółki COMP Soft Sp. z o.o. zostały nabyte w sierpniu 2001 r.
Źródło: Emitent

Biorąc pod uwagę specyfikę działalności Grupy Kapitałowej oraz dotychczasową strukturę sprzedaży, o profilu Grupy 
decyduje prawie wyłącznie COMP Rzeszów S.A., który od początku działalności zajmuje się tworzeniem systemów infor-
matycznych dla polskich banków i przedsiębiorstw. Zajmowana trzecia pozycja wśród polskich producentów oprogra-
mowania dla sektora bankowego jest konsekwencją wielu lat pracy, wysokiej jakości świadczonych usług oraz doświad-
czenia nabytego we współpracy z bankami z Europy Zachodniej. Oferowane przez Spółkę rozwiązania software’owe, 
wielokrotnie wysoko oceniane przez konsultantów zachodnich, zaliczane są dzisiaj do ścisłej polskiej czołówki. 

Działalność Spółki w zakresie integracji i oprogramowania realizowana jest przez dwa podstawowe piony organi-
zacyjne:

1) Pion Oprogramowania – odpowiedzialny za budowę, rozwój, wdrażanie i serwis własnego oprogramowania. Kom-
pleksowy, scentralizowany system bankowy defBank Pro, będący podstawowym produktem Pionu Oprogramowania 
spełnia wymagania stawiane takim systemom przez banki Unii Europejskiej, zaś testy wydajnościowe przeprowadzo-
ne w Centrum Testowym IBM w Montpellier we Francji potwierdziły, że system ten na platformie IBM eServer pSeries 
może obsłużyć pod względem wydajnościowym duże instytucje bankowe w Polsce. System testowano na bazie 
danych zawierającej informacje o milionie różnych klientów podczas równoczesnej pracy 15.000 użytkowników.
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2) Pion Integracji – dostarczający i implementujący wysokiej klasy sprzęt i systemy informatyczne oraz budujący 
profesjonalne i zaawansowane technologicznie sieci rozległe (zarówno stacjonarne, jak i bezprzewodowe). 

Emitent świadczy również usługi szkoleniowe, projektowe i konsultingowe. 

COMP Rzeszów S.A. realizuje działalność również poprzez swoje placówki na terenie całego kraju: 

– COMP Rzeszów S.A. – Przedstawicielstwo w Warszawie, 

– COMP Rzeszów S.A. – Przedstawicielstwo w Częstochowie, 

– COMP Rzeszów S.A. – Przedstawicielstwo w Sanoku, 

– COMP Rzeszów S.A. – Przedstawicielstwo w Radomiu, 

– COMP Rzeszów S.A. – Przedstawicielstwo w Lublinie, 

– COMP Rzeszów S.A. – Przedstawicielstwo w Mielcu, 

– COMP Rzeszów S.A. – Przedstawicielstwo w Kielcach, 

– COMP Rzeszów S.A. – Przedstawicielstwo w Koszalinie.

Przedstawicielstwa prowadzą działalność wdrożeniową i serwisową w zakresie dostarczanych przez Spółkę syste-
mów informatycznych.

Profil działalności Grupy Kapitałowej determinują proporcje przychodów ze sprzedaży osiąganych przez Emitenta 
z poszczególnych grup produktów i usług. Ponad 57% przychodów Spółka realizuje na działalności integracyjnej. 
Sprzedaż oprogramowania zapewnia ponad 42% przychodów Emitenta. Łącznie wymienione dwa źródła przycho-
dów stanowią ponad 99% sprzedaży. Należy podkreślić, że w grupie oprogramowania ponad 80% to sprzedaż wła-
snego oprogramowania Emitenta, którego udział w przedstawionym okresie systematycznie zwiększał się kosztem 
oprogramowania obcego. Jest to tendencja wyjątkowo korzystna, gdyż sprzedaż własnego oprogramowania 
cechuje się wyższą rentownością. Szczegółową strukturę sprzedaży Emitenta oraz Grupy Kapitałowej ze względu 
na poszczególne grupy produktów i usług przedstawiają tabele i wykresy poniżej. 

Struktura sprzedaży Emitenta w roku 2003

Integracja
57,1%

Pozostałe
0,5%

Oprogramowanie
obce
8,4%

Oprogramowanie 
własne
34,0%

Struktura sprzedaży oprogramowania własnego Emitenta w roku 2003

Oprogramowanie
dla sektora finansowego

91,9%

Oprogramowanie
dla przedsiębiorstw

i administracji
3,9%

 
Centrum Usług 
Internetowych

4,2%
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Tabela 18. Wartościowa struktura przychodów ze sprzedaży Emitenta (tys. zł)

Wyszczególnienie
I kw. 2004 r. 2003 r. 2002 r. 2001 r.*

2001 r. 
(rok  

obrotowy)**
sprze-

daż
udział 

(%)
sprze-

daż
udział 

(%)
sprze-

daż
udział 

(%)
sprze-

daż
udział 

(%)
sprze-

daż
udział 

(%)
1. Integracja 7.622 43,3 55.568    57,1 41.975 51,67 27.695 45,9 41.975 45,4 
2. Oprogramowanie 9.890 56,2 41.303    42,4 38.907 47,89 32.334 53,6 49.704 53,7 

A.  OPROGRAMOWANIE 
WŁASNE 8.842 89,4 33.139    80,2 26.785 68,8 23.752 73,5 37.159 74,8 

a)  Oprogramowanie  
dla sektora finansowego 7.969 90,1 30.448    91,9 25.372 94,7 22.220 93,5 34.986 94,2 

b)  Centrum Usług 
Internetowych 449 5,1 1.389    4,2 673 2,5 269 1,1 282 0,8 

c)  Oprogramowanie dla przed-
siębiorstw i administracji 424 4,8 1.302    3,9 740 2,8 1.264 5,3 1.891 5,1 

B. OPROGRAMOWANIE OBCE 1.048 10,6 8.164    19,8 12.122 31,2 8.582 26,5 12.545 25,2 
3. Pozostałe 89 0,5   467    0,5 357 0,4 332 0,5 867 0,9 
Razem 17.601 100,0 97.338    100,0 81.239 100,0 60.361 100,0 92.546 100,0 

* dane narastająco za okres 1.01.2001-31.12.2001 r. (nie podlegały badaniu przez podmiot uprawniony) 
** rok obrotowy Emitenta 2001 r. obejmował okres od 1.06.2000 do 31.12.2001 r.
Źródło: Emitent

Tabela 19. Wartościowa struktura przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej (tys. zł)

Wyszczególnienie
I kw. 2004 r. 2003 r. 2002 r. 2001 r.*

2001 r. 
(rok  

obrotowy)**
sprze-

daż
udział 

(%)
sprze-

daż
udział 

(%)
sprze-

daż
udział 

(%)
sprze-

daż
udział 

(%)
sprze-

daż
udział 

(%)
1. Integracja 7.942 42,1 57.069 56,3 43.428 50,0 30.144 43,1 50.763 48,2
2. Oprogramowanie 10.822 57,4 43.874 43,2 43.040 49,5 39.315 56,3 53.688 51,0

A.  OPROGRAMOWANIE 
WŁASNE 9.293 85,9 34.122 77,8 29.387 68,3 27.058 68,8 36.268 67,6

a)  Oprogramowanie  
dla sektora finansowego 7.969 85,8 30.462 89,2 25.400 86,4 22.220 82,1 35.069 96,7

b)  Centrum Usług 
Internetowych 449 4,8 1.389 4,1 673 2,3 269 1,0 282 0,8

c)  Oprogramowanie dla przed-
siębiorstw i administracji 875 9,4 2.271 6,7 3.314 11,3 4.569 16,9 917 2,5

B. OPROGRAMOWANIE OBCE 1.529 14,1 9.752 22,2 13.653 31,7 12.257 31,2 17.420 32,4
3. Pozostałe 106 0,5 506 0,5 437 0,5 405 0,6 891 0,8
Razem 18.870 100,0 101.449 100,0 86.905 100,0 69.864 100,0 105.342 100,0

* dane narastająco za okres 1.01.2001-31.12.2001 r. (nie podlegały badaniu przez podmiot uprawniony) 
** rok obrotowy Emitenta 2001 r. obejmował okres od 1.06.2000 do 31.12.2001 r.
Dane za lata 2002 i 2001 nie obejmują przychodów spółki ARMA Sp. z o.o. (brak danych). Udziały w ARMA Sp. z o.o. zostały  
umorzone w lutym 2003 r.
Źródło: Emitent

Największy udział w sprzedaży oprogramowania własnego ma oprogramowanie dla sektora finansowego (ponad 
91%). Ten sektor jest również największym odbiorcą produktów i usług Emitenta o rosnącym udziale w przycho-
dach ze sprzedaży (z 76,2% w 2001 r. do 85,9% w roku 2003). 

Spółka opanowała praktycznie całą niszę oprogramowania dla banków hipotecznych. COMP Rzeszów jako pierw-
sza polska firma zbudował w 1999 r. kompleksowy system informatyczny dla banków hipotecznych – CHEOPS. 
Rozwiązanie to powstało w wyniku doświadczeń zdobytych we współpracy z Polsko-Amerykańskim Bankiem Hipo-
tecznym S.A., firmą Olov Consulting z Irlandii oraz konsultantami z Rheinische Hypothekenbank z Frankfurtu. 

Emitent posiada również klientów w niszy banków samochodowych.

Od początku działalności Emitent obsługuje sektor banków spółdzielczych, w którym posiada ponad 30-procentowy 
udział. W 2001 r. Krajowy Związek Banków Spółdzielczych nadał Spółce tytuł „Partner Godny Zaufania”. Tytuł ten 
nadawany jest przez kapitułę KZBS firmom, które szczególnie przyczyniły się do rozwoju bankowości spółdzielczej.

Prawie ośmioprocentowy udział w przychodach Emitenta w 2003 r. miał sektor przedsiębiorstw. Spółka zaznaczyła 
również swoją obecność na rynku usług dla administracji sprzedażą na poziomie 2,5 mln zł. 

Szczegółową strukturę sprzedaży Emitenta w podziale na poszczególne grupy odbiorców przedstawiają tabele 
poniżej.



Prospekt Emisyjny Akcji COMP Rzeszów S.A.70

Rozdział V – Dane o działalności Emitenta

Tabela 20. Struktura przychodów ze sprzedaży Emitenta według odbiorców (tys. zł)

Wyszczególnienie
I kw. 2004 r. 2003 r. 2002 r. 2001 r.*

wartość udział 
(%) wartość udział 

(%) wartość udział 
(%) wartość udział 

(%)
Banki i instytucje finansowe 13.469 76,5 83.627    85,9 65.748 80,9 70.523    76,2

Banki uniwersalne i detaliczne 6.175 45,8 35.273    42,2 33.811 51,4 21.100    29,9
Banki hipoteczne 758 5,6 6.714    8,0 4.695 7,1 11.611    16,5
Banki regionalne 804 6,0 6.420    7,7 11.553 17,6 14.303    20,3
Banki samochodowe 1.972 14,6 3.191    3,8 3.187 4,8 2.536    3,6
Banki spółdzielcze 3.671 27,3 11.987    14,3 11.255 17,1 17.343    24,6
Inne instytucje finansowe 89 0,7 20.042    24,0 1.247 1,9 3.630    5,1

Przedsiębiorstwa 2.303 13,1 7.724    7,9 9.760 12,0 14.757    15,9
Administracja 3 0,02 2.567    2,6 3.753 4,6 3.410    3,7
Pozostali odbiorcy 1.826 10,4 3.419    3,5 1.977    2,5 3.857    4,2
Razem 17.601 100,0 97.338    100,0   81.239    100,0 92.546    100,0

* rok obrotowy Emitenta 2001 r. obejmował okres od 1.06.2000 do 31.12.2001 r.
Źródło: Emitent

Tabela 21. Struktura przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta według odbiorców (tys. zł)

Wyszczególnienie
I kw. 2004 r. 2003 r. 2002 r. 2001 r.*

wartość udział 
(%) wartość udział 

(%) wartość udział 
(%) wartość udział 

(%)
Banki i instytucje finansowe 13.684 72,5 85.195 84,0 66.830 76,9 73.674 69,9

Banki uniwersalne i detaliczne 6.175 45,1 35.322 41,5  33.815 50,6 22.194 30,1
Banki hipoteczne 758 5,5 6.714 7,9 4.695 7,0 11.610 15,8
Banki regionalne 804 5,9 6.420 7,5 11.559 17,3 14.358 19,5
Banki samochodowe 1.972 14,4 3.191 3,7 3.187 4,8 2.536 3,4
Banki spółdzielcze 3.886 28,4 13.506 15,9 12.264 18,3 19.238 26,1
Inne instytucje finansowe 89 0,7 20.042 23,5 1.310 2,0 3.738 5,1

Przedsiębiorstwa 3.153 16,7 10.011 9,9 13.878 16,0 25.069 23,8
Administracja 4 0,02 2.579 2,5 3.761 4,3 3.639 3,5
Pozostali odbiorcy 2.029 10,8 3.664 3,6 2.436 2,8 2.960 2,8
Razem 18.870 100,0 101.449 100,0 86.905 100,0 105.342 100,0

* dane narastająco za okres od 1.06.2000-31.12.2001 r. (rok obrotowy Emitenta 2001) 
Dane za lata 2002 i 2001 nie obejmują przychodów spółki ARMA Sp. z o.o. (brak danych). Udziały w ARMA Sp. z o.o. zostały umo-
rzone w lutym 2003 r.
Źródło: Emitent

1.1. Tworzenie, rozwój i wdrażanie oprogramowania własnego

1.1.1. Oprogramowanie dla sektora finansowego

defBank Pro

defBank Pro jest zintegrowanym, scentralizowanym systemem transakcyjnym, rozwijanym od początku funkcjono-
wania Spółki. Produkt ten jest podstawowym produktem oferowanym dla banków. System rejestruje i przetwarza 
transakcje zawierane w banku oraz prowadzi księgę główną. Szeroki zakres parametrów systemu pozwala na 
obsługę zaawansowanych produktów bankowych zarówno dla klienta detalicznego, jak i korporacyjnego. Główny-
mi obszarami funkcjonalnymi systemu są lokaty i depozyty, rachunki bieżące, kredyty. System obsługuje również 
rozliczenia międzybankowe (SYBIR, ELIXIR, SORBNET, SWIFT), prowadzi kartoteki walorów, kursów walut, termi-
narzy oraz generuje niezbędne zestawienia i wydruki księgowe.

def2000

Zintegrowany system informatyczny def2000 jest podstawowym produktem Spółki, oferowanym sektorowi banko-
wemu, zapewniającym obsługę ewidencyjno-księgową banku, analizy ekonomiczne, zarządzanie ryzykiem, ocenę 
rentowności oraz elektroniczne kanały dystrybucji usług bankowych.

System Obsługi Kredytów

System Obsługi Kredytów jest rozwiązaniem przeznaczonym do obsługi banku, w szczególności całego procesu 
kredytowego, począwszy od ewidencji czynności i dokumentów związanych z wnioskiem kredytowym, a skończyw-
szy na końcowym rozliczeniu kredytu. Od momentu złożenia wniosku o przyznanie kredytu klient zostaje zarejestro-
wany w systemie, gdzie w oparciu o złożone dokumenty przeprowadzana jest analiza jego zdolności kredytowej. 
Przez system generowane są różne warianty harmonogramu spłat poszczególnych rat oraz umowa kredytowa wraz 
z odpowiednimi załącznikami. System Obsługi Kredytów daje możliwość zdefiniowania całego procesu obsługi dla 
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każdego rodzaju kredytu. Zgodnie ze zdefiniowanym schematem obsługi system informuje, jakie dokumenty i jakie 
czynności są aktualnie do wykonania dla danego wniosku kredytowego w poszczególnych komórkach banku. 

Hurtownie Danych

Od 1996 roku COMP Rzeszów S.A. specjalizuje się w realizacji projektów związanych z budową Hurtowni Danych. 
Projekty tego rodzaju realizowane są zarówno dla klientów z sektora bankowego, jak i dla przedsiębiorstw i admi-
nistracji. Budowane Hurtownie stanowią podstawę funkcjonowania systemów raportowania wewnętrznego, syste-
mów analitycznych oraz narzędzi pozwalających użytkownikom na generowanie raportów ad hoc. 

PARM

Zbudowana na bazie Hurtowni Danych aplikacja PARM pozwala na generowanie zestawu predefiniowanych rapor-
tów wspomagających zarządzanie ryzykiem oraz ocenę rentowności klientów, produktów i departamentów banku. 
Raporty te, o ustalonej formie i zawartości, generowane są dziennie, miesięcznie lub na żądanie i dostępne są dla 
użytkowników poprzez przyjazne menu. Dostęp zarówno do poszczególnych informacji w bazie, jak i predefinio-
wanych raportów może być ograniczany indywidualnie dla każdego użytkownika lub grupy użytkowników.

GSB

GSB jest systemem kompleksowej obsługi sprawozdawczości obowiązkowej banków. Pozwala na przygotowa-
nie różnorodnych sprawozdań w oparciu o wczytane informacje. W szczególności dostosowany jest do systemu 
WEBIS, tzn. posiada odrębną funkcję do generowania plików wejściowych dla tego systemu. Poza tym umoż-
liwia wykonywanie dowolnych definiowanych przez użytkownika zestawień obliczanych na podstawie danych 
zaimportowanych z dowolnych plików tekstowych o jednorodnej strukturze. 

SAE

System Analiz Ekonomicznych zbudowany został przy użyciu nowoczesnych narzędzi firmy Oracle zaliczanych 
do klasy OLAP (Express Analyzer i Financial Analyzer). Dedykowany jest dla osób zarządzających struktura-
mi wielooddziałowymi, wspomagając ich działania w zakresie dokonywania analiz ekonomiczno-finansowych. 
System Analiz Ekonomicznych może stanowić również podstawę działania działów controllingu, wspomagając 
procesy planowania i budżetowania. 

i-Force1

i-Force1 jest systemem autorstwa COMP Rzeszów S.A. dedykowanym do obsługi inwestycji kapitałowych. Przezna-
czony jest dla towarzystw ubezpieczeniowych, funduszy inwestycyjnych, Departamentów Skarbu w bankach oraz 
wszelkich instytucji dokonujących inwestycji finansowych. i-Force1 jest następcą systemu Portfolio Management 
System, zbudowanego i wdrażanego przez rzeszowski COMP w polskich bankach w latach 1995-2000. Wiedza 
i doświadczenie zdobyte przez Emitenta w trakcie realizacji tych projektów oraz współpraca z irlandzką firmą kon-
sultingową Olov Consulting Ltd wraz z zastosowaną technologią Oracle pozwoliły na stworzenie produktu spełnia-
jącego wymagania instytucji finansowych w zakresie obsługi portfeli inwestycyjnych.

Główne obszary funkcjonalne systemu i-Force1 to:

–  obsługa lokat międzybankowych,

–  obsługa operacji FX, SWAP, FORWARD,

–  obsługa papierów wartościowych (bony, akcje, obligacje),

–  obsługa operacji FRA, IRS,

–  obsługa operacji repo i reverse repo,

–  obsługa transferów między rachunkami nostro,

–  obsługa emisji papierów wartościowych banku lub klienta banku.

Bankowość Elektroniczna

Oferta COMP Rzeszów S.A. w zakresie elektronicznych kanałów dystrybucji usług obejmuje systemy bankowości 
internetowej dla klientów detalicznych i korporacyjnych, systemy bankowości telefonicznej oraz aplikację dla agen-
tów Call Center. Stanowią one uzupełnienie centralnego systemu bankowego, będącego efektem dwunastu lat 
doświadczeń rzeszowskiego COMP na rynku bankowych systemów informatycznych. Oferowane rozwiązania pra-
cują w oparciu o wspólną bazę danych bankowości elektronicznej, która w trybie on-line wymienia dane z syste-
mem transakcyjnym banku. Również wspólna dla tych systemów jest platforma autoryzacji pozwalająca na wyko-
rzystanie różnorodnych metod identyfikacji i autoryzacji klientów.

InterComp

System InterComp jest systemem bankowości internetowej dla klientów detalicznych. Pozwala na dokonywa-
nie poprzez przeglądarkę internetową standardowych operacji na rachunkach bankowych. Możliwe jest zatem 
podglądanie stanu rachunku, historii operacji, pełna obsługa przelewów, lokat i zleceń stałych oraz zastrzega-
nie dokumentów, awizowanie gotówki do wypłaty itp. 
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Corporate InterComp

Corporate InterComp został przygotowany z myślą o obsłudze internetowej klientów korporacyjnych banku. 
W systemie zostały wprowadzone funkcje elektronicznego podpisu kartą mikroprocesorową, możliwość wpro-
wadzania przelewów paczkami, zatwierdzanie operacji na „drugą rękę”, import przelewów z zewnętrznych zbio-
rów, eksport wyciągów w dowolnym formacie i wiele innych typowych dotychczas tylko dla systemów Home 
Banking. Istotną zaletą rozwiązania jest fakt, że po stronie klienta nie jest instalowana żadna aplikacja – do 
użytkowania systemu wystarcza standardowa przeglądarka internetowa. 

IntraComp 

IntraComp jest aplikacją przeznaczoną dla agentów Call Center. Dzięki niej mogą oni dokonywać operacji na 
rachunkach w imieniu klientów banku. IntraComp jest zintegrowany z infrastrukturą telekomunikacyjną, dzięki 
czemu możliwe jest identyfikowanie dzwoniącego klienta oraz automatyczna prezentacja agentowi ekranu z je-
go danymi. 

TeleComp

TeleComp umożliwia klientowi banku telefoniczne otrzymanie informacji dotyczących wysokości salda na jego 
rachunku, aktualnych kursów walut, tabeli oprocentowania oraz informacji o najnowszych produktach i usługach 
banku. Dodatkowo możliwe jest zakładanie lokat, składanie poleceń przelewów oraz odbieranie faksem wycią-
gów z rachunku. Wszystko to klient osiąga automatycznie, dzwoniąc na wskazany przez bank numer telefonu. 

SMSComp

Dzięki aplikacji SMSComp klient banku w każdej chwili może otrzymać informację o stanie swojego rachunku, 
zmianie salda, kursach walut lub historii dokonanych operacji. Informacje takie przesłane są na jego telefon 
komórkowy w formie krótkiej wiadomości tekstowej. Możliwe jest tą drogą również zakładanie lokat oraz składa-
nie poleceń przelewów na zdefiniowane w banku rachunki. 

def3000

Kompleksowy System Informatyczny dla Banków o nazwie def3000 jest najnowszym produktem COMP Rzeszów S.A. 
W jego budowie wykorzystano doświadczenia zdobyte w czasie ponaddwunastoletniej działalności na polskim rynku 
producentów oprogramowania dla bankowości. Jest on następcą systemu def2000 wdrażanego przez rzeszowski 
COMP w funkcjonujących w Polsce bankach. Oprócz rachunków bieżących, depozytów i kredytów def3000 zapew-
nia także obsługę operacji rynku międzybankowego oraz portfela papierów wartościowych banku i klientów banku. 
System raportowania wewnętrznego spełniający standardy obowiązujące w bankach Unii Europejskiej, bazujący na 
Hurtowni Danych wspomaga zarządzanie ryzykiem oraz pozwala ocenić rentowność produktów, jednostek organiza-
cyjnych i klientów. Dzięki systemom TeleComp, IntraComp i InterComp klienci mogą korzystać z usług banku poprzez 
telefon lub Internet. Poza ciekawymi rozwiązaniami funkcjonalnymi def3000 charakteryzuje się również nowoczesną 
technologią – pracuje w architekturze trójwarstwowej z wykorzystaniem bazy danych Oracle i serwera aplikacji. 

Pozostałe systemy bankowe

SKK-BIK

System Komunikacji Kredytowej-BIK (SKK-BIK) jest systemem informatycznym wspomagającym proces przygo-
towywania przez banki wsadów z danymi dla Biura Informacji Kredytowej S.A.. Jest jednym z trzech tego typu 
rozwiązań certyfikowanych przez BIK S.A.. Gwarantowana jest tym samym zgodność wsadów przygotowywa-
nych za pomocą systemu z wymaganiami Biura Informacji Kredytowej. 

CompCard

System CompCard funkcjonuje na poziomie Centrali Banku i przeznaczony jest do ewidencji kart płatniczych 
oraz do rozliczania transakcji dokonanych za ich pomocą. CompCard 2000 przystosowany jest do obsługi róż-
nego rodzaju kart płatniczych: PolCard, VISA, MasterCard, Maestro. Ważną cechą systemu jest możliwość auto-
ryzacji transakcji w trybie on-line.

MultiComp

System elektronicznych rozliczeń wykorzystywany w bankach zrzeszających do rozliczeń z bankami spółdziel-
czymi, a także w bankach komercyjnych do wspomagania masowych rozliczeń z klientami takimi jak telewizja 
kablowa czy telefonia komórkowa. 

SET-BS

System elektronicznych rozliczeń przeznaczony dla banków spółdzielczych umożliwiający rozliczenia z bankiem 
zrzeszającym. SET-BS jest następcą systemu SEWIB-BS wdrożonego przez rzeszowski COMP w ponad 800 
jednostkach banków spółdzielczych. 

1.1.2. Oprogramowanie dla przedsiębiorstw 

MAAT 

MAAT jest zaawansowanym systemem klasy MRPII/ERP dedykowanym dla przedsiębiorstw produkcyjnych, han-
dlowych i transportowych, zarówno jedno-, jak i wielozakładowych. Swoją funkcjonalnością obejmuje wszystkie 
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obszary działalności przedsiębiorstwa: finanse i księgowość, majątek trwały, logistyka, produkcja oraz kadry i płace. 
MAAT współpracuje z systemem FARAON, należącym do klasy systemów wspomagających podejmowanie decyzji, 
przeznaczonym dla osób zarządzających, działów analiz i controllingu. 

Faraon

Faraon zbudowany został przy użyciu wielowymiarowych narzędzi Oracle Financial Analyzer zaliczanych do klasy 
OLAP (On Line Analytical Processing). System dedykowany jest dla kadry zarządzającej i stanowi cenne uzupełnie-
nie istniejących w przedsiębiorstwie systemów informatycznych o informację zarządczą. Oprócz gromadzenia i anali-
zy informacji dotyczącej bieżącej działalności firmy i umożliwia prowadzenie procesów planowania i budżetowania 
oraz może stanowić podstawę funkcjonowania działu controllingu. Wdrożenie tego typu rozwiązania sprawia, że 
w stosunkowo krótkim czasie zneutralizowane są słabości wynikające z braku zintegrowanego systemu informatycz-
nego, a osoby zarządzające mają bezpośredni i szybki dostęp do aktualnych raportów dotyczących działania firmy. 

System Sterowania Produkcją

System Sterowania Produkcją (SSP) przeznaczony jest dla firm produkcyjnych z branży farmaceutycznej, chemicz-
nej i spożywczej. Zapewnia sterowanie procesami produkcyjnymi zgodnie z normami GMP (Good Manufacturing 
Practice).

1.1.3. Centrum Usług Internetowych

Zbudowane przez COMP Rzeszów S.A. Centrum Usług Internetowych jest rozwiązaniem oursourcingowym dedy-
kowanym dla małych i średnich banków, przedsiębiorstw oraz zakładów energetycznych. Centrum Usług Interne-
towych świadczy usługi w zakresie bankowości internetowej dla klientów instytucjonalnych i detalicznych. Centrum 
oferuje również systemy bankowości telefonicznej oraz z wykorzystaniem SMS. Oferując obsługę internetową klien-
ta, Spółka zdecydowanie wkroczyła na rynek usług dla zakładów energetycznych. Dodatkowo w zakresie oferty 
Centrum jest utrzymywanie witryn internetowych i kont poczty elektronicznej.

1.1.4. Centrum Przetwarzania Danych

Zbudowane przez Spółkę Centrum Przetwarzania Danych świadczy kompleksowe usługi w zakresie outsourcingu 
systemów bankowych.

Obecnie świadczy tego rodzaju usługi dla Nykredit Banku Hipotecznego S.A. W zakresie tej umowy świadczone 
przez CPD usługi obejmują m.in. administrowanie sprzętem będącym własnością Spółki, administrowanie system 
bankowym (wykonywanie procedur back up oraz archiwizacji, wykonywanie bieżących oraz okresowych raportów 
– zamykanie dnia, miesiąca czy roku). 

Docelowo CPD ma obsługiwać również innych klientów w zakresie outsourcingu systemów bankowych.

1.2. Działalność w zakresie integracji systemów
Na ofertę Emitenta w zakresie integracji rozwiązań informatycznych składa się zagregowana grupa rozwiązań 
i usług. W ramach każdej z nich oferowane są rozwiązania i usługi podzielone na elementy składowe (konkretne roz-
wiązania, usługi i produkty oferowane klientom).

1.2.1. Sieci LAN/WAN

Budynek inteligentny

Pojęciem „inteligentny budynek” określa się obiekt, w którym użytkownicy mają zapewniony wysoki standard i bez-
pieczeństwo pracy, a jego właściciel obniżone koszty jego eksploatacji. Pogodzenie tych pozornie wykluczających 
się założeń możliwe jest poprzez właściwe zaprojektowanie i wykonanie zintegrowanych systemów automatyki 
budynkowej, systemów zabezpieczeń oraz systemów instalacji teletechnicznych. Systemy inteligentnego budynku 
można podzielić na takie, które odpowiadają za bezpieczeństwo oraz za komfort i eksploatację. Nadrzędnym ele-
mentem w stosunku do nich jest system integrujący, tzw. system zarządzania budynkiem (BMS – Building Manage-
ment System).

Elementy składowe:

– Systemy Zarzadzania Budynkiem (Building Management Systems),

– Systemy Zapewniające Bezpieczeństwo Budynku (Building Security),

– Systemy Zapewniające Komfort i Eksploatację Budynku (Building Comfort & Operation).

Struktura sieciowa

COMP Rzeszów S.A. świadczy kompleksowe usługi w zakresie projektowania, budowy oraz eksploatacji sieci trans-
misji danych. Oferujemy klientom kompleksowe rozwiązania, poczynając od analizy potrzeb, poprzez projekt, aż do 
wykonania i odbioru technicznego zaprojektowanej struktury sieciowej. W skład oferty wchodzą także rozwiązania 
integrujące przesyłanie danych z przekazami multimedialnymi, takimi jak dźwięk i wideo. W ramach realizowanych 
prac projektowo-wdrożeniowych Spółka prowadzi także w imieniu klienta współpracę z operatorami telekomunika-
cyjnymi.
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Elementy składowe:

– Połączenia Przewodowe i Stacjonarne (Wire & Stationary Communication Links),

– Połączenia Bezprzewodowe i Mobilne (Wireless & Mobile Communication Links),

– Punkty Styku z Sieciami Zewnętrznymi (Contact Points to External Networks),

– Transmisja Danych Multimedialnych (Multimedia over IP),

– Optymalizacja Struktury Sieciowej (Optimalization of Network Structure).

Efektywność dostępu i pasma
W celu zaspokajania potrzeb użytkowników do korzystania z usług elektronicznych stosuje się systemy kontroli 
pasma, umożliwiające równy lub preferowany dostęp do usług, systemy buforujące (Cache), przyspieszające 
komunikację z usługami często wykorzystywanymi oraz systemy rozkładania ruchu dla usług mocno obciążanych, 
a także metody zwiększania wydajności usług poprzez ich odpowiednią konfigurację. Wszystkie wykonywane przez 
COMP Rzeszów S.A. zabiegi związane z metodą dostępu do usług sieciowych mają na celu zwiększenie komfortu 
pracy użytkowników oraz zapewnienie niemalże stuprocentowej dostępności usług niezależnie od obciążenia sys-
temów informatycznych lub awarii struktury sieciowej i serwerów.

Elementy składowe:

– Systemy Buforujące (Cache Systems),

– Sterowanie Pasmem (Quality of Service),

– Podział Obciążenia (Load Balancing),

– Optymalizacja Konfiguracji Usług (Optimalization of Service Configuration).

1.2.2. UNIX – systemy klastrowe

Awarie systemów informatycznych wymuszają budowę rozwiązań o wysokiej niezawodności, dostępności oraz ska-
lowalności. Warunki te spełniają grupy serwerów zwanych systemami klastrowymi, połączone ze sobą i widziane 
jako pojedynczy system. W dobie aplikacji obsługujących procesy biznesowe poprzez kanały elektroniczne dostęp-
ne w rygorze 24x7x365, systemy klastrowe zapewniają wysoką dostępność usług, na poziomie nie mniejszym niż 
99,99% w stosunku rocznym oraz wysoką skalowalność, gwarantującą możliwość ich elastycznej rozbudowy 
w przyszłości.

1.2.3. UNIX – systemy serwerowe
Zadaniem systemów serwerowych opartych o wydajne technologie procesorowe, takie jak RISC i Itanium2, jest 
zapewnienie odpowiedniej mocy obliczeniowej. Dostarczane konfiguracje obejmują pełen zakres zastosowań biz-
nesowych, począwszy od specjalizowanych serwerów do obsługi aplikacji internetowych typu „blade”, aż po wyso-
ce wydajne i skalowalne maszyny klasy „high-end” przeznaczone dla centrów przetwarzania danych.

Wieloletnie doświadczenia pozwoliły Spółce opracować schematy skalowania systemów serwerowych pod specy-
ficzne wymagania środowisk aplikacyjnych i bazodanowych.

1.2.4. Inne systemy serwerowe

Przetwarzanie danych
W ramach tego obszaru COMP Rzeszów S.A. dostarcza skonfigurowane i zoptymalizowane pod względem wydaj-
nościowym i niezawodnościowym kompleksowe systemy przetwarzania danych na potrzeby oferowanych syste-
mów aplikacyjnych (zarówno własnej produkcji, jak i innych producentów).

Elementy składowe:

– Pamięci Masowe (Mass Storage),

– Bazy Danych (Databases),

– Systemy Archiwizacji i Back up (Archive & Backup Systems).

1.2.5. Systemy bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo systemów sieciowych
Współczesne firmy i instytucje muszą mieć pełną kontrolę nad rodzajem oraz zasadami przepływu informacji w sie-
ciowych systemach informatycznych. Mając to na uwadze, Emitent oferuje rozwiązania zapewniające optymalny 
poziom ochrony danych przetwarzanych w systemach informatycznych oraz przesyłanych w ramach sieci publicz-
nych i prywatnych. Oferta obejmuje m.in.:

– Zapory Sieciowe i Punktowe (Firewalls),

– Wykrywanie i Zapobieganie Włamaniom (Intrusion Detection & Prevention),

– Kontrola Kontekstowa (Content Control),
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– Bezpieczeństwo Transmisji (Transmission Security),

– Optymalizacja Konfiguracji Systemu Operacyjnego (Optimalization of OS Configuration).

Bezpieczeństwo zasobów i usług
Oferowane przez COMP Rzeszów S.A. rozwiązania umożliwiają w pełni zachowanie podstawowych elementów bez-
pieczeństwa zasobów i usług, jakimi są: silne uwierzytelnienie, autoryzacja użytkowników oraz rejestracja zdarzeń 
i operacji wykonanych przez użytkownika oraz zachowanie poufności, integralności danych, jak i niezaprzeczalno-
ści operacji wykonywanych na etapie przetwarzania i transmisji informacji.

Elementy składowe:

– Uwierzytelnianie, Autoryzacja i Rejestracja (Authentication, Authorization & Accounting),

– Infrastruktura Klucza Publicznego (Public Key Infrastructure),

– Pojedyncza Rejestracja (Single Sign-On),

– Szyfrowanie Zasobów (Resource Encryption).

Audyt bezpieczeństwa teleinformatycznego
Wszystkie wykonywane przez COMP Rzeszów S.A. prace audytowe prowadzone są według przyjętych aktualnych 
międzynarodowych i europejskich norm i standardów oraz ich polskich odpowiedników. Wykorzystywana jest także 
metodyka LP-A (pierwsza polska metodyka przeprowadzania audytu bezpieczeństwa teleinformatycznego zgodna 
ze standardem BS 7799).

Elementy składowe:

– Inwentaryzacja i Klasyfikacja Zasobów (Asset Classification and Control),

– Analiza Ryzyka (Risk Analysis),

– Inspekcja Techniczna (Technical Inspection),

– Polityka i Procedury Bezpieczeństwa (Security Policy & Procedures),

– Zarządzanie Bezpieczeństwem (Security Management).

1.2.6. Pozostały sprzęt i oprogramowanie

Usługi dla użytkowników
W ramach usług dla użytkowników Spółka oferuje:

– Systemy Portalowe (Portal Systems),

– Systemy Centralnego Kalendarza (Calendar Systems),

– Systemy Pracy Grupowej (Workgroup Systems),

– Systemy Poczty Elektronicznej (Messaging Systems),

– Systemy WWW (Web Services).

Zarządzanie strukturą IT
W ramach zarządzania strukturą teleinformatyczną COMP Rzeszów S.A. oferuje rozwiązania odpowiedzialne za 
zarządzanie sieciami, serwerami, bazami danych, stacjami roboczymi i użytkownikami, a także zarządzanie na 
poziomie biznesowym, rozumiane jako między innymi zarządzanie istotnymi aplikacjami, problemami (HelpDesk, 
zarządzanie zmianami) oraz wspieranie procesów podejmowania decyzji.

Elementy składowe:

– Zarządzanie Strukturą Sieci (Network Management),

– Zarządzanie Systemami Operacyjnymi i Aplikacjami (Application and System Management),

– Zarządzanie Użytkownikami (User Management),

– Systemy Wspomagania Działu IT (HelpDesk Systems).

Serwis i wsparcie techniczne
W ramach COMP Rzeszów S.A. funkcjonuje centrum serwisu i nadzoru, świadczące profesjonalne usługi serwisu 
systemów informatycznych oraz sprzętu komputerowego na terenie całego kraju. Działa ono w oparciu o sieć pla-
cówek i współpracę z partnerami serwisowymi. Usługi centrum zapewniają klientom Spółki ciągłość i komfort pracy. 
Świadczone usługi serwisu, nadzoru eksploatacyjnego oraz wsparcia technicznego są realizowane na specjalnych 
warunkach dostosowanych do indywidualnych potrzeb i wymagań klienta. Zawierane umowy serwisowe określają 
gwarantowany czas naprawy, tryb i sposób przeprowadzania przeglądów okresowych oraz zapewniają gotowość 
serwisową 24 godziny na dobę przez 365 dni w roku.
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Centrum serwisu i nadzoru oferuje:

– Standardowy Serwis Sprzętu Informatycznego (Standard IT Equipment Service),

– Rozszerzony Serwis Gwarancyjny i Pogwarancyjny (Expanded Guarantee & Post-Guarantee Service),

– Nadzór Eksploatacyjny i Wsparcie Techniczne (Technical Supervision & Support),

– Monitoring Systemów Informatycznych (IT System Monitoring).

COMP Rzeszów S.A. posiada również zrealizowane projekty poza granicami kraju. Dla firmy ubezpieczeniowej 
Interpolis w Irlandii wdrożył system informatyczny Portfolio Management System (poprzednik i-Force1) do zarzą-
dzania aktywami typu obligacje, akcje, depozyty i rachunki finansowe w różnych walutach. Z kolei Bank Pekao 
Ukraina Ltd pracuje na zaimplementowanym przez COMP Rzeszów kompleksowym systemie informatycznym obej-
mującym zarówno obsługę transakcji, jak i elementy zarządzania bankiem. Ze środków pozyskanych z oferty 
publicznej Akcji serii B i w oparciu o inwestycję kapitałową w spółkę na Słowacji Emitent zamierza rozpocząć budo-
wę Centrum Oprogramowania w Europie Środkowo-Wschodniej. Ta inwestycja umożliwi Spółce silne wejście ze 
swoją ofertą na zagraniczne rynki tego regionu.

2.  Charakterystyka otoczenia Emitenta i Grupy Kapitałowej  
oraz pozycja Spółki na rynku 

Polski rynek IT corocznie odnotowuje wzrost wartości przy jednoczesnym spadku dynamiki w latach 2000-2002. 
Główną tego przyczyną był znaczny spadek tempa wzrostu PKB, z poziomu 4-7% w latach 1995-2000 do zaled-
wie 1-1,3% w latach 2001-2002 i związane z tym zmniejszenie budżetów na informatyzację przedsiębiorstw. 
W konsekwencji klienci dokładniej określają swoje potrzeby, które ogniskują się na zwiększaniu efektywności 
firmy i wprowadzaniu oszczędności. W efekcie po okresie rozkwitu w latach dziewięćdziesiątych i stagnacji lat 
2001, 2002 rynek IT stał się bardziej dojrzały, o dużym nasyceniu sprzętem i wciąż znacznych potrzebach 
w zakresie oprogramowania do wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem. W roku 2003 nastąpiło odwróce-
nie niekorzystnej tendencji spadkowej dynamiki rynku IT w Polsce. W ubiegłym roku rynek ten odnotował wzrost 
wartości na poziomie 3,8%. 

Wartość polskiego rynku IT w latach 1996-2003 (w mld zł)
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Źródło: Teleinfo 
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Zauważalna jest zależność co najmniej 2-, 3-krotnie wyższej dynamiki rynku IT niż wzrostu produktu krajowego brut-
to, co obrazuje poniższy wykres:

Zestawienie dynamiki PKB i rynku IT w Polsce w latach 1996-2003 (%)

48,4

15,6

36, 3

16,9

5,6
2,4 3,8

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

PKB rynek IT

6,8 4,8 4,1 4,0 1,0 1,3 3,7

Źródło: Teleinfo

Według firm badających rynek IT (DIS, EITO, IDC) informatyka w Polsce również w najbliższych latach odnotowywać 
będzie wzrost. Jedną z przyczyn jest konieczność dorównania standardom europejskim. W konsekwencji przewidywany 
przez EITO poziom wydatków na informatykę w Polsce będzie należał do najwyższych w Europie Środkowej. Do roku 
2005 rosnąć one będą o 12% rocznie, zaś oczekiwany w roku 2004 wzrost rynku IT w Europie ma wynieść 3,1%.

Polski rynek IT można podzielić na rynek sprzętu, oprogramowania i usług.

Strukturę polskiego rynku IT w tym podziale przedstawia tabela poniżej:

Tabela 22. Struktura polskiego rynku IT w latach 1998-2003

Wyszczegól- 
nienie

2003 r. 2002 r. 2001 r. 2000 r. 1999 r. 1998 r.
wartość 
mln zł

udział 
%

wartość 
mln zł

udział 
%

wartość 
mln zł

udział 
%

wartość 
mln zł

udział 
%

wartość 
mln zł

udział 
%

wartość 
mln zł

udział 
%

Sprzęt 5.968 46,0 5.934 47,5 5.839 47,9 5.910 51,2 5.678 57,5 4.208 58,1
Usługi 4.269 32,9 3.954 31,7 3.840 31,5 3.394 29,4 2.478 25,1 1.782 24,6
Oprogramo-
wanie 2.738 21,1 2.591 20,8 2.511 20,6 2.239 19,4 1.718 17,4 1.253 17,3

Razem 12.975 100,0 12.480 100,0 12.190 100,0 11.543 100,0 9.874 100,0 7.243 100,0

Źródło: Teleinfo 

Największy udział w rynku ma produkcja i sprzedaż sprzętu komputerowego (46% w 2003 r.). Udział tego segmen-
tu w rynku IT cechuje jednak wyraźna tendencja spadkowa na korzyść produkcji i sprzedaży oprogramowania oraz 
specjalistycznych usług integratorskich. Dwa ostatnie wymienione segmenty odnotowują coroczny wzrost udziału 
w rynku i łącznie w 2003 r. stanowiły ponad połowę rynku (54%). 

Poniżej przedstawione zostało porównanie dynamiki poszczególnych sektorów rynku IT w Polsce:

Zmiana struktury rynku IT w latach 1998-2003
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Taka specyfika rynku sprzyja rozwojowi firm świadczących kompleksowe usługi integracyjne, które rozpoznają 
aktualną sytuację klienta, pomagają zidentyfikować jego potrzeby i proponują optymalne rozwiązania istniejących 
problemów. Po fazie rozpoznawczej integrator dostarcza oprogramowanie i sprzęt oraz dokonuje ich zintegrowania 
i wdrożenia oprogramowania. Towarzyszą zazwyczaj temu szkolenia pracowników klienta. Po fazie integracyjno-
-wdrożeniowej firma świadczy usługi serwisowe i konserwacyjne. Taka kompleksowa obsługa klienta jest aktualnie 
dominującym trendem i działalność Emitenta jest z nim zgodna. Dodatkowo Spółka oferuje własne oprogramowa-
nie, co znacząco wpływa na wzrost rentowności sprzedaży. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, iż rynek oprogra-
mowania odnotowuje dynamikę wzrostu wyższą niż cały rynek IT, a w jego ramach najszybszy rozwój dotyczy rynku 
aplikacji bankowych, w których produkcji, oferowaniu i wdrażaniu od lat specjalizuje się Emitent.

Podmioty prowadzące działalność w zakresie integracji pracują nad określoną specjalizacją, a opanowanie niszy 
rynkowej pozwala uzyskać im zdecydowaną przewagę konkurencyjną nie tylko w jej ramach. Wymusza to współ-
pracę z wyspecjalizowanym podmiotem przy bardziej złożonych projektach.

Spółka opanowała wybrane, atrakcyjne, niszowe segmenty polskiego rynku IT. Jest absolutnym liderem na rynku 
banków hipotecznych. Wszystkie tego typu placówki w kraju pracują na systemie opracowanym i wdrożonym przez 
COMP Rzeszów (CHEOPS):

– RHEINHYP-BRE Bank Hipoteczny S.A., 

– Śląski Bank Hipoteczny S.A., 

– HypoVereinsbank Bank Hipoteczny S.A., 

– Nykredit Bank Hipoteczny S.A.

Podobnie Emitent posiada silną pozycję na rynku oprogramowania dla banków samochodowych. System HELIOS pro-
dukcji COMP Rzeszów został wdrożony w Volkswagen Bank Polska S.A. oraz Volkswagen Leasing Polska Sp. z o.o. 

Około 35% banków spółdzielczych w Polsce jest wyposażone w systemy oferowane przez Spółkę. 

Przyrostowi ulega liczba banków uniwersalnych, które zastosowały system def2000 opracowany przez Emitenta:

– Bank Gospodarstwa Krajowego (w trakcie realizacji), 

– Bank Pocztowy S.A., 

– DOMINET Bank S.A., 

– Bank Ochrony Środowiska S.A., 

– LUKAS Bank S.A., 

– Bank Przemysłowy S.A., 

– Euro Bank S.A., 

– Deutsche Bank PBC S.A. (w zakresie obsługi Departamentu Skarbu, Hurtowni Danych, bankowości internetowej), 

– INVEST-BANK S.A. (w zakresie obsługi Departamentu Skarbu), 

– Société Genérale (w zakresie obsługi Departamentu Skarbu), 

– PKO BP S.A. Region Katowice (Hurtownia Danych), 

– Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. (System Monitorowania Kredytów RING). 

Swoje rozwiązania Emitent wprowadził również w trzech bankach regionalnych (Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., 
Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A., Mazowiecki Bank Regionalny S.A.).

W kategorii pozostałych instytucji finansowych w 2003 r. dominowali odbiorcy z sektora ubezpieczeniowego. 
Zarząd oczekuje wzrostu udziału Grupy Kapitałowej Emitenta w tym sektorze w wyniku akwizycji na Słowacji. 

Spółka prowadzi też ekspansję na rynku oprogramowania dla przedsiębiorstw (około dwudziestu wdrożeń – syste-
my: FARAON, MAAT, System Sterowania Produkcją).

Banki i inne instytucje finansowe, oczekując obniżenia kosztów prowadzenia działalności, zwiększają zainteresowa-
nie oddawaniem w outsourcing swoich zewnętrznych portali. Poszukiwane są również rozwiązania automatyzujące 
obsługę bankomatów i reklamacji związanych z kartami płatniczymi. Rozważane są możliwości wydzielania części 
infrastruktury informatycznej ze struktury przedsiębiorstwa. Przy znacznym rozdrobnieniu zarówno rynku instytucji 
finansowych, jak i wszystkich przedsiębiorstw nie jest możliwe osiągnięcie zadowalającego efektu skali rozłożenia 
kosztów inwestycji w informatykę na odpowiednio dużą liczbę klientów. Efekt ten pozwala osiągnąć właśnie out-
sourcing usług informatycznych. W konsekwencji usługi outsourcingowe odnotowują znaczny wzrost (około 20% 
w 2003 r.). Podmiotów świadczących usługi outsourcingu IT przybyło z 88 w 2001 r. do 127 w roku 2002.

Również ten segment został uwzględniony przez Emitenta i jest obsługiwany poprzez Centrum Usług Internetowych 
oraz Centrum Przetwarzania Danych.

Wśród firm IT działających na rynku bankowo-finansowym zauważalna jest tendencja do konsolidacji. Na tym rynku 
funkcjonują dwie duże grupy: 
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– Prokom Software oraz Softbank wraz z podmiotem zależnym – Epsilo (połączone Wonlok, Saba, Novum)  
(przychody z obsługi sektora bankowego w 2002 r. – 424 mln zł),

– podmioty skupione wokół ComputerLandu i Polsoftu (przychody z obsługi sektora bankowego w 2002 r.  
– 265 mln zł,

– Na mniejszą skalę na tym rynku działają Ster-Projekt (96 mln zł), Talex (94 mln zł) oraz Grupa Kapitałowa COMP 
Rzeszów (87 mln zł), wśród których COMP Rzeszów S.A. wyróżnia się jedną z największych dynamik rozwoju na 
rynku.

Udział rzeszowskiego COMP w rynku sprzedaży aplikacji dla sektora bankowego przedstawia się następująco:

Tabela 23. Udział Emitenta w rynku aplikacji dla sektora bankowego (2003 r.)

Wyszczególnienie Udział
Banki spółdzielcze 35%
Banki małe (fundusze własne brutto do 30 mln PLN) 45%
Banki średnie (fundusze własne od 30 mln do 100 mln PLN) 50%
Banki duże (fundusze własne od 100 mln do 1000 mln PLN) 43%

Banki bardzo duże (fundusze własne powyżej 1000 mln PLN) 
realizacja projektów  

dla PKO Bank Polski S.A. Region 
Katowice oraz dla BGŻ S.A.

Źródło: Emitent

Udział rzeszowskiego COMP w pozostałych rynkach (oprogramowania dla przedsiębiorstw, administracji) nie jest 
jeszcze bardzo istotny. Wyniki roku 2003 pokazują, że dywersyfikacja działalności powinna być kontynuowana. 
Znaczący wzrost sprzedaży produktów Pionu Integracji powinien sprawić, że wyniki Spółki w tym zakresie będą 
znaczące w rankingach za rok 2003. 

Emitent od lat zajmuje trzecią pozycję wśród polskich producentów oprogramowania dla sektora bankowo-finanso-
wego*.

Raport o rynku IT Teleinfo 500 za 2002 r. wskazuje na następujące wysokie pozycje Spółki:

5. miejsce wśród producentów oprogramowania finansowo-bankowego w Polsce *,

6. miejsce wśród firm integracyjnych o największej rentowności,

7. miejsce wśród firm integracyjnych o największym zysku brutto,

8. miejsce wśród firm o największym udziale oprogramowania w kontraktach integracyjnych,

8. miejsce wśród firm o największym udziale sprzętu w kontraktach integracyjnych,

9. miejsce wśród firm integracyjnych o największym zysku netto,

11. miejsce pod względem wysokości wskaźnika rentowności brutto wśród firm o przychodzie powyżej 40 mln zł,

12. miejsce pod względem wysokości wskaźnika rentowności kapitału własnego,

13. miejsce wśród największych integratorów aplikacyjnych w Polsce,

14. miejsce pod względem wielkości zysku brutto,

15. miejsce pod względem wysokości wskaźnika rentowności netto wśród firm o przychodzie powyżej 40 mln zł,

16. miejsce wśród największych firm informatycznych realizujących usługi serwisowe,

18. miejsce pod względem wielkości zysku netto, 

18. miejsce wśród największych integratorów systemowych w Polsce,

20. miejsce wśród największych firm informatycznych realizujących usługi wdrożeniowe.

Emitent został skwalifikowany na 29. miejscu spośród 10 tys. producentów nowoczesnych technologii w Euro-
pie Środkowo-Wschodniej, w rankingu Fast 50 Central Europe 2003 – Kategoria Top 40. Program jest organizo-
wany przez firmę Deloitte & Touche. Kryterium oceny stanowiła dynamika wzrostu przychodu za okres ostat-
nich trzech lat. 

*  Zgodnie z informacją uzyskaną od Emitenta, spółki: Fiserv Polska Sp. z o.o. oraz Sanchez Computer Associates Sp. z o.o. 
reprezentują rozwiązania zagranicznych producentów oprogramowania 
[w rankingu omyłkowo podano błędną wartość przychodów ze sprzedaży oprogramowania finansowo-bankowego – powinno 
być: 26.785 tys. zł] 
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3. Główne rynki zbytu
COMP Rzeszów S.A. realizuje sprzedaż prawie wyłącznie w oparciu o rynek krajowy. Sprzedaż eksportowa Emi-
tenta realizowana była głównie na rzecz irlandzkiej firmy ubezpieczeniowej Interpolis oraz dla Banku Pekao Ukra-
ina Ltd. Sprzedaż kierowana jest do krajowych instytucji bankowych i finansowych, a także przedsiębiorstw i admi-
nistracji. Wyszczególnienie sprzedaży Emitenta w podziale na głównych odbiorców zostało przedstawione w roz-
dziale V pkt 7 Prospektu. Strukturę geograficzną sprzedaży w podziale na rynki zbytu według głównych grup asor-
tymentowych przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 24.  Struktura przychodów ze sprzedaży Emitenta w podziale na rynki krajowe i zagraniczne, według asorty-
mentów (tys. zł)

Wyszczególnienie
I-III 2004 r. 2003 r. 2002 r. 2001 r.*

kraj eksport kraj eksport kraj eksport kraj eksport

1. Integracja 7.622 0 55.568 0 41.975 0 41.954 21

2. Oprogramowanie 9.812 78 41.301 2 38.841 66 48.516 1.188

3. Pozostałe 89 0 467 0 357 0 855 12

Razem 17.523 78 97.336 2 81.173 66 91.325 1.221

* rok obrotowy 2001 Emitenta obejmował okres 1.06.2000 r.-31.12.2001 r.
Źródło: Emitent

Tabela 25.  Struktura przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta w podziale na rynki krajowe i zagraniczne, 
według asortymentów (tys. zł) 

Wyszczególnienie
I-III 2004 r. 2003 r. 2002 r. 2001 r.*

kraj eksport kraj eksport kraj eksport kraj eksport

1. Integracja 7.942 0 57.069 0 43.428 0 50.742 21

2. Oprogramowanie 10.744 78 43.872 2 42.974 66 52.500 1.188

3. Pozostałe 106 0 506 0 437 0 879 12

Razem 18.792 78 101.447 2 86.839 66 104.121 1.221

* rok obrotowy Emitenta 2001 obejmował okres 1.06.2000 r.-31.12.2001 r.
Źródło: Emitent

4. Sezonowość produkcji i rynków zbytu 
Wielkość sprzedaży Emitenta podlega zjawisku sezonowości charakterystycznemu dla całej branży IT. W wyniku 
zmian w popycie, jakie występują w trakcie roku kalendarzowego, przychody ze sprzedaży osiągają zazwyczaj naj-
wyższą wartość w ostatnim kwartale roku kalendarzowego. Jest to spowodowane chęcią wykorzystania rocznych 
budżetów przez klientów Spółki.

Odzwierciedlenie tego zjawiska, choć w mniejszym stopniu, ma miejsce również w poziomie zapasów. Największy 
ich poziom osiągany jest w kwartale lub dwóch kwartałach poprzedzających okres kwartalny charakteryzujący się 
najwyższym poziomem przychodów ze sprzedaży. Wynika to z gromadzenia zapasów przed realizacją większych 
transakcji.

W 2003 r. sezonowość sprzedaży nie była zbieżna z typową tendencją w branży. Wynikało to z realizacji przez Spół-
kę w maju dużych dostaw sprzętu (ok. 18 mln zł).

Na poniższych wykresach zaprezentowano rozkład przychodów ze sprzedaży oraz zapasów Emitenta w układzie 
kwartalnym w latach 2001-2003.
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Sezonowość przychodów ze sprzedaży Emitenta w okresie I kw. 2001 r. – I kw. 2004 r. (tys. zł)
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Źródło: Emitent

Sezonowość zapasów Emitenta w okresie I kw. 2001 r. – I kw. 2004 r. (tys. zł)
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5. Wartość sprzedaży
Wartość sprzedaży Grupy Kapitałowej oraz Spółki za ostatnie trzy lata obrotowe przedstawiają poniższe tabele.

Tabela 26. Wartościowa struktura przychodów ze sprzedaży Emitenta (tys. zł)

Wyszczególnienie 1.01- 
-31.03.2004 r.

1.01- 
-31.12.2003 r.

1.01- 
-31.12.2002 r.

1.01- 
-31.12.2001 r.*

1.06.2000 r.- 
-31.12.2001 r.**

Przychody netto ze sprzedaży 17.601 97.338 81.239 60.361    92.546

Przychody ze sprzedaży  
produktów, w tym: 10.351 42.636 36.095 52.962    48.157

– kraj 10.273 42.634 36.013 51.904 47.068
– eksport 78 2 82 1.058    1.089

Przychody ze sprzedaży towarów  
i materiałów 7.250 54.702 45.144 7.399    44.389

– kraj 7.250 54.702 45.144  7.399    44.257
– eksport 0 0 0 0 132

* dane narastająco za okres 1.01.2001 r.-31.12.2001 r. (nie podlegały badaniu przez podmiot uprawniony) 
** rok obrotowy Emitenta 2001 r. obejmował okres od 1.06.2000 do 31.12.2001 r.
Źródło: Emitent

Tabela 27. Wartościowa struktura przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej (tys. zł)

Wyszczególnienie 1.01- 
-31.03.2004 r.

1.01- 
-31.12.2003 r.

1.01- 
-31.12.2002 r.

1.01- 
-31.12.2001 r.*

1.06.2000 r.- 
-31.12.2001 r.**

Przychody netto ze sprzedaży 18.870 101.449 86.905  b.d. 105.342
Przychody ze sprzedaży  
produktów, w tym: 11.226 45.098 37.819 b.d. 50.003

– kraj 11.148 45.096 37.737 b.d. 48.914
– eksport 78 2 82 b.d. 1.089

Przychody ze sprzedaży towarów  
i materiałów 7.644 56.351 49.086 b.d. 55.339

– kraj 7.644 56.351 49.086 b.d. 55.207
– eksport 0 0 0 b.d. 132

* Emitent nie sporządzał skonsolidowanych sprawozdań finansowych za okres 1.01.2001 r.-31.12.2001 r. 
** rok obrotowy Emitenta 2001 r. obejmował okres od 1.06.2000 do 31.12.2001 r.
Źródło: Emitent

Uwzględniając fakt, iż w przedstawionym okresie (2001-2003) prawie 100% sprzedaży Emitent realizował na terenie 
kraju, można zauważyć, iż największy udział w sprzedaży Emitenta miał region warszawski. Znaczący udział odnoto-
wały też regiony wrocławski i bydgoski. 

Wartość przychodów ze sprzedaży Emitenta uwzględniającą strukturę geograficzną, w tym głównych regionów 
kraju wyodrębnianych przez Emitenta przedstawia tabela poniżej.

Tabela 28. Geograficzna struktura przychodów ze sprzedaży Emitenta (tys. zł)

Wyszczególnienie
I kw. 2004 r. 2003 r. 2002 r. 2001 r.*

wartość udział wartość udział wartość udział wartość udział
Kraj, w tym regiony: 17.523 99,6 97.336 100,0 81.157 100,0 91.325 98,7

– Warszawa 6.163 35,0 40.600 41,7 24.364 30,0 28.440 31,1
– Wrocław 1.163 6,6 16.853 17,3 24.526 30,2 5.400 5,9
– Poznań 333 1,9 2.441 2,5 3.354 4,1 6.780 7,4
– Bydgoszcz 2.371 13,5 12.791 13,1 3.654 4,5 966 1,1
– Rzeszów 2.713 15,4 7.570 7,8 8.602 10,6 14.120 15,5
– Pozostałe 4.780 27,2 17.081 17,5 16.657 20,5 35.619    39,0

Eksport 78 0,4 2 0,0 82 0,1 1.221 1,3
Razem 17.601 100,0 97.338 100,0 81.239 100,0 92.546 100,0

* rok obrotowy 2001 obejmował okres 1.06.2000 r.-31.12.2001 r.
Źródło: Emitent

Dodatkowe informacje dotyczące struktury sprzedaży zostały zamieszczone w pkt 1 i 3 niniejszego rozdziału.
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6. Źródła zaopatrzenia 
Emitent, ze względu na charakter działalności oraz przyjęte zasady biznesowe, współpracuje z kilkoma dostawca-
mi, zarówno krajowymi, jak i zagranicznymi. 

Emitent przywiązuje dużą wagę do utrzymywania kontaktów z partnerami krajowymi. Przyjęcie takiej strategii umoż-
liwia świadczenie kompleksowych usług dla klientów. Z kolei współpraca z potentatami rynku światowego, gwaran-
tuje dostarczanie przez Spółkę rozwiązań zgodnych z technologicznymi trendami rozwoju informatyki światowej.

Największy udział w wartości dostaw Emitenta w roku 2003 miały spółki Prokom Software S.A. oraz DNS Polska Sp. 
z o.o. (obie z udziałem ponad 20%). Znaczącymi dostawcami w tym roku były też firmy Oracle Polska Sp. z o.o. oraz 
Tech Data Polska Sp. z o.o. (z udziałem ponad 5%).

W roku 2002 i roku obrotowym Emitenta 2001 największy udział w wartości dostaw miała spółka DNS Polska Sp. 
z o.o. (odpowiednio 19,5% i 15,4%). Ponad 5-procentowy udział w dostawach Emitenta w tych latach miały również 
firmy: Oracle Polska Sp. z o.o., Sun Microsystems Poland Sp. z o.o. oraz ALMA S.A.

Wartościowa struktura dostaw Emitenta w podziale na głównych dostawców została przedstawiona w tabelach 
poniżej. 

Tabela 29. Wartościowa struktura dostaw Emitenta w roku 2003 (tys. zł)

Wyszczególnienie
Wartość dostaw w roku 2003 Struktura 

dostawców  
(%)Ogółem Towary Usługi

Kraj, w tym:         62.961    49.757            13.204    98,6
PROKOM SOFTWARE S.A.         16.432             15.867            565    25,7
DNS POLSKA SP. Z O.O.         13.742            13.221    520    21,5
ORACLE POLSKA SP. Z O.O.         5.299          4.902     397    8,3
TECH DATA POLSKA SP. Z O.O.         4.429    4.398          32    6,9
ABC DATA SP. Z O.O.         2.305    2.302    3    3,6
SUN MICROSYSTEMS POLAND SP. Z O.O.         1.613    17    1.597    2,5
COMP S.A.          956    281    674    1,5
ECERT S.A.         800    0   800    1,3
VERACOMP S.A.         799    781    18    1,3
TECHMEX S.A.         654    654    0    1,0
Import, w tym:         883    293    590    1,4
OLOV CONSULTING LTD IRLANDIA         327    0   327    0,5
FAIRCOM EUROPE WŁOCHY         291    151    140    0,5
Dostawcy ogółem         63.845       50.050      13.795    100,0

Źródło: Emitent

Tabela 30. Wartościowa struktura dostaw Emitenta w roku 2002 (tys. zł)

Wyszczególnienie
Wartość dostaw w roku 2002 Struktura 

dostawców 
(%)Ogółem Towary Usługi

Kraj, w tym: 60.340  38.357  21.983  98,27 
DNS POLSKA SP. Z O.O. 11.957 11.673 284  19,47 
ORACLE POLSKA SP. Z O.O. 5.939  5.598  340  9,67 
ALMA S.A. 4.912  4.912 0  8,00 
SUN MICROSYSTEMS POLAND SP. Z O.O.  3.253  2.344  909  5,30 
PROKOM SOFTWARE S.A.  2.608  1.330 1.277  4,25 
ABC DATA SP. Z O.O.  1.487  1.482  6  2,42 
TECHMEX S.A.  1.239  1.239  0 2,02 
COMPUTERLAND S.A.  1.234  1.234 0  2,01 
TECH DATA POLSKA SP. Z O.O.  1.091  1.086  5  1,78 
DELL SP. Z O.O.  965  939  26  1,57 
AVNET SP. Z O.O.  686  686 0  1,12 
ZELMER S.A.  548 0  548  0,89 
VERACOMP S.A.  534  502  32  0,87 
GALKOM SP. Z O.O.  527 95  431  0,86 
Import, w tym: 1.062  368  695  1,73 
OLOV CONSULTING LTD IRLANDIA  537  0  537  0,87 
Dostawcy ogółem 61.402  38.725  22.678 100,00

Źródło: Emitent
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Tabela 31. Wartościowa struktura dostaw Emitenta w roku obrotowym 2001* (tys. zł)

Wyszczególnienie
Wartość dostaw w roku obrotowym 2001 Struktura 

dostawców 
(%)Ogółem Towary Usługi

Kraj, w tym:  53.311  38.651 14.660  93,3 
DNS POLSKA SP. Z O.O. 8.798  8.656  142  15,4 
ORACLE POLSKA SP. Z O.O. 3.818  3.325  493  6,7 
PROKOM SOFTWARE S.A. 2.767  1.013  1.754  4,8 
SUN MICROSYSTEMS POLAND SP. Z O.O. 2.126  1.110  1.016  3,7 
ABC DATA SP. Z O.O. 2.031  2.029 2  3,6 
HEWLETT-PACKARD POLSKA SP. Z O.O. 1.904  1.902 2  3,3 
TECHMEX S.A. 1.849  1.831 18  3,2 
COMP S.A. 1.475  1.325  150  2,6 
DELL SP. Z O.O. 1.408  1.372 37  2,5 
TECH DATA POLSKA SP. Z O.O. 1.389  1.388 0  2,4 
ARMA SP. Z O.O. 1.042  997 45  1,8 
INCOM S.A.  920  916 4  1,6 
STGROUP S.A.  863  862 1  1,5 
CALIFORNIA COMPUTER COMPANY  828  825 3  1,4 
Computer Communication Systems S.A.  825  825 0  1,4 
ABAS S.A.  726 15  711  1,3 
Regionalne Centrum Informatyki SP. Z O.O.  716  716 0  1,3 
GALKOM SP. Z O.O.  633 0  633  1,1 
COMP SOFT SP. Z O.O.  598  360  238  1,0 
POLKOMTEL S.A.  594  0  594  1,0 
ZELMER S.A.  535 0  535  0,9 
VERACOMP S.A.  532  489 44  0,9 
Import, w tym: 3.854  3.586  268  6,7 
SUN MICROSYSTEMS AB 2.990  2.990 0  5,2 
FAIRCOM EUROPE (WŁOCHY)  463  371 92  0,8 
OLOV CONSULTING LTD (IRLANDIA)  130 0 130  0,2 
Dostawcy ogółem  57.165 42.237 14.929 100,0

* rok obrotowy Emitenta 2001 obejmował okres 1.06.2000 r.-31.12.2001 r.
Źródło: Emitent

7. Uzależnienie od odbiorców i dostawców
Emitent posiada dobrze zdywersyfikowany portfel zamówień. W każdym z przedstawionych lat obrotowych Emi-
tent realizuje grupę kilkunastu kontraktów powyżej miliona złotych oraz szereg mniejszych kontraktów. W roku 
2003 dziesięcioprocentowy udział w sprzedaży Emitenta przekroczył Bank Pocztowy S.A. z siedzibą w Warszawie 
(11,6%) oraz PZU Życie S.A. z siedzibą w Warszawie (20,3%). W roku 2002 Emitent realizował kontrakty z LUKAS 
Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu oraz z DOMINET Bank S.A. z siedzibą w Lubinie, których wartość przekroczy-
ła odpowiednio 14,1% oraz 10,3% sprzedaży Emitenta. W roku obrotowym Emitenta 2001 nie wystąpił żaden 
odbiorca o udziale w przychodach ze sprzedaży powyżej 10%.

Występowanie w strukturze sprzedaży odbiorców o udziale powyżej dziesięciu procent należy do specyfiki branży. 
Jednocześnie nie oznacza to uzależnienia Emitenta od danego odbiorcy, ponieważ jest to sytuacja jednorazowa, 
niepowtarzająca się corocznie, lecz występująca w roku realizacji dostawy i wdrożenia systemu. 

Z podmiotami o udziale w sprzedaży powyżej 10% Emitent posiada podpisane następujące umowy:

Z LUKAS Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu – umowę ramową oraz umowy o wykonanie usług integracyjnych oraz 
dostawy oprogramowania i sprzętu informatycznego.

Z Bankiem Pocztowym S.A. z siedzibą w Warszawie – umowy o wykonanie usług integracyjnych oraz dostawy 
oprogramowania i sprzętu informatycznego.

Z DOMINET Bankiem S.A. z siedzibą w Lublinie – umowę o zasadach współpracy oraz umowy o wykonanie usług 
integracyjnych oraz dostawy oprogramowania i sprzętu informatycznego, a także umowę o świadczenie serwisu 
oprogramowania. 

Z PZU Życie S.A. z siedzibą w Warszawie – umowę na dostawę sprzętu i oprogramowania. Umowa ta została zre-
alizowana przed datą sporządzenia Prospektu.
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Strukturę sprzedaży Emitenta w podziale na odbiorców przedstawia poniższa tabela.

Tabela 32. Wartościowa struktura sprzedaży Emitenta według odbiorców (%)

Wyszczególnienie
Udział odbiorców w sprzedaży (%)

2003 r. 2002 r. 2001 r.*
Banki i instytucje finansowe 85,9 80,9 76,2
Banki uniwersalne i detaliczne 36,2 41,6 22,8
Bank Pocztowy S.A. 11,6 4,3 0,0
LUKAS Bank S.A. 6,8 14,1 3,4
BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. 5,1 4,0 4,9
DOMINET Bank S.A. 4,5 10,3 0,0
EURO BANK S.A. 4,3 1,3 2,1
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO 1,3 0,0 0,0
DEUTSCHE BANK PBC S.A. 0,9 1,6 1,3
BANK PRZEMYSŁOWY S.A. 0,7 3,6 4,1
BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A. 0,0 0,0 2,4
BANK INICJATYW SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH S.A. 0,0 0,0 1,1
PKO BP S.A. OR W KATOWICACH 0,0 0,0 1,0
POWSZECHNY BANK KREDYTOWY S.A. 0,0 0,0 0,7
POZOSTAŁE 0,0 2,4 1,6
Banki hipoteczne 6,9 5,8 12,5
NYKREDIT BANK HIPOTECZNY S.A. 3,2 0,0 0,0
RHEINHYP-BRE BANK HIPOTECZNY S.A. 2,6 3,6 5,1
HYPOVEREINSBANK BANK HIPOTECZNY S.A. 0,9 1,1 5,2
ŚLĄSKI BANK HIPOTECZNY S.A. 0,1 1,1 2,2
Banki regionalne 6,6 14,2 15,5
BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. 3,7 7,2 0,0
GOSPODARCZY BANK WIELKOPOLSKI S.A. 2,5 3,4 4,3
MAZOWIECKI BANK REGIONALNY S.A. 0,4 1,9 0,0
GOSPODARCZY BANK POŁUDNIOWO-ZACHODNI S.A. 0,0 0,0 2,9
MAŁOPOLSKI BANK REGIONALNY S.A. 0,0 0,0 2,5
LUBELSKI BANK REGIONALNY S.A. 0,0 0,0 1,7
POMORSKO-KUJAWSKI BANK REGIONALNY S.A. 0,0 0,0 1,3
RZESZOWSKI BANK REGIONALNY S.A. 0,0 0,0 1,1
WARMIŃSKO-MAZURSKI BANK REGIONALNY S.A. 0,0 0,0 0,8
POZOSTAŁE 0,0 1,8 0,8
Banki samochodowe 3,3 3,9 2,7
VOLKSWAGEN BANK POLSKA S.A. 3,0 3,9 2,7
DAIMLERCHRYSLER SERVICES BANK S.A. 0,3 0,0 0,0
Banki spółdzielcze 12,3 13,9 18,7
Inne instytucje finansowe 20,6 1,5 3,9
PZU ŻYCIE S.A. 20,3 0,5 0,3
VOLKSWAGEN LEASING POLSKA SP. Z O.O. 0,0 1,0 3,4
POZOSTAŁE 0,3 0,03 0,2
Przedsiębiorstwa 7,9 12,0 15,9
ICN POLFA RZESZÓW S.A. 1,2 0,9 0,6
KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. 1,7 4,8 0,0
GALKOM SP. Z O.O. 1,1 2,6 3,1
ARMA SP. Z O.O. 0,0 0,0 6,0
ZAMOJSKA KORPORACJA ENERGETYCZNA S.A. 0,0 0,0 1,3
RZESZOWSKI ZAKŁAD ENERGETYCZNY S.A. 0,0 0,0 1,2
POZOSTAŁE 4,0 3,7 3,7
Administracja 2,6 4,6 3,7
PODKARPACKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NFZ** 1,7 2,4 0,0
GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY 0,7 2,1 3,5
POZOSTAŁE 0,0003 0,2 0,1
Inne sektory 3,5 2,4 2,9
Eksport 0,002 0,1 1,3

* rok obrotowy 2001 obejmował okres 1.06.2000 r.-31.12.2001 r.
** w 2002 r. – PODKARPACKA REGIONALNA KASA CHORYCH
Źródło: Emitent
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Struktura dostaw Emitenta jest dobrze zdywersyfikowana. Spółka współpracuje z grupą dostawców. Szczegółową 
strukturę podmiotów zaopatrujących Emitenta przedstawiono w pkt 6 niniejszego rozdziału. 

Dostawcami przekraczającymi 10% wartości dostaw ogółem w roku 2003 były następujące podmioty:

– Prokom Software S.A. z siedzibą w Warszawie (25,7%), 

– DNS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (21,5%).

Również w roku 2002 i roku obrotowym Emitenta 2001 spółka DNS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie odno-
towała ponad 10-procentowy udział w wartości dostaw (odpowiednio 19,5% i 15,4%).

Na dzień sporządzenia Prospektu COMP Rzeszów jest stroną umowy o pozyskanie nabywców licencji i opiekę 
oprogramowania „Informix” zawartej z firmą Prokom Software S.A. z siedzibą w Warszawie.

Na dzień sporządzenia Prospektu obowiązują następujące umowy zawarte pomiędzy Spółką a DNS Polska Sp. z o.o. 
z siedzibą w Krakowie:

– umowa o świadczenie usług w ramach programu „Gwarantowana wymiana” oraz

– porozumienie w sprawie zakupu sprzętu komputerowego.

W opinii Zarządu Emitenta dostawcy nie determinują kondycji finansowej Emitenta. Towary nabywane przez Emi-
tenta od polskich dostawców wymienionych w pkt 6 niniejszego rozdziału (włącznie z posiadającymi co najmniej 
dziesięcioprocentowy udział) Spółka może nabywać bezpośrednio od producentów światowych technologii, jed-
nak z oczywistych względów natury logistycznej korzysta z usług ich dystrybutorów. W przypadku zerwania współ-
pracy z danym dostawcą Emitent nawiąże kooperację z innym podmiotem. Ograniczona możliwość substytucji 
dotyczy wyłącznie bezpośrednich dostawców – Oracle, Sun Microsystems, HP, IBM, nie zaś ich dystrybutorów peł-
niących de facto rolę pośrednika w dostawach o ustalonych bezpośrednio pomiędzy Spółką a światowym produ-
centem parametrach transakcji, takich jak przedmiot dostawy, termin czy cena.

8. Znaczące umowy 

8.1. Uwagi ogólne
Umowy opisane w pkt 8.2. do 8.5. poniżej stanowią umowy zawierane przez Spółkę z odbiorcami jej produktów. 
Umowy te mają charakter kompleksowy w tym znaczeniu, że w pierwszej kolejności dotyczą dostawy i wdrożenia, 
a w drugiej serwisowania (świadczenie usług informatycznych) przez Spółkę implementowanych systemów infor-
matycznych. Opisane umowy to umowy wskazane przez Emitenta jako znaczące umowy w rozumieniu § 2 pkt 53) 
rozporządzenia o Prospekcie z uwagi na wartość przedmiotu umowy, która przekracza 10% wartości kapitałów wła-
snych Emitenta. 

Umowy opisane w pkt od 8.6. do 8.7. stanowią umowy z dostawcami Emitenta.

8.2. Umowa zawarta z Bankiem Pocztowym S.A.
Umowa została zawarta dnia 8 stycznia 2003 roku pomiędzy Emitentem (jako dostawcą) oraz Bankiem Pocztowym S.A. 
z siedzibą w Bydgoszczy (jako odbiorcą). Umowa stanowi kontynuację zawartej pomiędzy stronami w dniu 22 stycznia 
2002 roku umowy dotyczącej wdrożenia systemu informatycznego Centrum GIRO. Celem umowy jest automatyzacja 
funkcji biznesowych Banku Pocztowego S.A. w oparciu o jednolity, scentralizowany system informatyczny. Termin 
zakończenia realizacji umowy został przewidziany na dzień 21.10.2004 roku.

Przedmiotem umowy jest dostawa, dostosowanie i wdrożenie przez dostawcę określonego umową systemu infor-
matycznego zbudowanego m.in. ze współpracującego ze sobą oprogramowania defBank Pro (System Obsługi 
Transakcji i Księgi Głównej), System Obsługi Kredytów, Hurtowni Danych, PARM, GSB, MultiComp, SKK-BIK oraz 
CompCard. 

Umowa określa między innymi zobowiązanie dostawcy do instalacji i konfiguracji sprzętu komputerowego, do 
dostarczenia i instalacji oprogramowania narzędziowego, dostarczenia i udzielenia licencji na korzystanie z syste-
mu informatycznego, instalacji i konfiguracji systemu informatycznego, przeszkolenia pracowników oraz świadcze-
nia określonych umową usług informatycznych, w tym usług serwisowych. 

Wykonywanie zobowiązań przez dostawcę jest ograniczone terminami określonymi w umowie. Końcowy termin 
wykonania umowy upływa w dniu 21 października 2004 roku. Szczegółowe terminy realizacji przedmiotu umowy 
zawarto w harmonogramie stanowiącym załącznik do umowy.

Terminy dokonywania płatności przez odbiorcę również zostały ściśle określone w załączonym do umowy harmono-
gramie. Opłaty z tytułu usług serwisowych (informatycznych) nie przekraczają w skali roku kwoty stanowiącej 10% 
wartości przedmiotu umowy. Wartość przedmiotu umowy strony ustaliły na kwotę 6.614.050 PLN. Informacje o pozo-
stałych szczegółowych warunkach finansowych zostały objęte złożonym do KPWiG wnioskiem o niepublikowanie.

Należyte wykonanie umowy przez dostawcę zostało zabezpieczone lokatą terminową (w wysokości 3.200.000 PLN) 
zablokowaną na rzecz odbiorcy do momentu podpisania protokołu odbioru końcowego. Ponadto umowa przewi-
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duje możliwość nakładania na dostawcę kar umownych w przypadku niedotrzymania terminów wykonania poszcze-
gólnych etapów umowy z przyczyn nieleżących po stronie odbiorcy. Kary są naliczane za każdy dzień opóźnienia. 
Przy czym maksymalna wartość kary umownej, która może być nałożona na dostawcę w przypadku odstąpienia 
przez odbiorcę od całości lub części umowy w związku z naruszeniem terminów wykonania umowy, wynosi 
3.200.000 PLN. Zapłata kary umownej nie wyłącza dochodzenia przez odbiorcę odszkodowania na zasadach ogól-
nych. Z kolei w przypadku odstąpienia przez odbiorcę od umowy z przyczyn nieleżących po stronie dostawcy, 
dostawcy przysługiwać będzie zwrot udokumentowanych, poniesionych kosztów oraz kara umowna w wysokości 
15% wartości przedmiotu umowy.

Umowa zawiera nieodwołalne upoważnienie odbiorcy do potrącenia z kwoty lokaty terminowej zablokowanej przez 
dostawcę na rzecz odbiorcy kwot kar umownych, w sytuacji gdy zgodnie z umową wystąpią podstawy do uiszcze-
nia takich kar przez dostawcę. Jednocześnie umowa określa procedury eskalacyjne, które mają umożliwić stronom 
rozwiązanie wszelkich problemów związanych z realizacją bądź interpretacją postanowień umowy w drodze nego-
cjacji, w tym między innymi zapobiec nakładaniu kar umownych.

Każda ze stron umowy jest uprawniona do bezzwłocznego rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli (i) 
wszczęto postępowanie upadłościowe wobec drugiej strony lub (ii) druga strona ulega likwidacji lub działalność drugiej 
strony zostaje zawieszona. W zakresie usług serwisowych (informatycznych) każda ze stron ma prawo do wypowiedze-
nia umowy z zachowaniem 12-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Wreszcie, każda ze stron może rozwiązać w cało-
ści lub w części umowę poprzez odstąpienie ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy druga strona nie wyko-
nuje lub nienależycie wykonuje zobowiązania wynikające z umowy i nie przystępuje do należytego wykonania umowy 
w terminie 30 dni roboczych od otrzymania pisemnego wezwania do należytego wykonania umowy.

Wszelkie spory, niemożliwe do rozstrzygnięcia w drodze rokowań pomiędzy stronami, podlegają rozpatrzeniu przez 
Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie.

Umowa została uznana przez Emitenta za znaczącą zgodnie z § 2 pkt 53) rozporządzenia o Prospekcie ze wzglę-
du na wartość przedmiotu umowy, która przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

8.3. Umowa zawarta z Nykredit Bank Hipoteczny S.A. 
Umowa została zawarta dnia 8 kwietnia 2003 roku pomiędzy Emitentem (jako dostawcą) oraz Nykredit Bank Hipo-
teczny S.A. z siedzibą w Warszawie (jako odbiorcą), a następnie zmieniona aneksem nr 1 z dnia 27 października 
2003 roku oraz aneksem nr 2 z dnia 18 listopada 2003 roku, rozszerzającym przedmiot umowy o implementację 
dodatkowych systemów informatycznych. Termin zakończenia realizacji umowy został przewidziany na dzień 
31.12.2004 roku.

Przedmiotem umowy jest:

– dostawa, dostosowanie i wdrożenie przez dostawcę określonego umową kompleksowego systemu informatycz-
nego,

– świadczenie serwisu i nadzoru eksploatacyjnego systemu informatycznego,

– świadczenie usług hostingowych opierających się na dzierżawie infrastruktury informatycznej umieszczonej 
w wydzielonym, odpowiednio zabezpieczonym pomieszczeniu.

Umowa określa, między innymi, zobowiązanie dostawcy do udzielenia licencji na korzystanie z systemu informa-
tycznego, dostarczenia i instalacji sprzętu komputerowego, wdrożenia systemu informatycznego, przeszkolenia 
pracowników odbiorcy, udzielenia gwarancji oraz zapewnienia serwisu i nadzoru eksploatacyjnego nad systemem, 
jak również świadczenie usług hostingowych. Wykonywanie zobowiązań przez dostawcę jest ograniczone termina-
mi określonymi w harmonogramie stanowiącym załącznik do umowy. Terminy dokonywania płatności przez odbior-
cę również zostały ściśle określone w załączonym do umowy harmonogramie. Wartość przedmiotu umowy wyno-
si równowartość w PLN kwoty 804.272 USD.

Informacje o pozostałych szczegółowych warunkach finansowych zostały objęte złożonym do KPWiG wnioskiem 
o niepublikowanie.

Umowa przewiduje możliwość nałożenia na dostawcę kar umownych w przypadku niedotrzymania terminów wykona-
nia poszczególnych etapów umowy z przyczyn leżących po stronie dostawcy. Kary są naliczane za każdy dzień opóź-
nienia, a ich maksymalna wartość nie może przekroczyć 10% całkowitej wartości systemu informatycznego określone-
go umową. Zapłata kary umownej nie wyłącza dochodzenia przez odbiorcę odszkodowania na zasadach ogólnych. 

W okresie wdrażania systemu informatycznego umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron pisemnym sze-
ściomiesięcznym wypowiedzeniem. Po zakończeniu wdrożenia odbiorca będzie uprawniony do rozwiązania umowy 
z pisemnym sześciomiesięcznym wypowiedzeniem. Dostawca natomiast ma prawo do wypowiedzenia umowy wyłącz-
nie, jeżeli (i) odbiorca dopuści się naruszenia wskazanych w umowie postanowień umów licencyjnych; oraz (ii) odbior-
ca naruszy zobowiązanie do uiszczania opłat za serwis i nadzór eksploatacyjny systemu informatycznego.

Wszelkie spory, niemożliwe do rozstrzygnięcia w drodze rokowań pomiędzy stronami, podlegają rozpatrzeniu przez 
Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie.

Umowa została uznana przez Emitenta za znaczącą zgodnie z § 2 pkt 53) rozporządzenia o Prospekcie ze wzglę-
du na wartość przedmiotu umowy, która przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta. 
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8.4 Umowa zawarta z Bankiem Gospodarstwa Krajowego 
Umowa została zawarta dnia 28 kwietnia 2003 roku pomiędzy Emitentem oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego 
z siedzibą w Warszawie (BGK), a następnie zmieniona aneksem nr 1 z dnia 19 grudnia 2003 roku rozszerzającym 
przedmiot umowy o implementację dodatkowego modułu uzupełniającego system informatyczny. Do wykonania 
umowy Spółka została wyłoniona w trybie przetargu ograniczonego.

Przedmiotem umowy jest udzielenie licencji oraz wdrożenie określonego w umowie zintegrowanego informatycz-
nego systemu bankowego def2000 dla BGK oraz jego podmiotów zależnych i stowarzyszonych.

Termin realizacji umowy wynosi 79 tygodni od daty podpisania i został określony na 25 października 2004 roku.

Umowa określa między innymi warunki licencji na dostarczony system informatyczny, wdrożenia systemu informa-
tycznego oraz świadczenia przez Spółkę usług informatycznych (serwisowych) systemu informatycznego. 

Wykonywanie zobowiązań przez Spółkę jest ograniczone terminami określonymi w harmonogramie realizacji 
umowy stanowiącym załącznik do umowy. Terminy dokonywania płatności przez odbiorcę również zostały ściśle 
określone w załączonym do umowy harmonogramie. Opłaty z tytułu usług serwisowych określone są na poziomie 
ok. 10% wartości przedmiotu umowy w skali roku. Wartość przedmiotu umowy strony ustaliły na kwotę, która sta-
nowi ponad 10% wartości kapitałów własnych  spółki COMP. 

Informacje o pozostałych szczegółowych warunkach finansowych zostały objęte złożonym do KPWiG wnioskiem 
o niepublikowanie.

Należyte wykonanie umowy przez dostawcę zostało zabezpieczone gwarancją bankową w wysokości 10% warto-
ści przedmiotu umowy. Ponadto umowa przewiduje możliwość nakładania na dostawcę kar umownych w przypad-
ku niedotrzymania terminów wykonania poszczególnych etapów umowy w wysokości 0,5% wartości brutto płatno-
ści należnej Spółce po realizacji tego etapu, za każdy dzień opóźnienia. Zapłata kary umownej nie wyłącza docho-
dzenia przez odbiorcę odszkodowania na zasadach ogólnych. 

Umowa w zakresie dotyczącym wdrożenia systemu informatycznego może zostać rozwiązana (i) w przypadku nie 
przystąpienia przez Spółkę do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z załączonym harmonogramem oraz (ii) 
w przypadku braku personelu Spółki lub BGK o merytorycznych kwalifikacjach, oddelegowanego w wymiarze 
godzin określonych w załączniku do umowy, do realizacji zadań kontraktowych wynikających z harmonogramów 
zawartych w załącznikach. Umowa w zakresie świadczenia usług informatycznych (serwisowych) ma charakter 
bezterminowy i może być wypowiedziana przez każdą ze stron z zachowaniem 12-miesięcznego okresu wypowie-
dzenia. 

Umowa została uznana przez Emitenta za znaczącą zgodnie z § 2 pkt 53) rozporządzenia o Prospekcie ze wzglę-
du na wartość przedmiotu umowy, która przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

8.5 Umowa zawarta z Euro Bank S.A.
Umowa została zawarta dnia 27 maja 2003 roku pomiędzy Emitentem (jako dostawcą) oraz Euro Bank S.A. z sie-
dzibą we Wrocławiu (jako odbiorcą), a następnie zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 20 września 2003 roku. 

Przedmiotem umowy jest dostawa, instalacja, szkolenie, dostosowanie, parametryzacja oraz uruchomienie syste-
mu informatycznego określonego w umowie i obejmującego współpracujące ze sobą oprogramowanie defBank 
Pro, Hurtownia Danych, InterComp oraz CompCard. Ponadto dostawca w ramach umowy zobowiązany jest do 
dostarczenia, instalacji i konfiguracji sprzętu komputerowego oraz oprogramowania narzędziowego Oracle.

W szczególności umowa określa warunki dostarczenia sprzętu, udzielenia licencji na użytkowanie systemu informa-
tycznego implementowanego zgodnie z warunkami umowy, wdrożenie systemu, przeprowadzenie szkoleń pracow-
ników odbiorcy oraz świadczenie przez dostawcę usług informatycznych (serwisowych) systemu informatycznego. 

Wykonanie zobowiązań przez dostawcę jest ograniczone terminami określonymi w harmonogramie realizacji umowy 
stanowiącym załącznik do umowy. Termin realizacji umowy został określony na dzień 19 marca 2004 roku.

Terminy dokonywania płatności przez odbiorcę również zostały ściśle określone w załączonym do umowy harmo-
nogramie. Wartość przedmiotu umowy strony ustaliły na kwotę 4.988.897,00 PLN.

Informacje o pozostałych szczegółowych warunkach finansowych zostały objęte złożonym do KPWiG wnioskiem 
o niepublikowanie.

Wynagrodzenie za świadczenie usług informatycznych przez dostawcę, obejmujących serwis systemu informatycz-
nego, określone jest na poziomie nieprzekraczającym 10% wartości przedmiotu umowy w skali roku.

Umowa przewiduje możliwość nakładania na dostawcę kar umownych w przypadku niedotrzymania terminów wyko-
nania poszczególnych etapów umowy z przyczyn leżących wyłącznie po stronie dostawcy (w maksymalnej wysoko-
ści do 22% wartości systemu, licencji, wdrożeń i szkoleń wskazanych w umowie w przypadku odstąpienia od umowy 
z przyczyn leżących wyłącznie po stronie dostawcy). Kary umowne są także naliczane w przypadku niewywiązania 
się przez dostawcę z przyczyn leżących wyłącznie po jego stronie, z terminów realizacji usług serwisowych określo-
nych w umowie. Zapłata kar umownych nie wyłącza dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 
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Umowa zwiera postanowienia dotyczące procedur eskalacyjnych, które mają umożliwić stronom rozwiązanie wszel-
kich problemów związanych z realizacją bądź interpretacją postanowień umowy w drodze negocjacji w tym, między 
innymi zapobiegać nakładaniu kar umownych. Wszelkie spory, niemożliwe do rozstrzygnięcia w drodze rokowań 
pomiędzy stronami, podlegają rozpatrzeniu przez Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie.

Umowa została uznana przez Emitenta za znaczącą zgodnie z § 2 pkt 53) rozporządzenia o Prospekcie ze wzglę-
du na wartość przedmiotu umowy, która przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

8.6. Umowa zawarta z Oracle Polska Sp. z o.o.
Dnia 1 września 2003 roku Emitent zawarł z Oracle Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Umowę dla Partnerów 
Oracle o Zakresie Sublicencjonowania Programów Pełnego Użytkowania. Umowa ta stanowi kontynuację współpra-
cy między stronami, nawiązanej na podstawie Umowy Partnerskiej z dnia 1 maja 1996 roku.

Przedmiotem umowy są zasady sublicencjonowania programów pełnego użytkowania. Na podstawie tej umowy 
Oracle Polska Sp. z o.o. przyznała Emitentowi ograniczone prawo do zamawiania programów w celu ich sublicen-
cjonowania, przy czym każda licencja będzie mogła być wykorzystywana wyłącznie do celów działalności gospo-
darczej użytkownika końcowego wraz z pakietem aplikacji dodanych Emitenta. Bez uprzedniej pisemnej zgody 
Oracle Polska Sp. z o.o., Emitent nie może upoważniać jakiejkolwiek osoby trzeciej do licencjonowania, sprzedaży 
bądź dystrybucji programów. Emitent ma prawo zamawiać i dystrybuować prawo do otrzymania od Oracle Polska 
Sp. z o.o. asysty technicznej przez okres pierwszego roku od dnia dostarczenia programów.

Zgodnie z umową Emitent ma prawo zamawiać licencje na prace rozwojowe w celu przygotowywania lub opraco-
wywania własnego prototypu pakietu aplikacji dodanych lub w celu zapewnienia asysty technicznej lub szkolenia 
z zakresu własnego pakietu aplikacji dodanych dla swoich pracowników.

Oracle Polska Sp. z o.o. zachowuje wszelkie prawa własności oraz prawa własności intelektualnej do sublicencjo-
nowanych programów. Jednocześnie przysługuje mu prawo kontrolowania, użytkowania i sublicencjonowania pro-
gramów przez Emitenta.

Umowa wyłącza prawa Emitenta m.in. do (i) udzielania sublicencji na programy bez pakietu aplikacji dodanych 
Emitenta, (ii) wykorzystywania programów dla własnych celów działalności gospodarczej niewymienionych w umo-
wie; (iii) usuwania bądź zmieniania jakichkolwiek oznaczeń programu lub jakichkolwiek informacji o prawach wła-
sności Oracle; (iv) wynajmowania, wydzierżawiania programów lub umożliwiania korzystania z nich przez określo-
ny czas, a także oferowania abonamentów na programy bądź zezwalania na wyżej wymienione czynności użytkow-
nikom końcowym lub udzielania sublicencji na programy, o ile umowa nie stanowi inaczej; oraz (v) wykorzystywa-
nia programów w celach szkoleniowych dla osób trzecich, poza szkoleniami dla pracowników zatrudnionych przez 
Emitenta lub użytkowników końcowych posiadających licencję na pakiet aplikacji dodanych, o ile umowa nie sta-
nowi inaczej.

Zgodnie z postanowieniami umowy sublicencjonowanie programów użytkownikowi końcowemu będzie podlegało 
postanowieniom umowy zawartej pomiędzy Emitentem i użytkownikiem końcowym, zawierającej bezpośrednio lub 
przez odniesienie wymagane postanowienia umowy licencyjnej obowiązującej w Oracle Polska Sp. z o.o.

Stosownie do postanowień umowy w przypadku gdy jakakolwiek osoba trzecia wystąpi przeciwko Emitentowi lub 
użytkownikowi końcowemu z roszczeniem, że programy Oracle naruszają jej prawa własności intelektualnej, to 
Oracle Polska Sp. z o.o. gwarantuje, że zarówno Emitent, jak i użytkownik końcowy nie poniosą jakiegokolwiek 
uszczerbku majątkowego spowodowanego tym roszczeniem. 

Umowa ulega automatycznie przedłużeniu na kolejne okresy roczne, jeżeli Emitent pozostaje członkiem Sieci Part-
nerów Oracle. Tym samych, aby zachować prawa do udzielania sublicencji na rzecz użytkowników końcowych, każ-
dego roku, przy odnawianiu umowy, Emitent będzie zobowiązany do podpisania aktualnej w dniu odnawiania 
Umowy dla Partnerów Oracle. 

Umowa może być rozwiązana przez Oracle w przypadku, gdy Emitent naruszy jej postanowienia i nie naprawi naru-
szenia w terminie 30 dni od otrzymania od Oracle zawiadomienia o dokonaniu naruszenia.

Zamówienia realizowane są przez Oracle Polska Sp. z o.o. zgodnie ze specyfikacją zawartą w dokumencie zamó-
wienia. Zamówienia są realizowane na standardowych wzorcach, które zawierają następujące elementy: oznacze-
nie Partnera, adres dostawy, nazwę klienta końcowego, określenie umowy, na podstawie której Zamówienie jest 
realizowane, data Zamówienia, specyfikacja przedmiotowa Zamówienia, wskazanie ceny, określenie waluty, w jakiej 
ma być zapłacona cena (w PLN), określenie terminu płatności ceny (30 dni od dnia wystawienia faktury), wskaza-
nie numeru identyfikacji klienta CSI, wskazanie ogólnych warunków Asysty Technicznej i Konserwacji.

Łączna wartość dostaw realizowanych na podstawie Zamówień wyniosła w 2003 roku 5.299.000 PLN.

8.7. Umowa zawarta z DNS Polska sp. z o.o.
Dnia 15 grudnia 1999 roku Emitent zawarł z DNS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie umowę o współpracy  
nr DNS/108/02.

Przedmiotem umowy jest określenie zasad stałej sprzedaży produktów, tj. części, podzespołów, produktów oraz opro-
gramowania, niezbędnych do montażu, uruchamiania oraz rozbudowy i modyfikowania systemów komputerowych. 
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Na podstawie umowy DNS Polska Sp. z o.o. przyznała Emitentowi ograniczone prawo do zamawiania produktów, 
zobowiązując jednocześnie Emitenta do odbioru produktów i zapłaty ceny. 

Umowa jest realizowana na podstawie pisemnych Zamówień składanych przez Emitenta do DNS Polska Sp. z o.o. 
na wzorcowych formularzach zawierających następujące elementy: oznaczenie składającego Zamówienie, adres 
dostawy, nazwę klienta końcowego, data Zamówienia, specyfikacja przedmiotowa Zamówienia podana według 
specyfikacji podanej w aktualnym dla danej transakcji Katalogu Produktów lub Cenniku DNS Polska Sp. z o.o., 
wskazanie wysokości upustu od cen określonych w Cenniku, termin realizacji Zamówienia.

Płatności za realizację poszczególnych Zamówień są płatne przelewem na rachunek DNS Polska Sp. z o.o. w ter-
minie 28 dni od dnia wystawienia faktury. Terminy realizacji Zamówień są różne w zależności od przedmiotu Zamó-
wienia i wynoszą od 2 do 4 tygodni. Umowa została zawarta na czas nieokreślony.

Łączna wartość dostaw realizowanych na podstawie Zamówień wyniosła w 2003 roku 13.742.000 PLN.

9. Istotne umowy

9.1. Umowy zawarte przez Emitenta z odbiorcami

9.1.1. Umowa zawarta z Bank DaimlerChrysler Services Bank Polska S.A.

Umowa została zawarta dnia 20 stycznia 2004 roku pomiędzy Emitentem (jako dostawcą) oraz Bankiem DaimlerChry-
sler Services Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (jako odbiorcą). Termin realizacji umowy – 2 marca 2005 r.

Przedmiotem umowy jest przede wszystkim dostawa oraz wdrożenie systemu informatycznego określonego 
w umowie i obejmującego w szczególności: System Obsługi Transakcji i Księgi Głównej, System Obsługi Kredytów, 
Hurtownię Danych, Generator Sprawozdań Bankowych oraz IntraComp. Umowa określa między innymi warunki 
udzielenia licencji na użytkowanie tego systemu oraz świadczenia usług informatycznych (serwisowych) przez 
dostawcę. 

Wykonanie zobowiązań przez dostawcę jest ograniczone terminami określonymi w harmonogramie realizacji 
umowy stanowiącym załącznik do umowy. Terminy dokonywania płatności przez odbiorcę również zostały ściśle 
określone w załączonym do umowy harmonogramie. Za realizację przedmiotu umowy odbiorca jest zobowiązany 
zapłacić dostawcy kwotę 1.215.000 PLN oraz kwotę w PLN będącą równowartością 73.387 USD.   

Informacje o pozostałych szczegółowych warunkach finansowych zostały objęte złożonym do KPWiG wnioskiem 
o niepublikowanie.

Za świadczenie Usług informatycznych systemu informatycznego przez dostawcę odbiorca zobowiązany jest uisz-
czać też opłatę w wysokości 20% wartości opłaty licencyjnej.

Umowa przewiduje możliwość nakładania na dostawcę kar umownych w przypadku niedotrzymania terminów 
wykonania poszczególnych etapów umowy z przyczyn leżących wyłącznie po stronie dostawcy. 

Umowa została wskazana przez Emitenta jako umowa istotna ze względu na charakter kontrahenta. Bank Daimler-
Chrysler Services Bank Polska S.A. jest nowym klientem Emitenta pozwalającym mu, poprzez nawiązanie współ-
pracy, na rozszerzenie działalności na rynku banków samochodowych. Jednocześnie zawarcie tej umowy umożli-
wiło Emitentowi zakończone sukcesem wdrożenie nowego produktu def3000.

9.1.2.  Pozostałe ważniejsze umowy zawarte przez Emitenta z odbiorcami niebędące istotnymi 
umowami w rozumieniu § 2 pkt 54) rozporządzenia o Prospekcie

Żadna z opisanych w niniejszym pkt. 9.1.2. umów z odbiorcami nie została wskazana przez Emitenta jako istotna 
umowa w rozumieniu § 2 pkt 54) Rozporządzenia o Prospekcie. Umowy te mają natomiast, zdaniem Emitenta, jako 
całość istotne znaczenie dla działalności gospodarczej Emitenta.

Opisane w niniejszym pkt 9.1.2. umowy z odbiorcami to jedynie kilka tego typu umów zawartych przez Emitenta. 
Umowy te zostały wybrane i wskazane przez Emitenta z uwagi na wartość kontraktów, przedmiot umowy lub ze 
względu na podmiot będący ważnym partnerem handlowym Emitenta, celem lepszego przedstawienia inwestorom 
działalności Emitenta.

Co do zasady, większość umów przedstawionych w niniejszym pkt 9.1.2. ma charakter kompleksowy w tym zna-
czeniu, że w pierwszej kolejności dotyczą dostawy i wdrożenia, a w drugiej serwisowania (świadczenie usług infor-
matycznych) przez Spółkę implementowanych systemów informatycznych. W większość przypadków umowy te 
w zakresie dostawy i wdrożenia zostały już wykonane i obecnie obowiązują jedynie w zakresie dotyczącym świad-
czenia usług serwisowych (informatycznych).

Wynagrodzenie za serwisowanie systemów informatycznych z reguły określone jest, w skali roku, na poziomie 10% 
wartości przedmiotu umowy, a wypowiedzenie umów w zakresie świadczenia usług informatycznych (serwisowych) 
ograniczone jest kilkumiesięcznym terminem wypowiedzenia.
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9.1.2.1. Umowy zawarte z Volkswagen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie

Emitent zawarł szereg umów z Volkswagen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, w tym między innymi umowę 
nr 01/VWBank/99 z dnia 3 stycznia 2000 roku oraz umowę nr 03/VWBank/2002 z dnia 20 marca 2002 roku:

Przedmiotem umowy nr 01/VWBank/99 jest opracowanie, dostawa, udzielenie licencji oraz wdrożenie określonego 
daną umową kompleksowego systemu informatycznego przez Emitenta na rzecz Volkswagen Bank Polska S.A. Ter-
min realizacji umowy – 9 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

Na mocy umowy nr 03/VWBank/2002 Emitent, w ramach rozbudowy systemu informatycznego, zobowiązał się do 
dostawy, udzielenia licencji oraz wdrożenia Systemu do Obsługi Sieci Dealerów AGENT. Termin realizacji umowy 
20 listopada 2002 roku.

Jednocześnie wymienione umowy zawierają zobowiązanie Emitenta do serwisowania i nadzoru eksploatacyjnego 
implementowanego systemu informatycznego oraz zobowiązanie Volkswagen Bank Polska S.A. do uiszczania 
okresowych opłat z tytułu świadczonego serwisu. 

Informacje o pozostałych warunkach zostały objęte złożonym do KPWiG wnioskiem o niepublikowanie.

Umowa nr 01/VWBank/99 oraz umowa nr 03/VWBank/2002 zostały zrealizowane w zakresie wdrożenia. Obecnie na 
podstawie tych umów Emitent świadczy jedynie usługi serwisowe oraz nadzór eksploatacyjny wdrożonych syste-
mów.

9.1.2.2. Umowy zawarte z Rheinhyp-BRE Bank Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie

Emitent zawarł szereg umów z Rheinhyp-BRE Bank Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie, w tym między innymi 
umowę z dnia 16 października 1998 roku dotyczącą zasad współpracy w zakresie dostawy, instalacji i uruchomie-
nia kompleksowego systemu informatycznego dla banku oraz udzielenia licencji na użytkowanie systemu informa-
tycznego. Jednocześnie umowa zawiera zobowiązanie Emitenta do serwisowania i nadzoru eksploatacyjnego 
implementowanego systemu informatycznego oraz zobowiązanie Rheinhyp-BRE Bank Hipoteczny S.A. do uiszcza-
nia okresowych opłat z tytułu świadczonego serwisu. Umowa była realizowana w okresie od 16 października 1998 
roku do 31 października 1999 roku.

Informacje o pozostałych warunkach zostały objęte złożonym do KPWiG wnioskiem o niepublikowanie. 

9.1.2.3. Umowy zawarte z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie

Emitent zawarł szereg umów z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie, w tym między innymi 
umowę z dnia 10 lutego 2003 roku (dotyczącą wdrożenia oprogramowania aplikacyjnego obejmującego m.in. sys-
tem defBank Pro w wersji wielojednostkowej C-Tree) z terminem realizacji 19 maja 2003 roku oraz umowę z dnia 
20 lutego 2004 roku (dotyczącą dostawy i instalacji sprzętu komputerowego) – termin realizacji umowy – 9 tygodni 
od daty podpisania umowy. Umowy określają także zakres i warunki świadczenia usług serwisowych wdrażanego 
systemu informatycznego. 

Informacje o pozostałych warunkach zostały objęte złożonym do KPWiG wnioskiem o niepublikowanie.

9.1.2.4. Umowa zawarta z GE Capital Bank S.A. z siedzibą w Gdańsku

Dnia 6 listopada 2003 roku Emitent zawarł umowę z GE Capital Bank S.A. z siedzibą w Gdańsku. Przedmiotem 
umowy jest w szczególności dostarczenie, wdrożenie i udzielenie licencji na moduły systemu Generator Sprawoz-
dań Bankowych. Ponadto umowa określa także warunki świadczenia usług serwisowych zainstalowanego systemu. 
Zakończenie terminu realizacji umowy – 29 stycznia 2004 roku. 

Informacje o pozostałych warunkach zostały objęte złożonym do KPWiG wnioskiem o niepublikowanie.

9.1.2.5. Umowa zawarta z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie

Dnia 6 listopada 2003 roku Emitent zawarł umowę z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie. 
Przedmiot umowy obejmował przygotowanie Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. do świadczenia przez Emitenta, 
za pomocą tzw. Centrum Usług Internetowych Emitenta, określonych umową usług outsourcingowych w zakresie 
bankowości internetowej. W drugiej kolejności umowa określa warunki świadczenia tychże usług outsourcingo-
wych przez Emitenta. Zakończenie terminu realizacji umowy – 5 marca 2004 roku. 

Informacje o pozostałych warunkach zostały objęte złożonym do KPWiG wnioskiem o niepublikowanie.

9.1.2.6. Umowy zawarte z Dominet S.A. z siedzibą w Piasecznie

Emitent zawarł szereg umów z Dominet S.A. z siedzibą w Piasecznie, w tym, między innymi umowę ramową z dnia 
18 marca 2002 roku (dotyczącą zasad współpracy w zakresie dostawy, instalacji i uruchomienia bankowego syste-
mu informatycznego dla Cuprum Bank S.A. z siedzibą w Lubinie) oraz, w wykonaniu tej umowy, umowy szczegó-
łowe, w tym umowę z dnia 17 marca 2003 roku (dotyczącą m.in. implementacji Systemu Obsługi Transakcji i Księ-
gi Głównej) oraz umowę z dnia 15 września 2003 roku (dotyczącą m.in. implementacji oprogramowania MAAT). 

Termin realizacji umowy z 18 marca 2002 roku rozpoczyna się 15 kwietnia 2002, a kończy 17 marca 2003 roku. Ter-
min zakończenia realizacji umowy z 17 marca 2003 roku – 17 grudnia 2003 roku. Termin realizacji umowy z dnia 15 
września 2003 roku wynosi 14 tygodni od dnia podpisania umowy.

Informacje o pozostałych warunkach zostały objęte złożonym do KPWiG wnioskiem o niepublikowanie.
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9.1.2.7.  Umowa zawarta z KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Centralny Ośrodek Przetwarzania Informacji z siedzibą 
w Polkowicach

Dnia 31 marca 2003 roku Emitent zawarł umowę z KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Centralny Ośrodek Przetwa-
rzania Informacji z siedzibą w Polkowicach. Przedmiotem umowy jest analiza oraz opracowanie koncepcji Hurtow-
ni Danych. Termin relizacji umowy został określony na 2 miesiące od daty podpisania umowy.

Informacje o pozostałych warunkach zostały objęte złożonym do KPWiG wnioskiem o niepublikowanie.

9.1.2.8. Umowa zawarta ze Snecma Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Dnia 29 lipca 2002 roku Emitent zawarł umowę ze Snecma Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, która następ-
nie została zmieniona aneksem nr 1 z dnia 10 września 2002 roku. Przedmiotem umowy była dostawa, implemen-
tacja, przeszkolenie oraz udzielenie licencji na użytkowanie systemu MAAT oraz dostawa i instalacja oprogramowa-
nia narzędziowego Oracle. Termin realizacji umowy – 6 tygodni od dnia podpisania umowy.

Informacje o pozostałych warunkach zostały objęte złożonym do KPWiG wnioskiem o niepublikowanie.

9.1.2.9. Umowa zawarta z MARMA Polskie Folie Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie

Dnia 23 września 2002 roku Emitent zawarł umowę z MARMA Polskie Folie Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, która 
następnie została zmieniona aneksem nr 1 z 2002 roku. Przedmiotem umowy było przeprowadzenie audytu przed-
wdrożeniowego, a następnie dostarczenie, wdrożenie i udzielenie licencji na użytkowanie systemu MAAT oraz dosta-
wa i instalacja oprogramowania narzędziowego Oracle. Ponadto umowa określa także warunki świadczenia usług 
serwisowych zainstalowanego systemu. Termin realizacji umowy został określony na 23 listopada 2003 roku.

Informacje o pozostałych warunkach zostały objęte złożonym do KPWiG wnioskiem o niepublikowanie.

9.1.2.10. Umowy zawarta z ICN POLFA Rzeszów S.A. z siedzibą w Rzeszowie

Dnia 14 maja 2003 roku Emitent zawarł umowę z ICN POLFA Rzeszów S.A. z siedzibą w Rzeszowie. Przedmiot 
umowy obejmował w szczególności wykonanie, dostawę, oraz wdrożenie dla potrzeb ICN POLFA systemu informa-
tycznego składającego się min. z systemu sterowania produkcją oraz z określonych narzędzi programowych Orac-
le. Termin realizacji umowy wynosi 30 dni od daty podpisania umowy.

Informacje o pozostałych warunkach zostały objęte złożonym do KPWiG wnioskiem o niepublikowanie.

9.1.2.11. Umowa z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedzibą w Warszawie

Dnia 14 marca 2003 roku Sun Microsystems Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przeniósł na Emitenta – będą-
cego partnerem handlowym Sun Microsystems Poland Sp. z o.o. – część praw i obowiązków wynikających z umo-
wy zawartej przez Sun Microsystems Poland Sp. z o.o. z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń na Życie S.A. z dnia 
11 marca 2003 r.. Przedmiotem umowy jest dostawa sprzętu komputerowego oraz wdrożenie i instalacja maszyn 
i macierzy określonych w załącznikach do umowy. Przeniesienia praw i obowiązków dotyczy zakresu umowy zwią-
zanego z dostawą sprzętu komputerowego. Termin realizacji umowy został określony na 22 czerwca 2003 roku.

Informacje o pozostałych warunkach zostały objęte złożonym do KPWiG wnioskiem o niepublikowanie.

9.1.2.12. Wybrane umowy zawarte z bankami spółdzielczymi

Emitent zawarł szereg umów z bankami spółdzielczymi. Co do zasady, ze względu na przedmiot umowy dzielą się 
one na dwa rodzaje. Część umów dotyczy opracowania, dostawy, udzielenia licencji oraz wdrożenia określonego 
umową systemu informatycznego na rzecz banku. Przedmiot umowy realizowany jest w oparciu o ustalony i załą-
czony do umowy harmonogram. Jednocześnie każda z tego typu umów zawiera zobowiązanie Emitenta do serwi-
sowania i nadzoru eksploatacyjnego implementowanego systemu oraz zobowiązanie banku do uiszczania okreso-
wych opłat z tytułu świadczonego serwisu. Druga część umów to umowy dotyczące świadczenia przez Emitenta, 
za pomocą tzw. Centrum Usług Internetowych Emitenta, określonych umową usług outsourcingowych w zakresie 
bankowości internetowej. 

Najważniejsze z tych umów to umowa z dnia 5 lutego 2003 roku z Bankiem Spółdzielczym w Przysusze (dotyczą-
ca m.in. systemów defBank Pro-BS, ETAT, Ceres, Oracle i Bazy Danych). Termin rozpoczęcia realizacji umowy – 15 
marca 2003 roku, termin zakończenia wdrożenia – 26 marca 2004 roku, dwie umowy z 18 marca 2003 roku z Ban-
kiem Spółdzielczym w Radzyniu Podlaskim (pierwsza dotycząca implementacji systemów informatycznych, w tym, 
defBank Pro-BS, ETAT, Ceres, Oracle i Bazy Danych, termin realizacji maj 2003 r. – marzec 2004 r., druga, świad-
czenia przez Emitenta usług outsourcingowych w zakresie bankowości internetowej; termin zakończenia realizacji 
umowy – 30 grudnia 2003 roku; Systemu dostępu do klientów korporacyjnych), umowa z dnia 14 sierpnia 2003 
roku z Piastowskim Bankiem Spółdzielczym w Janikowie (dotycząca m.in. systemów defBank Pro-BS, Oracle 
i Bazy Danych, z terminem realizacji 22 grudnia 2003 roku), umowy z dnia 29 grudnia 2003 roku z Bankiem Spół-
dzielczym w Płońsku (pierwsza dotycząca implementacji systemów informatycznych, w tym, defBank Pro-BS, 
ETAT, Ceres, oraz Oracle z terminem realizacji umowy 30 kwietnia 2004 roku, druga świadczenia przez Emitenta 
usług outsourcingowych w zakresie bankowości internetowej; Systemu dostępu do klientów korporacyjnych) oraz 
umowa z dnia 12 listopada 2003 roku z Ekspress Bankiem Spółdzielczym w Rzeszowie (dotycząca świadczenia 
przez Emitenta usług outsourcingowych w zakresie bankowości internetowej). Termin realizacji umowy – 29 marca 
2003 roku.

Informacje o pozostałych warunkach zostały objęte złożonym do KPWiG wnioskiem o niepublikowanie.
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9.2.  Umowy zawarte przez Emitenta z dostawcami i producentami sprzętu 
oraz narzędzi programowych, w tym umowy o współpracy i kooperacji

9.2.1. Uwagi ogólne

Umowy opisane w pkt. 9.2.2.-9.2.4. zostały wskazane przez Emitenta jako istotne umowy w rozumieniu § 2 pkt 54) 
rozporządzenia o Prospekcie. 

Umowy opisane w pkt 9.2.5. stanowią inne ważne umowy, z których żadna nie została wskazana przez Emitenta jako 
umowa istotna w rozumieniu § 2 pkt 54) rozporządzenia o Prospekcie. Zdaniem Emitenta umowy te natomiast jako 
całość mają istotne znaczenie dla działalności Emitenta.

9.2.2. Umowa zawarta z Sun Microsystems AB

Umowa zawarta przez Emitenta dnia 1 listopada 2000 roku z Sun Microsystems AB z siedzibą w Kista, Szwecja. 

Przedmiotem umowy jest upoważnienie Emitenta do zakupu sprzętu oraz licencji na oprogramowanie komputero-
we od firmy Sun Microsystems AB i następnie sprzedaż (jak też wydzierżawianie i oddawanie w leasing) tychże 
wyłącznie odbiorcom, którzy sprzętu tego i oprogramowania używać będą do celów własnych bez możliwości dal-
szej odsprzedaży. Upoważnienie do zakupu i dalszej sprzedaży dla Emitenta ma charakter niewyłącznej licencji. 
Sprzęt oraz oprogramowanie komputerowe musi być sprzedawane jako całość przez Emitenta. Sun Microsystems 
AB udziela jednocześnie Emitentowi niewyłącznej i niezbywalnej ograniczonej licencji na rozprowadzanie ww. opro-
gramowania wraz ze sprzętem, przy czym wymagane jest, aby przy sprzedaży ww. sprzętu i oprogramowania ich 
odbiorcy potwierdzali przestrzeganie określonych zasad dotyczących licencji, a zawartych w specjalnym formula-
rzu udostępnianym przez Sun Microsystems AB. 

Omawiana umowa może być rozwiązana w określonych sytuacjach związanych przede wszystkim z naruszeniem 
jej postanowień. Z momentem rozwiązania umowy wygasa prawo do nabywania i rozprowadzania produktów Sun 
Microsystems AB oraz do występowania jako autoryzowany dystrybutor Sun Microsystems AB. 

Emitent jest zobowiązany do zapłaty cen za produkty Sun Microsystems AB zgodnie z cennikiem określonym 
w umowie pomniejszonych o rabaty podane w załączniku do umowy, przy czym Sun Microsystems AB ma prawo 
zmiany cen i rabatów.

Zamówienia na produkty Sun Microsystems AB są realizowane na podstawie formularzy zamówienia wystawianych 
zgodnie z postanowieniami umowy.

Umowa ta weszła w życie z dniem 1 listopada 2000 roku i jest automatycznie przedłużana o 12-miesięczne okresy 
zgodnie z terminarzem określonym w umowie, chyba że zostanie wypowiedziana w 90-dniowym okresie przed któ-
rąkolwiek datą przedłużenia lub w inny sposób rozwiązana zgodnie z postanowieniami umowy.

9.2.3. Umowa zawarta z IBM World Trade Corporation 

W dniu 24 sierpnia 2001 roku Emitent zawarł z IBM World Trade Corporation umowę o przedstawicielstwo handlo-
we, której czas obowiązywania strony oznaczyły na okres dwóch lat. Umowa ta jest automatycznie przedłużana na 
kolejne okresy dwuletnie, o ile pisemne zawiadomienie o nieprzedłużaniu umowy zostanie przekazane drugiej stro-
nie na trzy miesiące przed upływem każdego takiego dwuletniego okresu.

Przedmiotem umowy jest upoważnienie Emitenta do sprzedaży dowolnych usług oraz sprzętu IBM udostępnionych 
mu przez dystrybutora IBM. 

Emitent jest zobowiązany do zapłaty za zamawiane produkty zgodnie ze standardowym cennikiem IBM World Trade 
Corporation aktualnym na dzień złożenia zamówienia z uwzględnieniem rabatów uzgodnionych pomiędzy Emiten-
tem a IBM World Trade Corporation.

9.2.4. Umowa zawarta z Hewlett-Packard Polska Sp. z o.o.

Dnia 1 września 2003 roku Emitent zawarł umowę współpracy z Hewlett-Packard Polska Sp. z o.o. z siedzibą 
w Warszawie, na mocy której Hewlett-Packard Polska Sp. z o.o. ustanowił Emitenta swoim autoryzowanym przed-
stawicielem handlowym w zakresie produktów HP.

Zgodnie z postanowieniami umowy Emitent jest zobowiązany i uprawniony do sprzedaży oraz wdrażania produk-
tów Hewlett-Packard Polska Sp. z o.o. odbiorcom końcowym, przy czym zobowiązany z tytułu gwarancji jest Hew-
lett-Packard Polska Sp. z o.o.

Umowa określa wysokość zniżek przysługujących Emitentowi przy zakupie objętych nią produktów, która przede 
wszystkim jest uwarunkowana poziomem sprzedaży tychże produktów przez Emitenta. 

Emitent jest zobowiązany do zapłaty za zamawiane produkty zgodnie ze standardowym cennikiem Hewlett-Packard 
Polska Sp. z o.o. aktualnym na dzień złożenia zamówienia z uwzględnieniem rabatów uzgodnionych pomiędzy 
Emitentem a Hewlett-Packard Polska Sp. z o.o.

Umowa weszła w życie z dniem podpisania i została zawarta na czas nieokreślony.
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9.2.5. Inne ważniejsze umowy Emitenta zawarte z producentami i dostawcami sprzętu i narzędzi 
programowych, w tym umowy o współpracy i kooperacji, nie będące istotnymi umowami 
w rozumieniu § 2 pkt 54) rozporządzenia o Prospekcie

Żadna z przedstawionych poniżej umów nie została wskazana przez Emitenta jako istotna umowa w rozumieniu  
§ 2 pkt 54) rozporządzenia o Prospekcie. Zdaniem Emitenta umowy te natomiast jako całość mają istotne znacze-
nie dla działalności Emitenta.

9.2.5.1.  Umowa o wzajemnej współpracy zawarta z Siemens Nixdorf Retail and Banking Systems Sp. z o.o. z siedzibą 
w Warszawie

Dnia 22 listopada 1999 roku Emitent zawarł umowę o wzajemnej współpracy z Siemens Nixdorf Retail and Banking 
Systems Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem umowy jest określenie warunków współpracy firm mają-
cej na celu sprzedaż i wdrożenie nowoczesnych technologii bankowych. Zakres współpracy obejmuje dostawę 
oprogramowania, w tym opracowanie i rozwój aplikacji użytkowej na rzecz klienta, stworzenie wersji pilotażowej 
systemu wraz z dostawą do klienta, wdrożenie, szkolenia oraz obsługę posprzedażną wersji ostatecznej. Umowa 
została zawarta na czas nieokreślony z możliwością jej rozwiązania przez każdą ze stron, z zachowaniem 6-mie-
sięcznego okresu wypowiedzenia.

Emitent jest zobowiązany do zapłaty za zamawiane produkty zgodnie ze standardowym cennikiem Siemens Nixdorf 
Retail and Banking Systems Sp. z o.o. aktualnym na dzień złożenia zamówienia z uwzględnieniem rabatów uzgod-
nionych pomiędzy Emitentem a Siemens Nixdorf Retail and Banking Systems Sp. z o.o.

9.2.5.2. Umowa partnerska zawarta z Premium Technology Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Dnia 5 kwietnia 2002 roku Emitent zawarł umowę partnerską z Premium Technology Sp. z o.o. z siedzibą w War-
szawie. Przedmiotem umowy jest określenie zasad współpracy stron w zakresie promocji, sprzedaży i wdrażania 
oprogramowania firmy Business Objects (określonego w załączniku do umowy) oraz produktów i usług z nim zwią-
zanych. Umowa została zawarta na czas nieokreślony z możliwością rozwiązania przez każdą ze stron z zachowa-
niem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.

Emitent jest zobowiązany do zapłaty za zamawiane produkty zgodnie ze standardowym cennikiem Premium Tech-
nology Sp. z o.o. aktualnym na dzień złożenia zamówienia z uwzględnieniem rabatów uzgodnionych pomiędzy 
Emitentem a Premium Technology Sp. z o.o.

9.2.5.3. Umowa partnerska zawarta z Telmax S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

Dnia 7 maja 2003 roku Emitent zawarł umowę o współpracy z Telmax S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Przedmiotem 
umowy jest określenie zasad współpracy i kontynuacji dotychczasowej strategii firm odnośnie obsługiwania rynku 
sektora energetycznego w Polsce. W szczególności umowa określa zasady współpracy w zakresie oferowania 
w sektorze energetycznym oprogramowania FARAON, Energo-Internet Informix oraz HANDEL MAX. Umowa zosta-
ła zawarta na czas nieoznaczony z możliwością rozwiązania umowy przez każdą stronę z zachowaniem 3-miesięcz-
nego wypowiedzenia w przypadku, gdy druga strona rażąco narusza postanowienia umowy i nie zaprzestaje naru-
szeń pomimo pisemnego zawiadomienia.

Emitent jest zobowiązany do zapłaty za zamawiane produkty zgodnie ze standardowym cennikiem Telmax S.A. aktu-
alnym na dzień złożenia zamówienia z uwzględnieniem rabatów uzgodnionych pomiędzy Emitentem a Telmax S.A.

9.2.5.4. Umowa o współpracy zawarta z Koma S.A. z siedzibą w Katowicach

Dnia 16 maja 2003 roku Emitent zawarł umowę o współpracy z Koma S.A. z siedzibą w Katowicach. Przedmiotem 
umowy jest określenie zasad współpracy w zakresie programowania i oferowania systemu KOMA HR oraz współ-
pracy dotyczącej wdrażania tego oprogramowania. W szczególności na warunkach określonych umową Emitent 
uzyskał od Koma S.A. prawo oferowania klientom systemu KOMA HR w drodze umowy sublicencji. Umowa zosta-
ła zawarta na czas nieoznaczony z możliwością rozwiązania umowy przez każdą stronę z zachowaniem 3-miesięcz-
nego wypowiedzenia.

Emitent jest zobowiązany do zapłaty za zamawiane produkty zgodnie ze standardowym cennikiem Koma S.A. aktu-
alnym na dzień złożenia zamówienia z uwzględnieniem rabatów uzgodnionych pomiędzy Emitentem a Koma S.A.

9.2.5.5. Umowa partnerska zawarta z VERACOMP S.A. z siedzibą w Krakowie

Dnia 24 grudnia 2003 roku Emitent zawarł umowę partnerską z Koma S.A. z siedzibą w Krakowie. Przedmiotem 
umowy jest określenie zasad współpracy w zakresie dystrybucji towarów oferowanych przez Veracomp S.A. 
W szczególności umowa określa warunki umowy licencyjnej na dostarczone przez Veracomp S.A. oprogramowa-
nie komputerowe, do zawarcia której dochodzi pomiędzy posiadaczem legalnego nośnika z oprogramowaniem 
i/lub z kodem (licencjobiorca) i uprawnionym z tytułu praw autorskich do oprogramowania (licencjodawca). Umowa 
została zawarta na czas nieokreślony. 

Emitent jest zobowiązany do zapłaty za zamawiane produkty zgodnie ze standardowym cennikiem Veracomp S.A. 
aktualnym na dzień złożenia zamówienia z uwzględnieniem rabatów uzgodnionych pomiędzy Emitentem a Vera-
comp S.A.
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9.2.5.6. Umowa konsorcjum zawarta z Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie

Dnia 10 października 2003 roku Emitent zawarł umowę konsorcjum z Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie zmie-
nioną następnie aneksem nr 1 podpisanym przez strony w dniu 18 lutego 2004 roku. Przedmiotem umowy jest 
powołanie konsorcjum w celu wspólnej realizacji projektu przebudowy sieci dla Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. 
z siedzibą w Warszawie obejmującego m.in. przebudowę sieci informatycznej banku, realizację bezpiecznego 
dostępu do sieci Internet, wdrożenie systemu zabezpieczeń oraz szkolenie administratorów systemu teleinforma-
tycznego. Umowa określa też szczegółowe obowiązki stron oraz warunki wzajemnych rozliczeń w zakresie realiza-
cji projektu dla banku. Umowa została zawarta na czas realizacji projektu przebudowy sieci dla banku. Termin reali-
zacji umowy został określony na 30 listopada 2004 roku. Informacje o pozostałych warunkach zostały objęte złożo-
nym do KPWiG wnioskiem o niepublikowanie. 

10.  Umowy, których stroną są akcjonariusze oraz podmioty 
powiązane w przypadku, gdy mają istotne znaczenie dla Emitenta 
lub prowadzonej przez niego działalności gospodarczej

10.1. Umowa Akcjonariuszy
Dnia 21 lutego 2003 roku Emitent Adam Góral oraz Polish Enterprise Fund L.P. zawarli Umowę Akcjonariuszy. 
Umowa Akcjonariuszy została następnie zmieniona aneksem do Umowy Akcjonariuszy podpisanym przez strony 
Umowy dnia14 kwietnia 2004 roku. 

Przedmiotem umowy są:

(i) wzajemne zobowiązania stron mające na celu doprowadzenie do nabycia przez Polish Enterprise Fund L.P. od 
COMP S.A. z siedzibą w Warszawie 150.000 akcji imiennych Emitenta serii A, każda o wartości nominalnej 1 zło-
ty, uprawniających do wykonywania 50% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emi-
tenta, 

(ii) wzajemne zobowiązanie stron do uchwalenia zmian do Statutu Emitenta, nowego Regulaminu Rady Nadzorczej 
Emitenta, spowodowania przyjęcia nowego Regulaminu Zarządu Emitenta oraz powołanie nowego Zarządu 
oraz nowej Rady Nadzorczej Emitenta; oraz

(iii) wzajemne zobowiązanie stron do podjęcia wszelkich dopuszczalnych i wymaganych prawem działań zmierza-
jących do dopuszczenia akcji Emitenta do publicznego obrotu oraz do obrotu giełdowego na GPW w najszyb-
szym możliwym terminie. 

Na mocy Umowy Adam Góral oraz Emitent zobowiązali się wobec Polish Enterprise Fund L.P. do spowodowania, aby 
uchwały Zarządu Emitenta określające warunki emisji nowej serii akcji Emitenta w ramach Pierwszej Oferty Publicznej 
w zakresie ceny emisyjnej były zgodne z uprzednimi ustaleniami Adama Górala oraz Polish Enterprise Fund L.P., a w przy-
padku nieuzgodnienia przez Adama Górala oraz Polish Enterprise Fund L.P. ceny emisyjnej, do spowodowania, że Emi-
tent nie wyemituje akcji nowej emisji. W przypadku naruszenia tych zobowiązań Adam Góral zobowiązany będzie do 
zapłaty na rzecz Polish Enterprise Fund L.P. kary umownej w wysokości 10.000.000,00 PLN (dziesięć milionów złotych).

Ponadto, na mocy Umowy, Adam Góral zaciągnął szereg zobowiązań względem Polish Enterprise Fund L.P. 
W szczególności Adam Góral zobowiązał się:

(i) do wykupu, pod określonymi warunkami, akcji Emitenta należących do Polish Enterprise Fund L.P., w przypad-
ku jeśliby akcje Emitenta nie zostały dopuszczone do publicznego obrotu papierami wartościowymi i do obrotu 
giełdowego na GPW do dnia 30 września 2005 roku;

(ii) w okresie 24 (dwudziestu czterech) miesięcy od daty pierwszego notowania akcji Emitenta na GPW, lecz przez 
okres nie dłuższy niż 3 (trzy) lata, do niezbywania oraz nieobciążania należących do niego akcji Emitenta, z tym 
zastrzeżeniem, że A. Góral ma prawo do zbycia nie więcej niż 3% należących do niego akcji Emitenta w ramach 
Pierwszej Oferty Publicznej;

(iii) w okresie gdy pozostaje akcjonariuszem Emitenta lub członkiem jej organów oraz w ciągu 1 (jednego) roku od 
dnia, w którym zaprzestał być akcjonariuszem Emitenta lub członkiem jego władz, do niepodejmowania działal-
ności konkurencyjnej w stosunku do faktycznie wykonywanej działalności Emitenta. 

Jednakże zgodnie z Umową zobowiązania Adama Górala przestają go wiązać z chwilą, z którą akcje Emitenta 
posiadane przez Polish Enterprise Fund L.P. zostaną (a) dopuszczone do obrotu na GPW lub (b) będą stanowić 
poniżej 10% kapitału zakładowego Emitenta.

W drodze wyżej wspomnianego aneksu do Umowy Akcjonariuszy pod warunkiem dopuszczenia akcji Spółki do 
publicznego obrotu:

(i) Adam Góral zrzekł się przysługującego mu na podstawie § 9 Statutu Emitenta prawa pierwszeństwa nabycia 
akcji Spółki zbywanych przez Polish Enterprise Fund L.P.; oraz
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(ii) Polish Enterprise Fund L.P. zrzekł się przysługującego mu na podstawie § 9 Statutu Emitenta prawa pierwszeń-
stwa nabycia akcji Spółki zbywanych przez Adama Górala, prawa przyłączenia się do zbycia oraz wskazania 
alternatywnego nabywcy oraz wyraził zgodę na zbycie przez Adama Górala, w ramach Pierwszej Oferty Publicz-
nej, 3% posiadanych przez Adama Górala akcji Emitenta.

Emitent oraz Adam Góral złożyli również oświadczenia oraz zapewnienia na rzecz Polish Enterprise Fund L.P. 
w zakresie istnienia Emitenta, akcji Emitenta oraz jego sytuacji finansowej oraz majątkowej. Naruszenie tych 
oświadczeń lub zapewnień może powodować powstanie odpowiedzialności odszkodowawczej względem Polish 
Enterprise Fund L.P. 

10.2. Pozostałe umowy
Poza Umową Akcjonariuszy, według stanu na dzień sporządzenia Prospektu, nie zostały zawarte żadne umowy, któ-
rych stroną są akcjonariusze oraz podmioty powiązane, mające istotne znaczenie dla Emitenta lub prowadzonej 
przez niego działalności gospodarczej.

11.  Umowy zawarte przez Emitenta z podmiotami powiązanymi 
o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość 
500.000 EURO z wyjątkiem transakcji typowych i rutynowych, 
zawieranych na warunkach rynkowych pomiędzy jednostkami 
powiązanymi, których charakter i warunki wynikają z bieżącej 
działalności operacyjnej, prowadzonej przez Emitenta 

Z zastrzeżeniem Umowy Akcjonariuszy, według stanu na dzień sporządzenia Prospektu, pomiędzy Emitentem 
(oraz jednostkami od niego zależnymi) i podmiotami powiązanymi nie zostały przeprowadzone żadne transakcje 
mające istotne znaczenie dla Emitenta lub prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

12.  Informacje o posiadanych przez Emitenta koncesjach  
lub zezwoleniach na prowadzenie działalności gospodarczej  
oraz pozwoleniach na korzystanie ze środowiska naturalnego

Ani działalność Spółki, ani działalność spółek zależnych od Emitenta nie wymaga uzyskania żadnych koncesji ani 
zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej, ani też żadnych pozwoleń na korzystanie ze środowiska natu-
ralnego.

13.  Informacje o najistotniejszych posiadanych przez Emitenta 
patentach, licencjach, znakach towarowych

13.1. Patenty oraz znaki towarowe

13.1.1. Patenty oraz znaki towarowe Emitenta

Według stanu na dzień sporządzenia Prospektu Emitent nie posiadał żadnych patentów ani znaków towarowych.

13.1.2. Najistotniejsze patenty oraz znaki towarowe spółek zależnych od Emitenta

ABAS Sp. z o.o. posiada znak towarowy przedstawiający logo firmy, zgłoszony do rejestracji w Urzędzie Patento-
wym dnia 29 czerwca 1995 roku (numer zgłoszenia 148872), zarejestrowany pod numerem 110622.

13.2. Licencje, prawa autorskie

13.2.1. Licencje, prawa autorskie Emitenta

Emitent posiada licencje na następujące programy komputerowe:
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Tabela 33. Licencje posiadane przez Emitenta

Przeznaczenie Nazwa oprogramowania

Licencje na programy  
wykorzystywane do bieżącej 
działalności Spółki

– Microsoft Windows NT 4.0 Polish 
– Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Polish OPEN NO LEVEL 
– Microsoft Windows NT Server 4.0 English OPEN NO LEVEL +5 CAL 
– Windows 98 Box 
– Windows 98 OEM 
– Microsoft Windows 2000 Professional Polish Product Upgrade 
– Microsoft Windows 2000 Professional Polish Version Upgrade 
– Microsoft Windows 2000 Server Polish 
– Microsoft Windows 2000 Box 
– Microsoft Windows XP Professional Polish Upgrade OPEN No LEVEL 
– Microsoft Windows XP Professional English Upgrade OPEN No LEVEL 
– Microsoft Windows Server CAL 2003 Polish OPEN No LEVEL User CAL 
– Microsoft Windows XP Professional Upgrade MSDN 
– Microsoft Office 2000 Win32 Polish OPEN LEVEL B  
– Microsoft Office 2000 Win32 Polish Version Upgrade OPEN LEVEL B Prev Vers or 1 MS App 
– Microsoft Office XP Win32 English OPEN NO LEVEL 
– Microsoft Office XP Win32 Polish OPEN NO LEVEL 
– Microsoft Office XP Enterprise Win32 Polish OPEN LEVEL B 
– Microsoft Office 2003 Win32 Polish OPEN No Level 
– Microsoft Office Professional 2000 Win32 Polish OPEN LEVEL 
– Microsoft Office XP Professional Win32 Polish OPEN LEVEL B 
– Microsoft Office XP Professional Enterprise Win32 Polish OPEN LEVEL B  
– Microsoft Office XP Professional Enterprise Win32 Polish OPEN NO LEVEL  
– Microsoft Word 2000 Win32 Polish OPEN LEVEL 
– Microsoft Project 2000 Win32 Polish OPEN LEVEL B 
– Microsoft Project 2002 Win32 Polish OPEN NO LEVEL w/1 ProjectSvr + 1CAL 
– Microsoft Project 2003 Win32 Polish OPEN NO LEVEL 
– Microsoft Project Win32 English Upgrade Advantage OPEN 
– Microsoft VISIO Professional 2000 Win32 English OPEN LEVEL B 
– Microsoft VISIO Professional 2002 Win32 English Version Upgrade OPEN LEVEL B 
– Microsoft VISIO Professional 2002 Win32 English OPEN No Level 
– Microsoft VISUAL C++ Enterprise 6.0 Win32 English OPEN NO LEVEL 
– Microsoft VISUAL C++ Professional 6.0 Win32 English OPEN LEVEL B 
– Microsoft VISUAL Basic Enterprise 6.0 Win32 English OPEN LEVEL B 
– Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition Localized + 2 CAL 
– Microsoft Access 2000 Win32 Polish OPEN LEVEL B 
– Microsoft Office XP MSDN 
– Microsoft Visio 2002 Professional MSDN 
– Microsoft Project 2002 Professional MSDN 
– Microsoft Front Page 2002 Win32 Polish OPEN No Level 
– Win Zip 8.0 English 
– Total Commander 
– Windows Commander  
– Far 
– Far v. 1.7 
– Far 1.6 
– Rar (WinRar) 
– Rar (WinRar) v.2.x 
– Rar v.2.7.x 
– Symantec Norton Antivirus Entsolsiute PL 
– Symantec PCA W85N2 9.2 PL 
– Mks VIR 
– Nettem 
– SecurNetTerm 
– MultiEdit 
– Oracle 8.1.7 (dla MAAT) 
– Oracle (programiści) – umowa partnerska 
– PervasiveSQL 2000 
– PervasiveSQL 2000 Upgrade 
– Novell NetWare 4.2 serwer 
– Novell NetWare 4.2 stanowiska 
– Novell NetWare 4.11 
– FairCom Driver 
– RAV Antivirus for MailServers (dla 6 domen) 
– Delphi 5 
– ViewNow 
– Netrecon ver.3.0 
– Cisco Network register 
– RSA ACE Server + klienci 
– Domino Application Server i Designer  
– Domino Application Server i Designer  
– IBM Notes with Collaboration Licence  
– NOTES 5.01 with Collaboration License 
– NOTES with Collaboration User Lic+SW  
– Słownik polsko-niemiecki i niemiecko-polski Collins 
– Visual Slick Edit 
– Pc Anywhere base 9.5>10.5 Upgrade 
– defBank Pro 
– System Obsługi Kredytów
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Przeznaczenie Nazwa oprogramowania

Licencje – Produkty Spółki

– HURTOWNIE DANYCH
– PARM
– GSB
– SAE
– i-Force1
– BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA
– InterComp
– Corporate InterComp
– IntraComp 
– TeleComp
– SMSComp
– def3000
– SKK-BIK
– CompCard
– MultiComp
– SET-BS
– MAAT 
– FARAON
– SYSTEM STEROWANIA PRODUKCJĄ
– LANCET
– CERES
– Licencja Oracle
– Licencje na oprogramowanie C-tree (Faircom)

Źródło: Emitent

13.2.2. Najważniejsze licencje, prawa autorskie spółek zależnych od Emitenta

COMP Soft Sp. z o.o. posiada licencję na oprogramowanie MATT, który może być wdrażany jako element systemu 
komputerowego stanowiącego jeden z produktów Grupy Kapitałowej Emitenta.

ABAS S.A. nie posiada żadnych licencji ani praw autorskich, które byłyby istotne dla działalności Grupy Kapitałowej. 

14. Prace badawczo-rozwojowe oraz wdrożeniowe 
W latach 2001-2003 Spółka prowadziła prace badawczo-rozwojowe nad następującymi projektami:

1. Centrum Usług Internetowych,

2. Centrum Outsourcingowe (Centrum Przetwarzania Danych – CPD),

3. def3000,

4. i-Force1,

5. System ERP (MAAT).

1. Centrum Usług Internetowych

Zbudowane w 2001 roku przez COMP Rzeszów S.A. Centrum Usług Internetowych świadczy outsourcing w nastę-
pującym zakresie: 

– bankowość internetowa dla klientów detalicznych, 

– bankowość internetowa dla klientów instytucjonalnych, 

– system bankowości telefonicznej, 

– system bankowości z wykorzystaniem SMS, 

– system obsługi internetowej klienta dla zakładów energetycznych,

– utrzymywanie witryn internetowych i kont poczty elektronicznej. 

Efekty prac nad rozwojem i wdrożeniem Centrum Usług Internetowych w latach 2001-2003 obrazuje poniższa tabela:

Tabela 34. Zestawienie kosztów i przychodów z rozwoju i wdrożenia Centrum Usług Internetowych (tys. zł)

Wyszczególnienie 2001 r. 2002 r. 2003 r.
Przychody ze sprzedaży 268,6 673,3 1.388,7
Koszty operacyjne 643,9 234,4 230,0
Zysk operacyjny -375,4 438,9 1.158,7

Źródło: Emitent
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2. Centrum Przetwarzania Danych (CPD)

CPD rozpoczęło świadczenie usług outsourcingowych w 2003 roku. Centrum Przetwarzania Danych świadczy kom-
pleksowe usługi outsourcingowe w zakresie obsługi swoich klientów. Obecnie obsługuje umowę z Nykredit Ban-
kiem Hipotecznym S.A. dotyczącą licencji i wdrożenia systemu CHEOPS. W zakresie tej umowy świadczone przez 
CPD usługi obejmują m.in. administrowanie sprzętem będącym własnością Comp Rzeszów S.A., administrowanie 
system bankowym (wykonywanie procedur back up oraz archiwizacji, wykonywanie bieżących oraz okresowych 
raportów – zamykanie dnia, miesiąca czy roku). 

Docelowo CPD ma obsługiwać również inne umowy outsourcingowe świadczone przez Comp Rzeszów S.A. na 
rzecz innych klientów. 

Efekty prac nad rozwojem i wdrożeniem Centrum Przetwarzania Danych w roku 2003 obrazuje poniższa tabela:

Tabela 35. Zestawienie kosztów i przychodów z rozwoju i wdrożenia Centrum Przetwarzania Danych (tys. zł)

Wyszczególnienie 2003 r.
Przychody ze sprzedaży 343,6
Koszty operacyjne 110,2
Zysk operacyjny 233,4

Źródło: Emitent

3. def3000 – Kompleksowy System Informatyczny dla Banków

def3000 jest najnowszym produktem COMP Rzeszów S.A. Przy jego budowie wykorzystano doświadczenia zdoby-
te w ponaddwunastoletniej działalności na polskim rynku producentów oprogramowania dla bankowości. Jest on 
następcą systemu def2000 wdrażanego przez rzeszowski COMP w funkcjonujących w Polsce bankach. Prace nad 
systemem def3000 rozpoczęły się w roku 2002, natomiast już rok później system ten został po raz pierwszy wdro-
żony w Euro Banku S.A.

Efekty prac nad wdrożeniem systemu def3000 w roku 2003 obrazuje poniższa tabela:

Tabela 36. Zestawienie kosztów i przychodów z wdrożenia def3000 (tys. zł)

Wyszczególnienie 2003 r.
Przychody ze sprzedaży 885,3
Koszty operacyjne 1.122,0
Zysk operacyjny -236,7

Źródło: Emitent

4. i-Force1

i-Force1 jest systemem autorstwa COMP Rzeszów S.A. dedykowanym do obsługi inwestycji kapitałowych. Przeznaczo-
ny jest dla towarzystw ubezpieczeniowych, funduszy inwestycyjnych, Departamentów Skarbu w bankach oraz wszelkich 
instytucji dokonujących inwestycji finansowych. Pierwsze wdrożenie poprzednika systemu (Portfolio Management Sys-
tem) zakończone zostało w marcu 2001 w irlandzkiej firmie ubezpieczeniowej Interpolis, należącej do struktury Rabo-
bank International. i-Force1 jest jednym z nielicznych polskich eksportowych produktów software’owych. 

i-Force1 jest następcą systemu Portfolio Management System, zbudowanego i wdrażanego przez rzeszowski 
COMP w polskich bankach w latach 1995-2000. Zdobyta w trakcie tych projektów wiedza merytoryczna, współpra-
ca z irlandzką firmą konsultingową Olov Consulting Ltd oraz zastosowana technologia Oracle pozwoliły na stworze-
nie produktu, który jest w stanie sprostać wymaganiom banków i instytucji finansowych w zakresie obsługi portfeli 
inwestycyjnych. 

Efekty prac nad rozwojem i wdrożeniem systemu i-Force1 w latach 2001-2003 obrazuje poniższa tabela:

Tabela 37. Zestawienie kosztów i przychodów z rozwoju i wdrożenia systemu i-Force1 (tys. zł)

Wyszczególnienie 2001 r. 2002 r. 2003 r.
Przychody ze sprzedaży 144,7 533,0 865,8
Koszty operacyjne 128,0 342,0 383,9
Zysk operacyjny 16,7 191,0 481,7

Źródło: Emitent

5. MAAT

MAAT jest zaawansowanym systemem klasy MRPII/ERP dedykowanym dla przedsiębiorstw produkcyjnych, handlo-
wych i transportowych, zarówno jedno-, jak i wielozakładowych. Swoją funkcjonalnością obejmuje wszystkie obsza-
ry działalności przedsiębiorstwa: finanse i księgowość, majątek trwały, logistyka, produkcja oraz kadry i płace. 



Prospekt Emisyjny Akcji COMP Rzeszów S.A.100

Rozdział V – Dane o działalności Emitenta

MAAT współpracuje z systemem FARAON, należącym do klasy systemów wspomagających podejmowanie decyzji, 
dedykowanym dla osób zarządzających, działów analiz i controllingu. Połączone rozwiązanie o nazwie MAAT Plus 
jest w stanie zaspokoić potrzeby informatyczne nawet najbardziej wymagających przedsiębiorstw z różnych branż. 

Efekty prac nad rozwojem i wdrożeniem systemu MAAT w latach 2002-2003 obrazuje poniższa tabela:

Tabela 38. Zestawienie kosztów i przychodów z rozwoju i wdrożenia systemu MAAT (tys. zł)*

Wyszczególnienie 2002 r. 2003 r.
Przychody ze sprzedaży 339,6 968,6
Koszty operacyjne 298,3 798,5
Zysk operacyjny 41,3 170,1

*  przy analizie rentowności inwestycji systemu MAAT zarówno przychody, jak i koszty uwzględniają COMP Rzeszów S.A. oraz COMP 
Soft Sp. z o.o.

Źródło: Emitent

Wszystkie wymienione wyżej wdrożenia będą miały znaczący wpływ na dalszy rozwój Emitenta.

15. Główne inwestycje krajowe i zagraniczne Emitenta
Inwestycje Grupy Kapitałowej w okresie 2001 r.–2003 r. koncentrowały się głównie na nabywaniu oprogramowania 
i licencji oraz rzeczowych aktywów trwałych, służących bieżącej działalności operacyjnej. 

W szczególności ponoszone nakłady były związane z tworzeniem i rozwojem Centrum Usług Internetowych oraz 
Centrum Przetwarzania Danych. Obejmowały one między innymi zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramo-
wania narzędziowego, a także wyposażenie pomieszczeń. Emitent ponosił też wydatki inwestycyjne w związku ze 
zmianą lokalizacji biura Spółki i obejmowały one przystosowanie nowego budynku do potrzeb prowadzonej dzia-
łalności – prace adaptacyjno-budowlane, wyposażenie pomieszczeń, wykonanie sieci komputerowej. Nakłady inwe-
stycyjne na dostosowanie biura Spółki do potrzeb prowadzonej działalności zostały poniesione w 2002 roku i wy-
niosły 1.000 tys. zł.

Wszystkie inwestycje Emitenta oraz jego Grupy Kapitałowej w latach 2001-2003 finansowane były ze środków wła-
snych.

Podstawowy zakres wydatków inwestycyjnych Emitenta oraz Grupy Kapitałowej przedstawiają poniższe tabele: 

Tabela 39. Główne inwestycje Grupy Kapitałowej Emitenta (tys. zł)

Wyszczególnienie I kw. 2004 r. 2003 r. 2002 r. 2001 r.* 
Wartości niematerialne i prawne 185 286 698 3.171
Rzeczowe aktywa trwałe 634 2.764 3.397 3.306
Inwestycje kapitałowe 0 2.052 0 505
Razem nakłady inwestycyjne 819 5.102 4.095 6.982

Źródła finansowania inwestycji
 Środki własne 819 5.102 4.095 6.982
 Środki obce 0 0 0 0

* rok obrotowy 2001 Emitenta obejmował okres od 1.06.2000 r. do 31.12.2001 r.
Źródło: Emitent 

Tabela 40. Główne inwestycje Emitenta (tys. zł)

Wyszczególnienie I kw. 2004 r. 2003 r. 2002 r. 2001 r.* 
Wartości niematerialne i prawne 99 213 170 1.939
Rzeczowe aktywa trwałe 436 2.615 3.072 3.072
Inwestycje kapitałowe 0 2.052 0 505
Razem nakłady inwestycyjne 535 4.880 3.242 5.516

Źródła finansowania inwestycji
 Środki własne 535 4.880 3.242 5.516
 Środki obce 0 0 0 0

* rok obrotowy 2001 Emitenta obejmował okres od 1.06.2000 r. do 31.12.2001 r.
Źródło: Emitent 

W prezentowanym okresie Emitent dokonywał inwestycji kapitałowych obejmujących: nabycie udziałów w spółkach 
wchodzących wówczas w skład Grupy Kapitałowej oraz zakup akcji Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą 
w Warszawie.
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Specyfikację inwestycji kapitałowych Emitenta przedstawia poniższa tabela: 

Tabela 41. Inwestycje kapitałowe Emitenta (tys. zł)

Wyszczególnienie I kw. 2004 r. 2003 r. 2002 r. 2001 r.* 
Zakup udziałów/akcji w (nazwa spółki): 0 2.052 503 2.371
– COMP Soft Sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu 0 0 0 505
– GALKOM Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie 0 0 503 1.512
– ARMA Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie 0 0 0 354
–  Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą  

w Warszawie 0 2.052 0 0

Razem 0 2.052 503 2.371

* rok obrotowy 2001 Emitenta obejmował okres od 1.06.2000 r. do 31.12.2001 r.
Źródło: Emitent 

Działalność sponsorska i charytatywna

COMP Rzeszów S.A. prowadzi działalność sponsorską i charytatywną, wspierając różnego rodzaju inicjatywy regio-
nalne. Od roku 2002 Spółka jest jednym ze sponsorów AKS Resovia Rzeszów (drużyna siatkówki męskiej), przezna-
czając na ten cel w roku 2002 kwotę 180 tys. zł, zaś w roku 2003 kwotę 250 tys. zł. 

W roku 2003 około 70 tys. zł Spółka przeznaczyła na sponsorowanie konkursów, konferencji i wydarzeń kulturalno-
-oświatowych. COMP Rzeszów S.A. wspiera również artystów, instytucje oświatowe i kościelne. Na te cele Emitent prze-
znaczył około 80 tys. zł w roku 2003. Działalność sponsorską i charytatywną Spółka finansuje ze środków własnych.

16.  Umowy kredytu, pożyczki, poręczenia, gwarancji oraz istotne 
zobowiązania wekslowe, zobowiązania wynikające z praw 
pochodnych lub innych instrumentów finansowych, zobowiązania 
wynikające z emitowanych dłużnych papierów wartościowych 
oraz inne istotne zobowiązania 

16.1. Umowy zawarte przez Emitenta
Według stanu na dzień sporządzenia Prospektu Emitent nie zaciągnął żadnych pożyczek, kredytów ani innych 
zobowiązań finansowych. 

W związku z usługami świadczonymi przez Emitenta, na zlecenie Emitenta został udzielony szereg gwarancji ban-
kowych. Poniżej przedstawione zostały gwarancje bankowe udzielone na zlecenie Emitenta obowiązujące na dzień 
1 kwietnia 2004 roku.

1. Dnia 20 października 2003 roku Bank Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Rzeszowie udzielił, na zlecenie 
Emitenta, na rzecz Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, gwarancji bankowej zabezpieczającej należyte 
wykonanie zobowiązań Emitenta do kwoty 23.973,00 PLN (gwarancja wygasła dnia 29.12.2003 roku) oraz do 
kwoty 7.991,00 PLN (gwarancja ważna jest w terminie od dnia 30.12.2003 roku do dnia 14.01.2005 roku);

2. Dnia 5 maja 2003 roku Bank Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Rzeszowie udzielił, na zlecenie Emitenta, na 
rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie, gwarancji bankowej zabezpieczającej należyte 
wykonanie zobowiązań Spółki wobec Banku Gospodarstwa Krajowego (wynikających z umowy o wdrożenie 
systemu informatycznego) do kwoty 899.959,00 złotych (gwarancja ważna jest w terminie od dnia 5 maja 2003 
roku do dnia 7 listopada 2005 roku);

3. Dnia 28.12.2001 roku Bank Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Rzeszowie udzielił, na zlecenie Emitenta, na 
rzecz Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, gwarancji bankowej zabezpieczającej należyte wykonanie 
zobowiązań Emitenta do kwoty 327.725,10 PLN (gwarancja ważna jest w terminie do dnia 1.09.2004 roku);

4. Należyte wykonanie umowy z dnia 8 stycznia 2003 roku, zawartej pomiędzy Emitentem i Bankiem Pocztowym S.A. 
z siedzibą w Bydgoszczy, zostało zabezpieczone lokatą terminową (w wysokości 3.200.000 PLN) zablokowaną na 
rzecz odbiorcy, tj. Banku Pocztowego S.A., do momentu podpisania protokołu odbioru końcowego.

5. Należyte wykonanie umowy z dnia 28 kwietnia 2003 roku zawartej pomiędzy Emitentem oraz Bankiem Gospo-
darstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie przez dostawcę zostało zabezpieczone gwarancją bankową w wy-
sokości 10% wartości przedmiotu umowy.

16.2. Umowy zawarte przez spółki zależne od Emitenta
Dnia 29 stycznia 2003 roku spółka COMP Soft Sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu (jako pożyczkobiorca) zawarła z Emi-
tentem (jako pożyczkodawcą) umowę pożyczki. Umowa ta została następnie zmieniona aneksem nr 1 zawartym 
dnia 26 stycznia 2004 roku. Na podstawie tej umowy Emitent udzielił COMP Soft Sp. z o.o. pożyczki w kwocie 
300.000,00 PLN z przeznaczeniem na potrzeby płatnicze pożyczkobiorcy.
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Zgodnie z omawianą umową pożyczkobiorca jest zobowiązany do zwrotu zaciągniętej pożyczki w całości do dnia 
31 stycznia 2005 roku lub w terminie do 14 dni od pisemnego wezwania do zwrotu skierowanego do pożyczkobior-
cy przez Emitenta.

Jako zabezpieczenie spłaty otrzymanej pożyczki COMP Soft Sp. z o.o. zobowiązał się ustanowić na rzecz Emiten-
ta nieodwołalną licencję wyłączną do oprogramowania MATT stanowiącego własność COMP Soft Sp. z o.o. Licen-
cja zostanie udzielona bez potrzeby oświadczenia pożyczkobiorcy z dniem następnym po bezskutecznym upływie 
terminu zwrotu całej kwoty udzielonej pożyczki.

17. Nieruchomości

17.1 Nieruchomości Emitenta
Według stanu na dzień sporządzenia Prospektu Spółka nie była właścicielem ani użytkownikiem wieczystym nieru-
chomości. 

Spółka użytkuje lokale biurowe na podstawie umów najmu, których przybliżona łączna powierzchnia wynosi 3.930 m2 
(słownie: trzy tysiące dziewięćset trzydzieści). Żadna z nieruchomości stanowiących przedmiot tych umów najmu nie 
została uznana przez Emitenta za nieruchomość mającą istotne znaczenie dla jego działalności.

17.2. Nieruchomości spółek zależnych Emitenta
Według stanu na dzień sporządzenia Prospektu żadna ze spółek zależnych od Emitenta nie była właścicielem ani 
użytkownikiem wieczystym nieruchomości.

ABAS S.A. użytkuje lokale biurowe na podstawie umów najmu, których przybliżona łączna powierzchnia wynosi 
240 m2 (słownie: dwieście czterdzieści). COMP Soft Sp. z o.o. użytkuje lokale biurowe na podstawie umów najmu, 
których przybliżona łączna powierzchnia wynosi 300 m2 (słownie: trzysta). 

Żadna z nieruchomości stanowiących przedmiot tych umów najmu nie została uznana przez Emitenta za nierucho-
mość mającą istotne znaczenie dla jego działalności.

18. Informacje o postępowaniach

18.1.  Postępowania upadłościowe, układowe, ugodowe, egzekucyjne 
i likwidacyjne 

18.1.1. Wobec Emitenta

Według stanu na dzień sporządzenia Prospektu w stosunku do Emitenta nie toczą się takie postępowania.

18.1.2.  Wobec Akcjonariusza Spółki posiadającego co najmniej 5% akcji lub ogólnej liczby 
głosów na WZA

Według stanu na dzień sporządzenia Prospektu w stosunku do A. Górala, będącego akcjonariuszem Spółki posia-
dającym co najmniej 5% akcji lub ogólnej liczby głosów na WZA, nie toczą się takie postępowania.

Według stanu na dzień sporządzenia Prospektu w stosunku do Polish Enterprise Fund L.P., będącego akcjonariuszem 
Spółki posiadającym co najmniej 5% akcji lub ogólnej liczby głosów na WZA, nie toczą się takie postępowania. 

Według stanu na dzień sporządzenia Prospektu w stosunku do spółek zależnych od Emitenta nie toczą się takie 
postępowania. 

Postępowanie likwidacyjne w stosunku do ARMA Sp. z o.o. zostało zakończone dnia 18 lutego 2003 roku (por. roz-
dział IV pkt 22 Prospektu).

18.3. Inne postępowania 

18.3.1. Postępowania, których stroną jest Emitent

Na wniosek Emitenta prowadzone są dwa postępowania egzekucyjne, w których łączna wysokość dochodzonych 
roszczeń nie przekracza 20.000,00 złotych. W pozostałym zakresie, według stanu na dzień sporządzenia Prospek-
tu, Emitent nie jest stroną w żadnych postępowaniach sądowych. 
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18.3.2. Postępowania, których stroną jest akcjonariusz Emitenta

Według stanu na dzień sporządzenia Prospektu Adam Góral nie jest stroną w żadnych postępowaniach sądowych. 
Przeciwko niemu ani na jego wniosek nie toczą się także żadne postępowania egzekucyjne.

Według stanu na dzień sporządzenia Prospektu Polish Enterprise Fund L.P. nie jest stroną w żadnych postępowa-
niach sądowych, których wynik miałby istotne znaczenie dla działalności Emitenta. Przeciwko niemu ani na jego 
wniosek nie toczą się też żadne postępowania egzekucyjne, których wynik miałby istotne znaczenie dla działalno-
ści Emitenta. 

18.4.  Postępowania przed organami administracji w związku z prowadzoną  
przez Emitenta działalnością

Według stanu na dzień sporządzenia Prospektu nie toczą się żadne postępowania przed organami administracji 
w związku z prowadzoną przez Spółkę działalnością.

19.  Realizacja obowiązków wynikających z tytułu wymagań ochrony 
środowiska

Na Emitenta nie nakładano żadnych kar lub sankcji z tytułu naruszenia przepisów w zakresie ochrony środowiska 
naturalnego. Działalność Emitenta nie wymaga uzyskania jakichkolwiek decyzji administracyjnych wydanych na 
podstawie przepisów prawnych dotyczących ochrony i zasad korzystania ze środowiska naturalnego.
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ROZDZIAŁ VI – Oceny i perspektywy rozwoju Emitenta

1. Ocena zarządzania zasobami finansowymi
Ocena zarządzania zasobami finansowymi Emitenta została przeprowadzona na bazie skonsolidowanych i jed-
nostkowych zbadanych sprawozdań finansowych za lata obrotowe 2001-2003. Ocenę sporządzono na bazie 
analizy wskaźnikowej, opartej o wskaźniki rentowności, płynności, wskaźniki rotacji majątku oraz wskaźniki 
zadłużenia. 

Lata obrotowe 2002 i 2003 pokrywały się z latami kalendarzowymi. Rok obrotowy Emitenta 2001 r. obejmował 
okres dziewiętnastu miesięcy – od 1.06.2000 r. do 31.12.2001 r. W celu zapewnienia porównywalności w poniż-
szej tabeli przedstawiającej wskaźniki charakteryzujące działalność Emitenta wyszczególniono również dane 
narastająco za okres 12 miesięcy (1.01.2001 r.–31.12.2001 r.), które nie podlegały badaniu przez podmiot 
uprawniony. 

Emitent nie sporządzał skonsolidowanych sprawozdań finansowych za okres 1.01.2001 r.–31.12.2001 r., wobec 
czego brak porównywalnych danych za ten okres.

W analizowanym okresie Emitent corocznie odnotowywał znaczący przyrost zarówno przychodów ze sprzedaży jak 
i wyniku finansowego netto. W 2003 r. osiągnięte przychody wzrosły o 20%, a rok wcześniej o 32%. Dynamika zysku 
netto w każdym badanym roku była coraz lepsza – w 2001 r. – 25%, w 2002 r. – 29%, a w roku 2003 wyniosła 40%.

Doskonały rozwój Spółki był możliwy dzięki pozyskaniu i skutecznej realizacji szeregu kontraktów, spośród których 
najważniejsze wymieniono w pkt 2 niniejszego rozdziału.

W rankingu Teleinfo 500 za rok 2002, Spółka zajęła 7. miejsce wśród firm integracyjnych o największym zysku brut-
to i 9. miejsce wśród firm integracyjnych o największym zysku netto.

Wskaźniki rentowności, zarówno sprzedaży, działalności operacyjnej, jak i netto plasują Spółkę znacznie powyżej 
średniej dla branży IT. Wskaźnik rentowności netto na poziomie 8,9% pozwolił Spółce zająć 7. pozycję wśród firm 
integracyjnych o największej zyskowności w 2002 (Teleinfo 500). Tylko jedna spółka notowana na GPW zajęła lep-
szą lokatę. Indykatory charakteryzujące rentowność Spółki w całym przedstawionym okresie kształtują się na wyso-
kim poziomie. Rok 2003 przyniósł ich dalszą poprawę w odniesieniu do roku poprzedniego.

Rentowność aktywów ogółem oraz rentowność kapitału własnego wielokrotnie przekraczała stopę inflacji. Drugi 
z wymienionych wskaźników, świadczący o opłacalności inwestycji w spółkę (jako alternatywy do lokaty w bez-
pieczne instrumenty finansowe) wskazuje, iż w ostatnim ocenianym roku inwestycja w Spółkę (ROE = 34,3%) była 
prawie ośmiokrotnie korzystniejsza od średniej rocznej rentowności netto obligacji skarbowych.

Wskaźniki płynności, zarówno bieżącej, jak i szybkiej, potwierdzały w latach 2001-2003 zdolność Emitenta 
oraz Grupy Kapitałowej Emitenta do terminowego regulowania zobowiązań oraz ulegały w tym czasie corocz-
nej poprawie. W 2003 r. aktywa obrotowe pokrywały niemalże trzykrotnie zobowiązania. Nieznaczna różnica 
pomiędzy wskaźnikiem bieżącym a szybkim wynika z utrzymywania przez Spółkę relatywnie niskiego pozio-
mu zapasów. Wysokie poziomy tych wskaźników świadczą o bardzo dobrej kondycji finansowej Spółki i jej 
Grupy Kapitałowej.

Wskaźniki rotacji należności i zobowiązań wskazują na skracanie w ostatnich trzech latach okresu rozliczeń Spółki  
z kontrahentami. W 2003 r. Spółka regulowała swoje zobowiązania średnio w ciągu 46 dni, zaś należności od klien-
tów otrzymywała po średnio 54 dniach. Wynikało to z udzielania odbiorcom dłuższych terminów płatności, zwłasz-
cza w odniesieniu do dużych kontraktów. Cykl obrotu zapasów w Spółce jest stosunkowo krótki i w ostatnim przed-
stawianym roku wymiana zapasów magazynowych trwała mniej niż pięć dni.

Struktura majątku cechuje się bezpiecznymi proporcjami. Kapitał własny w pełni pokrywał aktywa trwałe, a nadwyż-
ka zabezpiecza finansowanie bieżącej działalności operacyjnej Spółki. Wskaźnik ogólnego zadłużenia każdego 
roku ulegał poprawie i w roku 2003 wskazywał na finansowanie Spółki w 30% środkami obcymi. Stopa zadłużenia 
kapitału własnego w ostatnim badanym okresie przyjęła wartość korzystniejszą o prawie o 50% w stosunku do roku 
ubiegłego. 

We wszystkich okresach oba wskaźniki zadłużenia, przedstawione w tabelach poniżej, przyjmowały bezpieczne 
wartości. Spółka nie posiadała w tym czasie zaciągniętych pożyczek ani kredytów bankowych. Oznacza to, iż Emi-
tent jest w stanie osiągać ponadprzeciętne wyniki finansowe omówione powyżej bez konieczności uciekania się do 
finansowania działalności długiem.
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Tabela 42. Wybrane wskaźniki charakteryzujące działalność Emitenta

Wyszczególnienie 1.01- 
-31.03.2004 r.

1.01- 
-31.12.2003 r.

1.01- 
-31.12.2002 r.

1.01- 
-1.12.2001 r.

1.06.2001 r.- 
-31.12.2001 r.

Wybrane dane finansowe
Przychody ze sprzedaży netto (tys. zł) 17.601 97.338 81.239 60.361 92.546
Zysk ze sprzedaży (tys. zł) 3.246 11.735 9.662 7.455 11.421
Zysk operacyjny (tys. zł) 3.216 11.627 9.364 7.206 11.172
Zysk netto (tys. zł) 2.686 9.721 7.250 5.612 8.509

Wskaźniki rentowności
Rentowność sprzedaży (%) 18,4% 12,1% 11,9% 12,4% 12,3%
Rentowność działalności  
operacyjnej (%) 18,3% 11,9% 11,5% 11,9% 12,1%

Rentowność netto (%) 15,3% 10,0% 8,9% 9,3% 9,2%
Rentowność aktywów ogółem (%) 7,6% 23,3% 18,9% 21,1% 32,0%
Rentowność kapitału własnego (%) 10,3% 34,3% 32,1% 32,7% 49,6%

Wskaźniki płynności
Wskaźnik bieżącej płynności 3,5 2,8 2,0 2,1 2,1
Wskaźnik płynności szybkiej 3,4 2,7 1,9 2,0 2,0

Wskaźniki rotacji
Cykl rotacji zapasów (w dniach) 5,8 4,5 6,0 7,8 8,1
Cykl rotacji należności (w dniach) 62,7 54,3 63,5 66,1 68,4
Cykl rotacji zobowiązań (w dniach) 42,5 46,9 67,7 56,2 58,1

Wskaźniki zadłużenia
Wskaźnik ogólnego zadłużenia (%) 23,3% 30,0% 39,4% 35,0% 35,0%
Wskaźnik zadłużenia kapitału  
własnego (%) 31,6% 44,1% 66,6% 54,1% 54,1%

Źródło: Emitent

Tabela 43. Wybrane wskaźniki charakteryzujące działalność Grupy Kapitałowej Emitenta

Wyszczególnienie 1.01- 
-31.03.2004 r.

1.01- 
-31.12.2003 r.

1.01- 
-31.12.2002 r.

1.01- 
-1.12.2001 r.

1.06.2001 r.- 
-31.12.2001 r.

Wybrane dane finansowe
Przychody ze sprzedaży netto (tys. zł) 18.493 101.449 86.905 b.d. 105.342
Zysk ze sprzedaży (tys. zł) 3.384 11.611 9.820 b.d. 12.236
Zysk operacyjny (tys. zł) 3.358 11.444 9.455 b.d. 11.749
Zysk netto (tys. zł) 2.741 9.683 7.144 b.d. 8.426

Wskaźniki rentowności
Rentowność sprzedaży (%) 18,3% 11,4% 11,3% b.d. 11,6%
Rentowność działalności  
operacyjnej (%) 18,2% 11,3% 10,9% b.d. 11,2%

Rentowność netto (%) 14,8% 9,5% 8,2% b.d. 8,0%
Rentowność aktywów ogółem (%) 7,6% 22,8% 17,7% b.d. 29,7%
Rentowność kapitału własnego (%) 10,5% 34,3% 31,4% b.d. 49,1%

Wskaźniki płynności
Wskaźnik bieżącej płynności 3,6 2,8 2,1 2,1 2,1
Wskaźnik płynności szybkiej 3,5 2,7 2,0 1,9 1,9

Wskaźniki rotacji
Cykl rotacji zapasów (w dniach) 6,9 4,7 8,1 b.d. 11,4
Cykl rotacji należności (w dniach) 62,6 55,9 64,4 b.d. 62,3
Cykl rotacji zobowiązań (w dniach) 40,2 46,1 66,3 b.d. 55,6

Wskaźniki zadłużenia
Wskaźnik ogólnego zadłużenia (%) 22,68% 30,2% 39,1% 36,6% 36,6%
Wskaźnik zadłużenia kapitału  
własnego (%) 31,2% 45,4% 69,3% 60,6% 60,6%

Źródło: Emitent

Zasady wyliczania wskaźników:

wskaźnik rentowności sprzedaży = zysk ze sprzedaży za dany okres / przychody ze sprzedaży netto w tym okresie.

wskaźnik rentowności działalności operacyjnej = zysk operacyjny za dany okres / przychody ze sprzedaży netto w tym okresie.

wskaźnik rentowności netto = zysk netto za dany okres / przychody ze sprzedaży netto w tym okresie.

wskaźnik rentowności aktywów (ROA) = zysk netto za dany okres / stan aktywów ogółem na koniec okresu.
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wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) = zysk netto za dany okres / stan kapitałów własnych na koniec okresu.

wskaźnik płynności bieżącej =  stosunek stanu majątku obrotowego do sumy stanu zobowiązań bieżących na koniec danego okresu; 
obrazuje zdolność firmy do regulowania bieżących zobowiązań przy wykorzystaniu aktywów bieżących. 

wskaźnik płynności szybkiej =  stosunek stanu majątku obrotowego pomniejszonego o zapasy do stanu zobowiązań bieżących na 
koniec okresu; obrazuje zdolność zgromadzenia w krótkim czasie środków pieniężnych na pokrycie 
zobowiązań o wysokim stopniu wymagalności.

cykl rotacji zapasów =  stosunek stanu zapasów na koniec danego okresu do przychodów ze sprzedaży netto za dany okres, pomno-
żona przez liczbę dni w okresie.

cykl rotacji należności =  stosunek stanu należności na koniec danego okresu do przychodów ze sprzedaży netto za dany okres, 
pomnożona przez liczbę dni w okresie.

cykl rotacji zobowiązań =  stosunek stanu krótkoterminowych zobowiązań niefinansowych na koniec danego okresu do przychodów 
ze sprzedaży netto w danym okresie, pomnożona przez liczbę dni w okresie.

wskaźnik ogólnego zadłużenia =  stosunek zobowiązań krótko- i długoterminowych do aktywów ogółem; obrazuje udział zewnętrz-
nych źródeł finansowania działalności spółki.

wskaźnik zadłużenia kapitału własnego = stan zobowiązań ogółem na koniec okresu / stan kapitałów własnych na koniec okresu.

2.  Ocena czynników i nietypowych zdarzeń mających wpływ  
na wyniki z działalności gospodarczej

W okresie 2001 r.–2003 r. Spółka odnotowywała dynamiczny wzrost wyników z działalności gospodarczej. Taki roz-
wój był możliwy dzięki pozyskaniu i skutecznej realizacji szeregu kontraktów. W opinii Zarządu do najważniejszych 
z nich należy zaliczyć:

W roku obrotowym 2001:

– wdrożenie systemu Helios dla Volkswagen Bank Polska S.A.,

– wdrożenie systemu CHEOPS w HypoVereinsbank Bank Hipotecznym S.A.,

– wdrożenie systemu i-Force1 w firmie Interpolis (Irlandia),

– wdrożenie kompleksowego systemu informatycznego dla Banku Pekao Ukraina Ltd.,

– budowę Hurtowni Danych w PKO Bank Polski S.A. Region Katowice.

W roku 2002:

– budowę Hurtowni Danych dla Głównego Urzędu Statystycznego na potrzeby Narodowego Spisu Powszechne-
go i Powszechnego Spisu Rolnego,

– wdrożenie systemu defBank Pro dla Centrum Giro w Banku Pocztowym S.A., 

– wdrożenie systemu bankowości internetowej w Deutsche Bank PBC S.A., 

– wdrożenie systemu i-Force1 w Invest-Banku S.A.,

– budowę Oddziału Wirtualnego dla Gospodarczego Banku Wielkopolski S.A., 

– budowę Systemu Obsługi Internetowej dla Rzeszowskiego Zakładu Energetycznego S.A.

W roku 2003:

– wdrożenie kompleksowego systemu informatycznego dla DOMINET Bank S.A.,

– wdrożenie systemu def3000 w Euro Bank S.A.,

– wdrożenie systemu bankowości internetowej poprzez Centrum Usług Internetowych dla Banku Przemysło-
wego S.A.,

– wdrożenie scentralizowanej wersji systemu defBank Pro w Oddziale Regionalnym BPS S.A.,

– wdrożenie systemu defBank Pro w wersji Oracle w LUKAS Bank S.A.,

– wdrożenie systemu MAAT w Snecma Polska Sp. z o.o.,

– analizę i opracowanie koncepcji Hurtowni Danych dla KGHM Polska Miedź S.A.
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3.  Kierunki zmian w działalności w okresie od sporządzenia 
ostatniego sprawozdania finansowego zawartego w Prospekcie

W okresie od sporządzenia ostatniego sprawozdania finansowego zamieszczonego w Prospekcie do daty aktuali-
zacji danych w Prospekcie nie miały miejsca żadne istotne zmiany w kierunkach działalności prowadzonej przez 
Emitenta i jego Grupę Kapitałową. 

4.  Charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych czynników 
istotnych dla rozwoju przedsiębiorstwa Emitenta oraz opis 
perspektyw rozwoju Emitenta

4.1. Zewnętrzne czynniki istotne dla rozwoju Emitenta i jego Grupy Kapitałowej
Sytuacja społeczno-ekonomiczna kraju

Rozwój gospodarczy całej gospodarki bezpośrednio determinuje budżety klientów i potencjalnych klientów Spółki 
na informatyzację. Z kolei od decyzji zarządów odbiorców zależy wzrost lub spadek przychodów Emitenta ze sprze-
daży produktów i usług. Ogólna sytuacja gospodarcza znajduje też odzwierciedlenie w poziomie osiąganej marży 
na realizowanych projektach.

Warto podkreślić, iż w okresie stagnacji gospodarczej ostatnich lat, gdy dynamika rynku IT, podążając za PKB kraju, 
była spadkowa, Emitent odnotowywał bardzo dynamiczny wzrost przychodów oraz zysku. 

Bieżąca sytuacja społeczno-ekonomiczna nie zapewnia stabilnego wzrostu gospodarczego. Czynniki makroekono-
miczne, takie jak wielkość produktu krajowego brutto, poziom inwestycji, prowadzona polityka w zakresie podatków, 
prywatyzacji i restrukturyzacji sektorów gospodarki polskiej, będą wpływać na wyniki osiągane przez Grupę Kapita-
łową. Niekorzystne kształtowanie się tych czynników może spowalniać wzrostową tendencję osiąganej sprzedaży.

Szczególnie istotnym czynnikiem mającym znaczący wpływ na stabilność ekonomiczną i gospodarczą kraju był i jest 
wysoki deficyt budżetowy. Takie wielkości, jak bezrobocie czy deficyt budżetowy, utrzymują się na relatywnie wyso-
kim poziomie, co nie pozostaje bez wpływu na stabilność otoczenia makroekonomicznego i sprzyja nieoczekiwanym 
zmianom polityki państwa w zakresie m.in. kształtowania stóp procentowych, kursów walutowych i podatków. 

Sytuacja społeczno-ekonomiczna wybranych krajów Europy Środkowej

W związku z planowaną przez Emitenta ekspansją na rynki Europy Środkowej (w pierwszej kolejności rynek sło-
wacki, a następnie czeski i ukraiński) należy stwierdzić, iż czynniki wymienione w punkcie powyżej, a odnoszące się 
do krajów tego regionu będą miały wpływ na rezultaty finansowe osiągane przez Spółkę.

Sytuacja na rynku rozwiązań IT

Aktualnie rynek IT cechuje się zwiększonym zapotrzebowaniem na usługi, w szczególności dotyczy to usług integra-
cyjnych i outsourcingu. Jednocześnie obserwowany jest wśród firm z tej branży spadek udziału w sprzedaży przy-
chodów ze sprzedaży sprzętu. Wynika to ze zwiększonej świadomości klientów co do ich rzeczywistych potrzeb oraz 
z rosnącego zapotrzebowania na realizację wyrafinowanych kompleksowych systemów informatycznych.

Zgodnie z raportem Teleinfo 2002 firmy oferujące outsourcing informatyczny odnotowały znaczny wzrost wartości 
(na poziomie 20%) rynku w 2003 r. Tendencja ta powinna utrzymać się na tym poziomie w kolejnych latach. Czyn-
nikiem dalszego wzrostu będzie m.in. rosnąca świadomość klientów dotycząca korzyści wynikających z outsour-
cingu, w tym przede wszystkim efektu skali pozwalającego na obniżanie kosztów działalności. Oczekiwany jest też 
napływ nowych klientów, głównie z sektora publicznego, ubezpieczeń i bankowości.

Również rynek oprogramowania, w szczególności dla sektora bankowego, cechował się w latach 2001-2002, wyż-
szą dynamiką wzrostu niż cały rynek IT (odpowiednio 11,3 i 6,8%) – źródło: DiS.

Rynek usług IT odnotowuje tempo wzrostu wyższe niż rynek oprogramowania. W okresie 2001 r.–2002 r. wyniósł 
on 12%.

W świetle powyższego stwierdzić trzeba, iż Spółka nie tylko podąża w dominującym i najszybciej rozwijającym się 
nurcie rynku IT, oferując outsourcing (Centrum Przetwarzania Danych oraz Centrum Usług Internetowych), świad-
cząc usługi integracyjne również związane z oprogramowaniem własnym dla banków i innych instytucji finanso-
wych, ale jest w tych segmentach spółką należącą do czołówki.

Akcesja Polski do Unii Europejskiej 

W powszechnej opinii przystąpienie Polski do Unii Europejskiej spowoduje wzrost nakładów na sektor IT. Dotyczyć 
to będzie rozwiązań dla administracji państwowej, samorządowej oraz dla przedsiębiorstw z różnych sektorów 
gospodarki. Konieczność dorównania standardom zachodnim wymusi również większe zapotrzebowanie na w peł-
ni profesjonalne rozwiązania informatyczne.
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Wejście Polski do Unii Europejskiej spowoduje znaczące przyspieszenie procesów dostosowywania systemów 
informatycznych w polskich przedsiębiorstwach do standardów unijnych. Rozwijany w Spółce pod tym kątem sys-
tem klasy ERP (MAAT) powinien zapewnić dużą konkurencyjność Spółki na rynku rozwiązań dla małych i średnich 
przedsiębiorstw.

W strategii rozwoju Emitent przewiduje również ostrożne wchodzenie na rynki Europy Zachodniej

Dużym atutem Spółki może okazać się jej lokalizacja. Znaczna część środków unijnych będzie skierowana do regio-
nów uboższych, a Spółka jest niekwestionowanym liderem rynku IT w regionie Podkarpacia. Z drugiej strony nale-
ży jednak pamiętać o tym, że wejście Polski do Unii Europejskiej będzie oznaczało znaczny wzrost poziomu kon-
kurencji.

Sytuacja ekonomiczna klientów Spółki i procesy zachodzące na rynkach działań odbiorców

Wyniki i zyski spółek działających na rynku rozwiązań informatycznych dla branży bankowo-finansowej zależą 
w dużej mierze od sytuacji ekonomicznej banków i innych instytucji finansowych, gdyż ta wpływa na priorytety, jakie 
będą określać ich zarządy. Na te zaś wpływa koniunktura gospodarcza w Polsce, a także malejące stopy procento-
we i coraz niższe marże odsetkowe rozumiane jako różnica między oprocentowaniem kredytów i depozytów. W opi-
nii McKinsey do 2010 r. marża banków spadnie do 1,7%, osiągając poziom banków z Unii Europejskiej. 

Czynnikiem zewnętrznym, który może negatywnie wpływać na pozycję Spółki na rynku rozwiązań dla banków, 
mogą być procesy konsolidacyjne na rynku bankowym. Wydaje się, że z tego punktu widzenia Spółka jest też sto-
sunkowo mało zagrożona. Jej kluczowi klienci, tacy jak Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank Pocztowy S.A., Banki 
Zrzeszające, banki spółdzielcze, banki hipoteczne i banki samochodowe, powinny jeszcze przez wiele lat zacho-
wać swoją tożsamość.

Dodatkowo atutem Spółki jest oferowanie polskiego – własnego i nowoczesnego oprogramowania, którego wybór 
daje szansę zbudowania tańszego rozwiązania, opartego na najnowocześniejszej technologii. Niektóre oferowane 
na rynku rozwiązania zachodnie tworzone były w latach osiemdziesiątych. Banki zachodnie, do których były adre-
sowane, były instytucjami o innej skali działania. Te czynniki rzutują na problemy z implementacją zachodnich sys-
temów w polskiej bankowości.

Wysoka konkurencyjność na rynku IT

Branża, w której Emitent prowadzi działalność, cechuje się dużym rozdrobnieniem, a poprzez to wysoką konkuren-
cyjnością, którą zwiększa szybkie starzenie się oferowanych produktów. Konieczne jest więc rywalizowanie pozio-
mem marży oraz ciągłe udoskonalanie produktów oraz kompetencji zarówno technicznych, jak i z zakresu zarzą-
dzania i handlu, co wiąże się z koniecznością ponoszenia nakładów na badania i rozwój. Emitent ponadto posiada 
specjalizację niszową, która stanowi poważną przewagę konkurencyjną. Dodatkowo jako jeden z nielicznych pol-
skich podmiotów oferuje oprogramowanie własne, co pozwala realizować wyższą marżę niż konkurencja sprzedają-
ca oprogramowanie zagraniczne. Niemniej jednak wpływ silnej konkurencji na rynku może skutkować obniżaniem 
rentowności realizowanej przez Emitenta.

Największa konkurencyjność występuje na rynku dużych przedsiębiorstw i instytucji. Emitent swoją ofertę kieruje 
przede wszystkim do przedsiębiorstw małych i średnich.

Szybkie tempo rozwoju technologicznego 

Szybkie tempo rozwoju produktów informatycznych, w tym oprogramowania, wymusza konieczność szybkiej reak-
cji Spółki na dokonujące się zmiany technologiczne i ciągłe opracowywanie nowych rozwiązań lub nieustanne udo-
skonalanie istniejących. W przeciwnym wypadku oferta zarówno produktowa, jak i usługowa spółki może okazać 
się mniej atrakcyjna dla odbiorcy niż konkurencji. Konieczność posiadania w ofercie najaktualniejszych rozwiązań 
informatycznych wiąże się z ponoszeniem nakładów inwestycyjnych na badania i rozwój produktów. 

Pojawienie się na rynku konkurencyjnej oferty nowszych technologicznie rozwiązań skutkować może wyparciem 
produktów i usług Emitenta, a w konsekwencji brakiem wpływów zakładanych na etapie opracowywania produktu.

Specyfika produktów IT powoduje zagrożenie, iż na etapie ich opracowywania brak jest gwarancji co do aktualno-
ści i innowacyjności rozwiązania w chwili wprowadzania go na rynek i pozytywnych reakcji potencjalnych odbior-
ców w związku z możliwością równoległego opracowania przez konkurencję nowocześniejszego rozwiązania. 
Dotychczasowe doświadczenie Emitenta wskazuje, iż nie tylko nadąża za skalą rozwoju technologicznego, ale jest 
jego jednym z istotniejszych twórców na polskim rynku rozwiązań dla instytucji finansowych i przedsiębiorstw. 
Potwierdza to wysoka pozycja w rankingach twórców oprogramowania.

Zmienność kursów walutowych

Zmienność kursów walut wywiera wpływ na rozwój Spółki, gdyż Emitent dokonuje części zaopatrzenia od zagra-
nicznych kontrahentów w walutach obcych, zaś zdecydowaną większość przychodów realizuje na terenie kraju 
w walucie krajowej. Wobec powyższego różnice kursowe mają wpływ na poziom wyników finansowych osiąganych 
przez Spółkę. Przed niekorzystnymi zmianami kursów walut, a zwłaszcza EURO/PLN (wzrost kursu) Emitent zabez-
piecza się poprzez ustalanie w umowach z odbiorcami krajowymi cen sprzedaży towarów zakupionych przez Spół-
kę za waluty obce w oparciu o ich kurs.
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4.2.  Wewnętrzne czynniki istotne dla rozwoju działalności Emitenta i jego Grupy 
Kapitałowej

Jakość i kompleksowość oferty Emitenta

COMP Rzeszów jest postrzegany na rynku jako dostawca rozwiązań informatycznych o najwyższej jakości produk-
tów i usług. Potwierdzają to liczne nagrody i wyróżnienia, jak i wysokie miejsca zajmowane w rankingach firm IT 
(szczegóły wymieniono w pozostałych częściach Prospektu). Pomimo to Spółka wciąż pracuje nad poszerzaniem 
i rozwijaniem oferty zarówno poprzez własne prace badawczo-rozwojowe, jak i przejęcia gotowych produktów 
w drodze akwizycji podmiotów krajowych, jak i zagranicznych. 

Spółka pozostaje jedyną polską firma informatyczną, która buduje i rozwija własne, scentralizowane kompleksowe 
systemy informatyczne dla banków. Spełniają one wymagania stawiane takim systemom przez banki Unii Europej-
skiej, zaś testy wydajnościowe przeprowadzone w Centrum Testowym IBM w Montpellier we Francji potwierdziły, że 
def2000 na platformie IBM eServer pSeries może obsłużyć pod względem wydajnościowym duże instytucje banko-
we w Polsce. System testowano na bazie danych zawierającej informacje o milionie różnych klientów podczas rów-
noczesnej pracy 15.000 użytkowników. 

Jakość i kompleksowość posiadanej oferty wywiera znaczny wpływ na zdolność Spółki do pozyskiwania nowych 
kontraktów.

Możliwość utrzymania dotychczasowych przewag konkurencyjnych 

Na możliwość dalszego rozwoju istotny wpływ będzie miała możliwość utrzymania przez Emitenta wypracowanych 
przewag konkurencyjnych w stosunku do pozostałych podmiotów działających na polskim rynku IT. W opinii Zarzą-
du do najistotniejszych przewag konkurencyjnych Grupy Kapitałowej Emitenta należą: (i) wysoki profesjonalizm 
kadry zarządzającej i kluczowych współpracowników, (ii) posiadanie własnych konkurencyjnych produktów dla 
bankowości zapewniających wysoką rentowność sprzedaży, (iii) posiadanie spójnej strategii rozwoju, która powin-
na zapewnić dalszy rozwój Spółki, (iv) perspektywy poszerzenia rynków zbytu za granicą oraz oferty produktowej 
w związku z zaplanowaną akwizycją, (v) opanowanie nisz rynkowych.

Wprowadzenie Spółki do publicznego obrotu i publiczna oferta akcji 

Zdolność do pozyskiwania kapitału

Czynnikiem istotnym dla możliwości realizacji strategii rozwoju Emitenta będzie wprowadzenie Spółki do publicz-
nego obrotu i publiczna oferta akcji. Pozwoli ona pozyskać dodatkowe środki finansowe na inwestycje, zwiększy 
identyfikowalność Emitenta oraz przyczyni się do ugruntowania pozytywnego wizerunku Emitenta. Ponadto obec-
ność Spółki na rynku publicznym oraz notowanie akcji na rynku giełdowym zwiększy i ułatwi zdolność Spółki do 
pozyskiwania kapitału na rynku publicznym, jak i form dłużnych poza tym rynkiem dzięki zwiększonej wiarygodno-
ści kredytowej wynikającej ze statusu spółki publicznej. Zdolność do pozyskiwania środków pieniężnych ma pod-
stawowe znaczenie dla możliwości rozwoju Spółki.

Skuteczność realizacji planu budowy Centrum Oprogramowania w Europie Środkowo-Wschodniej

Zdolność do ekspansji na rynki zagraniczne – nowego partnerstwa i konsolidacji

Skuteczność realizacji planu budowy Centrum Oprogramowania w Europie Środkowo-Wschodniej umocni każdą 
z firm wchodzących obecnie i w przyszłości w skład Grupy Kapitałowej Emitenta na własnym rynku, dzięki wyko-
rzystaniu efektu synergii.

Umiejętne wykorzystanie zasobów i produktów firm tworzących Centrum Oprogramowania w Europie Środkowo-
-Wschodniej umożliwi zarówno eksport własnych produktów na rynki firm tworzących grupę, jak i oferowanie na 
rynku polskim produktów nowo pozyskanych spółek środkowoeuropejskich. Efektem realizacji procesu konsolida-
cji będzie zwiększenie sprzedaży oraz optymalizacja kosztów wynikająca z poprawy wykorzystania zatrudnienia, 
infrastruktury i procesów biznesowych.

Skuteczne umacnianie pozycji na rynku rozwiązań dla banków, instytucji finansowych oraz przedsiębiorstw

Rozwój oferowanych oraz opracowywanie nowych, konkurencyjnych produktów ma na celu wzmocnienie posiada-
nej pozycji Spółki na opanowanych rynkach oraz zdobycie nowych rynków i klientów. Czynnik ten ma bezpośred-
ni wpływ na zapewnienie dalszego rozwoju Spółki i zwiększenie jej wartości. Emitent przede wszystkim będzie pra-
cował nad rozwojem sztandarowych produktów: systemem def3000 dedykowanym dla bankowości oraz systemem 
MAAT adresowanym głównie do przedsiębiorstw. Istotny wpływ na rozwój Spółki będzie miało oferowanie gotowe-
go systemu dla sektora ubezpieczeniowego wywodzącego się z oferty słowackiego integratora, którego przejęcie 
zostało zaplanowane na sierpień 2004 r. Również rozwój Centrum Przetwarzania Danych oraz Centrum Usług Inter-
netowych istotnie wpłynie na rozwój Emitenta.

Rozwój kadry kierowniczej i kluczowych pracowników

Specyfika podmiotów prowadzących działalność w zakresie produkcji oprogramowania i integracji rozwiązań infor-
matycznych powoduje, iż najważniejszym aktywem Spółki jest kadra zarządzająca, kierownicza oraz kluczowi pra-
cownicy. Dlatego jej rozwój i zdolność do utrzymania jej stabilności oraz ewentualnego pozyskiwania nowych pra-
cowników o wysokich kompetencjach jest kluczowym czynnikiem rozwoju Spółki. 
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Czynnik ten umożliwi rozwój Spółki poprzez plasowanie swoich produktów na nowych rynkach oraz oferowanie 
gotowych produktów nowo pozyskanych partnerów na rynku krajowym. 

Kooperacja z potentatami światowych rozwiązań informatycznych – relacja z dostawcami

Bezpośrednie relacje ze światowymi liderami rozwiązań informatycznych zapewniają Emitentowi dostęp do najno-
wocześniejszych technologii na możliwie korzystnych warunkach, co z kolei znacząco wpływa na poziom konkuren-
cyjności posiadanej oferty, zarówno pod względem ceny, jak i jakości. 

Najściślejsza współpraca ma miejsce z takimi firmami produkującymi oprogramowanie i sprzęt komputerowy, jak 
Oracle, Sun Microsystems, HP czy IBM. Na najwyższej klasy oprogramowaniu narzędziowym firmy Oracle tworzo-
ne i rozwijane są kluczowe rozwiązania informatyczne Emitenta.

5.  Przewidywania dotyczące czynników wpływających na przyszłe 
wyniki wraz ze wskazaniem podstawowych założeń tych 
przewidywań

Sytuacja gospodarcza oraz koniunktura na rynku IT

W opinii Zarządu, który opiera się na dostępnych analizach i prognozach makroekonomicznych, w krótkim i śred-
nim okresie należy spodziewać się dalszego wzrostu gospodarczego w Polsce wyrażanego jako wzrost produktu 
krajowego brutto. Wskazują na to między innymi: wysoka dynamika wzrostu produkcji przemysłowej, zahamowa-
nie spadkowych trendów w budownictwie, stabilna dynamika eksportu, powolne ożywienie popytu wewnętrznego. 
Dodatkowym czynnikiem wpływającym pozytywnie na koniunkturę jest przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. 
Poprawa koniunktury powinna wpłynąć na co najmniej dwu-trzykrotny wzrost rynku IT w stosunku do wzrostu PKB. 
Przełoży się to na poprawę kondycji finansowej odbiorców produktów i usług Emitenta, co zdaniem Emitenta wywo-
ła wzrost budżetów przeznaczanych przez instytucje finansowe i przedsiębiorstwa na rozwiązania informatyczne, 
w tym głównie na oprogramowanie i usługi integracyjne.

Sytuacja na rynku rozwiązań IT

Według opublikowanego w 2003 r. raportu European Information Technology Observatory (EITO) w 2004 roku 
rynek teleinformatyczny w Europie wzrośnie o 3,1%. W 2003 roku wzrost wyniósł zaledwie o 0,8%.

Rynek teleinformatyczny w Europie Środkowej będzie przy tym rósł znacznie szybciej niż na Zachodzie. Według 
prognoz EITO wydatki na informatykę w Polsce będą w latach 2003-2005 rosły średnio rocznie o 12%. W 2004 r. 
wartość rynku teleinformatycznego w Europie Środkowo-Wschodniej ma wzrosnąć o 8,21%, do 42 mld EUR. 

Mając na uwadze dotychczasową ponadprzeciętną dynamikę rozwoju Spółki, można stwierdzić, że ten czynnik 
w odniesieniu do Emitenta powinien pozytywnie wpłynąć w znacznie większym stopniu niż na konkurencję.

Według danych za rok 2002 Czechy to drugi po Polsce rynek IT z tej części Europy o wartości na poziomie 2,6 mld EUR. 
Na Węgrzech i Słowacji rynek informatyczny w analogicznym okresie oceniany był odpowiednio na 1,9 i 0,7 mld EUR.

Z kolei wydatki na informatykę w przeliczeniu na osobę najwyższe były w Czechach – 252 EUR (dla porównania 
w Polsce wyniosły one 84 EUR), 177 EUR na Węgrzech i 135 EUR na Słowacji. Według raportu EITO w najbliższych 
latach (2004-2005) nakłady te będą w rozpatrywanym regionie znacząco się zwiększać. Oczekiwany jest 10-procen-
towy roczny wzrost na Węgrzech, 8,7-procentowy w Czechach.

W ramach rynku IT wyróżnić należy segmenty, których rozwój w najbliższych latach przewidywany jest na wyższym 
poziomie niż dla całej branży:

Outsourcing usług informatycznych
Zgodnie z raportem Teleinfo 2002 rynek outsourcingu informatycznego odnotował w 2003 r. znaczny wzrost 
wartości rynku (na poziomie 20%). Tendencja ta powinna utrzymać się na tym poziomie w kolejnych latach. 
Czynnikiem dalszego wzrostu będzie m.in. rosnąca świadomość klientów dotycząca korzyści wynikają-
cych z outsourcingu, w tym przede wszystkim efektu skali pozwalającego na obniżanie kosztów działalności. 
Oczekiwany jest też napływ nowych klientów, głównie z sektora publicznego, ubezpieczeń i bankowości.

Oprogramowanie, w szczególności aplikacje dla sektora bankowego
Również rynek oprogramowania cechował się w latach 2001-2002 wyższą dynamiką wzrostu niż cały rynek IT 
(odpowiednio 11,3 i 6,8%). Relatywnie szybko wzrastał rynek aplikacji bankowych (źródło: DiS).

Usługi
Rynek usług IT odnotowuje tempo wzrostu wyższe niż rynek oprogramowania. W okresie 2001 r.–2002 r. wynio-
sło ono 12%.

W świetle powyższego stwierdzić trzeba, iż Spółka nie tylko podąża w dominującym i najszybciej rozwijającym się 
nurcie rynku IT, oferując outsourcing (Centrum Przetwarzania Danych oraz Centrum Usług Internetowych), świad-
cząc usługi integracyjne związane z oprogramowaniem własnym, ale również jest w tych segmentach spółką nale-
żącą do czołówki. 
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Akcesja Polski do Unii Europejskiej 

Emitent podziela opinię, iż przystąpienie Polski do Unii Europejskiej spowoduje wzrost nakładów na sektor IT. Doty-
czyć to będzie rozwiązań dla administracji państwowej, samorządowej oraz dla przedsiębiorstw z różnych sektorów 
gospodarki. Konieczność dorównania standardom zachodnim wymusi również większe zapotrzebowanie na w peł-
ni profesjonalne rozwiązania informatyczne.

Wejście Polski do Unii Europejskiej spowoduje znaczące przyspieszenie procesów dostosowywania systemów 
informatycznych w polskich przedsiębiorstwach do standardów unijnych. Rozwijany w Spółce pod tym kątem sys-
tem klasy ERP (MAAT) powinien zapewnić dużą konkurencyjność Spółki na rynku rozwiązań dla małych i średnich 
przedsiębiorstw.

Dodatkowo dużym atutem Spółki może okazać się jej lokalizacja. Znaczna część środków unijnych będzie skiero-
wana do regionów uboższych, a Spółka jest niekwestionowanym liderem rynku IT w regionie Podkarpacia. 

W opinii Zarządu zwiększony poziom konkurencji na skutek integracji Polski z Unią Europejską nie powinien mieć 
negatywnego wpływu dla działalności Spółki, gdyż aktualnie już skutecznie konkuruje ona na polskim rynku zarów-
no z podmiotami zagranicznymi, jak i produktami zagranicznego pochodzenia.

W strategii rozwoju Emitent przewiduje również ostrożne wchodzenie na rynki Europy Zachodniej.

Procesy zachodzące na rynkach działań klientów Spółki

W branży bankowo-finansowej będą miały miejsce procesy konsolidacyjne, które mogą negatywnie oddziaływać na 
pozycję Spółki na rynku rozwiązań dla banków. Zdaniem Zarządu Spółka jest stosunkowo mało zagrożona, ponie-
waż jej znaczący klienci, tacy jak Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank Pocztowy, Banki Zrzeszające, banki spół-
dzielcze, banki hipoteczne i banki samochodowe, powinny jeszcze przez wiele lat zachować swoją tożsamość.

Poziom konkurencji na rynku IT

Wysoki poziom konkurencji na rynku IT, wynikający z dużego rozdrobnienia branży oraz krótkiego cyklu życia ofero-
wanych produktów, utrzyma się lub nawet wzrośnie, choćby w efekcie akcesji do Unii Europejskiej. Emitent będzie 
rywalizował ciągłym udoskonalaniem produktów oraz kompetencji zarówno technicznych, jak i z zakresu zarządza-
nia i handlu. W związku z tym konieczne będzie ciągłe ponoszenie nakładów na badania i rozwój. Posiadana przez 
Emitenta specjalizacja niszowa, stanowić będzie poważną przewagę konkurencyjną. 

Dodatkowo atutem Spółki jest oferowanie polskiego – własnego i nowoczesnego oprogramowania, którego wybór 
daje szansę zbudowania tańszego rozwiązania, opartego na najnowocześniejszej technologii. Niektóre oferowane 
na rynku rozwiązania zachodnie tworzone były w latach osiemdziesiątych. Banki zachodnie, do których były adre-
sowane, były instytucjami o innej skali działania. Te czynniki rzutują na problemy z implementacją zachodnich sys-
temów w polskiej bankowości. Posiadanie tej przewagi pozwoli Spółce konkurować niższą ceną, zachowując 
co najmniej taką samą jakość, jaką oferuje konkurencja sprzedająca oprogramowanie zagraniczne.

Jakość kadry zarządzającej oraz kluczowych pracowników 

Emitent dysponuje wysokiej jakości kadrą zarządzającą, która posiada wieloletnie, poparte licznymi sukcesami 
doświadczenie w zakresie produktów i usług oferowanych przez Spółkę. W ocenie Emitenta jakość kadry kierowni-
czej oraz kluczowych pracowników pozostanie na bardzo wysokim poziomie, gwarantującym skuteczną realizację 
strategii rozwoju. Służyć ma temu utrzymanie dotychczasowego systemu motywacyjnego wynagradzania wymie-
nionych grup pracowniczych. Ostatnie lata znacznego zwiększania zatrudnienia związanego z dynamicznym roz-
wojem Emitenta utwierdzają w przekonaniu, że COMP Rzeszów posiada zdolność do ewentualnego dalszego sku-
tecznego pozyskiwania nowych wysokiej klasy specjalistów w branży. 

Skuteczne umacnianie pozycji na rynku rozwiązań dla banków, instytucji finansowych oraz przedsiębiorstw

Emitent przewiduje dalsze umacnianie pozycji Spółki na opanowanych rynkach oraz zdobycie nowych rynków 
i klientów poprzez rozwój oferowanych oraz opracowywanie nowych, konkurencyjnych produktów. 

System def3000 opracowany w oparciu o kilkunastoletnie doświadczenie merytoryczne rzeszowskiego COMP. 
będzie wypierał system def2000 i w najbliższych trzech latach będzie rósł udział tego systemu w sprzedaży. Sys-
tem ten przewyższa swojego poprzednika zarówno od strony projektowej, jak i technologicznej. Wymaga jednak 
dalszych prac w kierunku rozszerzenia funkcjonalności. Dalszy rozwój tego produktu zapewni ciągłość rozwoju 
Spółki na polskim rynku bankowym. Ze względu na jakość projektu i wykorzystaną do jego realizacji technologię 
Oracle def3000 zapewni Spółce umacnianie pozycji na rynku rozwiązań dla banków na kolejnych kilka lat. W przy-
padku zrealizowania celu emisji w postaci zbudowania Centrum Oprogramowania w Europie Środkowo-Wschod-
niej system def3000 stanie się systemem wiodącym dla wszystkich firm wchodzących w skład międzynarodowej 
grupy kapitałowej.

Rozwijany system klasy ERP – MAAT zapewni dużą konkurencyjność Spółki na rynku rozwiązań dla przedsiębiorstw 
produkcyjnych, handlowych i usługowych. Wdrożenia przeprowadzone w roku 2003 dowodzą, że również w latach 
2004 i 2005 będzie rosła rola tego systemu. System ten ze względu na swoją jakość i wykorzystaną do budowy tech-
nologię (Oracle) powinien z powodzeniem konkurować na rynku rozwiązań dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Spółka planuje dalsze prace nad rozwojem Centrum Przetwarzania Danych i spodziewa się, że popularność powyż-
szej usługi zacznie rosnąć, począwszy od roku 2005. Zarząd Spółki jest przekonany, że skutecznie zrealizowany 
projekt dla Nykredit Banku Hipotecznego S.A. będzie dowodem dla innych małych i średnich banków na przygo-
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towanie zespołów merytorycznych Spółki do outsourcingowej obsługi systemów transakcyjnych. Dotychczasowe, 
udane wykorzystanie CPD do obsługi systemu transakcyjnego na zasadzie outsourcingu otwiera przed Spółką 
nowe trudne jeszcze do oszacowania możliwości rozszerzenia powyższej usługi na większą liczbę banków. Out-
sourcing systemów transakcyjnych to niewątpliwie przyszłościowy kierunek obsługi informatycznej. Fakt, iż Spółka 
jako pierwsza w Polsce realizuje taką usługę, daje jej znaczącą przewagę.

Emitent rozwijał będzie również zbudowane w 2001 roku Centrum Usług Internetowych świadczące m.in. outsour-
cing w zakresie bankowości internetowej dla klientów instytucjonalnych i detalicznych. Pozytywna realizacja strate-
gii rozwoju Centrum Usług Internetowych skutkować powinna dalszym wzrostem liczby klientów w latach 2004-
--2006. Ze względu na samą tylko umowę z Gospodarczym Bankiem Wielkopolski S.A. istnieje duże prawdopodo-
bieństwo wzrostu liczby klientów CUI o 50%. W całym roku 2004 liczba banków spółdzielczych korzystających 
z usług CUI powinna wzrosnąć nawet o 100%.

Emitent przewiduje wzmocnienie swojej pozycji na rynku systemów dedykowanych dla sektora ubezpieczeniowego 
jako efekt realizacji transakcji przejęcia spółki na Słowacji, posiadającej gotowy produkt software’owy cechujący się 
wysoką jakością.

Skuteczność realizacji planu budowy Centrum Oprogramowania w Europie Środkowo-Wschodniej umocni 
Grupę Kapitałową na każdym z geograficznych rynków dzięki wykorzystaniu efektu synergii

Emitent przewiduje, że już pierwszy etap budowy międzynarodowej grupy kapitałowej, czyli planowana akwizycja 
w Republice Słowackiej, stworzy przed Spółką szanse na wielu płaszczyznach. Dzięki powyższej akwizycji udział 
najbardziej rentownych działalności firm IT, czyli sprzedaży i wdrożeń własnego oprogramowania, powinien wzro-
snąć w grupie Spółki o 100%. 

Wzbogacona zostanie oferta Spółki o wybrane produkty słowackiego partnera. Będą to produkty adresowane na 
rynek firm ubezpieczeniowych. Z kolei doświadczenia Spółki w zakresie budowania hurtowni danych i usług zwią-
zanych z integracją systemów informatycznych będą do dyspozycji słowackiego partnera. Powinno to przynieść 
wymierne korzyści dla Grupy Kapitałowej Emitenta. Współpraca obydwu firm pozwoli również zoptymalizować 
wykorzystanie zasobów ludzkich w sposób, który w dłuższej perspektywie wykluczy dublowanie się w ramach 
Grupy Kapitałowej produkcji oprogramowania tego samego typu.

Jakość i kompleksowość oferty Emitenta

Pomimo oferowania rozwiązań informatycznych o najwyższej jakości produktów i usług Spółka nadal będzie je posze-
rzać i rozwijać, zarówno poprzez prowadzenie prac badawczo-rozwojowych jak i przejęcia gotowych produktów 
w drodze akwizycji podmiotów krajowych, jak i zagranicznych. Utworzenie Centrum Oprogramowania w Europie 
Środkowo-Wschodniej wpłynie pozytywnie na kompleksowość oferty Emitenta. Omówione powyżej cechy oferty 
Spółki zwiększą szanse Spółki na pozyskiwanie nowych kontraktów.

Wprowadzenie Spółki do publicznego obrotu i publiczna oferta akcji 

Zdolność do pozyskiwania kapitału

Spółka oczekuje, iż wprowadzenie Spółki do publicznego obrotu i publiczna oferta akcji istotnie zwiększą możliwo-
ści realizacji strategii rozwoju. Pozwoli pozyskać dodatkowe środki finansowe na realizację inwestycji objętych stra-
tegią rozwoju, zwiększy identyfikowalność Emitenta oraz przyczyni się do ugruntowania pozytywnego wizerunku 
Emitenta. Ponadto obecność Spółki na rynku publicznym oraz notowanie akcji na rynku giełdowym zwiększą i uła-
twią zdolność Spółki do pozyskiwania kapitału na rynku publicznym i form dłużnych poza tym rynkiem dzięki zwięk-
szonej wiarygodności kredytowej wynikającej ze statusu spółki publicznej. Zdolność do pozyskiwania środków pie-
niężnych ma podstawowe znaczenie dla możliwości rozwoju Spółki.

Kooperacja z potentatami światowych rozwiązań informatycznych – relacja z dostawcami

Emitent podtrzymywał będzie bezpośrednie relacje ze światowymi liderami rozwiązań informatycznych (Oracle, Sun 
Microsystems, HP czy IBM) zapewniające dostęp do najnowocześniejszych technologii na możliwie korzystnych 
warunkach. Znajdzie to odzwierciedlenie w wysokim poziomie konkurencyjności posiadanej oferty, zarówno pod 
względem ceny, jak i jakości. 

Zmienność kursów walutowych

Emitent, opierając się na prognozach makroekonomicznych, uważa, iż w okresie średnioterminowym należy spo-
dziewać się umacniania złotego w stosunku do euro, jako efektu przyspieszania wzrostu gospodarczego w Polsce 
oraz wejścia Polski do Unii Europejskiej. Czynniki te powinny przyciągnąć środki finansowe zarówno z Unii Euro-
pejskiej (fundusze strukturalne), jak również z funduszy inwestycyjnych. Umocnienie krajowej waluty powinno pozy-
tywnie wpłynąć na wyniki finansowe Emitenta jako plasującego zdecydowaną większość swojej oferty na rynku 
wewnętrznym, poprzez realizację dodatnich różnic kursowych.
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6.  Strategia rozwoju i zamierzenia inwestycyjne Emitenta  
i jego Grupy Kapitałowej na najbliższe lata

Strategia rozwoju Emitenta i związane z nią zamierzenia inwestycyjne nakierowane są na ugruntowanie i wzmocnie-
nie pozycji Spółki jako producenta i integratora rozwiązań informatycznych dla banków i innych instytucji finanso-
wych oraz przedsiębiorstw. Szczególny nacisk Emitent kładzie na rozwój oferty o dużej wartości dodanej pozwala-
jącej na osiąganie ponadprzeciętnej rentowności. Taką ofertę stanowi w szczególności produkcja i wdrażanie opro-
gramowania własnego.

Podstawowymi elementami strategii rozwoju COMP Rzeszów są:

– budowa Centrum Oprogramowania w Europie Środkowo-Wschodniej – ekspansja na rynki zagraniczne;

– rozwój oferowanych oraz opracowywanie nowych, konkurencyjnych produktów – w celu zdobycia nowych ryn-
ków i klientów, a tym samym zwiększenia wartości firmy;

– rozwój wewnętrzny – inwestycje w kadrę pracowniczą i infrastrukturę Spółki. 

1) Budowa Centrum Oprogramowania w Europie Środkowo-Wschodniej

Emitent i jego Grupa Kapitałowa nie ograniczają swoich zainteresowań jedynie do terytorium kraju. Dysponując pro-
duktami konkurencyjnymi międzynarodowo, Spółka będzie konsekwentnie dążyć do zwiększania wartości sprze-
daży zagranicznej. Sprzedaż będzie realizowana zarówno bezpośrednio do klienta końcowego, jak i przez firmy 
partnerskie. W plan ekspansji poza granicami Polski wpisuje się budowa Centrum Oprogramowania w Europie 
Środkowo-Wschodniej, której pierwszym etapem ma być przejęcie kontroli nad ASSET Soft a.s. z siedzibą w Braty-
sławie, który jest jednym z liderów dostarczających oprogramowania własnej produkcji na rynku słowackim. 

W dniu 28 czerwca 2004 roku Zarząd COMP Rzeszów S.A. podpisał List Intencyjny ze spółką ASSET Soft a.s., któ-
rego celem jest doprowadzenie do nabycia 55% akcji słowackiej spółki przez COMP Rzeszów S.A.

Warunkiem podpisania umowy inwestycyjnej pomiędzy COMP Rzeszów S.A. i ASSET Soft a.s. i zakupu wskazane-
go pakietu akcji będą satysfakcjonujące Emitenta wyniki audytu prawnego i finansowego spółki ASSET Soft a.s., 
przeprowadzonego przez audytorów wybranych przez COMP Rzeszów S.A. 

ASSET Soft a.s. w 2003 roku osiągnął przychody ogółem na poziomie 491.157.000 SKK, co stanowi równowartość 
56.237.476 PLN, oraz zrealizowała zysk netto wysokości 58.440.000 SKK, co stanowi równowartość 6.691.380 PLN3.

W ciągu roku wspólnego działania Emitent planuje przygotowanie szczegółowej strategii działania Grupy na rynku 
czeskim i ukraińskim. Na jej podstawie przeprowadzone byłyby z kolei akwizycje na tych rynkach.

Według planów Emitenta Centrum Oprogramowania w Europie Środkowo-Wschodniej obejmować będzie grupę 
firm software’owych i integracyjnych, której liderem będzie główny inwestor, czyli COMP Rzeszów S.A. Poza Emi-
tentem grupę tworzyłyby: wymieniona już spółka ze Słowacji, spółka z Czech i spółka ukraińska. Spółki wchodzą-
ce w skład Grupy, w czasie umacniania swoich pozycji na rynkach lokalnych wypracowywałyby strategię wspólne-
go działania w celu optymalizacji zasobów zarówno produktowych, jak i osobowych.

Skuteczna realizacja powyższej strategii umocniłaby każdą z firm na własnym rynku dzięki wykorzystaniu synergii.

Umiejętne wykorzystanie zasobów i produktów firm tworzących Centrum Oprogramowania w Europie Środkowo-
-Wschodniej umożliwiłoby zarówno eksport własnych produktów na rynki firm tworzących Grupę, jak i oferowanie 
na rynku polskim produktów nowo-pozyskanych spółek środkowoeuropejskich.

Pierwszy etap budowy międzynarodowej grupy kapitałowej, czyli akwizycja w Republice Słowackiej, otworzyłby 
przed Spółką szanse na wielu płaszczyznach. Dzięki powyższej akwizycji udział najbardziej rentownych działalno-
ści firm IT, czyli sprzedaży i wdrożeń własnego oprogramowania, wzrósłby w Grupie Spółki o 100%. Wzbogacona 
zostałaby oferta Spółki o wybrane produkty ASSET Soft a.s., adresowane dla firm ubezpieczeniowych. 

Z kolei doświadczenia Spółki w zakresie budowania hurtowni danych i usług związanych z integracją systemów 
informatycznych byłyby do dyspozycji słowackiego partnera. Powinno to przynieść wymierne korzyści dla Grupy 
Kapitałowej Emitenta. Współpraca obydwu firm pozwoli również zoptymalizować wykorzystanie zasobów ludzkich 
w sposób, który w dłuższej perspektywie wykluczy dublowanie się w ramach Grupy Kapitałowej produkcji oprogra-
mowania tego samego typu.

W sytuacji gdyby transakcja dotycząca zakupu większościowego pakietu spółki słowackiej nie doszła do skutku, 
Emitent zamierza realizować alternatywny wariant budowy Centrum Oprogramowania w Europie Środkowo-
-Wschodniej, polegający na zakupie ukraińskiej spółki zajmującej znaczącą pozycję na rynku sprzedaży własnego 
oprogramowania dla ukraińskiego sektora bankowego oraz czeskiej spółki specjalizującej się w budowie komplek-
sowych systemów informatycznych dla małych i średnich przedsiębiorstw na rynku czeskim. Zarząd Spółki prze-
prowadził wstępne rozmowy z potencjalnymi kandydatami i uzyskał wstępną akceptację na przystąpienie tych firm 
do Grupy Kapitałowej COMP Rzeszów S.A. 

Realizację pierwszego etapu inwestycji w Centrum Oprogramowania w Europie Środkowo-Wschodniej Emitent 
zamierza sfinansować zarówno ze środków pochodzących z emisji Akcji serii B, jak i ze środków własnych. 

3 dane finansowe uzyskane przez Emitenta od ASSET Soft a.s. wg kursu NBP z dnia 31.12.2003 roku
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W przypadku sukcesu emisji Akcji serii B Emitent zamierza sfinalizować do końca października 2004 r. transakcję 
nabycia większościowego pakietu akcji słowackiej spółki. W przypadku osiągania przez przejętą firmę zaplanowa-
nych wyników finansowych Emitent będzie rozważał możliwość zakupu pozostałych akcji ze środków własnych 
pochodzących z zysków.

Koszt realizacji transakcji nabycia kontrolnego pakietu akcji słowackiej spółki Zarząd ocenia na poziomie około 
36 mln zł. Ostateczne warunki transakcji zostaną uzgodnione w umowie inwestycyjnej, którą COMP Rzeszów pla-
nuje podpisać z akcjonariuszami Asset Soft a.s. po zakończeniu audtytu prawnego i finansowego.

2) Rozwój oferowanych oraz opracowywanie i pozyskanie nowych, konkurencyjnych produktów

Rozwój oferowanych oraz opracowywanie nowych, konkurencyjnych produktów ma na celu ugruntowanie pozycji 
Spółki na opanowanych rynkach oraz zdobycie nowych rynków i klientów. Realizacja tego elementu strategii poza 
zapewnieniem dalszego rozwoju Spółki przyczyni się do zwiększenia jej wartości. Emitent przede wszystkim będzie 
pracował nad następującymi produktami:

– system def3000,

– system MAAT,

– system dla sektora ubezpieczeniowego,

– Centrum Przetwarzania Danych,

– Centrum Usług Internetowych,

– sprzedaż oprogramowania obcego.

def3000

def3000 będący następcą systemu def2000 został opracowany w oparciu o kilkunastoletnie doświadczenie mery-
toryczne rzeszowskiego COMP. System def3000 będzie wypierał system def2000 i w najbliższych trzech latach 
będzie rósł udział tego systemu w sprzedaży. System ten przewyższa swojego poprzednika zarówno od strony pro-
jektowej, jak i technologicznej. Wymaga jednak dalszych prac w kierunku rozszerzenia funkcjonalności. Dalszy roz-
wój tego produktu zapewni ciągłość rozwoju Spółki na polskim rynku bankowym. Ze względu na jakość projektu 
i wykorzystaną do jego realizacji technologię Oracle def3000 zapewni Spółce umacnianie pozycji na rynku rozwią-
zań dla banków na kolejnych kilka lat. 

W przypadku zrealizowania celu w postaci zbudowania Centrum Oprogramowania w Europie Środkowo-Wschod-
niej system def3000 stałby się systemem wiodącym dla wszystkich firm wchodzących w skład międzynarodowej 
Grupy Kapitałowej.

MAAT

Emitent planuje zdynamizowanie budowy znaczącej pozycji na rynku zintegrowanych systemów informatycznych 
dla małych i średnich przedsiębiorstw.

W opinii Zarządu rozwijany system klasy ERP o nazwie MAAT zapewni dużą konkurencyjność Spółki na rynku roz-
wiązań dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Zbudowany w oparciu o technologię firmy Oracle system otwiera przed Spółką ciekawe perspektywy na rynku roz-
wiązań dla przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych. Wdrożenia przeprowadzone w roku 2003 
dowodzą, że również w latach 2004 i 2005 będzie rosła rola tego systemu klasy ERP. System ten ze względu na swoją 
jakość i wykorzystaną do budowy technologię (Oracle) powinien z powodzeniem konkurować na rynku rozwiązań dla 
średnich przedsiębiorstw. MAAT jest potencjalnie rozwiązaniem, które ma szansę zastąpić isniejące na rynku konku-
rencyjne rozwiązania dla małych i średnich przedsiębiorstw, wyprodukowane przy wykorzystaniu starszych technolo-
gii, gdyż niektóre firmy działające na polskim rynku we wspomnianym sektorze nie były w stanie wyprodukować 
następców swoich pierwszych rozwiązań. Spółka planuje przyspieszenie budowy swojej pozycji na rynku rozwiązań 
dla małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zakup spółki polskiej z kilkuprocentowym udziałem w rynku.

Wzmocnienie pozycji na rynku systemów dla sektora ubezpieczeniowego

W konsekwencji realizacji przejęcia spółki na Słowacji Emitent przewiduje wzmocnienie swojej pozycji na rynku sys-
temów dedykowanych dla sektora ubezpieczeniowego. Dzięki powyższej akwizycji oferta Emitenta zostanie rozsze-
rzona o produkt dla firm ubezpieczeniowych znajdujący się w ofercie słowackiego partnera.

Rozwój Centrum Przetwarzania Danych 

Spółka planuje dalsze prace nad rozwojem Centrum Przetwarzania Danych i spodziewa się, że popularność powyż-
szej usługi zacznie rosnąć, począwszy od roku 2005. 

CPD rozpoczęło świadczenie kompleksowych usług outsourcingowych w 2003 roku. Obecnie obsługuje umowę 
z Nykredit Bankiem Hipotecznym dotyczącą licencji i wdrożenia systemu CHEOPS. W zakresie tej umowy świad-
czone przez CPD usługi obejmują m.in. administrowanie sprzętem będącym własnością Comp Rzeszów S.A., 
administrowanie systemem bankowym (wykonywanie procedur back up oraz archiwizacji, wykonywanie bieżących 
oraz okresowych raportów – zamykanie dnia, miesiąca czy roku). 

Zarząd Spółki jest przekonany, że skutecznie zrealizowany projekt dla Nykredit Banku Hipotecznego S.A. będzie 
dowodem dla innych małych i średnich banków na przygotowanie zespołów merytorycznych Spółki do outsourcin-
gowej obsługi systemów transakcyjnych. Dotychczasowe, udane wykorzystanie CPD do obsługi systemu transak-



Prospekt Emisyjny Akcji 115COMP Rzeszów S.A.

Rozdział VI – Oceny i perspektywy rozwoju Emitenta

cyjnego na zasadzie outsourcingu otwiera przed spółką nowe trudne jeszcze do oszacowania możliwości rozsze-
rzenia powyższej usługi na większą liczbę banków.

Outsourcing systemów transakcyjnych to niewątpliwie przyszłościowy kierunek obsługi informatycznej. Fakt, iż 
Spółka jako pierwsza w Polsce realizuje taką usługę, daje jej znaczącą przewagę nad konkurencją oraz możliwość 
realizacji zysków z tytułu „premii pierwszeństwa”.

Rozwój Centrum Usług Internetowych

Emitent rozwijał będzie również zbudowane w 2001 roku Centrum Usług Internetowych świadczące outsourcing 
w zakresie bankowości internetowej dla klientów instytucjonalnych i detalicznych. Centrum świadczy również 
zewnętrzne usługi bankowości telefonicznej oraz z wykorzystaniem SMS, a także umożliwia obsługę internetową 
zakładów energetycznych.

Pozytywna realizacja strategii rozwoju Centrum Usług Internetowych skutkować powinna dalszym wzrostem liczby 
klientów w latach 2004-2006. Ze względu na samą tylko umowę z Gospodarczym Bankiem Wielkopolskim S.A. ist-
nieje duże prawdopodobieństwo wzrostu liczby klientów CUI o 50%. W całym roku 2004 liczba banków spółdziel-
czych korzystających z usług CUI powinna wzrosnąć nawet o 100%.

Sprzedaż oprogramowania obcego

Spółka należy do czołowych partnerów firmy Oracle. Kontunuowana będzie sprzedaż systemów bazodanowych tej 
firmy i aplikacji stanowiacych podstawy Hurtowni Danych. Powyższa sprzedaż dotyczyła będzie zarówno klientów 
Spółki, do których dostarczane są aplikacje spółki zbudowane za pomocą produktów Oracle’a, jak i klientów ocze-
kujących jedynie na wybrane produkty światowego potentata. 

Utrzymywane będą również dobre relacje biznesowe z firmą RSA Security Inc. z biurem głównym w Bedford (Stany 
Zjednoczone Ameryki), dostawcą aplikacji z zakresu bezpieczeństwa systemów informatycznych.

3) Rozwój kadry pracowniczej i infrastruktury 

Zrównoważony rozwój Spółki wymaga uwzględnienia w strategii rozwoju inwestycji w rozwój kadry pracowniczej 
i infrastrukturę. Dlatego w roku 2004 przewidywane są inwestycje na potrzeby wewnętrzne o łącznej wartości 3,9 
mln zł (które nie stanowią celów emisji Akcji Serii B).

Inwestycje te obejmą:

– budowę Systemu Zarządzania poprzez Jakość,

– inwestycje w sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie, 

– szkolenia pracowników oraz wyposażenie stanowisk pracy,

– zakup środków transportu. 

Dodatkowo przewidziane są nakłady na biuro Spółki (nowe pomieszczenia dla pracowników).

7. Prognoza wyników finansowych Emitenta 
Zarząd Spółki przewiduje osiągnięcie przez Spółkę następujących wyników finansowych w roku 2004:

Tabela 44. Prognoza wyników finansowych Emitenta w roku 2004

Wyszczególnienie 2004 r.
Przychody ze sprzedaży netto 111.641
Zysk z działalności operacyjnej 16.217
Zysk netto 13.316

Przedstawiona wyżej prognoza stanowi budżet Spółki przyjęty przez Radę Nadzorczą i nie uwzględnia pozyskania 
przez Emitenta środków z emisji Akcji Serii B oraz planów akwizycyjnych Spółki związanych z budową Centrum 
Oprogramowania w Europie Środkowo-Wschodniej.

Sporządzając prognozę, Emitent brał pod uwagę historyczne wyniki finansowe Spółki (zawarte w rozdziale VIII 
niniejszego Prospektu) oraz przedstawione w punkcie 5 i 6 niniejszego rozdziału czynniki wpływające na rozwój 
Spółki oraz strategię rozwoju wraz z zamierzeniami inwestycyjnymi.

Prognoza wyników zamieszczona powyżej podlegać będzie systematycznej, kwartalnej ocenie i ewentualnej wery-
fikacji przez Emitenta na bazie raportów okresowych.

Wszelkie dywergencje pomiędzy rzeczywistymi a założonymi wynikami finansowymi Spółka przekaże do publicznej 
wiadomości w formie raportów bieżących, zgodnie z ustawą.

Prognoza wyników finansowych nie podlegała ocenie biegłego w odniesieniu do kompletności i rzetelności istot-
nych założeń przyjętych przez Emitenta. Estymowane wyniki finansowe nie zostały zbadane przez uprawniony pod-
miot co do właściwości zestawienia prognoz na podstawie przedstawionych przez Spółkę podstaw i założeń oraz 
w zakresie zastosowanych do sporządzenia prognozy wyników finansowych zasad rachunkowości z zasadami 
rachunkowości stosowanymi przez Emitenta.
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ROZDZIAŁ VII –  Dane o organizacji Emitenta, osobach 
zarządzających, osobach nadzorujących 
oraz znacznych akcjonariuszach

1. Podstawowe zasady zarządzania Emitentem
Władzami Spółki są:

– Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy,

– Rada Nadzorcza,

– Zarząd.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy należą określone przez przepisy prawa sprawy wyegzempli-
fikowane w § 20 Statutu Spółki przedstawionego jako załącznik nr 2 w rozdziale „Załączniki”.

Rada Nadzorcza Emitenta składa się z 4 albo 5 członków powołanych i odwołanych na trzyletnie wspólne kaden-
cje. Z chwilą dopuszczenia akcji Spółki do obrotu publicznego Rada Nadzorcza składa się z 5 członków. 

Do czasu wprowadzenia Akcji do obrotu publicznego oraz dopuszczenia do obrotu giełdowego dwóch członków 
Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczący Rady Nadzorczej, jest powoływanych przez Polish Enterprise Fund L.P. 
z biurem głównym w Jersey City (Stany Zjednoczone Ameryki). O powołaniu dwóch kolejnych członków Rady Nad-
zorczej decyduje Pan Adam Góral. Jeden członek Rady Nadzorczej jest powoływany i odwoływany wspólnie przez 
wymienionych Akcjonariuszy Spółki. Te szczególne uprawnienia do ustalania składu Rady Nadzorczej przysługują 
Dotychczasowym Akcjonariuszom tak długo, jak każdy z nich posiada więcej niż piętnaście procent ogólnej liczby 
głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Z chwilą dopuszczeniu akcji Spółki do obrotu giełdowego obaj Dotych-
czasowi Akcjonariusze tracą powyższe uprawnienie. Wówczas kompetencja wpływu na obsadę Rady Nadzorczej 
należeć będzie do Walnego Zgromadzenia, z tym jednak, że jednego członka Rady Nadzorczej powoływał i odwo-
ływał będzie Polish Enterprise Fund L.P., a jednego Pan Adam Góral. W momencie utraty poziomu co najmniej dzie-
sięciu procent ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki uprawnienia odpowiedniego uprzywilejowa-
nego akcjonariusza w zakresie bezpośredniego powoływania lub odwoływania członka Rady Nadzorczej zostają 
bezpowrotnie przekazane WZA Spółki. Utrata przez jednego z tych akcjonariuszy powyższego uprawnienia do 
wybierania  jednego członka Rady Nadzorczej (w związku ze zmniejszeniem jego udziału do poziomu poniżej 10%) 
nie oznacza utraty uprawnień przez drugiego z tych akcjonariuszy. Wyżej omówione ograniczenia dotyczące wybie-
rania członków Rady Nadzorczej nie mają zastosowania w przypadku wyboru członków Rady Nadzorczej podczas 
głosowania grupami.

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy ogólny nadzór nad działalnością Spółki. Uchwały Rady Nadzorczej wyma-
gają sprawy zastrzeżone do kompetencji Rady Nadzorczej w przepisach prawa oraz wymienione w § 24 Statutu.

Zarząd Spółki powoływany i odwoływany przez Radę Nadzorczą składa się z co najmniej trzech członków. Wspól-
na kadencja członków Zarządu trwa trzy lata. Zarząd kieruje całokształtem działalności Spółki i reprezentuje Spół-
kę na zewnątrz. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki, niezastrzeżone przepisami prawa lub Statutem 
Spółki do kompetencji Rady Nadzorczej bądź Walnego Zgromadzenia należą do zakresu działań Zarządu. Zarząd 
odpowiedzialny jest w szczególności za podejmowanie decyzji strategicznych dotyczących prowadzenia działalno-
ści gospodarczej przez spółkę, koordynację realizacji strategii rozwoju Emitenta i Grupy Kapitałowej, prowadzenie 
spraw finansowych Spółki, pozyskiwanie kontraktów i ich realizacja, kosztorysowanie realizowanych projektów, pro-
wadzenie działań marketingowych, polityki zakupowej, podejmowanie działań inwestycyjnych, kontrolę wykonania 
budżetu, decyzje personalne oraz sprawuje nadzór nad realizacją działań poszczególnych Pionów i Działów. Człon-
kowie Zarządu kierują podległymi im komórkami organizacyjnymi oraz podejmują decyzje finansowe w zakresie 
budżetów przyjętych dla poszczególnych komórek.

Wytyczane przez Zarząd zadania realizowane są przez pracowników Spółki.

W ramach struktury organizacyjnej Spółki poza Zarządem należy wyróżnić jeszcze:

– Zespoły pomocnicze działające na potrzeby Zarządu (Rada Dyrektorów, Biuro Prawne oraz Doradcy). Zespoły 
te realizują bądź przekazują do realizacji prace zlecone przez Zarząd, w szczególności dostarczają dla Zarządu 
informacje o charakterze zarządczym, operacyjnym oraz zapewniają obsługę prawną.

– Komórki organizacyjne, składające się z Dyrektora, kierowników poszczególnych jednostek w ramach komórki 
oraz pozostałych pracowników dobieranych przez Dyrektora i kierowników w zależności od specyfiki i przyję-
tych założeń w zakresie realizowanych projektów. Do kompetencji poszczególnych komórek organizacyjnych 
należy bezpośrednia realizacja przydzielonych zadań. 
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Strukturę organizacyjną (struktura hierarchiczna) Emitenta przedstawia poniższy schemat: 

SCHEMAT ORGANIZACYJNY COMP Rzeszów S.A.
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2. Informacje o strukturze zatrudnienia 

2.1.  Liczba pracowników i rodzaje umów, na podstawie których praca jest 
świadczona 

Według stanu na dzień 1 kwietnia 2004 roku Spółka zatrudniała 252 pracowników na podstawie umowy o pracę. 
Grupa Kapitałowa na dzień 1 kwietnia 2004 roku zatrudniała łącznie 300 pracowników. Pracownicy zatrudniani są 
na podstawie umów o pracę zawieranych na czas nieokreślony, określony lub na okres próbny. Sposób i struktura 
zatrudnienia stosowana przez Spółkę jest wynikiem przyjętego przez Emitenta modelu funkcjonowania i zasadami 
polityki kadrowej, które zostały przedstawione w pkt 2.3. niniejszego rozdziału Prospektu. Stan zatrudnienia w Spół-
ce i podmiotach z Grupy Kapitałowej w podziale na rodzaj umowy o pracę przedstawia poniższa tabela:
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Tabela 45. Stan zatrudnienia w Spółce i Grupie Kapitałowej na koniec okresu

Wyszczególnienie I kw. 2004 r. 2003 r. 2002 r. 2001 r.
COMP Rzeszów S.A. 252 246 197 162

Zatrudnieni na podstawie umów na czas  
nieokreślony 233 228 193 160

Zatrudnieni na podstawie umów na czas określony 9 10 4 2
Zatrudnieni na okres próbny 10 8 0 0

ABAS S.A. 23 21 20 18
Zatrudnieni na podstawie umów na czas 
nieokreślony 22 21 20 17

Zatrudnieni na podstawie umów na czas określony 0 0 0 0
Zatrudnieni na okres próbny 1 0 0 1

COMP Soft Sp. z o.o. 25 25 24 15
Zatrudnieni na podstawie umów na czas  
nieokreślony 25 25 24 15

Zatrudnieni na podstawie umów na czas określony 0 0 0 0
Zatrudnieni na okres próbny 0 0 0 0

Źródło: Emitent

2.2. Struktura wykształcenia i zawodowego przygotowania pracowników 
Blisko 85% pracowników Emitenta posiada wyższe wykształcenie. W Działach Integracji i Oprogramowania wyższe 
wykształcenie posiadają wszyscy pracownicy. Strukturę pracowników według poziomu wykształcenia przedstawia 
poniższa tabela:

Tabela 46. Struktura pracowników Emitenta wg wykształcenia w latach 2001-2003

Wyszczególnienie
2003 r. 2002 r. 2001 r.

liczba udział 
% liczba udział 

% liczba udział 
%

Wyższe 202 82,11 164 83,32 130 80,25
Średnie 40 16,26 28 14,31 28 17,28
Zasadnicze 4 1,63 4 2,13 4 2,47
Razem 246 100,00 197 100,00 162 100,00

Źródło: Emitent

Ponad połowa pracowników zatrudnionych w Spółce to osoby o stażu pracy w Spółce powyżej trzech lat. W związ-
ku z dużym przyrostem zatrudnienia w latach 2002-2003 odsetek nowych pracowników (do 1 roku stażu pracy) 
wzrósł do 26%. Strukturę pracowników ze względu na staż pracy przedstawia poniższa tabela:

Tabela 47. Struktura pracowników Emitenta wg stażu pracy

Wyszczególnienie
2003 r. 2002 r. 2001 r.

liczba udział 
% liczba udział 

% liczba udział 
%

do 1 roku 65 26,43 53 26,90 15 9,26
od 1 do 3 lat 55 22,36 51 25,88 94 58,03
od 3 do 5 lat 78 31,70 44 22,36 18 11,11
powyżej 5 lat 48 19,51 49 24,87 35 21,60
Razem 246 100,00 197 100,00 162 100,00

Źródło: Emitent

W strukturze pracowników Emitenta można wyróżnić: Zarząd, średni szczebel kierowniczy (który obejmuje dyrek-
torów Działów oraz kierowników Zespołów), pracowników działów realizujących podstawową działalność Spółki 
oraz Administrację. 

Strukturę zatrudnienia według poszczególnych grup pracowników przedstawia poniższa tabela: 

Tabela 48. Struktura zatrudnienia w Spółce wg grup pracowniczych na koniec okresu

Wyszczególnienie
2003 r. 2002 r. 2001 r.

liczba udział 
% liczba udział 

% liczba udział 
%

Zarząd 2 0,82 2 1,01 2 1,23
Średni szczebel kierowniczy 15 6,09 12 6,09 10 6,17
Pracownicy działów merytorycznych* 176 71,55 135 68,52 115 70,99
Pracownicy administracji 16 6,50 15 7,61 11 6,79
Pozostali pracownicy 37 15,04 33 16,76 24 14,82
Razem 246 100,00 197 100,00 162 100,00

*  osoby zatrudnione w działach realizujących podstawową działalność Spółki (produkcja oprogramowania, serwis, wdrożenia, sprzedaż)
Źródło: Emitent
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2.3.  Założenia prowadzonej przez Emitenta polityki kadrowej oraz stopień 
płynności kadr

2.3.1. Założenia polityki kadrowej Emitenta

Podstawą polityki personalnej firmy jest potencjał ludzki, rozumiany jako zespół lojalnych, zaangażowanych i kom-
petentnych pracowników, rozwijających się wraz z firmą.

Główne założenia polityki personalnej, wynikające z celów strategicznych COMP Rzeszów S.A. to:

1. Rekrutacja najlepszych przyszłych pracowników

Proces rekrutacji pracowników odbywa się na podstawie planu zatrudnienia zaakceptowanego przez dyrekto-
ra każdego pionu, wynikającego z rzeczywistego zapotrzebowania ze strony dyrektorów podległych działów. 
Potencjalny pracownik musi spełniać wymogi danego stanowiska. 

Rekrutacja pracowników odbywa się na zasadzie:

a) Rekrutacji wewnętrznej – pierwszeństwo mają sprawdzeni pracownicy o wysokich kwalifikacjach;

b) Analizy bazy kandydatów – analizowane są aplikacje osób, które złożone zostały w Dziale Kadr (do 6 miesię-
cy wstecz);

c) Rekrutacji zewnętrznej – ogłoszenia w prasie lokalnej i ogólnopolskiej.

Przy wyborze brane są pod uwagę również referencje oraz opinia pracowników zatrudnionych w firmie, którzy 
znają kandydata. Ostateczną decyzję o wyborze kandydata podejmuje bezpośredni przełożony.

2. Podnoszenie poziomu kwalifikacji pracowników

W związku z dynamicznym rozwojem firmy oraz rosnącą konkurencją na rynku szczególną wagę przywiązuje się 
do podnoszenia kwalifikacji pracowników poprzez organizację szkoleń zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrz-
nych. Szkolenia organizowane są w oparciu o plany szkoleniowe dla poszczególnych osób, zespołów, działów 
lub całej firmy.

Szkolenia skierowane do pracowników niższego szczebla skupiają się głównie na poszerzaniu ich wiedzy 
w zakresie oferowanych przez firmę rozwiązań oraz umiejętności niezbędnych do wykonywania obowiązków, 
natomiast adresowane do kadry kierowniczej obejmują przede wszystkim techniki związane z zarządzaniem 
zespołami oraz przywództwem. 

Dodatkowo Zarząd firmy wspomaga inicjatywę pracowników w zakresie dokształcania poprzez dofinansowy-
wanie studiów. Decyzja w tej kwestii podejmowana jest przez Zarząd na indywidualną prośbę pracownika. 
W przypadku decyzji pozytywnej z pracownikiem podpisywana jest stosowna umowa.

3. Wzrost poziomu motywacji i identyfikacji pracowników z celami firmy

Głównym zadaniem systemu motywacyjnego jest wzmocnienie związków między pracownikiem a firmą. 
W Spółce przyjęto motywacyjny system wynagradzania. Wynagrodzenie pracowników składa się części pod-
stawowej oraz uznaniowej premii motywacyjnej, która przyznawana jest indywidualnie przez bezpośredniego 
przełożonego. W uzasadnionych wykonywaną pracą przypadkach w skład wynagrodzenia wchodzi również 
prowizja. 

Obok finansowych narzędzi motywacyjnych, stosowane są również świadczenia pozapieniężne. Pracownicy 
Emitenta korzystają, zgodnie z obowiązującymi procedurami wewnętrznymi, z samochodów służbowych, tele-
fonów komórkowych oraz komputerów przenośnych. Świadczenia te dotyczą przede wszystkim kadry kierowni-
czej oraz sprzedawców zatrudnionych w Dziale Sprzedaży i Marketingu, jak również pracowników pracujących 
w działach odpowiedzialnych za wdrożenia i serwis. 

Od 1 lipca 2002 roku Emitent w pełni finansuje grupowe ubezpieczenia pracowników na życie. 

Pracownicy zatrudnieni co najmniej rok w Spółce mają możliwość uzyskania 12-miesięcznej pożyczki z Fundu-
szu Pożyczkowego.

4. Periodyczne ocenianie pracowników

Zadaniem kadry kierowniczej, a więc zarówno kierowników zespołów, jak i dyrektorów działów jest stałe nadzo-
rowanie efektów pracy podległych pracowników. Pracownicy oceniani są według kryteriów specyficznych dla 
charakteru wykonywanej przez nich pracy. Pod uwagę są brane takie elementy, jak profesjonalizm, zaangażo-
wanie, rzetelność oraz kreatywność. Pracownicy informowani są przez przełożonego o wynikach oceny. 

5. Planowanie karier pracowników

Dla każdego pracownika planowana jest indywidualna ścieżka kariery. Uwzględnia ona wyniki oceny pracow-
nika, posiadane kwalifikacje oraz propozycje stanowisk w Spółce, na które określony pracownik może zostać 
przesunięty lub awansowany. 
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6. Integracja pracowników

Tradycją firmy stało się organizowanie corocznego spotkania wszystkich pracowników, którego celem jest 
podsumowanie działalności Spółki oraz zintegrowanie pracowników Emitenta dla realizacji planów firmy. 
W spotkaniu uczestniczą również najbliższe rodziny pracowników.

2.3.2. Stopień płynności kadr Emitenta

W analizowanym okresie zmiany w poziomie zatrudnienia wynikały przede wszystkim ze znacznego zwiększania 
liczby zatrudnionych. W związku z dynamicznym rozwojem Emitenta, w 2001 r. liczba pracowników powiększyła się 
o ponad 7%, a w ostatnich dwóch przedstawionych okresach zatrudnienie w Spółce wzrastało prawie o jedną 
czwartą rocznie. W okresie objętym badaniem stan zatrudnienia w COMP Rzeszów wzrósł o 62,9%. Szczegółowe 
informacje na temat fluktuacji kadr Emitenta przedstawia poniższa tabela:

Tabela 49. Fluktuacja kadr Emitenta 

Wyszczególnienie
2003 r. 2002 r. 2001 r.

liczba zmiana 
% liczba zmiana 

% liczba zmiana 
%

Stan zatrudnienia na początek okresu 197 162 151
Przyjęcia 73 53 11
Zwolnienia 24 18 0
Stan zatrudnienia na koniec okresu 246 +24,9% 197 +21,6% 162 +7,3%
Zmiana stanu zatrudnienia +49 +35 +11

Źródło: Emitent

2.4.  System wynagradzania i średnia wysokość wynagrodzenia  
dla poszczególnych grup pracowników

W Spółce przyjęto motywacyjny system wynagradzania. Wynagrodzenie pracowników składa się z części podsta-
wowej oraz uznaniowej premii motywacyjnej, która przyznawana jest indywidualnie przez bezpośredniego przeło-
żonego. W uzasadnionych wykonywaną pracą przypadkach w skład wynagrodzenia wchodzi również prowizja. 
Wysokość średniego miesięcznego wynagrodzenia brutto w podziale na poszczególne grupy pracownicze przed-
stawia poniższa tabela:

Tabela 50. Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto poszczególnych grup pracowniczych Emitenta (zł)

Wyszczególnienie 2003 r. 2002 r. 2001 r.
Zarząd 12.672 18.544 15.291
Średnia kadra kierownicza 39.805 45.630 35.645
Pozostali pracownicy 4.873 4.548 5.286

Źródło: Emitent

Spółka wypłaca relatywnie wysokie wynagrodzenia zarówno kadrze kierowniczej, jak i pozostałym pracownikom. 
Taka polityka płacowa pozwala Emitentowi być konkurencyjnym pracodawcą na rynku i dzięki temu utrzymywać 
i pozyskiwać najlepszych pracowników w branży. Motywacyjna polityka wynagrodzeniowa skutkuje zwiększaniem 
wydajności pracy, zaangażowaniem pracowników w tworzenie sukcesów Spółki. Potwierdzają to corocznie bardzo 
dobre wyniki finansowe Spółki i duża dynamika zarówno sprzedaży, jak i zysku.

Skuteczna działalność Zarządu wynagradzana była również w formie dywidendy – w latach 2001-2003 obaj człon-
kowie Zarządu byli bezpośrednio lub pośrednio akcjonariuszami Spółki (w wymienionym okresie Pan Jacek Papaj 
pełniący funkcję w Zarządzie Emitenta był akcjonariuszem spółki COMP S.A. z siedzibą w Warszawie, która posia-
dała 50% akcji oraz 50% głosów na WZA COMP Rzeszów S.A.).

Niższe średnie wynagrodzenie w grupie średniej kadry kierowniczej (od 2003 do 2002 roku) oraz w grupie pozosta-
łych pracowników (od 2002 do 2001 roku) wynika z faktu, iż w tych okresach Emitent powiększał znacznie stan 
zatrudnienia. Wobec tego znacznie zwiększył się udział wynagrodzeń nowych pracowników (zwłaszcza płatnych 
w okresach próbnych – z natury rzeczy niższych), wpływając na obniżenie statystycznego wynagrodzenia w danej 
grupie pracowniczej. 

2.5.  System świadczeń socjalnych, programy ubezpieczeń grupowych 
lub indywidualnych na rzecz pracowników

Emitent tworzy Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o Zakładowym 
Funduszu Świadczeń Socjalnych (Dz. U. nr 43, poz. 163, z późn. zm.) oraz na podstawie wewnętrznego Regulami-
nu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Osobami uprawnionymi do korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych są pracownicy Spółki, byli 
pracownicy (emeryci i renciści) oraz członkowie rodzin pracowników.
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Środki z Funduszu przeznaczone są na finansowanie lub dofinansowanie:

– wypoczynku,

– imprez kulturalno-oświatowych oraz sportowych i rekreacyjnych,

– pożyczek na cele mieszkaniowe,

– pomocy finansowej lub rzeczowej,

– drobnych upominków.

Od 1 lipca 2002 roku Emitent w pełni finansuje grupowe ubezpieczenia pracowników na życie.

2.6.  Działające w Spółce związki zawodowe, informacja o sporach zbiorowych 
i strajkach

Według stanu na dzień sporządzenia Prospektu w Spółce nie działają żadne związki zawodowe. 

W Spółce nie wystąpiły strajki ani spory zbiorowe.

3. Osoby zarządzające
W skład Zarządu Emitenta wchodzą:

–  Adam Góral  – Prezes Zarządu

–  Zbigniew Pomianek – Wiceprezes Zarządu

–  Adam Rusinek – Wiceprezes Zarządu

–  Renata Bojdo – Członek Zarządu

–  Marek Panek – Członek Zarządu

3.1. Adam Góral – Prezes Zarządu
Lat 48. 

Informacje o numerze PESEL oraz miejscu zamieszkania Adama Górala zostały objęte złożonym do KPWiG wnio-
skiem o niepublikowanie.

Mandat Adama Górala jako członka Zarządu upływa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego 
sprawozdanie finansowe za 2007 rok.

Adam Góral jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. 

Adam Góral jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie (kierunek cybernetyka ekonomiczna i informa-
tyka). Uzyskał dyplom magistra (1979), a następnie doktora nauk ekonomicznych. Od 1979 roku do 1990 roku był 
zatrudniony w Filii UMCS w Rzeszowie, na stanowiskach asystent, starszy asystent, adiunkt.

W 1988 roku założył spółkę Jazcoop Sp. z o.o. 

Adam Góral jest współzałożycielem COMP Rzeszów S.A. (1991 rok) i jednym z dwóch głównych akcjonariuszy 
– według stanu na dzień sporządzenia Prospektu posiadającym 50% akcji Spółki.

Adam Góral jest także współzałożycielem Wyższej Szkoły Zarządzania w Rzeszowie, Podkarpackiego Klubu Bizne-
su, Konsulem Honorowym Republiki Słowackiej. W latach 1991-1993 był zaangażowany w Polsko-Amerykański 
Projektu Budowy Instytutów Przedsiębiorczości w Polsce. 

Szczegółowy przebieg kariery zawodowej Adama Górala obejmował:

– 1979-1981 – asystent w filii UMCS w Rzeszowie,

– 1981-1984 – starszy asystent na filii UMCS w Rzeszowie,

– 1984-1990 – adiunkt w filii UMCS w Rzeszowie,

– 1991-31.08.1995 r. – Dyrektor Oddziału COMP Ltd. Sp. z o.o.

– 1.09.1995 r. – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Generalny COMP Rzeszów S.A., oraz

– 5.03.2004 r. – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny COMP Rzeszów S.A.

Adam Góral nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta. Nie jest 
wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub człon-
kiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie został wpisany do rejestru dłużników niewypła-
calnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. 
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Był członkiem Rady Nadzorczej ARMA Sp. z o.o., która została zlikwidowana. Poza ARMA Sp. z o.o. nie pełnił 
w przeszłości funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które znalazły się w okresie jego kaden-
cji w stanie upadłości lub likwidacji.

Od 1999 roku jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej ABAS S.A. 

Od listopada 2002 roku jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej COMP Soft Sp. z o.o. 

3.2. Zbigniew Pomianek – Wiceprezes Zarządu
Lat 37. 

Informacje o numerze PESEL oraz miejscu zamieszkania Zbigniewa Pomianka zostały objęte złożonym do KPWiG 
wnioskiem o niepublikowanie. 

Mandat Zbigniewa Pomianka jako członka Zarządu upływa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzają-
cego sprawozdanie finansowe za 2007 rok.

Zbigniew Pomianek jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. 

Zbigniew Pomianek jest absolwentem Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Rzeszowskiej. 
Uzyskał dyplom magistra inżyniera (1990). 

W latach 1990-1992 zatrudniony na Politechnice Rzeszowskiej jako asystent na Wydziale Budownictwa i Inżynierii 
Środowiska. Zbigniew Pomianek był zaangażowany w budowę COMP Rzeszów S.A., od 1992 roku zatrudniony 
w Jazcoop Sp. z o.o. na stanowisku informatyka. W okresie 1.07.1993r.-31.08.1995 r. zatrudniony w COMP Ltd. Sp. 
z o.o. Oddział w Rzeszowie na stanowisku informatyka.

Szczegółowy przebieg kariery zawodowej Zbigniewa Pomianka w COMP Rzeszów S.A. obejmował:

– 1.09.1995 r.-31.12.1999 r. – Dyrektor ds. Usług Bankowych;

– 1.01.1999 r.-31.03.2003 r. – Zastępca Dyrektora Generalnego,

– 1.04.2003 r.-05.03.2004 r. – Zastępca Dyrektora Generalnego, Dyrektor Pionu Oprogramowania.

– 5.03.2004 r. – Wiceprezes Zarządu, Zastępca Dyrektora Generalnego, Dyrektor Pionu Oprogramowania.

Zbigniew Pomianek nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta. 
Nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej 
lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie został wpisany do rejestru dłużników 
niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

Był członkiem Rady Nadzorczej ARMA Sp. z o.o., która została zlikwidowana. Poza ARMA Sp. z o.o. nie pełnił 
w przeszłości funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które znalazły się w okresie jego kaden-
cji w stanie upadłości lub likwidacji. 

3.3. Adam Rusinek – Wiceprezes Zarządu
Lat 45. 

Informacje o numerze PESEL oraz miejscu zamieszkania Adama Rusinka zostały objęte złożonym do KPWiG wnio-
skiem o niepublikowanie. 

Mandat Adama Rusinka jako członka Zarządu upływa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego 
sprawozdanie finansowe za 2007 rok.

Adam Rusinek jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. 

Adam Rusinek jest absolwentem Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej. Uzyskał dyplom 
magistra inżyniera (1985). 

W latach 1985-1988 roku był zatrudniony w WSK PZL Rzeszów Centralne Laboratorium Pomiarowe na stanowisku 
samodzielnym. Od 1988 - 1991 roku zatrudniony w wydziale elektronicznego przetworzenia danych na stanowisku 
kierownika zespołu. 

Od 1991 roku do 1993 roku zatrudniony w Jazcoop Sp. z o.o. Od 1993 do 31.08.1995 roku zatrudniony na stano-
wisku Zastępcy Dyrektora Oddziału COMP Ltd. Sp. z o.o. Oddział w Rzeszowie.

Szczegółowy przebieg kariery zawodowej Adama Rusinka w Comp Rzeszów S.A. obejmował:

– 1.09.1995 r.-30.09.1996 r. – Dyrektor ds Marketingu, 

– 1.10.1996 r.-31.03.2003 r. – Zastępca Dyrektora Generalnego,

– 1.04.2003 r.-05.03.2004 r. – Zastępca Dyrektora Generalnego, Dyrektor Budowy Sterowania Produkcją,

– 5.03.2004 r. – Wiceprezes Zarządu, Zastępca Dyrektora Generalnego, Dyrektor Budowy Sterowania Produkcją.

Adam Rusinek nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta. Nie jest 
wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub człon-
kiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie został wpisany do rejestru dłużników niewypła-
calnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. 
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Był członkiem Zarządu ARMA Sp. z o.o., która została zlikwidowana. Poza ARMA Sp. z o.o. nie pełnił w przeszłości 
funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które znalazły się w okresie jego kadencji w stanie 
upadłości lub likwidacji.

Od 1999 roku jest Członkiem Rady Nadzorczej ABAS S.A. 

Od listopada 2002 roku jest Członkiem Rady Nadzorczej COMP Soft Sp. z o.o. 

3.4. Renata Bojdo – Członek Zarządu
Lat 32.

Informacje o numerze PESEL oraz miejscu zamieszkania Renaty Bojdo zostały objęte złożonym do KPWiG wnio-
skiem o niepublikowanie.

Mandat Renaty Bojdo jako członka Zarządu upływa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego 
sprawozdanie finansowe za 2007 rok.

Renata Bojdo jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. 

Renata Bojdo jest absolwentem Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Uzyskała dyplom magi-
stra ekonomii (2003). 

Pracę w COMP Rzeszów S.A. rozpoczęła w 1993 roku. Od 1995 roku pełniła funkcję Głównego Księgowego Spółki. 
Od 2002 roku pełni funkcję Dyrektora Finansowego.

Szczegółowy przebieg kariery zawodowej Renaty Bojdo obejmował:

– lipiec 1992 r.-styczeń 1993 r. – Urząd Skarbowy w Rzeszowie na stanowisku księgowy,

– 1993 r.-31.08.1995 r. – Oddział COMP Ltd. Sp. z o.o. na stanowisku: referent,

– 1.09.1995 r. – Główny Księgowy COMP Rzeszów S.A.,

– 1.09.2002 r.-5.03.2004 r. – Dyrektor Finansowy, Główny Księgowy COMP Rzeszów S.A., 

– 5.03.2004 r. – Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy, Główny Księgowy COMP Rzeszów S.A.

Renata Bojdo nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta. Nie jest 
wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem 
organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie została wpisana do rejestru dłużników niewypłacalnych 
prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Nie pełniła w przeszłości funkcji osoby nadzoru-
jącej lub zarządzającej w podmiotach, które znalazły się w okresie jej kadencji w stanie upadłości lub likwidacji. 

3.5. Marek Panek – Członek Zarządu
Lat 35.

Informacje o numerze PESEL oraz miejscu zamieszkania Marka Panka zostały objęte złożonym do KPWiG wnio-
skiem o niepublikowanie.

Mandat Marka Panka jako członka Zarządu upływa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego 
sprawozdanie finansowe za 2007 rok.

Marek Panek jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. 

Marek Panek jest absolwentem Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej. Uzyskał dyplom 
magistra inżyniera (1994). 

W latach 1993-1995 zatrudniony w Zakładzie Elektroniki Gantel Sp. z o.o. W roku 1995 rozpoczął pracę jako spe-
cjalista ds. marketingu w COMP Ltd. Sp. z o.o. Oddział w Rzeszowie. W latach 1998-1999 pełnił funkcję Prezesa 
Zarządu COMP Soft Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie.

Szczegółowy przebieg kariery zawodowej Marka Panka obejmował:

– 1.09.1995 r.-30.09.1996 r. – Specjalista ds Marketingu COMP Rzeszów S.A.,

– 1.10.1996 r.-31.03.2003 r. – Dyrektor ds. Marketingu COMP Rzeszów S.A.,

– 1.04.2003 r.-5.03.2004 r. – Dyrektor Działu Sprzedaży i Marketingu COMP Rzeszów S.A.,

– 5.03.2004 r. – Członek Zarządu, Dyrektor Działu Sprzedaży i Marketingu COMP Rzeszów S.A.

Marek Panek nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta. Nie jest 
wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub człon-
kiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie został wpisany do rejestru dłużników niewypła-
calnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Był członkiem Rady Nadzorczej ARMA Sp. z o.o., która została zlikwidowana. Poza ARMA Sp. z o.o. nie pełnił 
w przeszłości funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które znalazły się w okresie jego kaden-
cji w stanie upadłości lub likwidacji.
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4. Osoby nadzorujące
W skład Rady Nadzorczej Emitenta wchodzą:

–  Dariusz Prończuk – Przewodniczący Rady Nadzorczej

–  Adam Noga – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

–  Ewa Góral-Maciąg – Członek Rady Nadzorczej

–  Piotr Augustyniak – Członek Rady Nadzorczej

–  Zbigniew Góral – Członek Rady Nadzorczej

4.1. Dariusz Prończuk – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Lat 43.

Informacje o numerze PESEL oraz miejscu zamieszkania Dariusza Prończuka zostały objęte złożonym do KPWiG 
wnioskiem o niepublikowanie.

Mandat Dariusza Prończuka jako członka Rady Nadzorczej upływa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia 
zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2007 rok.

Dariusz Prończuk nie jest zatrudniony w przedsiębiorstwie Emitenta. 

Dariusz Prończuk jest absolwentem Wydziału Handlu Zagranicznego SGPiS (obecnie Szkoły Głównej Handlowej) 
w Warszawie. Uzyskał dyplom magistra ekonomii w 1987 roku.

W latach 1989-2001 zatrudniony jako konsultant, a następnie kierownik działu w PGO Partner. W 2002 roku zajmo-
wał stanowisko Wiceprezesa w Hejka Michna Sp. z o.o. prowadzącej działalność konsultingową.

Od 1993 roku związany z Funduszami zarządzanymi przez Enterprise Investors: zatrudniony kolejno na stanowisku 
analityka (w 1993 roku), Wiceprezesa (od 1993 do 1999 roku) i Partnera (od 1999 roku). Odpowiedzialny między 
innymi za inwestycje Funduszy zarządzanych przez Enterprise Investors w sektorze usług finansowych. Jest prze-
wodniczącym rad nadzorczych trzech spółek (Mobiltech Sp. z o.o., Kruk – Systemy Inkasa Sp. z o.o., Magellan Sp. 
z o.o.), członkiem rady nadzorczej Bauma S.A., jak również członkiem Zarządu Enterprise Investors Sp. z o.o. (od 
1997 roku). W latach 2000-2001 był prezesem LUKAS S.A. oraz przewodniczącym rady LUKAS Bank SA.

Dariusz Prończuk nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta. Nie 
jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub 
członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie został wpisany do rejestru dłużników nie-
wypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Dariusz Prończuk pełnił w przeszłości funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Global Hotels Development 
Group Poland S.A., która w czasie jego kadencji znalazła się w upadłości.

4.2. Adam Noga – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Lat 48.

Informacje o numerze PESEL oraz miejscu zamieszkania Adama Nogi zostały objęte złożonym do KPWiG wnio-
skiem o niepublikowanie.

Mandat Adama Nogi jako członka Rady Nadzorczej upływa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzają-
cego sprawozdanie finansowe za 2007 rok.

Adam Noga nie jest zatrudniony w przedsiębiorstwie Emitenta. 

Adam Noga jest absolwentem Wydziału Handlu Zagranicznego SGPiS (obecnie Szkoły Głównej Handlowej) w War-
szawie oraz L’Ecole Hautes Etudes et Sciences Sociales w Paryżu. Uzyskał dyplom magistra (1978) a następnie 
doktora nauk ekonomicznych (1985). W latach 1991-1992 ukończył „short programme” MBA w L’Universite du 
Quebec w Montrealu. W 1993 roku uzyskał habilitację (Szkoła Główna Handlowa), a w 1995 roku tytuł profesora 
nadzwyczajnego (Szkoła Główna Handlowa). Od 1999 roku prof. nadzwyczajny na WSUiB. 

Przebieg kariery zawodowej (doświadczenie zawodowe): 

– w latach 1978-1985  – asystent w Szkole Głównej Handlowej;

– w latach 1985-1995  – Adiunkt w Szkole Głównej Handlowej;

– w latach 1985-1986  – Konsultant w Komisji Planowania przy Radzie Ministrów;

– w latach 1988-1989  – Główny Specjalista w Ministerstwie Finansów;

– w latach 1991-1992  – Wykładowca w L’Universite du Quebec a Montreal; 

– w latach 1992-1993  – Prodziekan Studium Dyplomowego Szkoły Głównej Handlowej;
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– w latach 1993-1996  – Dziekan Studium Podstawowego Szkoły Głównej Handlowej;

– w latach 1996-1999  – Prorektor d/s Dydaktyki i Studentów Szkoły Głównej Handlowej;

– w latach 1993-1998  – Wiceprzewodniczący Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego; 

– w 1995 roku  – Ekspert Ministerstwa Przekształceń Własnościowych;

– w 1996 roku  –  Przedstawiciel Prezydenta RP w publicznych debatach nad prywatyzacją i powszech-
nym uwłaszczeniem; 

– w latach 1997-1999  – Doradca Prezesa Petrochemii Płock; 

– od 1987 roku  – redaktor „Ekonomisty”;

– w latach 1998-1999  – Członek Rady Nadzorczej PTE Epoka;

– od 1999 roku  – Dyrektor Instytutu Finansów przy WSUiB;

– od 2001 roku  – Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego;

– od 2002 roku  – Doradca Wicepremiera i Ministra Finansów;

– od 1998 roku  – Przewodniczący Rady Nadzorczej COMP Rzeszów S.A.; 

– od 2000 roku  – Członek Rady Nadzorczej Kredyt Banku.

Adam Noga nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta. Nie jest 
wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub człon-
kiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie został wpisany do rejestru dłużników niewypła-
calnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

Nie pełnił w przeszłości funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które znalazły się w okresie 
jego kadencji w stanie upadłości lub likwidacji. 

4.3. Ewa Góral-Maciąg – Członek Rady Nadzorczej
Lat 47.

Informacje o numerze PESEL oraz miejscu zamieszkania Ewy Góral-Maciąg zostały objęte złożonym do KPWiG 
wnioskiem o niepublikowanie.

Mandat Ewy Góral-Maciąg jako członka Rady Nadzorczej upływa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwier-
dzającego sprawozdanie finansowe za 2007 rok.

Ewa Góral-Maciąg nie jest zatrudniona w przedsiębiorstwie Emitenta. 

Ewa Góral-Maciąg jest absolwentem Akademii Medycznej w Krakowie, lekarzem medycyny od 1981 roku. W latach 
1983-1984 była stypendystką w College de France w Paryżu.

W latach 1981-2003 była zatrudniona na stanowisku Asystenta w ZOZ nr 1 w Rzeszowie, a od 2003 roku jest Star-
szym Asystentem w NZOZ Mrukmed. W marcu 2004 roku została powołana do pełnienia funkcji Członka Rady Nad-
zorczej kolejnej kadencji w Spółce. 

Ewa Góral-Maciąg nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta. Nie jest 
wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem 
organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie została wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych 
prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Nie pełniła w przeszłości funkcji osoby nadzo-
rującej lub zarządzającej w podmiotach, które znalazły się w okresie jej kadencji w stanie upadłości lub likwidacji.

4.4. Piotr Augustyniak – Członek Rady Nadzorczej
Lat 40.

Informacje o numerze PESEL oraz miejscu zamieszkania Piotra Augustyniaka zostały objęte złożonym do KPWiG 
wnioskiem o niepublikowanie.

Mandat Piotra Augustyniaka jako członka Rady Nadzorczej upływa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia 
zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2007 rok.

Piotr Augustyniak nie jest zatrudniony w przedsiębiorstwie Emitenta. 

Piotr Augustyniak jest absolwentem wydziałów Filologii Angielskiej oraz Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. 
Uzyskał dyplom magistra filologii angielskiej w 1990 roku oraz magistra zarządzania w 1994 roku. 

W latach 1990-1991 był zatrudniony w „New York Times Warszawa” jako tłumacz. W okresie pomiędzy 1991 a 1992 
rokiem był zatrudniony jako asystent specjalisty finansowego w Fundacji Przekształceń Własnościowych (FWP). 
Następnie w latach 1992-1994 pracował kolejno jako kierownik projektu (w latach 1992-1993) i kierownik zespołu 
prywatyzacyjnego (w 1994 roku) w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych.
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Od maja do grudnia 2001 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu w Energoaparatura S.A.

Od 1994 roku do chwili obecnej, tj. 2004 roku, jest zatrudniony w Enterprise Investors kolejno jako analityk (w latach 
1994-1999), dyrektor inwestycyjny (w latach 1999-2003), obecnie jest Wiceprezesem Enterprise Investors (od 2003 
roku). Członek rad nadzorczych w siedmiu spółkach kapitałowych znajdujących się w portfelu inwestycyjnym fun-
duszy zarządzanych przez Enterprise Investors.

Piotr Augustyniak nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta. Nie 
jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub 
członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie został wpisany do rejestru dłużników nie-
wypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Piotr Augustyniak pełnił funkcję członka rady nadzorczej Global Hotels Development Group Poland S.A. oraz Deco-
rador S.A., które znalazły się w upadłości.

4.5. Zbigniew Góral – Członek Rady Nadzorczej
Lat 60.

Informacje o numerze PESEL oraz miejscu zamieszkania Zbigniewa Górala zostały objęte złożonym do KPWiG 
wnioskiem o niepublikowanie.

Mandat Zbigniewa Górala jako członka Rady Nadzorczej upływa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwier-
dzającego sprawozdanie finansowe za 2007 rok.

Zbigniew Góral nie jest zatrudniony w przedsiębiorstwie Emitenta. 

Zbigniew Góral jest absolwentem Politechniki Łódzkiej, Wydziału Chemicznego. Uzyskał dyplom magistra inżynie-
ra chemii (1971). 

Przebieg kariery zawodowej (doświadczenie zawodowe):

– w latach 1966-1967  – Svenska Cellulosa AB w Szwecji na stanowisku: Laborant;

– w latach 1967-1971  –  Kutnowskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA na stanowisku: Stażysta – Referent, 
Mistrz Produkcji;

– w latach 1971-1984  –  Rzeszowskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA na stanowiskach: 
Dyspozytor Zmianowy; Technolog Zakładowy; Główny Technolog; 
Kierownik Produkcji; Z-ca Dyrektora ds. Technicznych (w latach 1978-1984);

– w 1984 roku  –  Przedsiębiorstwo Zagraniczne COMINDEX w Warszawie: 
 stanowisko – Dyrektor Zakładu Rzeszów;

– w 1994 roku  –  BIOCOM Sp. z o.o. w Rzeszowie: stanowisko – Dyrektor Zakładu;

– w latach 1995-1999  –  członek Rady Nadzorczej FARMACOM S.A. w Krakowie;

– w 1996 roku  –  SANOFI-BIOCOM Sp. z o.o. w Rzeszowie (od 1999 r. w Warszawie): 
 stanowisko – Dyrektor Zakładu;

– od 2000 roku  –  SANOFI-SYNTHELABO Sp. z o.o. w Warszawie, Oddział w Rzeszowie
 – Zakład Produkcji i Dystrybucji Leków: stanowisko – Dyrektor Zakładu.

Zbigniew Góral nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta. Nie jest 
wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub człon-
kiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie został wpisany do rejestru dłużników niewypła-
calnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

Nie pełnił w przeszłości funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które znalazły się w okresie 
jego kadencji w stanie upadłości lub likwidacji. 

5. Prokurenci
Prokura udzielona Adamowi Rusinkowi i Zbigniewowi Pomiankowi została odwołana z dniem 5 marca 2004 roku. 
Według stanu na dzień sporządzania Prospektu w Spółce nie było powołanych żadnych prokurentów.

6.  Założyciele będący osobami fizycznymi, posiadający 
jako akcjonariusze co najmniej 5% ogólnej liczby głosów 
na Walnym Zgromadzeniu

Emitent działa przez okres dłuższy niż pięć lat. Z tego względu przedstawianie w Prospekcie szczegółowych infor-
macji o jego założycielach pozostających akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na 
WZA nie jest konieczne, stosownie do postanowień § 16 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia o Prospekcie. 
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Jedynym założycielem Emitenta pozostającym jego akcjonariuszem i posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby 
głosów na WZA jest Adam Góral. Informacje o Adamie Góralu zostały przedstawione w rozdziale 7 pkt 3.1. Pro-
spektu.

7. Opis systemu wynagradzania

7.1. System wynagrodzeń członków Zarządu
Zasady wynagradzania członków Zarządu regulują zawarte z nimi umowy o pracę oraz zakładowy regulamin wyna-
gradzania. 

W szczególności, zgodnie z ich postanowieniami, wynagrodzenia członków Zarządu składają się z miesięcznego 
wynagrodzenia zasadniczego oraz premii uznaniowej przyznawanej zgodnie z regulaminem wynagradzania. Wyso-
kość premii jest ustalana przez Radę Nadzorczą. Możliwe jest też przyznanie przez Emitenta dodatkowego wyna-
grodzenia z tytułu wykorzystania przez Spółkę nabytych praw autorskich do utworów wykonanych w ramach sto-
sunku pracy. 

Dodatkowe wynagrodzenie z tytułu wykorzystania przez Spółkę – pracodawcę – nabytych praw autorskich do utwo-
rów wykonanych przez pracownika w ramach stosunku pracy ma charakter uznaniowy, w związku z czym pracow-
nikowi nie przysługuje roszczenie do Spółki o jego wypłatę.

Dyrektor Generalny jednoosobowo podejmuje decyzje w zakresie przyznania pracownikowi dodatkowego wyna-
grodzenia z tytułu wykorzystania przez pracodawcę nabytych praw autorskich do utworów wykonanych przez pra-
cownika w ramach stosunku pracy, przy uwzględnieniu stopnia wykorzystania utworu na potrzeby pracodawcy oraz 
uzyskiwanych z tego tytułu przez pracodawcę szczególnych dodatkowych korzyści.

7.2. System i wartość wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej
Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5.04.1996 r., akt notarialny sporządzony przez 
Małgorzatę Szarą – notariusza w Rzeszowie (Rep. A nr 1151/1996), ustalono zasady i wysokość wynagrodzenia 
Członków Rady Nadzorczej w następujący sposób:

(i) wysokość wynagrodzenia wynosi dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej kwotę stanowiącą 1,81, a dla pozo-
stałych Członków Rady Nadzorczej kwoty stanowiące po 1,21 średniego miesięcznego wynagrodzenia w sek-
torze przedsiębiorstw w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym odbyło się pierwsze posiedzenie Rady 
Nadzorczej Spółki, oraz

(ii) kwoty wynagrodzenia ustalone w pkt (i) będą wypłacane za udział w każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej, jed-
nak łączne wynagrodzenia każdego z Członków Rady Nadzorczej za jeden miesiąc kalendarzowy nie może 
przekroczyć kwot ustalonych w pkt (i).

W kolejnych latach, tj. w roku 1997, 1998, 1999, 2000, 2002 i 2003, uchwałami Walnego Zgromadzenia, wynagro-
dzenie Członków Rady Nadzorczej było podwyższane każdorazowo o 20%. Przy czym każdorazowy wzrost wyna-
grodzenia dokonywany był w oparciu o kwotę bazową (i wskaźniki) ustaloną w 1996 roku.

Obecny Przewodniczący Rady Nadzorczej, Pan Dariusz Prończuk, oraz członek Rady Nadzorczej, Pan Piotr Augu-
styniak, powołani do Rady Nadzorczej przez PEF, zrzekli się i nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu wykonywanych 
funkcji.

7.3.  Informacja o wysokości ewentualnych odszkodowań lub odpraw, 
które mogą mieć wpływ na działalność Emitenta

Według stanu z dnia sporządzania Prospektu Spółka nie zawarła z członkami Zarządu ani z członkami Rady Nad-
zorczej żadnych porozumień, na podstawie których należne byłyby odszkodowania lub odprawy, które mogłyby 
mieć wpływ na działalność Emitenta. 

8. Wartość wynagrodzeń i nagród

8.1. Wartość wynagrodzeń dla członków Zarządu Spółki
Łączna wartość wynagrodzeń wypłaconych dla członków Zarządu za ostatni rok obrotowy, tj. za rok obrotowy 2003, 
wyniosła 304.129,00 PLN (trzysta cztery tysiące sto dwadzieścia dziewięć złotych) i obejmowała:

Adam Góral – 181.200 (słownie: sto osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście) złotych; oraz

Jacek Papaj – 122.929 (słownie: sto dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia dziewięć) złotych. 
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Na rzecz Adama Górala, jako akcjonariusza spółki COMP Rzeszów S.A., dodatkowo została wypłacana dywiden-
da, o której mowa w rozdziale IV pkt 7.1. Prospektu.

Wynagrodzenie za I kwartał 2004 roku wyniosło:

Wyszczególnienie wynagrodzenia 
w zł za okres

Adam Góral 20.039 styczeń – marzec 2004
Jacek Papaj 13.280 styczeń – luty 2004
Adam Rusinek 5.020 marzec 2004
Zbigniew Pomianek 5.020 marzec 2004
Marek Panek 4.190 marzec 2004
Renata Bojdo 25.520 marzec 2004
Razem 73.069

Pan Jacek Papaj był zatrudniony w Spółce do dnia 31.03.2004, z tym, że po dniu 5.03.2004 nie pełnił już funkcji 
Prezesa Zarządu Emitenta.

8.2. Wartość wynagrodzeń dla Członków Rady Nadzorczej Spółki
Wartość wynagrodzeń wypłaconych dla Członków Rady Nadzorczej za ostatni rok obrotowy, tj. za rok obrotowy 
2003 przedstawiała się następująco:

Wyszczególnienie wynagrodzenia 
w zł

Zbigniew Góral 12.000
Ewa Góral-Maciąg 12.000
Adam Noga 17.760
Elżbieta Sztafrowska 12.000
Razem 53.760

Wynagrodzenie za I kwartał 2004 roku wyniosło:

Wyszczególnienie wynagrodzenia 
w zł

Zbigniew Góral 3.000
Ewa Góral-Maciąg 3.000
Adam Noga 4.440
Elżbieta Sztafrowska 3.000
Razem 13.440

Pan Dariusz Prończuk zrzekł się wynagrodzenia wypłacanego Członkom Rady Nadzorczej.

8.3. Wartość wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji 
we władzach jednostek podporządkowanych

Adam Góral oraz Adam Rusinek pełnią funkcje członków Rady Nadzorczej COMP Soft Sp. z o.o. z siedzibą w Miel-
cu oraz Rady Nadzorczej ABAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Z tytułu pełnienia tych funkcji za ostatni zakończo-
ny rok obrotowy, tj. za rok obrotowy 2003, zrzekli się wynagrodzenia w całości. 

Pozostali członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Emitenta nie pełnią żadnych funkcji we władzach jednostek 
podporządkowanych Spółki.

9.  Wartość wszystkich niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, 
gwarancji, poręczenia lub innych umów, na podstawie których 
istnieje zobowiązanie do świadczenia na rzecz Emitenta lub jego 
jednostek podporządkowanych

Brak jest jakichkolwiek niespłaconych pożyczek, gwarancji lub poręczeń udzielonych przez Emitenta osobom, 
o których mowa w punktach 3., 4., 6. niniejszego rozdziału oraz ich małżonkom, wstępnym i zstępnym.
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10.  Informacje o istotnych umowach zawartych w okresie ostatnich 
5 lat obrotowych pomiędzy Emitentem a założycielami

Według stanu na dzień sporządzenia Prospektu poza Umową Akcjonariuszy przedstawioną w rozdziale V pkt 10.1. 
Prospektu żadne tego typu umowy nie były zawierane.

11.  Akcje Emitenta oraz akcje i udziały w innych podmiotach 
gospodarczych będące w posiadaniu osób zarządzających  
i osób nadzorujących Emitenta

11.1. Akcje w Spółce
Adam Góral posiada 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) Akcji Serii A o łącznej wartości nominalnej 150.000 
(sto pięćdziesiąt tysięcy) złotych reprezentujących 50% wysokości kapitału zakładowego i taki sam udział w ogól-
nej liczbie głosów na WZA Emitenta.

Według stanu na dzień sporządzenia Prospektu pozostali członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej nie posiadali 
akcji Emitenta.

11.2. Akcje (udziały) w jednostkach grupy kapitałowej
Według stanu na dzień sporządzenia Prospektu żaden z członków Zarządu ani Rady Nadzorczej Emitenta nie posia-
dał akcji (udziałów) w spółkach zależnych Emitenta.

11.3.  Akcje (udziały) w innych podmiotach gospodarczych (zapewniające do 
więcej niż 1% głosów na WZA)

Pan Dariusz Prończuk posiada 27% udziałów w spółce Mobiltech Sp. z o.o. Działalność Mobiltech Sp. z o.o. nie jest 
konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta.

Z zastrzeżeniem powyższego osoby, o których mowa w punktach 3., 4., 6. niniejszego rozdziału, nie posiadają akcji 
(udziałów) w innych podmiotach gospodarczych zapewniających do więcej niż 1% głosów na WZA.

12.  Informacje na temat osób powiązanych z osobami 
zarządzającymi i osobami nadzorującymi Emitenta

12.1.  Akcje Emitenta posiadane przez osoby powiązane z osobami, 
o których mowa w pkt 3., 4. niniejszego rozdziału

Polish Enterprise Fund L.P. posiada 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) Akcji Serii A o łącznej wartości nomi-
nalnej równej 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) złotych reprezentujących łącznie 50% wysokości kapitału zakłado-
wego i taki sam udział w ogólnej liczbie głosów na WZA Emitenta. 

12.2. Akcje (udziały) w jednostkach zależnych Emitenta
Według stanu na dzień sporządzenia Prospektu osoby powiązane z osobami, o których mowa w punktach 3., 
4. niniejszego rozdziału, nie posiadają akcji (udziałów) w jednostkach zależnych Emitenta.

12.3. Informacja o członkostwie w organach zarządzających / nadzorujących 
Według stanu na dzień sporządzenia Prospektu osoby powiązane z osobami, o których mowa w punktach 3., 4. niniej-
szego rozdziału, nie są członkami organów zarządzających ani nadzorujących jednostek zależnych Emitenta.

Ewa Góral-Maciąg (siostra Adama Górala) oraz Zbigniew Góral (brat Adama Górala) są członkami Rady Nadzorczej 
Emitenta.

12.4. Informacja o działalności gospodarczej
Osoby powiązane z osobami, o których mowa w punktach 3., 4. niniejszego rozdziału, nie prowadzą działalności 
gospodarczej na własny rachunek.
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13.  Informacje o zamiarach osób zarządzających i osób 
nadzorujących dotyczących nabycia lub zbycia w przyszłości 
posiadanych przez siebie akcji Emitenta

A. Góral nie zamierza nabywać Akcji Serii B (nowej emisji) i zamierza zbyć ok. 3% posiadanych przez niego Akcji 
Serii A w ramach Pierwszej Oferty Publicznej. Jego inwestycja w Akcje Emitenta ma charakter długoterminowy.

A. Góral oświadczył, iż w okresie 24 (dwudziestu czterech) miesięcy od daty pierwszego notowania akcji Spółki 
na GPW nie zamierza i nie będzie zbywać należących do niego Akcji Emitenta. 

Adam Rusinek, Renata Bojdo, Marek Panek oraz Adam Noga zamierzają nabywać w przyszłości Akcje Emitenta.

Zbigniew Góral, Ewa Góral-Maciąg, Piotr Augustyniak, Zbigniew Pomianek oraz Dariusz Prończuk nie zamierzają 
nabywać w przyszłości Akcji Emitenta.

14.  Informacje o umowach ubezpieczenia od odpowiedzialności 
cywilnej z tytułu obowiązków wykonywanych przez osoby 
zarządzające i nadzorujące

Według stanu na dzień sporządzenia Prospektu osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta nie zawarły umów ubez-
pieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanych przez nie obowiązków w przedsiębiorstwie Emitenta.

15.  Informacje o rezygnacjach lub odwołaniach osób zarządzających 
lub nadzorujących w okresie ostatnich 3 lat

W niniejszym punkcie zostały przedstawione informacje o wszystkich odwołaniach oraz rezygnacjach osób zarzą-
dzających lub nadzorujących przedsiębiorstwo Emitenta, które nastąpiły po dniu 1 stycznia 2001 roku. 

W dniu 2 października 2002 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołało Pana Ryszarda Koprowskiego ze 
składu Rady Nadzorczej. Odwołanie nastąpiło w związku z ustaleniami i na prośbę osób zainteresowanych.

W dniu 5 marca 2004 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołało Pana Adama Górala oraz Pana Jacka Papaja 
ze składu Zarządu oraz Pana Adama Nogę, Pana Dariusza Prończuka, Panią Elżbietę Sztafrowską, Panią Ewę Góral-
-Maciąg oraz Pana Zbigniewa Górala ze składu Rady Nadzorczej Emitenta. Powodem odwołania była potrzeba dokona-
nia zmian w składzie Rady Nadzorczej (w związku z ustaleniami i na prośbę osób zainteresowanych) oraz konieczność 
dostosowania trybu powołania członków Rady Nadzorczej do nowego brzmienia § 22 ust. 2 Statutu. To samo Nadzwy-
czajne Walne Zgromadzenie następnie powołało Pana Adama Górala, Pana Adama Rusinka, Pana Zbigniewa Pomianka, 
Panią Renatę Bojdo oraz Pana Marka Panka do Zarządu Emitenta oraz Pana Dariusza Prończuka, Pana Adama Nogę, 
Pana Piotra Augustyniaka, Pana Zbigniewa Górala oraz Panią Ewę Góral-Maciąg do składu Rady Nadzorczej Emitenta.

W okresie od dnia 5 marca 2004 roku do dnia sporządzenia Prospektu nie miały miejsca żadne rezygnacje ani 
odwołania członków Zarządu ani Członków Rady Nadzorczej Emitenta.

16.  Dane o akcjonariuszach posiadających bezpośrednio  
lub pośrednio poprzez podmioty zależne od 5% do 20% ogólnej 
liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta lub akcji 
w jego kapitale zakładowym

Według stanu na dzień sporządzenia Prospektu żaden z akcjonariuszy Emitenta nie posiada bezpośrednio lub 
pośrednio przez podmioty zależne od 5% do 20% ogólnej liczby głosów na WZA Emitenta lub akcji w jego kapita-
le zakładowym.

17.  Dane o akcjonariuszach posiadających bezpośrednio  
lub pośrednio poprzez podmioty zależne ponad 20%,  
a nie więcej niż 50% ogólnej liczby głosów na Walnym 
Zgromadzeniu Emitenta lub akcji w jego kapitale zakładowym

17.1. Dane o Adamie Góralu
Adam Góral posiada 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) sztuk Akcji Serii A Emitenta reprezentujących łącznie 
50% kapitału zakładowego Emitenta i taki sam udział w ogólnej liczbie głosów na WZA Emitenta. Wszystkie z tych 
akcji są posiadane bezpośrednio przez Adama Górala. 
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Akcje Emitenta posiadane przez Adama Górala nie są uprzywilejowane.

Adam Góral nie prowadzi osobiście działalności gospodarczej. 

Na dzień sporządzenia Prospektu Adam Góral nie posiada, włączając w to porozumienia z innymi osobami, innych 
powiązań umownych z Emitentem niż wynikające z umowy o pracę z dnia 28 lutego 1996 roku (zmienionej później-
szymi aneksami) oraz z Umowy Akcjonariuszy przedstawionej w rozdziale V punkt 10.1. Prospektu. 

Po wprowadzeniu Akcji do publicznego obrotu oraz po przeprowadzeniu Publicznej Oferty Sprzedaży oraz Publicz-
nej Oferty Subskrypcji udział Adama Górala w kapitale zakładowym Emitenta oraz w ogólnej liczbie głosów na WZA 
będzie wynosić powyżej 40% (przy założeniu, że PEF sprzeda wszystkie posiadane Akcje Serii A w ramach Publicz-
nej Oferty Sprzedaży oraz że objęte zostaną wszystkie zaoferowane Akcje Serii B). 

Adam Góral jest jednym z założycieli Spółki. Adam Góral nabył posiadane przez siebie Akcje Serii A w następują-
cy sposób:

(i) w wyniku zawiązania Spółki w zamian za wkład pieniężny w kwocie 147.000 złotych (sto czterdzieści siedem 
tysięcy) Adam Góral objął 147.000 (sto czterdzieści siedem tysięcy) – stanowiących, po przeliczeniu w związku 
z dokonanym podziałem Akcji Serii A, 1.470.000 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt tysięcy) – Akcji Serii A.

(ii) w wyniku transakcji sprzedaży – na podstawie umowy sprzedaży z dnia 11 czerwca 1997 roku Adam Góral nabył 
od Pani Marty Sztafrowskiej-Papaj, za cenę kupna w kwocie 3.000,00 (trzy tysiące) złotych, 3.000 (trzy tysiące) 
– stanowiących po przeliczeniu w związku z dokonanym podziałem Akcji Serii A, 30.000 (trzydzieści tysięcy) 
– Akcji Serii A.

Inwestycja Adama Górala w Akcje Emitenta ma charakter długoterminowy.

17.2. Dane o Polish Enterprise Fund L.P.
Polish Enterprise Fund L.P. jest spółką komandytową prawa stanu Deleware. Biuro główne Polish Enterprise Fund L.P. 
mieści się pod adresem: 1 Exchange Place, Suite 1000 Jersey City, NJ 07302, Stany Zjednoczone Ameryki. 

Polish Enterprise Fund L.P. posiada 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) sztuk Akcji Serii A Emitenta, reprezen-
tujących łącznie 50% kapitału zakładowego oraz taki sam udział w ogólnej liczbie głosów na WZA Emitenta. Wszyst-
kie z tych akcji są posiadane bezpośrednio przez Polish Enterprise Fund L.P. 

Akcje Emitenta posiadane przez Polish Enterprise Fund L.P. nie są uprzywilejowane. 

Polish Enterprise Fund L.P. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie inwestycji kapitałowych. Polish Enterpri-
se Fund L.P. jest reprezentowany przez firmę Enterprise Investors Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 

Według stanu na dzień sporządzenia Prospektu Polish Enterprise Fund L.P. nie posiada, włączając w to porozumie-
nia z innymi osobami, innych powiązań umownych z Emitentem niż wynikające z Umowy Akcjonariuszy przedsta-
wionej w rozdziale V punkt 10.1. Prospektu. 

Po wprowadzeniu Akcji do publicznego obrotu oraz po przeprowadzeniu Publicznej Oferty Sprzedaży oraz Publicz-
nej Oferty Subskrypcji, udział Polish Enterprise Fund L.P. w kapitale zakładowym Emitenta oraz w ogólnej liczbie 
głosów na WZA spadnie (i) do zera, przy założeniu, że Polish Enterprise Fund L.P. sprzeda wszystkie posiadane 
Akcje Serii A w ramach Publicznej Oferty Sprzedaży, oraz (ii) będzie wynosić ponad 40% przy założeniu, że Polish 
Enternprise Fund L.P. nie sprzeda żadnych posiadanych Akcji Serii A w ramach Publicznej Oferty Sprzedaży oraz, 
że objęte zostaną wszystkie zaoferowane Akcje Serii B.

Polish Enterprise Fund L.P. nabył posiadane przez siebie Akcje Serii A Emitenta od COMP S.A. w Warszawie 
(w miejsce świadczenia należnego Polish Enterprise Fund L.P. od COMP S.A.) z tytułu umorzenia posiadanych akcji 
w COMP S.A. Nabycie nastąpiło na podstawie umowy o nabyciu akcji celem umorzenia z dnia 23 lutego 2004 roku. 
Cena nabycia Akcji Serii A wynosiła 5.427.257,50 złotych (pięć milionów czterysta dwadzieścia siedem tysięcy 
dwieście pięćdziesiąt złotych i pięćdziesiąt groszy). 

Inwestycja Polish Enterprise Fund L.P. w Akcje Emitenta ma charakter finansowy.

18.  Dane o akcjonariuszach posiadających bezpośrednio  
lub pośrednio poprzez podmioty zależne ponad 50% 
ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta 
lub akcji w jego kapitale zakładowym

Według stanu na dzień sporządzenia Prospektu żaden z akcjonariuszy Emitenta nie posiadał akcji Emitenta upraw-
niających do więcej niż 50% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta ani też repre-
zentujących ponad 50% jego kapitału zakładowego.
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19.  Dane o podmiotach, o których mowa w art. 158a ust. 3 
Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi

Według stanu na dzień sporządzenia Prospektu nie było takich podmiotów w stosunku do Emitenta.

20.  Dane o obligatariuszach posiadających obligacje z prawem 
pierwszeństwa, którzy w wyniku wykorzystania prawa do objęcia 
akcji Emitenta mogą uzyskać co najmniej 5% ogólnej liczby 
głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta lub akcji w jego 
kapitale zakładowym

Według stanu na dzień sporządzenia Prospektu Emitent nie emitował obligacji z prawem pierwszeństwa.

21.  Informacje o wszelkich znanych Emitentowi umowach, w wyniku 
których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach 
posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy 
i obligatariuszy

Poza Umową Akcjonariuszy przedstawioną w rozdziale V pkt 10.1. Prospektu Emitentowi nie są znane żadne 
umowy, w wyniku których mogą w przyszłości wystąpić zmiany w proporcjach posiadanych Akcji przez dotychcza-
sowych akcjonariuszy. 

22.  Informacje o zawartych istotnych umowach pomiędzy Emitentem 
a podmiotami powiązanymi, dotyczących przeniesienia praw  
lub zobowiązań

W przypadku Emitenta definicję podmiotu powiązanego zamieszczoną w § 2 ust. 1 pkt. 37) Rozporządzenia o Pro-
spekcie spełniają: 

– podmiot dominujący wobec Emitenta w rozumieniu ustawy o rachunkowości; według stanu na dzień sporządze-
nia Prospektu nie było takich podmiotów;

– akcjonariusz Emitenta posiadający co najmniej 20% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, a także jed-
nostkę od niego zależną lub podmiot, w którym jest osobą zarządzającą; według stanu na dzień sporządzenia 
Prospektu podmiotami takimi są Adam Góral oraz Polish Enterprise Fund L.P. (wraz z jednostkami zależnymi);

– jednostki podporządkowane wobec Emitenta; według stanu na dzień sporządzenia Prospektu były to ABAS S.A. 
oraz COMP Soft Sp. o.o.;

– osoby zarządzające oraz nadzorujące Emitenta, ich współmałżonkowie, krewni i powinowaci do drugiego stop-
nia, oraz inne osoby, z którymi są one powiązane osobiście, a także podmioty, w których jedna z tych osób jest 
podmiotem dominującym lub osobą zarządzającą (w rozumieniu rozporządzenia o Prospekcie).

Poza Umową Akcjonariuszy pomiędzy Emitentem a jego podmiotami powiązanymi w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt 37 
rozporządzenia o Prospekcie nie zawarto, w powołanym wyżej okresie, umów dotyczących przeniesienia praw lub 
zobowiązań.

23.  Dane o obligatariuszach posiadających obligacje zamienne 
na akcje Emitenta, którzy w wyniku zamiany obligacji na akcje 
Emitenta mogą uzyskać co najmniej 5% ogólnej liczby głosów 
na Walnym Zgromadzeniu Emitenta lub akcji w jego kapitale 
zakładowym

Według stanu na dzień sporządzenia Prospektu Spółka nie emitowała obligacji z prawem pierwszeństwa.
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ROZDZIAŁ VIII – Sprawozdania finansowe

1. Jednostkowe sprawozdanie finansowe
Zgodnie z § 17.1. rozporządzenia w sprawie Prospektu w niniejszym rozdziale zamieszczone zostało sprawozdanie 
finansowe Emitenta, zbadane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi, sporządzone na 
dzień bilansowy 31.12.2003 roku oraz porównywalne dane finansowe za 2 lata obrotowe poprzedzające okres obję-
ty tym sprawozdaniem, tj. od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 r. oraz od 1 czerwca 2000 roku do 31 grud-
nia 2001 roku.

COMP Rzeszów S.A. jest jednostką dominującą wobec spółek wchodzących w skład Grupy, w związku z czym sporzą-
dza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, zaprezentowane w punkcie 2 rozdziału VIII niniejszego Prospektu.

1.1.  Opinia o jednostkowych sprawozdaniach finansowych Spółki  
COMP Rzeszów S.A.

Dla Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki COMP Rzeszów S.A.

Dla celów sporządzenia Prospektu emisyjnego dokonaliśmy badania sprawozdania finansowego spółki COMP Rze-
szów S.A. za okres od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku zamieszczonego w rozdziale VIII tego Prospek-
tu. Sprawozdanie finansowe zamieszczone w Prospekcie zostało sporządzone na podstawie sprawozdania finanso-
wego za okres od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku, zbadanego zgodnie z obowiązującymi przepisami 
i normami zawodowymi przez biegłego rewidenta Krzysztofa Cieślę, Zespół Ekspertów Finansowych i Rachunkowo-
ści „Zefir-Hlx” Spółkę z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, przy ul. Geodetów 1, który wyraził opinię bez zastrzeżeń.

Sprawozdanie finansowe, o którym wydano powyższą opinię, zostało zatwierdzone uchwałą nr 2 Walnego Zgroma-
dzenia Akcjonariuszy COMP Rzeszów S.A. w Rzeszowie (Akt notarialny Rep. A 417/2004) z 18 lutego 2004 r.

W sprawozdaniu finansowym zamieszczonym w Prospekcie zostały uwzględnione zmiany mające na celu skorygo-
wanie tego sprawozdania finansowego o skutki błędów podstawowych i wynikające z wprowadzenia korekt mają-
cych na celu doprowadzenie danych porównywalnych do porównywalności oraz dostosowanie tego sprawozdania 
do wymogów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie szczegółowych warun-
ków, jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny oraz skrót prospektu (Dz. U.01.139.1568 ze zm). Korekty wpro-
wadzone do sprawozdania finansowego zostały zaprezentowane w Dodatkowych notach objaśniających, pkt 16. 
rozdziału VIII niniejszego Prospektu.

Podstawą sporządzenia porównywalnych danych finansowych za lata kończące się 31.12.2002 r. i 31.12.2001 r. 
były sprawozdania finansowe zbadane przez biegłego rewidenta Krzysztofa Cieślę, Zespół Ekspertów Finansowych 
i Rachunkowości „Zefir-Hlx” Spółkę z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, przy ul. Geodetów 1, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i normami zawodowymi przez biegłych rewidentów.

Za sporządzenie jednostkowego sprawozdania finansowego zamieszczonego w Prospekcie oraz jednostkowych 
porównywalnych danych finansowych, a także dokonanie przekształceń i dostosowanie tych sprawozdań w spo-
sób umożliwiający ich porównywalność odpowiedzialność ponosi Zarząd Spółki.

Forma i zakres prezentacji jednostkowego sprawozdania finansowego za okres obrotowy od 1 stycznia 2003 roku 
do 31 grudnia 2003 roku oraz jednostkowych porównywalnych danych finansowych za okresy obrotowe od 1 stycz-
nia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku oraz od 1 czerwca 2000 roku do 31 grudnia 2001 roku oraz zakres ujmo-
wanych w nich danych są zgodne z wymogami rozporządzenia o Prospekcie.

Ujawnione w Prospekcie dane zostały sporządzone w sposób zapewniający ich porównywalność przez zastosowa-
nie jednolitych zasad (polityki) rachunkowości we wszystkich prezentowanych okresach, zgodnych z zasadami 
rachunkowości stosowanymi przez Emitenta przy sporządzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego za 
ostatni okres obrotowy oraz przez ujęcie korekt błędów podstawowych w okresach, których one dotyczą, bez 
względu na okres, w którym zostały ujęte w księgach rachunkowych. Uzgodnienie porównywalnych danych rzetel-
nie odzwierciedla dokonane przekształcenie, porównywalne zaś dane finansowe zamieszczone w Prospekcie wyni-
kają ze zbadanych sprawozdań finansowych, po uwzględnieniu korekt doprowadzających do porównywalności 
z tytułu zmian zasad rachunkowości i korekty błędów podstawowych.

Zamieszczone w Prospekcie sprawozdanie finansowe za okres obrotowy od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 
2003 roku oraz porównywalne dane finansowe za okresy obrotowe od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 
roku oraz od 1 czerwca 2000 roku do 31 grudnia 2001 roku, zostały sporządzone na podstawie ustawy o rachun-
kowości, zgodnie z Polskimi Standardami Rachunkowości.

Sprawozdanie finansowe za 2003 rok zostało zbadane stosownie do postanowień:

– rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. 2.76.694),

– norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.
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Na podstawie przeprowadzonego przez nas badania stwierdzamy, że jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 
obrotowy od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku przedstawia prawidłowo, rzetelnie i jasno wszystkie infor-
macje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki COMP Rzeszów S.A. na dzień 31.12.2003 roku.

Opinie z badania sprawozdań finansowych stanowiących podstawę sporządzenia danych porównywalnych za 
okresy obrotowe od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku oraz od 1 czerwca 2000 roku do 31 grudnia 2001 
roku są zamieszczone w punkcie 1.3.1. i 1.3.2. rozdziału VIII niniejszego Prospektu.

Poznań, dnia 24 marca 2004 roku.

BDO Polska Sp. z o.o.
ul. Postępu 12, 02-676 Warszawa

Odział w Poznaniu
ul. Warszawska 39/41, 61-028 Poznań

nr ewidencyjny 523

Krystyna Olczak 
Biegły Rewident 

nr ewid. 10156/7514  

Krystyna Sakson
Członek Zarządu
Biegły Rewident

nr ewid. 7899/483

1.2.  Źródła informacji stanowiących podstawę sporządzenia jednostkowego 
sprawozdania finansowego i jednostkowych porównywalnych danych 
finansowych Emitenta

Zamieszczone w niniejszym Prospekcie jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2003 
roku do 31 grudnia 2003 roku oraz jednostkowe porównywalne dane finansowe za okresy od 1 stycznia 2002 roku do 
31 grudnia 2002 roku oraz od 1 czerwca 2000 roku do 31 grudnia 2001 roku zostały sporządzone przez Spółkę na 
podstawie zbadanych przez biegłego rewidenta jednostkowych sprawozdań finansowych za okresy 12 miesięcy – do 
dnia 31 grudnia 2003 roku i do 31 grudnia 2002 roku – oraz za okres 19 miesięcy – do dnia 31 grudnia 2001 roku.

1.3.  Opinie biegłych rewidentów o prawidłowości i rzetelności sprawozdań 
finansowych

1.3.1.  Opinia z badania sprawozdania finansowego Spółki COMP Rzeszów S.A. sporządzonego 
za okres 1.01.2002 r.-31.12.2002 r.

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

Dla Walnego Zgromadzenia COMP Rzeszów Spółka Akcyjna w Rzeszowie.

Przeprowadziliśmy badanie sprawozdania finansowego „COMP Rzeszów” Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie 
przy ul. Armii Krajowej 80, na które składają się:

– wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

– bilans sporządzony na dzień 31.12.2002 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 38.272.917,62 zł,

– rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku wykazujący zysk netto 
w kwocie 7.250.248,48 zł,

– zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku wyka-
zujące wzrost kapitału własnego o kwotę 6.050.248,48 zł,

– rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku wykazu-
jący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 7.073.987,00 zł,

– dodatkowe informacje i objaśnienia.

Za sporządzenie tego sprawozdania finansowego odpowiada kierownik jednostki. Naszym zdaniem było zbadanie 
i wyrażenie opinii o rzetelności, prawidłowości i jasności tego sprawozdania finansowego oraz prawidłowości ksiąg 
rachunkowych stanowiących podstawę jego sporządzenia.

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień:

– rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z dnia 2002 r. nr 76, poz. 694),

– norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce.

Badanie sprawozdania finansowego zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby uzyskać racjonalną 
pewność, pozwalającą na wyrażenie opinii o sprawozdaniu. W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie 
poprawności zastosowanych przez jednostkę zasad rachunkowości i znaczących szacunków, sprawdzenie 
– w przeważającej mierze w sposób wyrywkowy – dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają liczby i infor-
macje zawarte w sprawozdaniu finansowym, jak i całościową ocenę sprawozdania finansowego.
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Uważamy, że badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wydania miarodajnej opinii.

Naszym zdaniem zbadane sprawozdanie finansowe obejmujące dane liczbowe i objaśnienia słowne:

– przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej badanej 
jednostki na dzień 31 grudnia 2002 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2002 roku 
do 31 grudnia 2002 roku,

– sporządzone zostało we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z określonymi w powołanej wyżej ustawie 
zasadami rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,

– jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami Statutu 
Spółki.

Sprawozdanie z działalności jednostki jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości, a zawar-
te w nim informacje, pochodzące ze zbadanego sprawozdania finansowego, są z nim zgodne.

Zespół Ekspertów  
Finansowych i Rachunkowości  

„Zefir-HIx” Spółka z o.o. 
nr ewid. 1135 

35-328 Rzeszów, ul. Geodetów 1
Biegły Rewident 
nr ewid. 523/3767 
Krzysztof Cieśla

Rzeszów, dnia 31 stycznia 2003 r.

1.3.2.  Opinia z badania sprawozdania finansowego Spółki COMP Rzeszów S.A. sporządzonego 
za okres 1.06.2000 r.-31.12.2001 r.

OPINIA BIEGŁEGO REWIDENTA

Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „COMP Rzeszów” Spółka Akcyjna w Rzeszowie.

Przeprowadziliśmy badanie sprawozdania finansowego „COMP Rzeszów” Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie 
przy ul. Hoffmanowej 19, na które składa się:

– bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2001 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 
25.962.708,56 zł,

– rachunek zysków i strat za okres od 1 czerwca 2000 r. do 31 grudnia 2001 r. wykazujący zysk netto w kwocie 
8.509.547,88 zł,

– informacja dodatkowa,

– sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków netto za okres od 
1 czerwca 2000 r. do 31 grudnia 2001 r. o kwotę 1.671.213,66 zł.

Badanie to przeprowadziliśmy stosownie do postanowień:

– rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. nr 121, poz. 591 z późn. zm.),

– norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.

Naszym zdaniem załączone sprawozdanie finansowe sporządzone zostało we wszystkich istotnych aspektach 
zgodnie z określonymi w powołanej wyżej ustawie zasadami rachunkowości, stosowanymi w sposób ciągły, na 
podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych.

Jest ono zgodne co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa i Statutem Spółki i przedstawia rzetelnie 
i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny rentowności oraz wyniku finansowego działalności gospodarczej za 
okres od 1 czerwca 2000 r. do 31 grudnia 2001 roku, jak też sytuacji majątkowej i finansowej badanej Spółki na 
dzień 31 grudnia 2001 r. 

Informacje zawarte w sprawozdaniu z działalności są zgodne z informacjami zawartymi w zbadanym sprawozdaniu 
finansowym. 

Zespół Ekspertów  
Finansowych i Rachunkowości  

„Zefir-HIx” Spółka z o.o. 
nr ewid. 1135 

35-328 Rzeszów, ul. Geodetów 1
Biegły Rewident 
nr ewid. 523/3767 
Krzysztof Cieśla

Rzeszów, dnia 28 stycznia 2002 r.
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1.4.  Wstęp do sprawozdania finansowego i porównywalnych danych 
finansowych

1.4.1. Firma, forma prawna i przedmiot działalności

Dane jednostki:

– Nazwa: COMP Rzeszów S.A.,

– Siedziba: 35-307 Rzeszów, al. Armii Krajowej 80,

– Podstawowy przedmiot działalności Spółki: działalność w zakresie oprogramowania – PKD 7220Z,

– Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.  
Wpis do rejestru nastąpił w dniu 19.04.2002 r. pod numerem KRS: 000104838.

W skład zarządu Spółki na dzień 31.12.2003 roku wchodziły następujące osoby:

– Jacek Papaj  – Prezes Zarządu

– Adam Góral  – Wiceprezes Zarządu

W skład Rady Nadzorczej Spółki według stanu na 31.12.2003 roku wchodziły następujące osoby:

– Adam Noga  – Przewodniczący Rady Nadzorczej

– Dariusz Prończuk  – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

– Ewa Góral-Maciąg  – Członek Rady Nadzorczej

– Zbigniew Góral  – Członek Rady Nadzorczej

– Elżbieta Sztafrowska  – Członek Rady Nadzorczej

Czas trwania Spółki: nieograniczony.

1.4.2. Prezentacja i przekształcenie sprawozdań finansowych

W jednostkowym sprawozdaniu finansowym prezentowane są dane finansowe za okres sprawozdawczy od 
1.01.2003 r. do 31.12.2003 r., jak również porównywalne dane finansowe dotyczące okresów od 1 stycznia 2002 r. 
do 31 grudnia 2002 r. oraz od 1 czerwca 2000 r. do 31 grudnia 2001 r.

W skład Spółki nie wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdanie finan-
sowe. COMP Rzeszów S.A. jest jednostką dominującą i sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe. 
W trakcie trwania okresu sprawozdawczego nie nastąpiło połączenie Spółki z inną spółką.

Jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej 
przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie są znane okoliczności wskazujące na zagrożenie konty-
nuowania przez Spółkę działalności.

Dane ujęte w sprawozdaniach finansowych za okresy sprawozdawcze od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 r., 
od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku oraz od 1 czerwca 2000 roku do 31 grudnia 2001 roku, zamieszczo-
ne w Prospekcie podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych poprzez zastosowanie jed-
nolitych zasad rachunkowości we wszystkich prezentowanych okresach. Objaśnienie różnic w stosunku do uprzed-
nio publikowanych sprawozdań, będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości zawiera 
dodatkowa nota objaśniająca nr 16 i 17.

Opinie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań za poprzednie okresy nie zawierały zastrzeżeń.

1.4.3. Zasady (polityka) prowadzenia rachunkowości

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2003 r. są zgod-
ne z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i wydanymi na jej podstawie przepisami uzupełniającymi 
oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim 
powinien odpowiadać prospekt emisyjny oraz skrót prospektu.

Zapisy księgowe są prowadzone według zasady kosztu historycznego. Jednostka nie dokonywała żadnych korekt, 
które odzwierciedlałyby wpływ inflacji na poszczególne pozycje bilansu oraz rachunku zysków i strat. 

Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym, jednakże zgodnie z przepisami, obowiązu-
jącymi emitentów papierów wartościowych, rachunek zysków i strat sporządzono metodą kalkulacyjną.

Rachunek przepływów pieniężnych sporządzany jest metoda pośrednią.
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Metody i zasady wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego:

Wartości niematerialne i prawne 

Wartości niematerialne i prawne wyceniane są według cen nabycia lub kosztów wytworzenia. Odpisy amortyzacyj-
ne wartości niematerialnych i prawnych, stanowiących nabyte prawa, dokonywane są metodą liniową przy zasto-
sowaniu stawek wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przy czym okres dokonywa-
nia odpisów umorzeniowych wynosi dla:

– oprogramowań oraz licencji – 2 lata

– praw autorskich – 2 lata

– pozostałych praw – 5-10 lat

Wartości niematerialne i prawne o wartości poniżej 3.500 zł amortyzowane są jednorazowo w miesiącu oddania ich 
do użytkowania. 

Rzeczowe aktywa trwałe

Rzeczowe aktywa trwałe wycenione zostały według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpi-
sy amortyzacyjne. Odpisy amortyzacyjne dokonywane są metodą liniową według stawek przewidzianych w ustawie 
o podatku dochodowym od osób prawnych. 

Szczegółowe zasady amortyzowania środków trwałych przyjętych przez spółkę są następujące:

– ulepszenia w obcych środkach trwałych wycenione są według ceny nabycia z uwzględnieniem ich pomniejsze-
nia o amortyzację. Dotyczą one budynków i budowli i amortyzowane są metodą liniową w okresie ich ekono-
micznego wykorzystania,

– urządzenia techniczne i maszyny (w tym sprzęt komputerowy) amortyzowane są według obowiązujących sta-
wek, przy czym spółka stosuje dla tej grupy środków trwałych, podlegających szybkiemu postępowi technicz-
nemu, stawki podwyższone współczynnikiem 2,0,

– pozostałe środki amortyzowane są metodą liniową przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych 
w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych

– środki trwałe w budowie – wycenione według ceny nabycia.

Środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 3.500 zł amortyzowane są jednorazowo w miesiącu, w którym przyjęto 
je do użytkowania.

Inwestycje długoterminowe 

Inwestycje długoterminowe ujmowane są w księgach rachunkowych na dzień ich nabycia lub powstania według 
ceny nabycia, jeżeli okres ich dalszego posiadania wynosi ponad 12 miesięcy liczony od dnia bilansowego. Na 
dzień bilansowy inwestycje długoterminowe wyceniane są według cen nabycia pomniejszonych o odpisy z tytułu 
trwałej utraty wartości. 

Zapasy

Zapasy obejmują materiały, produkty w toku oraz towary. Są to aktywa przeznaczone do zbycia lub zużycia w cią-
gu 12 miesięcy od dnia bilansowego. Wyceniane są według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od 
cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy.

Zapasy stanowią nabyte w celu zużycia na potrzeby Spółki lub wykonania usług materiały, wytworzone lub nabyte 
przez nią produkty w toku (usługi) zdatne do sprzedaży, a także towary nabyte w celu odsprzedaży w stanie nie-
przetworzonym. Odpisy aktualizujące wartość zapasów dokonywane są w związku z trwałą utratą ich wartości. 
W przypadku ich wystąpienia zalicza się je do pozostałych kosztów operacyjnych.

Należności

Należności wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty. W zależności od terminu wymagalności należności wykazy-
wane są jako krótkoterminowe (do 12 miesięcy od dnia bilansowego) lub długoterminowe (powyżej 12 miesięcy od 
dnia bilansowego. W celu urealnienia wartości, należności pomniejszone są o odpisy aktualizujące wartość należ-
ności wątpliwych. W przypadku wystąpienia należności w walutach obcych na dzień bilansowy wyceniane są one 
po kursie kupna walut banku wiodącego (BOŚ S.A. O/Rzeszów) nie wyższego od średniego kursu NBP na dzień 
31.12.2003 r. Zrealizowane i wynikające z wyceny bilansowej różnice kursowe są odnoszone odpowiednio na przy-
chody bądź koszty finansowe.

Inwestycje krótkoterminowe

Do inwestycji krótkoterminowych zaliczane są krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym: udziały lub akcje, inne 
papiery wartościowe, udzielone pożyczki, inne krótkoterminowe aktywa finansowe, środki pieniężne i inne aktywa 
pieniężne oraz inne inwestycje krótkoterminowe. Na dzień bilansowy inwestycje krótkoterminowe wyceniane są 
według wartości rynkowej lub ceny nabycia, zależnie od tego, która z nich jest niższa. Jeżeli istnieje konieczność 
aktualizacji wyceny, wartość odpisu aktualizującego odnoszona jest w koszty finansowe.
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Środki pieniężne w walucie krajowej wyceniane są w wartości nominalnej, natomiast w przypadku wystąpienia środ-
ki pieniężne w walutach obcych wyceniane są według kursu kupna waluty banku, z usług którego korzysta Spółka, 
nie wyższym niż kurs średni NBP.

Długoterminowe i krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Do czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów zaliczane są koszty poniesione w okresie sprawozdawczym, 
wycenione w faktycznie poniesionej wysokości, a dotyczące przyszłych okresów.

Do rozliczeń międzyokresowych należą również aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w wysokości 
wynikającej z zastosowania stawki podatkowej z roku przewidywanego rozliczenia podatku. Rozliczenia kosztów 
trwające dłużej niż 12 miesięcy od dnia bilansowego traktowane są jako długoterminowe.

Kapitały własne

Kapitał zakładowy wykazywany jest w wysokości nominalnej, wynikającej ze Statutu Spółki, zgodnej z wpisem do 
Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zapasowy obejmuje kapitał utworzony z podziału zysków wypracowanych 
w latach poprzednich.

Rezerwy na zobowiązania 

W przypadku wystąpienia przejściowych różnic spowodowanych odmiennością momentu uznania przychodu za 
osiągnięty lub kosztu za poniesiony w myśl ustawy i przepisów podatkowych spółka tworzy rezerwę z tytułu odro-
czonego podatku dochodowego. Wysokość rezerwy ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego 
obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego.

Rezerwy na zobowiązania obejmują również rezerwę utworzoną na niewykorzystane urlopy, a także rezerwę na 
koszty, dotyczące okresu sprawozdawczego.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Do rozliczeń międzyokresowych przychodów zalicza się przychody, których realizacja nastąpi w przyszłych okre-
sach.

Zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe

Zobowiązania wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty, to jest łącznie z odsetkami przypadającymi do zapła-
ty na dzień bilansowy. Odsetki te księgowane są w ciężar kosztów finansowych. Zobowiązania w walutach obcych 
na dzień bilansowy wycenione zostały po kursie sprzedaży walut banku wiodącego (BOŚ S.A. O/Rzeszów) nie niż-
szego od średniego kursu NBP na dzień 31.12.2003 r. Zrealizowane i wynikające z wyceny bilansowej różnice kur-
sowe są odnoszone odpowiednio na przychody bądź koszty finansowe.

W zależności od terminu wymagalności zobowiązania wykazywane są jako krótkoterminowe (do 12 miesięcy od 
dnia bilansowego) lub długoterminowe (powyżej 12 miesięcy od dnia bilansowego).

Fundusze specjalne 

Fundusze specjalne obejmują w całości Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzony zgodnie z ustawą 
o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Przychody ze sprzedaży 

Przychody ze sprzedaży produktów oraz usług, a także przychody ze sprzedaży towarów, tj. składników majątko-
wych nabytych w celu odsprzedaży w stanie nieprzetworzonym, wykazywane są w wartościach netto (bez podatku 
od towarów i usług) wynikających z transakcji sprzedaży, z uwzględnieniem upustów i rabatów. 

Koszty działalności operacyjnej

Koszty sprzedanych produktów, usług oraz towarów ujmowane są współmiernie do przychodów ze sprzedaży 
i obejmują wartość sprzedanych produktów, towarów i innych składników wycenionych w koszcie wytworzenia lub 
cenach nabycia.

Koszty sprzedaży obejmują koszty marketingu, promocji oraz reklamy spółki.

Koszty ogólnego zarządu stanowią koszty funkcjonowania spółki, a w szczególności: koszty zarządu oraz koszty 
działów pracujących na potrzeby całej spółki.

Pozostałe przychody i koszty operacyjne

Pozostałe przychody i koszty obejmują przychody i koszty niezwiązane bezpośrednio ze zwykłą działalnością jed-
nostki i stanowią głównie: wynik na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i praw-
nych, darowizny, utworzone rezerwy, skutki aktualizacji wartości aktywów niefinansowych.

Przychody i koszty finansowe

Przychody finansowe obejmują głównie przypadające na okres sprawozdawczy odsetki, dywidendy, różnice kurso-
we oraz zyski ze sprzedaży inwestycji.

Koszty finansowe obejmują głównie przypadające na bieżący okres koszty z tytułu: zapłaconych odsetek, różnic 
kursowych, obniżenia wartości aktywów finansowych, a także ewentualne straty ze sprzedaży inwestycji.



Prospekt Emisyjny Akcji 139COMP Rzeszów S.A.

Rozdział VIII – Sprawozdania finansowe

Zyski i straty nadzwyczajne

Obejmują dodatnie lub ujemne skutki finansowe zdarzeń trudnych do przewidzenia, następujących poza działalno-
ścią operacyjną i niezwiązanych z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia.

Podatek dochodowy i pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 

Stanowi podatek dochodowy od osób prawnych będący zobowiązaniem wobec budżetu oraz rezerwy lub aktywa 
z tytułu odroczonego podatku dochodowego, spowodowanych przejściowymi różnicami między wykazywaną war-
tością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową.

1.4.4.  Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do euro w okresie objętym sprawozdaniem 
finansowym

Okres Średni kurs  
w okresie(1)

Minimalny kurs  
w okresie(2)

Maksymalny 
kurs  

w okresie(3)

Kurs na ostatni  
dzień okresu

2003 r. 4,4474 3,9773 4,7170 4,7170
2002 r. 3,8697 3,5015 4,2116 4,0202

06.2000 r.–12.2001 r. 3,7690 3,3564 4,2389 3,5219
(1) Średnia kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie.
(2) Najniższy kurs w okresie – tabele kursowe o numerach: 2/A/NBP/2003, 5/A/NBP/2002 i 113/A/NBP/2001.
(3) Najwyższy kurs w okresie – tabele kursowe o numerach: 253/A/NBP/2003, 136/A/NBP/2002 i 118/A/NBP/2000.

1.4.5. Wybrane dane finansowe przeliczone na euro

Podstawowe pozycje bilansu w przeliczeniu na euro

Stan na ostatni dzień okresu w tysiącach

Pozycja bilansu
2003 r. 2002 r. 06.2000 r.- 

-2001 r.
PLN EUR PLN EUR PLN EUR

Aktywa razem 41.666 8.833 38.273 9.520 26.563 7.542
Aktywa trwałe 6.586 1.396 8.115 2.019 6.841 1.942
Aktywa obrotowe 35.080 7.437 30.158 7.501 19.722 5.600
Pasywa razem 41.666 8.833 38.273 9.520 26.563 7.542
Kapitał własny 28.338 6.008 22.618 5.626 17.167 4.874
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 13.328 2.825 15.655 3.894 9.396 2.668

Do przeliczenia danych bilansu na ostatni dzień okresu 2003 – 31 grudnia 2003 roku, przyjęto kurs EUR ustalony 
przez NBP na ten dzień, tj. kurs 4,7170 zł/EUR.

Do przeliczenia danych bilansu na ostatni dzień okresu 2002 – 31 grudnia 2002 roku, przyjęto kurs EUR ustalony 
przez NBP na ten dzień, tj. kurs 4,0202 zł/EUR.

Do przeliczenia danych bilansu na ostatni dzień okresu 6.2000-2001 – 31 grudnia 2001 roku, przyjęto kurs EUR 
ustalony przez NBP na ten dzień, tj. kurs 3,5219 zł/EUR.

Podstawowe pozycje rachunku zysków i strat w przeliczeniu na euro

Stan na ostatni dzień okresu w tysiącach

Pozycja rachunku zysków i strat
2003 r. 2002 r. 06.2000 r.- 

-2001 r.
PLN EUR PLN EUR PLN EUR

Przychody netto ze sprzedaży produktów 42.636 9.587 36.095 9.328 48.157 12.777
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 54.702 12.300 45.144 11.666 44.389 11.777
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 25.476 5.728 22.990 5.942 28.947 7.680
Wartość sprzedanych towarów i materiałów 46.894 10.545 36.478 9.426 36.843 9.775
Zysk brutto na sprzedaży 24.968 5.614 21.771 5.626 26.756 7.099
Zysk na sprzedaży 11.735 2.639 9.662 2.497 11.421 3.030
Zysk z działalności operacyjnej 11.628 2.615 9.365 2.420 11.172 2.964
Zysk z działalności gospodarczej 13.320 2.995 10.084 2.606 12.124 3.217
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych – – – – – –
Zysk brutto 13.320 2.995 10.084 2.606 12.124 3.217
Zysk netto 9.721 2.186 7.250 1.874 8.509 2.258
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Do przeliczenia danych rachunku zysków i strat za okres 2003 – 1.01.2003 r. – 31.12.2003 r., przyjęto kurs średni 
euro, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym 
okresie, ustalonych przez NBP na ten dzień, tj. kurs 4,4474 zł/EUR.

Do przeliczenia danych rachunku zysków i strat za okres 2002 – 1.01.2002 r. – 31.12.2002 r., przyjęto kurs średni 
euro, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym 
okresie, ustalonych przez NBP na ten dzień, tj. kurs 3,8697 zł/EUR.

Do przeliczenia danych rachunku zysków i strat za okres 6.2000-2001 – 1.06.2000 r. – 31.12.2001 r., przyjęto kurs 
średni euro, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w da-
nym okresie, ustalonych przez NBP na ten dzień, tj. kurs 3,7690 zł/EUR.

Podstawowe pozycje rachunku przepływów pieniężnych w przeliczeniu na euro

Stan na ostatni dzień okresu w tysiącach

Pozycja rachunku przepływów pieniężnych
2003 r. 2002 r. 06.2000 r.- 

-2001 r.
PLN EUR PLN EUR PLN EUR

A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 7.499 1.686 10.875 2.810 8.161 2.165
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -485 -109 -2.601 -672 -5.290 -1.404
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej -4.500 -1.012 -1.200 -310 -1.200 -318
D. Przepływy pieniężne netto razem (A+/- B+/-C) 2.514 565 7.074 1.828 1.671 443
F.  Środki pieniężne na początek okresu 14.488 3.604 7.414 2.105 5.743 1.525
G. Środki pieniężne na koniec okresu 17.001 3.604 14.488 3.604 7.414 2.105

Do przeliczenia danych rachunku przepływów pieniężnych za okres 2003 – 1.01.2003 r. – 31.12.2003 r., przyjęto niżej 
opisane kursy euro:

– do obliczenia danych z pozycji A, B, C, D – kurs średni obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących 
na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, ustalonych przez NBP na ten dzień, tj. kurs 4,4474 zł/EUR,

– do obliczenia danych z pozycji F – kurs ustalony przez NBP na dzień 31 grudnia 2002 roku, tj. kurs 4,0202 zł/EUR,

– do obliczenia danych z pozycji G – kurs ustalony przez NBP na dzień 31 grudnia 2003 roku, tj. kurs 4,7170 zł/EUR.

Do przeliczenia danych rachunku przepływów pieniężnych za okres 2002 – 1.01.2002 r. – 31.12.2002 r., przyjęto niżej 
opisane kursy euro:

– do obliczenia danych z pozycji A, B, C, D – kurs średni obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących 
na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, ustalonych przez NBP na ten dzień, tj. kurs 3,8697 zł/EUR,

– do obliczenia danych z pozycji F – kurs ustalony przez NBP na dzień 31 grudnia 2001 roku, tj. kurs 3,5219 zł/EUR,

– do obliczenia danych z pozycji G – kurs ustalony przez NBP na dzień 31 grudnia 2002 roku, tj. kurs 4,0202 zł/EUR.

Do przeliczenia danych rachunku przepływów pieniężnych za okres 6.2000-2001 – 1.06.2000 r. – 31.12.2001 r., przy-
jęto niżej opisane kursy euro:

– do obliczenia danych z pozycji A, B, C, D – kurs średni obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących 
na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, ustalonych przez NBP na ten dzień, tj. kurs 3,7690 zł/EUR,

– do obliczenia danych z pozycji F – kurs ustalony przez NBP na dzień 29 maja 2000 roku, tj. kurs 3,7650 zł/EUR,

– do obliczenia danych z pozycji G – kurs ustalony przez NBP na dzień 31 grudnia 2001 roku, tj. kurs 3,5219 zł/EUR.

1.4.6.  Wskazanie istotnych różnic pomiędzy danymi finansowymi prezentowanego sprawozdania 
a analogicznymi danymi przedstawionymi według zasad wynikających z Międzynarodowych 
Standardów Rachunkowości

Spółka stosuje zasady i metody rachunkowości zgodne z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 
(Dz. U. 2.76.694). 

Wartości aktywów i pasywów oraz wyniku finansowego wykazane w sporządzonych przez Spółkę zgodnie z prze-
pisami tej ustawy sprawozdaniach finansowych nie różnią się istotnie od ich wyceny i prezentacji sporządzonej 
zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.

Różnice między zasadami rachunkowości i sposobem sporządzania sprawozdań finansowych przez Spółkę a MSR 
wynikają przede wszystkim z szerszego zakresu ujawnień zalecanych przez niektóre MSR.
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1.5. Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta
POZYCJA BILANSU Nota 31.12.2003 r. 31.12.2002 r. 31.12.2001 r.
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 6.586 8.115 6.841
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 156 289 639

– wartość firmy
2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych
3. Rzeczowe aktywa trwałe 2 4.930 4.188 3.102
4. Należności długoterminowe

4.1. Od jednostek powiązanych
4.2. Od pozostałych jednostek

5. Inwestycje długoterminowe 3 1.353 3.603 3.100
5.1. Nieruchomości
5.2. Wartości niematerialne i prawne
5.3. Długoterminowe aktywa finansowe 1.353 3.603 3.100

a) w jednostkach powiązanych, w tym: 1.301 3.603 3.100
 –   udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych 

wyceniane metodą praw własności
 –   udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współ-

zależnych nieobjętych konsolidacją
b) w pozostałych jednostkach 52

5.4. Inne inwestycje długoterminowe
6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 4 147 35

6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 147 35
6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe

II. Aktywa obrotowe 35.080 30.158 19.722
1. Zapasy 5 1.212 1.332 1.287
2. Należności krótkoterminowe 6,7 14.473 14.130 10.937

2.1. Od jednostek powiązanych 7 963 1.296
2.2. Od pozostałych jednostek 14.466 13.167 9.641

3. Inwestycje krótkoterminowe 19.001 14.488 7.414
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 8 19.001 14.488 7.414

a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach 2.000
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 17.001 14.488 7.414

3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 9 394 208 84
Aktywa razem 41.666 38.273 26.563

POZYCJA BILANSU Nota 31.12.2003 r. 31.12.2002 r. 31.12.2001 r.
PASYWA
I. Kapitał własny 28.338 22.618 17.167
1. Kapitał zakładowy 10 300 300 300
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
4. Kapitał zapasowy 11 18.317 15.068 8.358
5. Kapitał z aktualizacji wyceny
6. Pozostałe kapitały rezerwowe
7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych

a) dodatnie różnice kursowe
b) ujemne różnice kursowe

8. Zysk (strata) z lat ubiegłych
9. Zysk (strata) netto 9.721 7.250 8.509
10.  Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego  

(wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 13.328 15.655 9.396
1. Rezerwy na zobowiązania 12 828 591 104

1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 47 27 32
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 80
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POZYCJA BILANSU Nota 31.12.2003 r. 31.12.2002 r. 31.12.2001 r.
a) długoterminowa 80
b) krótkoterminowa

1.3. Pozostałe rezerwy 701 564 72
a) długoterminowe
b) krótkoterminowe 701 564 72

2. Zobowiązania długoterminowe
2.1. Wobec jednostek powiązanych
2.2. Wobec pozostałych jednostek

3. Zobowiązania krótkoterminowe 13 12.500 15.064 9.288
3.1. Wobec jednostek powiązanych 322 405 353
3.2. Wobec pozostałych jednostek 12.056 14.587 8.934
3.3. Fundusze specjalne 122 72 1

4. Rozliczenia międzyokresowe 14 4
4.1. Ujemna wartość firm
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 4

a) długoterminowe
b) krótkoterminowe 4

Pasywa razem 41.666 38.273 26.563

Wartość księgowa (w zł) 28.338 22.618 17.167
Liczba akcji 300.000 300.000 300.000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 94,46 75,39 57,22
Rozwodniona liczba akcji
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

POZYCJE POZABILANSOWE  w tys. zł Nota 31.12.2003 r. 31.12.2002 r. 31.12.2001 r.
1. Należności warunkowe

1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)
–  otrzymanych gwarancji i poręczeń

1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)
–  otrzymanych gwarancji i poręczeń

2. Zobowiązania warunkowe 5.206 3.391 328
2.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)

–  udzielonych gwarancji i poręczeń
2.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 5.206 3.391 328

–  udzielonych gwarancji i poręczeń
–   gwarancji bankowych udzielonych odbiorcom Spółki 

przez banki tytułem należytego wykonania umowy  
przez Spółkę

5.206 3.391 328

3. Inne 
Pozycje pozabilansowe razem 5.206 3.391 328
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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (w tys. zł)

POZYCJA RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT Nota 2003 r. 2002 r. 06.2000 r.- 
-2001 r.

I.  Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów  
i materiałów, w tym: 97.338 81.239 92.546

– od jednostek powiązanych 177 2.354 8.730
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 15 42.636 36.095 48.157
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 16 54.702 45.144 44.389
II.  Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów,  

w tym: 72.370 59.468 65.790

– od jednostek powiązanych 893 1.309 3.730
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 17 25.476 22.990 28.947
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 46.894 36.478 36.843
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) 24.968 21.771 26.756
IV. Koszty sprzedaży 17 3.369 3.084 3.906
V. Koszty ogólnego zarządu 17 9.864 9.025 11.429
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 11.735 9.662 11.421
VII. Pozostałe przychody operacyjne 18 174 64 205
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 8
2. Dotacje
3. Inne przychody operacyjne 166 64 205
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 19 282 362 454
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 73 46
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 53 16 14
3. Inne koszty operacyjne 229 273 394
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) 11.627 9.364 11.172
X. Przychody finansowe 20 2.308 733 970
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 943 3

– od jednostek powiązanych 943 3
2. Odsetki, w tym: 607 733 966

– od jednostek powiązanych 19
3. Zysk ze zbycia inwestycji 22 758 1
4. Aktualizacja wartości inwestycji
5. Inne 0
XI. Koszty finansowe 21 615 13 18
1. Odsetki, w tym: 11 2 3

– dla jednostek powiązanych
2. Strata ze zbycia inwestycji
3. Aktualizacja wartości inwestycji 323
4. Inne 281 11 15
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) 13.320 10.084 12.124
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1.-XIII.2.)
1. Zyski nadzwyczajne
2. Straty nadzwyczajne
XIV. Zysk (strata) brutto (XIII+/-XIV-XV+XVI) 13.320 10.084 12.124
XV. Podatek dochodowy 23 3.599 2.834 3.615

a) część bieżąca 3.689 2.875 3.813
b) część odroczona -90 -41 -198

XVI.  Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku  
(zwiększenia straty)

XVII. Zysk (strata) netto (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI) 9.721 7.250 8.509

Zysk (strata) netto (zanualizowany) w tys. zł 9.721 7.250 8.509
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 300.000 300.000 300.000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 24 32 24 28
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
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ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM (w tys. zł)

POZYCJA ZESTAWIENIA ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 2003 r. 2002 r. 06.2000 r.- 
-2001 r.

I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 22.618 17.167 9.258
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych

I.a.  Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu  
do danych porównywalnych 22.618 17.167 9.258

1. Kapitał zakładowy na początek okresu 300 300 300
1.1. Zmiany kapitału zakładowego

a) zwiększenia (z tytułu)
– emisji akcji (wydania udziałów)

b) zmniejszenia (z tytułu)
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 300 300 300

2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy

a) zwiększenia (z tytułu)
b) zmniejszenia (z tytułu)

2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu

3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych
a) zwiększenia (z tytułu)
b) zmniejszenia (z tytułu)

3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu
4. Kapitał zapasowy na początek okresu 15.067 8.358 4.556

4.1. Zmiany kapitału zapasowego 3.250 6.710 3.802
a) zwiększenia (z tytułu) 3.250 6.710 3.802

–  emisji akcji powyżej wartości nominalnej
–  z podziału zysku (ustawowo)
–   z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną  

wartość) 3.250 6.710 3.802

b) zmniejszenia (z tytułu)
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 18.317 15.068 8.358

5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny

a) zwiększenia (z tytułu)
b) zmniejszenia (z tytułu)

5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu

6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
a) zwiększenia (z tytułu)
b) zmniejszenia (z tytułu)

6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 7.250 8.509 4.402

7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych

7.2.  Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu  
do danych porównywalnych 7.250 8.509 4.402

a) zwiększenia (z tytułu)
b) zmniejszenia (z tytułu) 7.250 8.509 4.402

– przeznaczenie na kapitał zapasowy 3.250 6.709 3.802
– przeznaczenie na wypłatę dywidendy 4.000 1.800 600

7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu

a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
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7.5.  Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu  
do danych porównywalnych

a) zwiększenia (z tytułu)
b) zmniejszenia (z tytułu)

7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu

8. Wynik netto 9.721 7.250 8.509
a) zysk netto 9.721 7.250 8.509
b) strata netto
c) odpisy z zysku

II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 28.338 22.618 17.167
III.  Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału 

zysku (pokrycia straty) 23.338 18.618 15.367

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH w tys. zł

POZYCJA RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 2003 r. 2002 r. 06.2000 r.- 
-2001 r.

A.  Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 
– metoda pośrednia

I. Zysk (strata) netto 9.721 7.250 8.509
II. Korekty razem -2.222 3.624 -348
1.  Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą 

praw własności
2. Amortyzacja 2.079 2.020 3.135
3. (Zysk) straty z tytułu różnic kursowych
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -1.550 -732 -969
5. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -767 73 45
6. Zmiana stanu rezerw 237 487 -126
7. Zmiana stanu zapasów 120 -46 -442
8. Zmiana stanu należności 157 -3.792 -8.106
9.  Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem kredytów 

i pożyczek -2.616 5.777 5.912

10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -205 -163 128
11. Inne korekty 323 75
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) 7.499 10.875 8.161
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 4.680 1.153 1.199
1.  Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych  

aktywów trwałych 185 421 210

2.  Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne  
i prawne

3. Z aktywów finansowych, w tym: 4.495 732 989
a) w jednostkach powiązanych 3.981 23

 – zbycie aktywów finansowych 3.038 20
 – dywidendy i udziały w zyskach 943 3

b) w pozostałych jednostkach 514 732 966
 – odsetki 496 732 966
 – inne wpływy z aktywów finansowych 18

4 . Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki 5.165 3.754 6.489
1.  Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych  

aktywów trwałych 2.864 3.236 4.119

2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3. Na aktywa finansowe, w tym: 2.300 503 2.371

a) w jednostkach powiązanych 503 2.371
 – nabycie aktywów finansowych 503 2.371
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b) w pozostałych jednostkach
 – nabycie aktywów finansowych 2.000
 – udzielone pożyczki długoterminowe 300

4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości
5. Inne wydatki inwestycyjne 15
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -485 -2.601 -5.290
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy
1.  Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów 

kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2. Kredyty i pożyczki
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych
4. Inne wpływy finansowe
II. Wydatki 4.500 1.200 1.200
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 4.500 1.200 1.200
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4. Spłaty kredytów i pożyczek
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8. Odsetki
9. Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -4.500 -1.200 -1.200
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 2.514 7.074 1.671
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 2.514 7.074 1.671

 – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu 14.488 7.414 5.742
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym: 17.001 14.488 7.414

 – o ograniczonej możliwości dysponowania 5.206 3.391 328

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Noty objaśniające do bilansu

Nota 1.1 (do pozycji I.1 aktywów)

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE  w tys. zł 31.12.2003 r. 31.12.2002 r. 31.12.2001 r.
a) koszty zakończonych prac rozwojowych
b) wartość firmy
c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: 149 289 620

– oprogramowanie komputerowe 4 27 108
d) inne wartości niematerialne i prawne 7 19
e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne razem 156 289 639
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Nota 1.2 (do pozycji I.1 aktywów)

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (wg grup rodzajowych) 2003 ROK  w tys. zł

Wyszczególnienie

a b c d e

Wartości 
niematerial-
ne i prawne 

razem

koszty 
zakończo-
nych prac 
rozwojo-

wych

wartość 
firmy

nabyte koncesje, patenty, 
licencje i podobne warto-

ści, w tym:
inne  

wartości 
niematerial-
ne i prawne

zaliczki na 
wartości 

niematerial-
ne i prawne 

oprogramo-
wanie kom-
puterowe

a)  wartość brutto  
wartości niematerial-
nych i prawnych  
na początek okresu

1.285 335 1.111 2.396

b) zwiększenia (z tytułu) 196 0 17 213
– nabycia 196 0 17 213

c)  zmniejszenia (z tytułu) 1.051 295 1.116 2.167
– likwidacji 1.051 295 1.116 2.167

d)  wartość brutto  
wartości niematerial-
nych i prawnych  
na konec okresu

430 41 11 441

e)  skumulowana amor-
tyzacja  (umorzenie) 
na początek okresu

997 308 1.110 2.107

f)  amortyzacja za okres  
(z tytułu) 335 23 10 345

– amortyzacja planowa 335 23 10 345
– likwidacji -1.051 -295 -1.116 -2.167

g)  skumulowana amor-
tyzacja (umorzenie) 
na koniec okresu

281 37 3 284

h)  odpisy z tytułu trwa-
łej utraty wartości  
na początek okresu

i)  odpisy z tytułu trwałej 
utraty wartości  
na koniec okresu

j)  wartość netto  
wartości niematerial-
nych i prawnych  
na koniec okresu

149 4 7 156

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (wg grup rodzajowych) 2002 ROK  w tys. zł

Wyszczególnienie

a b c d e

Wartości 
niematerial-
-ne i prawne 

razem

koszty 
zakończo-
nych prac 
rozwojo-

wych

wartość 
firmy

nabyte koncesje, patenty, 
licencje i podobne warto-

ści, w tym:
inne war-
tości nie-

materialne 
i prawne

zaliczki na 
wartości 

niematerial-
ne i prawne 

oprogramo-
wanie kom-
puterowe

a)  wartość brutto  
wartości niematerial-
nych i prawnych  
na początek okres

1.115 282 1.110 2.225

b) zwiększenia (z tytułu) 170 53 0 170
    – nabycia 170 53 0 170
c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
    – likwidacji 0 0 0 0
d)  wartość brutto  

wartości niemate-
rialnych i prawnych 
na koniec okresu

1.285 335 1.111 2.396

e)  skumulowana amor-
tyzacja  (umorzenie) 
na początek okresu

495 174 1.091 1.586



Prospekt Emisyjny Akcji COMP Rzeszów S.A.148

Rozdział VIII – Sprawozdania finansowe

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (wg grup rodzajowych) 2002 ROK  w tys. zł

Wyszczególnienie

a b c d e

Wartości 
niematerial-
ne i prawne 

razem

koszty 
zakończo-
nych prac 
rozwojo-

wych

wartość 
firmy

nabyte koncesje, patenty, 
licencje i podobne warto-

ści, w tym:
inne war-
tości nie-

materialne 
i prawne

zaliczki na 
wartości 

niematerial-
ne i prawne 

oprogramo-
wanie kom-
puterowe

f)  amortyzacja za okres  
(z tytułu) 502 135 19 521

– amortyzacja planowa 502 135 19 521
– likwidacji 0 0 0 0

g)  skumulowana amor-
tyzacja (umorzenie) 
na koniec okresu

997 308 1.110 2.107

h)  odpisy z tytułu trwa-
łej utraty wartości  
na początek okresu

i)  odpisy z tytułu  
trwałej utraty wartości 
na koniec okresu

j)  wartość netto  
wartości niematerial-
nych i prawnych  
na koniec okresu

289 27 289

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (wg grup rodzajowych) 06.2000-2001 ROK  w tys. zł

Wyszczególnienie

a b c d e

Wartości 
niematerial-
ne i prawne 

razem

koszty 
zakończo-
nych prac 
rozwojo-

wych

wartość 
firmy

nabyte koncesje, patenty, 
licencje i podobne warto-

ści, w tym:
inne  

wartości 
niematerial-
ne i prawne

zaliczki  
na wartości 
niematerial-
ne i prawne 

oprogramo-
wanie kom-
puterowe

a)  wartość brutto 
wartości niematerial-
nych i prawnych  
na początek okresu

193 79 1.060 1.253

b) zwiększenia (z tytułu) 1.889 232 50 1.939
– nabycia 1.889 232 50 1.939

c) zmniejszenia (z tytułu) 966 30 0 966
– likwidacji 966 30 0 966

d)  wartość brutto  
wartości niematerial-
nych i prawnych  
na koniec okresu

1.115 282 1.110 2.225

e)  skumulowana amor-
tyzacja  (umorzenie) 
na początek okresu

57 31 530 587

f)  amortyzacja za okres  
(z tytułu) 578 173 562 1.140

– amortyzacja planowa 578 173 562 1.140
– likwidacji -141 -30 -0 -141

g)  skumulowana amor-
tyzacja (umorzenie) 
na koniec okresu

494 174 1.091 1.585

h)  odpisy z tytułu trwa-
łej utraty wartości  
na początek okresu

i)  odpisy z tytułu trwałej 
utraty wartości  
na koniec okresu

j)  wartość netto  
wartości niematerial-
nych i prawnych  
na koniec okresu

620 108 19 639
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Nota 1.3 (do pozycji I.1 aktywów)

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE 
(STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)  w tys. zł 31.12.2003 r. 31.12.2002 r. 31.12.2001 r.

a) własne 156 289 639
b)  używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy,  

w tym umowy leasingu
Wartości niematerialne i prawne razem 156 289 639

Nota 2.1 (do pozycji I.2 aktywów)

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE  w tys. zł 31.12.2003 r. 31.12.2002 r. 31.12.2001 r.
a) środki trwałe, w tym: 4.930 4.173 3.101

– grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
– budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 1.196 964 395
– urządzenia techniczne i maszyny 1.111 676 784
– środki transportu 2.375 2.207 1.744
– inne środki trwałe 248 326 178

b) środki trwałe w budowie 1
c) zaliczki na środki trwałe w budowie 15
Rzeczowe aktywa trwałe razem 4.930 4.188 3.102

Nota 2.2 (do pozycji I.2 aktywów)

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (wg grup rodzajowych) 2003 ROK  w tys. zł

Wyszczególnienie

– grunty  
(w tym 

prawo wie-
czystego 

użytkowania 
gruntu)

– budyn-
ki, lokale 
i obiekty 
inżynierii 
lądowej  
i wodnej

– urządze-
nia tech-
niczne  

i maszyny

– środki 
transportu

– inne  
środki  
trwałe

Środki  
trwałe 
razem

a)  wartość brutto środków trwałych 
na początek okresu 984 3.214 3.468 580 8.246

b) zwiększenia (z tytułu) 342 1.170 1.072 31 2.615
– nabycia 342 1.170 1.072 31 2.615

c) zmniejszenia (z tytułu) 206 306 15 527
– likwidacji 206 306 15 527

d)  wartość brutto środków trwałych  
na koniec okresu 1.326 4.179 4.234 596 10.335

e)  skumulowana amortyzacja  
(umorzenie) na początek okresu 21 2.538 1.260 254 4.073

f) amortyzacja za okres (z tytułu) 110 736 786 102 1.734
– umorzenia środków 110 736 786 102 1.734
– likwidacji środków -206 -188 -8 -402

g)  skumulowana amortyzacja  
(umorzenie) na koniec okresu 130 3.068 1.859 348 5.405

h)  odpisy z tytułu trwałej utraty  
wartości na początek okresu
– zwiększenie 
– zmniejszenie

i)  odpisy z tytułu trwałej utraty wartości 
na koniec okresu

j)  wartość netto środków trwałych  
na koniec okresu 1.196 1.111 2.375 248 4.930
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ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (wg grup rodzajowych) 2002 ROK  w tys. zł

Wyszczególnienie

– grunty  
(w tym 

prawo wie-
czystego 

użytkowania 
gruntu)

– budyn-
ki, lokale 
i obiekty 
inżynierii 
lądowej  
i wodnej

– urządze-
nia tech-
niczne  

i maszyny

– środki 
transportu

– inne  
środki  
trwałe

Środki  
trwałe 
razem

a)  wartość brutto środków trwałych  
na początek okresu 492 2.911 2.623 349 6.375

b) zwiększenia (z tytułu) 985 680 1.176 231 3.072
– nabycia 985 680 1.176 231 3.072

c) zmniejszenia (z tytułu) 493 377 331 1.201
– likwidacji 493 377 331 1.201

d)  wartość brutto środków trwałych  
na koniec okresu 984 3.214 3.468 580 8.246

e)  skumulowana amortyzacja  
(umorzenie) na początek okresu 97 2.127 878 171 3.274

f) amortyzacja za okres (z tytułu) 65 740 611 83 1.499
– umorzenia środków 65 740 611 83 1.499
– likwidacji środków -142 -329 -229 -700

g)  skumulowana amortyzacja  
(umorzenie) na koniec okresu 21 2.538 1.260 254 4.073

h)  odpisy z tytułu trwałej utraty  
wartości na początek okresu
– zwiększenie 
– zmniejszenie

i)  odpisy z tytułu trwałej utraty wartości 
na koniec okresu

j)  wartość netto środków trwałych  
na koniec okresu 964 676 2.207 326 4.173

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (wg grup rodzajowych) 06.2000-2001 ROK  w tys. zł

Wyszczególnienie

– grunty  
(w tym 

prawo wie-
czystego 

użytkowania 
gruntu)

– budyn-
ki, lokale 
i obiekty 
inżynierii 
lądowej  
i wodnej

– urządze-
nia tech-
niczne  

i maszyny

– środki 
transportu

– inne  
środki  
trwałe

Środki  
trwałe 
razem

a)  wartość brutto środków trwałych  
na początek okresu 241 2.089 1.545 224 4.099

b) zwiększenia (z tytułu) 331 1.027 1.587 127 3.072
– nabycia 331 1.027 1.587 127 3.072

c) zmniejszenia (z tytułu) 79 206 510 2 797
– likwidacji 79 206 510 2 797

d)  wartość brutto środków trwałych  
na koniec okresu 492 2.911 2.623 349 6.375

e)  skumulowana amortyzacja  
(umorzenie) na początek okresu 39 1.129 518 78 1.764

f) amortyzacja za okres (z tytułu) 69 1.187 643 94 1.993
– umorzenia środków 69 1.187 643 94 1.993
– likwidacji środków -10 -189 -283 -2 -484

g)  skumulowana amortyzacja  
(umorzenie) na koniec okresu 97 2.127 878 171 3.274

h)  odpisy z tytułu trwałej utraty  
wartości na początek okresu
– zwiększenie 
– zmniejszenie

i)  odpisy z tytułu trwałej utraty wartości 
na koniec okresu

j)  wartość netto środków trwałych  
na koniec okresu 395 784 1.744 178 3.101
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Nota 2.3 (do pozycji I.2 aktywów)

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE  
(STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)  w tys. zł 31.12.2003 r. 31.12.2002 r. 31.12.2001 r.

a) własne 4.930 4.188 3.102
b)  używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy,  

w tym umowy leasingu
Środki trwałe bilansowe razem 4.930 4.188 3.102

Nota 3.1 (do pozycji I.4 aktywów)

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE  w tys. zł 31.12.2003 r. 31.12.2002 r. 31.12.2001 r.
a) w jednostkach zależnych 901 3.203 2.700

– udziały lub akcje 582 3.203 2.700
– dłużne papiery wartościowe
– inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
– udzielone pożyczki 319
– inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

b) w jednostkach współzależnych
– udziały lub akcje
– dłużne papiery wartościowe
– inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

c) w jednostkach stowarzyszonych 400 400 400
– udziały lub akcje 400 400 400
– dłużne papiery wartościowe
– inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

d) w znaczącym inwestorze
– udziały lub akcje
– dłużne papiery wartościowe
– inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

e) w jednostce dominującej
– udziały lub akcje
– dłużne papiery wartościowe
– inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

f) w pozostałych jednostkach 52
– udziały lub akcje 52
– dłużne papiery wartościowe
– inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

Długoterminowe aktywa finansowe razem 1.353 3.603 3.100
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Nota 3.2 (do pozycji I.4 aktywów)

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW 
FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)  w tys. zł 31.12.2003 r. 31.12.2002 r. 31.12.2001 r.

a) stan na początek okresu 3.603 3.100 823
– udziały 2.803 2.300 23
– akcje 800 800 800

b) zwiększenia (z tytułu) 782 503 2.371
– nabycie udziałów 503 2.371
– przeniesienie udziałów 336
– nabycie akcji 52
– udzielenie pożyczki 319
– aktualizacja wartości udziałów 75

c) zmniejszenia (z tytułu) 3.032 94
– sprzedaż udziałów 2.355 19
– przeniesienie udziałów 336
– aktualizacja wartości udziałów 323 75
– likwidacja spółki 18

d) stan na koniec okresu 1.353 3.603 3.100
– udziały 182 2.803 2.300
– akcje 852 800 800
– udzielona pożyczka 319

Nota 3.3 (do pozycji I.4 aktywów)

UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH na 31.12.2003 r.  w tys. zł

Lp.

a b c d e f g h

nazwa  
jednostki siedziba

przedmiot 
przedsię-
biorstwa

kapitał własny  
jednostki, w tym: % posiada-

nego kapi-
tału zakła-
dowego

udział 
w ogólnej 

liczbie gło-
sów na wal-
nym zgro-
madzeniu

nieopłaco-
na przez 
emitenta 
wartość 

udziałów/ 
akcji

otrzymane 
lub należ-
ne dywi-
dendy za 

ostatni rok 
obrotowy

kapitał 
zakładowy

1
Bank Polskiej 
Spółdzielczości 
S.A.

Warszawa działalność 
banków 210.000 133.247 0,02 0,02 52
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Nota 3.5 (do pozycji I.4 aktywów)

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE 
AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)   w tys. zł 31.12.2003 r. 31.12.2002 r. 31.12.2001 r.

a) w walucie polskiej 1.353 3.603 3.100
b) w walutach obcych (wg walut po przeliczeniu na zł)
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa  
finansowe razem 1.353 3.603 3.100

Nota 3.6 (do pozycji I.4 aktywów)

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE 
AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)  w tys. zł 31.12.2003 r. 31.12.2002 r. 31.12.2001 r.

A.  Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach  
(wartość bilansowa):
a) akcje (wartość bilansowa)

– korekty aktualizujące wartość (za okres)
– wartość na początek okresu
– wartość według cen nabycia

b) obligacje (wartość bilansowa):
– korekty aktualizujące wartość (za okres)
– wartość na początek okresu
– wartość według cen nabycia

c) inne – wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
– korekty aktualizujące wartość (za okres)
– wartość na początek okresu
– wartość według cen nabycia

B.  Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach  
pozagiełdowych (wartość bilansowa) 
 a) akcje (wartość bilansowa):

– korekty aktualizujące wartość (za okres)
– wartość na początek okresu
– wartość według cen nabycia

 b) obligacje (wartość bilansowa):
– korekty aktualizujące wartość (za okres)
– wartość na początek okresu
– wartość według cen nabycia

 c) inne – wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
– korekty aktualizujące wartość (za okres)
– wartość na początek okresu
– wartość według cen naycia

C.  Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku  
regulowanym (wartość bilansowa)

 a) akcje (wartość bilansowa): 982 3.603 3.100
– korekty aktualizujące wartość (za okres)
– wartość na początek okresu
– wartość według cen nabycia 982 3.603 3.100

 b) obligacje (wartość bilansowa):
– korekty aktualizujące wartość (za okres)
– wartość na początek okresu
– wartość według cen nabycia

 c) inne – wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 319
– udzielone pożyczki 319
– korekty aktualizujące wartość (za okres)
– wartość na początek okresu
– wartość według cen nabycia 319

D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)
a) akcje i udziały (wartość bilansowa): 52

– korekty aktualizujące wartość (za okres)
– wartość na początek okresu
– wartość według cen nabycia 52
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PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE 
AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)  w tys. zł 31.12.2003 r. 31.12.2002 r. 31.12.2001 r.

b) obligacje (wartość bilansowa):
– korekty aktualizujące wartość (za okres)
– wartość na początek okresu
– wartość według cen nabycia

c) inne – wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
– korekty aktualizujące wartość (za okres)
– wartość na początek okresu
– wartość według cen nabycia

Wartość według cen nabycia razem
Wartość na początek okresu razem
Korekty aktualizujące wartość (za okres) razem
Wartość bilansowa razem 1.353 3.603 3.100

Nota 3.7 (do pozycji I.4 aktywów)

UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE  
(STRUKTURA WALUTOWA)  w tys. zł 31.12.2003 r. 31.12.2002 r. 31.12.2001 r.

a) w walucie polskiej 319
b) w walutach obcych (wg walut po przeliczeniu na zł)
Udzielone pożyczki długoterminowe razem 319 – –

Nota 4.1 (do pozycji I.5 aktywów)

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO  
PODATKU DOCHODOWEGO  w tys. zł 31.12.2003 r. 31.12.2002 r. 31.12.2001 r.

1.  Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego  
na początek okresu, w tym: 35

a) odniesionych na wynik finansowy (z tytułu) 35
– utworzonych rezerw na niewykorzystane urlopy 35

b) odniesionych na kapitał własny
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy

2. Zwiększenia 122 35
a)  odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi  

różnicami przejściowymi (z tytułu) 122 35

–   odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów 
finansowych 19

–  odpisu aktualizującego należności dotyczących b.r. 9
–  odpisu aktualizującego należności dotyczących ub.r. 1
–  utworzenia rezerwy na niewykorzystane urlopy 46 35
–   utworzenia rezerwy na naprawy gwarancyjne oprogramowania 

własnego 32

–  utworzenia rezerwy na odprawy emerytalne pracowników 15
b)  odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą  

podatkową (z tytułu)
c)  odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami  

przejściowymi (z tytułu)
d)  odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową  

(z tytułu)
e)  odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku  

z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
3. Zmniejszenia 10

a)  odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi  
różnicami przejściowymi (z tytułu) 10

– zmiany stawki podatkowej 10
b)  odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą  

podatkową (z tytułu)
c)  odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami  

przejściowymi  (z tytułu)
d)  odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową  

(z tytułu)
e)  odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku  

z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
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ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO  
PODATKU DOCHODOWEGO  w tys. zł 31.12.2003 r. 31.12.2002 r. 31.12.2001 r.

4.  Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego  
na koniec okresu razem, w tym: 147 35

a) odniesionych na wynik finansowy (z tytułu) 147
b) odniesionych na kapitał własny
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy

Zwiększenia z tytułu: 122
–   odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów  

finansowych 19

–  odpisu aktualizującego należności dotyczących b.r. 9
–  odpisu aktualizującego należności dotyczących ub.r. 1
–  utworzenia rezerwy na niewykorzystane urlopy 46 35
–   utworzenia rezerwy na naprawy gwarancyjne oprogramowania 

własnego 32

–  utworzenia rezerwy na odprawy emerytalne pracowników 15
Zmniejszenia z tytułu: 10

– częściowe rozwiązanie z tytułu zmiany stawki podatkowej 10

Nota 4.2 (do pozycji I.5 aktywów)

UJEMNE RÓŻNICE PRZEJŚCIOWE  w tys. zł data  
wygaśnięcia 31.12.2003 r. 31.12.2002 r. 31.12.2001 r.

1. Aktywa 149
a) odpis aktualizujący udziały w spółce zależnej 2004 100
b) odpis aktualizujący należności b.r. 2004 46
c) odpis aktualizujący należności ub.r. 2004 3

2. Pasywa 623 131
a) utworzona rezerwa na niewykorzystane urlopy 2004 373 131
b)  utworzona rezerwa na naprawy gwarancyjne  

oprogramowania własnego 2004 170

c)  utworzona rezerwa na odprawy emerytalne  
pracowników do wygaśnięcia 80

Ujemne różnice przejściowe razem 772 131 –

Nota 5 (do pozycji II.1 aktywów)

ZAPASY  w tys. zł 31.12.2003 r. 31.12.2002 r. 31.12.2001 r.
a) materiały
b) półprodukty i produkty w toku 445 256
c) produkty gotowe
d) towary 766 1.005 1.272
e) zaliczki na dostawy 1 71 15
Zapasy razem 1.212 1.332 1.287

Nota 6.1 (do pozycji II.2 aktywów)

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE  w tys. zł 31.12.2003 r. 31.12.2002 r. 31.12.2001 r.
a) od jednostek powiązanych 7 963 1.296

– z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 7 963 1.296
 – do 12 miesięcy 7 963 1.296
 – powyżej 12 miesięcy

– inne
– dochodzone na drodze sądowej

b) należności od pozostałych jednostek 14.466 13.167 9.641
 – z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 13.083 12.345 8.736

– do 12 miesięcy 13.083 12.345
– powyżej 12 miesięcy

 –   z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdro-
wotnych oraz innych świadczeń 165 32 75

 –  inne 1.218 790 830
 –  dochodzone na drodze sądowej

Należności krótkoterminowe netto razem 14.473 14.130 10.937
c) odpisy aktualizujące wartość należności 58 15 12
Należności krótkoterminowe brutto razem 14.531 14.145 10.949
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Nota 6.2 (do pozycji II.2 aktywów)

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK 
POWIĄZANYCH  w tys. zł 31.12.2003 r. 31.12.2002 r. 31.12.2001 r.

a) z tytułu dostaw i usług, w tym: 7 963 1.296
– od jednostek zależnych 7 962 1.296
– od jednostek współzależnych
– od jednostek stowarzyszonych
– od znaczącego inwestora
– od jednostki dominującej 0

b) inne, w tym:
– od jednostek zależnych
– od jednostek współzależnych
– od jednostek stowarzyszonych
– od znaczącego inwestora
– od jednostki dominującej

c) dochodzone na drodze sądowej, w tym:
 – od jednostek zależnych
 – od jednostek współzależnych
 – od jednostek stowarzyszonych
 – od znaczącego inwestora
 – od jednostki dominującej

Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto razem 7 963 1.296
d) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto 
razem 7 963 1.296

Nota 6.3 (do pozycji II.2 aktywów)

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ 
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH  w tys. zł 31.12.2003 r. 31.12.2002 r. 31.12.2001 r.

Stan na początek okresu 15 1 13
a) zwiększenia (z tytułu) 54 14 12

 –  odpis na należności przeterminowane 44 14 12
 –   opis na należności skierowane na drogę postępowania  

egzekucyjnego 10

b) zmniejszenia (z tytułu) 11 13
 – odpisanie należności nieściągalnej 8
 – umorzenie należności 2
 – spłata należności 1 13

Stan odpisów aktualizujących wartość należności  
krótkoterminowych na koniec okresu 58 15 12

Nota 6.4 (do pozycji II.2 aktywów)

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO  
(STRUKTURA WALUTOWA)  w tys. zł 31.12.2003 r. 31.12.2002 r. 31.12.2001 r.

a) w walucie polskiej 14.531 14.145 10.935
b) w walutach obcych (wg walut po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta    USD 4

  zł 14
Należności krótkoterminowe razem 14.531 14.145 10.949
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Nota 6.5 (do pozycji II.2 aktywów)

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO)  
– O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO  
OKRESIE SPŁATY  w tys. zł

31.12.2003 r. 31.12.2002 r. 31.12.2001 r.

a) do 1 miesiąca 12.111 12.240 7.686
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 39 109 576
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 183
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku
e) powyżej 1 roku
f) należności przeterminowane 983 973 1.600
Należności z tytułu dostaw i usług razem (brutto) 13.133 13.322 10.045
g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług 44 14 12
Należności z tytułu dostaw i usług razem (netto) 13.089 13.308 10.033

Nota 6.6 (do pozycji II.2 aktywów)

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE 
(BRUTTO) – Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI  
NIESPŁACONE W OKRESIE  w tys. zł

31.12.2003 r. 31.12.2002 r. 31.12.2001 r.

a) do 1 miesiąca 152 465 183
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 753 121 422
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 34 156 926
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 1 216 59
e) powyżej 1 roku 43 15 10
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane razem (brutto) 983 973 1.600
f)  odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług,  

przeterminowane 44 14 12

Należności z tytułu dostaw i usług razem (netto) 939 959 1.588
Należności z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 3 miesięcy związane są z normalnym tokiem sprzedaży

Nota 7 (do pozycji II.2 aktywów)

NALEŻNOŚCI PRZETERMINOWANE ORAZ NALEŻNOŚCI  
SPORNE (Z PODZIAŁEM WEDŁUG TYTUŁÓW)  w tys. zł 31.12.2003 r. 31.12.2002 r. 31.12.2001 r.

A. Należności przeterminowane brutto, w tym: 998 974 1.600
1. z tytułu dostaw towarów i usług 983 973 1.600

– do których nie dokonano odpisów aktualizacyjnych 939 959 1.588
– objęte odpisami aktualizacyjnymi 44 14 12

2. skierowane na drogę postępowania egzekucyjnego 15
– do których nie dokonano odpisów aktualizacyjnych
– objęte odpisami aktualizacyjnymi 15

3. pozostałe należności 1
– do których nie dokonano odpisów aktualizacyjnych
– objęte odpisami aktualizacyjnymi 1

Spółka nie posiada należności spornych.
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Nota 8.1 (do pozycji II.3 aktywów)

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE  w tys. zł 31.12.2003 r. 31.12.2002 r. 31.12.2001 r.
a) w jednostkach zależnych

 – udziały lub akcje 
 – należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
 – dłużne papiery wartościowe
 – inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
 – udzielone pożyczki
 – inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

b) w jednostkach współzależnych
 – udziały lub akcje 
 – należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
 – dłużne papiery wartościowe
 – inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
 – udzielone pożyczki
 – inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

c) w jednostkach stowarzyszonych
 – udziały lub akcje 
 – należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
 – dłużne papiery wartościowe
 – inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
 – udzielone pożyczki
 – inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

d) w znaczącym inwestorze
 – udziały lub akcje 
 – należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
 – dłużne papiery wartościowe
 – inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
 – udzielone pożyczki
 – inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

e) w jednostce dominującej
 – udziały lub akcje 
 – należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
 – dłużne papiery wartościowe
 – inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
 – udzielone pożyczki
 – inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

f) w pozostałych jednostkach 2.000
 – udziały lub akcje 2.000
 – należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
 – dłużne papiery wartościowe
 – inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
 – udzielone pożyczki
 – inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

g) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 17.001 14.488 7.414
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach 17.001 14.488 7.414
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne

Krótkoterminowe aktywa finansowe razem 19.001 14.488 7.414

Kwota 5.206 tys. zł stanowi zabezpieczenie gwarancji bankowej dotyczącej należytego wykonania umowy handlo-
wej i obciążona jest blokadą rachunku.

Nota 8.2 (do pozycji II.3 aktywów)

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE 
AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) w tys. zł 31.12.2003 r. 31.12.2002 r. 31.12.2001 r.

a) w walucie polskiej 2.000
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa  
finansowe razem 2.000 – –



Prospekt Emisyjny Akcji COMP Rzeszów S.A.164

Rozdział VIII – Sprawozdania finansowe

Nota 8.3 (do pozycji II.3 aktywów)

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE 
AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)  w tys. zł 31.12.2003 r. 31.12.2002 r. 31.12.2001 r.

A.  Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach  
(wartość bilansowa)
a) akcje (wartość bilansowa):

– wartość godziwa
– wartość rynkowa
– wartość według cen nabycia

b) obligacje (wartość bilansowa):
– wartość godziwa
– wartość rynkowa
– wartość według cen nabycia

c) inne – wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
– wartość godziwa
– wartość rynkowa
– wartość według cen nabycia

B.  Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach  
pozagiełdowych (wartość bilansowa)
a) akcje (wartość bilansowa):

– wartość godziwa
– wartość rynkowa
– wartość według cen nabycia

 b) obligacje (wartość bilansowa):
– wartość godziwa
– wartość rynkowa
– wartość według cen nabycia

c) inne – wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
– wartość godziwa
– wartość rynkowa
– wartość według cen nabycia

C.  Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku  
regulowanym (wartość bilansowa)

a) akcje (wartość bilansowa):
– wartość godziwa
– wartość rynkowa
– wartość według cen nabycia

b) obligacje (wartość bilansowa):
– wartość godziwa
– wartość rynkowa
– wartość według cen nabycia

c) inne – wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
– wartość godziwa
– wartość rynkowa
– wartość według cen nabycia

D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)
a) akcje i udziały (wartość bilansowa): 2.000

– wartość godziwa
– wartość rynkowa
– wartość według cen nabycia 2.000

b) obligacje (wartość bilansowa):
– wartość godziwa
– wartość rynkowa
– wartość według cen nabycia

c) inne – wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
– wartość godziwa
– wartość rynkowa
– wartość według cen nabycia

Wartość według cen nabycia razem
Wartość na początek okresu razem
Korekty aktualizujące wartość (za okres) razem
Wartość bilansowa razem 2.000 – –
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Nota 8.4 (do pozycji II.3 aktywów)

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE  
(STRUKTURA WALUTOWA)  w tys. zł 31.12.2003 r. 31.12.2002 r. 31.12.2001 r.

a) w walucie polskiej 17.001 14.488 7.414
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne razem 17.001 14.488 7.414

Nota 9 (do pozycji II.4 aktywów)

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE  w tys. zł 31.12.2003 r. 31.12.2002 r. 31.12.2001 r.
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 284 208 84

 – ubezpieczenia 74 58 55
 – reklama publiczna 50
 – prenumeraty 1 4 4
 – opieka serwisowa i prawa do aktualizacji oprogramowania 42 57
 – podatek VAT podlegający odliczeniu w przyszłych okresach 93 85 10
 – usługa pośrednictwa 10
 – koszty organizacji spółki akcyjnej 1
 – pozostałe 24 4 4

b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 110
 – rozliczenie przychodów dotyczących okresu sprawozdawczego 110

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe razem 394 208 84

Nota 10 (do pozycji I.1 pasywów)

KPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)  w tys. zł

Seria/ 
emisja Rodzaj akcji

Rodzaj 
uprzywilejo-
wania akcji

Rodzaj 
ogranicze-
nia praw  
do akcji

Liczba  
akcji

Wartość 
serii/ emisji 
wg wartości 
nominalnej

Sposób 
pokrycia 
kapitału

Data  
rejestracji

Prawo do 
dywidendy 
(od daty)

A imienne 150.000 150 aport 07.07.1995 07.07.1995
A imienne 150.000 150 gotówka 07.07.1995 07.07.1995

Liczba akcji razem 300.000
Kapitał zakładowy razem 300
Wartość nominalna jednej akcji = 1 zł

Według stanu na dzień 31.12.2003 wysokość kapitału zakładowego spółki wynosi 300 tys. zł, z tego poszczególni 
akcjonariusze posiadają:

a)  Adam Góral – kapitał w wysokości 150 tys. zł, co daje 150.000 głosów na WZA, co stanowi 50% wszystkich gło-
sów na WZA,

b)  COMP S.A. w Warszawie – kapitał w wysokości 150 tys. zł, co daje 150.000 głosów na WZA, co stanowi 50% 
wszystkich głosów na WZA.

Nota 11 (do pozycji I.4 pasywów)

KAPITAŁ ZAPASOWY  w tys. zł 31.12.2003 r. 31.12.2002 r. 31.12.2001 r.
Kapitał zapasowy na początek okresu 15.067 8.358 4.556
a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej
b) utworzony ustawowo
c)  utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą  

ustawowo (minimalną) wartość 3.250 6.710 3.802

d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników
e) inny (wg rodzaju)
Kapitał zapasowy razem 18.317 15.068 8.358
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Nota 12.1 (do pozycji II.1 pasywów)

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO  
PODATKU DOCHODOWEGO  w tys. zł 31.12.2003 r. 31.12.2002 r. 31.12.2001 r.

1.  Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego  
na początek okresu, w tym: 27 32 230

a) odniesionej na wynik finansowy 27 32 230
b) odniesionej na kapitał własny
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy

2. Zwiększenia 36 15
a)  odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic 

przejściowych (z tytułu) 36 15

– ustalonych na dzień bilansowy odsetek 21
– ustalonych na dzień bilansowy dodatnich różnic kursowych 1 1
– amortyzacji środków trwałych rozbieżnej z amortyzacją podatkową 14 14
– amortyzacji środków trwałych – ulga inwestycyjna

b)  odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami  
przejściowymi (z tytułu)

c)  odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku  
z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)

3. Zmniejszenia 16 20 198
a)  odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi  

różnicami przejściowymi (z tytułu) 16 20 198

– odwrócenia się różnic przejściowych 11 20 196
– zmiany stawek podatkowych 5 0 2

b)  odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami  
przejściowymi (z tytułu)

c)  odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku  
z dodatnimi różnicami przejściowym

4.  Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego  
na koniec okresu razem 47 27 32

a) odniesionej na wynik finansowy 47 27 32
b) odniesionej na kapitał własny
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy

Zwiększenia z tytułu: 36 15
– ustalonych na dzień bilansowy odsetek 21
– ustalonych na dzień bilansowy dodatnich różnic kursowych 1 1
– amortyzacji środków trwałych rozbieżnej z amortyzacją podatkową 14 14
– amortyzacji środków trwałych – ulga inwestycyjna

Zmniejszenia z tytułu: 16 20 198
– odwrócenia się różnic przejściowych 11 20 196
– zmiany stawek podatkowych 5 0 2

Nota 12.2 (do pozycji II.1 pasywów)

DODATNIE RÓŻNICE PRZEJŚCIOWE  w tys. zł data  
wygaśnięcia 31.12.2003 r. 31.12.2002 r. 31.12.2001 r.

1. Aktywa 242 93 114
a) ustalonych na dzień bilansowy odsetek 2004 114
b)  amortyzacji środków trwałych rozbieżnej  

z amortyzacją podatkową do wygaśnięcia 122 50

c) amortyzacji środków trwałych – ulga inwestycyjna do wygaśnięcia 6 43 114
2. Pasywa 7 5

a)  ustalonych na dzień bilansowy dodatnich różnic 
kursowych od zobowiązań 2004 7 5

Dodatnie różnice przejściowe razem 249 98 114
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Nota 12.3 (do pozycji II.1 pasywów)

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA 
ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) w tys. zł 31.12.2003 r. 31.12.2002 r. 31.12.2001 r.

a) stan na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu) 80

– utworzenia rezerwy na odprawy emerytalne pracowników 80
c) wykorzystanie
d) rozwiązanie
e) stan na koniec okresu 80

– rezerwa na odprawy emerytalne pracowników 80

Nota 12.4 (do pozycji II.1 pasywów)

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH  
(WG TYTUŁÓW)  w tys. zł 31.12.2003 r. 31.12.2002 r. 31.12.2001 r.

a) stan na początek okresu 564 72
 – rezerwa na niewykorzystane urlopy 131
 – koszty dotyczące okresu sprawozdawczego 433 72

b) zwiększenia (z tytułu) 570 564 72
 – rezerwa na niewykorzystane urlopy 242 131
 – rezerwa na naprawy gwarancyjne oprogramowania własnego 170
 – koszty dotyczące okresu sprawozdawczego 158 433 72

c) wykorzystanie (z tytułu) 433 72
 – rozliczenia kosztów 433 72

d) rozwiązanie (z tytułu)
e) stan na koniec okresu, w tym: 701 564 72

 – rezerwa na niewykorzystane urlopy 373 131
 – rezerwa na naprawy gwarancyjne oprogramowania własnego 170
 – koszty dotyczące okresu sprawozdawczego 158 433 72

Nota 13.1 (do pozycji II.3 pasywów)

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE  w tys. zł 31.12.2003 r. 31.12.2002 r. 31.12.2001 r.
a) wobec jednostek zależnych 214 405 273

 – kredyty i pożyczki, w tym:
 – długoterminowe w okresie spłaty
 – z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
 – z tytułu dywidend
 – inne zobowiązania finansowe, w tym:
 – z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 214 405 273

– do 12 miesięcy 214 405 273
– powyżej 12 miesięcy

 – zaliczki otrzymane na dostawy
 – zobowiązania wekslowe
 – inne (wg rodzaju)

b) wobec jednostek współzależnych
 – kredyty i pożyczki, w tym:

 – długoterminowe w okresie spłaty
 – z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
 – z tytułu dywidend
 – inne zobowiązania finansowe, w tym:
 – z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy

 – zaliczki otrzymane na dostawy
 – zobowiązania wekslowe
 – inne (wg rodzaju)

c) wobec jednostek stowarzyszonych
 – kredyty i pożyczki, w tym:

– długoterminowe w okresie spłaty
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ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE  w tys. zł 31.12.2003 r. 31.12.2002 r. 31.12.2001 r.
 – z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
 – z tytułu dywidend
 – inne zobowiązania finansowe, w tym:
 – z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy

 – zaliczki otrzymane na dostawy
 – zobowiązania wekslowe
 – inne (wg rodzaju)

d) wobec znaczącego inwestora
 – kredyty i pożyczki, w tym:

– długoterminowe w okresie spłaty
 – z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
 – z tytułu dywidend
 – inne zobowiązania finansowe, w tym:
 – z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy

 – zaliczki otrzymane na dostawy
 – zobowiązania wekslowe
 – inne (wg rodzaju)

e) wobec jednostki dominującej 108 80
 – kredyty i pożyczki, w tym:

– długoterminowe w okresie spłaty
 – z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
 – z tytułu dywidend
 – inne zobowiązania finansowe, w tym:
 – z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 108 80

– do 12 miesięcy 108 80
– powyżej 12 miesięcy

 – zaliczki otrzymane na dostawy
 – zobowiązania wekslowe
 – inne (wg rodzaju)

f) wobec pozostałych jednostek 12.056 14.587 8.934
 – kredyty i pożyczki, w tym:

– długoterminowe w okresie spłaty
 – z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
 – z tytułu dywidend
 – inne zobowiązania finansowe, w tym:
 – z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 9.407 11.649 7.673

– do 12 miesięcy 9.407 11.649 7.673
– powyżej 12 miesięcy

 – zaliczki otrzymane na dostawy 52
 – zobowiązania wekslowe
 – z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 2.521 2.675 1.207
 – z tytułu wynagrodzeń 0 201 0
 – inne (wg rodzaju) 76 62 54

g) fundusze specjalne (wg tytułów) 122 73 1
 – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 122 73 1

Zobowiązania krótkoterminowe razem 12.500 15.065 9.288
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Nota 13.2 (do pozycji II.3 pasywów)

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE  
(STRUKTURA WALUTOWA)  w tys. zł 31.12.2003 r. 31.12.2002 r. 31.12.2001 r.

a) w walucie polskiej 12.349 14.861 9.132
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 151 204 156
b1. jednostka/waluta      USD 33 34 36

zł 126 134 142
b2. Jednostka/waluta     EUR 5 17

zł 24 70
b3. Jednostka/waluta     KC 4 123

zł 1 14
pozostałe waluty (w zł)
Zobowiązania krótkoterminowe razem 12.500 15.065 9.288

Nota 14 (do pozycji I.2 pasywów)

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE  w tys. zł 31.12.2003 r. 31.12.2002 r. 31.12.2001 r.
a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów

– długoterminowe
– krótkoterminowe

 – koszty dotyczące okresu sprawozdawczego
b) rozliczenia międzyokresowe przychodów 4

– długoterminowe
– krótkoterminowe 4

– naliczone na dzień bilansowy dodatnie różnice kursowe 4
Inne rozliczenia międzyokresowe razem – – 4

Noty objaśniające do rachunku zysków i strat

Nota 15.1 (do pozycji I.1 rachunku zysków i strat)

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW  
(STRUKTURA RZECZOWA – RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)  w tys. zł 2003 r. 2002 r. 06.2000 r.- 

-2001 r.
– licencje i oprogramowanie własne 14.577 13.477 22.560

– w tym: od jednostek powiązanych 6 330 659
– usługi 28.059 22.648 25.597

– w tym: od jednostek powiązanych 35 1.867 2.094
Przychody netto ze sprzedaży produktów razem 42.636 36.095 48.157

– w tym: od jednostek powiązanych 41 2.197 2.753

Nota 15.2 (do pozycji I.1 rachunku zysków i strat)

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW  
(STRUKTURA TERYTORIALNA)  w tys. zł 2003 r. 2002 r. 06.2000 r.- 

-2001 r.
a) kraj 42.634 36.029 47.068

– w tym: od jednostek powiązanych 41 2.197 2.754
– licencje i oprogramowanie własne 14.577 13.385 22.560

– w tym: od jednostek powiązanych 6 330 659
– usługi 28.057 22.644 24.508

– w tym: od jednostek powiązanych 35 1.867 2.094
b) eksport 2 66 1.089

– w tym: od jednostek powiązanych
– licencje i oprogramowanie własne 62

– w tym: od jednostek powiązanych
– usługi 2 4 1.089

– w tym: od jednostek powiązanych
Przychody netto ze sprzedaży produktów razem 42.636 36.095 48.157

– w tym: od jednostek powiązanych 41 2.197 2.753
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Nota 16.1 (do pozycji I.2 rachunku zysków i strat)

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW 
(STRUKTURA RZECZOWA – RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)  w tys. zł 2003 r. 2002 r. 06.2000 r.- 

-2001 r.
– sprzęt komputerowy 48.295 36.826 36.832

– w tym: od jednostek powiązanych 134 157 5.752
– licencje i oprogramowanie obce 6.407 8.318 7.557

– w tym: od jednostek powiązanych 2 225
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów razem 54.702 45.144 44.389

– w tym: od jednostek powiązanych 136 157 5.977

Nota 16.2 (do pozycji I.2 rachunku zysków i strat)

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW  
(STRUKTURA TERYTORIALNA)  w tys. zł 2003 r. 2002 r. 06.2000 r.- 

-2001 r.
a) kraj 54.702 45.144 44.257

– sprzęt komputerowy 48.295 36.826 36.811
– w tym: od jednostek powiązanych 134 157 5.752

– licencje i oprogramowanie obce 6.407 8.318 7.446
– w tym: od jednostek powiązanych 2 225

b) eksport 132
– sprzęt komputerowy 21

– w tym: od jednostek powiązanych
– licencje i oprogramowanie obce 111

– w tym: od jednostek powiązanych
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów razem 54.702 45.144 44.389

– w tym: od jednostek powiązanych 136 157 5.977

Nota 17 (do pozycji II.1 rachunku zysków i strat)

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU  w tys. zł 2003 r. 2002 r. 06.2000 r.- 
-2001 r.

a) amortyzacja 2.079 2.020 3.135
b) zużycie materiałów i energii 1.222 870 1.011
c) usługi obce 11.217 10.213 11.520
d) podatki i opłaty 454 325 580
e) wynagrodzenia 18.466 17.445 21.980
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 2.330 1.867 2.341
g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) 2.449 2.228 3.715

– podróży służbowych 1.486 1.225 2.288
– pozostałe koszty 963 1.003 1.427

Koszty według rodzaju razem 38.217 34.968 44.282
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych 492 131
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki  
(wielkość ujemna)
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) -3.369 -3.084 -3.906
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) -9.864 -9.025 -11.429
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 25.476 22.990 28.947

Nota 18 (do pozycji VII.3 rachunku zysków i strat)

POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE  w tys. zł 2003 r. 2002 r. 06.2000 r.- 
-2001 r.

a) zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 8
b) inne przychody operacyjne 166 64 205

– otrzymane odszkodowania 119 47 189
– pozostałe 47 17 16

Inne przychody operacyjne razem 174 64 205
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Nota 19 (do pozycji VIII.3 rachunku zysków i strat)

POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE  w tys. zł 2003 r. 2002 r. 06.2000 r.- 
-2001 r.

a) strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 73 46
b) aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 53 16 14

– odpisy aktualizujące wartość należności 53 16 14
c) inne koszty operacyjne 229 273 394

– nieodpłatne przekazanie majątku (darowizny) 101 89 267
– koszty szkód powypadkowych 97 71 127
– pozostałe 31 113 0

Inne koszty operacyjne razem 282 362 454

Nota 20.1 (do pozycji X.1 rachunku zysków i strat)

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW  
W ZYSKACH  w tys. zł 2003 r. 2002 r. 06.2000 r.- 

-2001 r.
a) od jednostek powiązanych, w tym: 943 3

– od jednostek zależnych 943 3
– od jednostek współzależnych
– od jednostek stowarzyszonych
– od znaczącego inwestora
– od jednostki dominującej

b) od pozostałych jednostek
Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach 
razem 943 – 3

Nota 20.2 (do pozycji X.2 rachunku zysków i strat)

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK  w tys. zł 2003 r. 2002 r. 06.2000 r.- 
-2001 r.

a) z tytułu udzielonych pożyczek 19
– od jednostek powiązanych, w tym: 19

– od jednostek zależnych 19
– od jednostek współzależnych
– od jednostek stowarzyszonych
– od znaczącego inwestora
– od jednostki dominującej
– od pozostałych jednostek

b) pozostałe odsetki 588 733 966
– od jednostek powiązanych, w tym:

– od jednostek współzależnych
– od jednostek stowarzyszonych
– od znaczącego inwestora
– od jednostki dominującej
– od pozostałych jednostek 588 733 966

Przychody finansowe z tytułu odsetek razem 607 733 966

Nota 20.3 (do pozycji X.5 rachunku zysków i strat)

INNE PRZYCHODY FINANSOWE  w tys. zł 2003 r. 2002 r. 06.2000 r.- 
-2001 r.

a) dodatnie różnice kursowe 5 11 82
– zrealizowane -2 6 82
– niezrealizowane 7 5

b) rozwiązane rezerwy
c) pozostałe 0
Inne przychody finansowe razem 5 11 82
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Nota 21.1 (do pozycji XI.1 rachunku zysków i strat)

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK  w tys. zł 2003 r. 2002 r. 06.2000 r.- 
-2001 r.

a) od kredytów i pożyczek
– dla jednostek powiązanych, w tym:

– dla jednostek zależnych
– dla jednostek współzależnych
– dla jednostek stowarzyszonych
– dla znaczącego inwestora
– dla jednostki dominującej

– dla innych jednostek
b) pozostałe odsetki 11 2 3

– dla jednostek powiązanych, w tym:
– dla jednostek zależnych
– dla jednostek współzależnych
– dla jednostek stowarzyszonych
– dla znaczącego inwestora
– dla jednostki dominującej

– dla innych jednostek 11 2 3
Koszty finansowe z tytułu odsetek razem 11 2 3

Nota 21.2 (do pozycji XI.4 rachunku zysków i strat)

INNE KOSZTY FINANSOWE  w tys. zł 2003 r. 2002 r. 06.2000 r.- 
-2001 r.

a) ujemne różnice kursowe 28 24 97
– zrealizowane 27 22 97
– niezrealizowane 1 2

b) utworzone rezerwy (z tytułu) 323
– aktualizacja wartości długoterminowych aktywów finansowych 323

c) pozostałe, w tym: 259
– przekazanie zgodnie z umową części otrzymanej dywidendy 259

Inne koszty finansowe razem 610 24 97

Nota 22 (do pozycji XI.2 rachunku zysków i strat)

ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI  
UDZIAŁÓW JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH  w tys. zł 31.12.2003 r. 31.12.2002 r. 06.2000 r.- 

-2001 r.
a) zysk ze sprzedaży udziałów lub akcji 758 1

– w jednostkach zależnych 758 1
– w jednostkach współzależnych
– w jednostkach stowarzyszonych

b) strata ze sprzedaży udziałów lub akcji
– w jednostkach zależnych
– w jednostkach stowarzyszonych

Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek 
podporządkowanych razem 758 – 1

Emitent sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, w związku z tym informacje o wynikach na sprzeda-
ży całości lub części udziałów (akcji) w poszczególnych jednostkach oraz o sposobie rozliczeń pomiędzy jednost-
ką sprzedającą a kupującą udziały (akcje) oraz wartości księgowej każdej sprzedanej jednostki zostaną przedsta-
wione w informacji dodatkowej do sprawozdania skonsolidowanego.
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Nota 23.1 (do pozycji XV rachunku zysków i strat)

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY  w tys. zł 31.12.2003 r. 31.12.2002 r. 06.2000 r.- 
-2001 r.

1. Zysk (strata) brutto 13.320 10.084 12.124
2.  Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą  

opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów) 448 270 1.047

a) zwiększające podstawę opodatkowania 1.539 509 1.081
 – korekta przychodów z lat poprzednich 5 1
 – koszty niestanowiące przejściowo kosztów podatkowych 861 147 12
 – koszty niestanowiące trwale kosztów podatkowych 673 361 1.069

b) zmniejszające podstawę opodatkowania 1.091 239 34
 – korekta kosztów z lat poprzednich 27 66 14
 – koszty podatkowe niestanowiące przejściowo kosztów księgowych 168
 – przychody niestanowiące przejściowo przychodów podatkowych 121 5
 – przychody niestanowiące trwale przychodów podatkowych 943 20

3. Dochód 13.768 10.354 13.171
4. Odliczenia od dochodu (z tytułu) 101 88 462

– darowizny 101 88 266
– premia inwestycyjna 196

5. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 13.667 10.266 12.709
4. Podatek dochodowy według stawki 27%/28% 3.689 2.875 3.813
5. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku
6.  Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji 

podatkowej okresu, w tym: 3.689 2.875 3.813

–  wykazany w rachunku zysków i strat 3.689 2.875 3.813
–  dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny
–   dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy 

lub ujemną wartość firmy

Nota 23.2 (do pozycji XV.b rachunku zysków i strat)

PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY, WYKAZYWANY  
W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT  w tys. zł 31.12.2003 r. 31.12.2002 r. 06.2000 r.- 

-2001 r.
a)  zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się  

różnic przejściowych -96 -41 -196

b) zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych 6 -0 -2
c)  zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu poprzednio nieujętej straty 

podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego 
okresu

d)  zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu  
odroczonego podatku

e) inne składniki podatku odroczonego
Podatek dochodowy odroczony razem -90 -41 -198

Nota 24 

ZYSK NETTO NA JEDNĄ AKCJĘ ZWYKŁĄ 31.12.2003 r. 31.12.2002 r. 06.2000 r.- 
-2001 r.

Zysk (strata) netto (w tys. zł) 9.721 7.250 8.509
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 300.000 300.000 300.000
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł) 32 24 28
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Zysk na jedną akcję zwykłą został ustalony przez podzielenie zysku netto przez ilość akcji zwykłych.

Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą jest równy zyskowi na jedną akcję zwykłą.
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Nota 25

PROPONOWANY PODZIAŁ ZYSKU (POKRYCIA STRATY)  w tys. zł 31.12.2003 r. 31.12.2002 r. 06.2000 r.- 
-2001 r.

Wynik finansowy okresu sprawozdawczego 9.721 7.250 8.509
– zwiększenie kapitału zapasowego 4.721 3.250 6.709
– wypłata dywidendy 5.000 4.000 1.800

Nota 26

W związku ze złą sytuacją finansową spółki zależnej COMP Soft Sp. z o.o. w Mielcu, w której spółka posiada 65% 
udziałów, dokonano odpisu aktualizującego posiadane udziały o kwotę 323 tys. zł. Wartość udziałów zmniejszono 
z wartości 505 tys. zł do kwoty 182 tys. zł.

Noty objaśniające do rachunku przepływów pieniężnych

Struktura środków pieniężnych w tys. zł:
STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK  
I KONIEC OKRESU 31.12.2003 r. 31.12.2002 r. 06.2000 r.- 

-2001 r.
a) środki pieniężne razem (stan na początek okresu) 14.488 7.414 5.742

– środki pieniężne w kasie i na rachunkach 14.488 7.414 5.742
– inne środki pieniężne

b) środki pieniężne razem (stan na koniec okresu) 17.001 14.488 7.414
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach 17.001 14.488 7.414
– inne środki pieniężne

Zmiana stanu środków pieniężnych 2.514 7.074 1.671
Środki pieniężne z działalności operacyjnej 7.499 10.875 8.161
Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej -485 -2.601 -5.290
Środki pieniężne z działalności finansowej -4.500 -1.200 -1.200

SPECYFIKACJA WYLICZEŃ POZYCJI Z RACHUNKU  
PRZEPŁYWÓW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH  w tys. zł 31.12.2003 r. 31.12.2002 r. 06.2000 r.- 

-2001 r.
Amortyzacja 2.079 2.020 3.135
wartości niematerialnych i prawnych 345 522 1.142
środków trwałych 1.734 1.498 1.993
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -1.550 -733 -969
otrzymane dywidendy -943 0 -3
odsetki -607 -733 -966
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -767 74 45
Zysk (strata) ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych -8 74 46
Zysk (strata) ze zbycia inwestycji -758 -1
Zmiana stanu rezerw 237 487 -126
stan rezerw na początek roku 591 104 230
stan rezerw na koniec roku 828 591 104
Zmiana stanu zapasów 120 -45 -442
stan zapasów na początek roku 1.332 1.287 845
stan zapasów na koniec roku 1.212 1.332 1.287
Zmiana stanu należności 157 -3.792 -8.106
stan bilansowy należności  na początek roku 14.130 10.938 2.232
stan bilansowy należności  na koniec roku 14.473 14.130 10.938
korekta dotycząca zaliczki na poczet dywidendy 500 -600 600
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterm., z wyj. pożyczek i kredytów -2.616 5.777 5.912
stan bilansowy zobowiązań  na początek roku 15.065 9.288 3.376
stan bilansowy zobowiązań  na koniec roku 12.500 15.065 9.288
korekta dotycząca niezapłaconych akcji -52
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -205 -163 128
stan długoterminowych rozliczeń międzyokres. na początek roku 35
stan długoterminowych rozliczeń międzyokres. na koniec roku 147 35
stan krótkoterminowych rozliczeń międzyokres.  na początek roku 208 84 209
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SPECYFIKACJA WYLICZEŃ POZYCJI Z RACHUNKU  
PRZEPŁYWÓW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH  w tys. zł 31.12.2003 r. 31.12.2002 r. 06.2000 r.- 

-2001 r.
stan krótkoterminowych rozliczeń międzyokres. na koniec roku 394 208 84
stan innych rozliczeń międzyokres.  na początek roku 4 0
stan innych rozliczeń międzyokres.  na koniec roku 4
korekta dotycząca naliczonych na dzień bilans. odsetek 92
Inne korekty 323 75
korekta dotycząca odpisu aktualizującego wartość aktywów finans. 323 75
Zbycie wartości niemater. i prawnych oraz rzeczowych aktywów trw. 185 421 210
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych 185 421 210
Wpływy z aktywów finansowych, w tym: 4.495 733 989
– w jednostkach powiązanych 3.981 23

– zbycie długoterminowych aktywów finansowych 3.038 20
– otrzymane dywidendy 943 3

– w pozostałych jednostkach 514 733 966
– otrzymane odsetki 496 733 966
– inne wpływy 18

Nabycie wartości niemater. i prawnych oraz rzeczowych  
aktywów trw. 2.865 3.236 4.119

Wydatki na aktywa finansowe, w tym: 2.301 503 2.371
– wartość nabycia aktywów finansowych 2.001 503 2.371
– wartość udzielonych pożyczek 300

Inne wydatki inwestycyjne 15
– zaliczka na nabycie rzeczowych aktywów trwałych 15

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 4.500 1.200 1.200
wypłacona w roku bieżącym dywidenda 4.000 1.200 600
wypłacona w roku bieżącym zaliczka na poczet dywidendy 500 600

DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

1. Informacja o instrumentach finansowych 

Wyszczególnienie
Aktywa finanso-
we przeznaczo-

ne do obrotu

Zobowiązania 
finansowe prze-

znaczone do 
obrotu

Pożyczki udzie-
lone i należno-

ści własne

Aktywa finanso-
we utrzymywa-
ne do terminu 
wymagalności

Aktywa finan-
sowe dostępne 
do sprzedaży

a) stan na początek okresu 3.603
b) zwiększenia 319 2.052 411

–   nabycie, założenie,  
zaciągnięcie 319 2.052

–  wycena
–  aktualizacja wartości 75
–  przekwalifikowanie
–  inne 336

c) zmniejszenia 3.032
– zbycie, rozwiązanie, spłata 2.373
– wycena
– aktualizacja wartości 323
– przekwalifikowanie
– inne 336

d) stan na koniec okresu, z tego 319 2.052 982
–   ujawnione w bilansie ze wska-

zaniem pozycji bilansowej
–   długoterminowe aktywa finan-

sowe – udziały lub akcje 52 982

–   długoterminowe aktywa finan-
sowe – udzielone pożyczki 319

–   krótkoterminowe aktywa finan-
sowe – udziały lub akcje 2.000
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Charakterystyka instrumentów finansowych:

Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu

W badanym okresie w Spółce nie wystąpiły.

Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

W badanym okresie w Spółce nie wystąpiły.

Pożyczki udzielone i należności własne

W dniu 30.01.2003 roku Spółka udzieliła pożyczki długoterminowej spółce zależnej, na kwotę 300 tys. zł, z terminem 
spłaty 31.01.2005 roku. Oprocentowanie pożyczki wynosi 7% w stosunku rocznym. W sprawozdaniu finansowym 
zaprezentowano wysokość pożyczki, powiększoną o ustalone na dzień bilansowy odsetki w wysokości 19 tys. zł.

Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności

Obejmują nabyte przez jednostkę akcje, wycenione w cenie nabycia:

– o wartości 2.000 tys. zł z terminem wykupu 31.03.2004 roku. Zgodnie z podpisanym między stronami porozu-
mieniem cena wykupu zostanie powiększona o odsetki w wysokości 3% liczone w stosunku rocznym. Po upły-
wie wyżej wskazanego terminu oprocentowanie wzrośnie z 3% do 15% liczone również w stosunku rocznym.

– o wartości 52 tys. zł z terminem wykupu do 5.09.2007 roku.

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży to udziały i akcje w jednostkach powiązanych, ponieważ nie istnieje dla 
nich aktywny rynek, Spółka zastosowała wycenę w cenie nabycia pomniejszoną o trwałą utratę wartości.

Wartość nabycia udziałów i akcji wynosi 1.305 tys. zł. W 2003 roku Spółka dokonała odpisu aktualizującego na 
kwotę 323 tys. zł, odniesionego do kosztów finansowych. Wykazana w bilansie na dzień 31.12.2003 roku wartość 
powyższych udziałów i akcji wyniosła 982 tys. zł.

2. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również 
udzielonych przez Emitenta gwarancjach i poręczeniach (także wekslowych), z wyodrębnieniem udzielo-
nych na rzecz jednostek powiązanych

Spółka posiada następujące zobowiązania warunkowe:

Wyszczególnienie  (w tys. zł) 2003 r. 2002 r. 2001 r.
1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

–  udzielonych gwarancji i poręczeń
1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 5.206 3.391 328

–  udzielonych gwarancji i poręczeń    
–   gwarancji bankowych udzielonych odbiorcom Grupy Kapitałowej 

przez banki tytułem należytego wykonania umowy przez Grupę 
Kapitałową

5.206 3.391 328

Zobowiązania warunkowe razem 5.206 3.391 328

3. Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzy-
skania praw własności budynków i budowli

Na dzień 31.12.2003 roku Spółka nie posiadała zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu tery-
torialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

4. Przychody, koszty i wyniki działalności zaniechanej w okresie sprawozdawczym lub przewidzianej do 
zaniechania w okresie następnym

Spółka nie zaniechała, w okresie sprawozdawczym, żadnej z dotychczas prowadzonych działalności, nie przewidu-
je również zaniechania tych działalności w okresie następnym.

5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby

W badanym okresie w Spółce nie wystąpiły koszty wytworzenia środków trwałych w budowie oraz środków trwa-
łych na własne potrzeby.

6. Poniesione i planowane nakłady inwestycyjne

Poniesione w roku obrotowym nakłady inwestycyjne wyniosły 4.880 tys. zł, w tym nakłady na niefinansowe aktywa 
trwałe 2.828 tys. zł. W 2004 roku Spółka planuje przeznaczyć na nakłady inwestycyjne 2.900 tys. zł, z tego całość 
na nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Spółka nie ponosiła i nie planuje nakładów w zakresie ochrony środowiska. 
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7. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi

W dniu 30.01.2003 roku Spółka udzieliła pożyczki długoterminowej spółce zależnej, na kwotę 300 tys. zł, z terminem 
spłaty 31.01.2005 roku. Oprocentowanie pożyczki wynosi 7% w stosunku rocznym. W sprawozdaniu finansowym 
zaprezentowano wysokość pożyczki, powiększoną o ustalone na dzień bilansowy odsetki w wysokości 19 tys. zł.

Wyszczególnienie  (w tys. zł) COMP S.A.* COMP Rzeszów 
S.A. ABAS S.A. COMP Soft  

Sp. z o.o. Razem

1. Należności długoterminowe  319   319
–   podlegające wyłączeniom 

konsolidacyjnym  319   319

–   niepodlegające wyłączeniom 
konsolidacyjnym      

2.  Należności z tytułu dostaw  
i usług 108 7 50 164 329

–   podlegające wyłączeniom 
konsolidacyjnym  7 50 164 221

–   niepodlegające wyłączeniom 
konsolidacyjnym 108    108

 Wyszczególnienie  (w tys. zł) COMP S.A.* COMP Rzeszów 
S.A. ABAS S.A. COMP Soft  

Sp. z o.o. Razem

1. Zobowiązania długoterminowe    300 300
–   podlegające wyłączeniom 

konsolidacyjnym    300 300

–   niepodlegające wyłączeniom 
konsolidacyjnym     

2. Rezerwy na zobowiązania    19 19
–   podlegające wyłączeniom 

konsolidacyjnym    19 19

–   niepodlegające wyłączeniom 
konsolidacyjnym     0,00

3.  Zobowiązania z tytułu dostaw 
i usług  322 7  329

–   podlegające wyłączeniom 
konsolidacyjnym  214 7  221

–   niepodlegające wyłączeniom 
konsolidacyjnym  108   108

 Wyszczególnienie  (w tys. zł) COMP S.A.* COMP Rzeszów 
S.A. ABAS S.A. COMP Soft  

Sp. z o.o. Razem

1.  Przychody ze sprzedaży  
produktów  41 582 510 1.133

–   podlegające wyłączeniom 
konsolidacyjnym  41 582 510 1.133

–   niepodlegające wyłączeniom 
konsolidacyjnym     

2.  Przychody ze sprzedaży  
towarów  136   136

–   podlegające wyłączeniom 
konsolidacyjnym  136   136

–   niepodlegające wyłączeniom 
konsolidacyjnym     
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 Wyszczególnienie  (w tys. zł) COMP S.A.* COMP Rzeszów 
S.A. ABAS S.A. COMP Soft  

Sp. z o.o. Razem

1. Koszty działalności operacyjnej 956 895 131 31 2.013
–   podlegające wyłączeniom 

konsolidacyjnym  895 131 31 1.057

–   niepodlegające wyłączeniom 
konsolidacyjnym 956    956

2. Zapasy  197 8  205
–   podlegające wyłączeniom 

konsolidacyjnym  197 8  205

–   niepodlegające wyłączeniom 
konsolidacyjnym     

2. Majątek trwały   2 5 7
–   podlegające wyłączeniom 

konsolidacyjnym   2 5 7

–   niepodlegające wyłączeniom 
konsolidacyjnym     

* COMP S.A. jest jednostką współdominującą w stosunku do Grupy Kapitałowej COMP Rzeszów S.A.

8. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji

W 2003 roku Spółka nie realizowała wspólnych przedsięwzięć, które nie podlegają konsolidacji.

9. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe

Przeciętne zatrudnienie w latach 2003 r. 2002 r. 2001 r.
Zarząd 2 2 2
Kadra Kierownicza 15 11 10
Pion Produkcji Oprogramowania 120 90 85
Dział Serwisu 18 14 13
Dział Wdrożeń 21 20 18
Dział Marketingu i Sprzedaży 20 15 12
Dział Finansowy 13 12 11
Dział Administracji 15 13 12
Dział Kontroli Wewnętrznej 2 1 –
Razem 226 178 163

10.  Łączna wartość wynagrodzeń i nagród (w pieniądzu i w naturze), wypłaconych lub należnych, odrębnie dla 
osób zarządzających i nadzorujących Emitenta w przedsiębiorstwie Emitenta i z tytułu pełnienia funkcji we 
władzach jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych (dla każdej grupy osobno)

Wynagrodzenia (w tys. zł) 2003 r. 2002 r. 2001 r.
Zarząd – wynagrodzenia zapłacone przez Emitenta 304 445 648
Rada Nadzorcza – wynagrodzenia zapłacone przez Emitenta 54 53 46
Zarząd – wynagrodzenia zapłacone przez jednostki powiązane
Rada Nadzorcza – wynagrodzenia zapłacone przez jednostki powiązane
Razem 358 498 694

11.  Informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów 
zobowiązujących do świadczeń na rzecz Emitenta, udzielonych przez Emitenta osobom zarządzającym 
i nadzorującym

Na dzień 31 grudnia 2003r. wysokość udzielonej pożyczki członkowi Zarządu wynosiła 256 tys. zł, natomiast jej 
oprocentowanie 6,60% w stosunku rocznym i jest zmienne. Pożyczka jest spłacana w ratach miesięcznych i zosta-
nie spłacona do dnia 28.11.2005 r.

12.  Informacje o istotnych zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za 
bieżący okres

W sprawozdaniu finansowym za bieżący rok obrotowy nie są ujęte żadne znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych.

13.  Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w spra-
wozdaniu finansowym

W dniu 23.02.2004 roku COMP S.A. z siedzibą w Warszawie sprzedał 150.000 akcji serii A o numerach od 00.001 
do 150.000 na rzecz Polish Enterprise Fund L.P reprezentowanym przez Enterprise Investors Sp. z o.o. z siedzibą 
w Warszawie. W wyniku powyższej transakcji Enterprise Investors Sp. z o.o. objęła 150.000 akcji, co stanowi 50% 
akcji Spółki oraz posiada 50% głosów na WZA Spółki.
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W dniu 5 marca 2004 roku nastąpiła zmiana w składzie organów Spółki COMP Rzeszów S.A. 

Skład organów Spółki tworzą:

Zarząd:

– Adam Góral  – Prezes Zarządu 

– Adam Rusinek  – Wiceprezes Zarządu

– Zbigniew Pomianek  – Wiceprezes Zarządu 

– Marek Panek  – Członek Zarządu 

– Renata Bojdo  – Członek Zarządu 

Rada Nadzorcza:

– Dariusz Prończuk  – Przewodniczący Rady Nadzorczej

– Adam Noga  – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

– Piotr Augustyniak  – Członek Rady Nadzorczej

– Ewa Góral-Maciąg  – Członek Rady Nadzorczej

– Zbigniew Góral  – Członek Rady Nadzorczej

14.  Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a Emitentem oraz o sposobie i zakresie przyjęcia 
aktywów i pasywów

Spółka nie posiada poprzednika prawnego.

15. Sprawozdanie finansowe skorygowane wskaźnikiem inflacji

Nie zaistniała konieczność korygowania sprawozdań Spółki wskaźnikiem inflacji.

16.  Zestawienie i objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i porówny-
walnych danych finansowych a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami

COMP Rzeszów S.A. ujawnia w jednostkowym sprawozdaniu finansowym i w jednostkowych porównywalnych danych 
finansowych zamieszczonych w Prospekcie, dane różniące się w stosunku do danych ujętych w sprawozdaniach 
finansowych zbadanych przez biegłego rewidenta i zatwierdzonych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Jednostkowe sprawozdania finansowe za okresy od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r., od 1 stycznia 2002 r. 
do 31 grudnia 2002 r. oraz od 1 czerwca 2000 r. do 31 grudnia 2001 r., zamieszczone w Prospekcie wymagały prze-
kształcenia w celu zapewnienia porównywalności danych finansowych. Ponadto sprawozdanie finansowe za okres 
od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r. zamieszczone w Prospekcie wymagało przekształcenia z tytułu korekt 
błędów podstawowych.

W sprawozdaniach finansowych wprowadzono następujące zmiany:

W sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień 31 grudnia 2003 roku dokonano korekt błędów podstawo-
wych, które dotyczyły:

1. W aktywach bilansu

– przeniesienia z długoterminowych rozliczeń międzyokresowych do inwestycji długoterminowych ustalonych 
na dzień bilansowy odsetek od udzielonej pożyczki długoterminowej w kwocie 19 tys. zł

– korekty wartości aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego w związku z utworzeniem dodatko-
wych rezerw na zobowiązania w kwocie 89 tys. zł, a także zmniejszeniem wartości aktywów, utworzonych 
w związku z dokonaniem odpisu aktualizującego wartość udziałów spółki zależnej o kwotę 42 tys. zł

2. W pasywach bilansu

– utworzenia dodatkowych rezerw na:

– odprawy emerytalne pracowników w kwocie 80 tys. zł

– niewykorzystane przez pracowników urlopy w kwocie 220 tys. zł

– naprawy gwarancyjne oprogramowania własnego w kwocie 170 tys. zł

3.  W rachunku zysków i strat

– utworzenia w ciężar kosztów dodatkowych rezerw na:

– odprawy emerytalne pracowników w kwocie 80 tys. zł

– niewykorzystane przez pracowników urlopy w kwocie 220 tys. zł

– naprawy gwarancyjne oprogramowania własnego w kwocie 170 tys. zł

– korekty odroczonego podatku dochodowego z tytułu aktualizacji wartości aktywów z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego w kwocie 47 tys. zł
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Zmiany w sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień 31 grudnia 2002 roku dotyczyły następujących pozycji:

1.  W aktywach bilansu

– przeniesienia z należności krótkoterminowych do krótkoterminowych rozliczeń kosztów naliczonego podat-
ku VAT podlegającego odliczeniu w przyszłych okresach w kwocie 85 tys. zł

2.  W pasywach bilansu

– przeniesienia z rozliczeń międzyokresowych do pozycji rezerwy na zobowiązania utworzonych rezerw na 
koszty dotyczące okresu sprawozdawczego w kwocie 433 tys. zł

3.  W rachunku zysków i strat

– ujęcia jako pozostałe przychody operacyjne otrzymanych odszkodowań z tytułu likwidacji szkód komunika-
cyjnych kwoty 47 tys. zł poprzednio wykazanych jako zyski nadzwyczajne oraz jako pozostałe koszty opera-
cyjne kosztów likwidacji szkód komunikacyjnych poprzednio wykazanych jako straty nadzwyczajne w kwocie 
71 tys. zł

– ujęcia salda nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi różnicami kursowymi w pozycji koszty 
finansowe w kwocie 12 tys. zł

Zmiany w sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień 31 grudnia 2001 roku dotyczyły następujących pozycji:

1.  W aktywach bilansu

– wykazania w należnościach krótkoterminowych zaliczek wypłaconych akcjonariuszom na poczet dywidendy 
w kwocie 600 tys. zł

– przesunięcia z wartości niematerialnych i prawnych do krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych 
kosztów założenia spółki akcyjnej w kwocie 1 tys. zł

– przesunięcia z należności krótkoterminowych do krótkoterminowych rozliczeń kosztów naliczonego podatku 
VAT podlegającego odliczeniu w przyszłych okresach w kwocie 10 tys. zł

2.  W pasywach bilansu

– przeniesienia odpisu z wyniku finansowego roku bieżącego z tytułu wypłaconych zaliczek na poczet dywi-
dendy do należności krótkoterminowych w kwocie 600 tys. zł

– przeniesienia z rozliczeń międzyokresowych do pozycji rezerwy na zobowiązania utworzonych rezerw na 
koszty dotyczące okresu sprawozdawczego w kwocie 72 tys. zł

3.  W rachunku zysków i strat

– wykazania salda operacji dotyczących sprzedaży rzeczowego majątku trwałego jako straty ze zbycia niefi-
nansowych aktywów trwałych w kwocie 45 tys. zł

– ujęcia jako pozostałe przychody operacyjne otrzymanych odszkodowań z tytułu likwidacji szkód komuni-
kacyjnych kwoty 189 tys. zł poprzednio wykazanych jako zyski nadzwyczajne oraz jako pozostałe koszty 
operacyjne kosztów likwidacji szkód komunikacyjnych poprzednio wykazanych jako straty nadzwyczajne 
w kwocie 127 tys. zł

– wykazania salda nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi różnicami kursowymi w pozycji koszty 
finansowe w kwocie 82 tys. zł

Tabelaryczne zestawienie korekt zostało zaprezentowane poniżej.

Wyszczególnienie  w tys. zł 2003 r. 2002 r. 06.2000 r.- 
-2001 r.

Wartość aktywów wg danych uprzednio publikowanych 41.619 38.273 25.963
– wartości niematerialne i prawne -1
– inwestycje długoterminowe 19
– długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 28
– należności krótkoterminowe -85 590
– krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 85 11

Wartość aktywów wg danych prezentowanych 41.666 38.273 26.563

Wyszczególnienie  w tys. zł 2003 r. 2002 r. 06.2000 r.- 
-2001 r.

Wartość pasywów wg danych uprzednio publikowanych 41.619 38.273 25.963
– zysk (strata) netto -423
– odpis z wyniku finansowego roku obrotowego 600
– rezerwy na zobowiązania 470 433 72
– rozliczenia międzyokresowe -433 -72

Wartość pasywów wg danych prezentowanych 41.666 38.273 26.563
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Wyszczególnienie  w tys. zł 2003 r. 2002 r. 06.2000 r.- 
-2001 r.

Zysk (strata) netto wg danych uprzednio publikowanych 10.144 7.250 8.509
– koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów -470
– pozostałe przychody operacyjne 47 -41
– pozostałe koszty operacyjne -71 102
– przychody finansowe -12 -81
– koszty finansowe 12 82
– zyski nadzwyczajne -47 -189
– straty nadzwyczajne 71 127
– podatek dochodowy 47

Zysk (strata) netto wg danych prezentowanych 9.721 7.250 8.509

17.  Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego 
sprawozdania finansowego, dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obroto-
wych), ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i fi-
nansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność

W związku z nowelizacją ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku Spółka dokonała zmian w sposo-
bie prezentacji danych sprawozdawczych dotyczące okresów od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku 
oraz od 1 czerwca 2000 roku do 31 grudnia 2001 roku. Wyżej wyszczególnione zmiany nie wpływają na zmianę 
wyników finansowych w prezentowanych okresach sprawozdawczych.

W sprawozdaniu finansowym sporządzonym za okres od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku dokonano 
korekt wpływających na zmianę wyników finansowych tego okresu, które szczegółowo opisano w pkt 16 dodatko-
wych not objaśniających.

18.  Dokonane korekty błędów podstawowych, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków 
finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność

W sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień 31 grudnia 2003 roku dokonano korekt błędów podstawo-
wych. Wpływ wprowadzonych korekt na uprzednio prezentowane sprawozdanie finansowe przedstawiono w pkt 16 
dodatkowych not objaśniających.

19.  W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych nie-
pewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe/
skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane. Informacja powinna zawierać 
również opis podejmowanych bądź planowanych przez Emitenta/jednostki powiązane działań mających 
na celu eliminację niepewności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej przez jednost-
kę w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie są znane okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania 
przez Spółkę działalności.

20. Połączenie jednostek

W 2003 roku nie miało miejsca połączenie Spółki z innym podmiotem gospodarczym.

21.  W przypadku niestosowania w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów i akcji w jednostkach pod-
porządkowanych – metody praw własności – należy przedstawić skutki, jakie spowodowałoby jej zasto-
sowanie, oraz wpływ na wynik finansowy

Wyszczególnienie
% posiadanego 

kapitału  
zakładowego

wartość bilan-
sowa udziałów  

(w tys. zł)

wartość usta-
lona metodą 

praw własności  
(w tys. zł)

wpływ na wynik 
okresu  

(w tys. zł)

ABAS S.A. 52 400 458 54
COMP Soft Sp. z o.o. 65 182 172 -120
Podkarpackie Towarzystwo Inwestycyjne S.A. 33 400 461 29
Razem 982 1.091 -37

22. Sporządzanie sprawozdania skonsolidowanego

Spółka sporządziła za rok 2003 skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej, dla której jest jednost-
ką dominującą.
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2.  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej 
COMP Rzeszów

2.1.  Opinia o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej 
COMP Rzeszów

Dla Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej, Zarządu Spółki COMP Rzeszów S.A.

Przedłożone przez Zarząd zbadane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi skonsolidowa-
ne sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej COMP Rzeszów za rok obrotowy od 1 stycznia 2003 roku do 31 
grudnia 2003 roku oraz od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku i od 1 czerwca 2000 roku do 31 grudnia 
2001 roku, które były podstawą sporządzenia porównywalnych danych finansowych, podlegały dostosowaniu do 
wymogów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie szczegółowych warunków, 
jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny oraz skrót prospektu (Dz. U. 01.139.1568 ze zm.).

Za sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz porównywalnych danych finansowych oraz 
dokonanie przekształceń i dostosowanie tych sprawozdań w sposób umożliwiający ich porównywalność odpowie-
dzialność ponosi Zarząd Spółki. 

Forma i zakres prezentacji skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres obrotowy od 1 stycznia 2003 
roku do 31 grudnia 2003 roku oraz porównywalnych danych finansowych za okresy obrotowe od 1 stycznia 2002 
roku do 31 grudnia 2002 roku i od 1 czerwca 2000 roku do 31 grudnia 2001 roku oraz zakres ujmowanych w nich 
danych są zgodne z wymogami rozporządzenia o Prospekcie. 

Ujawnione w Prospekcie dane zostały sporządzone w sposób zapewniający ich porównywalność przez zastosowa-
nie jednolitych zasad (polityki) rachunkowości we wszystkich prezentowanych okresach, zgodnych z zasadami 
rachunkowości stosowanymi przez Grupę przy sporządzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 
ostatni okres obrotowy oraz przez ujęcie korekt błędów podstawowych w okresach, których one dotyczą, bez 
względu na okres, w którym zostały ujęte w księgach rachunkowych. Uzgodnienie porównywalnych danych rzetel-
nie odzwierciedla dokonane przekształcenie, porównywalne zaś dane finansowe zamieszczone w Prospekcie wyni-
kają ze zbadanych sprawozdań finansowych, po uwzględnieniu korekt doprowadzających do porównywalności 
z tytułu zmian zasad rachunkowości i korekty błędów podstawowych.

Zamieszczone w Prospekcie skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia 2003 roku do 
31 grudnia 2003 roku oraz porównywalne dane finansowe za okresy od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 
roku oraz od 1 czerwca 2000 roku do 31 grudnia 2001 roku, zostały sporządzone na podstawie ustawy o rachun-
kowości, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad 
sporządzania przez jednostki inne niż banki i zakłady ubezpieczeń sprawozdania finansowego jednostek powiąza-
nych (Dz. U. 01.152.1792) oraz stosownie do Polskich Standardów Rachunkowości.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2003 rok zostało zbadane stosownie do postanowień:

– rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. 02.76.694),

– norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.

Zamieszczone w Prospekcie skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej COMP Rzeszów za okres 
obrotowy od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku przedstawia prawidłowo, rzetelnie i jasno wszystkie 
informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Grupy Kapitałowej COMP Rzeszów na dzień 
31.12.2003 roku.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2003 podlegało badaniu przez BDO Polska Sp. z o.o. 

Skonsolidowane sprawozdania finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku i rok 
obrotowy od 1 czerwca 2000 roku do 31 grudnia 2001 roku nie podlegały naszemu badaniu.

Opinie biegłych rewidentów na temat prawidłowości i rzetelności tych sprawozdań zostały zawarte w punkcie 2.3 
rozdziału VIII Prospektu.

Poznań, dnia 14 kwietnia 2004 roku
BDO Polska Sp. z o.o.

ul. Postępu 12, 02-676 Warszawa
Odział w Poznaniu

ul. Warszawska 39/41, 61-028 Poznań
nr ewidencyjny 523

Krystyna Olczak 
Biegły Rewident 

nr ewid. 10156/7514 
 

Krystyna Sakson
Członek Zarządu
Biegły Rewident

nr ewid. 7899/483
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2.2.  Źródła informacji stanowiące podstawę sporządzenia skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych 
zamieszczonych w Prospekcie oraz opinii

Zamieszczone w niniejszym Prospekcie skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2003 roku 
do 31 grudnia 2003 roku oraz skonsolidowane porównywalne dane finansowe za okresy od 1 stycznia do 31 grud-
nia 2002 roku, od 1 czerwca 2000 roku do 31 grudnia 2001 roku zostały sporządzone przez Grupę na podstawie 
zbadanych przez biegłych rewidentów skonsolidowanych sprawozdań finansowych za okresy 12 miesięcy do dnia 
31 grudnia 2003 roku oraz 12 miesięcy do dnia 31 grudnia 2002 roku i 19 miesięcy do dnia 31 grudnia 2001 roku.

2.3.  Opinie biegłych rewidentów o prawidłowości i rzetelności skonsolidowanych 
sprawozdań finansowych

2.3.1.  Opinia z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki  
za okres 1.01.2002 r.–31.12.2002 r.

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „COMP Rzeszów” Spółka Akcyjna w Rzeszowie.

Przeprowadziliśmy badanie sprawozdania skonsolidowanego Grupy Kapitałowej, w której dominującą jednostką 
jest „COMP Rzeszów” Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Armii Krajowej 80, na które składa się:

– wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

– skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2002 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka 
się sumą 41.058.346,10 zł,

– skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku 
wykazujący zysk netto w kwocie 7.122.651,39 zł,

– zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2002 roku do 31 grud-
nia 2002 roku wykazujące wzrost stanu kapitału własnego o kwotę 6.944.901,07 zł,

– skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 
roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 8.445.902,23 zł, 

– dodatkowe informacje i objaśnienia.

Sprawozdanie zostało sporządzone metodą pełną. Za sporządzenie tego sprawozdania skonsolidowanego odpo-
wiada kierownik jednostki dominującej. 

Naszym zdaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o rzetelności, prawidłowości i jasności tego sprawozdania finan-
sowego.

Badanie sprawozdania skonsolidowanego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień:

– rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z dnia 2002 r. nr 76, poz. 694),

– norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce.

Badanie sprawozdania skonsolidowanego zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby uzyskać racjo-
nalną pewność, pozwalającą na wyrażenie opinii o sprawozdaniu. W szczególności badanie obejmowało spraw-
dzenie poprawności zastosowanych przez jednostki powiązane zasad (polityki) rachunkowości i sprawdzenie 
– w przeważającej mierze w sposób wyrywkowy – podstaw, z których wynikają liczby i informacje zawarte w spra-
wozdaniu skonsolidowanym, jak i całościową ocenę sprawozdania skonsolidowanego. 

Uważamy, że badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyrażenia miarodajnej opinii.

Naszym zdaniem zbadane sprawozdanie skonsolidowane, obejmujące dane liczbowe i objaśnienia słowne:

– przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej badanej 
Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2002 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 
2002 roku do 31 grudnia 2002 roku,

– sporządzone zostało, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z określonymi w powołanej wyżej ustawie, 
a w szczególności w rozdziale 6, zasadami (polityką) rachunkowości oraz przepisami wydanego na jej podsta-
wie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania 
przez jednostki inne niż banki i zakłady ubezpieczeń sprawozdania finansowego jednostek powiązanych (Dz. U. 
nr 152, poz. 1729),

– jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania skonsolidowanego przepisami prawa obowiązującymi grupę 
kapitałową.
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Sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości, 
a zawarte w nim informacje, pochodzące ze zbadanego sprawozdania skonsolidowanego, są z nim zgodne.

Zespół Ekspertów  
Finansowych i Rachunkowości  

„Zefir-HIx” Spółka z o.o. 
35-328 Rzeszów, ul. Geodetów 1

Biegły Rewident 
nr ewid. 523/3767 
Krzysztof Cieśla

Rzeszów, dnia 16 lipca 2003 r.

2.3.2.  Opinia z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki  
za okres 1.06.2000 r.–31.12.2001 r.

OPINIA BIEGŁEGO REWIDENTA

Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „COMP Rzeszów” Spółka Akcyjna w Rzeszowie.

Przeprowadziliśmy badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „COMP Rzeszów” 
Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Hoffmanowej 19, na które składa się:

– skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2001 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazu-
je sumę 28.273.767,26 zł,

– skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 czerwca 2000 r. do 31 grudnia 2001 r. wykazują-
cy zysk netto w kwocie 8.587.017,53 zł,

– informacja dodatkowa,

– skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pie-
niężnych netto w ciągu roku obrotowego od 1 czerwca 2000 r. do 31 grudnia 2001 r. o sumę 1.947.664,12 zł.

Badanie to przeprowadziliśmy stosownie do postanowień:

– rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. nr 121, poz. 591 z późn. zm.),

– norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.

Naszym zdaniem załączone skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone zostało we wszystkich istot-
nych aspektach, zgodnie z zasadami określonymi w powołanej wyżej ustawie oraz rozporządzeniu Ministra Finan-
sów z dnia 14 czerwca 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki skon-
solidowanych sprawozdań finansowych, stosowanymi w sposób ciągły.

Jest ono zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Grupę Kapitałową przepisami prawa i przedstawia rzetelnie 
i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny rentowności oraz wyniku finansowego działalności gospodarczej za 
okres od 1 czerwca 2000 r. do 31 grudnia 2001 roku, jak też sytuacji majątkowej i finansowej Grupy Kapitałowej na 
dzień 31 grudnia 2001 r. 

Informacje zawarte w sprawozdaniu z działalności Grupy Kapitałowej są zgodne z informacjami zawartymi w zba-
danym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

Zespół Ekspertów  
Finansowych i Rachunkowości  

„Zefir-HIx” Spółka z o.o. 
35-328 Rzeszów, ul. Geodetów 1

Biegły Rewident 
nr ewid. 3796/4522 
mgr Bronisława Stachura

Rzeszów, dnia 9 lutego 2002 r.
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2.4. Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego

2.4.1. Firma, forma prawna i przedmiot działalności

Dane Jednostki Dominującej:

Nazwa: COMP Rzeszów S.A.

– siedziba: 35-307 Rzeszów, al. Armii Krajowej 80

– podstawowy przedmiot działalności Spółki: działalność w zakresie oprogramowania – PKD 7220Z

– organ rejestrowy: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. 

– Wpis do rejestru nastąpił w dniu 19.04.2002r. pod numerem KRS: 0000104838.

Skład organów Spółki na dzień 31.12.2003 roku:

Zarząd:

– Jacek Papaj  – Prezes Zarządu

– Adam Góral – Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza:

– Adam Noga  – Przewodniczący Rady Nadzorczej

– Dariusz Prończuk  – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

– Ewa Góral-Maciąg  – Członek Rady Nadzorczej

– Zbigniew Góral  – Członek Rady Nadzorczej

– Elżbieta Sztafrowska  – Członek Rady Nadzorczej

Czas trwania Jednostki Dominującej oraz Jednostek z Grupy Kapitałowej jest nieograniczony.

2.4.2. Prezentacja i przekształcenie sprawozdań finansowych

W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym prezentowane są dane finansowe za okres sprawozdawczy od 
1.01.2003 r. do 31.12.2003 r., jak również porównywalne dane finansowe dotyczące okresów od 1 stycznia 2002 r. 
do 31 grudnia 2002 r. oraz od 1 czerwca 2000 r. do 31 grudnia 2001 r.

W skład jednostek Grupy Kapitałowej nie wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodziel-
ne sprawozdanie finansowe.

W trakcie trwania okresu sprawozdawczego nie nastąpiło połączenie Jednostki Dominującej ani jednostek wcho-
dzących w skład Grupy Kapitałowej z inną spółką.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności gospodar-
czej przez Jednostkę Dominującą oraz jednostki jej Grupy Kapitałowej w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie są 
znane okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez Jednostkę Dominującą oraz Spół-
ki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej.

2.4.3. Informacje o Grupie Kapitałowej COMP Rzeszów

Struktura organizacyjna Grupy Kapitałowej: 
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Wykaz jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej:

Spółka Siedziba Przedmiot działalności Organ prowadzący rejestr

ABAS S.A. Bydgoszcz doradztwo w zakresie oprogramowa-
nia i dostarczania oprogramowania

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, 
XIII Wydział Gospodarczy KRS

COMP Soft Sp. z o.o. Mielec doradztwo w zakresie oprogramowa-
nia i dostarczania oprogramowania

Sąd Rejonowy w Rzeszowie, 
XII Wydział Gospodarczy KRS

Spółka Numer KRS Udział  
w kapitale

Udział  
w głosach Charakter powiązania

ABAS S.A. 0000114226 52,38% 75,00% zależna
COMP Soft Sp. z o.o. 0000038165 65,00% 65,00% zależna

Wykaz jednostek nieobjętych konsolidacją

Skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym objęto wszystkie jednostki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej.

W 2003 roku zmianie uległ skład Grupy Kapitałowej COMP Rzeszów S.A. Ze względu na zbycie w 2003 roku cało-
ści posiadanych udziałów GALKOM Sp. z o.o. przez COMP Rzeszów S.A., a także likwidację ARMA Sp. z o.o. spół-
ki te nie zostały objęte konsolidacją. W skonsolidowanym rachunku zysków i strat oraz w skonsolidowanym rachun-
ku przepływów pieniężnych, ujęto wyniki działalności uzyskane przez GALKOM Sp. z o.o. do dnia zbycia udziałów 
oraz wyniki ARMA Sp. z o.o. do dnia zakończenia działalności.

Dane ujęte w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych za okresy sprawozdawcze, tj. lata 2003 i 2002 pod-
legały przekształceniu według zasad rachunkowości obowiązujących od dnia 1 stycznia 2002 roku w celu zapew-
nienia porównywalności.

Dane ujęte w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych za okresy sprawozdawcze od 1 stycznia 2003 roku 
do 31 grudnia 2003 r., od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku oraz od 1 czerwca 2000 roku do 31 grud-
nia 2001 roku, zamieszczone w Prospekcie podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności 
danych poprzez zastosowanie jednolitych zasad rachunkowości we wszystkich prezentowanych okresach. Obja-
śnienie różnic w stosunku do uprzednio publikowanych sprawozdań, będących wynikiem korekt z tytułu zmian 
zasad (polityki) i korekt błędów podstawowych zawiera dodatkowa nota objaśniająca nr 16, 17 i 18.

Opinie podmiotów uprawnionych do badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych za poprzednie okresy 
nie zawierały zastrzeżeń. 

2.4.4.  Opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów 
i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanych danych 
porównywalnych

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień 31 
grudnia 2003 r. są zgodne z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i wydanymi na jej podstawie prze-
pisami uzupełniającymi, rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 roku w sprawie szczegóło-
wych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki sprawozdania finansowego jednostek powiązanych oraz 
rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powi-
nien odpowiadać prospekt emisyjny oraz skrót prospektu.

Przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego przyjęto zasadę kosztu historycznego. Jednost-
ka nie dokonywała żadnych korekt, które odzwierciedlałyby wpływ inflacji na poszczególne pozycje bilansu oraz 
rachunku zysków i strat. 

Grupa Kapitałowa sporządzała rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym. Zgodnie z przepisami, obowią-
zującymi emitentów papierów wartościowych, rachunek zysków i strat przekształcono na sporządzony metodą kal-
kulacyjną. 

Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony został metodą pośrednią.

Metody i zasady wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego:

Wartości niematerialne i prawne 

Wartości niematerialne i prawne wyceniane są według cen nabycia lub kosztów wytworzenia. Odpisy amortyzacyj-
ne wartości niematerialnych i prawnych, stanowiących nabyte prawa, dokonywane są metodą liniową przy zasto-
sowaniu stawek wynikających z Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, przy czym okres dokonywa-
nia odpisów umorzeniowych wynosi dla:

– oprogramowań oraz licencji – 2 lata

– praw autorskich – 2 lata

 – pozostałych praw – 5-10 lat
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Wartości niematerialne i prawne o wartości poniżej 3.500 zł amortyzowane są jednorazowo w miesiącu oddania ich 
do użytkowania. 

Rzeczowe aktywa trwałe

Rzeczowe aktywa trwałe wycenione zostały według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpi-
sy amortyzacyjne. Odpisy amortyzacyjne dokonywane są metodą liniową według stawek przewidzianych w Usta-
wie o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych. 

Szczegółowe zasady amortyzowania środków trwałych przyjętych przez spółkę są następujące:

–  ulepszenia w obcych środkach trwałych wycenione są według ceny nabycia z uwzględnieniem ich pomniejsze-
nia o amortyzację. Dotyczą one budynków i budowli i amortyzowane są metodą liniową w okresie ich ekono-
micznego wykorzystania,

– urządzenia techniczne i maszyny (w tym sprzęt komputerowy) amortyzowane są według obowiązujących sta-
wek, przy czym stosuje się dla tej grupy środków trwałych, podlegających szybkiemu postępowi technicznemu, 
stawki podwyższone współczynnikiem 2,0,

– pozostałe środki amortyzowane są metodą liniową przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych 
w Ustawie o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych,

– środki trwale w budowie – wycenione według ceny nabycia.

Środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 3.500 zł amortyzowane są jednorazowo w miesiącu, w którym przyjęto 
je do użytkowania.

Inwestycje długoterminowe 

Inwestycje długoterminowe ujmowane są w księgach rachunkowych na dzień ich nabycia lub powstania według 
ceny nabycia, jeżeli okres ich dalszego posiadania wynosi ponad 12 miesięcy liczony od dnia bilansowego. Na 
dzień bilansowy inwestycje długoterminowe wyceniane są według cen nabycia pomniejszonych o odpisy z tytułu 
trwałej utraty wartości. 

Zapasy

Zapasy obejmują materiały, produkty w toku oraz towary. Są to aktywa przeznaczone do zbycia lub zużycia w cią-
gu 12 miesięcy od dnia bilansowego. Wyceniane są według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od 
cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy.

Zapasy stanowią nabyte w celu zużycia na potrzeby Spółek lub wykonania usług materiały, wytworzone lub naby-
te przez nią produkty w toku (usługi) zdatne do sprzedaży, a także towary nabyte w celu odsprzedaży w stanie nie-
przetworzonym. Odpisy aktualizujące wartość zapasów dokonywane są w związku z trwałą utratą ich wartości. 
W przypadku ich wystąpienia zalicza się je do pozostałych kosztów operacyjnych.

Należności

Należności wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty. W zależności od terminu wymagalności należności wykazy-
wane są jako krótkoterminowe (do 12 miesięcy od dnia bilansowego) lub długoterminowe (powyżej 12 miesięcy od 
dnia bilansowego). W celu urealnienia wartości, należności pomniejszone są o odpisy aktualizujące wartość należ-
ności wątpliwych. W przypadku wystąpienia należności w walutach obcych na dzień bilansowy wyceniane są one 
po kursie kupna walut banku, z którego usług korzystają spółki tworzące Grupę, nie wyższego od średniego kursu 
NBP na dzień 31.12.2003 r. Zrealizowane i wynikające z wyceny bilansowej różnice kursowe są odnoszone odpo-
wiednio na przychody bądź koszty finansowe.

Inwestycje krótkoterminowe

Do inwestycji krótkoterminowych zaliczane są krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym: udziały lub akcje, inne 
papiery wartościowe, udzielone pożyczki, inne krótkoterminowe aktywa finansowe, środki pieniężne i inne aktywa 
pieniężne oraz inne inwestycje krótkoterminowe. Na dzień bilansowy inwestycje krótkoterminowe wyceniane są 
według wartości rynkowej lub ceny nabycia, zależnie od tego, która z nich jest niższa. Jeżeli istnieje konieczność 
aktualizacji wyceny, wartość odpisu aktualizującego odnoszona jest w koszty finansowe.

Środki pieniężne w walucie krajowej wyceniane są w wartości nominalnej, natomiast w przypadku wystąpienia, 
środki pieniężne w walutach obcych wyceniane są według kursu kupna waluty banku z usług, którego korzystają 
spółki tworzące Grupę, nie wyższym niż kurs średni NBP.

Długoterminowe i krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Do czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów zaliczane są koszty poniesione w okresie sprawozdawczym, 
wycenione w faktycznie poniesionej wysokości, a dotyczące przyszłych okresów.

Do rozliczeń międzyokresowych należą również aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w wysokości 
wynikającej z zastosowania stawki podatkowej z roku przewidywanego rozliczenia podatku.

Rozliczenia kosztów trwające dłużej niż 12 miesięcy od dnia bilansowego traktowane są jako długoterminowe.



Prospekt Emisyjny Akcji COMP Rzeszów S.A.188

Rozdział VIII – Sprawozdania finansowe

Kapitały własne

Kapitał zakładowy wykazywany jest w wysokości nominalnej, wynikającej ze Statutu Jednostki Dominującej, zgod-
nej z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego. 

Kapitał zapasowy obejmuje kapitał utworzony z podziału zysków wypracowanych w latach poprzednich.

Rezerwy na zobowiązania

W przypadku wystąpienia przejściowych różnic spowodowanych odmiennością momentu uznania przychodu za 
osiągnięty lub kosztu za poniesiony w myśl ustawy i przepisów podatkowych spółka tworzy rezerwę z tytułu odro-
czonego podatku dochodowego. Wysokość rezerwy ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego 
obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego.

Rezerwy na zobowiązania obejmują również rezerwę utworzoną na odprawy emerytalne pracowników, niewykorzy-
stane urlopy, a także rezerwę na koszty, dotyczące okresu sprawozdawczego.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Do rozliczeń międzyokresowych przychodów zalicza się przychody, których realizacja nastąpi w przyszłych okresach.

Zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe

Zobowiązania wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty, to jest łącznie z odsetkami przypadającymi do zapła-
ty na dzień bilansowy. Odsetki te księgowane są w ciężar kosztów finansowych. Zobowiązania w walutach obcych 
na dzień bilansowy, wycenione zostały po kursie sprzedaży walut banku, z którego usług korzystają spółki tworzą-
ce Grupę nie niższego od średniego kursu NBP na dzień 31.12.2003 r. Zrealizowane i wynikające z wyceny bilan-
sowej różnice kursowe są odnoszone odpowiednio na przychody bądź koszty finansowe.

W zależności od terminu wymagalności zobowiązania wykazywane są jako krótkoterminowe (do 12 miesięcy od 
dnia bilansowego) lub długoterminowe (powyżej 12 miesięcy od dnia bilansowego).

Fundusze specjalne 

Fundusze specjalne obejmują w całości Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzony zgodnie z ustawą 
o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Przychody ze sprzedaży 

Przychody ze sprzedaży produktów oraz usług, a także przychody ze sprzedaży towarów, tj. składników majątko-
wych nabytych w celu odsprzedaży w stanie nieprzetworzonym, wykazywane są w wartościach netto (bez podatku 
od towarów i usług) wynikających z transakcji sprzedaży, z uwzględnieniem upustów i rabatów. 

Koszty działalności operacyjnej

Koszty sprzedanych produktów, usług oraz towarów ujmowane są współmiernie do przychodów ze sprzedaży 
i obejmują wartość sprzedanych produktów, towarów i innych składników wycenionych w koszcie wytworzenia lub 
cenach nabycia.

Koszty sprzedaży obejmują koszty marketingu, promocji oraz reklamy.

Koszty ogólnego zarządu stanowią koszty funkcjonowania spółek, a w szczególności: koszty zarządu oraz koszty 
działów pracujących na potrzeby spółek.

Pozostałe przychody i koszty operacyjne

Pozostałe przychody i koszty obejmują przychody i koszty niezwiązane bezpośrednio ze zwykłą działalnością jed-
nostek i stanowią głównie: wynik na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i praw-
nych, darowizny, utworzone rezerwy, skutki aktualizacji wartości aktywów niefinansowych.

Przychody i koszty finansowe

Przychody finansowe obejmują głównie przypadające na okres sprawozdawczy odsetki, dywidendy, różnice kurso-
we oraz zyski ze sprzedaży inwestycji.

Koszty finansowe obejmują głównie przypadające na bieżący okres koszty z tytułu: zapłaconych odsetek, różnic 
kursowych, obniżenia wartości aktywów finansowych, a także ewentualne straty ze sprzedaży inwestycji.

Zyski i straty nadzwyczajne

Obejmują dodatnie lub ujemne skutki finansowe zdarzeń trudnych do przewidzenia, następujących poza działalno-
ścią operacyjną i niezwiązanych z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia.

Podatek dochodowy i pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 

Stanowi podatek dochodowy od osób prawnych będący zobowiązaniem wobec budżetu oraz rezerwy lub aktywa 
z tytułu odroczonego podatku dochodowego, spowodowanych przejściowymi różnicami między wykazywaną war-
tością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową.
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2.4.5. Stosowane zasady konsolidacji sprawozdań finansowych

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31 grudnia 2003 roku obejmuje dane finansowe 
Jednostki Dominującej oraz jednostek od niej zależnych.

W toku konsolidacji dokonano odpowiednich wyłączeń w zakresie wzajemnych należności i zobowiązań oraz przy-
chodów i kosztów dotyczących operacji dokonanych między jednostkami objętymi konsolidacją. Ponadto wyłącze-
niom podlegały wartość posiadanych udziałów przez Jednostkę Dominującą w kapitałach spółek zależnych oraz 
zyski lub straty niezrealizowane w Grupie zawarte w skonsolidowanych aktywach.

Konsolidacją objęto spółkę zależną ABAS S.A. oraz spółkę zależną COMP Soft Sp. z o.o. W stosunku do obu spółek 
zastosowano metodę konsolidacji pełnej.

2.4.6. Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do euro w okresie objętym skonsolidowanym 
sprawozdaniem finansowym

Okres Średni kurs  
w okresie(1)

Minimalny kurs  
w okresie(2)

Maksymalny 
kurs  

w okresie(3)

Kurs na ostatni  
dzień okresu

2003 r. 4,4474 3,9773 4,7170 4,7170

2002 r. 3,8697 3,5015 4,2116 4,0202

06.2000 r.–12.2001 r. 3,7690 3,3564 4,2389 3,5219
(1) Średnia kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie.
(2) Najniższy kurs w okresie – tabele kursowe o numerach: 2/A/NBP/2003, 5/A/NBP/2002 i 113/A/NBP/2001.
(3) Najwyższy kurs w okresie – tabele kursowe o numerach: 253/A/NBP/2003, 136/A/NBP/2002 i 118/A/NBP/2000.

2.4.7. Wybrane dane finansowe przeliczone na euro

Podstawowe pozycje skonsolidowanego bilasnu w przeliczeniu na euro

Stan na ostatni dzień okresu w tysiącach

Pozycja bilansu
2003 r. 2002 r. 06.2000 r.–2001 r.

PLN EURO PLN EURO PLN EURO

Aktywa razem 42.446 8.999 40.342 10.035 28.364 8.054

Aktywa trwałe 6.348 1.346 7.166 1.783 6.370 1.809

Aktywa obrotowe 36.098 7.653 33.176 8.252 21.994 6.245

Pasywa razem 42.446 8.999 40.342 10.035 28.364 8.054

Kapitał własny 28.224 5.983 22.784 5.668 17.158 4.872

Kapitały mniejszości 512 109 1.050 261 704 200

Zobowiązania i rezerwy  
na zobowiązania 13.710 2.907 16.508 4.106 10.502 2.982

Do przeliczenia danych bilansu na ostatni dzień okresu 2003 – 31 grudnia 2003 roku, przyjęto kurs euro ustalony 
przez NBP na ten dzień, tj. kurs 4,7170 zł/EUR.

Do przeliczenia danych bilansu na ostatni dzień okresu 2002 – 31 grudnia 2002 roku, przyjęto kurs euro ustalony 
przez NBP na ten dzień, tj. kurs 4,0202 zł/EUR.

Do przeliczenia danych bilansu na ostatni dzień okresu 06.2000-2001 – 31 grudnia 2001 roku, przyjęto kurs euro 
ustalony przez NBP na ten dzień, tj. kurs 3,5219 zł/EUR.
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Podstawowe pozycje skonsolidowanego rachunku zysków i strat w przeliczeniu na euro

Stan na ostatni dzień okresu w tysiącach

Pozycja rachunku zysków i strat
2003 r. 2002 r. 06.2000 r.–2001 r.

PLN EURO PLN EURO PLN EURO
Przychody netto ze sprzedaży produk-
tów, towarów i materiałów: 101.449 22.811 86.905 22.457 105.342 27.950

–   Przychody netto ze sprzedaży  
produktów 45.098 10.140 37.819 9.772 50.003 13.267

–   Przychody netto ze sprzedaży  
towarów i materiałów 56.351 12.671 49.086 12.685 55.339 14.683

Koszty sprzedanych produktów,  
towarów i materiałów: 75.527 16.982 62.644 16.188 74.387 19.737

–   Koszt wytworzenia sprzedanych 
produktów 27.351 6.150 24.944 6.446 30.963 8.215

–   Wartość sprzedanych towarów  
i materiałów 48.176 10.832 37.700 9.742 43.424 11.522

Zysk brutto na sprzedaży 25.922 5.829 24.261 6.269 30.955 8.213
Zysk na sprzedaży 11.611 2.611 9.820 2.538 12.236 3.246
Zysk z działalności operacyjnej 11.444 2.573 9.455 2.443 11.749 3.117
Zysk z działalności gospodarczej 13.380 3.009 10.250 2.649 12.626 3.350
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych – – – – – –
Zysk brutto 13.344 3.000 10.129 2.617 12.465 3.307
Zysk netto 9.683 2.177 7.144 1.846 8.426 2.236

Do przeliczenia danych rachunku zysków i strat za okres 2003 – 1.01.2003 r. – 31.12.2003 r., przyjęto kurs średni 
euro, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym 
okresie, ustalonych przez NBP na ten dzień, tj. kurs 4,4474 zł/EUR.

Do przeliczenia danych rachunku zysków i strat za okres 2002 – 1.01.2002 r. – 31.12.2002 r., przyjęto kurs średni 
euro, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym 
okresie, ustalonych przez NBP na ten dzień, tj. kurs 3,8697 zł/EUR.

Do przeliczenia danych rachunku zysków i strat za okres 6.2000-2001 – 1.06.2000 r. – 31.12.2001 r., przyjęto kurs 
średni euro, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w da-
nym okresie, ustalonych przez NBP na ten dzień, tj. kurs 3,7690 zł/EUR.

Podstawowe pozycje skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych w przeliczeniu na euro

Stan na ostatni dzień okresu w tysiącach

Pozycja rachunku przepływów  
pieniężnych

2003 r. 2002 r. 06.2000 r.–2001 r.
PLN EURO PLN EURO PLN EURO

A.  Przepływy pieniężne z działalności 
operacyjnej 7.583 1.705 10.512 2.716 8.932 2.370

B.  Przepływy pieniężne z działalności 
inwestycyjnej -613 -138 -2.656 -686 -5.285 -1.402

C.  Przepływy pieniężne z działalności 
finansowej -5.510 -1.239 -697 -180 -1.699 -451

D.  Przepływy pieniężne netto razem 
(A+/-B+/-C) 1.460 328 7.159 1.850 1.948 517

F.  Środki pieniężne na początek okresu 15.645 3.892 8.486 2.409 6.498 1.726
G. Środki pieniężne na koniec okresu 17.105 3.626 15.645 3.892 8.446 2.398

Do przeliczenia danych rachunku przepływów pieniężnych za okres 2003 – 1.01.2003 r. – 31.12.2003 r., przyjęto niżej 
opisane kursy euro:

– do obliczenia danych z pozycji A, B, C, D – kurs średni obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących 
na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, ustalonych przez NBP na ten dzień, tj. kurs 4,4474 zł/EUR,

– do obliczenia danych z pozycji F – kurs ustalony przez NBP na dzień 31 grudnia 2002 roku, tj. kurs 4,0202 zł/EUR,

– do obliczenia danych z pozycji G – kurs ustalony przez NBP na dzień 31 grudnia 2003 roku, tj. kurs 4,7170 zł/EUR.

Do przeliczenia danych rachunku przepływów pieniężnych za okres 2002 – 1.01.2002 r. – 31.12.2002 r., przyjęto niżej 
opisane kursy euro:

– do obliczenia danych z pozycji A, B, C, D – kurs średni obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących 
na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, ustalonych przez NBP na ten dzień, tj. kurs 3,8697 zł/EUR,
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– do obliczenia danych z pozycji F – kurs ustalony przez NBP na dzień 31 grudnia 2001 roku, tj. kurs 3,5219 zł/EUR,

– do obliczenia danych z pozycji G – kurs ustalony przez NBP na dzień 31 grudnia 2002 roku, tj. kurs 4,0202 zł/EUR.

Do przeliczenia danych rachunku przepływów pieniężnych za okres 6.2000-2001 – 1.06.2000 r. – 31.12.2001 r., przy-
jęto niżej opisane kursy euro:

– do obliczenia danych z pozycji A, B, C, D – kurs średni obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących 
na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, ustalonych przez NBP na ten dzień, tj. kurs 3,7690 zł/EUR,

– do obliczenia danych z pozycji F – kurs ustalony przez NBP na dzień 29 maja 2000 roku, tj. kurs 3,7650 zł/EUR,

– do obliczenia danych z pozycji G – kurs ustalony przez NBP na dzień 31 grudnia 2001 roku, tj. kurs 3,5219 zł/EUR.

2.4.8.  Wskazanie istotnych różnic pomiędzy danymi finansowymi prezentowanego sprawozdania 
a analogicznymi danymi przedstawionymi według zasad wynikających z Międzynarodowych 
Standardów Rachunkowości

Grupa Kapitałowa stosuje zasady i metody rachunkowości zgodne z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunko-
wości (Dz. U. 02.76.694). 

Wartości aktywów i pasywów oraz wyniku finansowego wykazane w sporządzonych przez Grupę Kapitałową zgod-
nie z przepisami tej ustawy skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych nie różnią się istotnie od ich wyceny 
i prezentacji sporządzonej zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.

Różnice między zasadami rachunkowości i sposobem sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych przez 
Grupę Kapitałową a MSR wynikają przede wszystkim z szerszego zakresu ujawnień zalecanych przez niektóre MSR.

2.5. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Emitenta

SKONSOLIDOWANY BILANS (w tys. zł)

POZYCJA BILANSU Nota 31.12.2003 r. 31.12.2002 r. 31.12.2001 r.
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 6.348 7.166 6.370
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 416 1.595 1.559

– wartość firmy
2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych 2 58 317 412
3. Rzeczowe aktywa trwałe 3 5.181 4.530 3.477
4. Należności długoterminowe

4.1. Od jednostek powiązanych
4.2. Od pozostałych jednostek

5. Inwestycje długoterminowe 4 452 530 911
5.1. Nieruchomości
5.2. Wartości niematerialne i prawne
5.3. Długoterminowe aktywa finansowe 452 530 911

a) w jednostkach powiązanych, w tym: 400 528 909
–   udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych 

wyceniane metodą praw własności 124

–   udziały lub akcje w jednostkach zależnych  
i współzależnych nieobjętych konsolidacją 400 404 909

b) w pozostałych jednostkach 52 2 2
5.4. Inne inwestycje długoterminowe

6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5 241 194 11
6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 217 153 0
6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 24 41 11

II. Aktywa obrotowe 36.098 33.176 21.994
1. Zapasy 6 1.317 1.931 2.081
2. Należności krótkoterminowe 7, 8 15.258 15.344 11.341

2.1. Od jednostek powiązanych 1 5
2.2. Od pozostałych jednostek 15.258 15.343 11.336

3. Inwestycje krótkoterminowe 9 19.105 15.645 8.446
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 19.105 15.645 8.446

a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach 2.000
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 17.105 15.645 8.446

3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 10 418 256 126
Aktywa razem 42.446 40.342 28.364
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POZYCJA BILANSU Nota 31.12.2003 r. 31.12.2002 r. 31.12.2001 r.
PASYWA
I. Kapitał własny 28.224 22.784 17.158
1. Kapitał zakładowy 11 300 300 300
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
4. Kapitał zapasowy 12 18.793 15.311 8.357
5. Kapitał z aktualizacji wyceny 13 286 75
6. Pozostałe kapitały rezerwowe
7.  Różnice kursowe z przeliczenia jednostek  

podporządkowanych
a) dodatnie różnice kursowe 
b) ujemne różnice kursowe

8. Zysk (strata) z lat ubiegłych -552 -257
9. Zysk (strata) netto 9.683 7.144 8.426
10.  Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego  

(wielkość ujemna)
II. Kapitały mniejszości 14 512 1.050 704
III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych
IV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 13.710 16.508 10.502
1. Rezerwy na zobowiązania 15 896 662 105

1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 44 28 33
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 80

a) długoterminowa 80
b) krótkoterminowa

1.3. Pozostałe rezerwy 772 634 72
a) długoterminowe
b) krótkoterminowe 772 634 72

2. Zobowiązania długoterminowe
2.1. Wobec jednostek powiązanych
2.2. Wobec pozostałych jednostek

3. Zobowiązania krótkoterminowe 16 12.814 15.785 10.393
3.1. Wobec jednostek powiązanych 108 137
3.2. Wobec pozostałych jednostek 12.568 15.670 10.195
3.3. Fundusze specjalne 138 115 61

4. Rozliczenia międzyokresowe 17 61 4
4.1. Ujemna wartość firmy
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 61 4

a) długoterminowe
b) krótkoterminowe 61 4

Pasywa razem 42.446 40.342 28.364

Wartość księgowa (w zł) 28.224 22.784 17.158
Liczba akcji 300.000 300.000 300.000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 18
Rozwodniona liczba akcji
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

POZYCJE POZABILANSOWE  w tys. zł Nota 31.12.2003 r. 31.12.2002 r. 31.12.2001 r.
1. Należności warunkowe

1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)
– otrzymanych gwarancji i poręczeń

1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)
– otrzymanych gwarancji i poręczeń

2. Zobowiązania warunkowe 5.206 3.391 328
2.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)

– udzielonych gwarancji i poręczeń
2.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 5.206 3.391 328

–  udzielonych gwarancji i poręczeń
–   gwarancji bankowych udzielonych odbiorcom Spółki przez 

banki tytułem należytego wykonania umowy przez Spółkę 5.206 3.391 328

3. Inne 
Pozycje pozabilansowe razem 5.206 3.391 328
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SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (w tys. zł)

POZYCJA RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT Nota 2003 r. 2002 r. 06.2000 r.- 
-2001 r.

I.  Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów  
i materiałów, w tym: 101.449 86.905 105.342

– od jednostek powiązanych 166 145
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 19 45.098 37.819 50.003
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 20 56.351 49.086 55.339
II.  Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów,  

w tym: 75.527 62.644 74.387

– od jednostek powiązanych 956 313 2.084
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 21 27.351 24.944 30.963
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 48.176 37.700 43.424
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 25.922 24.261 30.955
IV. Koszty sprzedaży 3.406 3.489 5.484
V. Koszty ogólnego zarządu 10.905 10.952 13.235
VI. Zysk (strata) na sprzedaży 11.611 9.820 12.236
VII. Pozostałe przychody operacyjne 22 207 174 409
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 9 70
2. Dotacje
3. Inne przychody operacyjne 198 174 339
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 23 374 539 896
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 116
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 119 122 176
3. Inne koszty operacyjne 255 301 720
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 11.444 9.455 11.749
X. Przychody finansowe 24 1.541 824 1.087
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 943 3

– od jednostek powiązanych 943 3
2. Odsetki, w tym: 598 804 1.084

– od jednostek powiązanych
3. Zysk ze zbycia inwestycji
4. Aktualizacja wartości inwestycji
5. Inne 20
XI. Koszty finansowe 25 38 29 211
1. Odsetki, w tym: 14 12 193

– od jednostek powiązanych
2. Strata ze zbycia inwestycji
3. Aktualizacja wartości inwestycji
4. Inne 24 17 18
XII.  Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów  

jednostek podporządkowanych 26 433 1

XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 13.380 10.250 12.626
XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
1. Zyski nadzwyczajne
2. Straty nadzwyczajne
XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych 36 121 161
XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych
XVII. Zysk (strata) brutto 13.344 10.129 12.465
XVIII. Podatek dochodowy 27 3.675 2.916 3.863

a) część bieżąca 3.736 3.073 4.073
b) część odroczona -61 -157 -210

XIX.  Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku  
(zwiększenia straty)

XX.  Udział w zyskach (stratach) netto jednostek 
podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 3 -61

XXI. (Zyski) straty mniejszości -11 -7 176
XXII. Pozostałe zmniejszenia zysku (straty) grupy kapitałowej -15 -1
XXIII. Zysk (strata) netto 28 9.683 7.144 8.426

Zysk (strata) netto (zanualizowany) (w tys. zł) 9.626 7.144 8.426
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 300.000 300.000 300.000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 29 32 24 28
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
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ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM (w tys. zł)

POZYCJA ZESTAWIENIA ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 2003 r. 2002 r. 06.2000 r.- 
-2001 r.

I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 23.960 17.015 9.258
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 600
b) korekty błędów podstawowych -1.176 -457

I.a.  Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu  
do danych porównywalnych 22.784 17.158 9.258

1. Kapitał zakładowy na początek okresu 300 300 300
1.1. Zmiany kapitału zakładowego

a) zwiększenia (z tytułu)
– emisji akcji (wydania udziałów)

b) zmniejszenia (z tytułu)
– umorzenia akcji (udziałów)

1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 300 300 300
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu

2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
a) zwiększenia
b) zmniejszenia

2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu

3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych
a) zwiększenia
b) zmniejszenia

3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu
4. Kapitał zapasowy na początek okresu 16.442 9.178 4.556

4.1. Kapitał zapasowy na początek okresu 16.442 9.178 4.556
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych -1.131 -821

4.2.  Kapitał zapasowy na początek okresu, po uzgodnieniu  
do danych porównywalnych 15.311 8.357 4.556

Zmiany kapitału zapasowego 3.482 6.954 3.801
a) zwiększenia (z tytułu) 3.513 7.307 4.140

–  emisji akcji powyżej wartości nominalnej 10 98
–  z podziału zysku (ustawowo)
–   z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo 

minimalną wartość) 3.319 7.297 4.042

–  korekty konsolidacyjne 194
b) zmniejszenia (z tytułu) 31 353 339

– pokrycia straty 31 43
– pokrycia kosztów emisji akcji
– wypłaty dywidendy
– korekty konsolidacyjne 310 339

4.3. Kapitał zapasowy na koniec okresu 18.793 15.311 8.357
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu

5.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych 286 75

5.2.  Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu,  
po uzgodnieniu do danych porównywalnych 286 75

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny -286 211 75
a) zwiększenia (z tytułu) 211 75

– aktualizacja wartości udziałów 211 75
b) zmniejszenia (z tytułu) 286

– korekty konsolidacyjne 286
5.3. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 286 75

6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 95
6.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 95

a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych -95
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POZYCJA ZESTAWIENIA ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 2003 r. 2002 r. 06.2000 r.- 
-2001 r.

6.2.  Pozostałe kapitały rezerwowe, po uzgodnieniu do danych  
porównywalnych

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 
a) zwiększenia 95

– korekty konsolidacyjne 95
b) zmniejszenia (z tytułu) 95

– pokrycia straty 95
6.3. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu

7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 7.123 7.537 4.402
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 7.123 7.987 4.402

a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 600
b) korekty błędów podstawowych 21 -161

7.2.  Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu  
do danych porównywalnych 7.144 8.426 4.402

a) zwiększenia (z tytułu) 5 671 241
– podział zysku z lat ubiegłych 5
– korekty konsolidacyjne 671 241

b) zmniejszenia (z tytułu) 7.320 9.097 4.643
– przeznaczenie na kapitał zapasowy 3.320 7.297 4.043
– przeznaczenie na wypłatę dywidendy 4.000 1.800 600

7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu -171
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 450

a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych 257 -450

7.5.  Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu  
do danych porównywalnych 257

a) zwiększenia (z tytułu) 251 300
– korekty konsolidacyjne 251 300

b) zmniejszenia (z tytułu) 126 43
– pokrycia z kapitału zapasowego i rezerwowego 126 43

7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 382 257
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -552 -257

8. Wynik netto 9.683 7.144 8.426
a) zysk netto 9.683 7.144 8.426
b) strata netto
c) odpisy z zysku

II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) 28.224 22.784 17.158
III.  Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału 

zysku (pokrycia straty) 23.224 18.784 15.358
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SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH w tys. zł

POZYCJA RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 2003 r. 2002 r. 06.2000 r.- 
-2001 r.

A.  Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 
– metoda bezpośrednia

I. Wpływy
1. Sprzedaż
2. Inne wpływy z działalności operacyjnej
II. Wydatki
1. Dostawy i usługi
2. Wynagrodzenia netto
3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
5. Inne wydatki operacyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I–II)
A.  Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 

– metoda pośrednia 
I. Zysk (strata) netto 9.683 7.144 8.426
II. Korekty razem -2.100 3.368 506
1. Zyski (straty) mniejszości -11 -7 176
2.  Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą 

praw własności -4 60

3. Amortyzacja 2.513 2.742 3.930
–   odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych  

lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 36 122 161

4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -1.557 -794 -940
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -701 92 -71
7. Zmiana stanu rezerw 257 556 -104
8. Zmiana stanu zapasów 183 -432 -42
9. Zmiana stanu należności 1.636 -3.582 -6.013
10.  Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem  

pożyczek i  kredytów -4.171 5.447 3.363

11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -259 -259 132
12. Inne korekty 14 -455 75
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) 7.583 10.512 8.932
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 
I. Wpływy 4.739 1.297 1.600
1.  Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych  

aktywów trwałych 233 503 610

2.  Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne  
i prawne

3. Z aktywów finansowych, w tym: 4.506 794 989
a) w jednostkach powiązanych 3.981 23

– zbycie aktywów finansowych 3.038 20
– dywidendy i udziały w zyskach 943 3
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych

b) w pozostałych jednostkach 525 794 966
– zbycie aktywów finansowych 2
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki 505 794 966
– inne wpływy z aktywów finansowych 18

4. Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki 5.352 3.953 6.885
1.  Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych akty-

wów trwałych 3.252 3.260 4.514

2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 155
3. Na aktywa finansowe, w tym: 2.000 503 2.371

a) w jednostkach powiązanych 503 2.371
– nabycie aktywów finansowych 503 2.371
– udzielone pożyczki długoterminowe
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POZYCJA RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 2003 r. 2002 r. 06.2000 r.- 
-2001 r.

b) w pozostałych jednostkach 2.000
– nabycie aktywów finansowych 2.000
– udzielone pożyczki długoterminowe

4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości
5. Inne wydatki inwestycyjne 100 35
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -613 -2.656 -5.285
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 
I. Wpływy 69 503
1.  Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych  

instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 69 503

2. Kredyty i pożyczki
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych
4. Inne wpływy finansowe
II. Wydatki 5.579 1.200 1.699
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 5.578 1.200 1.200
3.  Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4. Spłaty kredytów i pożyczek 470
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8. Odsetki 1 0 29
9. Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -5.510 -697 -1.699
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/–B.III+/-C.III) 1.460 7.159 1.948
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 1.460 7.159 1.948

– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 
F. Środki pieniężne na początek okresu 15.645 8.486 6.498
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym: 17.105 15.645 8.446

– o ograniczonej możliwości dysponowania 5.206 3.391 328

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Noty objaśniające do skonsolidowanego bilansu

Nota 1.1 (do pozycji I.1 aktywów)

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE  w tys. zł 31.12.2003 r. 31.12.2002 r. 31.12.2001 r.
a) koszty zakończonych prac rozwojowych
b) wartość firmy
c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: 353 1.577 1.540

– oprogramowanie komputerowe 202 315 207
d) inne wartości niematerialne i prawne 63 18 19
e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne razem 416 1.595 1.559
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Nota 1.2 (do pozycji I.1 aktywów)

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (wg grup rodzajowych) 2003 ROK  w tys. zł

Wyszczególnienie

a b c d e

Wartości 
niematerial-
ne i prawne 

razem

koszty 
zakończo-
nych prac 
rozwojo-

wych

wartość  
firmy

nabyte koncesje, patenty, 
licencje i podobne warto-

ści, w tym:
inne  

wartości 
niematerial-
ne i prawne

zaliczki na 
wartości 

niematerial-
ne i prawne 

oprogramo-
wanie kom-
puterowe

a)  wartość brutto  
wartości niematerial-
nych i prawnych na 
początek okresu

1.872 915 1.139 3.011

b) zwiększenia (z tytułu) 216 17 70 286
– nabycia 216 17 70 286

c) zmniejszenia (z tytułu) 1.051 295 1.116 2.167
– likwidacji 1.051 295 1.116 2.167

d)  wartość brutto  
wartości niematerial-
nych i prawnych  
na koniec okresu

1.037 637 93 1.130

e)  skumulowana amor-
tyzacja  (umorzenie) 
na początek okresu

1.275 587 1.121 2.396

f)  amortyzacja za okres  
(z tytułu) 459 142 26 485

– amortyzacja planowa 459 142 26 485
– likwidacji -1.051 -295 -1.116 -2.167

g)  skumulowana amor-
tyzacja (umorzenie) 
na koniec okresu

683 434 31 714

h)  odpisy z tytułu trwa-
łej utraty wartości  
na początek okresu
– zwiększenie 
– zmniejszenie

i)  odpisy z tytułu trwałej 
utraty wartości  
na koniec okresu

j)  wartość netto  
wartości niematerial-
nych i prawnych  
na koniec okresu

354 202 62 416

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (wg grup rodzajowych) 2002 ROK  w tys. zł

Wyszczególnienie

a b c d e

Wartości 
niematerial-
-ne i prawne 

razem

koszty 
zakończo-
nych prac 
rozwojo-

wych

wartość 
firmy

nabyte koncesje, patenty, 
licencje i podobne warto-

ści, w tym:
inne  

wartości 
niematerial-
ne i prawne

zaliczki na 
wartości 

niematerial-
ne i prawne 

oprogramo-
wanie kom-
puterowe

a)  wartość brutto  
wartości niematerial-
nych i prawnych  
na początek okresu

2.911 877 1.111 4.022

b) zwiększenia (z tytułu) 669 80 29 698
 – nabycia 669 80 29 698

c) zmniejszenia (z tytułu)
    – likwidacji
d)  wartość brutto  

wartości niematerial-
nych i prawnych  
na koniec okresu

3.581 957 1.139 4.720
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ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (wg grup rodzajowych) 2002 ROK  w tys. zł

Wyszczególnienie

a b c d e

Wartości 
niematerial-
ne i prawne 

razem

koszty 
zakończo-
nych prac 
rozwojo-

wych

wartość 
firmy

nabyte koncesje, patenty, 
licencje i podobne warto-

ści, w tym:
inne  

wartości 
niematerial-
ne i prawne

zaliczki na 
wartości 

niematerial-
ne i prawne 

oprogramo-
wanie kom-
puterowe

e)  skumulowana amor-
tyzacja  (umorzenie) 
na początek okresu

1.056 356 1.092 2.148

f)  amortyzacja za okres  
(z tytułu) 948 287 29 977

– amortyzacja planowa 948 287 29 977
– likwidacji

g)  skumulowana amor-
tyzacja (umorzenie) 
na koniec okresu

2.004 642 1.121 3.125

h)  odpisy z tytułu trwa-
łej utraty wartości  
na początek okresu
– zwiększenie 
– zmniejszenie

i)  odpisy z tytułu trwałej 
utraty wartości  
na koniec okresu

j)  wartość netto  
wartości niematerial-
nych i prawnych  
na koniec okresu

1.577 315 18 1.595

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (wg grup rodzajowych) 06.2000-2001 ROK  w tys. zł

Wyszczególnienie

a b c d e

Wartości 
niematerial-
ne i prawne 

razem

koszty 
zakończo-
nych prac 
rozwojo-

wych

wartość 
firmy

nabyte koncesje, patenty, 
licencje i podobne warto-

ści, w tym:
inne  

wartości 
niematerial-
ne i prawne

zaliczki  
na wartości 
niematerial-
ne i prawne 

oprogramo-
wanie kom-
puterowe

a)  wartość brutto  
wartości niematerial-
nych i prawnych  
na początek okresu

347 152 1.060 1.407

b) zwiększenia (z tytułu) 3.121 345 50 3.171
 – nabycia 3.121 345 50 3.171

c) zmniejszenia (z tytułu) 966 30 0 966
    – likwidacji 966 30 0 966
d)  wartość brutto  

wartości niematerial-
nych i prawnych  
na koniec okresu

2.502 468 1.110 3.612

e)  skumulowana amor-
tyzacja  (umorzenie) 
na początek okresu

163 68 530 693

f)  amortyzacja za okres  
(z tytułu) 939 223 562 1.501

– amortyzacja planowa 939 223 562 1.501
– likwidacji -141 -30 -0 -141

g)  skumulowana amor-
tyzacja (umorzenie) 
na koniec okresu

961 261 1.091 2.053

h)  odpisy z tytułu trwa-
łej utraty wartości na 
początek okresu
– zwiększenie 
– zmniejszenie

i)  odpisy z tytułu trwałej 
utraty wartości  
na koniec okresu

j)  wartość netto  
wartości niematerial-
nych i prawnych na 
koniec okresu

1.540 207 19 1.559
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Nota 1.3 (do pozycji I.1 aktywów)

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA 
WŁASNOŚCIOWA)   w tys. zł 31.12.2003 r. 31.12.2002 r. 31.12.2001 r.

a) własne 416 1.595 1.559
b)  używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy,  

w tym umowy leasingu
Wartości niematerialne i prawne razem 416 1.595 1.559

Nota 2.1 (do pozycji I.2 aktywów)

WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK  
PODPORZĄDKOWANYCH  w tys. zł 31.12.2003 r. 31.12.2002 r. 31.12.2001 r.

a) wartość firmy – jednostki zależne 58 317 412
b) wartość firmy – jednostki współzależne
c) wartość firmy – jednostki stowarzyszone
Wartość firmy jednostek podporządkowanych razem 58 317 412

Nota 2.2 (do pozycji I.2 aktywów)

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY 
– JEDNOSTKI ZALEŻNE  w tys. zł 31.12.2003 r. 31.12.2002 r. 31.12.2001 r.

a) wartość firmy brutto na początek okresu 600 573
b) zwiększenia (z tytułu) 27 573

– włączenie do konsolidacji spółek nabytych w okresach  
poprzednich 573

– zakup spółki i włączenie do konsolidacji 27
c) zmniejszenia (z tytułu) 418

– sprzedaż spółek i wyłączenie ich z konsolidacji 418
d) wartość firmy brutto na koniec okresu 182 600 573
e) odpis wartości firmy na początek okresu 282 161
f)  odpis wartości firmy za okres (z tytułu) -158 122 161

–  odpis bieżący 37 122 161
–   korekta odpisów z tytułu sprzedaży spółek i wyłączenia ich  

z konsolidacji -195

g) odpis wartości firmy na koniec okresu 124 283 161
h) wartość firmy netto na koniec okresu 58 317 412

Wartość firmy z konsolidacji dla każdego podmiotu – spółki zależne

GALKOM SP. Z O.O.  w tys. zł 31.12.2003 r. 31.12.2002 r. 31.12.2001 r.
a) wartość firmy brutto na początek okresu 249 249
b) zwiększenia (z tytułu) 249

– włączenie do konsolidacji 249
c) zmniejszenia (z tytułu) 249

– sprzedaż spółek i wyłączenie ich z konsolidacji 249
d) wartość firmy brutto na koniec okresu 249 249
e) odpis wartości firmy na początek okresu 116 67
f)  odpis wartości firmy za okres (z tytułu) -116 49 67

–  odpis bieżący 49 67
–   korekta odpisów z tytułu sprzedaży spółek i wyłączenia ich z kon-

solidacji -116

g) odpis wartości firmy na koniec okresu 116 67
h) wartość firmy netto na koniec okresu 133 183
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ABAS S.A. 31.12.2003 r. 31.12.2002 r. 31.12.2001 r.
a) wartość firmy brutto na początek okresu 155 155
b) zwiększenia (z tytułu) 155

– włączenie do konsolidacji 155
c) zmniejszenia (z tytułu)

– sprzedaż spółek i wyłączenie ich z konsolidacji
d) wartość firmy brutto na koniec okresu 155 155 155
e) odpis wartości firmy na początek okresu 80 49
f)  odpis wartości firmy za okres (z tytułu) 31 31 49

–  odpis bieżący 31 31 49
–   korekta odpisów z tytułu sprzedaży spółek i wyłączenia ich  

z konsolidacji
g) odpis wartości firmy na koniec okresu 111 80 49
h) wartość firmy netto na koniec okresu 44 75 106

ARMA SP. Z O.O.  w tys. zł 31.12.2003 r. 31.12.2002 r. 31.12.2001 r.
a) wartość firmy brutto na początek okresu 168 168
b) zwiększenia (z tytułu) 168

– włączenie do konsolidacji 168
c) zmniejszenia (z tytułu) 168

– sprzedaż spółek i wyłączenie ich z konsolidacji 168
d) wartość firmy brutto na koniec okresu 168 168
e) odpis wartości firmy na początek okresu 78 45
f)  odpis wartości firmy za okres (z tytułu) -78 33 45

–  odpis bieżący 33 45
–   korekta odpisów z tytułu sprzedaży spółek i wyłączenia ich z kon-

solidacji -78

g) odpis wartości firmy na koniec okresu 78 45
h) wartość firmy netto na koniec okresu 90 123

COMP SOFT SP. Z O.O.  w tys. zł 31.12.2003 r. 31.12.2002 r. 31.12.2001 r.
a) wartość firmy brutto na początek okresu 27
b) zwiększenia (z tytułu) 27

– włączenie do konsolidacji 27
c) zmniejszenia (z tytułu)

– sprzedaż spółek i wyłączenie ich z konsolidacji
d) wartość firmy brutto na koniec okresu 27 27
e) odpis wartości firmy na początek okresu 7
f)  odpis wartości firmy za okres (z tytułu) 6 7

–  odpis bieżący 6 7
–   korekta odpisów z tytułu sprzedaży spółek i wyłączenia ich  

z konsolidacji
g) odpis wartości firmy na koniec okresu 13 7
h) wartość firmy netto na koniec okresu 14 20

Nota 3.1 (do pozycji I.3 aktywów)

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE  w tys. zł 31.12.2003 r. 31.12.2002 r. 31.12.2001 r.
a) środki trwałe, w tym: 5.181 4.515 3.431

– grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
– budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 1.196 964 395
– urządzenia techniczne i maszyny 1.219 843 977
– środki transportu 2.417 2.275 1.826
– inne środki trwałe 349 433 233

b) środki trwałe w budowie 38
c) zaliczki na środki trwałe w budowie 15 8
Rzeczowe aktywa trwałe razem 5.181 4.530 3.477
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Nota 3.2 (do pozycji I.3 aktywów)

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (wg grup rodzajowych) 2003 ROK  w tys. zł

Wyszczególnienie

– grunty  
(w tym 
prawo 

wieczystego 
użytkowania 

gruntu)

– budynki, 
lokale 

i obiekty 
inżynierii 
lądowej  
i wodnej

– urządze-
nia tech-
niczne 

i maszyny

– środki 
transportu

– inne 
środki  
trwałe

Środki  
trwałe 
razem

a)  wartość brutto środków trwałych  
na początek okresu 985 3.593 3.557 778 8.913

b) zwiększenia (z tytułu) 342 1.245 1.113 63 2.764
– nabycia 342 1.245 1.113 63 2.764

c) zmniejszenia (z tytułu) 0 224 377 15 616
– likwidacji 0 224 377 15 616

d)  wartość brutto środków trwałych  
na koniec okresu 1.326 4.615 4.294 826 11.061

e)  skumulowana amortyzacja  
(umorzenie) na początek okresu 21 2.795 1.284 353 4.453

f) amortyzacja za okres (z tytułu) 110 805 809 133 1.857
– umorzenia środków 110 805 809 133 1.857
– likwidacja środków 0 -206 -215 -8 -429

g)  skumulowana amortyzacja  
(umorzenie) na koniec okresu 131 3.395 1.877 478 5.881

h)  odpisy z tytułu trwałej utraty  
wartości na początek okresu
– zwiększenie 
– zmniejszenie

i)  odpisy z tytułu trwałej utraty wartości 
na koniec okresu

j)  wartość netto środków trwałych  
na koniec okresu 1.196 1.219 2.417 349 5.181

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (wg grup rodzajowych) 2002 ROK  w tys. zł

Wyszczególnienie

– grunty  
(w tym 
prawo 

wieczystego 
użytkowania 

gruntu)

– budynki, 
lokale 

i obiekty 
inżynierii 
lądowej  
i wodnej

– urządze-
nia tech-
niczne 

i maszyny

– środki 
transportu

inne 
środki  
trwałe

Środki  
trwałe 
razem

a)  wartość brutto środków trwałych  
na początek okresu 492 3.546 2.759 575 7.372

b) zwiększenia (z tytułu) 985 793 1.289 330 3.397
– nabycia 985 793 1.289 330 3.397

c) zmniejszenia (z tytułu) 493 394 438 38 1.362
– likwidacji 493 394 438 38 1.362

d)  wartość brutto środków trwałych  
na koniec okresu 985 3.945 3.611 867 9.407

e)  skumulowana amortyzacja  
(umorzenie) na początek okresu 97 2.572 938 359 3.966

f) amortyzacja za okres (z tytułu) 65 876 631 102 1.676
– umorzenia środków 65 876 631 102 1.676
– likwidacja środków -142 -346 -234 -27 -749

g)  skumulowana amortyzacja  
(umorzenie) na koniec okresu 21 3.102 1.336 434 4.893

h)  odpisy z tytułu trwałej utraty  
wartości na początek okresu
– zwiększenie 
– zmniejszenie

i)  odpisy z tytułu trwałej utraty wartości 
na koniec okresu

j)  wartość netto środków trwałych  
na koniec okresu 964 843 2.275 433 4.515
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ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (wg grup rodzajowych) 06.2000-2001 ROK  w tys. zł

Wyszczególnienie

– grunty  
(w tym 
prawo 

wieczystego 
użytkowania 

gruntu)

– budynki, 
lokale 

i obiekty 
inżynierii 
lądowej  
i wodnej

– urządze-
nia tech-
niczne 

i maszyny

– środki 
transportu

– inne 
środki  
trwałe

Środki  
trwałe 
razem

a)  wartość brutto środków trwałych  
na początek okresu 241 2.512 1.701 439 4.892

b) zwiększenia (z tytułu) 331 1.209 1.600 166 3.306
– nabycia 331 1.209 1.600 166 3.306

c) zmniejszenia (z tytułu) 79 224 510 25 838
– likwidacji 79 224 510 25 838

d)  wartość brutto środków trwałych  
na koniec okresu 492 3.496 2.792 580 7.360

e)  skumulowana amortyzacja  
(umorzenie) na początek okresu 39 1.394 562 242 2.237

f) amortyzacja za okres (z tytułu) 69 1.320 686 130 2.206
– umorzenia środków 69 1.320 686 130 2.206
– likwidacja środków -10 -195 -283 -25 -514

g)  skumulowana amortyzacja  
(umorzenie) na koniec okresu 97 2.519 966 347 3.929

h)  odpisy z tytułu trwałej utraty  
wartości na początek okresu
– zwiększenie 
– zmniejszenie

i)  odpisy z tytułu trwałej utraty wartości 
na koniec okresu

j)  wartość netto środków trwałych  
na koniec okresu 395 977 1.826 233 3.431

Nota 3.3 (do pozycji I.3 aktywów)

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE  
(STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)  w tys. zł 31.12.2003 r. 31.12.2002 r. 31.12.2001 r.

a) własne 5.181 4.530 3.477
b)  używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy,  

w tum umowy leasingu
Środki trwałe bilansowe razem 5.181 4.530 3.477

Środki trwałe wykazywane pozabilansowo nie występują.

Nota 4.1 (do pozycji I.5 aktywów)

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE  w tys. zł 31.12.2003 r. 31.12.2002 r. 31.12.2001 r.
a)  w jednostkach zależnych i współzależnych niepodlegających  

konsolidacji 400 404 909

– udziały lub akcje 400 404 909
– dłużne papiery wartościowe
– inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

b)  w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych  
wycenianych metodą praw własności 124

– udziały lub akcje 124
– dłużne papiery wartościowe
– inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

c) w pozostałych jednostkach 52 2 2
– udziały lub akcje 52 2 2
– dłużne papiery wartościowe
– inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

Długoterminowe aktywa finansowe razem 452 530 911
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Nota 4.2 (do pozycji I.5 aktywów)

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW 
FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)  w tys. zł 31.12.2003 r. 31.12.2002 r. 31.12.2001 r.

a) stan na początek okresu 530 911 425
– udziały 130 511 25
– akcje 400 400 400

b) zwiększenia (z tytułu) 52 124 505
–  nabycie udziałów lub akcji w pozostałych jednostkach 52 505
–   przeniesienie wartości udziałów oraz wycena metodą praw  

własności 124

c) zmniejszenia (z tytułu) 130 505 19
– włączenie spółki zależnej do konsolidacji metodą pełną 505
– przeniesienie udziałów
– aktualizacja wartości udziałów
– likwidacja spółki 124
– sprzedaży udziałów 6 19

d) stan na koniec okresu 452 530 911
– udziały 130 511
– akcje 452 400 400

Nota 4.3 (do pozycji I.5 aktywów)

UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH na 31.12.2003 r.  w tys. zł

Lp.

a b c d e f g h

nazwa  
jednostki siedziba

przedmiot 
przedsię-
biorstwa

kapitał własny jed-
nostki, w tym:

% posiada-
nego kapi-
tału zakła-

dowego

udział 
w ogól-
nej licz-

bie głosów 
na Walnym 

zgroma-
dzeniu

nieopłaco-
na przez 
emiten-

ta wartość 
udziałów/ 

akcji

otrzymane 
lub należne 

dywiden-
dy za ostat-
ni rok obro-

towy

kapitał 
zakładowy

1
Bank Polskiej 
Spółdzielczości 
S.A.

Warszawa działalność 
bankowa 210.447 133.247 0,02 0,02 52
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Nota 4.5 (do pozycji I.5 aktywów)

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE 
AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)  w tys. zł 31.12.2003 r. 31.12.2002 r. 31.12.2001 r.

a) w walucie polskiej 452 530 911
b) w walutach obcych (wg walut po przeliczeniu na zł)
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finan-
sowe razem 452 530 911

Nota 4.6 (do pozycji I.5 aktywów)

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE 
AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)  w tys. zł 31.12.2003 r. 31.12.2002 r. 31.12.2001 r.

A.  Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach  
(wartość bilansowa)
a) akcje (wartość bilansowa):

– korekty aktualizujące wartość (za okres)
– wartość na początek okresu
– wartość według cen nabycia

b) obligacje (wartość bilansowa):
– korekty aktualizujące wartość (za okres)
– wartość na początek okresu
– wartość według cen nabycia

c) inne – wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
– korekty aktualizujące wartość (za okres)
– wartość na początek okresu
– wartość według cen nabycia

B.  Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach  
pozagiełdowych (wartość bilansowa) 
 a) akcje (wartość bilansowa):

– korekty aktualizujące wartość (za okres)
– wartość na początek okresu
– wartość według cen nabycia

 b) obligacje (wartość bilansowa):
– korekty aktualizujące wartość (za okres)
– wartość na początek okresu
– wartość według cen nabycia

 c) inne – wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
– korekty aktualizujące wartość (za okres)
– wartość na początek okresu
– wartość według cen nabycia

C.  Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku  
regulowanym (wartość bilansowa) 400 528 909

 a) akcje (wartość bilansowa): 400 528 909
– korekty aktualizujące wartość (za okres)
– wartość na początek okresu
– wartość według cen nabycia 400 528 909

 b) obligacje (wartość bilansowa):
– korekty aktualizujące wartość (za okres)
– wartość na początek okresu
– wartość według cen nabycia

 c) inne – wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
– udzielone pożyczki
– korekty aktualizujące wartość (za okres)
– wartość na początek okresu
– wartość według cen nabycia

D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 52 2 2
a) akcje i udziały (wartość bilansowa): 52 2 2

– korekty aktualizujące wartość (za okres)
– wartość na początek okresu
– wartość według cen nabycia 52 2 2
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PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE 
AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)  w tys. zł 31.12.2003 r. 31.12.2002 r. 31.12.2001 r.

b) obligacje (wartość bilansowa):
– korekty aktualizujące wartość (za okres)
– wartość na początek okresu
– wartość według cen nabycia

c) inne – wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
– korekty aktualizujące wartość (za okres)
– wartość na początek okresu
– wartość według cen nabycia

Wartość według cen nabycia razem
Wartość na początek okresu razem
Korekty aktualizujące wartość (za okres) razem
Wartość bilansowa razem 452 530 911

Nota 4.7 (do pozycji I.5 aktywów)

UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE  
(STRUKTURA WALUTOWA)  w tys. zł 31.12.2003 r. 31.12.2002 r. 31.12.2001 r.

a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut po przeliczeniu na zł)
Udzielone pożyczki długoterminowe razem – – –

Nota 5.1 (do pozycji I.6 aktywów)

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO  
PODATKU DOCHODOWEGO  w tys. zł 31.12.2003 r. 31.12.2002 r. 31.12.2001 r.

1.  Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego  
na początek okresu, w tym: 140

a) odniesionych na wynik finansowy (z tytułu) 140
– utworzonych rezerw na niewykorzystane urlopy 54
– straty podatkowej w jednostce zależnej 84
– niewypłaconych umów cywilno-prawnych 0
– odpisu aktualizującego wartość należności 2

b) odniesionych na kapitał własny
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy

2. Zwiększenia 120 153
a)  odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi  

różnicami przejściowymi (z tytułu) 103 69

–  odpisu aktualizującego należności dotyczących b.r. 9 15
–  odpisu aktualizującego należności dotyczących ub.r. 1
–  utworzenia rezerwy na niewykorzystane urlopy 46 54
–   utworzenia rezerwy na naprawy gwarancyjne oprogramowania 

własnego 32

–  utworzenia rezerwy na odprawy emerytalne pracowników 15
–  niewypłaconych umów cywilno-prawnych 0 0

b)  odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą  
podatkową (z tytułu) 17 84

–  powstałej straty podatkowej w jednostce zależnej 17 84
c)  odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami 

przejściowymi (z tytułu)
d)  odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową  

(z tytułu)
e)  odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku  

z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
3. Zmniejszenia 43

a)  odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi  
różnicami przejściowymi (z tytułu) 19

– zmiany stawki podatkowej 16
– odwrócenia się różnic przejściowych 3

b)  odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą  
podatkową (z tytułu) 24
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ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO  
PODATKU DOCHODOWEGO  w tys. zł 31.12.2003 r. 31.12.2002 r. 31.12.2001 r.

– zmiany stawki podatkowej 24
c)  odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami 

przejściowymi (z tytułu)
d)  odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową  

(z tytułu)
e)  odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku  

z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
4.  Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego  

na koniec okresu razem, w tym: 217 153

a) odniesionych na wynik finansowy 217 35
b) odniesionych na kapitał własny
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy

Zwiększenia z tytułu: 120 69
–  odpisu aktualizującego należności dotyczących b.r. 9 15
–  odpisu aktualizującego należności dotyczących ub.r. 1
–  utworzenia rezerwy na niewykorzystane urlopy 46 54
–   utworzenia rezerwy na naprawy gwarancyjne oprogramowania 

własnego 32

–  utworzenia rezerwy na odprawy emerytalne pracowników 15
–  niewypłaconych umów cywilno–prawnych 0 0
– powstałej straty podatkowej w jednostce zależnej 17

Zmniejszenia z tytułu: 19
– zmiany stawki podatkowej 16
– odwrócenia się różnic przejściowych 3

Nota 5.2 (do pozycji I.6 aktywów)

UJEMNE RÓŻNICE PRZEJŚCIOWE  w tys. zł data  
wygaśnięcia 31.12.2003 r. 31.12.2002 r. 31.12.2001 r.

1. Aktywa 49 56
a) odpis aktualizujący należności b.r. 2004 46 56
b) odpis aktualizujący należności ub.r. 2004 3 0

2. Pasywa 693 201
a) utworzona rezerwa na niewykorzystane urlopy 2004 441 200
b)  utworzona rezerwa na naprawy gwarancyjne  

oprogramowania własnego 2004 170 0

c)  utworzona rezerwa na odprawy emerytalne  
pracowników do wygaśnięcia 80 0

d) niewypłacone umowy cywilno-prawne 2004 2 1
3.  Odniesione na wynik finansowy okresu w związku 

ze stratą podatkową jednostki zależnej 2007 399 310

Ujemne różnice przejściowe razem 1.141 567

Nota 5.3 (do pozycji I.6 aktywów)

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE  w tys. zł 31.12.2003 r. 31.12.2002 r. 31.12.2001 r.
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów 24 41 11

– rozliczenia opłat leasingowych 24 41 11
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe
Inne rozliczenia międzyokresowe razem 24 41 11

Nota 6 (do pozycji II.1 aktywów)

ZAPASY  w tys. zł 31.12.2003 r. 31.12.2002 r. 31.12.2001 r.
a) materiały
b) półprodukty i produkty w toku 268 256
c) produkty gotowe
d) towary 931 1.603 2.064
e) zaliczki na dostawy 118 72 17
Zapasy razem 1.317 1.931 2.081
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Nota 7.1 (do pozycji II.2 aktywów)

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE  w tys. zł 31.12.2003 r. 31.12.2002 r. 31.12.2001 r.
a) od jednostek powiązanych 1 5

– z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1 5
 – do 12 miesięcy 1 5
 – powyżej 12 miesięcy

–  inne
–  dochodzone na drodze sądowej

b) należności od pozostałych jednostek 15.258 15.343 11.336
 –  z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 13.795 14.337 9.906

– do 12 miesięcy 13.795 14.337 9.906
– powyżej 12 miesięcy

 –   z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych  
i zdrowotnych oraz innych świadczeń 173 170 91

 –  inne 1.262 836 1.339
 –  dochodzone na drodze sądowej 28

Należności krótkoterminowe netto razem 15.258 15.344 11.341
c) odpisy aktualizujące wartość należności 134 137 171
Należności krótkoterminowe brutto razem 15.392 15.481 11.512

Nota 7.2 (do pozycji II.2 aktywów)

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK 
POWIĄZANYCH  w tys. zł 31.12.2003 r. 31.12.2002 r. 31.12.2001 r.

a) z tytułu dostaw i usług, w tym: 1 5
– od jednostek zależnych
– od jednostek współzależnych
– od jednostek stowarzyszonych
– od znaczącego inwestora
– od jednostki dominującej 1 5

b) inne, w tym:
– od jednostek zależnych
– od jednostek współzależnych
– od jednostek stowarzyszonych
– od znaczącego inwestora
– od jednostki dominującej

c) dochodzone na drodze sądowej, w tym:
 – od jednostek zależnych
 – od jednostek współzależnych
 – od jednostek stowarzyszonych
 – od znaczącego inwestora
 – od jednostki dominującej

Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto razem 1 5
d) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto 
razem 1 5

Nota 7.3 (do pozycji II.2 aktywów)

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ 
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH  w tys. zł 31.12.2003 r. 31.12.2002 r. 31.12.2001 r.

Stan na początek okresu 41 26 16
a) zwiększenia (z tytułu) 121 120 174

 –  odpis na należności przeterminowane 110 96 174
 –   opis na należności skierowane na drogę postępowania  

egzekucyjnego 11 24

b) zmniejszenia (z tytułu) 28 9 19
 – odpisanie należności nieściągalnej 21
 – umorzenie należności 4
 – spłata należności 3 9 19

Stan odpisów aktualizujących wartość należności  
krótkoterminowych na koniec okresu 134 137 171
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Nota 7.4 (do pozycji II.2 aktywów)

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO  
(STRUKTURA WALUTOWA)  w tys. zł 31.12.2003 r. 31.12.2002 r. 31.12.2001 r.

a) w walucie polskiej 15.392 15.481 11.497
b) w walutach obcych (wg walut po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta    USD 4

zł 15
Należności krótkoterminowe razem 15.392 15.481 11.512

Nota 7.5 (do pozycji II.2 aktywów)

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO)  
– O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO  
OKRESIE SPŁATY  w tys. zł

31.12.2003 r. 31.12.2002 r. 31.12.2001 r.

a) do 1 miesiąca 12.671 13.125 8.377
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 56 109 576
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 183
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku
e) powyżej 1 roku
f) należności przeterminowane 1.187 1.240 946
Należności z tytułu dostaw i usług razem (brutto) 13.914 14.474 10.082
g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług 119 136 171
Należności z tytułu dostaw i usług razem (netto) 13.795 14.338 9.911
Należności z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 3 miesięcy związane są z normalnym tokiem sprzedaży.

Nota 7.6 (do pozycji II.2 aktywów)

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE 
(BRUTTO) – Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI  
NIESPŁACONE W OKRESIE  w tys. zł

31.12.2003 r. 31.12.2002 r. 31.12.2001 r.

a) do 1 miesiąca 160 453 35
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 794 146 158
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 62 174 501
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 4 392 93
e) powyżej 1 roku 167 75 159
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane razem (brutto) 1.187 1.240 946
f)  odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw  

i usług, przeterminowane 119 136 171

Należności z tytułu dostaw i usług razem (netto) 1.068 1.104 775

Nota 8 (do pozycji II.2 aktywów)

NALEŻNOŚCI PRZETERMINOWANE ORAZ NALEŻNOŚCI SPORNE  
(Z PODZIAŁEM WEDŁUG TYTUŁÓW)  w tys. zł 31.12.2003 r. 31.12.2002 r. 31.12.2001 r.

A. Należności przeterminowane brutto, w tym: 1.201 1.241 947
1. z tytułu dostaw towarów i usług 1.158 1.185 918

– do których nie dokonano odpisów aktualizacyjnych 1.047 1.090 762
– objęte odpisami aktualizacyjnymi 111 95 156

2. skierowane na drogę postępowania egzekucyjnego 43 54 29
– do których nie dokonano odpisów aktualizacyjnych 21 14 13
– objęte odpisami aktualizacyjnymi 22 40 16

3. pozostałe należności 2
– do których nie dokonano odpisów aktualizacyjnych
– objęte odpisami aktualizacyjnymi 2

Na dzień 31 grudnia 2003 w Grupie nie wystąpiły należności sporne.
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Nota 9.1 (do pozycji II.3 aktywów)

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE  w tys. zł 31.12.2003 r. 31.12.2002 r. 31.12.2001 r.
a) w jednostkach zależnych

 – udziały lub akcje 
 – należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
 – dłużne papiery wartościowe
 – inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
 – udzielone pożyczki
 – inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

b) w jednostkach współzależnych
 – udziały lub akcje 
 – należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
 – dłużne papiery wartościowe
 – inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
 – udzielone pożyczki
 – inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

c) w jednostkach stowarzyszonych
 – udziały lub akcje 
 – należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
 – dłużne papiery wartościowe
 – inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
 – udzielone pożyczki
 – inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

d) w znaczącym inwestorze
 – udziały lub akcje 
 – należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
 – dłużne papiery wartościowe
 – inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
 – udzielone pożyczki
 – inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

e) w jednostce dominującej
 – udziały lub akcje 
 – należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
 – dłużne papiery wartościowe
 – inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
 – udzielone pożyczki
 – inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

f) w pozostałych jednostkach 2.000
 – udziały lub akcje 2.000
 – należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
 – dłużne papiery wartościowe
 – inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
 – udzielone pożyczki
 – inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

g) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 17.105 15.645 8.446
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach 17.105 15.645 8.446
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne

Krótkoterminowe aktywa finansowe razem 19.105 15.645 8.446

Kwota 5.206 tys. zł stanowi zabezpieczenie gwarancji bankowej dotyczącej należytego wykonania umowy handlo-
wej i obciążona jest blokadą rachunku.
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Nota 9.2 (do pozycji II.3 aktywów)

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE 
AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)   w tys. zł 31.12.2003 r. 31.12.2002 r. 31.12.2001 r.

a) w walucie polskiej 2.000
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa 
finansowe razem 2.000 – –

Nota 9.3 (do pozycji II.3 aktywów)

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE 
AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)  w tys. zł 31.12.2003 r. 31.12.2002 r. 31.12.2001 r.

A.  Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach  
(wartość bilansowa)
a) akcje (wartość bilansowa):

– wartość godziwa
– wartość rynkowa
– wartość według cen nabycia

b) obligacje (wartość bilansowa):
– wartość godziwa
– wartość rynkowa
– wartość według cen nabycia

c) inne – wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
– wartość godziwa
– wartość rynkowa
– wartość według cen nabycia

B.  Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdo-
wych (wartość bilansowa)
a) akcje (wartość bilansowa):

– wartość godziwa
– wartość rynkowa
– wartość według cen nabycia

 b) obligacje (wartość bilansowa):
– wartość godziwa
– wartość rynkowa
– wartość według cen nabycia

c) inne – wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
– wartość godziwa
– wartość rynkowa
– wartość według cen nabycia

C.  Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowa-
nym (wartość bilansowa)

a) akcje (wartość bilansowa):
– wartość godziwa
– wartość rynkowa
– wartość według cen nabycia

b) obligacje (wartość bilansowa):
– wartość godziwa
– wartość rynkowa
– wartość według cen nabycia

c) inne – wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
– wartość godziwa
– wartość rynkowa
– wartość według cen nabycia

D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)
a) akcje i udziały (wartość bilansowa): 2.000

– wartość godziwa
– wartość rynkowa
– wartość według cen nabycia 2.000
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PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE 
AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)  w tys. zł 31.12.2003 r. 31.12.2002 r. 31.12.2001 r.

b) obligacje (wartość bilansowa):
– wartość godziwa
– wartość rynkowa
– wartość według cen nabycia

c) inne – wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
– wartość godziwa
– wartość rynkowa
– wartość według cen nabycia

Wartość według cen nabycia razem
Wartość na początek okresu razem
Korekty aktualizujące wartość (za okres) razem
Wartość bilansowa razem 2.000 – –

Nota 9.4 (do pozycji II.3 aktywów)

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE  
(STRUKTURA WALUTOWA)  w tys. zł 31.12.2003 r. 31.12.2002 r. 31.12.2001 r.

a) w walucie polskiej 17.105 15.645 8.446
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne razem 17.105 15.645 8.446

Nota 10 (do pozycji II.4 aktywów)

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE  w tys. zł 31.12.2003 r. 31.12.2002 r. 31.12.2001 r.
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 308 245 126

 – ubezpieczenia 83 73 68
 – reklama publiczna 50
 – prenumeraty 2 8 6
 – opieka serwisowa i prawa do aktualizacji oprogramowania 42 63 16
 – podatek VAT podlegający odliczeniu w przyszłych okresach 93 85 10
 – usługa pośrednictwa 10
 – koszty organizacji spółki akcyjnej 1
 – pozostałe 38 16 15

b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 110 11
 – rozliczenie przychodów dotyczących okresu sprawozdawczego 110 11

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe razem 418 256 126

Nota 11 (do pozycji I.1 pasywów)

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (struktura)  w tys. zł

Seria/ 
emisja

Rodzaj  
akcji

Rodzaj 
uprzywilejo-
wania akcji

Rodzaj 
ogranicze-
nia praw 
do akcji

Liczba  
akcji

Wartość 
serii/ emisji 
wg wartości 
nominalnej

Sposób 
pokrycia 
kapitału

Data  
rejestracji

Prawo do 
dywidendy 
(od daty)

A imienne 150.000 150 aport 7.07.1995 7.07.1995
A imienne 150.000 150 gotówka 7.07.1995 7.07.1995

Liczba akcji razem 300.000
Kapitał zakładowy razem 300
Wartość nominalna jednej akcji = 1 zł

Według stanu na dzień 31.12.2003 wysokość kapitału zakładowego Jednostki Dominującej wynosi 300 tys. zł, z te-
go poszczególni akcjonariusze posiadają:

1.  Adam Góral – kapitał w wysokości 150 tys. zł, co daje 150.000 głosów na WZA, 
co stanowi 50% wszystkich głosów na WZA

2.  COMP S.A. w Warszawie – kapitał w wysokości 150 tys. zł, co daje 150.000 głosów na WZA,  
co stanowi 50% wszystkich głosów na WZA
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Nota 12 (do pozycji I.4 pasywów)

KAPITAŁ ZAPASOWY  w tys. zł 31.12.2003 r. 31.12.2002 r. 31.12.2001 r.
Kapitał zapasowy na początek okresu
a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej
b) utworzony ustawowo
c)  utworzony zgodnie ze statutem/umową, ponad wymaganą  

ustawowo (minimalną) wartość 18.793 15.311 8.357

d) z dopłat akcjonariuszy/wspólników
e) inny (wg rodzaju)
Kapitał zapasowy razem 18.793 15.311 8.357

Nota 13 (do pozycji I.5 pasywów)

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY  w tys. zł 31.12.2003 r. 31.12.2002 r. 31.12.2001 r.
a) z tytułu aktualizacji środków trwałych
b) z tytułu zysków/ strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym:

– z wyceny instrumentów zabezpieczających
c) z tytułu podatku odroczonego
d) różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych
e) inny (wg rodzaju)

– z tytułu aktualizacji wartości udziałów spółek objętych konsolidacją 286 75
Kapitał z aktualizacji wyceny razem – 286 75

Nota 14 (do pozycji II pasywów)

ZMIANA STANU KAPITAŁÓW MNIEJSZOŚCI  w tys. zł 31.12.2003 r. 31.12.2002 r. 31.12.2001 r.
Stan na początek okresu 1.050 704
a) zwiększenia (z tytułu) -13 346 704

– włączenie spółek do konsolidacji 353 528
– udział w wyniku spółek -13 -7 176

b) zmniejszenia (z tytułu) 525
– sprzedaży spółek i wyłączenie ich z konsolidacji 525

Stan kapitałów mniejszości na koniec okresu 512 1.050 704

Nota 15.1 (do pozycji IV.1 pasywów)

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO  
PODATKU DOCHODOWEGO  w tys. zł 31.12.2003 r. 31.12.2002 r. 31.12.2001 r.

1.  Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego  
na początek okresu, w tym: 28 32 243

a) odniesionej na wynik finansowy 28 32 243
b) odniesionej na kapitał własny
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy

2. Zwiększenia 33 17
a)  odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic 

przejściowych (z tytułu) 33 17

– ustalonych na dzień bilansowy odsetek 18
– ustalonych na dzień bilansowy dodatnich różnic kursowych 1 2
– amortyzacji środków trwałych rozbieżnej z amortyzacją podatkową 14 15
– amortyzacji środków trwałych – ulga inwestycyjna

b)  odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami  
przejściowymi (z tytułu)

c)  odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku  
z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)

3. Zmniejszenia 17 21 211
a)  odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi  

różnicami przejściowymi (z tytułu) 17 21 211

– odwrócenia się różnic przejściowych 13 21 208
– zmiany stawek podatkowych 4 0 3

b)  odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami  
przejściowymi (z tytułu)
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ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO  
PODATKU DOCHODOWEGO  w tys. zł 31.12.2003 r. 31.12.2002 r. 31.12.2001 r.

c)  odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku  
z dodatnimi różnicami przejściowymi

4.  Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego  
na koniec okresu razem 44 28 32

a) odniesionej na wynik finansowy 44 28 32
b) odniesionej na kapitał własny
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy

Zwiększenia z tytułu: 33 17
– ustalonych na dzień bilansowy odsetek 18
– ustalonych na dzień bilansowy dodatnich różnic kursowych 1 2
– amortyzacji środków trwałych rozbieżnej z amortyzacją podatkową 14 15
– amortyzacji środków trwałych – ulga inwestycyjna

Zmniejszenia z tytułu: 17 21 211
– odwrócenia się różnic przejściowych 13 21 208
– zmiany stawek podatkowych 4 0 3

Nota 15.2 (do pozycji IV.1 pasywów)

DODATNIE RÓŻNICE PRZEJŚCIOWE  w tys. zł data  
wygaśnięcia 31.12.2003 r. 31.12.2002 r. 31.12.2001 r.

1. Aktywa 223 99 115
a) ustalonych na dzień bilansowy odsetek 2004 95
b)  amortyzacji środków trwałych rozbieżnej  

z amortyzacją podatkową do wygaśnięcia 122 56

c)  amortyzacji środków trwałych  
– ulga inwestycyjna do wygaśnięcia 6 43 115

2. Pasywa 7 5
a)  ustalonych na dzień bilansowy dodatnich różnic 

kursowych od zobowiązań 2004 7 5

Dodatnie różnice przejściowe razem 230 104 115

Nota 15.3 (do pozycji IV.1 pasywów)

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY  
NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE  
(WG TYTUŁÓW)  w tys. zł

31.12.2003 r. 31.12.2002 r. 31.12.2001 r.

a) stan na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu) 80

– utworzenia rezerwy na odprawy emerytalne pracowników 80
c) wykorzystanie
d) rozwiązanie
e) stan na koniec okresu 80

– rezerwa na odprawy emerytalne pracowników 80

Nota 15.4 (do pozycji IV.1 pasywów)

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW  
KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)  w tys. zł 31.12.2003 r. 31.12.2002 r. 31.12.2001 r.

a) stan na początek okresu 634 72
 – rezerwa na niewykorzystane urlopy 200
 – koszty dotyczące okresu sprawozdawczego 433 72

b) zwiększenia (z tytułu) 583 634 72
 – rezerwa na niewykorzystane urlopy 252 200
 – rezerwa na naprawy gwarancyjne oprogramowania własnego 170
 – koszty dotyczące okresu sprawozdawczego 161 434 72

c) wykorzystanie (z tytułu) 445 72
 – rozliczenia kosztów 434 72
 – wykorzystania części urlopów 11

d) rozwiązanie (z tytułu)
e) stan na koniec okresu 772 634 72

 – rezerwa na niewykorzystane urlopy 441 200
 – rezerwa na naprawy gwarancyjne oprogramowania własnego 170
 – koszty dotyczące okresu sprawozdawczego 161 434 72
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Nota 16.1 (do pozycji IV.3 pasywów)

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE  w tys. zł 31.12.2003 r. 31.12.2002 r. 31.12.2001 r.
a) wobec jednostek zależnych 57

 – kredyty i pożyczki, w tym:
 – długoterminowe w okresie spłaty

 – z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
 – z tytułu dywidend
 – inne zobowiązania finansowe, w tym:
 – z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 57

– do 12 miesięcy 57
– powyżej 12 miesięcy

 – zaliczki otrzymane na dostawy
 – zobowiązania wekslowe
 – inne (wg rodzaju)

b) wobec jednostek współzależnych
 – kredyty i pożyczki, w tym:

 – długoterminowe w okresie spłaty
 – z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
 – z tytułu dywidend
 – inne zobowiązania finansowe, w tym:
 – z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy

 – zaliczki otrzymane na dostawy
 – zobowiązania wekslowe
 – inne (wg rodzaju)

c) wobec jednostek stowarzyszonych
 – kredyty i pożyczki, w tym:

– długoterminowe w okresie spłaty
 – z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
 – z tytułu dywidend
 – inne zobowiązania finansowe, w tym:
 – z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy

 – zaliczki otrzymane na dostawy
 – zobowiązania wekslowe
 – inne (wg rodzaju)

d) wobec znaczącego inwestora
 – kredyty i pożyczki, w tym:

– długoterminowe w okresie spłaty
 – z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
 – z tytułu dywidend
 – inne zobowiązania finansowe, w tym:
 – z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy

 – zaliczki otrzymane na dostawy
 – zobowiązania wekslowe
 – inne (wg rodzaju)

e) wobec jednostki dominującej 108 80
 – kredyty i pożyczki, w tym:

– długoterminowe w okresie spłaty
 – z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
 – z tytułu dywidend
 – inne zobowiązania finansowe, w tym:
 – z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 108 80

– do 12 miesięcy 108 80
– powyżej 12 miesięcy

 – zaliczki otrzymane na dostawy
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ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE  w tys. zł 31.12.2003 r. 31.12.2002 r. 31.12.2001 r.
 – zobowiązania wekslowe
 – inne (wg rodzaju)

f) wobec pozostałych jednostek 12.568 15.670 10.195
 – kredyty i pożyczki, w tym: 283

– długoterminowe w okresie spłaty
 – z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
 – z tytułu dywidend
 – inne zobowiązania finansowe, w tym:
 – z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 9.746 11.986 8.364

– do 12 miesięcy 9.746 11.986 8.364
– powyżej 12 miesięcy

 – zaliczki otrzymane na dostawy 52
 – zobowiązania wekslowe
 – z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 2.683 3.333 1.433
 – z tytułu wynagrodzeń 1 264 60
 – inne (wg rodzaju) 86 87 55

g) fundusze specjalne (wg tytułów) 138 115 61
 – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 138 115 61

Zobowiązania krótkoterminowe razem 12.814 15.785 10.393

Nota 16.2 (do pozycji IV.3 pasywów)

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE  
(STRUKTURA WALUTOWA)  w tys. zł 31.12.2003 r. 31.12.2002 r. 31.12.2001 r.

a) w walucie polskiej 12.664 15.581 10.238
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 150 204 155
b1. jednostka/waluta    USD 33 34 36

zł 125 134 142
b2. jednostka/waluta   EUR 5 17

zł 24 70
b3. jednostka/waluta   KC 4 123

zł 1 13
pozostałe waluty w zł
Zobowiązania krótkoterminowe razem 12.814 15.785 10.393

Nota 17 (do pozycji IV.4 pasywów)

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE  w tys. zł 31.12.2003 r. 31.12.2002 r. 31.12.2001 r.
a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 61

–  długoterminowe
–  krótkoterminowe 61
–  koszty dotyczące okresu sprawozdawczego 38
–   koszty ekwiwalentów za niewykorzystany urlop dla zwolnionych 

pracowników
23

b) rozliczenia międzyokresowe przychodów 0 5
– długoterminowe
– krótkoterminowe 0 5
– ulga w podatku VAT z tytułu zakupu kasy fiskalnej 0 1
– naliczone na dzień bilansowy dodatnie różnice kursowe 4

Inne rozliczenia międzyokresowe razem 61 5

Nota 18 

WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ 31.12.2003 r. 31.12.2002 r. 31.12.2001 r.
a) wartość księgowa Grupy w tys. zł 28.237 22.784 17.159
b) istniejąca liczba akcji Jednostki Dominującej (szt.) 300.000 300.000 300.000
c) wartość księgowa Grupy na 1 akcję w zł 94 76 57

Rozwodniona wartość księgowa na 1 akcję nie różni się od wartości księgowej na 1 akcję.
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Noty objaśniające do skonsolidowanego rachunku zysków i strat

Nota 19.1 (do pozycji I.1 rachunku zysków i strat)

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW  
(STRUKTURA RZECZOWA – RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)  w tys. zł 2003 r. 2002 r. 06.2000 r.- 

-2001 r.
– licencje i oprogramowanie własne 14.634 13.681 21.991

– w tym: od jednostek powiązanych 5
– usługi 30.464 24.138 28.012

– w tym: od jednostek powiązanych 53 97
Przychody netto ze sprzedaży produktów razem 45.098 37.819 50.003

– w tym: od jednostek powiązanych 53 102

Nota 19.2 (do pozycji I.1 rachunku zysków i strat)

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW  
(STRUKTURA TERYTORIALNA)  w tys. zł 2003 r. 2002 r. 06.2000 r.- 

-2001 r.
a) kraj 45.096 37.753 48.914

– w tym: od jednostek powiązanych 53 102
– licencje i oprogramowanie własne 14.634 13.619 21.991

– w tym: od jednostek powiązanych
– usługi 30.462 24.134 26.923

– w tym: od jednostek powiązanych 53 102
b) eksport 2 66 1.089

– w tym: od jednostek powiązanych
– licencje i oprogramowanie własne 62

– w tym: od jednostek powiązanych
– usługi 2 4 1.089

– w tym: od jednostek powiązanych
Przychody netto ze sprzedaży produktów razem 45.098 37.819 50.003

– w tym: od jednostek powiązanych 53 102

Nota 20.1 (do pozycji I.2 rachunku zysków i strat)

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW 
(STRUKTURA RZECZOWA – RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)  w tys. zł 2003 r. 2002 r. 06.2000 r.- 

-2001 r.
– sprzęt komputerowy 49.386 37.797 44.585

– w tym: od jednostek powiązanych 113 43
– licencje i oprogramowanie obce 6.965 11.289 10.754

– w tym: od jednostek powiązanych
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów razem 56.351 49.086 55.339

– w tym: od jednostek powiązanych 113 43

Nota 20.2 (do pozycji I.2 rachunku zysków i strat)

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW  
(STRUKTURA TERYTORIALNA)  w tys. zł 2003 r. 2002 r. 06.2000 r.- 

-2001 r.
a) kraj 56.351 49.086 55.207

– sprzęt komputerowy 49.386 37.797 44.563
– w tym: od jednostek powiązanych 113 43

– licencje i oprogramowanie obce 6.965 11.289 10.644
– w tym: od jednostek powiązanych

b) eksport 132
– sprzęt komputerowy 21

– w tym: od jednostek powiązanych
– licencje i oprogramowanie obce 111

– w tym: od jednostek powiązanych
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów razem 56.351 49.086 55.339

– w tym: od jednostek powiązanych 113 43
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Nota 21 (do pozycji II.1 rachunku zysków i strat)

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU  w tys. zł 2003 r. 2002 r. 06.2000 r.- 
-2001 r.

a) amortyzacja 2.476 2.620 3.770
b) zużycie materiałów i energii 1.411 1.012 1.394
c) usługi obce 11.293 9.954 11.810
d) podatki i opłaty 469 354 611
e) wynagrodzenia 19.977 20.105 24.743
f)  ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 2.665 2.396 2.842
g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) 2.880 2.744 4.507

– podróży służbowych 1.803 1.616 2.893
– pozostałe koszty 1.077 1.128 1.614

Koszty według rodzaju razem 41.171 39.185 49.677
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych 492 200 6
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki  
(wielkość ujemna)
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) -3.406 -3.489 -5.484
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) -10.906 -10.952 -13.235
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 27.351 24.944 30.964

Nota 22 (do pozycji VII rachunku zysków i strat)

POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE  w tys. zł 2003 r. 2002 r. 06.2000 r.- 
-2001 r.

a) zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 9 70
b) inne przychody operacyjne 198 174 339

– otrzymane odszkodowania 133 57 189
– rozwiązanie odpisów na należności 2 7 6
– pozostałe 63 110 144

Inne przychody operacyjne razem 207 174 409

Nota 23 (do pozycji VIII rachunku zysków i strat)

POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE  w tys. zł 2003 r. 2002 r. 06.2000 r.- 
-2001 r.

a) strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 116
b) aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 119 122 176

– odpisy aktualizujące wartość należności 119 122 176
c) inne koszty operacyjne 255 301 720

– nieodpłatne przekazanie majątku (darowizny) 105 94 284
– koszty szkód powypadkowych 111 71 130
– pozostałe 39 136 306

Inne koszty operacyjne razem 374 539 896

Nota 24.1 (do pozycji X.1 rachunku zysków i strat)

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND  
I UDZIAŁÓW W ZYSKACH  w tys. zł 2003 r. 2002 r. 06.2000 r.- 

-2001 r.
a) od jednostek powiązanych, w tym: 943 3

– od jednostek zależnych 943 3
– od jednostek współzależnych
– od jednostek stowarzyszonych
– od znaczącego inwestora
– od jednostki dominującej

b) od pozostałych jednostek
Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach 
razem 943 3
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Nota 24.2 (do pozycji X.2 rachunku zysków i strat)

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK  w tys. zł 2003 r. 2002 r. 06.2000 r.- 
-2001 r.

a) tytułu udzielonych pożyczek
– od jednostek powiązanych, w tym:

– od jednostek zależnych
– od jednostek współzależnych
– od jednostek stowarzyszonych
– od znaczącego inwestora
– od jednostki dominującej

– od pozostałych jednostek
b) pozostałe odsetki 598 804 1.084

– od jednostek powiązanych, w tym:
– od jednostek zależnych
– od jednostek współzależnych
– od jednostek stowarzyszonych
– od znaczącego inwestora
– od jednostki dominującej

– od pozostałych jednostek 598 804 1.084
Przychody finansowe z tytułu odsetek razem 598 804 1.084

Nota 24.3 (do pozycji X.5 rachunku zysków i strat)

INNE PRZYCHODY FINANSOWE  w tys. zł 2003 r. 2002 r. 06.2000 r.- 
-2001 r.

a) dodatnie różnice kursowe 5 11 82
– zrealizowane -2 6 82
– niezrealizowane 7 5

b) rozwiązane rezerwy
c) pozostałe 20 0
Inne przychody finansowe razem 5 31 82

Nota 25.1 (do pozycji XI.1 rachunku zysków i strat)

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK  w tys. zł 2003 r. 2002 r. 06.2000 r.- 
-2001 r.

a) od kredytów i pożyczek 0 5 184
– dla jednostek powiązanych, w tym:

– dla jednostek zależnych
– dla jednostek współzależnych
– dla jednostek stowarzyszonych
– dla znaczącego inwestora
– dla jednostki dominującej

– dla innych jednostek 0 5 184
b) pozostałe odsetki 14 7 9

– dla jednostek powiązanych, w tym:
– dla jednostek zależnych
– dla jednostek współzależnych
– dla jednostek stowarzyszonych
– dla znaczącego inwestora
– dla jednostki dominującej

– dla innych jednostek 14 7 9
Koszty finansowe z tytułu odsetek razem 14 12 193
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Nota 25.2 (do pozycji XI.4 rachunku zysków i strat)

INNE KOSZTY FINANSOWE  w tys. zł 2003 r. 2002 r. 06.2000 r.- 
-2001 r.

a) ujemne różnice kursowe 28 23 98
– zrealizowane 27 21 98
– niezrealizowane 1 2

b) utworzone rezerwy (z tytułu)
c) pozostałe, w tym: 1 5 2

– pozostałe 1 5 2
Inne koszty finansowe razem 29 28 100

Nota 26 (do pozycji XII rachunku zysków i strat)

ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI  
UDZIAŁÓW JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH  w tys. zł 2003 r. 2002 r. 06.2000 r.- 

-2001 r.
a) zysk ze sprzedaży udziałów lub akcji 433 1

– w jednostkach zależnych 433 1
– w jednostkach współzależnych
– w jednostkach stowarzyszonych

b) strata ze sprzedaży udziałów lub akcji
– w jednostkach zależnych
– w jednostkach współzależnych
– w jednostkach stowarzyszonych

Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek 
podporządkowanych razem 433 1

W okresie sprawozdawczym Jednostka Dominująca zbyła:

– 87,5% udziałów Galkom Sp. z o.o. Wartość udziałów wynosiła 1.822 tys. zł,

– 100% udziałów Ultima Sp. z o.o. Wartość udziałów wynosiła 4 tys. zł.

Obie transakcje zostały rozliczone gotówkowo.

Nota 27.1 (do pozycji XVIII a rachunku zysków i strat)

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY  w tys. zł 2003 r. 2002 r. 06.2000 r.- 
-2001 r.

1. Zysk (strata) brutto (skonsolidowany) 13.344 10.129 12.676
2.  Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania 

podatkiem dochodowym (wg tytułów) 599 941 1.613

a) zwiększające podstawę opodatkowania 1.632 726 1.190
 – korekta przychodów z lat poprzednich 5 1
 – koszty niestanowiące przejściowo kosztów podatkowych 951 235 80
 – koszty niestanowiące trwale kosztów podatkowych 676 490 1.110

b) zmniejszające podstawę opodatkowania 1.098 246 40
 – korekta kosztów z lat poprzednich 29 66 14
 – koszty podatkowe niestanowiące przejściowo  

kosztów księgowych 167

 – przychody niestanowiące przejściowo przychodów podatkowych 121 13
 – przychody niestanowiące trwale przychodów podatkowych 948 0 26

c) korekty konsolidacyjne -23 151 211
d) strata podatkowa jednostki zależnej 88 310 252

3. Dochód 13.943 11.070 14.289
4. Odliczenia od dochodu (z tytułu) 105 94 480

– darowizny 105 94 284
– premia inwestycyjna 196

5. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 13.838 10.976 13.809
4. Podatek dochodowy według obowiązującej stawki 3.736 3.073 4.073
5. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku
6.  Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji 

podatkowej okresu, w tym: 3.736 3.073 4.073

–  wykazany w rachunku zysków i strat 3.736 3.073 4.073
–  dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny
–   dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość 

firmy lub ujemną wartość firmy
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Nota 27.2 (do pozycji XVIII b rachunku zysków i strat)

PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY, WYKAZYWANY  
W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT  w tys. zł 2003 r. 2002 r. 06.2000 r.- 

-2001 r.
a)  zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się  

różnic przejściowych -75 -157 -208

b) zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych 14 -0 -2
c)  zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu poprzednio nieujętej straty podat-

kowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej  
poprzedniego okresu

d)  zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów  
z tytułu odroczonego podatku

e) inne składniki podatku odroczonego
Podatek dochodowy odroczony razem -61 -157 -210

Nota 27.3 (do pozycji XVIII rachunku zysków i strat)

PODATEK DOCHODOWY W PRZEKROJU JEDNOSTEK  
OBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ  w tys. zł 2003 r. 2002 r. 06.2000 r.- 

-2001 r.
a) COMP Rzeszów S.A. 3.618 2.834 3.615

– podatek dochodowy – część bieżąca 3.690 2.875 3.813
– podatek dochodowy – część odroczona -72 -41 -198

b) ABAS S.A. 39 31 103
– podatek dochodowy – część bieżąca 38 32 103
– podatek dochodowy – część odroczona 1 -1

c) GALKOM Sp. z o.o. 8 154 145
– podatek dochodowy – część bieżąca 8 167 157
– podatek dochodowy – część odroczona -13 -12

d) COMP Soft Sp. z o.o. 10 -103
– podatek dochodowy – część bieżąca
– podatek dochodowy – część odroczona 10 -103

e) ARMA Sp. z o.o.
– podatek dochodowy – część bieżąca
– podatek dochodowy – część odroczona

Podatek dochodowy odroczony razem 3.675 2.916 3.863

Nota 28 (do pozycji XXIII rachunku zysków i strat)

ZYSK (STRATA) NETTO  w tys. zł 2003 r. 2002 r. 06.2000 r.- 
-2001 r.

a) zysk (strata) netto jednostki dominującej 9.721 7.250 8.510
b) zyski (straty) netto jednostek zależnych -57 114 304
c) zyski (straty) netto jednostek współzależnych
d) zyski (straty) netto jednostek stowarzyszonych
e) korekty konsolidacyjne 19 -220 -388
Zysk (strata) netto 9.683 7.144 8.426

 – zwiększenie kapitału zapasowego 4.683 3.144 6.626
 – wypłata dywidendy 5.000 4.000 1.800
 – niepodzielony wynik

Nota 29 

ZYSK NETTO NA JEDNĄ AKCJĘ ZWYKŁĄ 2003 r. 2002 r. 06.2000 r.- 
-2001 r.

Zysk (strata) netto (w tys. zł) 9.683 7.144 8.426
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 300.000 300.000 300.000
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł) 32 24 28
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Zysk na jedną akcję zwykłą został ustalony przez podzielenie zysku netto przez ilość akcji zwykłych. 

Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą jest równy zyskowi na jedną akcję zwykłą.
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Noty objaśniające do skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych

STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK  
I KONIEC OKRESU  w tys. zł 2003 r. 2002 r. 06.2000 r.- 

-2001 r.
a) środki pieniężne razem (stan na początek okresu) 15.645 8.486 6.498

– środki pieniężne w kasie i na rachunkach 15.645 8.486 6.498
– inne środki pieniężne

b) środki pieniężne razem (stan na koniec okresu) 17.105 15.645 8.446
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach 17.105 15.645 8.446
– inne środki pieniężne

Zmiana stanu środków pieniężnych 1.460 7.159 1.948
Środki pieniężne z działalności operacyjnej 7.583 10.512 8.932
Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej -613 -2.656 -5.285
Środki pieniężne z działalności finansowej -5.510 -697 -1.699

Pozostałe korekty

Do pozycji A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej „Pozostałe korekty”:

Wyszczególnienie  (w tys. zł) 2003 r. 2002 r. 06.2000 r.- 
-2001 r.

a) aktualizacja wartości udziałów 75
b) wniesienie aportem przedsiębiorstwa do spółki zależnej -470
c) wartość zlikwidowanych środków trwałych 1
d) korekta pozostałych zmniejszeń zysku (straty) grupy kapitałowej 15 1
e) inne 14 -1
Razem 14 -455 76

Do pozycji B II. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej „Inne wydatki inwestycyjne”:

Wyszczególnienie  (w tys. zł) 31.12.2003 31.12.2002 06.2000-2001
a) korekta zaliczki na nabycie środka trwałego 15
b)  korekta stanu środków pieniężnych spółki zależnej wyprowadzonej 

w trakcie roku z grupy konsolidacyjnej 100

c) korekta wyniku na dodatkowej emisji udziałów 20
Razem 100 35 -

Sprawozdawczość według segmentów branżowych i geograficznych

Grupa Kapitałowa Emitenta w głównej mierze prowadzi działalność polegająca na tworzeniu i wdrażaniu systemów 
informatycznych dla sektora finansowego, w zdecydowanej większości na terenie kraju. Grupa nie wydziela w swej 
działalności ani segmentów branżowych, ani geograficznych z następujących względów:

– realizuje usługi, które kwalifikują się do jednorodnej grupy usług,

– świadczone usługi charakteryzują się podobnymi, długoterminowymi finansowymi wynikami działalności,

– ze względu na kompleksowość świadczonych przez Grupę usług ich odbiorcami są na ogół te same grupy 
klientów,

– świadczone usługi zaspokajają podobne potrzeby klientów – prowadzą do optymalizacji efektywności działania,

– Grupa Kapitałowa wykorzystuje jednorodne kanały dystrybucji swoich usług – poprzez kontakty bezpośrednie,

– Grupa sprzedaje swoje usługi głównie na terenie kraju (przychody ze sprzedaży na eksport nie przekraczają 10% 
przychodów ze sprzedaży ogółem), w związku z czym działalność charakteryzuje się mało istotnym ryzykiem 
walutowym,

– regiony Polski, w których Grupa świadczy swoje usługi, cechuje podobieństwo warunków politycznych i ekono-
micznych – nie wyodrębnia się regionów charakteryzujących się szczególnym rodzajem ryzyka.

Szczegóły dotyczące rodzaju osiąganych przez Grupę przychodów zostały przedstawione w notach 19 i 20.
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DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

1. Informacja o instrumentach finansowych 

Wyszczególnienie
Aktywa finanso-
we przeznaczo-

ne do obrotu

Zobowiązania 
finansowe  

przeznaczone 
do obrotu

Pożyczki udzie-
lone i należno-

ści własne

Aktywa finanso-
we utrzymywa-
ne do terminu 
wymagalności

Aktywa finan-
sowe dostępne 
do sprzedaży

a) stan na początek okresu 400
b) zwiększenia 2.052

– nabycie, założenie, zaciągnięcie 2.052
– wycena
– aktualizacja wartości
– przekwalifikowanie
– inne

c) zmniejszenia
– zbycie, rozwiązanie, spłata
– wycena
– aktualizacja wartości
– przekwalifikowanie
– inne

d) stan na koniec okresu, z tego 2.052 400
–   ujawnione w bilansie ze wska-

zaniem pozycji bilansowej
–   długoterminowe aktywa finan-

sowe – udziały lub akcje 52 400

–   długoterminowe aktywa finan-
sowe – udzielone pożyczki

–   krótkoterminowe aktywa finan-
sowe – udziały lub akcje 2.000

Charakterystyka instrumentów finansowych

Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu

W badanym okresie w Grupie Kapitałowej nie wystąpiły.

Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

W badanym okresie w Grupie Kapitałowej nie wystąpiły.

Pożyczki udzielone i należności własne

Po dokonanych wyłączeniach konsolidacyjnych – nie wystąpiły.

Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności

Obejmują nabyte przez Jednostkę Dominującą, wycenione w cenie nabycia:

– o wartości 2.000 tys. zł z terminem wykupu 31.03.2004 roku. Zgodnie z podpisanym między stronami porozu-
mieniem, cena wykupu zostanie powiększona o odsetki w wysokości 3% liczone w stosunku rocznym. Po upły-
wie wyżej wskazanego terminu oprocentowanie wzrośnie z 3% do 15% liczone również w stosunku rocznym,

– o wartości 52 tys. zł z terminem wykupu do 5.09.2007 roku.

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży to udziały i akcje w jednostkach powiązanych, ponieważ nie istnieje dla nich 
aktywny rynek, Grupa Kapitałowa zastosowała wycenę w cenie nabycia pomniejszoną o trwałą utratę wartości.

Wartość nabycia udziałów i akcji wynosi 400 tys. zł. 

2.  Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również  
udzielonych przez jednostkę gwarancjach i poręczeniach (także wekslowych)

Grupa Kapitałowa posiada następujące zobowiązania warunkowe:

Wyszczególnienie  (w tys. zł) 2003 r. 2002 r. 2001 r.
1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

– udzielonych gwarancji i poręczeń
1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 5.206 3.391 328

– udzielonych gwarancji i poręczeń    
–  gwarancji bankowych udzielonych odbiorcom Grupy Kapitałowej 

przez banki tytułem należytego wykonania umowy przez Grupę 
Kapitałową

5.206 3.391 328

Zobowiązania warunkowe razem 5.206 3.391 328
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3.  Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu  
uzyskania prawa własności budynków i budowli

Na dzień 31.12.2003 roku Grupa Kapitałowa nie posiadała zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek 
samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

4.  Przychody, koszty i wyniki działalności zaniechanej w okresie sprawozdawczym lub przewidzianej  
do zaniechania w okresie następnym

Grupa Kapitałowa nie zaniechała, w okresie sprawozdawczym, żadnej z dotychczas prowadzonych działalności. 

Nie przewiduje również zaniechania tych działalności w okresie następnym.

5.  Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby.

W badanym okresie w Grupie Kapitałowej nie wystąpiły.

6. Poniesione i planowane nakłady inwestycyjne

Poniesione w roku obrotowym nakłady inwestycyjne Grupy Kapitałowej wyniosły 5.102 tys. zł, w tym nakłady na nie-
finansowe aktywa trwałe 3.050 tys. zł. W 2004 roku Grupa Kapitałowa zamierza przeznaczyć na nakłady inwestycyj-
ne 3.300 tys. zł, z tego całośc na nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Grupa Kapitałowa nie ponosiła i nie planuje nakładów w zakresie ochrony środowiska. 

7. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi

W dniu 30.01.2003 roku Spółka udzieliła pożyczki długoterminowej spółce zależnej, na kwotę 300 tys. zł, z terminem 
spłaty 31.01.2005 roku. Oprocentowanie pożyczki wynosi 7% w stosunku rocznym. W sprawozdaniu finansowym 
zaprezentowano wysokość pożyczki, powiększoną o ustalone na dzień bilansowy odsetki w wysokości 19 tys. zł.

Wyszczególnienie  (w tys. zł) COMP S.A.* COMP Rzeszów 
S.A. ABAS S.A. COMP Soft  

Sp. z o.o. Razem

1. Należności długoterminowe  319   319
–   podlegające wyłączeniom 

konsolidacyjnym  319   319

–   niepodlegające wyłączeniom 
konsolidacyjnym      

2.  Należności z tytułu dostaw  
i usług 108 7 50 164 329

–   podlegające wyłączeniom 
konsolidacyjnym  7 50 164 221

–   niepodlegające wyłączeniom 
konsolidacyjnym 108    108

Wyszczególnienie  (w tys. zł) COMP S.A.* COMP Rzeszów 
S.A. ABAS S.A. COMP Soft  

Sp. z o.o. Razem:

1. Zobowiązania długoterminowe    300 300
–   podlegające wyłączeniom 

konsolidacyjnym    300 300

–   niepodlegające wyłączeniom 
konsolidacyjnym     

2. Rezerwy na zobowiązania    19 19
–   podlegające wyłączeniom 

konsolidacyjnym    19 19

–   niepodlegające wyłączeniom 
konsolidacyjnym     

3.  Zobowiązania z tytułu dostaw 
i usług  322 7  329

–   podlegające wyłączeniom 
konsolidacyjnym  214 7  221

–   niepodlegające wyłączeniom 
konsolidacyjnym  108   108



Prospekt Emisyjny Akcji COMP Rzeszów S.A.230

Rozdział VIII – Sprawozdania finansowe

Wyszczególnienie  (w tys. zł) COMP S.A.* COMP Rzeszów 
S.A. ABAS S.A. COMP Soft  

Sp. z o.o. Razem

1.  Przychody ze sprzedaży  
produktów  41 582 510 1.133

–   podlegające wyłączeniom 
konsolidacyjnym  41 582 510 1.133

–   niepodlegające wyłączeniom 
konsolidacyjnym     

2.  Przychody ze sprzedaży  
towarów  136   136

–   podlegające wyłączeniom 
konsolidacyjnym  136   136

–   niepodlegające wyłączeniom 
konsolidacyjnym     

Wyszczególnienie  (w tys. zł) COMP S.A.* COMP Rzeszów 
S.A. ABAS S.A. COMP Soft  

Sp. z o.o. Razem

1.  Koszty działalności  
operacyjnej 956 895 131 31 2.013

–   podlegające wyłączeniom 
konsolidacyjnym  895 131 31 1.057

–   niepodlegające wyłączeniom 
konsolidacyjnym 956    956

2. Zapasy  197 8  205
–   podlegające wyłączeniom 

konsolidacyjnym  197 8  205

–   niepodlegające wyłączeniom 
konsolidacyjnym     

2. Majątek trwały   2 5 7
–   podlegające wyłączeniom 

konsolidacyjnym   2 5 7

–   niepodlegające wyłączeniom 
konsolidacyjnym     

* COMP S.A. jest jednostką współdominującą w stosunku do Grupy Kapitałowej COMP Rzeszów S.A.

8. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji

W 2003 roku Spółka nie realizowała wspólnych przedsięwzięć, które nie podlegają konsolidacji.

9. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe

Przeciętne zatrudnienie w latach 2003 r. 2002 r. 2001 r.
Zarząd 6 9 6
Kadra Kierownicza 17 11 10
Pion Produkcji Oprogramowania 129 109 97
Dział Serwisu 24 23 21
Dział Wdrożeń 37 33 23
Dział Marketingu i Sprzedaży 24 21 16
Dział Finansowy 15 15 13
Dział Administracji 16 16 14
Dział Kontroli Wewnętrznej 2 1
Razem 270 238 200

10.  Łączna wartość wynagrodzeń i nagród (w pieniądzu i w naturze), wypłaconych lub należnych, odrębnie 
dla osób zarządzających i nadzorujących Emitenta w przedsiębiorstwie Emitenta i z tytułu pełnienia funk-
cji we władzach jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych (dla każdej grupy osobno)

Wynagrodzenia  w tys. zł 2003 r. 2002 r. 2001 r.
Zarząd – wynagrodzenia zapłacone przez Emitenta 304 445 648
Rada Nadzorcza – wynagrodzenia zapłacone przez Emitenta 54 53 46
Zarząd – wynagrodzenia zapłacone przez jednostki powiązane 181 532 398
Rada Nadzorcza – wynagrodzenia zapłacone przez jednostki powiązane
Razem 539 1.030 1.092
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11.  Informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów 
zobowiązujących do świadczeń na rzecz Emitenta, udzielonych przez Emitenta osobom zarządzającym 
i nadzorującym

Na dzień 31 grudnia 2003 r. wysokość udzielonej pożyczki członkowi Zarządu wynosiła 256 tys. zł. Oprocentowa-
nie wynosi 6,60% w stosunku rocznym i jest zmienne. Pożyczka jest spłacana w ratach miesięcznych. Termin całko-
witej spłaty – do dnia 28.11.2005 r.

12.  Informacje o istotnych zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym  
za bieżący okres

W sprawozdaniu finansowym za bieżący rok obrotowy nie są ujęte żadne znaczące zdarzenia dotyczące lat 
ubiegłych.

13.  Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w spra-
wozdaniu finansowym

W dniu 23.02.2004 roku COMP S.A. z siedzibą w Warszawie sprzedał 150.000 akcji serii A o numerach od 000.001 
do 150.000 na rzecz Polish Enterprise Fund L.P. reprezentowanym przez Enterprise Investors Sp. z o.o. z siedzibą 
w Warszawie. 

W wyniku powyższej transakcji Enterprise Investors Sp. z o.o. objęła 150.000 akcji, co stanowi 50% akcji Spółki oraz 
posiada 50% głosów na WZA Spółki.

W dniu 5 marca 2004 roku nastąpiła zmiana w składzie organów Spółki COMP Rzeszów S.A. 

Skład organów Spółki tworzą:

Zarząd:
– Adam Góral – Prezes Zarządu 
– Adam Rusinek – Wiceprezes Zarządu
– Zbigniew Pomianek – Wiceprezes Zarządu 
– Marek Panek – Członek Zarządu 
– Renata Bojdo – Członek Zarządu 

Rada Nadzorcza:
– Dariusz Prończuk – Przewodniczący Rady Nadzorczej
– Adam Noga  – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
– Piotr Augustyniak – Członek Rady Nadzorczej
– Ewa Góral-Maciąg – Członek Rady Nadzorczej
– Zbigniew Góral – Członek Rady Nadzorczej

14.  Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a Emitentem oraz o sposobie i zakresie przyjęcia 
aktywów i pasywów 

Spółka nie posiada poprzednika prawnego.

15.  Sprawozdanie finansowe skorygowane wskaźnikiem inflacji

Nie zaistniała konieczność korygowania sprawozdań Spółki wskaźnikiem inflacji.

16.  Zestawienie i objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i porówny-
walnych danych finansowych a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami

COMP Rzeszów S.A. ujawnia w skonsolidowanych porównywalnych danych finansowych zamieszczonych w Pro-
spekcie dane różniące się w stosunku do danych ujętych w sprawozdaniach finansowych zbadanych przez biegłe-
go rewidenta i zatwierdzonych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Skonsolidowane sprawozdania finansowe za okresy od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2002 r. oraz od 1 czerwca 
2000 r. do 31 grudnia 2001 r. zamieszczone w Prospekcie wymagały przekształcenia z tytułu korekt błędów podsta-
wowych oraz w celu zapewnienia porównywalności danych finansowych.

Korekty błędów podstawowych wynikały z nieprawidłowego obliczenia i ujęcia w skonsolidowanych sprawozda-
niach finansowych kwot dotyczących wartości firmy jednostek podporządkowanych oraz kapitałów mniejszości. 

W sprawozdaniach finansowych wprowadzono następujące zmiany:

Zmiany w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień 31 grudnia 2002 roku dotyczyły 
następujących pozycji:

1. W aktywach bilansu

– przesunięcia z należności krótkoterminowych do krótkoterminowych rozliczeń kosztów naliczonego podatku 
VAT podlegającego odliczeniu w przyszłych okresach w kwocie 85 tys. zł,
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– korekt błędów podstawowych w pozycjach: 

– wartość firmy o kwotę (-) 562 tys. zł,

– inwestycje długoterminowe o kwotę (-) 154 tys. zł.

2.  W pasywach bilansu

– przesunięcia z rozliczeń międzyokresowych do pozycji rezerwy na zobowiązania utworzonych rezerw na 
koszty dotyczące okresu sprawozdawczego w kwocie 433 tys. zł

– korekt błędów podstawowych w pozycjach: 

– kapitał zapasowy o kwotę (-) 1.131 tys. zł,

– kapitał z aktualizacji wyceny o kwotę 286 tys. zł,

– pozostałe kapitały (rezerwowe) o kwotę (-) 95 tys. zł,

– niepodzielony wynik finansowy z lat ubiegłych o kwotę (-) 257 tys. zł,

– zysk (stata) netto o kwotę 21 tys. zł,

– kapitały mniejszości o kwotę 460 tys. zł.

3.  W rachunku zysków i strat

– ujęcia jako pozostałe przychody operacyjne otrzymanych odszkodowań z tytułu likwidacji szkód komuni-
kacyjnych w kwocie 47 tys. zł poprzednio wykazanych jako zyski nadzwyczajne oraz jako pozostałe koszty 
operacyjne kosztów likwidacji szkód komunikacyjnych poprzednio wykazanych jako straty nadzwyczajne 
w kwocie 71 tys. zł,

– ujęcia salda nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi różnicami kursowymi w pozycji koszty 
finansowe w kwocie 12 tys. zł,

– korekt błędów podstawowych w pozycjach: 

– przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów o kwotę 200 tys. zł,

– koszty sprzedanych produktów, towarów, materiałów o kwotę (-) 200 tys. zł,

– odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych o kwotę 98 tys. zł,

– udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności 
o kwotę (-) 60 tys. zł,

– zyski (straty) mniejszości o kwotę (-) 21 tys. zł,

– pozostałe zmniejszenia zysku (straty) Grupy Kapitałowej o kwotę (-) 15 tys. zł,

– przychody finansowe o kwotę 20 tys. zł.

Zmiany w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień 31 grudnia 2001 roku dotyczyły 
następujących pozycji:

1. W aktywach bilansu

– przesunięcia z wartości niematerialnych i prawnych do krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych 
kosztów założenia spółki akcyjnej w kwocie 1 tys. zł,

– wykazania w należnościach krótkoterminowych zaliczek wypłaconych akcjonariuszom na poczet dywidendy 
w kwocie 600 tys. zł,

– przesunięcia z należności krótkoterminowych do krótkoterminowych rozliczeń kosztów naliczonego podatku 
VAT podlegającego odliczeniu w przyszłych okresach w kwocie 11 tys. zł,

– przesunięcia z krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych do długoterminowych rozliczeń międzyokre-
sowych kosztów w kwocie 11 tys. zł, 

– korekt błędów podstawowych w pozycjach: 

– wartość firmy o kwotę (-) 584 tys. zł

– inwestycje długoterminowe o kwotę 75 tys. zł,

2. W pasywach bilansu

– przeniesienia odpisu z wyniku finansowego roku bieżącego z tytułu wypłaconych zaliczek na poczet dywi-
dendy do należności krótkoterminowych w kwocie 600 tys. zł

– przeniesienia z rozliczeń międzyokresowych do pozycji rezerwy na zobowiązania utworzonych rezerw na 
koszty dotyczące okresu sprawozdawczego w kwocie 72 tys. zł,

– korekt błędów podstawowych w pozycjach: 
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– kapitał zapasowy o kwotę (-) 821 tys. zł,

– kapitał z aktualizacji wyceny 75 tys. zł,

– niepodzielony wynik finansowy z lat ubiegłych o kwotę 450 tys. zł,

– zysk (stata) netto o kwotę (-) 161 tys. zł,

– kapitały mniejszości o kwotę 226 tys. zł,

– ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych o kwotę (-) 279 tys. zł,

3.  W rachunku zysków i strat

– wykazania salda operacji dotyczących sprzedaży rzeczowego majątku trwałego jako zysku ze zbycia niefi-
nansowych aktywów trwałych w kwocie 71 tys. zł,

– ujęcia jako pozostałe przychody operacyjne otrzymanych odszkodowań z tytułu likwidacji szkód komunika-
cyjnych w kwocie 189 tys. zł poprzednio wykazanych jako zyski nadzwyczajne oraz jako pozostałe koszty 
operacyjne kosztów likwidacji szkód komunikacyjnych poprzednio wykazanych jako straty nadzwyczajne 
w kwocie 131 tys. zł,

– ujęcia salda nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi różnicami kursowymi w pozycji koszty 
finansowe w kwocie 82 tys. zł,

– korekt błędów podstawowych w pozycjach: 

– przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów o kwotę 6 tys. zł,

– koszty sprzedanych produktów, towarów, materiałów o kwotę (-) 6 tys. zł,

– zysk (strata) na sprzedaży udziałów jednostek podporządkowanych o kwotę 1 tys. zł,

– odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych o kwotę (-) 161 tys. zł,

– pozostałe zmniejszenia zysku (straty) grupy kapitałowej o kwotę (-) 1 tys. zł.

Tabelaryczne zestawienie korekt zostało zaprezentowane poniżej:

Wyszczególnienie  w tys. zł 2003 r. 2002 r. 2001 r.
 Wartość aktywów wg danych uprzednio publikowanych  41.058 28.274
– wartości niematerialne i prawne   -1
– wartość firmy  -562 -584
– inwestycje długoterminowe  -154 75
– długoterminowe rozliczenia międzyokresowe   11
– należności krótkoterminowe  -85 589
– krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe  85 -0
 Wartość aktywów wg danych prezentowanych  40.342 28.364

Wyszczególnienie  w tys. zł 2003 r. 2002 r. 2001 r.
 Wartość pasywów wg danych uprzednio publikowanych  41.058 28.274
– kapitał zapasowy  -1.131 -821
– kapitał z aktualizacji wyceny  286 75
– pozostałe kapitały (rezerwowe)  -95  
– niepodzielony wynik finansowy z lat ubiegłych  -257 450
– zysk (strata) netto  21 -161
– odpis z wyniku finansowego roku obrotowego   600
– kapitały mniejszości  460 226
– ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych   -279
– rezerwy na zobowiązania  433 72
– zobowiązania krótkoterminowe    
– rozliczenia międzyokresowe  -433 -72
 Wartość pasywów wg danych prezentowanych  40.342 28.364
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Wyszczególnienie  w tys. zł 2003 r. 2002 r. 2001 r.
 Zysk (strata) netto wg danych uprzednio publikowanych 7.123 8.587
– przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów  200 6
– koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów  -200 -6
– pozostałe przychody operacyjne  45 -462
– pozostałe koszty operacyjne  -70 520
– przychody finansowe  8 -82
– koszty finansowe  12 82
– zysk (strata) na sprzedaży udziałów jednostek podporządkowanych   1
– zyski nadzwyczajne  -47 -189
– straty nadzwyczajne  71 131
– odpis wartości firmy jednostek podporzadkowanych  98 -161
–  udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporzadkowanych 

wycenionych metodą praw własności  -60  

– zyski (straty) mniejszości  -21 -0
– pozostałe zmniejszenia zysku (straty) Grupy Kapitałowej  -15 -1
– podatek dochodowy    
 Zysk (strata) netto wg danych prezentowanych  7.144 8.426

17.  Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania skonsolidowanego spra-
wozdania finansowego, dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych), ich 
przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, 
płynność oraz wynik finansowy i rentowność 

W związku z nowelizacją ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku Spółka dokonała zmian w zasa-
dach (polityce) rachunkowości. Szczegóły dotyczące stosowanych przez Spółkę zasad rachunkowości opisano 
w punkcie 9 wprowadzenia do sprawozdania finansowego.

18.  Dokonane korekty błędów podstawowych, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków 
finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność

W skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych sporządzonych na dzień 31 grudnia 2002 roku 31 grudnia 2001 
roku dokonano korekt błędów podstawowych. Wynikały one z nieprawidłowego obliczenia i ujęcia w skonsolidowa-
nych sprawozdaniach finansowych kwot dotyczących wartości firmy jednostek podporządkowanych oraz kapitałów 
mniejszości. Wpływ korekt na uprzednio prezentowane sprawozdania przedstawiono w pkt 16 dodatkowych not 
objaśniających.

19.  W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności opis tych nie-
pewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy skonsolidowane spra-
wozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane. Informacja powinna zawierać również opis podej-
mowanych bądź planowanych przez Emitenta / jednostki powiązane działań mających na celu eliminację 
niepewności 

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej przez Grupę 
Kapitałową w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie są znane okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynu-
owania przez Grupę Kapitałową działalności.

20. Połączenie jednostek

W 2003 roku nie miało miejsca połączenie spółek tworzących Grupę Kapitałową z innym podmiotem gospodarczym.

21.  W przypadku niestosowania w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów i akcji w jednostkach pod-
porządkowanych – metody praw własności – należy przedstawić skutki, jakie spowodowałoby jej zastoso-
wanie, oraz wpływ na wynik finansowy 

W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym spółki zależne ABAS S.A. oraz COMP Soft Sp. z o.o. skonsolido-
wane zostały metodą pełną. Podkarpackie Towarzystwo Inwestycyjne S.A. z powodu małej istotności danych finan-
sowych wykazanych w sprawozdaniu finansowym, nie było objęte konsolidacją. 

Zastosowanie metody praw własności do wyceny udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych na dzień 
31.12.2003 r. spowodowałoby następujące skutki finansowe:

Spółka 
procent posia-
danego kapita-
łu zakładowego

wartość bilan-
sowa udziałów  

w tys. zł

wartość usta-
lona metodą 

praw własności  
w tys. zł

wpływ na wynik 
okresu  

w tys. zł

1. ABAS S.A. 52 400 461 55
2. COMP Soft Sp. z o.o. 65 505 173 -120
3. Podkarpackie Towarzystwo Inwestycyjne S.A. 33 400 465 29
Razem  1.305 1.099 -36
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22.  Podstawa prawna wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji oraz inne informacje 
wymagane na podstawie odrębnych przepisów

Skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym objęto wszystkie jednostki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej.

22.1.  Wszystkie spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej sporządzają sprawozdania finansowe na ostatni 
dzień roku kalendarzowego, tj. 31 grudnia.

22.2.  Wszystkie spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej stosują jednolite metody i zasady wyceny akty-
wów i pasywów.

23.  Emitent sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej, dla której jest jednostką 
dominującą

24.  Zgodnie z obowiązującymi przepisami Emitent wyłączył jednostkę podporządkowaną ULTIMA Sp. z o.o. 
z obowiązku objęcia konsolidacją ze względu na zbycie udziałów spółki w marcu 2003 r. oraz ze względu 
na niską istotność wyników finansowych i sum bilansowych w stosunku do danych Grupy Kapitałowej
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ROZDZIAŁ IX – Informacje dodatkowe
Zgodnie z § 19 ust. 1) i 2) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie szczegółowych 
warunków jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny oraz skrót prospektu, Emitent prezentuje dane finansowe 
obejmujące wyłącznie dane sporządzone za okres bieżącego roku, tj. informacje finansowe za okres od 1 stycznia do 
31 marca 2004 roku oraz skonsolidowane informacje finansowe za okres od 1 stycznia do 31 marca 2004 roku.

1. Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta
WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE

w tys. zł w tys. EUR
I kwartał nara-
stająco 2004 r. 

okres od  
2004-01-01 do  

2004-03-31

I kwartał nara-
stająco 2004 r. 

okres od  
2004-01-01 do  

2004-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 17 601 3 672
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 216 671
III. Zysk (strata) brutto 3 435 716
IV. Zysk (strata) netto 2 686 560
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 478 308
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -485 -101
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -5 000 -1 043
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -4 007 -836
IX. Aktywa razem 35 334 7 446
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 9 306 1 961
XI. Zobowiązania długoterminowe 0 0
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 8 228 1 734
XIII. Kapitał własny 26 028 5 485
XIV. Kapitał zakładowy 300 63
XV. Liczba akcji 3 000 000 3 000 000
XVI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,90 0,19
XVII. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)   
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję(w zł / EUR) 8,68 1,83
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)   
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)   

BILANS (w tys. zł)

Pozycja bilansu 31.03.2004 r.
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 6 549
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 188

– wartość firmy  
2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych  
3. Rzeczowe aktywa trwałe 4 882
4. Należności długoterminowe  

4.1. Od jednostek powiązanych  
4.2. Od pozostałych jednostek  

5. Inwestycje długoterminowe 1 353
5.1. Nieruchomości  
5.2. Wartości niematerialne i prawne  
5.3. Długoterminowe aktywa finansowe 1 353

a) w jednostkach powiązanych, w tym: 1 301
 – udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności  
 – udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją  

b) w pozostałych jednostkach 52
5.4. Inne inwestycje długoterminowe  

6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 126
6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 126
6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe  

II. Aktywa obrotowe 28 785
1. Zapasy 1 130
2. Należności krótkoterminowe 12 129

2.1. Od jednostek powiązanych 12
2.2. Od pozostałych jednostek 12 117
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Pozycja bilansu 31.03.2004 r.
3. Inwestycje krótkoterminowe 14 994

3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 14 994
a) w jednostkach powiązanych  
b) w pozostałych jednostkach 2 000
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 12 994

3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe  
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 532
Aktywa razem 35 334

Pozycja bilansu 31.03.2004 r.
PASYWA
I. Kapitał własny 26 028
1. Kapitał zakładowy 300
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)  
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)  
4. Kapitał zapasowy 23 461
5. Kapitał z aktualizacji wyceny  
6. Pozostałe kapitały rezerwowe  
7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych  

a) dodatnie różnice kursowe  
b) ujemne różnice kursowe  

8. Zysk (strata) z lat ubiegłych -419
9. Zysk (strata) netto 2 686
10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)  
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 9 306
1. Rezerwy na zobowiązania 909

1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 47
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 80

a) długoterminowa 80
b) krótkoterminowa  

1.3. Pozostałe rezerwy 782
a) długoterminowe  
b) krótkoterminowe 782

2. Zobowiązania długoterminowe  
2.1. Wobec jednostek powiązanych  
2.2. Wobec pozostałych jednostek  

3. Zobowiązania krótkoterminowe 8 228
3.1. Wobec jednostek powiązanych 356
3.2. Wobec pozostałych jednostek 7 639
3.3. Fundusze specjalne 233

4. Rozliczenia międzyokresowe 169
4.1. Ujemna wartość firm  
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 169

a) długoterminowe  
b) krótkoterminowe 169

Pasywa razem 35 334

Wartość księgowa (w tys. zł) 26 028
Liczba akcji 3 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 8,68
Rozwodniona liczba akcji  
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)  

Pozycje pozabilansowe  w tys. zł 31.03.2004 r.
1. Należności warunkowe  

1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)  
– otrzymanych gwarancji i poręczeń  

1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)  
– otrzymanych gwarancji i poręczeń  

2. Zobowiązania warunkowe 5 312
2.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)  

– udzielonych gwarancji i poręczeń  
2.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 5 312
– udzielonych gwarancji i poręczeń  
–  gwarancji bankowych udzielonych odbiorcom Spółki przez banki tytułem należytego wykonania umowy 

przez Spółkę 5 312

3. Inne  
Pozycje pozabilansowe razem 5 312
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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (w tys. zł)

POZYCJA RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT 01.2004 r.- 
-03.2004 r.

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 17 601
– od jednostek powiązanych 15

1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 10 351
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 7 250
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 11 831

– od jednostek powiązanych 376
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 5 518
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 6 313
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) 5 770
IV. Koszty sprzedaży 693
V. Koszty ogólnego zarządu 1 831
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 3 246
VII. Pozostałe przychody operacyjne 3
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 3
2. Dotacje  
3. Inne przychody operacyjne  
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 33
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych  
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 2
3. Inne koszty operacyjne 31
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) 3 216
X. Przychody finansowe 227
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 5

– od jednostek powiązanych 5
2. Odsetki, w tym: 222

– od jednostek powiązanych  
3. Zysk ze zbycia inwestycji  
4. Aktualizacja wartości inwestycji  
5. Inne  
XI. Koszty finansowe 8
1. Odsetki, w tym:  

– dla jednostek powiązanych  
2. Strata ze zbycia inwestycji  
3. Aktualizacja wartości inwestycji  
4. Inne 8
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) 3 435
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1.-XIII.2.)  
1. Zyski nadzwyczajne  
2. Straty nadzwyczajne  
XIV. Zysk (strata) brutto (XIII+/-XIV-XV+XVI) 3 435
XV. Podatek dochodowy 749

a) część bieżąca 728
b) część odroczona 21

XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)  
XVII. Zysk (strata) netto (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI) 2 686

Zysk (strata) netto (zanualizowany) w tys. zł 2 686
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 3 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,89
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych  
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)  
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ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM (w tys. zł)

POZYCJA ZESTAWIENIA ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 01.2004 r.- 
-03.2004 r.

I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 28 338
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości  
b) korekty błędów podstawowych 4

I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 28 342
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 300

1.1. Zmiany kapitału zakładowego  
a) zwiększenia (z tytułu)  

– emisji akcji (wydania udziałów)  
b) zmniejszenia (z tytułu)  

1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 300
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu  

2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy  
a) zwiększenia (z tytułu)  
b) zmniejszenia (z tytułu)  

2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu  
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu  

3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych  
a) zwiększenia (z tytułu)  
b) zmniejszenia (z tytułu)  

3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu  
4. Kapitał zapasowy na początek okresu 18 317

4.1. Zmiany kapitału zapasowego 5 144
a) zwiększenia (z tytułu) 5 144

– emisji akcji powyżej wartości nominalnej  
– z podziału zysku (ustawowo)  
– z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 5 144

b) zmniejszenia (z tytułu)  
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 23 461

5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu  
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny  

a) zwiększenia (z tytułu)  
b) zmniejszenia (z tytułu)  

5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu  
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu  

6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych  
a) zwiększenia (z tytułu)  
b) zmniejszenia (z tytułu)  
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu  

7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 9 721
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 9 721

a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości  
b) korekty błędów podstawowych 4

7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 9 725
a) zwiększenia (z tytułu)  
b) zmniejszenia (z tytułu) 10 144

– przeznaczenie na kapitał zapasowy 5 144
– przeznaczenie na wypłatę dywidendy 5 000

7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu -419
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu  

a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości  
b) korekty błędów podstawowych  

7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych  
a) zwiększenia (z tytułu)  
b) zmniejszenia (z tytułu)  

7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu  
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -419

8. Wynik netto 2 686
a) zysk netto 2 686
b) strata netto  
c) odpisy z zysku  

II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 26 028
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 26 028
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RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH w tys. zł

POZYCJA RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 01.2004 r.- 
-03.2004 r.

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej – metoda pośrednia  
I. Zysk (strata) netto 2 686
II. Korekty razem -1 208
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności  
2. Amortyzacja 551
3. (Zysk) straty z tytułu różnic kursowych  
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -227
5. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -3
6. Zmiana stanu rezerw 81
7. Zmiana stanu zapasów 82
8. Zmiana stanu należności 2 349
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem kredytów i pożyczek -4 271
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 226
11. Inne korekty 4
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) 1 478
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej  
I. Wpływy 49
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 3
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne  
3. Z aktywów finansowych, w tym: 46

a) w jednostkach powiązanych  
– zbycie aktywów finansowych  
– dywidendy i udziały w zyskach  

b) w pozostałych jednostkach 46
– odsetki 46
– inne wpływy z aktywów finansowych  

4 . Inne wpływy inwestycyjne  
II. Wydatki 534
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 534
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne  
3. Na aktywa finansowe, w tym:  

a) w jednostkach powiązanych  
– nabycie aktywów finansowych  

b) w pozostałych jednostkach  
– nabycie aktywów finansowych  
– udzielone pożyczki długoterminowe  

4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości  
5. Inne wydatki inwestycyjne  
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -485
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej  
I. Wpływy  
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału  
2. Kredyty i pożyczki  
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych  
4. Inne wpływy finansowe  
II. Wydatki 5 000
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych  
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 5 000
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku  
4. Spłaty kredytów i pożyczek  
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych  
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych  
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego  
8. Odsetki  
9. Inne wydatki finansowe  
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -5 000
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -4 007
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -4 007

– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych  
F. Środki pieniężne na początek okresu 17 001
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym: 12 994

– o ograniczonej możliwości dysponowania 5 312
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Komentarz do informacji finansowych za okres od 1 stycznia do 31 marca 2004 roku.

Zasady rachunkowości

Prezentowane dane finansowe COMP Rzeszów S.A. za I kwartał roku obrotowego 2004 zostały sporządzone zgod-
nie z zasadami Ustawy o rachunkowości z 29 września 1994 r. (Dz. U. nr. 121 poz. 591 z późn. zm.), rozporządze-
niem Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien odpo-
wiadać prospekt emisyjny oraz skrót prospektu (Dz. U. nr 139 poz. 1568 z późn. zm.) oraz zgodnie z roporządze-
niem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednost-
ki inne niż banki i zakłady ubezpieczeń sprawozdania finansowego jednostek powiązanych (Dz. U. nr 152, poz.1729 
z późn. zm.).

Stosowane przez Emitenta zasady sporządzania sprawozdań finansowych za I kwartał 2004 roku nie uległy zmia-
nie w stosunku do zasad obowiązujących w Spółce w 2003 roku. Szczegółowe zasady wyceny aktywów i pasywów 
oraz pomiaru wyniku finansowego netto zostały zaprezentowane w rozdziale VIII - Sprawozdania finansowe niniej-
szego Prospektu. 

Zastosowane kursy walut

Do przeliczenia wybranych danych finansowych na walutę euro przyjęto kursy:

– wybrane pozycje bilansowe przeliczone są według średniego kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego 
na dzień bilansowy (1 EUR = 4,7455 PLN),

– wybrane pozycje rachunku zysków i strat oraz przepływów pieniężnych przeliczone są według kursu stanowią-
cego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego 
miesiąca w I kwartale 2004 roku (1 EUR = 4,7938 PLN).

Informacje o korektach z tytułu rezerw oraz odpisach aktualizujących wartość składników aktywów

W I kwartale 2004 roku Spółka:

– dokonała odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych w kwocie  2 tys. zł

– rozwiązała rezerwę na niewykorzystane urlopy w kwocie  109 tys. zł

– utworzyła rezerwę na koszty dotyczące okresu sprawozdawczego w kwocie 190 tys. zł

– rozwiązała część aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na kwotę  21 tys. zł 

1.  Opis istotnych dokonań lub niepowodzeń Emitenta w okresie, którego dotyczy raport wraz z wykazem 
najważniejszych zdarzeń dotyczących

Istotne dokonania w 2004 roku:

– rozwój usług outsourcingowych,

– znaczne zwiększenie udziału w sektorze banków samochodowych poprzez podpisanie dwóch kolejnych umów 
na wdrożenie systemów informatycznych,

– zakończenie prac nad systemem rozliczeniowym dla banków spółdzielczych,

– zakończenie kolejnego etapu prac związanego z systemem MAAT,

– rozpoczęcie kolejnego wdrożenia systemu def3000,

– zakończenie X etapu prac nad centralizacją systemu informatycznego w Banku Pocztowym S.A. 

Emitent wypracował zysk z działalności operacyjnej EBIT o 19% wyższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłe-
go, co potwierdza dbałość Spółki o utrzymywanie zysku na poziomie zapewniającym jej stały rozwój. Spółka osią-
gnęła niższy zysk netto w porównaniu z analogicznym okresem 2003, gdyż w lutym 2003 r. otrzymała ze spółki 
zależnej Studio Komputerowe GALKOM Sp. z o.o. dywidendę, która miała znaczący wpływ na poziom wyników 
ubiegłego roku.

W okresie sprawozdawczym miała miejsce w Spółce bardzo istotna zmiana własnościowa, mianowicie w dniu 23 
lutego 2004 roku 50% akcji Spółki, które należały do COMP S.A. z siedzibą w Warszawie, nabył Polish Enterprise 
Fund L.P. z biurem głównym przy 1 Exchange Place, Suite 1000 Jersey City NJ 07302, reprezentowany przez Enter-
prise Investors Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 

2.  Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na osią-
gnięte wyniki finansowe

Zarząd Spółki nie zaobserwował w okresie sprawozdawczym, tj. w I kwartale 2004 roku, czynników ani zdarzeń 
o nietypowym charakterze, które wywarły istotny wpływ na osiągnięte przez Spółkę wyniki finansowe. 
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3.  Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono sprawozdanie finansowe za I kwartał, 
nieujętych w tym sprawozdaniu, a mogących w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe 
Emitenta

W dniu 16.04.2004 roku Spółka zbyła 2.000.000 akcji Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. po cenie 1 PLN za każdą 
akcję. Transakcja ta nie miała wpływu na osiągnięte przez Spółkę wyniki finansowe, gdyż cena zbycia akcji była 
równa cenie nabycia tychże akcji.

Do zdarzeń, które nastąpiły po dniu, w którym sporządzono informację finansową, należy zaliczyć przełomowe 
wydarzenie polityczno-gospodarcze, jakim jest przystąpienie Polski do struktur Unii Europejskiej.

4.  Stanowisko Zarządu COMP Rzeszów S.A. odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych 
prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie okresowym w stosunku 
do wyników prognozowanych

Na dzień sporządzenia raportu kwartalnego Emitent podtrzymuje prognozę wyników finansowych zamieszczoną 
w Prospekcie.

5.  Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 
5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego 
wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale 
zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na 
Walnym Zgromadzeniu oraz wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji Emitenta 
w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego.

Na dzień raportu kwartalnego następujący akcjonariusze posiadali bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty 
zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta:

Akcjonariusz Liczba akcji Procent  
kapitału Liczba głosów Procent głosów

Adam Góral 1.500.000 50,0% 1.500.000 50,0%
Polish Enterprise Fund L.P. 
z biurem głównym w Jersey City,  
Stany Zjednoczone Ameryki

1.500.000 50,0% 1.500.000 50,0%

6.  Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji Emitenta lub uprawnień do nich (opcji) przez osoby zarządza-
jące i nadzorujące Emitenta, zgodnie z posiadanymi przez Emitenta informacjami, w okresie od przekaza-
nia poprzedniego raportu kwartalnego

Osoby zarządzające: Adam Góral – 50% – bez zmian.

7.  Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego 
lub organem administracji publicznej, z uwzględnieniem informacji w zakresie postępowania dotyczącego 
zobowiązań albo wierzytelności Emitenta lub jednostki od niego zależnej, którego wartość stanowi co naj-
mniej 10% kapitałów własnych Emitenta

Postępowania przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji 
publicznej, których wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta nie występują.

8.  Informacje o zawarciu przez Emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmio-
tami powiązanymi, jeżeli wartość tych transakcji (łączna wartość wszystkich transakcji zawartych w okre-
sie od początku roku obrotowego) przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 500.000 EURO  
jeżeli nie są one transakcjami typowymi i rutynowymi, zawieranymi na warunkach rynkowych pomiędzy 
jednostkami powiązanymi, a ich charakter i warunki wynikają z bieżącej działalności operacyjnej prowa-
dzonej przez Emitenta lub jednostkę od niego zależną

Nie dotyczy.

9.  Informacje o udzieleniu przez Emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu lub pożycz-
ki lub udzieleniu gwarancji – łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli 
łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10% kapitałów 
własnych Emitenta

Emitent nie udzielał poręczeń kredytu ani pożyczki, ani gwarancji jednemu podmiotowi ani łącznie z jednostką 
zależną o wartości stanowiącej równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta.
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10.  Inne informacje, które zdaniem Emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finan-
sowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji 
zobowiązań przez Emitenta.

W strukturze organizacyjnej dokonano w okresie I kwartału 2004 roku następujących zmian:

– z dniem 5 marca 2004 roku zmienił się skład Zarządu Spółki na następujący:

– Adam Góral  – Prezes Zarządu,

– Adam Rusinek  – Wiceprezes Zarządu,

– Zbigniew Pomianek  – Wiceprezes Zarządu,

– Renata Bojdo  – Członek Zarządu,

– Marek Panek  – Członek Zarządu,

– z dniem 5 marca 2004 roku zmienił się skład Rady Nadzorczej Spółki na następujący:

– Dariusz Prończuk – Przewodniczący Rady Nadzorczej,

– Adam Noga – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,

– Ewa Góral-Maciąg – Członek Rady Nadzorczej,

– Piotr Augustyniak – Członek Rady Nadzorczej,

– Zbigniew Góral   – Członek Rady Nadzorczej,

– powołano Biuro Zarządu,

– powołano Dział Personalny.

11.  Wskazanie czynników, które w ocenie Emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w per-
spektywie co najmniej kolejnego kwartału.

Zdaniem Zarządu Spółki poza czynnikami zawartymi w informacjach finansowych za okres od 1 stycznia do 31 
marca 2004 roku nie istnieją dodatkowe czynniki, które w ocenie Zarządu będą miały istotny wpływ na osiągnięte 
wyniki Spółki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału.

2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej

WYBRANE DANE FINANSOWE

w tys. zł w tys. EUR
I kwartał nara-
stająco 2004 r. 

okres od  
2004-01-01 do 

2004-03-31

I kwartał nara-
stająco 2004 r. 

okres od  
2004-01-01 do 

2004-03-31
 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 18 494 3 858
 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 358 700
 III. Zysk (strata) brutto 3 561 743
 IV. Zysk (strata) netto 2 740 572
 V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 484 310
 VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -511 -107
 VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -5 000 -1 043
 VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -4 027 -840
 IX. Aktywa razem 36 040 7 594
 X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 9 315 1 963
 XI. Zobowiązania długoterminowe 0 0
 XII. Zobowiązania krótkoterminowe 8 173 1 722
 XIII. Kapitał własny 26 168 5 514
 XIV. Kapitał zakładowy 300 63
 XV. Liczba akcji 3 000 000 3 000 000
 XVI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,91 0,19
 XVII. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)   
 XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 8,72 1,84
 XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)   
 XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)   
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SKONSOLIDOWANY BILANS (w tys. zł)

POZYCJA BILANSU 31.03.2004 r.
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 6 261
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 419

– wartość firmy  
2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych 49
3. Rzeczowe aktywa trwałe 5 120
4. Należności długoterminowe  

4.1. Od jednostek powiązanych  
4.2. Od pozostałych jednostek  

5. Inwestycje długoterminowe 452
5.1. Nieruchomości  
5.2. Wartości niematerialne i prawne  
5.3. Długoterminowe aktywa finansowe 452

a) w jednostkach powiązanych, w tym: 400
– udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności  
– udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją 400

b) w pozostałych jednostkach 52
5.4. Inne inwestycje długoterminowe  

6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 221
6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 176
6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 45

II. Aktywa obrotowe 29 779
1. Zapasy 1 406
2. Należności krótkoterminowe 12 715

2.1. Od jednostek powiązanych  
2.2. Od pozostałych jednostek 12 715

3. Inwestycje krótkoterminowe 15 079
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 15 079

a) w jednostkach powiązanych  
b) w pozostałych jednostkach 2 000
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 13 079

3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe  
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 579
Aktywa razem 36 040

POZYCJA BILANSU 31.03.2004 r.
PASYWA
I. Kapitał własny 26 168
1. Kapitał zakładowy 300
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)  
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)  
4. Kapitał zapasowy 23 549
5. Kapitał z aktualizacji wyceny  
6. Pozostałe kapitały rezerwowe  
7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych  

a) dodatnie różnice kursowe  
b) ujemne różnice kursowe  

8. Zysk (strata) z lat ubiegłych -421
9. Zysk (strata) netto 2 740
10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)  
II. Kapitały mniejszości 556
III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych  
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POZYCJA BILANSU 31.03.2004 r.
IV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 9 316
1. Rezerwy na zobowiązania 974

1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 44
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 80

a) długoterminowa 80
b) krótkoterminowa  

1.3. Pozostałe rezerwy 850
a) długoterminowe  
b) krótkoterminowe 850

2. Zobowiązania długoterminowe  
2.1. Wobec jednostek powiązanych  
2.2. Wobec pozostałych jednostek  

3. Zobowiązania krótkoterminowe 8 173
3.1. Wobec jednostek powiązanych  
3.2. Wobec pozostałych jednostek 7 910
3.3. Fundusze specjalne 263

4. Rozliczenia międzyokresowe 169
4.1. Ujemna wartość firmy  
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 169

a) długoterminowe  
b) krótkoterminowe  

Pasywa razem 36 040

Wartość księgowa (w tys. zł) 26 168
Liczba akcji 3 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 8,72
Rozwodniona liczba akcji  
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)  

POZYCJE POZABILANSOWE  w tys. zł 31.03.2004 r.
1. Należności warunkowe  

1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)  
– otrzymanych gwarancji i poręczeń  

1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)  
– otrzymanych gwarancji i poręczeń  

2. Zobowiązania warunkowe 5 312
2.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)  

– udzielonych gwarancji i poręczeń  
2.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 5 312

–  udzielonych gwarancji i poręczeń  
–   gwarancji bankowych udzielonych odbiorcom Grupy Kapitałoweji przez banki tytułem  

należytego wykonania umowy przez Grupę 5 312

3. Inne  
Pozycje pozabilansowe razem 5 312
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SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (w tys. zł)

POZYCJA RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT 01.2004 r.- 
-03.2004 r.

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 18 494
– od jednostek powiązanych  
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 10 855
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 7 639
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 12 011
– od jednostek powiązanych  
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 5 397
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 6 614
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 6 483
IV. Koszty sprzedaży 996
V. Koszty ogólnego zarządu 2 102
VI. Zysk (strata) na sprzedaży 3 385
VII. Pozostałe przychody operacyjne 6
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 6
2. Dotacje  
3. Inne przychody operacyjne  
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 34
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych  
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 2
3. Inne koszty operacyjne 32
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 357
X. Przychody finansowe 222
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:  
– od jednostek powiązanych  
2. Odsetki, w tym: 222
– od jednostek powiązanych  
3. Zysk ze zbycia inwestycji  
4. Aktualizacja wartości inwestycji  
5. Inne  
XI. Koszty finansowe 10
1. Odsetki, w tym:  
– od jednostek powiązanych  
2. Strata ze zbycia inwestycji  
3. Aktualizacja wartości inwestycji  
4. Inne 10
XII. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych  
XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 3 569
XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych  
1. Zyski nadzwyczajne  
2. Straty nadzwyczajne  
XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych 9
XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych  
XVII. Zysk (strata) brutto 3 560
XVIII. Podatek dochodowy 776

a) część bieżąca  
b) część odroczona  

XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)  
XX. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności  
XXI. (Zyski) straty mniejszości 44
XXII. Pozostałe zmniejszenia zysku (straty) grupy kapitałowej  
XXIII. Zysk (strata) netto 2 740

Zysk (strata) netto (zanualizowany) w tys. zł 2 740
Średnia ważona liczba akcji zwykłych  
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,91
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych  
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)  
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ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM (w tys. zł)

POZYCJA ZESTAWIENIA ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM 01.2004 r.- 
-03.2004 r.

I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 28 224
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości  
b) korekty błędów podstawowych 4

I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych prównywalnych 28 228
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 300

1.1. Zmiany kapitału zakładowego  
a) zwiększenia (z tytułu)  

– emisji akcji (wydania udziałów)  
b) zmniejszenia (z tytułu)  

– umorzenia akcji (udziałów)  
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 300

2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu  
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy  

a) zwiększenia  
b) zmniejszenia  

2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu  
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu  

3.1. Zmiany akcji (działów) własnych  
a) zwiększenia  
b) zmniejszenia  

3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu  
4. Kapitał zapasowy na początek okresu 18 793

4.1. Kapitał zapasowy na początek okresu 18 793
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości  
b) korekty błędów podstawowych  

4.2. Kapitał zapasowy na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 18 793
Zmiany kapitału zapasowego 4 756

a) zwiększenia (z tytułu) 5 144
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej  
– z podziału zysku (ustawowo)  
– z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 5 144
– korekty konsolidacyjne  

b) zmniejszenia (z tytułu) 388
– pokrycia straty  
– pokrycia kosztów emisji akcji  
– wypłaty dywidendy  
– podwyższenia wartości akcji 42
– korekty konsolidacyjne 346

4.3. Kapitał zapasowy na koniec okresu 23 549
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu  

5.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu  
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości  
b) korekty błędów podstawowych  

5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych  
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny  

a) zwiększenia (z tytułu)  
– aktualizacja wartości udziałów  

b) zmniejszenia (z tytułu)  
– korekty konsolidacyjne  

5.3. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu  
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu  

6.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu  
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości  
b) korekty błędów podstawowych  

6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe, po uzgodnieniu do danych porównywalnych  
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POZYCJA ZESTAWIENIA ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM 01.2004 r.- 
-03.2004 r.

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych  
a) zwiększenia  

– korekty konsolidacyjne  
b) zmniejszenia (z tytułu)  

– pokrycia straty  
6.3. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu  

7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 9 131
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 9 683

a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości  
b) korekty błędów podstawowych 4

7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 9 687
a) zwiększenia (z tytułu)  

– podział zysku z lat ubiegłych  
– korekty konsolidacyjne  

b) zmniejszenia (z tytułu) 10 187
– przeznaczenie na kapitał zapasowy 5 144
– przeznaczenie na wypłatę dywidendy 5 000
– korekty konsolidacyjne 43

7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu -500
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 552

a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości  
b) korekty błędów podstawowych  

7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 552
a) zwiększenia (z tytułu)  

– korekty konsolidacyjne  
b) zmniejszenia (z tytułu)  

– korekty konsolidacyjne 631
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -79
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -421

8. Wynik netto 2 740
a) zysk netto 2 740
b) strata netto  
c) odpisy z zysku  

II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) 26 168
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 26 168

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (w tys. zł)

POZYCJA RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 01.2004 r.- 
-03.2004 r.

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej – metoda bezpośrednia  
I. Wpływy  
1. Sprzedaż  
2. Inne wpływy z działalności operacyjnej  
II. Wydatki  
1. Dostawy i usługi  
2. Wynagrodzenia netto  
3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia  
4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym  
5. Inne wydatki operacyjne  
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)  
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej – metoda pośrednia  
I. Zysk (strata) netto 2 740
II. Korekty razem -1 256
1. Zyski (straty) mniejszości 44
2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności  
3. Amortyzacja 628
– odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 9
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POZYCJA RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 01.2004 r.- 
-03.2004 r.

4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych  
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -222
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -6
7. Zmiana stanu rezerw 78
8. Zmiana stanu zapasów 108
9. Zmiana stanu należności 2 770
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i  kredytów -4 862
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 202
12. Inne korekty 4
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) 1 484
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej  
I. Wpływy 60
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 14
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne  
3. Z aktywów finansowych, w tym: 46

a) w jednostkach powiązanych  
– zbycie aktywów finansowych  
– dywidendy i udziały w zyskach  
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych  
– odsetki  
– inne wpływy z aktywów finansowych  

b) w pozostałych jednostkach 46
– zbycie aktywów finansowych  
– dywidendy i udziały w zyskach  
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych  
– odsetki 46
– inne wpływy z aktywów finansowych  

4. Inne wpływy inwestycyjne  
II. Wydatki 571
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 571
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne  
3. Na aktywa finansowe, w tym:  

a) w jednostkach powiązanych  
– nabycie aktywów finansowych  
– udzielone pożyczki długoterminowe  

b) w pozostałych jednostkach  
– nabycie aktywów finansowych  
– udzielone pożyczki długoterminowe  

4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości  
5. Inne wydatki inwestycyjne  
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -511
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej  
I. Wpływy  
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału  
2. Kredyty i pożyczki  
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych  
4. Inne wpływy finansowe  
II. Wydatki 5 000
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych  
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 5 000
3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku  
4. Spłaty kredytów i pożyczek  
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych  
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych  
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego  
8. Odsetki  
9. Inne wydatki finansowe  
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -5 000
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -4 027
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -4 027

– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych  
F. Środki pieniężne na początek okresu 17 105
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym: 13 078

– o ograniczonej możliwości dysponowania 5 206
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Komentarz do skonsolidowanych informacji finansowych za okres od 1 stycznia do 31 marca 2004 roku.

Zasady rachunkowości

Prezentowane dane finansowe Grupy Kapitałowej COMP Rzeszów S.A. za I kwartał roku obrotowego 2004 zostały 
sporządzone zgodnie z zasadami ustawy o rachunkowości z 29 września 1994 r. (Dz. U. nr. 121 poz. 591) z późn. zm., 
rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie szczegółowych warunków, jakim powi-
nien odpowiadać prospekt emisyjny oraz skrót prospektu (Dz. U. nr 139 poz. 1568 z późn. zm.) oraz zgodnie z roz-
porządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez 
jednostki inne niż banki i zakłady ubezpieczeń sprawozdania finansowego jednostek powiązanych (Dz. U. nr 152, 
poz.1729 z późn. zm.).

Stosowane przez Grupę Kapitałową zasady sporządzania sprawozdań finansowych za I kwartał 2004 roku nie ule-
gły zmianie w stosunku do zasad obowiązujących w 2003 roku. Szczegółowe zasady wyceny aktywów i pasywów 
oraz pomiaru wyniku finansowego netto zostały zaprezentowane w rozdziale VIII – Sprawozdania finansowe niniej-
szego prospektu. 

Zastosowane kursy walut

Do przeliczenia wybranych danych finansowych na walutę EURO przyjęto kursy:

– wybrane pozycje skonsolidowanego bilansu przeliczone są według średniego kursu ogłoszonego przez NBP 
obowiązującego na dzień bilansowy (1 EUR = 4,7455 PLN),

– wybrane pozycje skonsolidowanego rachunku zysków i strat oraz skonsolidowanych przepływów pieniężnych 
przeliczone są według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obo-
wiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w I kwartale 2004 roku (1 EUR = 4,7938 PLN).

Informacje o korektach z tytułu rezerw oraz odpisach aktualizujących wartość składników aktywów

W I kwartale 2004 roku Grupa Kapitałowa:

– dokonała odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych w kwocie  2 tys. zł

– rozwiązała rezerwę na niewykorzystane urlopy w kwocie  109 tys. zł

– utworzyła rezerwę na koszty dotyczące okresu sprawozdawczego w kwocie 186 tys. zł

– rozwiązała część aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na kwotę 41 tys. zł

1.  Opis istotnych dokonań lub niepowodzeń Grupy Kapitałowej Emitenta w okresie, którego dotyczy raport, 
wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń dotyczących

Obroty COMP Rzeszów S.A. jako podmiotu dominującego stanowią 93% obrotów skonsolidowanych Grupy Kapi-
tałowej, co powoduje, że wszystkie zdarzenia dotyczące Spółki dominującej mają przeważający wpływ na zdarze-
nia dotyczące całej Grupy Kapitałowej.

2.  Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na osią-
gnięte wyniki finansowe

Zarząd Spółki nie zaobserwował w okresie sprawozdawczym, tj. w I kwartale 2004 roku, czynników ani zdarzeń 
o nietypowym charakterze, które wywarły istotny wpływ na osiągnięte przez Grupę Kapitałową wyniki finansowe.

3.  Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono skonsolidowane sprawozdanie finan-
sowe za I kwartał, nieujętych w tym sprawozdaniu, a mogących w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe 
wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta

Do zdarzeń, które nastąpiły po dniu, w którym sporządzono informację finansową, a nieujęte w tych danych należy 
zaliczyć przełomowe wydarzenie polityczno-gospodarcze, jakim jest przystąpienie Polski do struktur Unii Europej-
skiej.

4.  Stanowisko zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na 
dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie okresowym w stosunku do wyników prognozo-
wanych

Spółka nie publikowała żadnych prognoz dotyczących wyników Grupy Kapitałowej.

5.  Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 
5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu COMP Rzeszów S.A. na dzień przekazania raportu 
kwartalnego wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału 
w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie 
głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji 
Emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego

Na dzień raportu kwartalnego następujący akcjonariusze posiadali bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty 
zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu COMP Rzeszów S.A.:
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Akcjonariusz Liczba akcji Procent  
kapitału Liczba głosów Procent głosów

Adam Góral 1.500.000 50,0% 1.500.000 50,0%
Polish Enterprise Fund L.P. 
z biurem głównym w Jersey City,  
Stany Zjednoczone Ameryki

1.500.000 50,0% 1.500.000 50,0%

6.  Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji Emitenta lub uprawnień do nich (opcji) przez osoby zarządza-
jące i nadzorujące Emitenta, zgodnie z posiadanymi przez Emitenta informacjami, w okresie od przekaza-
nia poprzedniego raportu kwartalnego

Nie następowały zmiany w stanie posiadania akcji Emitenta w okresie I kwartału 2004 roku.

7.  Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego 
lub organem administracji publicznej, z uwzględnieniem informacji w zakresie postępowania dotyczącego 
zobowiązań albo wierzytelności Emitenta lub jednostki od niego zależnej, którego wartość stanowi co naj-
mniej 10% kapitałów własnych Emitenta

Postępowania przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji 
publicznej, których wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta, nie występują.

8.  Informacje o zawarciu przez Emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmio-
tami powiązanymi, jeżeli wartość tych transakcji (łączna wartość wszystkich transakcji zawartych w okre-
sie od początku roku obrotowego) przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 500.000 euro 
- jeżeli nie są one transakcjami typowymi i rutynowymi, zawieranymi na warunkach rynkowych pomiędzy 
jednostkami powiązanymi, a ich charakter i warunki wynikają z bieżącej działalności operacyjnej, prowa-
dzonej przez Emitenta lub jednostkę od niego zależną

Nie dotyczy.

9.  Informacje o udzieleniu przez Emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu lub pożycz-
ki lub udzieleniu gwarancji – łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli 
łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10% kapitałów 
własnych Emitenta

Emitent nie udzielał poręczeń kredytu ani pożyczki, ani gwarancji jednemu podmiotowi ani łącznie z jednostką 
zależną o wartości stanowiącej równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta.

10.  Inne informacje, które zdaniem Emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finan-
sowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji 
zobowiązań przez Grupę Kapitałową Emitenta

W strukturze organizacyjnej jednostki dominującej dokonano w okresie I kwartału 2004 roku następujących 
zmian:

– z dniem 5 marca 2004 roku zmienił się skład Zarządu jednostki dominującej na następujący:

– Adam Góral  – Prezes Zarządu,

– Adam Rusinek  – Wiceprezes Zarządu,

– Zbigniew Pomianek  – Wiceprezes Zarządu,

– Renata Bojdo  – Członek Zarządu,

– Marek Panek  – Członek Zarządu,

– z dniem 5 marca 2004 roku zmienił się skład Rady Nadzorczej jednostki dominującej na następujący:

– Dariusz Prończuk – Przewodniczący Rady Nadzorczej,

– Adam Noga – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,

– Ewa Góral-Maciąg – Członek Rady Nadzorczej,

– Piotr Augustyniak – Członek Rady Nadzorczej,

– Zbigniew Góral  – Członek Rady Nadzorczej,

– powołano Biuro Zarządu,

– powołano Dział Personalny.

11.  Wskazanie czynników, które w ocenie Grupy Kapitalowej Emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez 
niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału

Zdaniem Zarządu jedostki dominującej poza czynnikami zawartymi w skonsolidowanych informacjach finansowych 
za okres od 1 stycznia do 31 marca 2004 roku nie istnieją dodatkowe czynniki, które w ocenie Zarządu będą miały 
istotny wpływ na osiągnięte wyniki Grupy Kapitałowej w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału.
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Załącznik 2 – Statut Emitenta

STATUT

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Firma spółki brzmi „COMP Rzeszów” Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”). 

2. Spółka może używać skrótu firmy „COMP Rzeszów” S.A. oraz znaku graficznego wyróżniającego Spółkę.

3. Siedzibą Spółki jest Rzeszów. 

4. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. 

§ 2

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą. 

§ 3

Spółka może tworzyć i prowadzić swoje oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, 
a także uczestniczyć w innych spółkach i przedsięwzięciach na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. 

§ 4

Założycielami Spółki są: 

a) Comp S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. gen. Sosnowskiego 29, 

b) Adam Góral, zam. w Rzeszowie, ul. Mochnackiego 13, 

c) Marta Sztafrowska-Papaj, zam. w Piasecznie, ul. Turkusowa 14. 

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§ 5

Przedmiotem działalności Spółki jest: 

1) Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów mechanicznych, motocykli oraz artykułów użytku osobistego 
i domowego. 

2) Handel hurtowy i komisowy, z wyjątkiem handlu pojazdami mechanicznymi i motocyklami. 

3) Handel detaliczny, z wyjątkiem sprzedaży pojazdów mechanicznych i motocykli; naprawa artykułów użytku oso-
bistego i domowego. 

4) Produkcja komputerów i innych urządzeń do przetwarzania informacji. 

5) Produkcja lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych. 

6) Transmisja danych i teleinformatyka. 

7) Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego. 

8) Działalność w zakresie oprogramowania. 

9) Przetwarzanie danych. 

10) Działalność związana z bazami danych. 

11) Konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i liczących. 

12) Pozostała działalność związana z informatyką. 

13) Sprzedaż detaliczna mebli, wyposażenia biurowego, komputerów oraz sprzętu telekomunikacyjnego. 

14) Leasing. 

15) Wynajem maszyn i urządzeń biurowych. 

16) Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń. 

17) Budownictwo. 

18) Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego. 

19) Pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana. 

20) Działalność szkoleniowa. 
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§ 6

Spółka może podjąć prowadzenie działalności gospodarczej, która wymaga uzyskania zezwolenia lub koncesji, po 
uzyskaniu stosownego zezwolenia lub koncesji. 

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 300.000 PLN (trzysta tysięcy złotych) i dzieli się na 3.000.000 (trzy miliony) akcji 
zwykłych o wartości nominalnej po 10 gr (dziesięć groszy) każda. 

2. Akcje Spółki dzielą się na następujące serie: 3.000.000 akcji serii A. 

3. Akcje Spółki mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela jest 
dopuszczalna za zgodą Rady Nadzorczej Spółki. Koszty takiej zamiany ponosi Spółka. 

4. Akcje mogą być umorzone na warunkach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia podjętą większością  
2/3 głosów, za zgodą akcjonariusza, którego akcje mają być umorzone. Akcje umarza się z czystego zysku lub 
poprzez obniżenie kapitału zakładowego. Umorzenie akcji z czystego zysku może nastąpić dopiero po podzia-
le zysku za ubiegły rok obrotowy. 

5. Kapitał akcyjny może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub przez podwyższenie wartości akcji 
dotychczasowych na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia. 

§ 8

1. Akcje Spółki są zbywalne z zastrzeżeniem postanowień § 9, § 10 oraz § 11 niniejszego Statutu. 

2. Ustanowienie zastawu, zastawu rejestrowego lub innego obciążenia na akcjach imiennych Spółki wymaga 
zgody Rady Nadzorczej. 

§ 9

1. Akcjonariusz Adam Góral („A. Góral”) nie może bez zgody Polish Enterprise Fund L.P. („PEF”) z głównym biu-
rem w Jersey City, Stany Zjednoczone Ameryki, zbyć posiadanych przez siebie akcji Spółki pod jakimkolwiek 
tytułem prawnym przez okres do dopuszczenia akcji Spółki do obrotu publicznego (lecz przez okres nie dłuż-
szy niż 3 (trzy) lata od wejścia w życie postanowienia niniejszego ust. 1). 

2. Dopóki akcje Spółki nie zostaną dopuszczone do publicznego, niezależnie od ograniczenia, o którym mowa 
w ust. 1, w przypadku, gdyby którykolwiek z Dotychczasowych Akcjonariuszy („Akcjonariusz Zbywający”) 
zamierzał w dobrej wierze zbyć swoje akcje osobie trzeciej, która nie jest akcjonariuszem Spółki („Proponowa-
ny Nabywca”), pozostały akcjonariusz („Pozostały Akcjonariusz”) będzie miał prawo pierwszeństwa nabycia 
tychże akcji, na warunkach określonych w niniejszym paragrafie („Prawo Pierwszeństwa”). 

Dla potrzeb niniejszego Statutu „Dotychczasowi Akcjonariusze” oznacza wyłącznie akcjonariusza A. Górala oraz 
akcjonariusza Polish Enterprise Fund L.P., z biurem głównym w Jersey City. 

3. Akcjonariusz Zbywający powiadomi Pozostałego Akcjonariusza o zamiarze zbycia swoich akcji na rzecz Propo-
nowanego Nabywcy w formie pisemnego oświadczenia, zawierającego: 

a) liczbę akcji, które zamierza zbyć („Akcje Zbywane”); 

b) cenę, za jaką zamierza zbyć Akcje Zbywane, formę prawną zbycia oraz terminy i warunki płatności oraz inne 
istotne warunki zamierzonego zbycia („Proponowane Warunki”); 

c) informacje dotyczące osoby Proponowanego Nabywcy; oraz 

d) ofertę zbycia wszystkich Akcji Zbywanych na rzecz Pozostałego Akcjonariusza na Proponowanych Warunkach 
(„Oferta Zbycia”); 

4. Pozostały Akcjonariusz będzie miał prawo do przyjęcia Oferty Zbycia w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty jej 
otrzymania, poprzez złożenie Akcjonariuszowi Zbywającemu pisemnego oświadczenia („Oświadczenie o Przy-
jęciu Oferty Zbycia”). Oświadczenie o Przyjęciu Oferty Zbycia dotyczyć musi wszystkich akcji objętych Ofertą 
Zbycia. 

5. Zbycie Akcji Zbywanych na rzecz Pozostałego Akcjonariusza nastąpi pod warunkiem zapłaty ceny wskazanej 
jako jeden z Proponowanych Warunków („Określona Cena”). Zapłata Określonej Ceny nastąpi w ciągu 7 (sied-
miu) dni od daty złożenia Oświadczenia o Przyjęciu Oferty. 

6. W przypadku gdy Akcjonariuszem Zbywającym jest akcjonariusz A. Góral, a akcjonariusz PEF nie złoży Oświad-
czenia o Przyjęciu Oferty Zbycia w terminie określonym w ustępie 4 powyżej, akcjonariuszowi PEF będzie przy-
sługiwało, w terminie 7 (siedmiu) dni od upływu terminu określonego w ustępie 4 powyżej, prawo (i) zbycia akcji 
na rzecz Proponowanego Nabywcy, na zasadach określonych poniżej („Prawo Przyłączenia się do Zbycia”), 
lub, alternatywnie, (ii) wskazania innego podmiotu, który nabędzie Akcje Zbywane od akcjonariusza A. Górala 
na Proponowanych Warunkach („Alternatywny Nabywca”). Jednocześnie ze wskazaniem Alternatywnego 
Nabywcy, akcjonariusz PEF przekaże oświadczenie Alternatywnego Nabywcy o przyjęciu Oferty Zbycia. Akcjo-
nariusz A. Góral będzie zobowiązany do zbycia Akcji Zbywanych Alternatywnemu Nabywcy na zasadach okre-
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ślonych w ust. 5 powyżej. Przy czym, Alternatywnym Nabywcą nie może być podmiot prowadzący Działalność 
Konkurencyjną w stosunku do Spółki. 

Dla potrzeb niniejszego Statutu „Działalność Konkurencyjna” oznacza działalność polegającą na wprowadze-
niu do obrotu lub nabywaniu w tym samym czasie i na tym samym rynku, towarów i usług takich samych lub 
innych, jeżeli przez ich odbiorców uznane są za substytuty. 

7. Jeżeli w terminie określonym w ustępie 6 powyżej, akcjonariusz PEF wykona swoje Prawo Przyłączenia się do 
Zbycia, akcjonariusz A. Góral zapewni, aby Proponowany Nabywca, w terminie 14 dni od wykonania przez 
akcjonariusza PEF Prawa Przyłączenia się do Zbycia, złożył akcjonariuszowi PEF ofertę nabycia wszystkich akcji 
Spółki posiadanych przez akcjonariusza PEF, na Proponowanych Warunkach („Oferta Nabycia na Zasadzie 
Przyłączenia”). Zbycie Akcji Zbywanych przez akcjonariusza A. Górala będzie możliwe pod warunkiem wyko-
nania umowy zbycia akcji pomiędzy Proponowanym Nabywcą a akcjonariuszem PEF. 

8. Akcjonariusz PEF będzie miał prawo do zbycia akcji w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty otrzymania Oferty 
Nabycia na Zasadzie Przyłączenia, poprzez złożenie Proponowanemu Nabywcy pisemnego oświadczenia 
o przyjęciu tej oferty. 

9. W przypadku gdy akcjonariusz PEF nie wskaże Alternatywnego Nabywcy ani nie wykona Prawa Przyłączenia 
się do Zbycia w terminie określonym w ust. 6 powyżej lub w przypadku wykonania Prawa Przyłączenia się do 
Zbycia nie złoży oświadczenia o przyjęciu Oferty Nabycia na Zasadzie Przyłączenia w terminie określonym 
w ust. 8 powyżej, akcjonariusz A. Góral będzie miał prawo do zbycia Akcji Zbywanych na rzecz Proponowane-
go Nabywcy, z takim zastrzeżeniem, że w przypadku gdy akcjonariusz A. Góral nie przeniesie Akcji Zbywanych 
na Proponowanego Nabywcę w terminie 180 (stu osiemdziesięciu) dni od dnia złożenia Oferty Zbycia, określo-
nej w ust. 3 powyżej, zbycie Akcji Zbywanych będzie wymagało ponownego przeprowadzenia procedury okre-
ślonej w niniejszym § 9. 

10.  Jeżeli nabycie Akcji Zbywanych przez Pozostałego Akcjonariusza lub Alternatywnego Nabywcę wymaga na 
podstawie obowiązujących przepisów prawa uprzedniego uzyskania zgody organu administracji rządowej wów-
czas przyjęcie Oferty Zbycia oznaczać będzie zawarcie umowy przedwstępnej zbycia Akcji Zbywanych, ważnej 
przez 5 (pięć) miesięcy, pod warunkiem uzyskania takiej zgody. Przy czym, w przypadku gdy nabywca Akcji 
Zbywanych nie uzyska wymaganej zgody w terminie 5 – (pięciu) miesięcy od przyjęcia Oferty Zbycia, wówczas 
Akcjonariusz Zbywający będzie miał prawo do zbycia Akcji Zbywanych na rzecz Proponowanego Nabywcy 
w terminie 1 (jednego) miesiąca od upływu powyższego 5 – (pięcio) miesięcznego terminu. 

11.  Zbycie akcji przez Akcjonariusza Zbywającego na rzecz Proponowanego Nabywcy bez zachowania procedury 
określonej w niniejszym § 9 jest nieważne. 

12.  Ograniczenie w zbywaniu akcji, określone powyżej w niniejszym § 9 nie dotyczy zbywania akcji przez akcjona-
riusza PEF na rzecz Podmiotu Stowarzyszonego. Dla potrzeb niniejszego Statutu, pojęcie „Podmiot Stowarzy-
szony” oznacza (i) podmiot, którego akcjonariusz PEF jest bezpośrednio lub pośrednio właścicielem, (ii) pod-
miot, nad którym akcjonariusz PEF posiada kontrolę poprzez uprawnienia w zakresie kierowania zarządzaniem 
albo poprzez wpływ na kierowanie zarządzaniem takim podmiotem, (iii) inny podmiot zarządzany przez pod-
miot, który zarządza akcjonariuszem PEF, oraz (iv) każdy inny podmiot związany z akcjonariuszem PEF umową 
o zarządzanie. W odniesieniu do wszelkich praw i obowiązków wynikających z niniejszego Statutu, osobiście 
przyznanych lub nałożonych na akcjonariusza PEF, prawa takie będą przysługiwały, a obowiązki takie będą 
obciążały odpowiednio Podmiot Stowarzyszony, na który PEF przeniesie akcje Spółki. 

§ 10

1. W przypadku gdy z jakichkolwiek przyczyn akcje Spółki, w tym akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza PEF, 
nie zostaną dopuszczone do publicznego obrotu papierami wartościowymi i do obrotu giełdowego na Giełdzie 
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (lub na innym rynku regulowanym uzgodnionym z akcjonariuszem 
PEF przez akcjonariusza A. Górala) do dnia 30 września 2005 roku lub zbyte osobie trzeciej, akcjonariusz PEF 
będzie miał w okresie do dnia 31 marca 2007 roku prawo do złożenia akcjonariuszowi A. Góralowi oferty 
(w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego) sprzedaży posiadanych przez PEF akcji Spółki („Oferta Sprzedaży”) 
po cenie za akcję określonej przez PEF („Oferowana Cena”), przy czym Oferta Sprzedaży będzie obejmowała 
wszystkie akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza PEF. Akcjonariusz A. Góral będzie miał 120 (sto dwadzie-
ścia) dni („Termin Na Przyjęcie Oferty Sprzedaży”) od daty otrzymania takiej Oferty Sprzedaży na zawiadomie-
nie akcjonariusza PEF o bezwarunkowym przyjęciu Oferty Sprzedaży („Oświadczenie o Przyjęciu Oferty 
Sprzedaży”), przy czym Oferta Sprzedaży może być przyjęta wyłącznie w całości. 

2. W ciągu 14 (czternastu) dni od otrzymania przez akcjonariusza PEF Oświadczenia o Przyjęciu Oferty Sprzeda-
ży skutkującej zawarciem umowy sprzedaży akcji PEF, akcjonariusz A. Góral oraz akcjonariusz PEF dokonają 
następujących czynności: 

a) akcjonariusz A. Góral zapłaci Oferowaną Cenę na rachunek bankowy wskazany przez akcjonariusza PEF; 

b) akcjonariusz PEF wyda akcjonariuszowi A. Góralowi odcinki zbiorowe akcji Spółki. 

3. W przypadku jeśli akcjonariusz A. Góral nie zapłaci akcjonariuszowi PEF Oferowanej Ceny w terminie określo-
nym w (2) powyżej, akcjonariusz PEF będzie mógł w terminie 7 (siedmiu) dni odstąpić od umowy sprzedaży 
akcji zawartej w wyniku przyjęcia przez akcjonariusza A. Górala Oferty Sprzedaży. 
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4. Nie przyjęcie przez akcjonariusza A. Górala Oferty Sprzedaży w Terminie Na Przyjęcie Oferty Sprzedaży albo 
odstąpienie przez akcjonariusza PEF od umowy sprzedaży akcji zawartej z akcjonariuszem A. Góralem w termi-
nie określonym w (3) powyżej stanowi ofertę (w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego) („Oferta Wykupu”) 
sprzedaży przez akcjonariusza A. Górala na rzecz akcjonariusza PEF lub wskazanego przez akcjonariusza PEF 
podmiotu („Wskazany Nabywca”) wszystkich akcji Spółki posiadanych przez akcjonariusza A. Górala za cenę 
za akcję wskazaną przez akcjonariusza PEF lub Wskazanego Nabywcę lecz nie niższą niż Oferowana Cena 
(„Cena Wykupu”). Oferta Wykupu będzie ważna (i w tym czasie nie może zostać odwołana ani nie wygaśnie) 
przez 120 dni odpowiednio – od bezskutecznego upływu Terminu Na Przyjęcie Oferty Sprzedaży albo (jeśli 
akcjonariusz PEF wykona uprawnienie do odstąpienia od umowy sprzedaży akcji zawartej z akcjonariuszem A. 
Góralem zgodnie z (3) powyżej) – od daty odstąpienia przez akcjonariusza PEF od umowy sprzedaży zawartej 
z akcjonariuszem A. Góralem („Termin Ważności Oferty Wykupu”). W Terminie Ważności Oferty Wykupu, 
akcjonariusz PEF albo Wskazany Nabywca może przyjąć Ofertę Wykupu przez przesłanie akcjonariuszowi A. 
Góralowi oświadczenia na piśmie o jej przyjęciu („Oświadczenie o Przyjęciu Oferty Wykupu”). W przypadku 
nie przyjęcia oferty Wykupu przez akcjonariusza PEF albo Wskazanego Nabywcę na warunkach określonych 
powyżej, akcjonariusz PEF jest uprawniony do powtórzenia procedury opisanej w niniejszym §10 na odmien-
nych określonych przez siebie warunkach Oferty Sprzedaży jednak w terminie nie dłuższym niż do dnia 31 grud-
nia 2009 r. 

5. W ciągu 14 (czternastu) dni od otrzymania przez akcjonariusza A. Górala Oświadczenia o Przyjęciu Oferty Wyku-
pu akcjonariusz A. Góral oraz akcjonariusz PEF lub Wskazany Nabywca dokonają następujących czynności: 

a) akcjonariusz A. Góral i akcjonariusz PEF lub Wskazany Nabywca potwierdzą na piśmie warunki zawartej 
umowy sprzedaży akcji (zgodnie z treścią Oferty Wykupu); 

b) akcjonariusz PEF lub Wskazany Nabywca zapłaci Cenę Wykupu na rachunek bankowy wskazany przez 
akcjonariusza A. Górala; 

c) akcjonariusz A. Góral wyda akcjonariuszowi PEF lub Wskazanemu Nabywcy odcinki zbiorowe akcji. 

§ 11

1. W przypadku gdy z jakichkolwiek przyczyn akcje Spółki, w tym akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza PEF, 
nie będą dopuszczone do publicznego obrotu papierami wartościowymi i do obrotu giełdowego na Giełdzie 
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (lub na innym rynku regulowanym uzgodnionym z akcjonariuszem 
PEF przez akcjonariusza A. Górala) do dnia 30 września 2005 roku lub zbyte osobie trzeciej, akcjonariusz PEF 
będzie miał w okresie do dnia 31 marca 2007 roku prawo do przedstawienia akcjonariuszowi A. Góralowi ofer-
ty złożonej przez osobę trzecią („Inwestora”) dotyczącej kupna 100% akcji Spółki („Oferta Inwestora”), po 
określonej przez Inwestora cenie („Cena Inwestora”). Akcjonariusz A. Góral będzie miał 120 (sto dwadzieścia) 
dni („Termin Na Przyjęcie Oferty Inwestora”) od daty otrzymania takiej Oferty Inwestora na zawiadomienie 
akcjonariusza PEF o przyjęciu Oferty Inwestora („Oświadczenie o Przyjęciu Oferty Inwestora”), przy czym 
Oferta Inwestora może być przyjęta wyłącznie w całości. 

2. Jeżeli A. Góral (a) nie złoży Oświadczenia o Przyjęciu Oferty Inwestora w terminie określonym w ust. (1) powy-
żej lub (b) spowoduje, przez swoje działanie lub zaniechanie, że transakcja sprzedaży na rzecz Inwestora 100% 
akcji Spółki nie zostanie zawarta lub wykonana w terminie 14 (czternastu) dni po złożeniu Oświadczenia o Przy-
jęciu Oferty Inwestora, A. Góral niniejszym nieodwołalnie i bezwarunkowo oferuje Funduszowi odkupienie, 
w terminie 14 (czternastu) dni po upływie Terminu Na Przyjęcie Oferty Inwestora (nie później jednak niż w ter-
minie do dnia 13 sierpnia 2007 roku) wszystkich należących do Funduszu akcji Spółki po cenie równej iloczy-
nowi wszystkich akcji Spółki posiadanych przez Fundusz i ceny zaoferowanej przez Inwestora za jedną akcję 
w Spółce. 

§ 12

Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne, obligacje z prawem pierwszeństwa oraz inne papiery 
wartościowe w zakresie dozwolonym przez prawo. 

IV. WŁADZE SPÓŁKI

§ 13

Władzami Spółki są: 

a) Walne Zgromadzenie, 

b) Rada Nadzorcza, 

c) Zarząd. 

A. WALNE ZGROMADZENIE

§ 14

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. 

2. Walne Zgromadzenia odbywają się w Rzeszowie lub w Warszawie. 
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§ 15

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. 

§ 16

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd: 

a) z własnej inicjatywy; lub 

b) na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, Przewodniczącego Rady Nadzorczej, lub Wiceprzewodniczącego 
Rady Nadzorczej; lub 

c) na pisemny wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10% (dziesięć procent) kapitału zakładowe-
go Spółki. 

2. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek jednego z podmiotów wskazanych w ust. 1 pkt 
pkt b) i c) powyżej powinno nastąpić w terminie dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku. 

3. Rada Nadzorcza jest upoważniona do zwołania Walnego Zgromadzenia w następujących przypadkach: 

a) nie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Zarząd w terminie, określonym w § 15 Statutu; lub 

b) nie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Zarząd na podstawie wniosku uprawnionych 
organów lub osób określonych w ust.1 pkt pkt b) i c) powyżej w terminie o którym mowa w ust. 2 powyżej. 

4. Oprócz zwołania Walnego Zgromadzenia w drodze ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, Zarząd 
zawiadomi każdego akcjonariusza posiadającego akcje imienne reprezentujące powyżej 5% kapitału zakłado-
wego o zwołaniu Walnego Zgromadzenia listem poleconym wysłanym w dniu złożenia ogłoszenia w biurze 
Monitora Sądowego i Gospodarczego oraz tych akcjonariuszy, którzy zażądali uprzednio na piśmie poinformo-
wania ich przez Spółkę o fakcie zwołania przez Zarząd Walnego Zgromadzenia. 

5. Jeżeli wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę będą imienne, Walne Zgromadzenie może być zwołane rów-
nież za pomocą listów poleconych lub pocztą kurierską, za pisemnym potwierdzeniem odbioru, wysłanych co 
najmniej dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Dzień wysłania listów uważa się za dzień ogło-
szenia. 

6. Jeżeli Walne Zgromadzenie jest zwoływane na wniosek upoważnionego organu lub podmiotu, nie można odwo-
łać takiego zwołania bez zgody organu lub podmiotu, który złożył taki wniosek. 

§ 17

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, z zastrzeże-
niem art. 404 KSH. 

2. Porządek obrad ustala Zarząd, a w sytuacji określonej w § 16 ust. 3 zwołujący Walne Zgromadzenie. 

3. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze przedstawiający co najmniej jedną dziesiątą część kapitału zakładowego 
mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. 

4. Jeżeli żądanie, o którym mowa w ust. 3 zostanie złożone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, 
wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

§ 18

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy lub reprezen-
towanych akcji, o ile niniejszy Statut lub obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej. 

2. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu, o ile niniejszy Statut nie stanowi inaczej. 

§ 19

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów akcjonariuszy obecnych 
na Walnym Zgromadzeniu, o ile niniejszy Statut lub obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej. 

2. Uchwały w sprawach określonych w § 20 ust. 1 pkt pkt b)-l) Statutu są podejmowane większością 2/3 głosów 
akcjonariuszy obecnych na Walnym Zgromadzeniu, chyba że Kodeks Spółek Handlowych wymaga wyższej 
większości głosów z tym zastrzeżeniem, że uchwały w sprawach, o których mowa w § 20 ust. 1 pkt b) są podej-
mowane w obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. 

§ 20

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności: 

a) podejmowanie uchwał w sprawie podziału zysków albo pokrycia strat, 

a)1 rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i zatwierdzenie sprawozdania finan-
sowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez 
nich obowiązków; 

b) podejmowanie uchwał w sprawie połączenia lub przekształcenia Spółki, 
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c) rozwiązanie i likwidacja Spółki, 

d) podejmowanie uchwał w sprawie wypłaty dywidendy oraz umorzenia akcji Spółki, 

e) podejmowanie uchwał w sprawie podwyższania lub obniżania kapitału zakładowego, 

f) podejmowanie uchwał w sprawach zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej 
części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego, 

g) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej w okolicznościach wskazanych w § 22 ust. 4 
Statutu, 

h) ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej, 

i) tworzenie i likwidacja funduszy specjalnych, 

j) zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki, 

k) zmiana Statutu Spółki, 

l) emisja obligacji, w tym obligacji zamiennych na akcje i obligacje z prawem pierwszeństwa, 

m) wybór oraz zmiana likwidatorów, 

n) zatwierdzenie regulaminu Rady Nadzorczej, 

o) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki 
lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, 

p) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub akcjonariuszy reprezentujących co 
najmniej 10% (dziesięć procent) kapitału zakładowego Spółki, 

q) podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia akcji Spółki do publicznego obrotu, 

r) podejmowanie uchwał w sprawie przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych Spółki 
reprezentujących nie więcej niż 5% kapitału zakładowego na zasadach przewidzianych we właściwych prze-
pisach prawa. 

2. Zgody Walnego Zgromadzenia nie wymagają nabycie oraz zbycie nieruchomości, a także udziału w nierucho-
mości bez względu na wartość nabywanego lub zbywanego prawa. 

3. Oprócz spraw wymienionych w § 20 ust. 1 Statutu uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają inne sprawy okre-
ślone w niniejszym Statucie lub przepisach prawa. 

§ 21

1. Głosowanie na Walnych Zgromadzeniach jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad 
wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, 
jak również w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego 
z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu. 

2. Uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności przedsiębiorstwa Spółki zapadają zawsze w drodze 
jawnego i imiennego głosowania. 

B. RADA NADZORCZA

§ 22

1. Rada Nadzorcza składa się z 4-5 członków, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczące-
go Rady Nadzorczej powołanych i odwołanych na trzyletnie wspólne kadencje zgodnie z poniższymi zasadami. 
Z chwilą dopuszczenia akcji Spółki do obrotu publicznego Rada Nadzorcza składa się z 5 członków. 

2. Do czasu wprowadzenia akcji Spółki do obrotu publicznego oraz do obrotu giełdowego na Giełdę Papierów 
Wartościowych w Warszawie S.A., (i) 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej (w tym Przewodniczący Rady Nad-
zorczej) będzie powoływanych i odwoływanych bezpośrednio przez akcjonariusza PEF, (ii) 2 (dwóch) członków 
Rady Nadzorczej (w tym Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej) będzie powoływanych i odwoływanych bezpo-
średnio przez akcjonariusza A. Górala, a (iii) 1 (jeden) członek Rady Nadzorczej będzie powoływany i odwoły-
wany wspólnie przez akcjonariusza PEF oraz akcjonariusza A. Górala. Po wejściu w życie niniejszego Statutu, 
akcjonariusz A. Góral będzie mieć ponadto prawo odwołania tych członków istniejącej wówczas Rady Nadzor-
czej Spółki, którzy zostali powołani przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ze wskazania akcjonariu-
sza A. Górala, a akcjonariusz PEF będzie mieć prawo odwołania tych członków, którzy zostali powołani przez 
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ze wskazania akcjonariusza PEF. 

3. Uprawnienia akcjonariusza PEF oraz akcjonariusza A. Górala do bezpośredniego powoływania lub odwoływa-
nia członków Rady Nadzorczej, w tym odpowiednio Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego, będą 
przysługiwać akcjonariuszowi PEF oraz akcjonariuszowi A. Góralowi, tak długo jak każdy z nich posiada więcej 
niż 15% (piętnaście) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Z chwilą, gdy udział odpowiednio 
akcjonariusza A. Górala lub akcjonariusza PEF w kapitale zakładowym Spółki spadnie do poziomu 15% (piętna-
ście), lub mniej, ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, uprawnienia danego akcjonariusza 
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w zakresie bezpośredniego powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej (w tym Przewodniczącego 
lub Wiceprzewodniczącego) zostają bezpowrotnie przekazane Walnemu Zgromadzeniu. 

4. W przypadku powstania wakatu w Radzie Nadzorczej Spółki i nie dokonania przez odpowiednio, akcjonariusza 
PEF albo akcjonariusza A. Górala, powołania nowego członka Rady Nadzorczej zgodnie z powyższymi zasada-
mi w terminie 14 (czternastu) dni, uprawnienie do powołania i odwołania członka Rady Nadzorczej na wakujące 
miejsce przejdzie na drugiego akcjonariusza (tj. odpowiednio na akcjonariusza PEF albo akcjonariusza A. Góra-
la) (jeśli wakat powstanie przed dopuszczeniem akcji Spółki do obrotu publicznego oraz do obrotu giełdowego 
na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.) lub – na WZA Spółki (jeśli wakat powstanie po dopusz-
czeniu akcji Spółki do obrotu publicznego oraz do obrotu giełdowego na Giełdzie Papierów Wartościowych 
w Warszawie S.A). W przypadku nie dokonania przez drugiego akcjonariusza powołania nowego członka Rady 
Nadzorczej w terminie 14 (czternastu) dni po przejściu uprawnienia na tego drugiego akcjonariusza (jeśli wakat 
powstanie przed dopuszczeniem akcji Spółki do obrotu publicznego oraz do obrotu giełdowego na Giełdzie 
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A), uprawnienie do powołania i odwołania członka Rady Nadzorczej na 
wakujące miejsce przejdzie na WZA Spółki. 

5. Nie uzgodnienie przez akcjonariusza PEF oraz akcjonariusza A. Górala wspólnie powoływanego (zgodnie 
z ustępem 2 powyżej) członka Rady Nadzorczej, oznacza ich akceptację na działanie Rady Nadzorczej w skła-
dzie czteroosobowym do czasu wspólnego powołania piątego członka Rady Nadzorczej. 

6. Po wprowadzeniu akcji Spółki do obrotu publicznego oraz do obrotu giełdowego na Giełdzie Papierów Warto-
ściowych w Warszawie S.A, członków Rady Nadzorczej wybierać będzie Walne Zgromadzenie Spółki, z tym jed-
nak, że 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej powoływał i odwoływał będzie bezpośrednio akcjonariusz PEF, 
a 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej powoływał i odwoływał będzie bezpośrednio akcjonariusz A. Góral. 
Członkowie Rady Nadzorczej wybierać będą Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej ze 
swego grona. W momencie utraty co najmniej 10% (dziesięciu) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadze-
niu Spółki, uprawnienia odpowiednio akcjonariusza PEF oraz akcjonariusza A. Górala w zakresie bezpośrednie-
go powoływania lub odwoływania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej zostają bezpowrotnie przekazane WZA 
Spółki. Utrata minimalnego (10%) udziału w kapitale zakładowym Spółki tylko przez jednego z nich nie ma wpły-
wu na zachowanie prawa do powołania i odwołania członka Rady Nadzorczej przez pozostałego akcjonariusza 
uprawnionego. 

7. Walne Zgromadzenie może odwołać członka Rady Nadzorczej wyłącznie z ważnych powodów. Za ważne powo-
dy uważa się: 

a) naruszenie obowiązków członka Rady Nadzorczej wynikających ze Statutu, z Regulaminu Rady Nadzorczej 
lub przepisów prawa, 

b) narażenie Spółki na istotną szkodę, 

c) nadużycie zaufania przez ujawnienie informacji stanowiącej tajemnicę spółki, 

d) powtarzające się i nieusprawiedliwione nieobecności na posiedzeniach Rady Nadzorczej. 

§ 23

1. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu zatwierdzonego uchwałą Walnego 
Zgromadzenia. 

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są w drodze pisemnego zawiadomienia (wysłanego za pomocą tele-
faxu, poczty elektronicznej i wszelkich innych sposobów, które pozwalają na udokumentowanie faktu otrzyma-
nia przez członków Rady zaproszeń) do każdego członka Rady Nadzorczej informującego o dniu, godzinie, 
miejscu i porządku obrad, co najmniej na 7 (siedem) dni przed posiedzeniem. Posiedzenia Rady Nadzorczej 
mogą się odbyć bez formalnego zwołania, o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odby-
cie posiedzenia i na proponowany porządek obrad. 

3. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej zwołu-
je posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady 
Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku. -

4. W posiedzeniach Rady Nadzorczej można uczestniczyć za pośrednictwem telefonu lub innego środka łączno-
ści w sposób umożliwiający wzajemną komunikację pomiędzy wszystkimi uczestniczącymi w posiedzeniu 
członkami Rady Nadzorczej. Uchwały podjęte w ten sposób są skuteczne, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nad-
zorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały, zaś protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej został pod-
pisany przez każdego członka Rady Nadzorczej uczestniczącego w takim posiedzeniu w terminie 7 (siedmiu) 
dni od jego odbycia. W takim przypadku przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia proto-
kołu jest miejsce pobytu Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo w razie jego nieobecności Wiceprzewodni-
czącego, jeżeli posiedzenie odbywało się pod przewodnictwem Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. -

5. W zakresie dozwolonym przez prawo, uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego gło-
sowania zarządzonego przez Przewodniczącego lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego jeżeli 
wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na treść uchwał lub na pisemne głosowanie. Za datę 
uchwały uważa się datę złożenia podpisu przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego, jeśli głosowa-
nie pisemne zarządził Wiceprzewodniczący. 
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6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos 
na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć 
spraw wprowadzonych do porządku obrad w trakcie posiedzenia Rady Nadzorczej. Uchwały Rady Nadzorczej 
podjęte w trybie pisemnym są ważne, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści 
projektu uchwały. 

7. Uchwały Rady Nadzorczej dotyczące wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, powoływania, 
odwoływania oraz zawieszenia członków Zarządu nie mogą być podejmowane w trybie ust. 4, ust. 5 i ust. 6 po-
wyżej. 

§ 24

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy ogólny nadzór nad działalnością Spółki. Uchwały Rady Nadzorczej 
wymagają sprawy zastrzeżone do kompetencji Rady Nadzorczej w przepisach prawa oraz wymienione w § 24 
ust. 2 Statutu. 

2. Oprócz innych spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu lub przepisami prawa do szczegól-
nych uprawnień Rady Nadzorczej należy: 

a) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki w zakresie ich 
zgodności z księgami i dokumentami jak również ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu co do 
podziału zysku lub pokrycia straty i przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu wyników tej oceny, 

b) powoływanie i odwoływanie z ważnych powodów członków Zarządu Spółki oraz zawieszanie w czynno-
ściach poszczególnych członków Zarządu lub cały Zarząd a także delegowanie członków Rady Nadzorczej 
do czasowego sprawowania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności, 

c) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu, 

d) ustalanie lub zmiana wynagrodzenia członków Zarządu innych niż Prezes Zarządu, 

d1) ustalanie lub zmiana wynagrodzenia Prezesa Zarządu, 

e) wyrażanie zgody na udzielenie prokury przez Zarząd, 

f) zatwierdzanie rocznych planów finansowych i wieloletnich planów gospodarczych Spółki, 

g) wyrażanie zgody w formie uchwały na nabycie akcji własnych Spółki, 

h) udzielanie zgody na zaciąganie lub udzielanie pożyczek i kredytów przez Spółkę, spółek zależnych lub 
stowarzyszonych ze Spółką lub zaciąganie innych zobowiązań pieniężnych przekraczających 500.000 PLN 
w jednej lub serii powiązanych transakcji lub równowartość tej kwoty w innych walutach, które nie zostało 
przewidziane w planach finansowych i planach gospodarczych Spółki zatwierdzonych zgodnie z postano-
wieniami Statutu, 

i) udzielenie zgody na nabycie oraz zbycie nieruchomości przez Spółkę, a także udziału w nieruchomości bez 
względu na wartość nabywanego lub zbywanego prawa, które nie zostało przewidziane w planach finanso-
wych i planach gospodarczych Spółki zatwierdzonych zgodnie z postanowieniami Statutu, 

j) udzielenie zgody na wydatki, w tym wydatki inwestycyjne, Spółki, spółek zależnych lub stowarzyszonych 
ze Spółką i zaciąganie zobowiązań przekraczających 500.000 PLN w jednej lub serii powiązanych ze sobą 
transakcji lub równowartość tej kwoty w innych walutach, nie przewidzianych w planach finansowych i pla-
nach gospodarczych Spółki zatwierdzonych zgodnie z postanowieniami Statutu, 

k) udzielanie jakichkolwiek gwarancji, poręczeń i zaciąganie innych zobowiązań pozabilansowych przez 
Spółkę, spółki zależne lub stowarzyszone ze Spółką lub przejmowanie obowiązku naprawienia szkody nie 
przewidzianych w planach finansowych i planach gospodarczych Spółki zatwierdzonych zgodnie z postano-
wieniami Statutu, 

l) udzielenie zgody na sprzedaż, najem, zastaw, zastaw rejestrowy, hipotekę oraz inne obciążenie lub przenie-
sienie jakiejkolwiek części majątku Spółki nie przewidziane w planach finansowych i planach gospodarczych 
Spółki zatwierdzonych zgodnie z postanowieniami Statutu, 

m) udzielenie zgody na nabycie lub objęcie przez Spółkę, spółki zależne lub stowarzyszone ze Spółką udziałów 
lub akcji w innych spółkach handlowych oraz na przystąpienie Spółki, spółek zależnych lub stowarzyszonych 
ze Spółką do spółek osobowych lub spółek cywilnych, 

n) wyrażanie zgody na zbycie aktywów Spółki, spółek zależnych lub stowarzyszonych ze Spółką, których war-
tość przekracza 10% (dziesięć procent) wartości księgowej netto środków trwałych podmiotu zbywającego 
aktywa ustalonej na podstawie ostatniego sprawozdania finansowego zbadanego przez biegłego rewiden-
ta, które nie zostało przewidziane w planach finansowych i planach gospodarczych Spółki zatwierdzonych 
zgodnie z postanowieniami Statutu, 

o) wyrażanie zgody na zbycie, obciążenie lub nieodpłatne przeniesienie praw autorskich i wynalazczych, praw 
własności przemysłowej lub innych praw własności intelektualnej, a w szczególności praw do kodów źródło-
wych oprogramowania, znaków towarowych, które to czynności nie były przewidziane w planach finanso-
wych i planach gospodarczych Spółki zatwierdzonych zgodnie z postanowieniami Statutu, 
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p) wyrażanie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką, spółkami zależnymi lub stowarzyszonymi ze Spółką 
a członkami Zarządu Spółki, Rady Nadzorczej Spółki, akcjonariuszami Spółki lub podmiotami powiązanymi 
z tymi osobami, których łączne roczne koszty, nieprzewidziane w planach finansowych i planach gospodar-
czych Spółki zatwierdzonych zgodnie z postanowieniami Statutu przekroczą 100.000 PLN w jednej lub serii 
powiązanych ze sobą transakcji lub równowartość tej kwoty w innych walutach; Dla celów niniejszego § 22 
Statutu „podmiot powiązany” oznacza osobę, spółkę lub inny podmiot posiadający powiązania ekonomicz-
nie lub powiązania rodzinne z jakimkolwiek członkiem Zarządu Spółki, Rady Nadzorczej Spółki, akcjonariu-
szem Spółki; „Podmiotem powiązanym” jest w szczególności (i) małżonek, (ii) dzieci, (iii) wnuki, (iv) rodzice, 
(v) dziadkowie, lub (vi) rodzeństwo, oraz (vii) jakikolwiek podmiot pozostający pod kontrolą pośrednią lub 
bezpośrednią osób określonych powyżej, lub za pośrednictwem których osoby określone powyżej uzyskują 
znaczące korzyści ekonomiczne, 

q) wyrażanie zgody na zatrudnianie przez Spółkę, spółki zależne lub stowarzyszone ze Spółką doradców lub 
innych osób nie będących pracownikami Spółki, spółek zależnych lub stowarzyszonych ze Spółką, w cha-
rakterze konsultantów, prawników, agentów, jeżeli roczny koszt związany z zatrudnieniem takich osób przez 
Spółkę, spółki zależne lub stowarzyszone ze Spółką przekracza 200.000 PLN lub równowartość tej kwoty 
w innych walutach, 

r) wyrażanie zgody na ustanowienie zastawu, zastaw rejestrowego na akcjach Spółki lub ustanowienie innego 
obciążenia na akcjach Spółki, 

s) wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Spółki, 

t) wyrażanie zgody na zamianę akcji imiennych na okaziciela, 

u) wyrażanie zgody na zmianę banku, w którym Spółka będzie posiadała swoje rachunki bankowe. 

§ 25

1. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane, jeżeli na posiedzeniu jest obecne quorum. Quorum stano-
wi co najmniej połowa całkowitej liczby członków Rady Nadzorczej, włączając przynajmniej jednego członka 
Rady Nadzorczej powoływanego i odwoływanego przez akcjonariusza Adama Górala i jednego członka Rady 
Nadzorczej powoływanego i odwoływanego przez akcjonariusza PEF. Jeżeli na prawidłowo zwołanym posiedze-
niu Rady Nadzorczej wymagane quorum nie jest obecne, obecni członkowie Rady Nadzorczej są uprawnieni do 
odroczenia wyznaczonego posiedzenia, za pisemnym powiadomieniem pozostałych członków Rady Nadzor-
czej, na okres nie krótszy niż 5 (pięć) dni roboczych następujących po dniu, na który zwołano posiedzenie, przy 
czym quorum na odroczonym posiedzeniu Rady Nadzorczej stanowić będzie co najmniej połowa całkowitej licz-
by członków Rady Nadzorczej. 

2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały większością całkowitej liczby członków Rady Nadzorczej z zastrzeże-
niem, iż: 

a) dla ważności uchwał Rady Nadzorczej określonych w § 24 ust. 2 pkt pkt a), b), d1), f), l), m), i r) Statutu 
konieczne jest głosowanie za podjęciem takiej uchwały Rady Nadzorczej przez co najmniej jednego członka 
Rady Nadzorczej powoływanego i odwoływanego przez akcjonariusza PEF. 

b) dla ważności uchwał Rady Nadzorczej określonych w § 24 ust. 2 pkt pkt c), d), e), g)-k), n), o), p), q), s), t) i u) 
Statutu konieczne jest głosowanie za podjęciem takiej uchwały Rady Nadzorczej przez co najmniej jednego 
członka Rady Nadzorczej powoływanego i odwoływanego odpowiednio przez akcjonariusza Adama Górala 
i akcjonariusza PEF. 

§ 26

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. 

2. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie. 

3. Rada Nadzorcza może delegować jednego lub kilku spośród swoich członków do indywidualnego wykonywa-
nia czynności nadzorczych. 

4. Każdy z członków Rady Nadzorczej ma prawo żądać dostarczenia wszelkich informacji dotyczących przedsię-
biorstwa Spółki oraz ma prawo zbadać uzyskane informacje dotyczące Spółki. Każdy członek Rady Nadzorczej 
ma prawo wglądu do dokumentów księgowych Spółki. 

C. ZARZĄD

§ 27

1. Zarząd Spółki składa się z co najmniej trzech członków, w tym Prezesa Zarządu oraz dwóch Wiceprezesów 
Zarządu. 

2. Wspólna kadencja członków Zarządu trwa trzy lata. Powołanie nowych Członków Zarządu przez Radę Nadzor-
czą w trybie ust. 3 stanowić będzie początek nowej wspólnej kadencji dla tak powołanego Zarządu.
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3. Zarząd Spółki jest powoływany i odwoływany przez Radę Nadzorczą, przy czym z wnioskami o określenie skła-
du liczebnego Zarządu oraz powoływanie pozostałych Członków Zarządu, występuje do Przewodniczącego 
Rady Nadzorczej Prezes Zarządu. Jeżeli Prezes Zarządu nie wystąpi z odpowiednimi wnioskami we właściwym 
czasie, gwarantującym sprawne funkcjonowanie Zarządu, Rada Nadzorcza podejmie działania z własnej inicja-
tywy. 

4. Rada Nadzorcza może odwołać poszczególnych członków Zarządu lub cały Zarząd Spółki przed upływem 
kadencji wyłącznie z następujących ważnych powodów: skazanie prawomocnym wyrokiem karnym za prze-
stępstwo, działania na szkodę Spółki, istotne pogorszenie się sytuacji finansowej Spółki spowodowane działa-
niami danego członka Zarządu, brak realizacji budżetu Spółki, naruszenia regulacji statutowych, nieprzestrze-
ganie ograniczeń ustanowionych w uchwałach Rady Nadzorczej lub WZA Spółki, nie przedstawienie przez 
Zarząd projektu budżetu Spółki na kolejny rok obrotowy do dnia 15 grudnia, oraz nie przyjęcie przez Radę Nad-
zorczą budżetu Spółki na dany rok obrotowy do dnia 30 kwietnia oraz na uzasadniony wniosek Prezesa Zarzą-
du (który Strony niniejszym uznają za niezależny ważny powód odwołania). 

5. Prezes Zarządu składa wnioski do Rady Nadzorczej w zakresie ustalania zasad wynagradzania członków Zarzą-
du innych aniżeli Prezes Zarządu. W przypadku gdy Prezes Zarządu nie wystąpi z odpowiednimi wnioskami we 
właściwym czasie, gwarantującym sprawne funkcjonowanie Zarządu, Rada Nadzorcza podejmie działania z wła-
snej inicjatywy. Wynagrodzenie Prezesa Zarządu ustala Rada Nadzorcza z własnej inicjatywy. 

§ 28

1. Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę na zewnątrz. 

2. Zarząd działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu Zarządu zatwierdzonego uchwałą Rady Nad-
zorczej. 

3. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa Spółki nie zastrzeżone przepisami prawa lub 
postanowieniami Statutu do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji 
Zarządu. Zarząd przed dokonaniem czynności określonych w § 24 ust. 2 Statutu jest zobowiązany do uzyska-
nia uprzedniego zezwolenia Rady Nadzorczej. 

4. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos 
Prezesa Zarządu. 

§ 29

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki są uprawnieni Prezes Zarządu działający łącznie z Wiceprezesem Zarzą-
du, Prezes Zarządu działający łącznie z członkiem Zarządu, Wiceprezes Zarządu działający łącznie z członkiem 
Zarządu. 

V. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 30

1. Zgodnie z postanowieniami niniejszego § 30 Spółka tworzy oprócz kapitału zakładowego i innych funduszy, któ-
rych obowiązek utworzenia wynika z przepisów prawa, następujące kapitały i fundusze: 

a) kapitał zapasowy, 

b) kapitał rezerwowy, 

c) fundusz pracowniczych świadczeń socjalnych. 

2. Na pokrycie strat bilansowych Spółka utworzy kapitał zapasowy, na który będą dokonywane coroczne odpisy, 
w wysokości nie mniejszej niż [8]% (osiem procent) czystego zysku rocznego, do czasu kiedy kapitał zapaso-
wy osiągnie wysokość równą wysokości 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego. 

3. Spółka utworzy kapitał rezerwowy na pokrycie poszczególnych wydatków lub strat. Na mocy uchwały Walnego 
Zgromadzenia mogą być także tworzone, znoszone i wykorzystywane stosownie do potrzeb fundusze celowe. 

4. Uchwałą Walnego Zgromadzenia można utworzyć inne fundusze. 

5. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na: 

a) kapitał zapasowy; 

b) inwestycje; 

c) dodatkowy kapitał rezerwowy tworzony w Spółce; 

d) dywidendy dla akcjonariuszy; 

e) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. 
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§ 31

1. Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym. 

2. Rachunkowość Spółki będzie prowadzona zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce, a sprawozdaw-
czość finansowa będzie również prowadzona także wg standardów międzynarodowych IAS. 

3. Zarząd będzie sporządzał i dostarczał Radzie Nadzorczej następujące sprawozdania finansowe: 

a) zweryfikowane roczne sprawozdania finansowe oraz zweryfikowane skonsolidowane sprawozdania finan-
sowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego – w ciągu 90 (dzie-
więćdziesięciu) dni od zakończenia roku obrotowego; przy czym, roczne sprawozdania finansowe będą 
badane przez niezależnego biegłego rewidenta wybranego przez Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej; oraz 

b) niezweryfikowane miesięczne skonsolidowane sprawozdania finansowe (w układzie zgodnym z budżetem) 
– w ciągu 30 (trzydziestu) dni od zakończenia każdego miesiąca. 

4. Zarząd będzie sporządzał i dostarczał Radzie Nadzorczej skonsolidowany budżet operacyjny Spółki na następ-
ny rok obrotowy nie później niż na 30 (trzydzieści) dni przed rozpoczęciem roku obrotowego; przy czym, budżet 
obejmuje co najmniej plan operacyjny spółki, plan przychodów i kosztów na dany rok obrotowy (w ujęciu rocz-
nym i miesięcznym), prognozę bilansu na koniec każdego okresu i plan przepływu środków pieniężnych na rok 
obrotowy (w ujęciu rocznym i miesięcznym) oraz określa plan wydatków spółki innych niż koszty działalności; 
szczegółowy format budżetu jest ustalany przez Radę Nadzorczą; oraz 

5. Zarząd będzie sporządzał i dostarczał Radzie Nadzorczej aktualizowany co rok trzyletni skonsolidowany strate-
giczny plan spółki; przy czym plany strategiczne spółki przedstawiane będą Radzie Nadzorczej do aktualizacji 
w drugim kwartale każdego roku. 

6. Zarząd niezwłocznie powiadomi Radę Nadzorczą o nadzwyczajnych zmianach w sytuacji finansowej i prawnej 
Spółki lub istotnych naruszeniem umów, których stroną jest Spółka.
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Załącznik 3 –  Uchwała o wprowadzeniu Akcji Serii A do publicznego 
obrotu 

UCHWAŁA NR 3 
 z dnia 2 kwietnia 2004 roku

w sprawie wprowadzenia akcji serii A do publicznego obrotu

§1

1. Uchwala się wprowadzenie do publicznego obrotu wszystkich istniejących akcji serii A. 

2. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do 
dopuszczenia wszystkich istniejących akcji serii A do publicznego obrotu, a następnie do obrotu na Giełdzie 
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Załącznik 4 – Uchwała NWZA Emitenta o emisji Akcji Serii B

UCHWAŁA NR 1 
z dnia 2 kwietnia 2004 roku

w sprawie emisji akcji serii B 

§1.
1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 45.000 (słownie: czterdzieści pięć tysięcy) złotych 

w drodze otwartej subskrypcji nie więcej niż 450.000 (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na 
okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 (słownie: dziesięć) groszy każda akcja.

2. Akcje serii B zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału 
zakładowego.

3. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach określonych w pkt. 1 niniejszej uchwały 
w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd do złożenia oświadcze-
nia w formie aktu notarialnego o dookreśleniu wysokości podwyższenia kapitału zakładowego przed zgłoszeniem 
podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru – zgodnie z art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek 
handlowych.

4. Akcje serii B będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2004 rozpoczyna-
jący się dnia 01.01.2004 roku i kończący się dnia 31.12.2004 roku, tj. od dnia 01.01.2004 roku. 

5. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd do określenia w drodze uchwały:

a) ceny emisyjnej akcji serii B,

b) szczegółowych warunków subskrypcji poprzez:

(i) określenie terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji;

(ii) podział akcji serii B na transze, w tym dokonywanie przesunięć między transzami;

(iii) określenie zasad przydziału akcji serii B; oraz

(iv) ustalenie pozostałych zasad dystrybucji akcji serii B.

6. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zgodnie z niniejszą uchwałą, zmienia się Statut Spółki 
w zakresie wysokości kapitału zakładowego Spółki oraz wyszczególnienia akcji nowej serii B.

§2.
Akcje serii B zostaną zaoferowane do objęcia w drodze subskrypcji otwartej przeprowadzonej w ramach publiczne-
go obrotu papierami wartościowymi w rozumieniu art. 2 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku Prawo o publicz-
nym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. nr 118, poz. 754 z późn. zm.).

§3.
W interesie Spółki wyłącza się w całości prawo pierwszeństwa dotychczasowych akcjonariuszy do objęcia akcji 
serii B (pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji). 

§4.
Działając na podstawie artykuł 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważ-
nia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki po zmianach wynikających z podwyższenia 
kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa powyżej.

§5. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przed podjęciem przez NWZA Emitenta Zarząd, działając zgodnie z Art. 433§ 2 Ksh przedstawił pisemną opinię 
z dnia 31 marca 2004 r., uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru i spo-
sobu ustalenia ceny emisyjnej akcji.

Opinia Zarządu COMP Rzeszów S.A. z siedzibą w Rzeszowie, uzasadniająca powody pozbawienia  
dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru i sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji.

Wyłączenie prawa poboru serii B leży w interesie Spółki. W celu umożliwienia rozwoju Spółki niezbędne jest pozy-
skanie kapitału w drodze emisji publicznej. Przeprowadzenie procesu pozyskania kapitału w drodze emisji publicz-
nej akcji serii B pozwoli na szybsze pozyskanie kapitału przez Spółkę w celu zapewnienia realizacji programu inwe-
stycyjnego. Efektem przeprowadzenia emisji publicznej będzie ponadto wzmocnienie pozycji Spółki, wzrost wiary-
godności wobec partnerów handlowych, pozyskania nowych inwestorów i poprawa kondycji finansowej Spółki. Zda-
niem Zarządu wyłączenie prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy służy Spółce, a tym samym jej akcjona-
riuszom. Dlatego wyłączenie prawa poboru akcji serii B jest niezbędne. 

Cena emisyjna akcji serii B będzie określona na podstawie oczekiwanego popytu na akcje serii B.
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Załącznik 5 –  Uchwała NWZA Emitenta o wprowadzeniu  
Akcji Serii B do publicznego obrotu

UCHWAŁA NR 2 
z dnia 2 kwietnia 2004 roku

w sprawie wprowadzenia akcji serii B do publicznego obrotu

§1.

1. Uchwala się wprowadzenie do publicznego obrotu akcji serii B wyemitowanych na podstawie uchwały nr 1 pod-
jętej przez Walne Zgromadzenie w dniu 2 kwietnia 2004 roku. 

2. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do 
dopuszczenia akcji serii B do publicznego obrotu, a następnie do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych 
w Warszawie S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Załącznik 6 – Formularz zapisu na Akcje Serii B
Formularz zapisu na Akcje Serii B

Niniejszy formularz stanowi zapis na akcje zwykłe na okaziciela serii B spółki COMP Rzeszów S.A. oferowane 
w Publicznej Ofercie. Podstawą prawną emisji jest uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjona-
riuszy z dnia 2 kwietnia 2004 roku. Przedmiotem publicznej subskrypcji jest 450.000 Akcji Serii B, o wartości nomi-
nalnej 0,10 zł każda. W przypadku wystąpienia nadsubskrypcji na Akcje Serii B i uruchomienia Oferty Sprzedaży 
Akcji Serii A zapis ten może być w całości lub w części traktowany jako zapis na Akcje Serii A.

1. Imię i nazwisko lub firma osoby prawnej: .................................................................................................................

2. Miejsce zamieszkania osoby fizycznej lub siedziba i adres osoby prawnej: ...........................................................

 .....................................................................................................................................................................................

3. Adres do korespondencji: ..........................................................................................................................................

4. Status dewizowy:      rezydent    nierezydent 

5. Rezydent: osoba fizyczna – rodzaj, seria i numer dowodu tożsamości oraz PESEL / dla osób prawnych – numer 
KRS, REGON lub inny numer identyfikacyjny: ..............................................................................................

6. Nierezydent: osoba fizyczna – seria i numer paszportu / dla osób prawnych – numer rejestru właściwy dla kraju 
zarejestrowania: .........................................................................................................................................................

7. Rodzaj transzy:     Transza Indywidualna    Transza Kwalifikowana 

8. Cena emisyjna: ...............................................zł............ gr

9. Liczba akcji objętych zapisem: ..................................................................................................................................

 (słownie: ....................................................................................................................................................................)

10. Kwota wpłaty na akcje: ..................................zł............ gr 

 (słownie: ....................................................................................................................................................................)

11. Sposób zapłaty:     gotówka    przelew 

12. Wskazanie rachunku do zwrotu wpłaconej kwoty lub jej części:

 na rachunek nr ...........................................................................................................................................................

 prowadzony przez ......................................................................................................................................................
      (pełna nazwa podmiotu prowadzącego rachunek)

13. Adres podmiotu upoważnionego do przyjmowania zapisów i wpłat na akcje: .......................................................

 .....................................................................................................................................................................................

Oświadczenia osoby składającej zapis

Oświadczam, że zapoznałem(am) się z treścią Prospektu spółki COMP Rzeszów S.A. i akceptuję warunki Publicznej Oferty.
Oświadczam, że zapoznałem(am) się z brzmieniem Statutu Spółki i akceptuję jego treść.
Oświadczam, że zgadam się na przydzielenie mniejszej liczby akcji niż objęta zapisem lub nieprzydzielenie ich wcale, zgodnie 
z zasadami opisanymi w Prospekcie.
Oświadczam, że zgadzam się na przydzielenie Akcji Serii B, przydzielenie Akcji Serii A i B lub przydzielenie tylko Akcji Serii A.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia emi-
sji Akcji Serii B i Oferty Sprzedaży Akcji Serii A oraz że dane na formularzu zapisu zostały podane dobrowolnie.

Przyjmuję do wiadomości, iż przysługuje mi prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

Data i podpis składającego zapis Data, pieczęć i podpis przyjmującego zapis

Dyspozycja Deponowania Akcji

Ja niżej podpisany(a) proszę o zdeponowanie przydzielonych mi akcji na moim rachunku inwestycyjnym

nr............................................................................... prowadzonym przez ............................................................................................

Data i podpis składającego dyspozycję Data, pieczęć i podpis przyjmującego dyspozycję

Uwaga!  Wszelkie konsekwencje wynikające z niepełnego lub niewłaściwego wypełnienia formularza zapisu ponosi osoba składa-
jąca zapis.
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Załącznik 7 –  Wykaz Punktów Obsługi Klienta przyjmujących zapisy 
na Akcje Oferowane

Lista POK Millennium Dom Maklerski S.A.
Miasto Ulica Kod pocztowy

1 Białystok Al. J. Piłsudskiego 13/1 15-444
2 Bielsko-Biała ul. Partyzantów 22 43-300
3 Bydgoszcz ul. Słowackiego 1 85-008
4 Gdańsk ul. Okopowa 7 80-819
5 Gdynia ul. Batorego 28/32 81-366
6 Katowice ul. Mickiewicza 15 40-951
7 Łódź ul. Sienkiewicza 72 90-318
8 Olsztyn ul. Mickiewicza 9 10-550
9 Poznań ul. Szkolna 19 61-832

10 Szczecin ul. Rayskiego 40 70-426
11 Toruń ul. Szosa Chełmińska 17 87-100
12 Warszawa Al. Jana Pawła II 15 00-828

Lista POK Domu Maklerskiego BZ WBK S.A.
Miasto Ulica Kod pocztowy

1 Bolesławiec ul. Sądowa 6 59-700
2 Bydgoszcz ul. Powstańców Wlkp. 26 85-090
3 Chorzów ul. Katowicka 72 41-500
4 Dzierżoniów ul. Mickiewicza 4 58-200
5 Gdańsk ul. Długie Ogrody 10 80-765
6 Gdynia ul. 10 Lutego 11 81-366
7 Głogów ul. Obrońców Pokoju 12 67-200
8 Gniezno ul. Sienkiewicza 17 62-200
9 Gorzów Wlkp ul. Pionierów 8 66-400

10 Gostyń ul. Bojanowskiego 22 63-800
11 Inowrocław ul. Grodzka 5/7 88-100
12 Jarocin ul. Kilińskiego 2 a 63-200
13 Jelenia Góra ul. Jasna 14 58-500
14 Kalisz ul. Parczewskiego 9 a 62-800
15 Katowice ul. Wita Stwosza 2 40-951
16 Kędzierzyn-Koźle ul. Żeromskiego 5 47-200
17 Kępno ul. Kościuszki 6 63-600
18 Kielce ul. Wspólna 2 25-950
19 Kłodzko ul. Kościuszki 7 57-300
20 Konin ul. Energetyka 6a 62-510
21 Legnica ul. Gwarna 4a 59-220
22 Leszno ul. Słowiańska 33 64-100
23 Lubin ul. Odrodzenia 5 59-300
24 Łódź ul. Sienkiewicza 26 90-114
25 Nowa Sól ul. Moniuszki 9 67-100
26 Nowy Tomyśl ul. Poznańska 13 64-300
27 Opole ul. Ozimska 6 45-057
28 Ostrów Wlkp. Pl. Bankowy 1 63-400
29 Piła ul. Sikorskiego 81 64-920
30 Płock ul. Kolegialna 21 09-402
31 Polkowice Rynek 13/14 59-320
32 Poznań ul. Szkolna 5 61-832
33 Poznań Pl. Wolności 16 60-967
34 Poznań ul. Św. Marcin 81 60-967
35 Słubice ul. Kościuszki 2 69-100
36 Świebodzin ul. Głogowska 8 66-200
37 Toruń ul. Krasińskiego 2 87-100
38 Tychy ul. Bałuckiego 4 43-100
39 Wałbrzych ul. Chrobrego 7 58-300
40 Warszawa ul. Kasprowicza 132 01-949
41 Warszawa Al. Jana Pawła II 25 Atrium Tower 00-854
42 Wrocław Pl. Kościuszki 7/8 50-950
43 Wrocław Rynek 9/11 50-950
44 Września ul. Warszawska 17 62-300
45 Wschowa ul. Niepodległości 3 a 67-400
46 Zgorzelec ul. Wolności 11 59-900
47 Zielona Góra ul. Bankowa 5 65-950
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Załącznik 8 – Definicje i objaśnienia skrótów

Akcje Akcje Serii A i Akcje Serii B Emitenta łącznie

Akcje Oferowane Akcje Serii A i Akcje Serii B Emitenta, oferowane na zasadach okre-
ślonych w niniejszym Prospekcie

Akcje Serii A 3.000.000 akcji zwykłych, na okaziciela Emitenta serii A o wartości 
nominalnej 10 groszy każda, stanowiących akcje założycielskie

Akcje Serii B 450.000 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta serii B o wartości 
nominalnej 10 groszy każda, emitowanych na podstawie uchwały 
nr 1 NWZA Emitenta z dnia 2 kwietnia 2004 r. i oferowanych w dro-
dze publicznej subskrypcji na zasadach określonych w Prospek-
cie

ABAS S.A. ABAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, podmiot zależny Spółki, 
wchodzący w skład Grupy Kapitałowej

Biegły Rewident BDO Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 
w Warszawie

COMP Soft Sp. z o.o. COMP Soft Sp. z o.o. z siedzibą Mielcu, podmiot zależny Spółki, 
wchodzący w skład Grupy Kapitałowej

Deklaracja Wiążąca deklaracja złożona w procesie budowy „książki popytu” 
na Akcje Oferowane w Transzy Kwalifikowanej

Dotychczasowi Akcjonariusze PEF oraz Pan Adam Góral

Doradca Prawny Salans D. Oleszczuk Kancelaria Prawnicza Sp. k. z siedzibą w War-
szawie

DiS Polskie biuro badawczo-analityczne DiS Informatyka-Technika-
-Doradztwo; niezależny podmiot badawczy, specjalizujący się od 
1995 roku w opracowywaniu raportów poświęconych rynkowi infor-
matycznemu

EITO European Information Technology Observatory – międzynarodowy 
instytut zajmujący się badaniem rynku teleinformatycznego (ICT) 
w Europie; sporządzający m.in. popularne raporty okresowe  
o rynku ICT

Emitent, Spółka, COMP Rzeszów S.A., 
COMP Rzeszów  

COMP Rzeszów Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie – emitent 
akcji oferowanych na podstawie niniejszego Prospektu

euro, EUR Jednostka monetarna Unii Europejskiej

Grupa Kapitałowa, Grupa Kapitałowa 
COMP Rzeszów, Grupa COMP Rzeszów

Grupa Kapitałowa COMP Rzeszów S.A. w rozumieniu ustawy 
o rachunkowości. Zgodnie ze stanem na dzień sporządzenia Pro-
spektu w skład Grupy Kapitałowej wchodzą: COMP Rzeszów S.A. 
jako podmiot dominujący oraz podmioty zależne: ABAS S.A. 
i COMP Soft Sp. z o.o.

Giełda, GPW Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna 

gr grosz – 1/100 złotego – jednostki monetarnej Rzeczypospolitej Pol-
skiej

HP Hewlett-Packard Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

IBM IBM World Trade Corporation z siedzibą w Nowym Jorku; Stany 
Zjednoczone Ameryki

IDC IDC – globalna firma badająca i analizująca rynek teleinformatycz-
ny oraz świadcząca w tym zakresie usługi doradcze

KDPW, Depozyt Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z sie-
dzibą w Warszawie

Kodeks Cywilny, KC Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r.; 
nr 16, poz. 93 ze zm.)
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Kodeks Spółek Handlowych, KSH, Ksh. Ustawa z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych 
(Dz. U. z 2000 r.; nr 94, poz. 1037 ze zm.)

Komisja, KPWiG Komisja Papierów Wartościowych i Giełd z siedzibą w Warszawie

KRS Krajowy Rejestr Sądowy

Lista Wstępnego Przydziału Lista wstępnego przydziału Akcji Oferowanych w Transzy Kwalifiko-
wanej sporządzona po przeprowadzeniu procesu „księgi popytu”. 
Umieszczenie na Liście Wstępnego Przydziału będzie skutkowało 
pierwszeństwem w przydziale Akcji Oferowanych pod warunkiem 
złożenia i opłacenia zapisu zgodnie z Listą Wstępnego Przydziału.

Millennium DM S.A., Millennium DM 
Oferujący, MDM, MDM SA

Millennium Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

NWZA, Nadzwyczajne Walne  
Zgromadzenie Akcjonariuszy,  
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia  
Emitenta, Nadzwyczajne Walne  
Zgromadzenie Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy COMP Rze-
szów S.A. 

Oracle Oracle Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Oferta, Oferta Publiczna,  
Pierwsza Oferta Publiczna

Oferta objęcia Akcji Oferowanych

PDA Prawo do Akcji Serii B

Publiczna Oferta Subskrypcji,  
Oferta Subskrypcji 

Publiczna oferta subskrypcji nie więcej niż 450.000 Akcji Serii 
B oferowanych z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych 
akcjonariuszy

Publiczna Oferta Sprzedaży,  
Oferta Sprzedaży 

Publiczna oferta sprzedaży  nie więcej niż 1.545.000 Akcji Serii A

Polish Enterprise Fund L.P.,  
Polish Enterprise Fund, PEF

Polish Enterprise Fund L.P. z biurem głównym w Jersey City, Stany 
Zjednoczone Ameryki. Akcjonariusz Spółki posiadający 50% udział 
w kapitale zakładowym Emitenta i taki sam udział w ogólnej liczbie 
głosów na WZA.

POK Punkt Obsługi Klienta przedsiębiorstwa maklerskiego

PLN, zł, złoty Złoty – jednostka monetarna Rzeczypospolitej Polskiej 

Prawo Bankowe Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo Bankowe (tekst jedno-
lity – Dz. U. z 2002 r. nr 72, poz. 665 ze zm.)

Prawo o Publicznym Obrocie  
Papierami Wartościowymi,  
Prawo o Publicznym Obrocie, Ustawa

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku Prawo o publicznym obrocie 
papierami wartościowymi (tekst jednolity – Dz. U. z 2002 r. nr 49, 
poz. 447 z późn. zm.)

Prospekt, Prospekt Emisyjny Niniejszy prospekt emisyjny, będący jedynym prawnie wiążącym 
dokumentem zawierającym informacje o Emitencie, akcjach wpro-
wadzanych do publicznego obrotu i akcjach oferowanych w obro-
cie publicznym, sporządzony zgodnie z rozporządzeniem o Pro-
spekcie

Rada Nadzorcza,  
Rada Nadzorcza Emitenta,  
Rada Nadzorcza Spółki

Rada Nadzorcza COMP Rzeszów S.A. 

Regulamin Giełdy Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 
z dnia 24 lutego 2004 r.

Rozporządzenie o Prospekcie,  
Rozporządzenie

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku 
w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać 
prospekt emisyjny oraz skrót prospektu (Dz. U. z 2001 r.; nr 139, 
poz. 1568 ze zm.)

Sąd Rejestrowy Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego
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Statut, Statut Emitenta, Statut Spółki Statut COMP Rzeszów S.A. 

Sun Microsystem Sun Microsystems Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Umowa Akcjonariuszy Umowa zawarta 21 lutego 2004 roku pomiędzy Adamem Góralem, 
Polish Enterprise Fund L.P. oraz COMP Rzeszów S.A. przedstawio-
na w rozdziale V pkt 10.1. Prospektu.

USD Dolar amerykański, waluta obowiązująca jako prawny środek płat-
niczy na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej

Ustawa o KRS Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądo-
wym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. nr 17, poz. 209 ze zm.)

Ustawa o Ochronie Konkurencji  
i Konsumentów

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 roku o ochronie konkurencji i kon-
sumentów (Dz. U. z 2003 r. nr 86, poz. 804 z późn. zm.)

Ustawa o Podatku Dochodowym  
od Osób Fizycznych

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób 
fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.)

Ustawa o Podatku Dochodowym  
od Osób Prawnych

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób 
prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 ze zm.)

Ustawa o Podatku od Czynności  
Cywilnoprawnych

Ustawa z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywil-
noprawnych (Dz. U. z 2000 r. nr 86, poz. 959 ze zm.)

Ustawa o rachunkowości Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jed-
nolity Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 ze zm.)

WZA, Walne Zgromadzenie,  
Walne Zgromadzenie Emitenta,  
Walne Zgromadzenie Spółki

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy COMP Rzeszów S.A. 

Zarząd, Zarząd Emitenta,  
Zarząd Spółki

Zarząd COMP Rzeszów S.A. 
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Załącznik 9 – Słownik wyrazów i wyrażeń technicznych

aplikacje internetowe typu „blade” Serwery typu Blade niosą ze sobą wydajność i specyfikacje wymagane 
przez dzisiejsze aplikacje internetowe. Sprawdzają się w zastosowaniach 
internetowych, poczynając od webserwerów poprzez firewalle i serwery 
mailowe, kończąc na systemach wymagających dużej przepustowości 
dystrybucji materiałów wideo przez sieć. Serwery typu Blade potrafią zna-
cząco zwiększyć wydajność systemu i sprostać coraz większemu rucho-
wi w Internecie. Zwiększenie wydajności można otrzymać przy zastoso-
waniach: kolokacja i konsolidacja serwera; serwer informacyjny; terminal 
windowsowy; serwer wykonawczy; szybkość przetwa 

ELIXIR System rozliczeń międzybankowych, w których wyeliminowano przesyła-
nie dokumentów papierowych między bankami. Wszystkie informacje 
potrzebne dla prawidłowego opracowania i zaksięgowania zlecenia klien-
ta przekształcane są w zapis elektroniczny przesyłany do banku odbiorcy 
zlecenia. ELIXIR jest systemem rozrachunku netto, w którym zlecenia 
wystawiane do zaksięgowania na rachunkach banków są rezultatem kom-
pensaty wzajemnych należności i zobowiązań banków, wynikających z in-
dywidualnych zleceń klientów. Sesja poranna: początek: 9.30 koniec: 
11.00; Sesja południowa: początek: 13.30 koniec: 15.00; Sesja wieczor-
na: początek: 16.00 koniec: 17.30. Sesje odbywają się wyłącznie w dni 
robocze.

ERP Enterprise Resource Planning (planowanie zasobów przedsiębiorstwa). 
ERP jest systemem obejmującym całość procesów produkcji i dystrybu-
cji, który integruje różne obszary działania przedsiębiorstwa, usprawnia 
przepływ krytycznych dla jego funkcjonowania informacji i pozwala bły-
skawicznie odpowiadali na zmiany popytu. Informacje te są uaktualniane 
w czasie rzeczywistym i dostępne w momencie podejmowania decyzji 
(dla systemów pracujących w trybie on-line).

FIFO First in first out (rodzaj obsługiwanej kolejki: pierwszy na wejściu pierwszy 
na wyjściu).

FORWARD Instrument rynku międzybankowego polegający na zawarciu zakładu 
o przyszłe kształtowanie się cen instrumentów bazowych. Strony kontrak-
tu ustalają kurs terminowy, który będzie podstawą rozliczenia przyszłych 
różnic kursowych.

FRA Forward Rate Agreement. Jest kontraktem terminowym na stopę procen-
tową. Zabezpiecza on kupca kontraktu FRA przed wzrostem stóp procen-
towych (np. zabezpieczenie kredytu) lub sprzedawcę kontraktu FRA przed 
spadkiem stóp procentowych (np. zabezpieczenie stopy depozytu).

FX FX swap (Swap walutowy). Polega na wymianie jednej waluty na drugą po 
kursie spot z jednoczesnym ustaleniem dokonania w przyszłości transak-
cji odwrotnej po kursie terminowym.

GMP (Good Manufacturing Practice) Działania, które muszą być podjęte, i warunki, które muszą być spełniane, 
aby produkcja żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do 
kontaktu z żywnością odbywała się w sposób zapewniający właściwą 
jakość zdrowotną żywności, zgodnie z przeznaczeniem.

Home Banking Obsługa rachunków z siedziby klienta obejmująca m.in. ich monitoring 
i dokonywanie przelewów, umożliwiająca korzystanie z usług bankowych 
bezpośrednio z siedziby klienta drogą telekomunikacyjną.

IRS Interest Rate Swap. Najpopularniejszy rodzaj swapu. Jest on umową 
dwóch stron do dokonywania okresowych wzajemnych płatności odset-
kowych opartych o kwotę podstawową przez pewien określony z góry 
okres. Z reguły jedna ze stron dokonuje płatności wg stopy stałej (kupuje 
swap), a jej kontrpartner wg zmiennej (sprzedaje swap). Nie jest to jednak 
reguła.
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IBM eServer pSeries Światowej klasy rozwiązania UNIX oraz Linux na bazie serwerów IBM  
eServer pSeries to efekt zastosowania nowoczesnych technologii IBM 
– procesorów POWER4+ oraz rozwiązań pochodzących z serwerów 
klasy mainframe. Dzięki wysokiej wydajności i elastyczności systemów 
operacyjnych AIX 5L oraz Linux, serwery IBM eServer pSeries stanowią 
niezawodne i ekonomiczne rozwiązanie dla aplikacji biznesowych i tech-
nicznych wykorzystywanych w przedsiębiorstwach.

IT (rynek IT) Information Technology (rynek teleinformatyczny).

Itanium2 Typ procesora produkowany przez Intel. Mikroarchitektura procesora Ita-
nium 2 obsługuje szybki dostęp do wbudowanej pamięci podręcznej 
o wysokiej przepustowości przesyłania danych z procesora do pamięci 
i innych ważnych zasobów wykonawczych, przyspieszając wykonywanie 
instrukcji i zwiększając ogólną przepustowość.

MRP (Material Requirements  
Planning)

Opracowany w latach siedemdziesiątych – oparty na wielu kryteriach 
standard zarządzania gospodarką materiałową przedsiębiorstw. Doświad-
czenia zebrane podczas tworzenia pierwszych systemów tej klasy pozwo-
liły na opracowanie standardowej logiki przetwarzania danych oraz mini-
malnej wielopoziomowej struktury komponentów składających się na sys-
tem, uzupełniany w razie potrzeby o dodatkowe elementy.

OLAP On-line Analytical Processing. Kategoria narzędzi komputerowych zapew-
niających analizę danych przechowywanych w bazie danych. Rozwiąza-
nia OLAP pozwalają na wykonywanie analiz finansowych i marketingo-
wych oraz wizualizację ich wyników w czasie rzeczywistym.

Procedura back-up Wykaz wytycznych i czynności do przeprowadzenia w określonej kolejno-
ści w systemie informatycznym w celu wykonania jego kopii zapasowej 
(backupu), umożliwiającej przywrócenie jego funkcjonalności i danych 
przechowywanych i przetwarzanych przez ten system. 

Punkty Styku z Sieciami  
Zewnętrznymi 

Są to miejsca, w których sieci LAN lub WAN łączą się z innymi, publiczny-
mi sieciami, np. z siecią Internet.

repo Operacje repo (repurchase agreement) – zakup zwrotny – operacje 
warunkowego zakupu, polegające na zakupie przez bank centralny od 
banków komercyjnych papierów wartościowych, które zobowiązują się 
jednocześnie do odkupienia tych papierów po określonej cenie i w okre-
ślonym terminie.

reverse repo Operacje reverse repo – sprzedaż zwrotna – operacja sprzedaży przez 
bank centralny papierów wartościowych bankom komercyjnym, zobowią-
zując je do ich odsprzedaży po określonej cenie i w określonym terminie.

RISC Reduced (or regular) instruction set computer (or Computing). Kompute-
ry wyposażone w procesor RISC w porównaniu z innymi systemami dys-
ponują ograniczonym zestawem poleceń. W procesorze RISC niektóre 
rzadziej używane instrukcje zostały pominięte – dlatego w przypadku 
wykonywania pewnych zadań są szybsze od innych procesorów.

rygor 24x7x365 Dostępność usług lub gotowość serwisowa do świadczenia usług w try-
bie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok.

sieci rozległe Patrz: sieci WAN.

standard BS 7799 Kompleksowa norma techniczna, określająca wymagania dotyczące two-
rzenia, wdrażania oraz dokumentacji efektywnego systemu zarządzania 
bezpieczeństwem informacji.

serwer aplikacji Serwery aplikacji są projektowane w celu zapewnienia zestawu usług dla 
określonego typu aplikacji. Typy usług są zależne od typu aplikacji.

sieci WAN Sieć rozległa (Wide Area Networks) – sieć złożona z komputerów znajdu-
jących się w dużych odległościach od siebie (np. sieć Internet), obejmu-
jąca swoim zasięgiem większy obszar (np. więcej niż jeden budynek). 
Wymagane jest zaangażowanie publicznej sieci telekomunikacyjnej. Sieć 
rozległa łączy sieci lokalne i miejscowe.
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sieci LAN Lokalna sieć komputerowa (Local Area Networks) obejmująca zasięgiem 
niewielki obszar, np. jeden zakład lub oddział instytucji, stanowiąca połą-
czenie równoprawnych mikrokomputerów korzystających ze wspólnych 
urządzeń zewnętrznych (np. topologia pierścienia) lub połączenie serwera 
udostępniającego moc obliczeniową i zasoby przyłączonym terminalom 
(np. topologia gwiazdy). LAN stanowić może część dużej, rozbudowanej 
sieci utworzonej przez duży komputer (minikomputer, superkomputer) nad-
rzędny wobec sieci lokalnych i współpracujących z nim bezpośrednio jako 
terminali mikrokomputerów. Sieć tę tworzy się głównie w celu ekonomicz-
nego wykorzystania wspólnych zasobów (np. pamięci dyskowej o dużej 
pojemności, szybkiej drukarki), w które nie trzeba wyposażać komputerów 
końcowych i łatwej wymiany danych, przy wspólnej pracy na tej samej 
bazie, np. komputery kasowe supermarketu. Stanowiska obsługi klientów 
w banku, kas sprzedających bilety lotnicze lub miejscówki na dworcu kole-
jowym będą przykładami sieci lokalnych współpracujących z centralą 
banku czy centralnym systemem rezerwacji miejsc.

skalowalne maszyny klasy  
„high-end”

Są to serwery o bardzo dużej mocy obliczeniowej, które w zależności od 
potrzeb i wymagań klienta mogą być skalowane (rozbudowywane) 
o kolejne procesory, pamięć operacyjną itp.

SYBIR System SYBIR (System Bankowych Izb Rozliczeniowych) jest oryginal-
nym polskim systemem opracowanym dla zapewnienia sprawnej obsługi 
rozliczeń międzybankowych netto dokonywanych z udziałem dokumen-
tów papierowych. System umożliwia automatyzację przetwarzania danych 
w poszczególnych fazach procesu rozliczeń międzybankowych dokony-
wanych tradycyjnie z udziałem tych dokumentów, które są wymieniane 
między oddziałami banków za pośrednictwem BRIR. Rozwożenie doku-
mentów z oddziałów KIR do banków rozpoczyna się od godziny 11.15. 
Odbieranie dokumentów z banków przez kurierów KIR między godziną 
15.00 a 17.30. Izba pracuje wyłącznie w dni robocze.

SORBNET SORBNET to polski system rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym 
(RTGS – Real Time Gross Settlement) obsługujący zlecenia płatnicze reali-
zowane na rachunkach bieżących banków prowadzonych przez Departa-
ment Systemu Płatniczego Centrali NBP. 

SWAP Jest to umowa, na mocy której dwa podmioty (również nie bankowe) 
pożyczają siebie wzajemnie walutę. Celem takich umów jest zamiana 
(stąd nazwa) zobowiązań np. o zmiennym oprocentowaniu na zobowiąza-
nie o stałym oprocentowaniu lub na odwrót.

SWIFT Jest to 8-literowy kod, za pomocą którego można zidentyfikować instytu-
cję finansową, kod ten ułatwia realizację przelewów międzynarodowych.

Systemy klastrowe Rozwiązanie sprzętowo-programowe realizowane w oparciu o odpowied-
nie oprogramowanie oraz systemy serwerowe połączone ze sobą w spo-
sób logiczny. Zapewniają wysoki poziom dostępności usług udostępnia-
nych przez znajdujące się na nich systemy informatyczne oraz zabezpie-
czają przed awariami (zasilanie, sprzęt, oprogramowanie, błędy ludzkie) 
poprzez zastosowanie pełnej lub częściowej nadmiarowości (redundan-
cji) sprzętowo-programowej ich elementów.

Systemy serwerowe Rozwiązanie sprzętowo-programowe stanowiące platformę informatyczną 
pod znajdujące się na nich systemy informatyczne.

Systemy Buforujące Systemy (programowe lub sprzętowe) stosowane głównie w rozwiąza-
niach internetowych w celu zredukowania zapotrzebowania na pasmo 
oraz zapewniające szybszy dostęp do danych. Systemy buforujące dzia-
łają na zasadzie magazynowania przesyłanych danych i udostępniania 
ich przy próbie kolejnych odwołań.

WEBIS System WEBIS opracowany na zlecenie Narodowego Banku Polskiego 
jest systemem informatycznym obsługującym sprawozdawczość banko-
wą, przeznaczonym dla banków spółdzielczych, banków komercyjnych 
oraz banków zrzeszających – do obsługi danych własnych tych banków.



PROSPEKT EMISYJNY AKCJI 

COMP Rzeszów Spółka Akcyjna
z siedzibą w Rzeszowie

 Adres głównej strony internetowej: http://www.comprzeszow.pl
Wprowadzający Akcje Serii A do publicznego obrotu:

Adam Góral 
oraz

Polish Enterprise Fund L.P. z biurem głównym przy 1 Exchange Place Suite 1000 Jersey City, NJ 07302 Stany Zjednoczone Ameryki; 
reprezentowana przez Enterprise Investors Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Na podstawie niniejszego Prospektu wprowadza się do publicznego obrotu:
3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 groszy każda,

nie więcej niż 450.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 groszy każda, 
oraz oferuje się w publicznym obrocie:

1.545.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 groszy każda, 
450.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 groszy każda.

Cena emisyjna Akcji Serii B (przy założeniu maksymalnej wielkości emisji)

Cena emisyjna 
(zł)

Prowizja subemitentów 
i inne koszty (zł)

Rzeczywiste wpływy Emitenta 
(zł)

na jednostkę  2,11 

Razem  950.000 

Cena sprzedaży Akcji Serii A

Cena sprzedaży 
(zł)

Prowizja i inne koszty 
(zł)

Rzeczywiste wpływy 
Wprowadzających (zł)

na jednostkę  1,11 

Razem  1.715.000 

Koszty wspólne Publicznej Oferty Subskrypcji oraz Publicznej Oferty Sprzedaży zostają zaliczone do kosztów Publicznej Oferty Subskrypcji.

Publiczna Oferta obejmuje:
– Ofertę Subskrypcji 450.000 Akcji Serii B oraz 
– Ofertę Sprzedaży 1.545.000 Akcji Serii A.
Akcje Serii B oferowane są w drodze publicznej oferty z wyłączeniem prawa 
poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. 
Akcje Serii B i Akcje Serii A (Akcje Oferowane) oferowane są łącznie w ramach 
Publicznej Oferty bez ich rozróżniania na etapie składania zapisów przez inwe-
storów. W konsekwencji inwestorom składającym zapisy w ramach Publicznej 
Oferty mogą być przydzielone zarówno Akcje Serii A, jak i Akcje Serii B.
Akcje w Publicznej Ofercie oferowane są w dwóch transzach – Transzy Indywi-
dualnej i Transzy Kwalifikowanej.
W Transzy Kwalifikowanej zapis na akcje będzie mógł złożyć inwestor, do któ-
rego skierowane zostanie wezwanie do złożenia zapisu, oraz inni inwestorzy 
pod warunkiem, iż złożony przez nich zapis będzie opiewał na więcej niż 2.000 
akcji. Zapisy w Transzy Indywidualnej będą mogły być składane na nie więcej 
niż 2.000 akcji.
Zapisy na akcje oferowane w Publicznej Ofercie w Transzy Kwalifikowanej 
poprzedzone zostaną procedurą tworzenia księgi popytu (book building), na 
podstawie której Emitent (w stosunku do Akcji Serii B) i Wprowadzający (w 
stosunku do Akcji Serii A) w porozumieniu z Oferującym wyznaczą odpowiednio 
ostateczną cenę emisyjną Akcji Serii B i ostateczną cenę sprzedaży Akcji Serii A. 
Deklaracje składane przez inwestorów w procesie tworzenia księgi popytu będą 
miały dla inwestorów charakter wiążący, co oznacza obowiązek złożenia i opła-
cenia zapisu w przypadku, gdy inwestor zostanie wezwany do złożenia zapisu, 
przy czym wezwanie może dotyczyć ilości akcji nie większej niż zadeklarowana 
przez inwestora w Deklaracji przy danym poziomie ceny.
Po przeprowadzeniu badania popytu na akcje i w zależności od wysokości usta-
lonej ceny emisyjnej NWZA Emitenta może podjąć decyzję o zmniejszeniu liczby 
Akcji Serii B oferowanych do objęcia. Ewentualna decyzja NWZA będzie miała 
charakter uchwały zmieniającej uchwałę o emisji Akcji Serii B.
Po przeprowadzeniu badania popytu na akcje i w zależności od wysokości 
ujawnionego popytu Wprowadzający mogą podjąć decyzję o zmniejszeniu 
liczby akcji objętych Ofertą Sprzedaży lub decyzję o odstąpieniu od przeprowa-
dzenia Oferty Sprzedaży. Decyzje Wprowadzających dotyczące ewentualnego 
zmniejszenia liczy akcji objętych Ofertą Sprzedaży lub odstąpienia od Oferty 
Sprzedaży zostaną podane do publicznej wiadomości przed rozpoczęciem 
przyjmowania zapisów w Transzy Kwalifikowanej. Zarząd Emitenta może zdecy-

dować o przesunięciu Akcji Serii B pomiędzy transzami, w tym również o za-
oferowaniu Akcji Serii B tylko w ramach Transzy Kwalifikowanej. Sytuacja, 
w której Akcje Serii B będą oferowane tylko w Transzy Kwalifikowanej, może  
wystąpić tylko w przypadku, gdy Wprowadzający nie podejmą decyzji o od-
wołaniu Oferty Sprzedaży (w Transzy Indywidualnej oferowane wtedy będą 
Akcje Serii A objęte Ofertą Sprzedaży). Informacja o takiej decyzji zostanie 
podana do publicznej wiadomości w komunikacie informującym o wynikach 
subskrypcji. Oferta Sprzedaży zostanie przeprowadzona tylko w sytuacji, gdy 
objęte i subskrybowane zostaną wszystkie Akcje Serii B ostatecznie oferowane 
przez Emitenta do objęcia.
Zarząd Emitenta (w odniesieniu do Akcji Serii B) oraz Wprowadzający (w od-
niesieniu do Akcji Serii A) mogą również podjąć decyzje o przesunięciu akcji 
pomiędzy transzami, także w trakcie dokonywania przydziału akcji.
Zapisy na Akcje Oferowane w Transzy Indywidualnej przyjmowane będą od 8 do 10 
września 2004 r. W przypadku wystąpienia nadsubskrypcji przydział akcji w Transzy 
Indywidualnej zostanie dokonany na zasadach proporcjonalnej redukcji. 
Zapisy na Akcje Oferowane w Transzy Kwalifikowanej przyjmowane będą od 
14 do 15 września 2004 r. W przypadku wystąpienia nadsubskrypcji, przydział 
akcji w Transzy Kwalifikowanej zostanie dokonany, z uwzględnieniem preferencji 
wynikających z uczestnictwa w budowie księgi popytu. Szczegółowe zasady 
dystrybucji Akcji Serii A i Akcji Serii B zostały przedstawione w rozdziale III pkt 11 
Prospektu. Przeprowadzenie subskrypcji Akcji Serii B nie nastąpi w trybie wyko-
nania umowy o subemisję usługową.
Akcje Emitenta nie były do tej pory przedmiotem obrotu na rynku regulowanym. 
Zamiarem Emitenta jest Wprowadzenie Akcji Serii A, Akcji Serii B oraz Praw do 
Akcji Serii B do obrotu na rynku urzędowym (podstawowym) GPW. Zamiarem 
Emitenta jest, aby notowanie Akcji Serii A i Praw do Akcji Serii B rozpoczęło się 
równocześnie. Emitent przewiduje, iż notowanie Akcji Serii A i Praw do Akcji 
Serii B rozpocznie się we wrześniu 2004 r.
Główne czynniki ryzyka: czynniki ryzyka związane z otoczeniem Emitenta, 
czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta, czynniki ryzyka związane 
z rynkiem kapitałowym i wtórnym obrotem akcjami. Szczegółowy opis czynni-
ków ryzyka zawarty został w rozdziale I pkt 2 niniejszego Prospektu.
Wprowadzenie papierów wartościowych Emitenta do publicznego obrotu 
odbywa się wyłącznie na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w Pro-
spekcie, który jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym 
informacje o ofercie i Emitencie.

Oświadczenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd oceniła, że w przedstawionych dokumentach zostały zamieszczone wszystkie informacje i dane wymagane przepisami prawa. 
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ryzyka inwestycyjnego związanego z nabywaniem papierów wartościowych oferowa-
nych w niniejszym prospekcie emisyjnym. Komisja podkreśla, że odpowiedzialność za wybór procedury oferty spoczywa na Emitencie, zaś odpowiedzialność za jej 
przeprowadzenie na domu maklerskim, pełniącym funkcję oferującego. Decyzją nr DSP/E/4110/16/29/2004 z dnia 13 lipca 2004 r. Komisja Papierów Wartościowych 
i Giełd dopuściła do publicznego obrotu papiery wartościowe objęte tym prospektem emisyjnym.

Podmiotem oferującym papiery wartościowe Emitenta w publicznym obrocie jest:

Millennium Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 123 A

SPIS TREŚCI

Rozdział I  – Podsumowanie i czynniki ryzyka ..................................................................................... 1

Rozdział II  – Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie ....................................... 19

Rozdział III  – Dane o emisji .................................................................................................................. 28

Rozdział IV  – Dane o Emitencie ........................................................................................................... 57

Rozdział V  – Dane o działalności Emitenta......................................................................................... 67

Rozdział VI  – Oceny i perspektywy rozwoju Emitenta....................................................................... 104

Rozdział VII  –  Dane o organizacji Emitenta, osobach zarządzających,
 osobach nadzorujących oraz znacznych akcjonariuszach......................................... 116

Rozdział VIII  – Sprawozdania finansowe.............................................................................................. 133

Rozdział IX  – Informacje dodatkowe .................................................................................................. 236

Załączniki ............................................................................................................................................... 252

P
R

O
S

P
E

K
T

 E
M

IS
Y

JN
Y

comp-okl.indd 2004-08-04, 18:391




