
PROSPEKT EMISYJNY
AKCJI ZWYK¸YCH NA OKAZICIELA SERII O

z siedzibà 02-146 Warszawa, ul. 17 Stycznia 72a

Branżą, która stanowi o osiąganych przez Emitenta wynikach finansowych jest sektor usług informatycznych w zakresie bankowości, finansów i sektora publicznego.
Prospekt został przygotowany w związku z wprowadzeniem do obrotu publicznego do 400.600 akcji zwykłych na okaziciela serii O Softbank S.A. o wartości nominalnej 1,00 złoty każda i cenie emisyj-
nej 1,00 złoty za jedną akcję oraz w związku z ofertą objęcia do 400.600 akcji zwykłych na okaziciela serii O Softbank S.A. o wartości nominalnej 1,00 złoty i cenie emisyjnej 1,00 złoty za jedną ak-
cję, przeznaczonych do objęcia przez posiadaczy Obligacji Zamiennych serii B Softbank S.A. w relacji wymiennej jedna Obligacja Zamienna serii B na dziesięć akcji zwykłych na okaziciela serii O. 

Cena emisyjna (zł) Prowizje i inne szacunkowe koszty (zł) Rzeczywiste wpływy Emitenta (zł)
Na jednostkę 1,00 2,55 -1,55
Razem 400.600 1.020.000 -619.400

Oferta objęcia Akcji serii O jest skierowana do posiadaczy Obligacji serii B. Zamiana Obligacji serii B na Akcje serii O będzie dokonywana na podstawie pisemnych oświadczeń posiadaczy Obligacji
serii B. Zamiana Obligacji serii B na Akcje serii O może nastąpić nie wcześniej niż od następnego dnia od daty nabycia Obligacji serii B przez Osoby Uprawnione i nie później niż do 14 dnia przed
terminem wykupu Obligacji serii B. Oświadczenia nie mogą być składane w okresie od 15 kwietnia do 1 sierpnia każdego roku, w którym przysługuje prawo do dokonywania zamiany. W przypadku
przekształcenia lub likwidacji Spółki przed dniem wykupu Obligacji serii B wszystkie Obligacje serii B podlegają wcześniejszemu wykupowi według wartości nominalnej. W takim przypadku termin
złożenia oświadczenia o zamianie Obligacji serii B na Akcje serii O upływa z dniem podjęcia uchwały o przekształceniu lub otwarciu likwidacji Spółki. Jedna Obligacja serii B daje prawo do zamia-
ny na dziesięć Akcji serii O. Zgłoszenie do rejestru handlowego podwyższenia kapitału akcyjnego w drodze emisji Akcji serii O nastąpi sukcesywnie. Niezwłocznie po uprawomocnieniu się postano-
wienia Sądu Rejestrowego o zarejestrowaniu podwyższenia kapitału akcyjnego w drodze emisji Akcji serii O Emitent złoży wniosek o zarejestrowanie emisji Akcji serii O w KDPW. W ciągu 14 dni 
od daty podjęcia przez Zarząd KDPW uchwały o rejestracji Akcji serii O w depozycie, CA IB Securities S.A. rozpocznie wydawanie zaświadczeń nabywcom Akcji serii O. 
Akcje serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M oraz N Emitenta są przedmiotem obrotu na rynku podstawowym GPW pod kodem PLSOFTB00016. W dniu 25 października 2000 roku KPWiG decyzją 
nr DSP1-411-30/00-49/2000 dopuściła do publicznego obroty akcje serii P i R. Akcje te nie są dotychczas przedmiotem obrotu na GPW S.A.
Szczegółowy opis zasad dystrybucji zawarty jest w Rozdziale III „Dane o Emisji” pkt 3 „Zasady dystrybucji”.
W dniu 22 października 1999 r. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd dopuściła do obrotu publicznego Akcje serii O, których emisja pierwotnie była związana z realizacją programu emisji 
obligacji serii A. Zasady i warunki, na jakich zostały wyemitowane obligacje serii A oraz na których miały zostać wyemitowane Akcje serii O zostały opisane w prospekcie emisyjnym Softbank S.A. 
opublikowanym w dniu 11 grudnia 1999 r. Wszystkie obligacje serii A zostały objęte przez Powiernika. 
W dniu 4 kwietnia 2000 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału akcyjnego Spółki poprzez zwiększenie wartości nominalnej akcji z 1,25 zło-
tego za jedną akcję do 2,00 złotych za jedną akcję (Uchwała Nr 1 NWZA). Następnie to samo NWZA podjęło uchwałę o zmianie wartości nominalnej jednej akcji, w ten sposób, iż każda 1 (jedna)
akcja o wartości nominalnej 2 złote została podzielona na dwie akcje o wartości nominalnej 1 złoty każda (Uchwała Nr 2). W wyniku podjęcia obu ww. uchwał niezbędnym stało się dokonanie 
odpowiednich zmian i modyfikacji treści Programu Motywacyjnego, którego podstawowym punktem było przeprowadzenie emisji obligacji zamiennych serii A na Akcje serii O. Wobec zmiany para-
metrów wyjściowych dla emisji obligacji zamiennych oraz związanej z nią emisji Akcji serii O, dla potrzeb realizacji Programu Motywacyjnego NWZA podjęło Uchwałę Nr 4 zmienioną następnie (w czę-
ści dotyczącej sposobu ustalenia liczby obligacji należnych Osobom Uprawnionym) Uchwałą Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 9 sierpnia 2000 r. stanowiących
o realizacji Programu Motywacyjnego w drodze emisji Obligacji Zamiennych serii B zamiennych na Akcje serii O. Dotychczas wyemitowane obligacje zamienne serii A, objęte w całości przez Powier-
nika, zostały wykupione przez Softbank przed dniem wydania przez KPWiG decyzji o dopuszczeniu do publicznego obrotu akcji serii O. Cena wykupu obligacji serii A zostanie zapłacona przez 
Softbank w terminie 90 dni od daty wykupu obligacji serii A. W przypadku wyemitowania przez Softbank Obligacji Zamiennych serii B, zostaną one w całości zaoferowane i objęte przez tego same-
go Powiernika. Cena emisyjna Obligacji serii B zostanie potrącona z ceną wykupu Obligacji serii A, a ponadto, ze względu na różnicę pomiędzy wartością obligacji serii A a ceną emisyjną Obligacji
serii B, obejmując Obligacje serii B Powiernik uiści dodatkowo 150.225 złotych, tj. 7,50 złotych w stosunku do jednej obligacji serii A.
Wobec powyższych okoliczności, w dniu 14 lutego 2001 roku KPWiG decyzją nr DSP1–411-20/99-78-99-7/2001 stwierdziła wygaśnięcie decyzji KPWiG z dnia 22 października 1999 roku o dopusz-
czeniu akcji serii O do publicznego obrotu, w związku z emisją obligacji serii A.
Akcje serii O nie zostały dotychczas wyemitowane i nie stanowią przedmiotu obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 
Planowane jest wprowadzenie Akcji serii O, do obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Z uwagi na fakt, iż zamiana Obligacji serii B na Akcje serii O zależy
od decyzji poszczególnych posiadaczy Obligacji serii B, Zarząd nie jest w stanie określić, kiedy Akcje serii O znajdą się w obrocie giełdowym.
Główne czynniki ryzyka: • ryzyko działalności operacyjnej

• ryzyko zmian w sektorze bankowym
• ryzyko niedopuszczenia Akcji serii O do obrotu giełdowego

• ryzyko związane z uzależnieniem od dostawców
• ryzyko wynikające ze zmiany przepisów Ustawy o Obligacjach

• ryzyko związane z uzależnieniem od odbiorców
oraz wejścia w życie Kodeksu spółek handlowych

• ryzyko związane z utratą kluczowych pracowników 
• ryzyko wynikające z wykupu przez Softbank obligacji serii A

• ryzyko związane z sytuacją gospodarczą 
przed terminem określonym w Uchwale Nr 9 WZA z dnia 24 czerwca 1999 roku

• konkurencja
– o emisji obligacji zamiennych serii A

Szczegółowy opis czynników ryzyka zawarty jest w Rozdziale I „Podsumowanie i czynniki ryzyka” w pkt 2 „Czynniki powodujące wysokie ryzyko dla nabywcy papierów wartościowych”. 
Wprowadzenie Akcji serii O do publicznego obrotu odbywa się wyłącznie na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w Prospekcie. Prospekt jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem 
zawierającym informacje o emisji Akcji serii O 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 Wartościo-
wych i Giełd nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ryzyka inwestycyjnego związanego z nabywaniem papierów wartościowych oferowanych w niniejszym prospekcie emisyjnym. Komisja podkreśla, że
odpowiedzialność za wybór procedury zamiany obligacji na akcje spoczywa na Emitencie, zaś odpowiedzialność za jej przeprowadzenie na biurze maklerskim, pełniącym funkcję oferującego. Decy-
zją Nr DSP1-411-30a/00-8/2001 z dnia 14 lutego 2001 r. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd dopuściła do publicznego obrotu papiery wartościowe objęte tym prospektem emisyjnym.

Podmiotem oferującym Akcje serii O w publicznym obrocie jest:

CA IB Securities S.A. z siedzibą w Warszawie; adres: ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa 

Emitent nie przewiduje zawarcia umowy o subemisję usługową lub inwestycyjną.
Prospekt został sporządzony w Warszawie w dniu 4 września 2000 r. Termin ważności Prospektu upływa w dniu wykupu Obligacji serii B, nie później jednak niż w dniu 30 czerwca 2001 roku 
z wyjątkiem części Prospektu dotyczącej zasad zamiany Obligacji serii B na akcje serii O to jest punktu „Zasady Dystrybucji”, którego ważność upływa w ostatnim dniu do dokonania wykupu 
Obligacji serii B to jest 31 grudnia 2003 r. w dniu, w którym ostatnia Obligacja serii B zostanie zamieniona na Akcję serii O albo zostanie wykupiona, jeśli dzień ten przypadałby przed dniem 
wykupu Obligacji serii B. 
Informacje aktualizujące Prospekt, o ile co innego nie wynika z treści Prospektu, zostały zamieszczone według stanu na dzień 31 stycznia 2001 roku.
Prospekt, jego skrót, załączniki do Prospektu dostępne będą przez okres ważności Prospektu. Prospekt zostanie udostępniony w Centrum Informacyjnym Komisji Papierów Wartościowych i Giełd 
– ul. Mazowiecka 13, Warszawa; w siedzibie Oferującego – ul. Emilii Plater 53, Warszawa; w Centrum Promocji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. – ul. Nowy Świat 6/12, Warszawa 
oraz w siedzibie Emitenta w terminie dwóch tygodni przed datą skierowania propozycji nabycia Obligacji serii B, oraz dodatkowo w formie elektronicznej w sieci Internet na stronie internetowej 
Spółki pod adresem: www.softbank.pl. Ponadto w okresie ważności Prospektu w siedzibie Emitenta będą dodatkowo udostępnione do wglądu zbadane sprawozdania finansowe za lata 1997, 1998
i 1999, Statut, protokoły wszystkich Walnych Zgromadzeń oraz odpis z rejestru handlowego, a także informacje bieżące i okresowe przekazane przez Spółkę od dnia dopuszczenia jej akcji do ob-
rotu publicznego. 
Skrócona wersja Prospektu zostanie opublikowana w dzienniku „Prawo i Gospodarka” i „Gazeta Giełdy Parkiet”.



Zgodnie z art. 81 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi od dnia udostępnienia Prospektu do publicznej wiadomości każda informacja powodująca zmianę w treści Prospektu
w okresie jego ważności będzie przekazywana przez Emitenta równocześnie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd oraz Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w terminie 24 godzin
od zajścia zdarzenia lub powzięcia o nim wiadomości, a po upływie 20 minut od ich przekazania Komisji Papierów Wartościowych i Giełd oraz Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
a także do Polskiej Agencji Prasowej.

W przypadku, gdy informacje powodujące zmianę w treści Prospektu w okresie jego ważności mogą w znaczący sposób wpłynąć na cenę lub wartość Akcji serii O Emitent opublikuje te informa-
cje w dzienniku „Gazeta Giełdy Parkiet”, w terminie 7 dni od dnia powzięcia stosownej informacji.

Do Prospektu zostały załączone następujące raporty okresowe:

● raport półroczny za 2000 r., podany do publicznej wiadomości w dniu 21 września 2000 r.

● skonsolidowany raport półroczny za 2000 r., podany do publicznej wiadomości w dniu 30 listopada 2000 r.

● raport kwartalny za trzeci kwartał 2000 r., podany do publicznej wiadomości w dniu 3 listopada 2000 r. 

Powyższe raporty zostały przekazane do wiadomości publicznej za pośrednictwem systemu „Emitent”. Raporty te są udostępnione do wiadomości publicznej w Centrum Informacyjnym Komisji Pa-
pierów Wartościowych i Giełd, ul. Mazowiecka 13, Warszawa, w siedzibie Oferującego – ul. Emilii Plater 53, Warszawa oraz w siedzibie Emitenta – ul. 17 Stycznia 72a, Warszawa.

Do dnia sporządzenia Prospektu Emitent nie zawarł i nie planuje zawarcia umowy określonej w art. 96 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi w związku z emisją Akcji serii O. 

W dniu 14 kwietnia 1998 roku Spółka podpisała umowę depozytową z Bank of New York, na mocy której Bank of New York jako bank depozytowy wyemitował GDR-y w związku z akcjami Emiten-
ta. GDR-y wyemitowane przez Bank of New York są przedmiotem obrotu na SEAQ International oraz na giełdach papierów wartościowych w Berlinie i Monachium. 

Zgodnie z informacją przekazaną w dniu 16 stycznia 2001 roku, Bank of New York jest posiadaczem 2.829.205 akcji stanowiących 16,4% i reprezentujących 16,4% ogólnej liczby głosów na Wal-
nym Zgromadzeniu Softbank S.A.

Oferujący nie planuje jakichkolwiek działań dotyczących stabilizacji kursu akcji i GDR-ów przed, w trakcie oraz po przeprowadzeniu emisji Akcji serii O.

Organem nadzoru nad rynkiem papierów wartościowych, na którym notowane są papiery wartościowe Emitenta jest Komisja Papierów Wartościowych i Giełd z siedzibą w Warszawie, Plac Powstań-
ców Warszawy 1.

Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej niniejszy dokument może być traktowany jedynie jako materiał informacyjny i nie może być traktowany jako zaproszenie do zakupu Akcji serii O. Każdy
inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zaznajomić się z przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej oraz prawa jakiegokolwiek innego te-
rytorium, pod którego jurysdykcją może się on znajdować.

Akcje serii O Emitenta nie zostały i nie będą rejestrowane zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych z 1933 r. (The United States Securities Act of 1933) ani przez żaden zagra-
niczny organ regulujący obrót papierami wartościowymi poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Akcje te nie mogą być zbywane ani oferowane na terenie Stanów Zjednoczonych ani w żadnej
innej jurysdykcji, gdzie rejestracja taka jest wymagana, ani na rzecz jakichkolwiek podmiotów ze Stanów Zjednoczonych (U.S. Persons) (zgodnie z definicją tego pojęcia zawartą w Regulacji S wy-
danej na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych), z zastrzeżeniem jednakże dopuszczalnych przez stosowne przepisy lub regulacje wyjątków, kiedy oferowanie papierów war-
tościowych może następować bez rejestracji, pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w tychże przepisach lub regulacjach.

Niniejszy Prospekt emisyjny nie może być udostępniony jakiejkolwiek osobie w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Kanadzie ani Japonii, chyba że odbędzie się to zgod-
nie z postanowieniami odpowiednich przepisów lub regulacji obowiązujących w tych krajach.



ROZDZIA¸ I

PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA

1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE I JEGO GRUPIE KAPITA¸OWEJ

1.1. SPECYFIKA DZIA¸ALNOÂCI EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA¸OWEJ

Przedmiotem dzia∏alnoÊci Spó∏ki sà us∏ugi informatyczne dla sektora bankowo-finansowego oraz sektora publiczne-
go. W rankingu Computerworld Top 200 za rok 1999, Softbank S.A. zajà∏ pierwsze miejsce w kategorii dostawców 
oprogramowania dla bankowoÊci, pierwsze miejsce w kategorii producentów gotowych pakietów oprogramowania oraz
pi´tnaste miejsce w kategorii najwi´kszych firm informatycznych w Polsce.

Podstawowy zakres dzia∏alnoÊci Spó∏ki i Grupy Kapita∏owej obejmuje:

• wytwarzanie oprogramowania komputerowego,

• us∏ugi w zakresie projektowania systemów komputerowych,

• us∏ugi doradcze i szkoleniowe w zakresie sprz´tu i oprogramowania komputerowego,

• opracowanie oprogramowania na potrzeby osób trzecich,

• us∏ugi w zakresie przetwarzania danych,

• dzia∏alnoÊç badawczo-rozwojowà w zakresie techniki, technologii i informatyki,

• us∏ugi konsultingowe,

• serwis oprogramowania i sprz´tu komputerowego.

Specyfika dzia∏alnoÊci Spó∏ki polega na opracowaniu i wdra˝aniu kompleksowych rozwiàzaƒ informatycznych w naj-
wi´kszych polskich bankach. 

1.2. PODSTAWOWE PRODUKTY I RYNKI DZIA¸ALNOÂCI

W roku 1999 Spó∏ka oferowa∏a szeroki wachlarz produktów, towarów i us∏ug zwiàzanych z kompleksowà obs∏ugà in-
formatycznà oraz rozszerza∏a swojà ofert´ poprzez w∏àczenie produktów i us∏ug b´dàcych w ofercie spó∏ek zale˝nych.
Oprócz tradycyjnych produktów, które firma oferuje z du˝ym sukcesem od kilku ju˝ lat, pojawia∏y si´ tak˝e rozwiàzania
tworzone na specjalne ˝yczenie klientów.

W sk∏ad oferty wchodzi∏y:

• Rozwiàzania informatyczne firm Hewlett-Packard, IBM, DELL, COMPAQ,

• Oprogramowanie aplikacyjne obce (AMARTA – SHERWOOD, BALTIMORE, TP2 – IFS, Novum Bank 4GL),

• Oprogramowanie i us∏ugi w∏asne (System ZORBA, NETBANK, CEBANK, KASA MIESZKANIOWA, wdro˝enia, modyfi-
kacje, szkolenia, instalacje, serwis podtrzymania ruchu),

• Kompleksowe rozwiàzania tworzone na zamówienie (UNUZ, KIR, BESTA, PKO BP S.A.).

WartoÊciowe i iloÊciowe udzia∏y poszczególnych grup produktów, towarów i us∏ug w sprzeda˝y ogó∏em w 1999 roku:

Wyszczególnienie WartoÊç sprzeda˝y Udzia∏ procentowy Zmiana procentowa udzia∏u
(tys. z∏) w sprzeda˝y ogó∏em przychodów w 1999 roku

w porównaniu do 1998 roku

Rozwiàzania informatyczne 220.132 68,65% -3,88%
Oprogramowanie obce 18.493 5,77% -1,14%
Oprogramowanie i us∏ugi w∏asne 75.747 23,62% +3,26%
Inne 6.285 1,96% +1,76%

Razem 320.657 100,00%

W ciàgu 1999 roku, 99,8% przychodów ze sprzeda˝y zosta∏o osiàgni´te na rynku krajowym. Dzia∏alnoÊç eksportowa
stanowi∏a jedynie marginalnà cz´Êç obrotów i by∏a zwiàzana z pracami programistycznymi dla d∏ugoletnich klientów Spó∏-
ki poza granicami kraju, m.in. na Litwie.
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1.3. PLANY I PRZEWIDYWANIA W ZAKRESIE CZYNNIKÓW WP¸YWAJÑCYCH NA PRZYSZ¸E WYNIKI

Prognozy finansowe na rok 2000 zak∏adajà dalszy dynamiczny wzrost sprzeda˝y. Spó∏ka b´dzie nadal rozwijaç dzia-
∏alnoÊç w dziedzinie bankowoÊci. Budowany jest silny pion zwiàzany z obs∏ugà sektora publicznego, który z pewnoÊcià
wykorzysta cz´Êç sprawdzonych ju˝ w instytucjach finansowych rozwiàzaƒ Spó∏ki. W 1999 r. sprzeda˝ dla sektora publicz-
nego wynios∏a 15 mln z∏, w roku 2000 planuje si´ sprzeda˝ dla tego sektora na poziomie 60–80 mln z∏. Przychody ze
sprzeda˝y Softbank S.A. szacowane sà na ok. 430 mln z∏.

Softbank S.A. zamierza rozwijaç najbardziej zyskowne formy dzia∏alnoÊci. B´dà to g∏ównie serwisy profesjonalne, 
integracja systemów, outsourcing, zarzàdzanie projektami oraz konsulting. Ponadto Spó∏ka planuje rozszerzyç swojà dzia-
∏alnoÊç o us∏ugi i produkty zwiàzane z siecià Internet.

2. CZYNNIKI POWODUJÑCE WYSOKIE RYZYKO DLA NABYWCY 
PAPIERÓW WARTOÂCIOWYCH

2.1. CZYNNIKI ZWIÑZANE BEZPOÂREDNIO Z DZIA¸ALNOÂCIÑ EMITENTA

Ryzyko dzia∏alnoÊci operacyjnej
Podstawowym przedmiotem dzia∏alnoÊci Spó∏ki jest rynek us∏ug informatycznych. Specyfika dzia∏alnoÊci polega na

opracowaniu oraz wdra˝aniu oprogramowania oraz kompleksowych rozwiàzaƒ informatycznych. W przypadku realizacji
projektów z tej dziedziny istnieje ryzyko wyd∏u˝enia terminu ich realizacji oraz ryzyko powstania b∏´dów. Spó∏ka ponosi
wysokie nak∏ady inwestycyjne na wytwarzanie nowych produktów. Wyniki finansowe Spó∏ki w istotnym stopniu zale˝à 
od przychodów ze sprzeda˝y nowych produktów oraz kosztów likwidacji ewentualnych b∏´dów w produktach. W zwiàzku
z rozwojem rynku informatycznego w Polsce istnieje ryzyko obni˝enia mar˝ na produktach sprzedawanych przez Spó∏k´.
W celu minimalizacji ryzyka Spó∏ka podejmuje kroki w celu wzbogacenia oferty o nowe produkty i us∏ugi.

Ryzyko zmian w sektorze bankowym
Sektor bankowy w Polsce podlega w chwili obecnej dynamicznym zmianom. Stopniowo zwi´ksza si´ udzia∏ podmio-

tów zagranicznych w strukturze w∏asnoÊciowej polskich banków. Istnieje ryzyko, i˝ banki przejmowane przez podmioty 
zagraniczne b´dà wykorzystywa∏y rozwiàzania informatyczne stosowane przez ich akcjonariuszy. Preferencje w dostawie
systemów informatycznych mogà zyskaç podmioty Êwiadczàce us∏ugi na rzecz banków zagranicznych w miejscu ich sie-
dziby. W tym przypadku konieczne jest posiadanie lokalnego partnera z doÊwiadczeniem na rynku systemów bankowych.
Softbank ze wzgl´du na swoje doÊwiadczenie, zasoby finansowe oraz mo˝liwoÊci techniczne jest przygotowany do Êwiad-
czenia tego typu us∏ug. W celu minimalizacji ryzyka Spó∏ka oferuje swoje produkty spó∏kom ubezpieczeniowym oraz in-
nym instytucjom finansowym oraz wspó∏pracuje z renomowanymi firmami zagranicznymi w adaptacji ich oprogramowania
do wymogów polskiego rynku. 

Ryzyko zwiàzane z uzale˝nieniem od dostawców
W zakresie sprzeda˝y sprz´tu komputerowego Spó∏ka mo˝e byç uzale˝niona od dostawców. Od firm Hewlett–Packard

i IBM Spó∏ka zakupi∏a ∏àcznie oko∏o 53% ca∏oÊci dostarczonych rozwiàzaƒ informatycznych (28% z Hewlett-Packard i 25%
z IBM). Do znaczàcych dostawców (ok. 4% ca∏oÊci dostaw) nale˝y tak˝e firma SHERWOOD INTERNATIONAL, której sys-
tem AMARTA jest wdra˝any w PZU ˚ycie.

Ryzyko to jest ograniczone ze wzgl´du na konkurencj´ wÊród dostawców sprz´tu komputerowego oraz wartoÊç zaku-
pów dokonywanych przez Spó∏k´.

Ryzyko zwiàzane z uzale˝nieniem od odbiorców
Spó∏ka specjalizuje si´ w realizacji du˝ych kontraktów dla sektora bankowo-finansowego. W roku 1999 oko∏o 70%

wartoÊci sprzeda˝y zrealizowano na rzecz PKO BP. Do innych istotnych odbiorców rozwiàzaƒ Spó∏ki nale˝eli w 1999 ro-
ku: Bank PeKaO S.A. – ok. 8%, PZU ˚ycie – ok. 7%, BIG Bank Gdaƒski – ok. 6% oraz Bank Zachodni – ok. 4%. Stabil-
noÊç przychodów Spó∏ki mo˝e byç zagro˝ona utratà kluczowych odbiorców. Przysz∏e wyniki finansowe b´dà w istotnym
stopniu zale˝eç od pozyskania nowych odbiorców oraz od utrzymania aktywnych stosunków handlowych z aktualnymi
klientami. Spó∏ka podejmuje ponadto kroki majàce na celu dywersyfikacj´ portfela zamówieƒ.

Ryzyko zwiàzane z utratà kluczowych pracowników 
Efekty dzia∏alnoÊç Spó∏ki zale˝à przede wszystkim od wiedzy oraz doÊwiadczenia swoich pracowników. Utrata kluczo-

wych pracowników mo˝e negatywnie wp∏ynàç na wyniki finansowe Spó∏ki. D∏ugoterminowy rozwój Spó∏ki w du˝ej mierze
zale˝y od pozyskania oraz zatrzymania wykwalifikowanych pracowników. Softbank zawiera z kluczowymi pracownikami
umowy o zakazie konkurencji w okresie trwania stosunku pracy oraz w okresie od 6 do 12 miesi´cy od jego ustania. 
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Softbank S.A., w celu minimalizacji ryzyka utraty kluczowych pracowników, wprowadzi∏ motywacyjny system wynagrodzeƒ
oraz przeprowadza program motywacyjny w oparciu o obligacje zamienne na akcje Spó∏ki.

2.2. CZYNNIKI ZWIÑZANE Z OTOCZENIEM W JAKIM EMITENT PROWADZI DZIA¸ALNOÂå

Ryzyko zwiàzane z sytuacjà gospodarczà 
Rozwój rynku us∏ug informatycznych w du˝ym stopniu zale˝y od sytuacji gospodarczej w Polsce. Du˝e tempo wzrostu

gospodarczego w ciàgu ostatnich lat oraz procesy restrukturyzacyjne polskiej gospodarki w znacznym stopniu przyczyni-
∏y si´ do wzrostu popytu na produkty Spó∏ki. Wyhamowanie wzrostu gospodarczego oraz niestabilnoÊç czynników gospo-
darczych mo˝e negatywnie wp∏ynàç na popyt ze strony klientów Spó∏ki na produkty i us∏ugi oferowane przez Spó∏k´ i tym
samym na wielkoÊç generowanych przychodów ze sprzeda˝y. 

Sytuacja gospodarcza Polski wp∏ywa na kurs z∏otego w stosunku do walut obcych. Znaczna cz´Êç przychodów Spó∏ki
generowana jest ze sprzeda˝y sprz´tu komputerowego. Ceny zakupu sprz´tu komputerowego przez Spó∏k´ ustalane sà
w z∏otych polskich lub w oparciu o notowania walut obcych. Spó∏ka zabezpiecza koszt zakupu sprz´tu komputerowego
umowami z odbiorcami i dostawcami ograniczajàc ryzyko walutowe.

Konkurencja
Na rynku us∏ug informatycznych w Polsce wyst´puje du˝a konkurencja. Dynamiczny rozwój rynku informatycznego 

wynikajàcy z rozwoju gospodarczego Polski powoduje wzrost zainteresowania ze strony podmiotów zagranicznych dyspo-
nujàcych wi´kszym potencja∏em technicznym, finansowym, organizacyjnym oraz wi´kszym doÊwiadczeniem. Wyniki finan-
sowe Spó∏ki w znacznym stopniu zale˝à od utrzymania i umocnienia aktualnej pozycji rynkowej. Procesy konsolidacji na
polskim rynku informatycznym polegajàce na przejmowaniu ma∏ych spó∏ek przez podmioty krajowe i zagraniczne wp∏ywa-
jà na zwi´kszenie konkurencji. Istnieje zagro˝enie, ˝e wzrost konkurencji negatywnie wp∏ynie na przychody Spó∏ki oraz
mar˝e na poszczególnych produktach. Ryzyko konkurencji ze strony podmiotów zagranicznych ograniczone jest wysokimi
barierami wejÊcia wynikajàcymi z regulacji prawnych sektora bankowego oraz ograniczonych zasobów ludzkich.

Ryzyko niedopuszczenia Akcji serii O do obrotu gie∏dowego
Cena Emisyjna Akcji serii O istotnie odbiega od bie˝àcej ceny rynkowej akcji Spó∏ki. Istnieje ryzyko, ˝e Akcje serii O nie

zostanà dopuszczone do obrotu gie∏dowego.

Ryzyko wynikajàce ze zmiany przepisów Ustawy o Obligacjach oraz wejÊcia w ˝ycie Kodeksu spó∏ek handlowych 
W zwiàzku ze zmianà przepisów Ustawy o Obligacjach, które wesz∏y w ˝ycie w dniu 27 sierpnia 2000 roku oraz zmianà

przepisów tej ustawy spowodowanà wejÊciem w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2001 r. Kodeksu spó∏ek handlowych, w zakresie
dotyczàcym warunków zamiany obligacji na akcje oraz rejestracji podwy˝szonego w zwiàzku z tym kapita∏u akcyjnego (zak∏a-
dowego) Spó∏ki, tj. po dniu podj´cia przez WZA Softbank uchwa∏ w sprawie emisji Obligacji serii B, wobec braku w∏aÊciwych
przepisów intertemporalnych, istnieje ryzyko powstania rozbie˝noÊci interpretacyjnych, czy wykonanie przedmiotowej uchwa-
∏y podlegaç b´dzie przepisom Ustawy o Obligacjach obowiàzujàcym w dniu jej podj´cia, czy te˝ nowym przepisom Ustawy
o Obligacjach, uwzgl´dniajàcym tak˝e zmian´ wynikajàcà z wejÊcia w ˝ycie przepisów Kodeksu spó∏ek handlowych.

Ryzyko wynikajàce z wykupu przez Softbank obligacji serii A przed terminem okreÊlonym 
w Uchwale nr 9 WZA z dnia 24 czerwca 1999 roku – o emisji obligacji zamiennych serii A
Stosownie do postanowieƒ § 2 pkt 9 Uchwa∏y Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy dnia 24 czerw-

ca 1999 roku – w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje – termin wykupu obligacji zosta∏ ustalony na dzieƒ 
31 grudnia 2003 roku. Emisja obligacji serii A mia∏a s∏u˝yç realizacji przez Spó∏k´ Programu Motywacyjnego.

W Uchwale Nr 4 z dnia 4 kwietnia 2000 roku NWZA Spó∏ki postanowi∏o „kontynuowaç realizacj´ Programu Motywacyjne-
go” z wykorzystaniem uchwalonej przez to samo Walne Zgromadzenie emisji Obligacji Zamiennych serii B. W celu wykonania
postanowieƒ wy˝ej wymienionej Uchwa∏y, mimo braku odpowiednich postanowieƒ w Uchwale Nr 9 o emisji obligacji serii A,
Zarzàd Spó∏ki w dniu 31 stycznia br. podjà∏ uchwa∏´ o wczeÊniejszym wykupie 20.030 obligacji serii A i ich umorzeniu. Pod-
j´cie przez Spó∏k´ ww. czynnoÊci stanowi∏o warunek wystàpienia przez nià do KPWiG z wnioskiem o stwierdzenie wygaÊni´-
cia Decyzji wydanej przez KPWiG w dniu 22 paêdziernika 1999 roku – o dopuszczeniu do publicznego obrotu 200.300 Akcji
zwyk∏ych na okaziciela serii O przeznaczonych dla posiadaczy obligacji serii A i w konsekwencji warunek dopuszczenia przez
KPWiG do publicznego obrotu 400.600 Akcji zwyk∏ych na okaziciela serii O obj´tych niniejszym Prospektem. 

Z uwagi na brak w Uchwale o emisji obligacji serii A postanowienia umo˝liwiajàcego Spó∏ce wykup tych obligacji przed
dniem 31 grudnia 2003 roku, w zwiàzku z dokonanymi przez Spó∏k´ czynnoÊciami, o których mowa powy˝ej, dotyczàcy-
mi obligacji serii A, zwraca si´ uwag´ na ryzyko kwestionowania takich czynnoÊci przez osoby trzecie, które by∏yby w sta-
nie wykazaç swój interes prawny.
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3. PORÓWNYWALNE DANE FINANSOWE DOTYCZÑCE EMITENTA 
I JEGO GRUPY KAPITA¸OWEJ

3.1. DANE FINANSOWE DOTYCZÑCE EMITENTA 

(w tys. z∏)

Wyszczególnienie 31.12.1997 31.12.1998 31.12.1999 30.06.2000

Przychody ze sprzeda˝y 107.221 230.223 320.657 124.945
Zysk (strata) na dzia∏alnoÊci operacyjnej 20.259 46.476 71.585 22.761
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 21.059 58.040 78.044 26.767
Zysk (strata) netto 12.548 36.955 51.288 19.091
Aktywa razem 51.177 171.973 217.299 217.175
Zobowiàzania razem 13.364 15.855 24.736 20.258
Zobowiàzania krótkoterminowe 13.364 15.855 24.486 20.008
Aktywa netto (kapita∏ w∏asny) 30.133 137.487 180.760 190.334
Kapita∏ akcyjny 7.519 10.019 10.019 16.031
Liczba akcji (w szt.) 6.015.300 8.015.300 8.015.300 16.030.600
Ârednia wa˝ona liczba akcji 5.347.601 7.515.300 8.015.300 16.030.600
Zysk (strata) netto na jednà akcj´ (w z∏) 2,35 4,92 6,40 2,17
Zadeklarowana lub wyp∏acona dywidenda na jednà akcj´ (w z∏) 0,09 1,00 1,00* 1,00*

* Dywidenda na jednà akcj´ przy uwzgl´dnieniu iloÊci akcji przed podzia∏em akcji (splitem) z dnia 6 lipca 2000 roku, w stosunku jeden
do dwóch. Po uwzgl´dnieniu splitu dywidenda za 1999 rok wynios∏a 0,50 z∏ na jednà akcj´.

3.2. DANE FINANSOWE DOTYCZÑCE GRUPY KAPITA¸OWEJ 

(w tys. z∏)

Wyszczególnienie 31.12.1997 31.12.1998 31.12.1999 30.06.2000

Przychody ze sprzeda˝y – 230.223 347.460 143.177
Zysk (strata) na dzia∏alnoÊci operacyjnej – 46.476 74.323 24.052
Zysk (strata) przed opodatkowaniem – 58.189 79.048 26.100
Zysk (strata) netto – 36.736 47.479 16.809
Aktywa razem – 171.754 221.362 221.900
Zobowiàzania razem – 15.855 29.011 27.797
Zobowiàzania krótkoterminowe – 15.855 28.209 26.916
Aktywa netto (kapita∏ w∏asny) – 137.268 176.700 183.992
Kapita∏ akcyjny – 10.019 10.019 16.031
Liczba akcji (w szt.) – 8.015.300 8.015.300 16.030.600
Ârednia wa˝ona liczba akcji – 7.515.300 8.015.300 16.030.600
Zysk (strata) netto na jednà akcj´ (w z∏) – 4,89 5,92 1,86
Zadeklarowana lub wyp∏acona dywidenda na jednà akcj´ (w z∏) – 1,00 1,00* 1,00*

* Dywidenda na jednà akcj´ przy uwzgl´dnieniu iloÊci akcji przed podzia∏em akcji (splitem) z dnia 6 lipca 2000 roku, w stosunku jeden
do dwóch. Po uwzgl´dnieniu splitu dywidenda za 1999 rok wynios∏a 0,50 z∏ na jednà akcj´.

Spó∏ka nie publikowa∏a skonsolidowanych sprawozdaƒ finansowych za rok 1997.
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4. WSKAèNIKI CHARAKTERYZUJÑCE EFEKTYWNOÂå DZIA¸ALNOÂCI 
GOSPODARCZEJ I ZDOLNOÂå REGULOWANIA ZOBOWIÑZA¡ PRZEZ EMITENTA 

I JEGO GRUP¢ KAPITA¸OWÑ

4.1. WSKAèNIKI CHARAKTERYZUJÑCE EFEKTYWNOÂå DZIA¸ALNOÂCI GOSPODARCZEJ 
I ZDOLNOÂå REGULOWANIA ZOBOWIÑZA¡ PRZEZ EMITENTA

Wyszczególnienie 31.12.1997 31.12.1998 31.12.1999 30.06.2000

Stopa zwrotu na zainwestowanym kapitale 41,6% 26,9% 28,4% 10,0%
Stopa zwrotu z aktywów 24,5% 21,5% 23,6% 8,8%
RentownoÊç sprzeda˝y 11,7% 16,1% 16,0% 15,3%
Stopa wyp∏aty dywidendy 7,0% 21,7% 15,6% –

Zasady wyliczenia wskaêników przedstawiono w Za∏àczniku nr 5.

4.2. WSKAèNIKI CHARAKTERYZUJÑCE EFEKTYWNOÂå DZIA¸ALNOÂCI GOSPODARCZEJ 
I ZDOLNOÂå REGULOWANIA ZOBOWIÑZA¡ PRZEZ GRUP¢ KAPITA¸OWÑ

Wyszczególnienie 31.12.1997 31.12.1998 31.12.1999 30.06.2000

Stopa zwrotu na zainwestowanym kapitale – 26,8% 26,9% 9,1%
Stopa zwrotu z aktywów – 21,4% 21,4% 7,6%
RentownoÊç sprzeda˝y – 16,0% 13,7% 11,7%
Stopa wyp∏aty dywidendy – 21,8% 16,9% –

Spó∏ka nie publikowa∏a skonsolidowanych sprawozdaƒ finansowych za rok 1997.

Zasady wyliczenia wskaêników przedstawiono w Za∏àczniku nr 5. 

5. POLITYKA ZARZÑDU CO DO WYP¸ATY DYWIDENDY

Organem upowa˝nionym do podj´cia uchwa∏y o podziale zysku jest Walne Zgromadzenie.

Zarzàd przygotowuje i przedstawia Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe, a tak˝e wnioski co do podzia∏u zy-
sków lub pokrycia strat. Rada Nadzorcza sk∏ada Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie z badania tych dokumentów. Zwy-
czajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwa∏´ dotyczàcà podzia∏u zysków lub pokrycia strat, w tym uchwa∏´ w sprawie
wyp∏aty dywidendy, okreÊlenia daty ustalenia prawa do dywidendy, wysokoÊci dywidendy i terminie jej wyp∏aty. Warunki
wyp∏aty dywidendy ustalane sà zgodnie z zasadami przyj´tymi dla spó∏ek publicznych oraz w uzgodnieniu z KDPW.

Podj´cie uchwa∏y w sprawie wyp∏aty dywidendy oraz jej wyp∏ata mo˝e nastàpiç nie wczeÊniej, ni˝ po wyra˝eniu przez
bieg∏ego rewidenta opinii z badania sprawozdania finansowego Emitenta.

Zgodnie ze Statutem Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwo∏ywane przez Zarzàd w terminie najpóêniej do dnia
30 czerwca ka˝dego roku.

Og∏oszenie o podj´ciu uchwa∏y w sprawie wyp∏aty dywidendy, okreÊlenia daty ustalenia prawa do dywidendy, jej wy-
sokoÊci oraz terminu wyp∏aty zostanie opublikowane w dziennikach „Prawo i Gospodarka” i „Gazeta Gie∏dy Parkiet”. 

Zgodnie z § 20 Regulaminu GPW, po dopuszczeniu Akcji serii O do obrotu gie∏dowego, Spó∏ka b´dzie zobowiàzana
do przekazywania GPW informacji o zamiarze wyp∏aty dywidendy i uzgadniania z nià decyzji, które mogà mieç wp∏yw na
organizacj´ i sposób przeprowadzania transakcji gie∏dowych. Ponadto par. 91 Szczególnych Zasad Dzia∏ania Krajowego
Depozytu Papierów WartoÊciowych nak∏ada na Spó∏k´ obowiàzek poinformowania KDPW o wysokoÊci dywidendy oraz
o terminie ustalenia prawa do dywidendy i terminie wyp∏aty. Uchwa∏´ Walnego Zgromadzenia w tej sprawie nale˝y prze-
s∏aç nie póêniej ni˝ 10 dni przed dniem ustalenia prawa do dywidendy.

Zgodnie z § 19 Statutu Spó∏ka zamieszcza swoje og∏oszenia w Monitorze Sàdowym i Gospodarczym. Zgodnie z prze-
pisami dotyczàcymi przekazywania raportów bie˝àcych przez spó∏ki publiczne, informacje o wszelkich decyzjach dotyczà-
cych deklaracji wyp∏at lub wstrzymania wyp∏at dywidend podlegajà przekazaniu w terminie 24 godzin od podj´cia decyzji
do KPWiG, GPW, a nast´pnie do Polskiej Agencji Prasowej.

Akcje serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P, R a tak˝e Akcje serii O sà akcjami zwyk∏ymi na okaziciela. 
Dotychczas Spó∏ka nie wyemitowa∏a akcji uprzywilejowanych co do dywidendy.
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Zgodnie z § 7 ust. 3 pkt 2 Statutu w wypadku wyemitowania akcji imiennych uprzywilejowanych co do dywidendy, dy-
widenda przypadajàca na akcj´ uprzywilejowanà jest wy˝sza od dywidendy przypadajàcej na akcje zwyk∏à o 10% przy za-
strze˝eniu, ˝e nie b´dzie to wartoÊç wi´ksza ni˝ kwota, jakà przepisy prawa ustalajà jako maksymalnà dla akcji w ten
sposób uprzywilejowanej. Maksymalnà wysokoÊç dywidendy uprzywilejowanej okreÊla art. 359 Kodeksu Handlowego. 

Akcjom serii O przys∏uguje prawo do dywidendy w takim samym zakresie, jak innym akcjom na okaziciela wyemitowa-
nym przez Spó∏k´ i b´dàcym przedmiotem obrotu na Gie∏dzie Papierów WartoÊciowych w Warszawie S.A.

Zgodnie z Uchwa∏à Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 4 kwietnia 2000 roku – w sprawie emisji 
Obligacji Zamiennych serii B, zmienionà nast´pnie przez Uchwa∏´ Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 9
sierpnia 2000 roku w sprawie zmiany Uchwa∏y Nr 4 NWZA z dnia 4 kwietnia 2000 – Akcjom serii O przys∏ugujà takie sa-
me prawa jak innym akcjom na okaziciela wyemitowanym przez Spó∏k´ i znajdujàcym si´ w obrocie na Gie∏dzie Papierów
WartoÊciowych w Warszawie S.A. Oznacza to, i˝ Akcje serii O wydane w zamian za Obligacje Zamienne serii B przed dniem
ustalenia prawa do dywidendy w danym roku, uczestniczà w dywidendzie za poprzedni rok obrotowy na równi z akcjami
dotychczas wyemitowanymi przez Spó∏k´ i znajdujàcymi si´ w obrocie na GPW. Natomiast Akcje serii O wydane w danym
roku obrotowym po dniu ustalenia prawa do dywidendy uczestniczà w dywidendzie za ca∏y rok, w którym zosta∏y wydane.
OÊwiadczenia o zamianie obligacji mogà byç sk∏adane poczàwszy od nast´pnego dnia od daty nabycia obligacji przez
Osoby Uprawnione do 14 dnia przed terminem wykupu obligacji.

za rok 1997 za rok 1998 za rok 1999

Dywidenda wyp∏acona w zwiàzku z podzia∏em 
wyniku finansowego netto (tys. z∏otych) 881,6 8.015,3 8.015,3

Zasady prowadzenia polityki co do wyp∏aty dywidendy w perspektywie najbli˝szych trzech lat
Zarzàd Spó∏ki uwa˝a dywidend´ za istotny element relacji Spó∏ki z jej akcjonariuszami. Z uwagi na przyj´ty program

inwestycyjny, zamiarem Zarzàdu jest przeznaczanie wi´kszoÊci wypracowanego zysku na finansowanie rozwoju przedsi´-
biorstwa Spó∏ki, w tym w bran˝y internetowej. Zarzàd stoi jednak na stanowisku, i˝ Spó∏ka winna wyp∏acaç dywidend´
w wysokoÊci nie ni˝szej ni˝ 6-10% zysku netto w ka˝dym z kolejnych trzech lat obrotowych, o ile pozwalaç b´dà na to pla-
ny inwestycyjne oraz wyniki finansowe.

6. CELE EMISJI

Zgodnie z Uchwa∏à Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spó∏ki z dnia 4 kwietnia 2000 r., celem emisji Ak-
cji serii O jest umo˝liwienie dokonania przez posiadaczy Obligacji serii B zamiany tych obligacji na Akcje serii O. Emisja
Obligacji serii B oraz zwiàzana z nià emisja Akcji serii O zosta∏a uchwalona w celu realizacji Programu Motywacyjnego dla
kadry zarzàdzajàcej Spó∏ki uchwalonego przez Walne Zgromadzenie Spó∏ki w dniu 24 czerwca 1999 r. – Uchwa∏a Nr 9,
zmienionego nast´pnie uchwa∏ami Walnego Zgromadzenia podj´tymi w dniu 4 kwietnia 2000 r. – Uchwa∏a Nr 4 oraz
w dniu 9 sierpnia 2000 r. – Uchwa∏a Nr 6. 

Ârodki uzyskane z emisji Obligacji serii B zamiennych na Akcje serii O Softbank zamierza przeznaczyç na pokrycie kosztów
przeprowadzenia Programu Motywacyjnego.

Spó∏ka nie zamierza przeznaczyç Êrodków pozyskanych z ww. emisji na sp∏at´ kredytów ani po˝yczek, nabywanie
sk∏adników majàtkowych na warunkach istotnie odbiegajàcych od dotychczasowych warunków nabywania takich sk∏adni-
ków, a tak˝e na nabywanie sk∏adników majàtkowych od podmiotów zale˝nych. 

Spó∏ka przeznaczy∏a wp∏ywy z poprzednich emisji papierów wartoÊciowych zgodnie za wskazanymi uprzednio celami emisji. 

Na podstawie raportu SA-P 2000 zawartego w rozdziale VI pkt 1 w okresie od maja 1998 do czerwca 2000 wp∏ywy
z emisji Akcji serii N zosta∏y wykorzystane na sfinalizowanie nast´pujàcych celów:

• rozwoju produktu dla Êrednich i ma∏ych banków „DIAMOND” – 7 737 tys. z∏,

• polonizacji produktu dla du˝ych banków „SYSTEMATICS” – 7 224 tys. z∏,

• zakupu udzia∏ów w 10 spó∏kach bran˝y informatycznej – 30 416 tys. z∏,

• stworzenie spó∏ki BESTA Sp. z o.o. – Agent Transferowy (wraz z BIG BG S.A. i Eureko B.V. – Holandia) 
– 6 525 tys. z∏ (kapita∏ za∏o˝ycielski, dop∏aty do kapita∏u i aport rzeczowy).

Ca∏kowite wp∏ywy z emisji Akcji serii N wynios∏y 65 105,1 tys. z∏. Do dnia 30 czerwca 2000 roku wydatkowano w sumie
52 032 tys. z∏, co stanowi 79,92% wp∏ywów z emisji Akcji serii N. Spó∏ka kontynuuje realizacj´ programu inwestycyjnego,
na który b´dà przeznaczane pozosta∏e Êrodki z emisji Akcji serii N.

Po powzi´ciu uchwa∏y w sprawie podwy˝szenia kapita∏u akcyjnego poprzez emisj´ Akcji serii O, Spó∏ka z∏o˝y∏a wnio-
sek o dopuszczenie tych akcji do publicznego obrotu.
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7. PODSTAWOWE CZYNNIKI MAJÑCE WP¸YW NA CEN¢ EMISYJNÑ 
OFEROWANYCH PAPIERÓW WARTOÂCIOWYCH

Cena emisyjna Akcji serii O wynosi 1 z∏oty.

Czynnikiem wp∏ywajàcym na Cen´ Emisyjnà Akcji serii O jest parytet zamiany Obligacji Zamiennych serii B. Parytet 
zamiany zosta∏ ustalony w nast´pujàcej relacji wymiennej: jedna Obligacja serii B zamienna na dziesi´ç Akcji serii O.

8. DANE FINANSOWE DOTYCZÑCE WARTOÂCI KSI¢GOWEJ NETTO 
I ZOBOWIÑZA¡ EMITENTA

Na dzieƒ 31 grudnia 2000 r. wartoÊç ksi´gowa netto Spó∏ki wynosi∏a 246.567 tys. z∏, a zobowiàzania ogó∏em Spó∏-
ki wynosi∏y 152.280 tys. z∏otych.

9. STOPIE¡ OBNI˚ENIA WARTOÂCI KSI¢GOWEJ NETTO NA JEDNÑ AKCJ¢

Stopieƒ obni˝enia wartoÊci ksi´gowej dla nowych nabywców zosta∏ ustalony przez porównanie wartoÊci wk∏adów wno-
szonych przez nabywców Akcji serii O z wartoÊcià wk∏adów pieni´˝nych wniesionych przy poprzednich emisjach. W danych
dotyczàcych liczby akcji uwzgl´dniono liczb´ akcji na dzieƒ 31 stycznia 2001 roku, wynoszàcà 17.245.082.

Cena Emisyjna 1 Akcji serii O 1,00
WartoÊç ksi´gowa netto na 1 akcj´ przed Emisjà 14,30
Obni˝enie wartoÊci ksi´gowej na 1 akcj´ w wyniku Emisji -0,30
WartoÊç ksi´gowa netto na 1 akcj´ po Emisji (pro forma) 14,00
Wzrost wartoÊci ksi´gowej netto na 1 nabywanà akcj´ 13,00

Nabyte akcje ¸àczny wk∏ad pieni´˝ny Ârednia cena zap∏acona
do kapita∏u spó∏ki (z∏) za 1 akcj´ (z∏)

IloÊç Procent WartoÊç Procent

Dotychczasowi akcjonariusze 17.245.082 97,73 161.637.310 99,75 9,37
Nowi nabywcy serii O 400.600 2,27 400.600 0,25 1,00

Razem 17.645.682 100,00 162.037.910 100,00 9,18
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ROZDZIA¸ II

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE 
ZAWARTE W PROSPEKCIE

1. INFORMACJE DOTYCZÑCE EMITENTA

Firma, siedziba i adres Emitenta
Firma spó∏ki: Softbank 

Spó∏ka Akcyjna
Adres: ul. 17 Stycznia 72a

02-146 Warszawa
Tel.: (0 22) 87 86 200
Telefax: (0 22) 87 86 300
Strona internetowa: www.softbank.pl

Osoby fizyczne dzia∏ajàce w imieniu Emitenta
Osoby wchodzàce w sk∏ad Zarzàdu, dzia∏ajàce w jego imieniu oraz uprawnione do sk∏adania oÊwiadczeƒ i odpowie-

dzialne za ich treÊç:

Aleksander Lesz Prezes Zarzàdu (adres obj´ty wnioskiem o niepublikowanie)

Jaros∏aw Ogorza∏ek Cz∏onek Zarzàdu (adres obj´ty wnioskiem o niepublikowanie)

Robert Fràczek Cz∏onek Zarzàdu (adres obj´ty wnioskiem o niepublikowanie)

Robert Smu∏kowski Cz∏onek Zarzàdu (adres obj´ty wnioskiem o niepublikowanie)

Marek Komosa Cz∏onek Zarzàdu (adres obj´ty wnioskiem o niepublikowanie)

Adam Pó∏grabia Cz∏onek Zarzàdu (adres obj´ty wnioskiem o niepublikowanie)

Bohdan Garstecki Cz∏onek Zarzàdu (adres obj´ty wnioskiem o niepublikowanie)

Osoby odpowiedzialne za prowadzenie rachunkowoÊci Emitenta
Osobà odpowiedzialnà za prowadzenie rachunkowoÊci Emitenta jest Ewa Kalinowska, G∏ówna Ksi´gowa (adres 

obj´ty wnioskiem o niepublikowanie).

OÊwiadczenie o odpowiedzialnoÊci
Niniejszym oÊwiadczamy, ˝e informacje zawarte w Prospekcie sà prawdziwe i rzetelne i nie pomijajà ˝adnych fak-

tów ani okolicznoÊci, których ujawnienie w Prospekcie jest wymagane przepisami prawa, a tak˝e, ˝e wed∏ug naszej
najlepszej wiedzy nie istniejà, poza ujawnionymi w Prospekcie, ˝adne istotne zobowiàzania Emitenta ani okolicznoÊci,
które mog∏yby wywrzeç znaczàcy wp∏yw na sytuacj´ prawnà, majàtkowà i finansowà Emitenta oraz osiàgane przez nie-
go wyniki finansowe.

Aleksander Lesz Marek Komosa 
Prezes Zarzàdu Cz∏onek Zarzàdu

Jaros∏aw Ogorza∏ek Adam Pó∏grabia
Cz∏onek Zarzàdu Cz∏onek Zarzàdu

Robert Fràczek Bohdan Garstecki
Cz∏onek Zarzàdu Cz∏onek Zarzàdu

Robert Smu∏kowski Ewa Kalinowska
Cz∏onek Zarzàdu G∏ówna Ksi´gowa
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2. INFORMACJE DOTYCZÑCE SPORZÑDZAJÑCEGO PROSPEKT

2.1. INFORMACJE DOTYCZÑCE SOFTBANK S.A. JAKO SPORZÑDZAJÑCEGO PROSPEKT

Firma, siedziba i adres sporzàdzajàcego Prospekt
Firma spó∏ki: Softbank 

Spó∏ka Akcyjna
Adres: ul. 17 Stycznia 72a

02-146 Warszawa
Tel.: (0 22) 87 86 200
Telefax: (0 22) 87 86 300
Strona internetowa: www.softbank.pl

Osoby fizyczne dzia∏ajàce w imieniu sporzàdzajàcego Prospekt
Osoby wchodzàce w sk∏ad Zarzàdu, dzia∏ajàce w jego imieniu oraz uprawnione do sk∏adania oÊwiadczeƒ i odpowie-

dzialne za ich treÊç:

Aleksander Lesz Prezes Zarzàdu (adres obj´ty wnioskiem o niepublikowanie)

Jaros∏aw Ogorza∏ek Cz∏onek Zarzàdu (adres obj´ty wnioskiem o niepublikowanie)

Robert Fràczek Cz∏onek Zarzàdu (adres obj´ty wnioskiem o niepublikowanie)

Robert Smu∏kowski Cz∏onek Zarzàdu (adres obj´ty wnioskiem o niepublikowanie)

Marek Komosa Cz∏onek Zarzàdu (adres obj´ty wnioskiem o niepublikowanie)

Adam Pó∏grabia Cz∏onek Zarzàdu (adres obj´ty wnioskiem o niepublikowanie)

Bohdan Garstecki Cz∏onek Zarzàdu (adres obj´ty wnioskiem o niepublikowanie)

OdpowiedzialnoÊç Emitenta jako sporzàdzajàcego Prospekt dotyczy informacji zawartych w nast´pujàcych cz´Êciach
Prospektu:

Rozdzia∏ I pkt 2, 5, 6

Rozdzia∏ II pkt 1, 2.1

Rozdzia∏ III pkt 2.9, 2.10

Rozdzia∏ VI ca∏y

Rozdzia∏ VII ca∏y

Rozdzia∏ VIII Za∏àczniki: 1, 2, 3, 4

Powiàzania osób fizycznych dzia∏ajàcych w imieniu sporzàdzajàcego prospekt z Emitentem
Powy˝sze osoby sà zatrudnione w Spó∏ce na podstawie umów o prac´. Cz´Êç z wy˝ej wymienionych osób jest akcjonariu-

szami Emitenta zgodnie z informacjami prezentowanymi w Rozdziale V pkt 4. Poza tym nie istniejà ˝adne inne powiàzania. 

OÊwiadczenie o odpowiedzialnoÊci
Niniejszym oÊwiadczamy, Softbank S.A. ponosi odpowiedzialnoÊç za wskazane powy˝ej cz´Êci Prospektu oraz ˝e 

informacje zawarte w tych cz´Êciach Prospektu sà prawdziwe i rzetelne i nie pomijajà ˝adnych faktów ani okolicznoÊci,
których ujawnienie w Prospekcie jest wymagane przepisami prawa, a tak˝e, ˝e wed∏ug naszej najlepszej wiedzy w cz´-
Êciach przez nas przygotowanych nie istniejà, poza ujawnionymi, ˝adne istotne zobowiàzania Emitenta ani okolicznoÊci,
które mog∏yby wywrzeç znaczàcy wp∏yw na sytuacj´ prawnà, majàtkowà i finansowà Emitenta oraz osiàgane przez niego
wyniki finansowe.

Aleksander Lesz Marek Komosa 
Prezes Zarzàdu Cz∏onek Zarzàdu

Jaros∏aw Ogorza∏ek Adam Pó∏grabia
Cz∏onek Zarzàdu Cz∏onek Zarzàdu

Robert Fràczek Bohdan Garstecki
Cz∏onek Zarzàdu Cz∏onek Zarzàdu

Robert Smu∏kowski 
Cz∏onek Zarzàdu
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2.2. INFORMACJE DOTYCZÑCE CA IB SECURITIES S.A. JAKO SPORZÑDZAJÑCEGO PROSPEKT

Firma, siedziba i adres sporzàdzajàcego Prospekt
Firma spó∏ki: CA IB Securities S.A. 

Spó∏ka Akcyjna
Adres: ul. Emilii Plater 53

00-113 Warszawa
Tel.: (0 22) 520 99 99
Telefax: (0 22) 520 99 98
Strona internetowa www.ca-ib.pl
E-mail Securitiespl@ca-ib.com

Osoby fizyczne dzia∏ajàce w imieniu sporzàdzajàcego Prospekt
W imieniu CA IB Securities S.A. dzia∏ajà nast´pujàce osoby:

Wojciech Sadowski Cz∏onek Zarzàdu (adres obj´ty wnioskiem o niepublikowanie)

Pawe∏ Tamborski Prokurent (adres obj´ty wnioskiem o niepublikowanie)

OdpowiedzialnoÊç CA IB Securities S.A. jako sporzàdzajàcego Prospekt dotyczy informacji zawartych w nast´pujàcych
cz´Êciach Prospektu:

Wst´p Informacje o zasadach dystrybucji, czynnikach ryzyka i Oferujàcym

Rozdzia∏ I pkt 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9

Rozdzia∏ II pkt 2.2, 4

Rozdzia∏ III pkt 2.2, 3, 4

Rozdzia∏ IV pkt 8, 9

Rozdzia∏ VIII Za∏àczniki: 5, 6

Powiàzania sporzàdzajàcego Prospekt i osób fizycznych dzia∏ajàcych w jego imieniu z Emitentem
CA IB Securities S.A. jest powiàzana z Emitentem umowà zlecenia na Êwiadczenie us∏ug zwiàzanych z realizacjà Pro-

gramu Motywacyjnego dla kadry kierowniczej Softbank S.A., w tym z emisjà Akcji serii O. CA IB Securities S.A. pe∏ni funk-
cj´ cz∏onka gie∏dy specjalisty dla akcji Emitenta oraz funkcj´ sponsora dla akcji Emitenta. Poza wy˝ej wymienionymi nie
istniejà inne powiàzania pomi´dzy CA IB Securities S.A. i osobami fizycznymi dzia∏ajàcymi w jej imieniu a Emitentem.

OÊwiadczenie o odpowiedzialnoÊci
Niniejszym oÊwiadczamy, ˝e CA IB Securities S.A. ponosi odpowiedzialnoÊç za wskazane powy˝ej cz´Êci Prospektu

oraz ˝e informacje zawarte w tych cz´Êciach Prospektu sà prawdziwe i rzetelne i nie pomijajà ˝adnych faktów ani 
okolicznoÊci, których ujawnienie w Prospekcie jest wymagane przepisami prawa, a tak˝e, ˝e wed∏ug naszej najlepszej
wiedzy w cz´Êciach przez nas przygotowanych nie istniejà, poza ujawnionymi, ˝adne istotne zobowiàzania Emitenta ani
okolicznoÊci, które mog∏yby wywrzeç znaczàcy wp∏yw na sytuacj´ prawnà, majàtkowà i finansowà Emitenta oraz osiàga-
ne przez niego wyniki finansowe.

Wojciech Sadowski Pawe∏ Tamborski
Cz∏onek Zarzàdu Prokurent 

2.3. INFORMACJE DOTYCZÑCE ALLEN & OVERY POLAND SP. Z O.O. 
JAKO SPORZÑDZAJÑCEGO PROSPEKT

Firma, siedziba i adres sporzàdzajàcego Prospekt
Firma spó∏ki: Allen & Overy Poland Sp. z o.o. 
Adres: ul. ˚elazna 28/30

00-832 Warszawa
Tel.: (0 22) 820 61 00
Telefax: (0 22) 820 61 99
Strona internetowa: www.allenovery.com
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Osoby fizyczne dzia∏ajàce w imieniu sporzàdzajàcego Prospekt
W imieniu Allen & Overy Poland Sp. z o.o. dzia∏ajà nast´pujàce osoby:

Jacek Jonak Prokurent (adres obj´ty wnioskiem o niepublikowanie)

Maciej Kania Radca Prawny (adres obj´ty wnioskiem o niepublikowanie)

OdpowiedzialnoÊç Allen & Overy Poland Sp. z o.o. jako sporzàdzajàcego Prospekt dotyczy informacji zawartych w na-
st´pujàcych cz´Êciach Prospektu:

Wst´p z wyjàtkiem informacji o zasadach dystrybucji, czynnikach ryzyka i Oferujàcym

Rozdzia∏ I pkt 5 

Rozdzia∏ II pkt 2.3

Rozdzia∏ III pkt 1, 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8

Rozdzia∏ IV pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10

Rozdzia∏ V ca∏y, z wy∏àczeniem pkt 2

Rozdzia∏ VIII Za∏àczniki: 6

Powiàzania sporzàdzajàcego Prospekt i osób fizycznych dzia∏ajàcych w jego imieniu z Emitentem 
Poza umowà o przygotowanie cz´Êci prawnych Prospektu (wyszczególnionych powy˝ej) oraz umowà o Êwiadczenie

us∏ug doradztwa prawnego, Allen & Overy Poland Sp. z o.o. nie ma ˝adnych innych powiàzaƒ prawnych, organizacyjnych
lub finansowych z Softbank S.A., jak równie˝ z osobami pe∏niàcymi funkcje cz∏onków jej organów.

OÊwiadczenie o odpowiedzialnoÊci
Niniejszym, dzia∏ajàc w imieniu Allen & Overy Poland Sp. z o.o., oÊwiadczamy, ˝e Allen & Overy Poland Sp. z o.o. po-

nosi odpowiedzialnoÊç za wskazane powy˝ej cz´Êci Prospektu oraz ˝e informacje zawarte w tych cz´Êciach Prospektu sà
prawdziwe i rzetelne i nie pomijajà ˝adnych faktów ani okolicznoÊci, których ujawnienie w Prospekcie jest wymagane
przepisami prawa, a tak˝e, ˝e wed∏ug naszej najlepszej wiedzy w cz´Êciach przygotowanych przez Allen & Overy Poland 
Sp. z o.o. nie istniejà, poza ujawnionymi, ˝adne istotne zobowiàzania Emitenta ani okolicznoÊci, które mog∏yby wywrzeç
znaczàcy wp∏yw na sytuacj´ prawnà, majàtkowà i finansowà Emitenta oraz osiàgane przez niego wyniki finansowe.

Jacek Jonak Maciej Kania
Prokurent Radca Prawny

3. INFORMACJE DOTYCZÑCE PRICEWATERHOUSECOOPERS SP. Z O.O. 
JAKO PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA 

SPRAWOZDA¡ FINANSOWYCH

Firma, siedziba i adres Bieg∏ego Rewidenta
Firma spó∏ki: PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o.
Adres: ul. Nowogrodzka 68

02-014 Warszawa
Tel.: (0 22) 523 40 00
Telefax: (0 22) 523 40 40
Strona internetowa: www.pwcglobal.com.pl

Podstawà uprawnieƒ do badania sprawozdaƒ finansowych przez PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. jest wpis na 
list´ podmiotów uprawnionych do badania sprawozdaƒ finansowych pod numerem 144.

Osoby fizyczne dzia∏ajàce w imieniu Bieg∏ego Rewidenta
W imieniu PricewaterhouseCoopers dzia∏a:

Antoni F. Reczek Prezes Zarzàdu (adres obj´ty wnioskiem o niepublikowanie)

Osoby posiadajàce uprawnienia bieg∏ego rewidenta dokonujàce badania sprawozdaƒ finansowych Emitenta:

Antoni F. Reczek Bieg∏y Rewident (adres obj´ty wnioskiem o niepublikowanie)

PROSPEKT EMISYJNY SOFTBANK S.A. • ROZDZIA¸ II – OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE

11



Podstawà uprawnieƒ bieg∏ego rewidenta dokonujàcego badania sprawozdaƒ finansowych jest wpis na list´ bieg∏ych
rewidentów pod numerem C11/503.

PricewaterhouseCoopers odpowiada za nast´pujàce informacje zamieszczone w Prospekcie:

• opinia do jednostkowego sprawozdania finansowego zamieszczona w Rozdziale VI, punkt 1, za∏àcznik 1,

• opinia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego zamieszczonego w Rozdziale VI, punkt 2, za∏àcznik 1.

Powiàzania Bieg∏ego Rewidenta i osób fizycznych dzia∏ajàcych w jego imieniu z Emitentem
Pomi´dzy PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. i osobami dzia∏ajàcymi w jej imieniu a Emitentem nie ma ˝adnych 

innych powiàzaƒ prawnych, organizacyjnych, finansowych, z wyjàtkiem tych zwiàzanych z pe∏nieniem roli Bieg∏ego Rewi-
denta oraz Rewidenta Sprawozdawcy dla potrzeb niniejszego prospektu emisyjnego.

OÊwiadczenie o odpowiedzialnoÊci 
Ni˝ej podpisany oÊwiadcza, ˝e sprawozdanie finansowe Softbank S.A. za okres 6 miesi´cy do 30 czerwca 2000 r. i po-

równywalne dane finansowe za okres 6 miesi´cy do 30 czerwca 1999 r. oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe
Grupy Kapita∏owej Softbank S.A. za okres 6 miesi´cy do 30 czerwca 2000 r. i skonsolidowane porównywalne dane finan-
sowe za okres 6 miesi´cy do 30 czerwca 1999 r. sà dostosowane do wymogów Rozporzàdzenia Rady Ministrów z dnia
22 grudnia 1998 r. w sprawie szczegó∏owych warunków, jakim powinien odpowiadaç prospekt emisyjny, skrót prospektu
emisyjnego oraz memorandum informacyjne i skrót memorandum informacyjnego i doprowadzone do porównywalnoÊci.

Forma prezentacji wymienionego powy˝ej sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych oraz wy-
mienionego powy˝ej skonsolidowanego sprawozdania finansowego i porównywalnych skonsolidowanych danych finanso-
wych zamieszczonych w Rozdziale VI niniejszego Prospektu i zakres ujawnionych w nich danych sà zgodne z wymogami
Rozporzàdzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie szczegó∏owych warunków, jakim powinien odpowia-
daç prospekt emisyjny, skrót prospektu emisyjnego oraz memorandum informacyjne i skrót memorandum informacyjne-
go. Ujawnione dane zosta∏y sporzàdzone w sposób zapewniajàcy ich porównywalnoÊç przez zastosowanie jednolitych za-
sad rachunkowoÊci we wszystkich prezentowanych okresach, zgodnych z zasadami rachunkowoÊci stosowanymi przez
Softbank S.A. i Grup´ Kapita∏owà Softbank S.A. przy sporzàdzaniu sprawozdania finansowego i skonsolidowanego spra-
wozdania finansowego za ostatni okres obrotowy obj´ty niniejszym Prospektem.

Antoni F. Reczek
Prezes Zarzàdu
PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o.

Bieg∏y Rewident PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o.
Wpisany na list´ Spó∏ka wpisana na list´ podmiotów
Bieg∏ych Rewidentów uprawnionych do badania
pod numerem C11/503 sprawozdaƒ finansowych

pod numerem 144

OÊwiadczenie osób dzia∏ajàcych w imieniu podmiotu 
uprawnionego do badania sprawozdaƒ finansowych oraz Bieg∏ego Rewidenta 
Ni˝ej podpisany oÊwiadcza, ˝e sprawozdanie finansowe Softbank S.A. sporzàdzone za okres od 1 stycznia 2000 r.

do 30 czerwca 2000 r. zawarte w Rozdziale VI Prospektu podlega∏o badaniu zgodnie z rozdzia∏em 7 Ustawy o rachunko-
woÊci i normami wykonywania zawodu bieg∏ego rewidenta wydanymi przez Krajowà Rad´ Bieg∏ych Rewidentów. Na pod-
stawie przeprowadzonego badania wyra˝ono opini´ o prawid∏owoÊci, rzetelnoÊci i jasnoÊci sprawozdania finansowego.
Pe∏na treÊç opinii jest przedstawiona w Rozdziale VI. 

Naszym zdaniem, sprawozdanie finansowe przedstawia, we wszystkich istotnych aspektach, prawid∏owo, rzetelnie
i jasno sytuacj´ majàtkowà i finansowà Softbank S.A. na dzieƒ 30 czerwca 2000 r. oraz wynik finansowy za okres od 
1 stycznia do 30 czerwca 2000 r.

Antoni F. Reczek
Prezes Zarzàdu
PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o.

Bieg∏y Rewident PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o.
Wpisany na list´ Spó∏ka wpisana na list´ podmiotów
Bieg∏ych Rewidentów uprawnionych do badania
pod numerem C11/503 sprawozdaƒ finansowych

pod numerem 144
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OÊwiadczenie osób dzia∏ajàcych w imieniu podmiotu 
uprawnionego do badania sprawozdaƒ finansowych oraz Bieg∏ego Rewidenta 
Ni˝ej podpisany oÊwiadcza, ˝e skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapita∏owej Softbank S.A. sporzàdzo-

ne za okres od 1 stycznia 2000 r. do 30 czerwca 2000 r. zawarte w Rozdziale VI Prospektu podlega∏o badaniu zgodnie
z rozdzia∏em 7 Ustawy o rachunkowoÊci i normami wykonywania zawodu bieg∏ego rewidenta wydanymi przez Krajowà Ra-
d´ Bieg∏ych Rewidentów. Na podstawie przeprowadzonego badania wyra˝ono opini´ o prawid∏owoÊci, rzetelnoÊci i jasno-
Êci skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Pe∏na treÊç opinii jest przedstawiona w Rozdziale VI.

Naszym zdaniem, skonsolidowane sprawozdanie finansowe przedstawia, we wszystkich istotnych aspektach, prawi-
d∏owo, rzetelnie i jasno sytuacj´ majàtkowà i finansowà Grupy Kapita∏owej Softbank S.A. na dzieƒ 30 czerwca 2000 r.
oraz wynik finansowy za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2000 r.

Antoni F. Reczek
Prezes Zarzàdu
PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o.

Bieg∏y Rewident PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o.
Wpisany na list´ Spó∏ka wpisana na list´ podmiotów
Bieg∏ych Rewidentów uprawnionych do badania
pod numerem C11/503 sprawozdaƒ finansowych

pod numerem 144

4. INFORMACJE DOTYCZÑCE CA IB SECURITIES JAKO OFERUJÑCEGO 
PAPIERY WARTOÂCIOWE

Firma, siedziba i adres oferujacego 
Firma spó∏ki: CA IB Securities S.A. 

Spó∏ka Akcyjna
Adres: ul. Emilii Plater 53

00-113 Warszawa
Tel.: (0 22) 520 99 99
Telefax: (0 22) 520 99 98
Strona internetowa www.ca-ib.pl
E-mail Securitiespl@ca-ib.com

Osoby fizyczne dzia∏ajàce w imieniu oferujacego 
W imieniu CA IB Securities S.A. dzia∏ajà nast´pujàce osoby:

Wojciech Sadowski Cz∏onek Zarzàdu (adres obj´ty wnioskiem o niepublikowanie)

Pawe∏ Tamborski Cz∏onek Zarzàdu (adres obj´ty wnioskiem o niepublikowanie)

Powiàzania oferujàcego i osób fizycznych dzia∏ajàcych w jego imieniu z Emitentem
CA IB Securities S.A. jest powiàzana z Emitentem umowà zlecenia na Êwiadczenie us∏ug zwiàzanych z realizacjà Pro-

gramu Motywacyjnego dla kadry kierowniczej Softbank S.A., w tym z emisjà Akcji serii O, w tym sporzàdzenie Prospektu.
CA IB Securities S.A. pe∏ni funkcj´ cz∏onka gie∏dy specjalisty dla akcji Emitenta oraz funkcj´ sponsora dla akcji Emiten-
ta. Poza wy˝ej wymienionymi nie istniejà inne powiàzania pomi´dzy CA IB Securities S.A. i osobami fizycznymi dzia∏ajà-
cymi w jej imieniu a Emitentem.

OÊwiadczenie o odpowiedzialnoÊci
Dzia∏ajàc w imieniu CA IB Securities S.A. jako Oferujàcego Akcje serii O w publicznym obrocie, oÊwiadczamy, ˝e Ofe-

rujàcy do∏o˝y∏ nale˝ytej zawodowej starannoÊci przy przygotowaniu i przeprowadzeniu wprowadzenia Akcji serii O do pu-
blicznego obrotu.

Wojciech Sadowski Pawe∏ Tamborski
Cz∏onek Zarzàdu Prokurent 

PROSPEKT EMISYJNY SOFTBANK S.A. • ROZDZIA¸ II – OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE

13



ROZDZIA¸ III

DANE O EMISJI

1. PAPIERY WARTOÂCIOWE WPROWADZANE DO PUBLICZNEGO OBROTU

Na podstawie Prospektu wprowadza si´ do publicznego obrotu 400.600 Akcji zwyk∏ych na okaziciela serii O spó∏ki
Softbank S.A. o wartoÊci nominalnej 1,00 z∏oty ka˝da, o ∏àcznej wartoÊci nominalnej 400.600 z∏otych, stanowiàcych
2,44% wszystkich akcji Spó∏ki.

2. PAPIERY WARTOÂCIOWE OFEROWANE W PUBLICZNYM OBROCIE

2.1. INFORMACJE OGÓLNE

Na podstawie Prospektu posiadaczom Obligacji serii B zostanie zaoferowanych do 400.600 Akcji zwyk∏ych na okazi-
ciela serii O spó∏ki Softbank S.A., o ∏àcznej wartoÊci nominalnej 400.600 z∏otych w relacji wymiennej jedna Obligacja 
Zamienna serii B na 10 Akcji serii O, stanowiàcych 2,44% wszystkich wyemitowanych akcji Spó∏ki. 

Wszystkie dotychczas wyemitowane przez Emitenta akcje nie sà uprzywilejowane i nie jest z nimi zwiàzany obowiàzek
dodatkowych Êwiadczeƒ.

Statut nie przewiduje ograniczeƒ w zakresie zbywania akcji zwyk∏ych na okaziciela.

Akcje serii O

Papiery wartoÊciowe IloÊç WartoÊç Cena Nadwy˝ka Szacunkowe Wp∏ywy
wed∏ug rodzaju nominalna emisyjna ceny emisyjnej prowizje Emitenta

W PLN w PLN nad wartoÊcià i koszty
nominalnà w PLN

1 2 3 4 5 6 7=(2x4)-6

Na jednostk´ 1 1 1,00 0,00 2,55 -1,55

Razem 400.600 400.600 1,00 0,00 1.020.000 -619.400

2.2. KOSZTY EMISJI

Emitent szacuje, i˝ w zwiàzku z emisjà Akcji serii O poniesie nast´pujàce koszty w z∏:

Koszty sporzàdzenia Prospektu, doradztwa prawnego i finansowego 

oraz oferowania Akcji serii O w obrocie publicznym 800.000 z∏

Koszty druku Prospektu i jego skróconej wersji 190.000 z∏

Pozosta∏e koszty 30.000 z∏

Powy˝sze kwoty uwzgl´dniajà koszty poniesione przez Emitenta w 1999 roku, w ∏àcznej kwocie 890.000 z∏, w zwiàz-
ku z realizacjà Programu Motywacyjnego opartego pierwotnie na emisji obligacji serii A, a obecnie Obligacji serii B, za-
miennych na Akcje serii O. Wy˝ej wymienione koszty zgromadzenia kapita∏u akcyjnego zostanà uwzgl´dnione w pozycji
„wartoÊci niematerialne i prawne”, a nast´pnie b´dà amortyzowane w okresie nie d∏u˝szym ni˝ pi´ç lat.

2.3. PODSTAWA PRAWNA EMISJI AKCJI SERII O I ICH WPROWADZENIA 
DO PUBLICZNEGO OBROTU 

Podstaw´ prawnà emisji Akcji serii O stanowià przepisu Kodeksu Handlowego, Ustawy o Obligacjach oraz postano-
wienia Statutu Spó∏ki. Zgodnie z art. 431 § 1 Kodeksu Handlowego oraz § 12 ust. 4 pkt 9 Statutu organem uprawnio-
nym do podj´cia uchwa∏y o emisji nowych akcji jest Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie jest równie˝ organem w∏a-
Êciwym do podj´cia uchwa∏y o emisji obligacji.

W dniu 24 czerwca 1999 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Softbank S.A. podj´∏o Uchwa∏´ 
Nr 10 w sprawie podwy˝szenia kapita∏u akcyjnego w drodze emisji 200.300 akcji z wy∏àczeniem prawa poboru dla 
dotychczasowych akcjonariuszy.

Stosowny fragment uchwa∏y nr 10 brzmi:

„1. W zwiàzku z emisjà obligacji zamiennych na akcje uchwala si´ podwy˝szenie kapita∏u akcyjnego spó∏ki z kwoty
10.019.125 z∏ (dziesi´ç milionów dziewi´tnaÊcie tysi´cy sto dwadzieÊcia pi´ç z∏otych) o maksymalnà kwot´
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250.375 z∏ (dwieÊcie pi´çdziesiàt tysi´cy trzysta siedemdziesiàt pi´ç z∏otych), poprzez emisj´ do 200.300 (dwie-
Êcie tysi´cy trzysta) Akcji na okaziciela serii O, o wartoÊci nominalnej 1,25 z∏otych ka˝da (...)

3. Akcje w podwy˝szonym kapitale akcyjnym przeznacza si´ do obj´cia posiadaczom obligacji zamiennych wy-
emitowanych na podstawie Uchwa∏y Nr 9 [obligacje serii A – przyp. Softbank], na warunkach okreÊlonych
w Uchwale Nr 9.

4. Akcjom serii O przys∏ugujà takie same prawa jak innym akcjom na okaziciela wyemitowanym przez Spó∏k´ i znaj-
dujàcym si´ w obrocie na Gie∏dzie Papierów WartoÊciowych w Warszawie S.A., w tym w szczególnoÊci prawo do
dywidendy.”

Prawo poboru 
Akcje serii O zosta∏y w ca∏oÊci wy∏àczone z prawa pierwszeƒstwa obj´cia akcji nowej emisji przez dotychczasowych

akcjonariuszy. Wy∏àczenie tego prawa zosta∏o dokonane Uchwa∏à Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariu-
szy Spó∏ki z dnia 24 czerwca 1999 roku. Stosowna cz´Êç uchwa∏y brzmi nast´pujàco:

„2. Wy∏àcza si´ prawo poboru Akcji serii O w stosunku do wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spó∏ki posia-
dajàcych dotychczas istniejàce akcje Spó∏ki (...)

5. Akcjonariusze Spó∏ki stwierdzajà, ˝e wy∏àczenie prawa poboru jest ca∏kowicie uzasadnione, poniewa˝ le˝y w in-
teresie Spó∏ki.

Uzasadnienie (uzasadnienie wy∏àczenia prawa poboru):
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uznaje, ˝e w interesie Spó∏ki le˝y silniejsze powiàzanie Kadry Zarzàdzajàcej ze

Spó∏kà oraz stworzenie dodatkowych mechanizmów motywujàcych do dzia∏aƒ, celem wzrostu wartoÊci akcji Spó∏ki. Naj-
lepszym sposobem realizacji tego celu jest zaoferowanie cz∏onkom Zarzàdu Spó∏ki oraz innym osobom majàcym istotny
wp∏yw na jej dzia∏alnoÊç mo˝liwoÊci nabycia w przysz∏oÊci akcji po ustalonej dzisiaj sztywnej cenie. Dzi´ki temu osoby
obj´te Programem zainteresowane b´dà w zapewnieniu wzrostu wartoÊci akcji ponad poziom inflacji, co le˝y w oczywi-
stym interesie Spó∏ki oraz akcjonariuszy. Dodaç nale˝y, ˝e tak skonstruowany Program Motywacyjny nie prowadzi do ob-
cià˝enia Spó∏ki istotnymi wydatkami. Wszystkie wymienione wy˝ej wzgl´dy przemawiajà jednoznacznie za wy∏àczeniem
prawa poboru”.

Uchwalenie podwy˝szenia kapita∏u akcyjnego nastàpi∏o w zwiàzku z Uchwa∏à Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgroma-
dzenia Akcjonariuszy z dnia 24 czerwca 1999 roku w sprawie emisji obligacji zamiennych serii A na Akcje serii O,
podj´tà w ramach realizacji Programu Motywacyjnego. 

Stosowny fragment Uchwa∏y Nr 9 brzmi:

„1. W celu realizacji Programu Spó∏ka wyemituje 20.030 (dwadzieÊcia tysi´cy trzydzieÊci) obligacji serii A o warto-
Êci nominalnej 12,50 z∏ (s∏ownie: dwanaÊcie z∏otych i pi´çdziesiàt groszy), zamiennych na Akcje serii O, o ∏àcz-
nej wartoÊci nominalnej 250.375 z∏ (s∏ownie: dwieÊcie pi´çdziesiàt tysi´cy trzysta siedemdziesiàt pi´ç z∏otych).

2. Obligacje nie b´dà zabezpieczone. 

3. Obligacje b´dà na okaziciela.

4. Obligacje nie b´dà oprocentowane.

5. Zamiana obligacji na akcje b´dzie dokonywana na podstawie pisemnych oÊwiadczeƒ Osób Uprawnionych.
OÊwiadczenia o zamianie obligacji na akcje mogà byç sk∏adane poczàwszy od nast´pnego dnia od daty nabycia
obligacji przez Osoby Uprawnione do 14-tego dnia przed terminem wykupu obligacji. OÊwiadczenia nie mogà byç
sk∏adane w okresie od 15 kwietnia do 1 sierpnia ka˝dego roku.

6. Akcjom wydanym w zamian za obligacje przys∏ugujà takie same prawa jak innym akcjom na okaziciela wyemito-
wanym przez Spó∏k´ i znajdujàcym si´ w obrocie na Gie∏dzie Papierów WartoÊciowych w Warszawie S.A. 

7. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w drodze propozycji nabycia skierowanej do Powiernika w trybie art. 9
ust. 1 pkt 2 Ustawy o obligacjach. Powiernik zobowià˝e si´ oferowaç obligacje Osobom Uprawnionym w iloÊci
nie wi´kszej ni˝ 300 osób, na zasadach okreÊlonych w umowie zawartej z Powiernikiem i Regulaminie Progra-
mu, o którym mowa w § 1 ust. 6.

8. Terminy skierowania propozycji nabycia obligacji okreÊli Rada Nadzorcza. Termin na przyj´cie propozycji nabycia
wynosi jeden tydzieƒ.

9. Termin wykupu obligacji ustala si´ na 31 grudnia 2003 r. Wykup nastàpi wed∏ug wartoÊci nominalnej.

10. W przypadku nienabycia wszystkich obligacji przez Osoby Uprawnione do dnia 15 kwietnia 2003 r. Spó∏ka mo-
˝e dokonaç wczeÊniejszego wykupu nie nabytych obligacji po wartoÊci nominalnej.

11. Jedna obligacja daje prawo zamiany na 10 akcji Spó∏ki.
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12. Zobowiàzuje si´ Zarzàd Spó∏ki do sukcesywnego zg∏aszania we w∏aÊciwym Sàdzie Rejestrowym podwy˝szeƒ 
kapita∏u akcyjnego wynikajàcych z zamiany obligacji, celem wpisania do rejestru handlowego wielkoÊci podwy˝-
szonego kapita∏u akcyjnego.

13. Zobowiàzuje si´ Zarzàd Spó∏ki do podj´cia niezb´dnych dzia∏aƒ zmierzajàcych do dopuszczenia do publicznego obro-
tu Akcji serii O oraz wprowadzenia ich do obrotu gie∏dowego na Gie∏dzie Papierów WartoÊciowych w Warszawie S.A.

14. W przypadku przekszta∏cenia lub likwidacji Spó∏ki przed dniem wykupu obligacji wszystkie obligacje podlegajà
wczeÊniejszemu wykupowi wed∏ug wartoÊci nominalnej. W takim przypadku termin z∏o˝enia oÊwiadczenia o za-
mianie obligacji na akcje up∏ywa z dniem podj´cia uchwa∏y o przekszta∏ceniu lub otwarciu likwidacji Spó∏ki.

15. Je˝eli sàd nie zarejestruje podwy˝szenia kapita∏u akcyjnego Spó∏ki w wielkoÊci wynikajàcej z oÊwiadczenia o za-
mianie w terminie 6 (szeÊciu) miesi´cy od z∏o˝enia przez Osob´ Uprawnionà oÊwiadczenia o zamianie, Osoba
ta ma prawo ˝àdania, w miejsce Êwiadczenia niepieni´˝nego polegajàcego na zamianie obligacji na akcje, wy-
kupu obligacji po cenie równej ich wartoÊci nominalnej oraz wyp∏aty przez Spó∏k´ odszkodowania. Odszkodowa-
nie, o którym mowa powy˝ej, ustalone b´dzie jako kara umowna stanowiàca Êwiadczenie pieni´˝ne Spó∏ki
w kwocie obliczonej jako iloczyn Êredniej ceny akcji Spó∏ki na Gie∏dzie Papierów WartoÊciowych w Warszawie S.A.
w systemie jednolitego kursu dnia z 30 (trzydziestu) dni sesyjnych bezpoÊrednio poprzedzajàcych dzieƒ z∏o˝enia
oÊwiadczenia o zamianie oraz liczby akcji, które winny byç wydane w wyniku z∏o˝enia oÊwiadczenia o zamianie,
pomniejszony o wartoÊç nominalnà obligacji przedstawionych do zamiany. Odszkodowanie b´dzie p∏atne w ter-
minie 45 (czterdziestu pi´ciu) dni od koƒca wspomnianego szeÊciomiesi´cznego terminu. Obligacje przedsta-
wione zostanà Emitentowi do wykupu z chwilà wyp∏aty przez Spó∏k´ odszkodowania.

16. Dokonujàc zmian kapita∏u akcyjnego lub jego struktury, Spó∏ka uwzgl´dniaç b´dzie interesy Osób Uprawnionych
i akcjonariuszy.

17. Maksymalna kwota podwy˝szenia kapita∏u akcyjnego w drodze zamiany obligacji na akcje wynosi 
250.375 z∏otych. Podwy˝szenie nastàpi na warunkach okreÊlonych w niniejszej Uchwale i Uchwale Nr 10.”

Uchwa∏a Nr 9 zosta∏a wpisana do rejestru handlowego w dniu 8 lipca 1999 roku. Na podstawie art. 84 Prawa o Pu-
blicznym Obrocie Papierami WartoÊciowymi Emitent jako spó∏ka publiczna wprowadzi∏ Akcje serii O do obrotu publiczne-
go. Dopuszczenie akcji do obrotu publicznego nastàpi∏o w dniu 22 paêdziernika 1999 r. 

Obligacje serii A, zamienne na Akcje serii O zosta∏y w ca∏oÊci obj´te przez Powiernika. Do chwili obecnej ˝adna 
Akcja serii O nie zosta∏a wyemitowana.

W dniu 4 kwietnia 2000 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Softbank S.A. podj´∏o szereg uchwa∏
majàcych wp∏yw na kszta∏t i realizacj´ Programu Motywacyjnego, a w szczególnoÊci na emisj´ obligacji serii A oraz prze-
znaczonych na zamian´ Akcji serii O. 

UCHWA¸A Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spó∏ki „SOFTBANK” S.A. 

z dnia 4 kwietnia 2000 r. w sprawie podniesienia kapita∏u akcyjnego i zmiany statutu:

„Na podstawie art. 427 § 5 Kodeksu handlowego oraz § 10 ust. 3 Statutu Spó∏ki Nadzwyczajne Walne Zgromadze-
nie Akcjonariuszy SOFTBANK S.A. uchwala co nast´puje: 

§ 1

Podwy˝szenie kapita∏u akcyjnego

1. Podwy˝sza si´ kapita∏ akcyjny Spó∏ki o kwot´ 6.011.475 (s∏ownie: szeÊç milionów jedenaÊcie tysi´cy czterysta
siedemdziesiàt pi´ç) z∏otych poprzez zwi´kszenie wartoÊci nominalnej ka˝dej wyemitowanej dotychczas akcji to
jest z wartoÊci nominalnej 1,25 (jeden i dwadzieÊcia pi´ç groszy) z∏otego do wartoÊci nominalnej 2 (dwa) z∏ote.

2. Pokrycie kapita∏u akcyjnego nast´puje poprzez przesuni´cie na ten kapita∏ Êrodków z kapita∏u zapasowego zgod-
nie z § 3 niniejszej uchwa∏y w wysokoÊci 6.011.475 (s∏ownie: szeÊç milionów jedenaÊcie tysi´cy czterysta 
siedemdziesiàt pi´ç) z∏otych.

3. Kapita∏ akcyjny po podwy˝szeniu wynosi 16.030.600 (s∏ownie: szesnaÊcie milionów trzydzieÊci tysi´cy szeÊç-
set) z∏otych i dzieli si´ na 8.015.300 (s∏ownie: osiem milionów pi´tnaÊcie tysi´cy trzysta) akcji o wartoÊci nomi-
nalnej 2 (dwa) z∏ote ka˝da.

4. Akcje Spó∏ki po zwi´kszeniu ich wartoÊci nominalnej zachowujà swój dotychczasowy charakter i oznaczenie serii.

5. Akcje o podwy˝szonej wartoÊci nominalnej uczestniczà w dywidendzie w takim zakresie, jak przed zmianà ich
wartoÊci.
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§ 2

Zmiana statutu

SkreÊla si´ dotychczasowà treÊç § 6 Statutu Spó∏ki w brzmieniu:

„1. Kapita∏ Akcyjny wynosi 10.019.125,00 (dziesi´ç milionów dziewi´tnaÊcie tysi´cy sto dwadzieÊcia pi´ç) z∏otych.

2. Kapita∏ Akcyjny dzieli si´ na 8.015.300 (osiem milionów pi´tnaÊcie tysi´cy trzysta) akcji o wartoÊci nominalnej
1,25 (jeden z∏oty dwadzieÊcia pi´ç groszy) z∏otego ka˝da.”

W jego miejsce wprowadza si´ nast´pujàcy zapis:

„1. Kapita∏ Akcyjny wynosi 16.030.600 (s∏ownie: szesnaÊcie milionów trzydzieÊci tysi´cy szeÊçset) z∏otych.

2. Kapita∏ Akcyjny dzieli si´ na 8.015.300 (s∏ownie: osiem milionów pi´tnaÊcie tysi´cy trzysta) akcji o wartoÊci no-
minalnej 2 (dwa) z∏ote ka˝da.”

§ 3

Przesuni´cie Êrodków z kapita∏u zapasowego na kapita∏ akcyjny

„1. Z kapita∏u zapasowego Spó∏ki z cz´Êci zakumulowanej z zysku po opodatkowaniu za rok 1998 wydziela si´ kwo-
t´ w wysokoÊci 6.011.475 (s∏ownie: szeÊç milionów jedenaÊcie tysi´cy czterysta siedemdziesiàt pi´ç) z∏otych
i przekazuje na kapita∏ akcyjny w celu jego podwy˝szenia.

2. Tworzy si´ fundusz rezerwowy celem zapewnienia zap∏aty podatku dochodowego zwiàzanego z przesuni´ciem
Êrodków na kapita∏, do której zap∏aty Spó∏ka jest zobowiàzana jako p∏atnik oraz celem pokrycia wszelkich kosz-
tów zwiàzanych z realizacjà niniejszej uchwa∏y w wysokoÊci 1.502.879 (s∏ownie: jeden milion pi´çset dwa tysià-
ce osiemset siedemdziesiàt dziewi´ç) z∏otych poprzez przekazanie powy˝szej kwoty z kapita∏u zapasowego Spó∏-
ki z cz´Êci zakumulowanej z zysku po opodatkowaniu za rok 1998. Funduszem tym dysponuje Zarzàd wy∏àcznie
we wskazanym powy˝ej celu.”

UCHWA¸A Nr 2 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spó∏ki „SOFTBANK” S.A. 

z dnia 4 kwietnia 2000 r. w sprawie podzia∏u akcji i zmiany statutu:

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SOFTBANK S.A. uchwala co nast´puje:

§ 1

Podzia∏ akcji

1. Dokonuje si´ podzia∏u akcji Spó∏ki w ten sposób, ˝e ka˝da 1 (jedna) akcja o wartoÊci nominalnej 2 (dwa) z∏ote
dzieli si´ na 2 (dwie) akcje o wartoÊci nominalnej 1 (jeden) z∏oty ka˝da.

2. IloÊç akcji Spó∏ki wskutek podzia∏u zwi´ksza si´ i wynosi 16.030.600 (s∏ownie: szesnaÊcie milionów trzydzieÊci
tysi´cy szeÊçset) akcji przy niezmienionym kapitale akcyjnym w wysokoÊci 16.030.600 (s∏ownie: szesnaÊcie 
milionów trzydzieÊci tysi´cy szeÊçset) z∏otych. (…)”

UCHWA¸A Nr 3 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spó∏ki „SOFTBANK” S.A. 

z dnia 4 kwietnia 2000 r. w sprawie zmiany Uchwa∏y Nr 10 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spó∏ki SOFTBANK S.A. z dnia 24 czerwca 1999 roku:

„Majàc na uwadze, ˝e:

(a) w zwiàzku z podj´ciem w dniu dzisiejszym przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SOFTBANK S.A. Uchwa∏y 
Nr 1 o podwy˝szeniu kapita∏u akcyjnego i zmianie statutu oraz uchwa∏y Nr 2 o podziale akcji i zmianie statutu
istnieje koniecznoÊç dostosowania Programu Motywacyjnego dla Kadry Zarzàdzajàcej realizowanego na podsta-
wie Uchwa∏y Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 24 czerwca 1999 roku w sprawie
emisji obligacji zamiennych na akcje do skutków wynik∏ych z podwy˝szenia kapita∏u akcyjnego oraz podzia∏u ak-
cji, a co za tym idzie zmiany Uchwa∏y Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 24 czerw-
ca 1999 roku o podwy˝szeniu kapita∏u oraz

(b) zgodnie z § 1 punktem 17 [16 – przyp. aut.] Uchwa∏y Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
z dnia 24 czerwca 1999 roku w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje Spó∏ka jest zobowiàzana przy do-
konywaniu zmian kapita∏u akcyjnego lub jego struktury do uwzgl´dniania interesów Osób Uprawnionych obj´tych
Programem Motywacyjnym dla Kadry Zarzàdzajàcej i interesów akcjonariuszy.
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Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SOFTBANK S.A. uchwala co nast´puje:

§ 1

Zmiana Uchwa∏y Nr 10 z dnia 24 czerwca 1999 roku w zwiàzku ze zwi´kszeniem wartoÊci nominalnej akcji

1. W zwiàzku z podj´ciem w dniu dzisiejszym przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Uchwa∏y Nr 1
w sprawie podwy˝szenia kapita∏u akcyjnego poprzez zwi´kszenie wartoÊci nominalnej jednej akcji z 1,25 (jeden
z∏oty dwadzieÊcia pi´ç groszy) do wartoÊci nominalnej 2 (dwa) z∏ote i zmiany statutu zmienia si´ Uchwa∏´ Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spó∏ki SOFTBANK S.A. w sprawie podwy˝szenia kapita∏u 
akcyjnego w drodze emisji obligacji zamiennych na akcje z wy∏àczeniem prawa poboru dla dotychczasowych 
akcjonariuszy z dnia 24 czerwca 1999 roku – w nast´pujàcy sposób:

a) punkt 1 Uchwa∏y otrzymuje nast´pujàce brzmienie:
„W zwiàzku z emisjà obligacji zamiennych na akcje uchwala si´ podwy˝szenie kapita∏u akcyjnego o maksy-
malnà kwot´ 400.600 (czterysta tysi´cy szeÊçset z∏otych) poprzez emisj´ do 200.300 (dwieÊcie tysi´cy trzy-
sta) Akcji na okaziciela serii O, o wartoÊci nominalnej 2 (dwa) z∏ote ka˝da.”

b) Punkt 3 uchwa∏y otrzymuje nast´pujàce brzmienie:
„Akcje w podwy˝szonym kapitale akcyjnym przeznacza si´ do obj´cia posiadaczom Obligacji Zamiennych 
serii B na warunkach okreÊlonych w uchwale o emisji Obligacji Zamiennych serii B”.

1. Uchwa∏a w zakresie wskazanym w punkcie 1 powy˝ej:

a) wchodzi w ˝ycie wraz z zarejestrowaniem Uchwa∏y Nr 1 w sprawie podwy˝szenia kapita∏u akcyjnego i zmia-
nie statutu podj´tej w dniu dzisiejszym, oraz

b) zostaje podj´ta pod warunkiem podj´cia uchwa∏y o emisji Obligacji Zamiennych serii B.

§ 2

Zmiana Uchwa∏y Nr 10 z dnia 24 czerwca 1999 roku w zwiàzku z podzia∏em akcji

1. W zwiàzku z podj´ciem w dniu dzisiejszym przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwa∏y Nr 2
w sprawie podzia∏u akcji, w ten sposób, ˝e 1 (jedna) akcja o wartoÊci nominalnej 2 (dwa) z∏ote dzieli si´ na 2 (dwie)
akcje o wartoÊci nominalnej 1 (jeden) z∏oty i zmiany statutu zmienia si´ Uchwa∏´ Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgro-
madzenia Akcjonariuszy spó∏ki SOFTBANK S.A. w sprawie podwy˝szenia kapita∏u akcyjnego w drodze emisji obligacji
zamiennych na akcje z wy∏àczeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy z dnia 24 czerwca 1999 roku
zmienionà na mocy § 1 niniejszej uchwa∏y – w ten sposób, ˝e punkt 1 uchwa∏y otrzymuje nast´pujàce brzmienie:

„W zwiàzku z emisjà obligacji zamiennych na akcje uchwala si´ podwy˝szenie kapita∏u akcyjnego o maksymal-
nà kwot´ 400.600 (czterysta tysi´cy szeÊçset z∏otych) poprzez emisj´ do 400.600 (czterysta tysi´cy szeÊçset)
Akcji na okaziciela serii O, o wartoÊci nominalnej 1 (jeden) z∏oty ka˝da.”

2. Uchwa∏a w zakresie wskazanym w punkcie 1 powy˝ej:

a) wchodzi w ˝ycie wraz z zarejestrowaniem uchwa∏y Nr 2 w sprawie podzia∏u akcji i zmianie statutu podj´tej
w dniu dzisiejszym, oraz

b) zostaje podj´ta pod warunkiem podj´cia uchwa∏y o emisji Obligacji Zamiennych serii B. (…)”

W zwiàzku z podj´ciem uchwa∏y o emisji Obligacji Zamiennych serii B oraz wy∏àczeniem prawa poboru akcji nowej emisji przez
dotychczasowych akcjonariuszy osobami uprawnionymi do obj´cia Akcji serii O sà posiadacze Obligacji Zamiennych serii B.

UCHWA¸A Nr 4 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spó∏ki „SOFTBANK” S.A. 

z dnia 4 kwietnia 2000 r. w sprawie emisji Obligacji Zamiennych serii B na akcje:

„Na podstawie § 10 ust. 5 Statutu Spó∏ki w zwiàzku z art. 388 pkt 5 Kodeksu Handlowego oraz art. 20 ustawy z dnia
29 czerwca 1985 roku o obligacjach (Dz. U. z dnia lipca 1995 roku Nr 83, poz. 420 z póên. zm.) (zwanà dalej Ustawà
o Obligacjach) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spó∏ki uchwala co nast´puje:

§ 1

I. Modyfikacja programu motywacyjnego dla kadry zarzàdzajàcej. Majàc na uwadze, ˝e:

a) w zwiàzku z podj´ciem w dniu dzisiejszym przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 
SOFTBANK S.A. Uchwa∏y Nr 1 o podwy˝szeniu kapita∏u akcyjnego i zmianie statutu oraz Uchwa∏y Nr 2 o po-
dziale akcji i zmianie statutu istnieje koniecznoÊç dostosowania Programu Motywacyjnego dla Kadry Zarzà-
dzajàcej realizowanego na podstawie Uchwa∏y Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
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z dnia 24 czerwca 1999 roku w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje do skutków wynik∏ych z pod-
wy˝szenia kapita∏u akcyjnego oraz podzia∏u akcji, oraz

b) zgodnie z § 1 punktem 17 Uchwa∏y Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 24 czerw-
ca 1999 roku w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje Spó∏ka jest zobowiàzana przy dokonywaniu
zmian kapita∏u akcyjnego lub jego struktury do uwzgl´dniania interesów Osób Uprawnionych obj´tych 
Programem Motywacyjnym dla Kadry Zarzàdzajàcej i interesów akcjonariuszy.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SOFTBANK S.A. postanawia kontynuowaç realizacj´ Programu Motywacyjnego dla
Kadry Zarzàdzajàcej SOFTBANK S.A. na zasadach okreÊlonych w Uchwale Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Akcjonariuszy z dnia 24 czerwca 1999 roku w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje i powtórzonych w niniejszej
uchwale ze zmianami wynikajàcymi z niniejszej uchwa∏y.

§ 2

II. Program motywacyjny dla kadry zarzàdzajàcej

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SOFTBANK S.A. w Warszawie, majàc na uwadze stabilizacj´ sk∏adu osobo-
wego kadry zarzàdzajàcej, utrzymanie wysokiego poziomu profesjonalizmu zarzàdzania Spó∏kà, oraz stworzenie
nowych mechanizmów motywacyjnych efektywnego zarzàdzania Spó∏kà, a tak˝e zapewnienie stabilnego wzrostu
wartoÊci akcji Spó∏ki, uchwala niniejszym kontynuowanie Programu Motywacyjnego dla Kadry Zarzàdzajàcej 
SOFTBANK S.A. zwanego dalej Programem zapoczàtkowanego na podstawie Uchwa∏y Nr 9 Zwyczajnego Walne-
go Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 24 czerwca 1999 roku w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje. 

2. Programem obj´ci sà cz∏onkowie zarzàdu Spó∏ki z wyjàtkiem Pana Aleksandra Lesza oraz inne osoby, które od-
grywajà szczególnà rol´ w zarzàdzaniu Spó∏kà i majà podstawowe znaczenie dla perspektyw jej rozwoju („Osoby
Uprawnione”). W tym zakresie zachowuje wa˝noÊç uchwa∏a Rady Nadzorczej z dnia 26 stycznia 2000 roku okre-
Êlajàca Osoby Uprawnione. O rozszerzeniu Programu na osoby spoza Zarzàdu Spó∏ki decydowaç b´dzie Rada
Nadzorcza Spó∏ki po zapoznaniu si´ z opinià Zarzàdu Spó∏ki. 

3. Program polega∏ b´dzie na wyemitowaniu przez Spó∏k´ Obligacji serii B („Obligacje”) zamiennych na Akcje serii
O Spó∏ki, które przeznaczone zostanà dla Osób Uprawnionych. Obligacje obejmie podmiot pe∏niàcy funkcj´ 
powiernika (zwanego dalej „Powiernikiem” z tym, ˝e Powiernikiem b´dzie podmiot pe∏niàcy dotychczas funkcje
powiernika w stosunku do obligacji zamiennych serii A), który nast´pnie zaoferuje nabycie obligacji Osobom
Uprawnionym, o ile zostanà spe∏nione warunki okreÊlone w Regulaminie, o którym mowa poni˝ej w ust. 6. 

4. Obligacje zostanà podzielone na dwie równe pule. Program realizowany b´dzie w okresie trzech lat, tj. w 2000 r.,
2001 r. i 2002 r. w ten sposób, ˝e:

1) Pierwsza pula Obligacji b´dzie zbywana przez Powiernika na rzecz Osób Uprawnionych, je˝eli Spó∏ka w la-
tach 1999–2001 osiàgnie co najmniej okreÊlone w Regulaminie, o którym mowa w pkt. 6 zyski przed kosz-
tami i przychodami finansowymi, opodatkowaniem, amortyzacjà i umorzeniem Êrodków trwa∏ych (EBITDA) na
jednà akcj´, zgodnie ze zbadanymi przez bieg∏ego rewidenta skonsolidowanymi sprawozdaniami finansowy-
mi Spó∏ki za poszczególne lata. 

2) Druga pula Obligacji b´dzie zbywana przez Powiernika na rzecz Osób Uprawnionych, je˝eli w latach 
1999–2001 nastàpi w kolejnych latach wzrost ceny akcji Spó∏ki na Gie∏dzie Papierów WartoÊciowych w War-
szawie S.A. co najmniej o wielkoÊç ustalonà w Regulaminie Programu, o którym mowa w pkt. 6.

5. Cena nabycia jednej Obligacji przez Osoby Uprawnione b´dzie równa wartoÊci nominalnej jednej obligacji.

6. Program b´dzie realizowany zgodnie ze szczegó∏owymi warunkami okreÊlonymi w Uchwale Nr 1 Rady Nadzorczej 
SOFTBANK S.A. z dnia 8 wrzeÊnia 1999 roku, zmienionej w dniu 28 paêdziernika 1999 roku, w sprawie ustalenia
szczegó∏owych warunków programu motywacyjnego dla kadry zarzàdzajàcej Spó∏ki z tym zastrze˝eniem, ˝e niezw∏ocz-
nie po zarejestrowaniu przez sàd rejestrowy podj´tych w dniu dzisiejszym: Uchwa∏y Nr 1 w sprawie podwy˝szenia 
kapita∏u akcyjnego oraz zmianie statutu, Uchwa∏y Nr 2 w sprawie podzia∏u akcji oraz zmiany statutu oraz niniejszej
uchwa∏y, Rada Nadzorcza dokona zmiany Uchwa∏y Nr 1 Rady Nadzorczej SOFTBANK S.A. z dnia 8 wrzeÊnia 1999 ro-
ku, zmienionej w dniu 28 paêdziernika 1999 roku, w sprawie ustalenia szczegó∏owych warunków programu motywa-
cyjnego dla kadry zarzàdzajàcej Spó∏ki w takim zakresie, w jakim jest to niezb´dne w zwiàzku z powo∏anymi uchwa-
∏ami Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz opóênieniem rozpocz´cia realizacji Programu.

§ 3

III. Emisja obligacji zamiennych na Akcje spó∏ki serii O

1. W celu realizacji Programu Spó∏ka wyemituje 40.060 (czterdzieÊci tysi´cy szeÊçdziesiàt) Obligacji 
serii B o wartoÊci nominalnej jednej obligacji wynoszàcej 10 (dziesi´ç) z∏otych, o ∏àcznej wartoÊci nominal-
nej 400.600 (czterysta tysi´cy szeÊçset z∏otych) zamiennych na Akcje serii O. 
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2. Obligacje nie b´dà zabezpieczone. 

3. Obligacje b´dà na okaziciela.

4. Obligacje nie b´dà oprocentowane.

5. Zamiana obligacji na akcje b´dzie dokonywana na podstawie pisemnych oÊwiadczeƒ Osób Uprawnionych.
OÊwiadczenia o zamianie obligacji na akcje mogà byç sk∏adane poczàwszy od nast´pnego dnia od daty na-
bycia obligacji przez Osoby Uprawnione do 14-tego dnia przed terminem wykupu obligacji. OÊwiadczenia nie
mogà byç sk∏adane w okresie od 15 kwietnia do 1 sierpnia ka˝dego roku.

6. Akcjom wydanym w zamian za obligacje przys∏ugujà takie same prawa jak innym akcjom na okaziciela wyemi-
towanym przez Spó∏k´ i znajdujàcym si´ w obrocie na Gie∏dzie Papierów WartoÊciowych w Warszawie S.A. 

7. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w drodze propozycji nabycia skierowanej do Powiernika w trybie
art. 9 ust. l pkt 2 Ustawy o Obligacjach. Powiernik zobowià˝e si´ oferowaç obligacje Osobom Uprawnionym
w iloÊci nie wi´kszej ni˝ 300 osób, na zasadach okreÊlonych w umowie zawartej z Powiernikiem i Regula-
minie Programu, o którym mowa w § 2 ust. 6.

8. Terminy skierowania propozycji nabycia obligacji okreÊli Rada Nadzorcza. Termin na przyj´cie propozycji 
nabycia wynosi jeden tydzieƒ. Cena emisyjna obligacji jest równa wartoÊci nominalnej obligacji i wynosi 10
(dziesi´ç) z∏otych. Cena emisyjna obligacji zostanie uiszczona w sposób okreÊlony w § 4 niniejszej uchwa∏y.

9. Termin wykupu obligacji ustala si´ na 31 grudnia 2003 r. Wykup nastàpi wed∏ug wartoÊci nominalnej. 

10. W przypadku nienabycia wszystkich obligacji przez Osoby Uprawnione do dnia 15 kwietnia 2003 r. Spó∏ka
mo˝e dokonaç wczeÊniejszego wykupu nie nabytych obligacji po wartoÊci nominalnej.

11. Z zastrze˝eniem postanowieƒ punktu 17 niniejszej uchwa∏y, jedna obligacja daje prawo zamiany na 10 (dzie-
si´ç) akcji Spó∏ki.

12. Zobowiàzuje si´ Zarzàd Spó∏ki do sukcesywnego zg∏aszania we w∏aÊciwym Sàdzie Rejestrowym podwy˝szeƒ
kapita∏u akcyjnego wynikajàcych z zamiany obligacji celem wpisania do rejestru handlowego wielkoÊci pod-
wy˝szonego kapita∏u akcyjnego.

13. Zobowiàzuje si´ Zarzàd Spó∏ki do podj´cia niezb´dnych dzia∏aƒ zmierzajàcych do dopuszczenia do publicz-
nego obrotu Akcji serii O, oraz wprowadzenia ich do obrotu gie∏dowego na Gie∏dzie Papierów WartoÊciowych
w Warszawie S.A. 

14. W przypadku przekszta∏cenia lub likwidacji Spó∏ki przed dniem wykupu obligacji wszystkie obligacje podle-
gajà wczeÊniejszemu wykupowi wed∏ug wartoÊci nominalnej. W takim przypadku termin z∏o˝enia oÊwiad-
czenia o zamianie obligacji na akcje up∏ywa z dniem podj´cia uchwa∏y o przekszta∏ceniu lub otwarciu likwi-
dacji Spó∏ki.

15. Je˝eli sàd nie zarejestruje podwy˝szenia kapita∏u akcyjnego Spó∏ki w wielkoÊci wynikajàcej z oÊwiadczenia
o zamianie w terminie 6 (szeÊciu) miesi´cy od z∏o˝enia przez Osob´ Uprawnionà oÊwiadczenia o zamianie,
Osoba ta ma prawo ˝àdania, w miejsce Êwiadczenia niepieni´˝nego polegajàcego na zamianie obligacji na
akcje, wykupu obligacji po cenie równej ich wartoÊci nominalnej oraz wyp∏aty przez Spó∏k´ odszkodowania.
Odszkodowanie, o którym mowa powy˝ej, ustalone b´dzie jako kara umowna stanowiàca Êwiadczenie 
pieni´˝ne Spó∏ki w kwocie obliczonej jako iloczyn Êredniej ceny akcji Spó∏ki na Gie∏dzie Papierów WartoÊcio-
wych w Warszawie S.A. w systemie jednolitego kursu dnia z 30 (trzydziestu) dni sesyjnych bezpoÊrednio po-
przedzajàcych dzieƒ z∏o˝enia oÊwiadczenia o zamianie oraz liczby akcji, które winny byç wydane w wyniku
z∏o˝enia oÊwiadczenia o zamianie, pomniejszony o wartoÊç nominalnà obligacji przedstawionych do zamia-
ny. Odszkodowanie b´dzie p∏atne w terminie 45 (czterdziestu pi´ciu) dni od koƒca wspomnianego szeÊcio-
miesi´cznego terminu. Obligacje przedstawione zostanà Emitentowi do wykupu z chwilà wyp∏aty przez Spó∏-
k´ odszkodowania.

16. Dokonujàc zmian kapita∏u akcyjnego lub jego struktury Spó∏ka uwzgl´dniaç b´dzie interesy Osób Uprawnio-
nych i akcjonariuszy. 

17. Maksymalna kwota podwy˝szenia kapita∏u akcyjnego w drodze zamiany obligacji na akcje wynosi 400.600
(czterysta tysi´cy szeÊçset) z∏otych. Podwy˝szenie nastàpi na warunkach okreÊlonych w niniejszej Uchwale
i Uchwale Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 24 czerwca 1999 roku z póêniej-
szymi zmianami.

18. W wypadku dokonania w przysz∏oÊci zmiany wartoÊci nominalnej akcji SOFTBANK S.A. Obligacje b´dà 
podlega∏y wymianie na Akcje serii O na zasadzie 1 (jeden) z∏oty wartoÊci nominalnej obligacji na 1 (jeden)
z∏oty wartoÊci nominalnej Akcji serii O.
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§ 4

IV. Obj´cie obligacji i pokrycie ceny emisyjnej

1. Cena emisyjna obligacji wynoszàca 10 (dziesi´ç) z∏otych za jednà obligacj´ i ∏àczna cena emisyjna wynoszà-
ca 400.600 (czterysta tysi´cy szeÊçset) z∏otych zostanie pokryta przez Powiernika poprzez z∏o˝enie w Spó∏-
ce obligacji serii A zamiennych na akcje i wniesienie dop∏aty w nast´pujàcy sposób:

a) za zgodà Powiernika, Powiernik z∏o˝y w Spó∏ce wszystkie obligacje serii A zamienne na akcje, wyemi-
towane na podstawie Uchwa∏y Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 24 czerw-
ca 1999 roku w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje, o wartoÊci nominalnej jednej obligacji
zamiennej serii A wynoszàcej 12,50 z∏ (dwanaÊcie z∏otych i pi´çdziesiàt groszy), o ∏àcznej wartoÊci no-
minalnej 250.375 (dwieÊcie pi´çdziesiàt tysi´cy trzysta siedemdziesiàt pi´ç) z∏otych w celu zaliczenia
na poczet ceny emisyjnej obligacji wartoÊci nominalnej obligacji serii A,

b) z tytu∏u ró˝nicy pomi´dzy wartoÊcià nominalnà obligacji serii A, a cenà emisyjnà obligacji Powiernik
uiÊci dodatkowo ∏àcznie kwot´ 150.225 (sto pi´çdziesiàt tysi´cy dwieÊcie dwadzieÊcia pi´ç z∏otych),
to jest kwot´ 7,50 z∏ (siedem z∏otych pi´çdziesiàt groszy) w stosunku do jednej obligacji serii A,

c) w zwiàzku z powy˝szym cena emisyjna jednej obligacji zostanie pokryta w ten sposób, ˝e za jednà obli-
gacj´ serii A z∏o˝onà w Spó∏ce o wartoÊci nominalnej 12,50 z∏ (dwanaÊcie z∏otych i pi´çdziesiàt groszy)
oraz dop∏at´ w wysokoÊci 7,50 z∏ (siedem z∏otych i pi´çdziesiàt groszy) w stosunku do jednej obligacji
serii A (∏àczna wartoÊç nominalna jednej obligacji serii A wraz z dop∏atà wynosiç b´dzie 20 (dwadzieÊcia
z∏otych) Powiernik otrzyma 2 (dwie) obligacje o wartoÊci nominalnej 10 (dziesi´ç) z∏otych ka˝da.

§ 5

V. Obowiàzki Zarzàdu i Rady Nadzorczej 

Upowa˝nia i zobowiàzuje si´ Rad´ Nadzorczà do:

1) ustalenia listy Osób Uprawnionych oraz liczby przys∏ugujàcych im obligacji oraz przekazywania jej Powiernikowi
w trakcie realizacji Programu, z tym zastrze˝eniem, ˝e w tym zakresie zachowuje wa˝noÊç uchwa∏a Rady Nadzor-
czej podj´ta w dniu 26 stycznia 2000 roku okreÊlajàca Osoby Uprawnione,

2) ustalenia szczegó∏owych warunków emisji obligacji w sprawach nie uregulowanych niniejszà uchwa∏à, w drodze
uchwa∏y podj´tej na zasadach, o których mowa w § 1 punkt 6 niniejszej uchwa∏y zmienionej na zasadach, o któ-
rych mowa w tym punkcie.

§ 6

Upowa˝nia i zobowiàzuje si´ Zarzàd Spó∏ki do:

1) okreÊlenia treÊci propozycji nabycia obligacji i skierowania propozycji nabycia obligacji do Powiernika,

2) zawarcia z Powiernikiem umowy w zwiàzku z emisjà obligacji,

3) przeprowadzenia wszelkich czynnoÊci niezb´dnych dla przeprowadzenia i zakoƒczenia Programu, nie zastrze˝o-
nych do kompetencji innych organów.

W dniu 9 sierpnia 2000 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SOFTBANK S.A. Uchwa∏à Nr 6 dokona∏o zmiany Uchwa-
∏y Nr 4 NWZA Softbank S.A. z dnia 4 kwietnia 2000 r. w cz´Êci dotyczàcej Programu Motywacyjnego dla Kadry 
Zarzàdzajàcej. Zmianie uleg∏a treÊç § 2 pkt 4 Uchwa∏y NWZA Nr 4 z 4 kwietnia 2000 r. 

Stosowny fragment uchwa∏y nr 6 brzmi:

„Obligacje zostanà podzielone na trzy transze. Program realizowany b´dzie w okresie trzech lat, tj. w 2000 r., 2001 r.
i 2002 r. w ten sposób, ˝e w ka˝dym z tych lat jedna transza obligacji b´dzie zbywana przez Powiernika na rzecz Osób
Uprawnionych, je˝eli w latach 1999-2001 nastàpi w kolejnych latach wzrost ceny akcji Spó∏ki na Gie∏dzie Papierów War-
toÊciowych w Warszawie S.A. co najmniej o wielkoÊç ustalonà w Regulaminie Programu, o którym mowa w pkt 6 (…)”. 

Pozosta∏a cz´Êç uchwa∏y NWZA z dnia 4 kwietnia 2000 r. stanowiàca podstaw´ prawnà dla emisji Obligacji serii B
zamiennych na Akcje serii O nie uleg∏a zmianie.

Zgodnie z art. 20 ust. 3 Ustawy o Obligacjach, uchwa∏a o emisji obligacji zamiennych podlega wpisowi do rejestru
handlowego, a przed zarejestrowaniem nie wywo∏uje skutków prawnych. 

Na podstawie art. 84 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami WartoÊciowymi Emitent jako spó∏ka publiczna jest zobo-
wiàzany do wprowadzenia Akcji serii O do obrotu publicznego, a dopuszczenie Akcji serii O do obrotu publicznego powin-
no nastàpiç przed skierowaniem propozycji nabycia Obligacji Zamiennych serii B. Zgodnie z pkt 13 par. 3 Uchwa∏y Nr 4
w sprawie emisji Obligacji Zamiennych serii B, Zarzàd Spó∏ki zosta∏ zobowiàzany do podj´cia niezb´dnych dzia∏aƒ zmierza-
jàcych do dopuszczenia do publicznego obrotu Akcji serii O oraz wprowadzenia ich do obrotu gie∏dowego na GPW. 
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2.4. PRAWO POBORU

Informacja dotyczàca wy∏àczenia prawa poboru w stosunku do Akcji serii O zosta∏a zamieszczona w Rozdziale III pkt
2.3 Prospektu.

2.5. OSOBY ZARZÑDZAJÑCE EMITENTA, DO KTÓRYCH KIEROWANA JEST OFERTA 
NABYCIA OBLIGACJI ZAMIENNYCH

Zgodnie z Uchwa∏à Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spó∏ki z dnia 4 kwietnia 2000 r., zmie-
nionej nast´pnie przez Uchwa∏´ Nr 6 WZA z dnia 9 sierpnia 2000 r., Obligacje Zamienne serii B zostanà zaoferowane
w ramach Programu Motywacyjnego cz∏onkom Zarzàdu Spó∏ki (z wyjàtkiem Prezesa Zarzàdu Spó∏ki Aleksandra Lesza)
oraz innym osobom, które odgrywajà szczególnà rol´ w zarzàdzaniu Spó∏kà i majà podstawowe znaczenie dla perspek-
tyw jej rozwoju (okreÊlonymi w uchwale jako Osoby Uprawnione). Propozycja nabycia Obligacji serii B zostanie skierowa-
na do podmiotu pe∏niàcego funkcje Powiernika. 

Do dnia sporzàdzenia Prospektu umowa z Powiernikiem nie zosta∏a zawarta. 

Powiernik po obj´ciu obligacji zaoferuje ich nabycie Osobom Uprawnionym, o ile zostanà spe∏nione warunki okre-
Êlone w regulaminie Programu Motywacyjnego uchwalonym przez Rad´ Nadzorczà w dniu 8 wrzeÊnia 1999 roku (i zmie-
nionym w dniu 28 paêdziernika 1999 roku), w szczególnoÊci w ka˝dym kolejnym [roku obrotowym (przyp. Softbank)] 
poczàwszy od 1999 do roku 2001 w∏àcznie nastàpi wzrost ceny akcji Spó∏ki na GPW co najmniej o wielkoÊci ustalone
w Regulaminie Programu. 

Pe∏ny tekst Uchwa∏y Nr 4 NWZA z dnia 4 kwietnia 2000 r. oraz Uchwa∏y Nr 6 WZA z dnia 9 sierpnia 2000 r., okreÊlajà-
cy szczegó∏owe warunki Programu Motywacyjnego dla Kadry Zarzàdzajàcej Spó∏ki, stanowi Za∏àcznik nr 4 do Prospektu. 
Rada Nadzorcza zosta∏a upowa˝niona do ustalenia listy Osób Uprawnionych, a tak˝e do zadecydowania, po zapoznaniu si´
z opinià Zarzàdu, o rozszerzeniu Programu Motywacyjnego na osoby spoza Zarzàdu Spó∏ki. Cena nabycia jednej Obligacji 
Zamiennej serii B zosta∏a ustalona przez Rad´ Nadzorczà na kwot´ równà wartoÊci nominalnej obligacji, to jest 10,00 z∏.

2.6. PRAWA I OBOWIÑZKI Z OFEROWANYCH PAPIERÓW WARTOÂCIOWYCH

Prawa zwiàzane z Akcjami serii O
Prawa zwiàzane z Akcjami serii O sà okreÊlone w przepisach Kodeksu spó∏ek handlowych oraz w Statucie i obejmu-

jà w szczególnoÊci:

• prawo zbywania Akcji serii O (art. 337 Kodeksu spó∏ek handlowych);

• prawo do dywidendy oznaczajàce prawo do udzia∏u w zysku wykazanym przez Spó∏k´ w sprawozdaniu finansowym,
zbadanym przez bieg∏ego rewidenta, który zosta∏ przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wyp∏aty akcjonariu-
szom (art. 347 Kodeksu spó∏ek handlowych). Posiadacze Akcji serii O majà prawo do udzia∏u w zysku Spó∏ki pro-
porcjonalnie do posiadanych akcji. Walne Zgromadzenie mo˝e w ca∏oÊci lub w cz´Êci wy∏àczyç zysk od podzia∏u;

• prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu osobiÊcie lub przez pe∏nomocników (art. 411 Kodeksu spó∏ek han-
dlowych) oraz prawo do g∏osowania na zgromadzeniu (art. 412 Kodeksu spó∏ek handlowych). Ka˝da Akcja serii O
daje prawo do jednego g∏osu na Walnym Zgromadzeniu. Warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest z∏o-
˝enie w Spó∏ce imiennego Êwiadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzàcy rachunek papierów
wartoÊciowych, na którym sà zapisane Akcje serii O co najmniej na tydzieƒ przed terminem Walnego Zgromadzenia
i dokonanie przez ten podmiot blokady Akcji serii O na okres trwania Walnego Zgromadzenia (art. 11 Prawa o Pu-
blicznym Obrocie Papierami WartoÊciowymi); 

• prawo ˝àdania zwo∏ania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przyznane akcjonariuszowi lub akcjonariuszom
reprezentujàcym co najmniej jednà dziesiàtà kapita∏u zak∏adowego (art. 400 Kodeksu spó∏ek handlowych), jak
równie˝ prawo umieszczenia okreÊlonych spraw w porzàdku obrad najbli˝szego Walnego Zgromadzenia. ˚àda-
nie takie sk∏adane jest Zarzàdowi, a w wypadku gdy w ciàgu dwóch tygodni od przedstawienia Zarzàdowi takie-
go ˝àdania, Zarzàd nie zwo∏a zgromadzenia, akcjonariusz mo˝e wystàpiç z wnioskiem do sàdu o upowa˝nienie
do zwo∏ania Walnego Zgromadzenia (art. 401 Kodeksu spó∏ek handlowych);

• prawo do zaskar˝ania uchwa∏ Walnego Zgromadzenia na warunkach okreÊlonych w art. 422–429 Kodeksu Spó∏ek
Handlowych w drodze powództwa o uchylenie lub stwierdzenie niewa˝noÊci uchwa∏y. Akcjonariuszowi przys∏uguje
prawo do zaskar˝enia uchwa∏y Walnego Zgromadzenia sprzecznej ze Statutem bàdê dobrymi obyczajami i godzà-
cej w interes Spó∏ki lub majàcej na celu pokrzywdzenie akcjonariusza w drodze powództwa o uchylenie uchwa∏y
Walnego Zgromadzenia. Powództwo o uchylenie uchwa∏y Walnego Zgromadzenia nale˝y wnieÊç w terminie jedne-
go miesiàca od dnia otrzymania wiadomoÊci o uchwale, nie póêniej jednak ni˝ trzy miesiàce od dnia powzi´cia
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uchwa∏y. Akcjonariuszom przys∏uguje prawo do wytoczenia powództwa o stwierdzenie niewa˝noÊci uchwa∏y Walne-
go Zgromadzenia sprzecznej z ustawà. Pozew o stwierdzenie niewa˝noÊci powinien byç wniesiony w terminie trzy-
dziestu dni od dnia jej og∏oszenia, nie póêniej jednak ni˝ w terminie roku od dnia powzi´cia uchwa∏y;

• prawo do udzia∏u w majàtku Spó∏ki pozosta∏ym po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli w przypadku likwi-
dacji, a nast´pnie rozwiàzania Spó∏ki (art. 474 Kodeksu spó∏ek handlowych).

Zgodnie z Uchwa∏à Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 czerwca 1999 roku – „w sprawie podwy˝-
szenia kapita∏u akcyjnego (…)”, zmienionej Uchwa∏à Nr 3 NWZA z dnia 4 kwietnia 2000 roku, Akcje serii O sà akcjami
zwyk∏ymi na okaziciela. 

Nabywcy Akcji serii O nie sà zobowiàzani do ˝adnych Êwiadczeƒ dodatkowych na rzecz Spó∏ki. Wszystkie Akcje 
serii O majà równà wartoÊç nominalnà, a z ka˝dà Akcjà serii O zwiàzane sà takie same prawa. Zgodnie z § 7 ust. 6, 
zdanie 2 Statutu zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne nie jest dopuszczalna. 

Prawa i obowiàzki wynikajàce z faktu dopuszczenia Akcji serii O do publicznego obrotu
Zgodnie z art. 7 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami WartoÊciowymi papiery wartoÊciowe dopuszczone do publicz-

nego obrotu nie majà formy dokumentu. Prawa z takich papierów wartoÊciowych powstajà z chwilà zapisania tych papie-
rów po raz pierwszy na rachunku papierów wartoÊciowych. Zgodnie z art. 11 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami War-
toÊciowymi imienne Êwiadectwo depozytowe jest dokumentem uprawniajàcym do wykonywania praw wynikajàcych z ak-
cji dopuszczonych do publicznego obrotu. Imienne Êwiadectwo depozytowe mo˝e byç wystawione przez biuro maklerskie,
bank lub inny podmiot prowadzàcy rachunek papierów wartoÊciowych na ˝àdanie posiadacza takiego rachunku.

Zgodnie z art. 147 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami WartoÊciowymi ka˝dy, kto w wyniku nabycia akcji spó∏ki
publicznej osiàgnà∏ lub przekroczy∏ 5% lub 10% ogólnej liczby g∏osów na Walnym Zgromadzeniu albo posiada∏ przed zby-
ciem akcje tej spó∏ki publicznej zapewniajàce mu co najmniej 5% lub co najmniej 10% ogólnej liczby g∏osów na Walnym
Zgromadzeniu, a w wyniku zbycia sta∏ si´ posiadaczem akcji zapewniajàcych odpowiednio nie wi´cej ni˝ 5% albo nie wi´-
cej ni˝ 10% liczby g∏osów obowiàzany jest zawiadomiç o tym KPWiG, spó∏k´ oraz UOKiK w ciàgu 4 dni od dnia dokona-
nia zapisu na rachunku papierów wartoÊciowych, wynikajàcego odpowiednio z nabycia lub zbycia akcji. Powy˝szy obowià-
zek dotyczy równie˝ przypadku nabycia albo zbycia akcji zmieniajàcego posiadanà dotychczas przez akcjonariusza liczb´
ponad 10% g∏osów o co najmniej o 2% ogólnej liczby g∏osów na Walnym Zgromadzeniu Spó∏ki.

Obowiàzek ten powstaje zarówno w przypadku pojedynczej transakcji, jak i kilku transakcji ∏àcznie. Zawiadomienie po-
winno zawieraç informacje o liczbie aktualnie posiadanych akcji, ich procentowym udziale w kapitale zak∏adowym Spó∏ki
oraz o liczbie g∏osów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie g∏osów na Walnym Zgromadzeniu.

Zawiadomienie zwiàzane z osiàgni´ciem lub przekroczeniem 10% ogólnej liczby g∏osów na Walnym Zgromadzeniu za-
wiera dodatkowo informacje dotyczàce zamiarów dalszego zwi´kszania udzia∏u w spó∏ce publicznej w okresie 12 miesi´-
cy od z∏o˝enia tego zawiadomienia oraz celu zwi´kszania tego udzia∏u. W przypadku ka˝dorazowej zmiany tych zamiarów
lub celu, w okresie 12 miesi´cy od dnia z∏o˝enia zawiadomienia oraz w okresie póêniejszym, akcjonariusz jest obowià-
zany niezw∏ocznie poinformowaç o tym Komisj´, t´ spó∏k´ oraz Prezesa Urz´du Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Zgodnie z art. 147 ust. 4 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami WartoÊciowymi obowiàzek zawiadomienia spoczywa
równie˝ na podmiocie, który w wyniku nabycia akcji spó∏ki publicznej osiàgnà∏ albo przekroczy∏ lub w wyniku zbycia sta∏
si´ posiadaczem akcji zapewniajàcych nie wi´cej ni˝ odpowiednio 25%, 50% lub 75% ogólnej liczby g∏osów na Walnym
Zgromadzeniu. 

Art. 149 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami WartoÊciowymi zobowiàzuje ka˝dego, kto zamierza nabyç akcje lub
wystawione w zwiàzku z tymi akcjami kwity depozytowe w liczbie powodujàcej osiàgni´cie lub przekroczenie odpowiednio
25%, 33% lub 50% ogólnej liczby g∏osów na Walnym Zgromadzeniu, do uzyskania zezwolenia KPWiG na takie nabycie.
KPWiG w ciàgu 14 dni od otrzymania zawiadomienia udziela zezwolenia i przekazuje agencji informacyjnej informacje
o udzielonym zezwoleniu albo odmawia udzielenia zezwolenia, je˝eli w okresie ostatnich 24 miesi´cy przed dniem z∏o˝e-
nia wniosku, wnioskodawca nie wykonywa∏ obowiàzków informacyjnych zwiàzanych z nabywaniem lub zbywaniem
znacznych pakietów akcji, obligacji zamiennych i kwitów depozytowych, jak równie˝ innych papierów wartoÊciowych, z któ-
rych wynika prawo lub obowiàzek nabycia akcji spó∏ki publicznej.

Zgodnie z art. 151 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami WartoÊciowymi nabycie w obrocie wtórnym, w okresie krót-
szym ni˝ 90 dni, akcji dopuszczonych do publicznego obrotu lub wystawionych w zwiàzku z tymi akcjami kwitów depozy-
towych, zapewniajàcych co najmniej 10% ogólnej liczby g∏osów na Walnym Zgromadzeniu, mo˝e byç dokonane wy∏àcznie
w wyniku publicznego og∏oszenia wezwania do zapisywania si´ na sprzeda˝ lub zamian´ akcji. 

Og∏oszenie wezwania nast´puje po ustanowieniu zabezpieczenia w wysokoÊci 100% wartoÊci akcji, które majà byç
przedmiotem nabycia. Ustanowienie zabezpieczenia powinno byç udokumentowane zaÊwiadczeniem banku lub innej w∏a-
Êciwej instytucji. Wezwanie jest og∏aszane i przeprowadzane za poÊrednictwem domu maklerskiego lub banku prowadzà-
cego dzia∏alnoÊç maklerskà, który jest obowiàzany do niezw∏ocznego i równoczesnego poinformowania o zamiarze jego
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og∏oszenia KPWiG oraz spó∏ek prowadzàcych gie∏d´ lub spó∏ki prowadzàcej rynek pozagie∏dowy, w przypadku gdy akcje
sà przedmiotem obrotu na danym rynku. Odstàpienie od og∏oszonego wezwania jest niedopuszczalne, chyba ˝e po jego
og∏oszeniu inny podmiot og∏osi∏ wezwanie dotyczàce tych samych akcji.

Zgodnie z art. 154 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami WartoÊciowymi, kto sta∏ si´ posiadaczem akcji spó∏ki
publicznej lub wystawionych w zwiàzku z tymi akcjami kwitów depozytowych, w liczbie zapewniajàcej ∏àcznie ponad 50%
ogólnej liczby g∏osów na Walnym Zgromadzeniu, jest obowiàzany do: (i) og∏oszenia i przeprowadzenia wezwania do za-
pisywania si´ na sprzeda˝ pozosta∏ych akcji tej spó∏ki; do wezwania stosuje si´ przepisy art. 152 ust. 1 i art. 153, albo
(ii) zbycia, przed wykonaniem prawa g∏osu z posiadanych akcji, takiej liczby akcji, które spowoduje osiàgni´cie nie wi´-
cej ni˝ 50% ogólnej liczby g∏osów na Walnym Zgromadzeniu. 

Zgodnie z art. 155 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami WartoÊciowymi cena proponowana w wezwaniu nie mo˝e
byç ni˝sza od: (i) Êredniej ceny rynkowej z ostatnich szeÊciu miesi´cy przed dniem og∏oszenia wezwania albo – je˝eli 
obrót akcjami b´dàcymi przedmiotem wezwania by∏ dokonywany na rynku regulowanym przez okres krótszy ni˝ szeÊç mie-
si´cy – od Êredniej ceny z tego krótszego okresu, (ii) ceny, po której akcje by∏y nabywane w obrocie pierwotnym lub w pierw-
szej ofercie publicznej – w przypadku, gdy przedmiotem wezwania sà akcje nie b´dàce przedmiotem obrotu na rynku 
regulowanym. Cena, o której mowa powy˝ej, nie mo˝e byç równie˝ ni˝sza ni˝ najwy˝sza cena, jakà za akcje b´dàce przed-
miotem wezwania podmiot wzywajàcy lub podmioty: (i) bezpoÊrednio lub poÊrednio od niego zale˝ne lub bezpoÊrednio lub
poÊrednio wobec niego dominujàce, lub (ii) które ∏àczy porozumienie wymienione w art. 158a ust. 3 pkt 1 – zap∏aci∏y
w okresie 12 miesi´cy przed og∏oszeniem wezwania. Za cen´ proponowanà uwa˝a si´ równie˝ wartoÊç rzeczy lub praw,
które podmiot wzywajàcy zamierza wydaç w zamian za akcje.

Art. 156 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami WartoÊciowymi stanowi, ˝e wykonywanie prawa g∏osu z akcji, które
zosta∏y nabyte z naruszeniem obowiàzków okreÊlonych w art. 147, art. 149, art. 151 i art. 155, jest bezskuteczne.
Niewykonanie obowiàzku, o którym mowa w art. 154 powoduje bezskutecznoÊç wykonywania prawa g∏osów z wszystkich
posiadanych akcji. 

Ponadto, kto nie dokona zawiadomienia, o którym mowa w art. 147 oraz art. 148, jak równie˝, kto nabywa akcje bez
zachowania warunków, o których mowa w art. 151 oraz art. 148 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami WartoÊciowymi,
podlega karze grzywny do 1.000.000 z∏ (art. 167, art. 168 i 168a). Kto og∏asza i przeprowadza wezwanie bez zachowa-
nia warunków, o których mowa w art. 152 ust. 1 albo w art. 153, oraz kto odst´puje od wezwania z naruszeniem 
przepisu art. 152 ust. 2, a tak˝e, kto b´dàc akcjonariuszem spó∏ki publicznej posiadajàcym ponad 50% ogólnej liczby
g∏osów na Walnym Zgromadzeniu, nie dokonuje wezwania, o którym mowa w art. 154 pkt 1, albo nie zbywa akcji w przy-
padku wymienionym w pkt 2 tego przepisu, podlega karze grzywny do 1.000.000 z∏. Tej samej karze podlega, kto w we-
zwaniu, o którym mowa w art. 154, proponuje cen´ ni˝szà ni˝ okreÊlona na podstawie art. 155 oraz ten, kto nie wyko-
nuje obowiàzku, o którym mowa w art. 149.

Zgodnie z art. 158a ust. 1 pkt 1 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami WartoÊciowymi, nabycie, zbycie lub posiada-
nie przez podmiot poÊrednio lub bezpoÊrednio zale˝ny akcji spó∏ki publicznej lub wystawionych w zwiàzku z tymi akcjami
kwitów depozytowych uwa˝a si´ za nabycie, zbycie lub posiadanie tych akcji lub kwitów depozytowych przez podmiot do-
minujàcy. Dokonanie czynnoÊci prawnej przez podmiot zale˝ny powoduje powstanie obowiàzków okreÊlonych w opisanych
powy˝ej przepisach równie˝ po stronie podmiotu dominujàcego, wy∏àcznie gdy jednoczeÊnie wià˝e si´ to z takà zmianà
stanu posiadania liczby g∏osów tego podmiotu dominujàcego, który podlega tym obowiàzkom (art. 158 ust. 2). Szczegó-
∏owe okreÊlenie podmiotów obj´tych opisanymi powy˝ej obowiàzkami okreÊlone jest w art. 158a punkcie 3.

Podmiotem dominujàcym jest podmiot, który posiada bezpoÊrednio lub poÊrednio przez inne podmioty (zale˝ne) wi´k-
szoÊç g∏osów w organach innego podmiotu (zale˝nego), tak˝e na podstawie porozumieƒ z innymi osobami, lub jest upraw-
niony do powo∏ywania lub odwo∏ywania wi´kszoÊci cz∏onków organów zarzàdzajàcych innego podmiotu (zale˝nego), lub
wi´cej ni˝ po∏owa cz∏onków zarzàdu drugiego podmiotu (zale˝nego) jest jednoczeÊnie cz∏onkami zarzàdu, prokurenta lub
osobami pe∏niàcymi funkcje kierownicze pierwszego podmiotu bàdê innego podmiotu pozostajàcego z tym pierwszym
w stosunku zale˝noÊci.

Poza wy˝ej przedstawionymi prawami i obowiàzkami akcjonariuszy oraz ograniczeniami zwiàzanymi z nabywaniem lub
zbywaniem akcji, wynikajàcymi z Prawa o Publicznym Obrocie Papierami WartoÊciowymi, Statut nie nak∏ada na akcjona-
riuszy Spó∏ki ˝adnych dodatkowych obowiàzków ani te˝ nie przewiduje dalszych ograniczeƒ odnoÊnie zbywania lub obcià-
˝ania akcji Spó∏ki.

Ograniczenia wynikajàce z Ustawy o Przeciwdzia∏aniu Praktykom Monopolistycznym 
Zgodnie z Ustawà o Przeciwdzia∏aniu Praktykom Monopolistycznym zamiar obj´cia lub nabycia akcji przedsi´biorcy,

powodujàcy osiàgni´cie lub przekroczenie 25%, 33% lub 50% g∏osów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, podlega
zg∏oszeniu Prezesowi UOKiK w terminie 14 dni od dokonania czynnoÊci, z którà ustawa wià˝e ten obowiàzek, je˝eli ∏àcz-
na wartoÊç rocznej sprzeda˝y towarów obu podmiotów – w roku kalendarzowym poprzedzajàcym rok zg∏oszenia 
zamiaru – przekracza 25 mln EURO.
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Zg∏oszeniu podlega te˝ zamiar obj´cia lub nabycia przez instytucje finansowe, dla których obrót papierami wartoÊcio-
wymi jest przedmiotem dzia∏alnoÊci gospodarczej, akcji lub udzia∏ów innego przedsi´biorcy (przy zachowaniu tych samych
pu∏apów procentowych oraz wartoÊci sprzeda˝y), chyba ˝e obj´cie albo nabycie akcji lub udzia∏ów dokonane zosta∏o z za-
miarem zbycia ich przed up∏ywem 1 roku i z równoczesnym niewykonywaniem do tego czasu praw wynikajàcych z posia-
dania akcji lub udzia∏ów, poza prawem do dywidendy oraz prawem zbycia akcji lub udzia∏ów.

¸àczna wartoÊç rocznej sprzeda˝y towarów obejmuje zarówno sprzeda˝ dokonywanà przez podmiot dominujàcy, jak
i zale˝ny w rozumieniu art. 4 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami WartoÊciowymi. Zg∏oszenie zamiaru ∏àczenia powin-
no zawieraç informacje dotyczàce wp∏ywu ∏àczenia na zmian´ pozycji przedsi´biorców i jego skutków dla konkurencji.

W wypadku zamiaru nabycia akcji dopuszczonych do publicznego obrotu Prezes UOKiK, w terminie nie d∏u˝szym ni˝
2 tygodnie, zawiadamia o braku zastrze˝eƒ co do nabycia akcji bàdê wydaje decyzj´ zakazujàcà ∏àczenia.

2.7. OPODATKOWANIE DOCHODÓW ZWIÑZANYCH Z POSIADANIEM I OBROTEM 
WPROWADZANYMI DO PUBLICZNEGO OBROTU PAPIERAMI WARTOÂCIOWYMI

Opodatkowanie dochodów z akcji – uwagi wst´pne 
Zwraca si´ uwag´ inwestorom, ˝e informacje zamieszczone w niniejszym punkcie majà charakter ogólny a inwestor

zainteresowany z∏o˝eniem zapisu na Akcje lub nabyciem Akcji obj´tych niniejszym Prospektem przed z∏o˝eniem zapisu
lub dokonaniem zakupu powinien skorzystaç z porady doradcy podatkowego lub osób zawodowo trudniàcych si´ doradz-
twem finansowym.

Op∏ata skarbowa
Zgodnie z § 63 pkt 13 Rozporzàdzenia Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 1994 roku – w sprawie op∏aty skarbowej

(Dz.U. z 1994 r. Nr 136, poz. 705, z póên. zm.) sprzeda˝ papierów wartoÊciowych podmiotom prowadzàcym przedsi´-
biorstwo maklerskie, jest zwolniona od op∏aty skarbowej.

W przypadku zawarcia umowy przenoszàcej w∏asnoÊç akcji bez poÊrednictwa podmiotu prowadzàcego przedsi´bior-
stwo maklerskie, strony takiej umowy zobowiàzane sà solidarnie do uiszczenia op∏aty skarbowej w wysokoÊci 2% warto-
Êci rynkowej przedmiotu umowy (§ 58 Rozporzàdzenia w zwiàzku z art. 4 ust. 2 Ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. 
– o op∏acie skarbowej – Dz.U. z 1989 r. Nr 4 poz. 23, z póên. zm.).

Zasady opodatkowania podatkiem dochodowym

Dochody z obrotu akcjami uzyskiwane przez krajowe osoby fizyczne
Zgodnie z art. 52 pkt 1 lit. a) Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych zwalnia si´ od podatku dochodowego,

w okresie od 1 stycznia 1993 r. do 31 grudnia 2000 r., dochody ze sprzeda˝y akcji dopuszczonych do obrotu publicznego,
nabytych na podstawie publicznej oferty lub na gie∏dzie papierów wartoÊciowych albo w regulowanym pozagie∏dowym wtórnym
obrocie publicznym. Zwolnienie nie ma zastosowania, je˝eli sprzeda˝ akcji jest przedmiotem dzia∏alnoÊci gospodarczej.

Dochodem ze sprzeda˝y akcji jest nadwy˝ka uzyskanych z tego tytu∏u przychodów nad wydatkami poniesionymi na ich
nabycie. Podatnicy, którym nie przys∏uguje zwolnienie od podatku z tytu∏u dochodów osiàganych przez nich ze sprzeda˝y
akcji lub innych papierów wartoÊciowych zobowiàzani sà wp∏acaç zaliczki na podatek dochodowy w wysokoÊci 19% uzy-
skanego dochodu z tej sprzeda˝y w terminie do dnia 20 miesiàca nast´pujàcego po miesiàcu, w którym uzyskali dochód
i w tym terminie z∏o˝yli urz´dowi skarbowemu deklaracj´ wed∏ug ustalonego wzoru o wysokoÊci uzyskanego dochodu.

Dochody z obrotu akcjami uzyskiwane przez krajowe osoby prawne
Dochody osób prawnych ze sprzeda˝y akcji podlegajà opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku – o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U.
z 1992 r. Nr 21, poz. 86, z póên. zm.) od tych dochodów wynosi:

• od 1 stycznia 2000 r. – 31 grudnia 2000 r.: 32% podstawy opodatkowania

• od 1 stycznia 2001 r. – 31 grudnia 2001 r.: 28% podstawy opodatkowania

• od 1 stycznia 2002 r. – 31 grudnia 2002 r.: 28% podstawy opodatkowania

• od 1 stycznia 2003 r. – 31 grudnia 2003 r.: 24% podstawy opodatkowania

• od 1 stycznia 2004 r. – 31 grudnia 2004 r.: 22% podstawy opodatkowania.

Stosownie do art. 19 ust. 2 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych „je˝eli rok podatkowy podatnika jest
inny ni˝ rok kalendarzowy, stawk´ podatku, okreÊlonà w ust. 1 dla danego roku kalendarzowego stosuje si´ od poczàt-
ku roku podatkowego, rozpoczynajàcego si´ w danym roku kalendarzowym, do koƒca tego roku podatkowego”.
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Opodatkowanie dochodów z dywidendy oraz innych dochodów z tytu∏u udzia∏u w zyskach osób prawnych 
Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych oraz art. 10 i 22 Ustawy o Podat-

ku Dochodowym od Osób Prawnych dochody zarówno osób fizycznych, jak i prawnych z tytu∏u dywidendy oraz innych do-
chodów z tytu∏u udzia∏u w zyskach osób prawnych opodatkowane sà rycza∏towym podatkiem dochodowym w wysokoÊci
20% uzyskanego przychodu. W przypadku osób prawnych 15% od 1 stycznia 2001 roku.

Stosownie do treÊci art. 23 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych kwot´ podatku uiszczonego od otrzy-
manych dywidend i innych przychodów z tytu∏u udzia∏u w zyskach osób prawnych majàcych siedzib´ na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej odlicza si´ od kwoty podatku nale˝nego od pozosta∏ych dochodów osoby prawnej, obliczonego
na zasadach okreÊlonych w art. 19 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych. W przypadku braku mo˝liwoÊci
dokonania takiego odliczenia w danym roku podatkowym, kwoty podatku dochodowego od otrzymanej dywidendy odlicza
si´ w nast´pnych latach podatkowych.

Opodatkowanie innych praw z akcji uzyskiwanych przez osoby fizyczne
Zgodnie z rozporzàdzeniem Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 1998 r. w sprawie zaniechania poboru podatku do-

chodowego od osób fizycznych, w okresie od 1 stycznia 1998 do 31 grudnia 2000 r. zaniechany jest pobór podatku do-
chodowego od osób fizycznych od dochodów uzyskanych ze sprzeda˝y papierów wartoÊciowych, o których mowa w art. 3
ust. 3 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami WartoÊciowymi dopuszczonych do obrotu publicznego, nabytych na podsta-
wie oferty publicznej lub na gie∏dzie papierów wartoÊciowych albo w regulowanym pozagie∏dowym wtórnym obrocie pu-
blicznym, których cena zale˝y bezpoÊrednio lub poÊrednio od ceny papierów wartoÊciowych wymienionych w art. 52 pkt 1
lit. a) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o Podatku dochodowym od Osób Fizycznych, tj. obligacji Skarbu Paƒstwa wyemito-
wanych po dniu 1 stycznia 1989 r. oraz obligacji wyemitowanych po dniu 1 stycznia 1997 r. przez jednostki samorzàdu
terytorialnego, a tak˝e akcji dopuszczonych do obrotu publicznego, nabytych na podstawie publicznej oferty lub na gie∏-
dzie papierów wartoÊciowych albo w regulowanym pozagie∏dowym wtórnym obrocie publicznym oraz z realizacji praw
z tych papierów wartoÊciowych. Zwolnienie nie ma zastosowania, je˝eli sprzeda˝ tych papierów wartoÊciowych jest przed-
miotem dzia∏alnoÊci gospodarczej.

Opodatkowanie innych praw z akcji uzyskiwanych przez osoby prawne
Dochody z akcji, inne ni˝ dywidendy i dochody z tytu∏u udzia∏u w zyskach osób prawnych oraz dochód z obrotu akcja-

mi w przypadku krajowych osób prawnych, podlegajà opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

W przypadku krajowych osób prawnych zastosowanie majà stawki podatku, o których mowa w punkcie dotyczàcym
dochodów z obrotu akcjami uzyskiwanymi przez krajowe osoby prawne.

Opodatkowanie dochodów inwestorów zagranicznych
Opisane wy˝ej zasady dotyczàce opodatkowania dochodów ze sprzeda˝y akcji i dywidendy odnoszà si´ równie˝ do

opodatkowania dochodów inwestorów zagranicznych z tych tytu∏ów, o ile umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
nie stanowià inaczej. 

Od dnia 1 stycznia 1996 r. na podstawie Zarzàdzenia Ministra Finansów z dnia 22 stycznia 1996 r. – w sprawie za-
niechania ustalania i poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów zagranicznych osób prawnych (MP z 1996 r.
Nr 7, poz. 82) zaniechano ustalania i poboru podatku dochodowego od dochodu zagranicznych osób prawnych, majàcych
siedzib´ lub zarzàd za granicà, uzyskanego ze sprzeda˝y akcji dopuszczonych do obrotu publicznego, nabytych na gie∏-
dzie papierów wartoÊciowych. Zaniechanie to ma zastosowanie, je˝eli paƒstwo siedziby lub zarzàdu podatnika post´pu-
je wed∏ug zasad wzajemnoÊci co do opodatkowania takich samych dochodów w stosunku do osób prawnych majàcych
siedzib´ lub zarzàd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Stosownie do postanowieƒ art. 9 pkt 8 lit. a) Ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku – prawo dewizowe (Dz.U. z 1998 r.
Nr 160, poz. 1063) nierezydent (w rozumieniu przepisów ww. ustawy) ma prawo do transferu wartoÊci dewizowych lub
krajowych Êrodków p∏atniczych pochodzàcych z rozporzàdzenia akcjami spó∏ki bàdê ich umorzenia, a tak˝e do transferu
przychodów z uczestnictwa w zysku spó∏ki oraz uzyskanych z likwidacji spó∏ki. Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy prawo de-
wizowe, w przypadku gdy przedmiotem transferu za granic´ jest przychód lub dochód nierezydenta, w odniesieniu do któ-
rego, na podstawie odr´bnych przepisów oraz postanowieƒ umów mi´dzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest
stronà, nierezydent podlega w kraju obowiàzkowi podatkowemu, dokonanie transferu wymaga przedstawienia bankowi,
poÊredniczàcemu w dokonaniu transferu, dokumentów wydanych przez w∏aÊciwy urzàd skarbowy, potwierdzajàcych wyga-
Êni´cie zobowiàzania podatkowego wynikajàcego z tego obowiàzku. Dokumenty takie mogà zostaç czasowo zastàpione
pisemnym oÊwiadczeniem w sprawie przyczyn ich braku, jednak˝e muszà zostaç dostarczone do banku niezw∏ocznie po
ich uzyskaniu, ale nie póêniej ni˝ w okresie 3 miesi´cy od dnia dokonania czynnoÊci.
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2.8. UMOWY O SUBEMISJ¢ US¸UGOWÑ LUB INWESTYCYJNÑ

W zwiàzku z emisjà Akcji serii O Emitent nie zawar∏ i nie planuje zawarcia umów o subemisj´ us∏ugowà lub inwestycyjnà. 

2.9. UMOWY OKREÂLONE W ART. 96 PRAWA O PUBLICZNYM OBROCIE 
PAPIERAMI WARTOÂCIOWYMI

W zwiàzku z emisjà Akcji serii O Emitent nie zawar∏ i nie planuje zawarcia umowy okreÊlonej w art. 96 Prawa o Pu-
blicznym Obrocie Papierami WartoÊciowymi. 

W dniu 14 kwietnia 1998 roku Spó∏ka podpisa∏a umow´ depozytowà, na mocy której Bank of New York jako bank
depozytowy wyemitowa∏ GDR-y w zwiàzku z akcjami Emitenta. GDR-y wyemitowane przez Bank of New York sà przedmio-
tem obrotu na SEAQ International oraz gie∏dach papierów wartoÊciowych w Berlinie i Monachium. Zgodnie z informacjà
przekazanà w dniu 16 stycznia 2001 roku, Bank of New York jest posiadaczem 2.829.205 akcji stanowiàcych 16,4%
i reprezentujàcych 16,4% ogólnej liczby g∏osów na Walnym Zgromadzeniu Softbank S.A.

W dniu 9 sierpnia 1999 roku KPWiG wyda∏a decyzj´ o wyra˝eniu zgody na zawarcie pomi´dzy Spó∏kà a Bank of New
York umowy, na podstawie której poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej wystawiane b´dà GDR-y, przy czym liczba
akcji Spó∏ki, w oparciu o które zostanà wyemitowane GDR-y nie mo˝e byç wy˝sza ni˝ 33% wszystkich wyemitowanych
akcji w dniu podj´cia uchwa∏y przez KPWiG. Decyzja nak∏ada na Spó∏k´ szereg warunków, m.in. Spó∏ka zosta∏a zobo-
wiàzana do wypracowania procedur zapewniajàcych przeprowadzanie transakcji zwiàzanych z zakupem lub sprzeda˝à
akcji w celu wyemitowania bàdê umorzenia GDR-ów przez Bank of New York w sposób minimalizujàcy ich wp∏yw na bie-
˝àce zmiany cen gie∏dowych akcji. W dniu 9 wrzeÊnia Spó∏ka oraz Bank of New York potwierdzi∏y pisemnie zamiar roz-
szerzenia programu emisji GDR-ów i wyemitowania przez Bank of New York dodatkowych GDR-ów w oparciu o 180.000
dodatkowych akcji. W wypadku rozszerzenia programu emisji GDR-ów w granicach ustalonych przez strony maksymalna
liczba akcji, b´dàcych podstawà emisji GDR-ów wynosi∏aby 4.187.650, a Bank of New York jako posiadacz 4.187.650
akcji by∏by uprawniony do wykonywania 4.187.650 g∏osów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi∏oby ok. 24,3% ogól-
nej liczby g∏osów na Walnym Zgromadzeniu. Spó∏ka oraz Bank of New York planujà w najbli˝szym czasie podpisanie
aneksu do umowy depozytowej. Zgodnie z informacjà przekazanà w dniu 16 stycznia 2001 roku, Bank of New York 
jest posiadaczem 2.829.205 akcji stanowiàcych 16,4% i reprezentujàcych 16,4% ogólnej liczby g∏osów na Walnym
Zgromadzeniu Softbank S.A.

3. ZASADY DYSTRYBUCJI

3.1. PODMIOT OFERUJÑCY AKCJE W PUBLICZNYM OBROCIE

Podmiotem oferujàcym Akcje serii O w publicznym obrocie jest:

CA IB Securities S.A. 

00-113 Warszawa, ul. Emilii Plater 53

tel. (0 22) 520 99 99, fax (0 22) 520 99 98

3.2. EMISJA AKCJI SERII O

3.2.1. Zasady ogólne

W publicznym obrocie oferowanych jest 400.600 Akcji serii O o wartoÊci nominalnej 1 z∏ ka˝da, o ∏àcznej wartoÊci
nominalnej 400.600 z∏.

Akcje serii O mogà zostaç obj´te przez posiadaczy Obligacji serii B. Spó∏ka wyemituje niezabezpieczone Obligacje 
serii B na okaziciela o ∏àcznej maksymalnej wielkoÊci nominalnej emisji do 400.600 z∏otych, zamienne na Akcje zwyk∏e
na okaziciela serii O o wartoÊci nominalnej 1 z∏oty, i terminie wykupu ustalonym na 31 grudnia 2003 roku. 

W przypadku nienabycia wszystkich Obligacji serii B przez posiadaczy Obligacji serii B do dnia 15 kwietnia 2003 r.
Spó∏ka mo˝e dokonaç wczeÊniejszego wykupu nie nabytych Obligacji serii B po wartoÊci nominalnej. W przypadku prze-
kszta∏cenia lub likwidacji Spó∏ki przed dniem wykupu Obligacji serii B wszystkie Obligacje serii B podlegajà wczeÊniejsze-
mu wykupowi wed∏ug wartoÊci nominalnej.

Propozycja nabycia Obligacji serii B zostanie w ca∏oÊci skierowana do osoby prawnej w trybie emisji niepublicznej
zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o Obligacjach. Osoba prawna dzia∏ajàca jako Powiernik zostanie zobowiàzana do
zbycia wszystkich obj´tych przez nià Obligacji serii B wskazanym przez Rad´ Nadzorczà Osobom Uprawnionym, po spe∏-
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nieniu warunków i na zasadach okreÊlonych w Regulaminie Programu Motywacyjnego stanowiàcego Za∏àcznik nr 4 do ni-
niejszego Prospektu. 

3.2.2. Ustalenie Ceny Emisyjnej Akcji serii O

Cena Emisyjna Akcji serii O wynika ze wspó∏czynnika wymiany wyra˝onego jako 10 Akcji serii O za jednà Obligacj´ se-
rii B i wynosi 1 z∏ za Akcj´ serii O.

3.2.3. Osoby uprawnione do obejmowania Akcji serii O

Osobami uprawnionymi do obejmowania Akcji serii O sà posiadacze Obligacji serii B, którzy z∏o˝à w siedzibie CA IB
Securities S.A. Obligacje serii B oraz pisemne oÊwiadczenie o zamianie Obligacji serii B na Akcje serii O.

3.2.4. Termin zamiany Obligacji serii B na Akcje serii O

Zamiana Obligacji serii B na Akcje serii O b´dzie dokonywana na podstawie pisemnych oÊwiadczeƒ posiadaczy Obli-
gacji serii B. OÊwiadczenia o zamianie Obligacji serii B na Akcje serii O mogà byç sk∏adane poczàwszy od nast´pnego
dnia od daty nabycia Obligacji serii B przez Osoby Uprawnione do 14. dnia przed terminem wykupu Obligacji serii B.
OÊwiadczenia nie mogà byç sk∏adane w okresie od 15 kwietnia do 1 sierpnia ka˝dego roku.

W przypadku przekszta∏cenia lub likwidacji Spó∏ki przed dniem wykupu Obligacji serii B wszystkie Obligacje serii B pod-
legajà wczeÊniejszemu wykupowi wed∏ug wartoÊci nominalnej. W takim przypadku termin z∏o˝enia oÊwiadczenia o zamia-
nie Obligacji serii B na Akcje serii O up∏ywa z dniem podj´cia uchwa∏y o przekszta∏ceniu lub otwarciu likwidacji Spó∏ki. 

3.2.5. Miejsca i zasady sk∏adania oÊwiadczeƒ o zamianie

W celu zamiany Obligacji serii B na Akcje serii O posiadacz Obligacji serii B zobowiàzany b´dzie do z∏o˝enia w siedzi-
bie CA IB Securities S.A. Obligacji serii B oraz oÊwiadczenia o zamianie Obligacji serii B na Akcje serii O. OÊwiadczenie
powinno byç z∏o˝one w trzech egzemplarzach – pierwszy egzemplarz, po potwierdzeniu przez CA IB Securities S.A., po-
siadacz Obligacji serii B pozostawia sobie, natomiast drugi i trzeci egzemplarz pozostawia w CA IB Securities S.A., przy
czym trzeci egzemplarz zostanie przekazany przez Spó∏k´ do Sàdu Rejestrowego. Emitent b´dzie wyst´powa∏ do Sàdu
Rejestrowego, zgodnie z Art. 20 ust. 7 Ustawy o Obligacjach, o zarejestrowanie podwy˝szenia kapita∏u akcyjnego wyni-
kajàcego z zamiany Obligacji serii B na Akcje serii O.

3.2.6. Wp∏aty na Akcje serii O

Wp∏aty na Akcje serii O nie sà przewidziane z uwagi na obj´cie Akcji serii O poprzez dokonanie zamiany Obligacji serii B.

3.2.7. Przydzia∏ Akcji serii O

Akcje serii O przeznacza si´ do obj´cia posiadaczom Obligacji serii B zgodnie z warunkami emisji Akcji serii O i na
podstawie sk∏adanych oÊwiadczeƒ o zamianie. Posiadanie jednej Obligacji serii B b´dzie uprawnia∏o do otrzymania 10
Akcji serii O. Wy∏àcza si´ prawo poboru Akcji serii O w stosunku do wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spó∏ki 
posiadajàcych dotychczas istniejàce akcje Spó∏ki.

3.2.8. Skutki prawne niedokonania w oznaczonym terminie wp∏at na Akcje serii O

Zgodnie z Ustawà o Obligacjach oraz warunkami emisji Obligacji serii B wykluczona zosta∏a sytuacja, w której na ka˝-
dy jeden z∏oty wartoÊci nominalnej Obligacji serii B przypada∏oby wi´cej ni˝ jeden z∏oty wartoÊci nominalnej Akcji serii O,
nie istnieje mo˝liwoÊç aby Akcje serii O, obj´te w wyniku zamiany Obligacji serii B, nie by∏y w pe∏ni op∏acone z chwilà 
zarejestrowania podwy˝szenia kapita∏u.

3.2.9. Termin zwiàzania oÊwiadczeniem o zamianie

Zgodnie z Ustawà o Obligacjach obejmowanie Akcji serii O nast´powaç b´dzie poprzez oÊwiadczenie woli o zamianie
Obligacji serii B na Akcje serii O.

W zwiàzku z powy˝szym posiadacz Obligacji serii B b´dzie zwiàzany z∏o˝onym oÊwiadczeniem o zamianie do czasu
ewentualnego postanowienia Sàdu Rejestrowego odmawiajàcego wpisu podwy˝szenia kapita∏u akcyjnego Spó∏ki poprzez
emisj´ Akcji serii O, a obj´tej w drodze zamiany Obligacji serii B.

3.2.10. Zarejestrowanie podwy˝szenia kapita∏u akcyjnego i dojÊcie emisji do skutku

Zg∏oszenie do rejestru handlowego podwy˝szenia kapita∏u akcyjnego w drodze emisji Akcji serii O nastàpi sukcesyw-
nie, w terminie dwóch tygodni od z∏o˝enia oÊwiadczenia o zamianie Obligacji serii B na Akcje serii O przez posiadacza
Obligacji serii B. Niezw∏ocznie po uprawomocnieniu si´ postanowienia sàdu o zarejestrowaniu podwy˝szenia kapita∏u ak-
cyjnego w drodze emisji Akcji serii O Emitent z∏o˝y wniosek o zarejestrowanie emisji Akcji serii O w KDPW. 
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3.2.11. Wydawanie zaÊwiadczeƒ o nabyciu Akcji serii O

W ciàgu 14 dni od daty podj´cia przez Zarzàd KDPW uchwa∏y o rejestracji Akcji serii O w depozycie, CA IB Securities
S.A. rozpocznie wydawanie zaÊwiadczeƒ o nabyciu Akcji serii O osobom, które obj´∏y Akcje serii O. 

Wydawanie zaÊwiadczeƒ o nabyciu Akcji serii O b´dzie prowadzone w siedzibie Oferujàcego.

W celu odbioru zaÊwiadczeƒ o nabyciu Akcji serii O przez osoby fizyczne, powinny one przedstawiç dokument to˝sa-
moÊci (dowód osobisty lub paszport).

W przypadku odbioru zaÊwiadczenia o nabyciu Akcji serii O przez pe∏nomocnika wymagane jest pe∏nomocnictwo w formie
aktu notarialnego lub z podpisem notarialnie poÊwiadczonym, upowa˝niajàce do wykonania wy˝ej wymienionej czynnoÊci.

3.2.12. Og∏oszenie o niedojÊciu emisji do skutku. Sposób i termin zwrotu wp∏aconych kwot

Emisja Akcji serii O nie dojdzie do skutku w przypadku, gdy nie zostanie zarejestrowane podwy˝szenie kapita∏u akcyj-
nego, wynikajàce z zamiany co najmniej jednej Obligacji serii B.

Mo˝e to nastàpiç gdy:

• ˝aden z posiadaczy Obligacji serii B nie dokonana ich zamiany na Akcje serii O;

• Zarzàd nie zg∏osi w okreÊlonym terminie podwy˝szenia kapita∏u akcyjnego wynikajàcego z zamiany Obligacji 
serii B na Akcje serii O;

• Sàd Rejestrowy nie wyda postanowienia o zarejestrowaniu podwy˝szenia kapita∏u akcyjnego w wielkoÊci wynikajà-
cej z oÊwiadczenia o zamianie w terminie 6 miesi´cy od z∏o˝enia oÊwiadczenia o zamianie;

• postanowienie Sàdu Rejestrowego odmawiajàce zarejestrowania stanie si´ prawomocne.

W przypadku, gdy ˝aden z posiadaczy Obligacji serii B nie z∏o˝y oÊwiadczenia o zamianie Obligacji serii B na Akcje se-
rii O Zarzàd Spó∏ki zawiadomi o niedojÊciu emisji do skutku w drodze jednorazowego og∏oszenia w dziennikach „Prawo
i Gospodarka” i „Gazeta Gie∏dy Parkiet” w ciàgu dwóch tygodni od up∏ywu terminu wyznaczonego na sk∏adanie oÊwiad-
czeƒ o zamianie Obligacji serii B na Akcje serii O.

Zgodnie z pkt 15 uchwa∏y WZA o emisji Obligacji serii B oraz zgodnie z art. 24 ust. 4 Ustawy o Obligacjach, w przy-
padku, gdy Sàd Rejestrowy nie wyda postanowienia o zarejestrowaniu podwy˝szenia kapita∏u akcyjnego w wielkoÊci 
wynikajàcej z oÊwiadczenia o zamianie w terminie 6 miesi´cy od z∏o˝enia oÊwiadczenia o zamianie, w miejsce prawa do
Êwiadczenia niepieni´˝nego, tj. do otrzymania Akcji serii O posiadacz Obligacji serii B b´dzie mia∏ prawo ˝àdania wyku-
pu Obligacji serii B po cenie równej ich wartoÊci nominalnej oraz wyp∏aty przez Spó∏k´ odszkodowania. Odszkodowanie
ustalone b´dzie jako kara umowna stanowiàca Êwiadczenie pieni´˝ne Spó∏ki w kwocie obliczonej jako iloczyn Êredniej
ceny akcji Spó∏ki na GPW w systemie jednolitego kursu dnia z trzydziestu dni sesyjnych bezpoÊrednio poprzedzajàcych
dzieƒ z∏o˝enia oÊwiadczenia o zamianie oraz liczby Akcji serii O, które winny byç wydane w wyniku z∏o˝enia oÊwiadczenia
o zamianie, pomniejszone o wartoÊç nominalnà Obligacji serii B przedstawionych do zamiany. Odszkodowanie b´dzie
p∏atne w terminie 45 dni od koƒca wspomnianego szeÊciomiesi´cznego terminu. Obligacje serii B przedstawione zosta-
nà do wykupu z chwilà wyp∏aty przez Spó∏k´ odszkodowania.

W przypadku, gdy Sàd Rejestrowy wyda postanowienie o odmowie rejestracji podwy˝szenia kapita∏u akcyjnego wynika-
jàcego z zamiany Obligacji serii B na Akcje serii O, zamian´ takà uwa˝a si´ za niedosz∏à do skutku. W takim przypadku
Zarzàd og∏osi bezzw∏ocznie w dziennikach „Prawo i Gospodarka” i „Gazeta Gie∏dy Parkiet” o niedojÊciu do skutku podwy˝-
szenia kapita∏u wynikajàcego ze z∏o˝onego oÊwiadczenia. 

3.3. DZIA¸ANIE PRZEZ PE¸NOMOCNIKA 

Posiadacze Obligacji serii B sà uprawnieni do zamiany obligacji odpowiednio na Akcje serii O za poÊrednictwem w∏a-
Êciwie umocowanego pe∏nomocnika. 

Osoba wyst´pujàca w charakterze pe∏nomocnika zobowiàzana jest przed∏o˝yç pisemne pe∏nomocnictwo, zawierajàce
umocowanie do dokonania zamiany oraz nast´pujàce dane o osobie pe∏nomocnika i mocodawcy:

• dla osób fizycznych: imi´ i nazwisko, dok∏adny adres i numer dowodu osobistego lub numer PESEL, bàdê numer
paszportu;

• dla osób prawnych: nazw´, adres (w przypadku krajowych spó∏ek akcyjnych i spó∏ek z ograniczonà odpowiedzial-
noÊcià dodatkowo oznaczenie sàdu rejestrowego i numeru w rejestrze handlowym, imiona i nazwiska cz∏onków 
zarzàdu, wysokoÊç kapita∏u zak∏adowego lub subskrybowanego i wp∏aconego kapita∏u akcyjnego) numer REGON
bàdê numer w∏aÊciwego rejestru dla zagranicznych osób prawnych (ew. dokument potwierdzajàcy istnienie spó∏ki
w danym kraju, wraz z polskim t∏umaczeniem tego dokumentu, sporzàdzonym przez t∏umacza przysi´g∏ego).

Dokument pe∏nomocnictwa lub jego kopia pozostajà w siedzibie CA IB Securities S.A.
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Zwraca si´ uwag´, i˝ na podstawie Rozporzàdzenia Ministra Finansów z dnia 09.12.1994 r. w sprawie op∏aty skar-
bowej (Dz.U. Nr 136, poz. 705) od dokumentu pe∏nomocnictwa zawierajàcego umocowanie do dokonania zapisu na 
akcje winna byç uiszczona op∏ata skarbowa.

Przy odbiorze imiennego zaÊwiadczenia o nabyciu Akcji serii O pe∏nomocnik musi okazaç pe∏nomocnictwo w formie 
aktu notarialnego lub z podpisem notarialnie poÊwiadczonym, upowa˝niajàce do wykonania wy˝ej wymienionych czynnoÊci.

4. WTÓRNY OBRÓT AKCJAMI

Zarzàd Spó∏ki podejmie wszelkie kroki w celu dopuszczenia Akcji serii O do obrotu na Gie∏dzie Papierów WartoÊcio-
wych w Warszawie S.A. na rynku podstawowym. W tym celu niezw∏ocznie po dokonaniu zamiany co najmniej jednej Obli-
gacji serii B na Akcje serii O Zarzàd Spó∏ki zamierza z∏o˝yç wniosek o zarejestrowanie podwy˝szenia kapita∏u akcyjnego
w Sàdzie Rejestrowym oraz wniosek do Zarzàdu GPW o wprowadzenie Akcji serii O do obrotu gie∏dowego. Z uwagi na
fakt, i˝ zamiana Obligacji serii B na Akcje serii O zale˝y od decyzji poszczególnych posiadaczy obligacji, Zarzàd nie jest
w stanie okreÊliç, kiedy Akcje serii O znajdà si´ w obrocie gie∏dowym.
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ROZDZIA¸ IV

DANE O EMITENCIE

1. INFORMACJE OGÓLNE

Firma Emitenta: Softbank Spó∏ka Akcyjna
Forma prawna Emitenta: Spó∏ka Akcyjna
Kraj siedziby Emitenta: Rzeczpospolita Polska
Siedziba: Warszawa
Adres: ul. 17 Stycznia 72a, 02-146 Warszawa
Telefon: (0 22) 878 62 00
Telefaks: (0 22) 878 63 00
Strona internetowa www.softbank.pl
Statystyczny numer identyfikacyjny (REGON): 010334578
Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): 522-000-37-82

Oddzia∏y: Emitent nie posiada oddzia∏ów w rozumieniu art. 25 Kodeksu Handlowego. Emitent posiada biura tereno-
we w Gdaƒsku, Krakowie, Wroc∏awiu, ¸odzi, Olsztynie, Poznaniu, Toruniu i Gliwicach.

2. SÑD REJESTROWY EMITENTA ORAZ INFORMACJE 
O ZEZWOLENIACH NA UTWORZENIE EMITENTA

Sàdem rejestrowym Emitenta jest Sàd Rejonowy dla m.st. Warszawy XVI Wydzia∏ Gospodarczy – Rejestrowy. Emitent
wpisany jest do rejestru handlowego pod numerem RHB 17220.

Zgodnie z § 15 Statutu Emitent tworzy nast´pujàce kapita∏y i fundusze:

1) kapita∏ akcyjny,

2) kapita∏ zapasowy,

3) fundusz rezerwowy. 

Na mocy uchwa∏y Walnego Zgromadzenia Spó∏ka mo˝e tworzyç równie˝ inne fundusze, w tym na pokrycie poszczegól-
nych strat lub wydatków albo z przeznaczeniem na okreÊlone cele. 

3. RODZAJ I WARTOÂå KAPITA¸ÓW W¸ASNYCH EMITENTA

3.1. KAPITA¸ AKCYJNY/KAPITA¸ ZAK¸ADOWY

Kapita∏ akcyjny/kapita∏ zak∏adowy wynosi 17.245.082 z∏ote i dzieli si´ na 17.245.082 akcji na okaziciela serii A do P,
o wartoÊci nominalnej 1,00 z∏oty ka˝da. 

3.2. KAPITA¸ ZAPASOWY

Stosownie do art. 396 Ksh na pokrycie straty Spó∏ka zobowiàzana jest utworzyç kapita∏ zapasowy, do którego przelewa
si´ co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapita∏ ten nie osiàgnie co najmniej 1/3 kapita∏u zak∏adowego. 

Do kapita∏u zapasowego nale˝y przelewaç nadwy˝ki osiàgni´te przy emisji akcji powy˝ej ich wartoÊci nominalnej, 
a pozosta∏e po pokryciu kosztów emisji akcji. Do kapita∏u zapasowego wp∏ywajà równie˝ dop∏aty, które uiszczajà akcjonar-
iusze w zamian za przyznanie szczególnych uprawnieƒ ich dotychczasowym akcjom, o ile te dop∏aty nie b´dà u˝yte na
wyrównanie nadzwyczajnych odpisów lub strat. O u˝yciu kapita∏u zapasowego i rezerwowego rozstrzyga walne zgromadze-
nie, jednak˝e cz´Êci kapita∏u zapasowego w wysokoÊci jednej trzeciej kapita∏u akcyjnego mo˝na u˝yç jedynie na pokry-
cie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.

Zgodnie z bilansem sporzàdzonym na dzieƒ 31 grudnia 1999 roku i zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie w dniu
20 czerwca 2000 roku wysokoÊç kapita∏u zapasowego w Spó∏ce wynosi 119.339 tys. z∏otych. Na podstawie uchwa∏y
Walnego Zgromadzenia podj´tej w tym samym dniu cz´Êç zysku za 1999 rok w kwocie 43.272.745,28 z∏otych zosta∏a
przekazana na zasilenie kapita∏u zapasowego Spó∏ki.
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3.3. KAPITA¸ REZERWOWY Z AKTUALIZACJI WYCENY 

Kapita∏em rezerwowym z aktualizacji wyceny jest ró˝nica mi´dzy wartoÊcià netto Êrodków trwa∏ych przed i po aktuali-
zacji dokonanej zgodnie z Ustawà o RachunkowoÊci oraz odr´bnymi przepisami. Kapita∏ ten przedstawia zmian´ warto-
Êci netto Êrodków trwa∏ych wykazanych w aktywach na skutek przeprowadzanych aktualizacji wyceny. Ró˝nic´ z aktuali-
zacji wyceny w momencie rozchodu danego Êrodka trwa∏ego przenosi si´ na kapita∏ zapasowy. 

Zgodnie z bilansem sporzàdzonym na dzieƒ 31 grudnia 1999 roku i zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie w dniu
20 czerwca 2000 roku wysokoÊç kapita∏u rezerwowego z aktualizacji wyceny w Spó∏ce wynosi 114 tys. z∏otych.

3.4. INNE FUNDUSZE

Zgodnie z § 15 Statutu Spó∏ka na mocy uchwa∏y Walnego Zgromadzenia mo˝e tworzyç równie˝ inne fundusze, w tym
na pokrycie poszczególnych strat lub wydatków albo z przeznaczeniem na okreÊlone cele. Do dnia sporzàdzenia Prospek-
tu w Spó∏ce nie zosta∏y utworzone takie fundusze. 

4. LICZBA I RODZAJ AKCJI TWORZÑCYCH KAPITA¸ AKCYJNY EMITENTA

Kapita∏ akcyjny wynosi 17.245.082 z∏ote i dzieli si´ na 17.245.082 akcje na okaziciela serii A do P, o wartoÊci 
nominalnej 1,00 z∏oty ka˝da. 

Kapita∏ akcyjny tworzà nast´pujàce akcje:

Oznaczenie akcji Rodzaj akcji Liczba WartoÊç nominalna Cena emisyjna
w z∏otych w z∏otych

Seria A Zwyk∏e na okaziciela 2.000.000 1,00 1,0384
Seria B Zwyk∏e na okaziciela 98 1,00 1,0384
Seria C Zwyk∏e na okaziciela 102 1,00 29.584,5504
Seria D Zwyk∏e na okaziciela 98 1,00 1,0384
Seria E Zwyk∏e na okaziciela 102 1,00 18.233,867254
Seria F Zwyk∏e na okaziciela 9.800 1,00 1,03
Seria G Zwyk∏e na okaziciela 10.200 1,00 187,67
Seria H Zwyk∏e na okaziciela 2.940.000 1,00 1,03
Seria I Zwyk∏e na okaziciela 3.030.000 1,00 1,03
Seria J Zwyk∏e na okaziciela 30.000 1,00 1,03
Seria K Zwyk∏e na okaziciela 1.964.998 1,00 1,03
Seria L Zwyk∏e na okaziciela 2.025.202 1,00 1,03
Seria M Zwyk∏e na okaziciela 20.000 1,00 1,03
Seria N Zwyk∏e na okaziciela 4.000.000 1,00 36,0
Seria P Zwyk∏e na okaziciela 1.214.482 1,00 66,50

Podana w tabeli cena emisyjna Akcji serii A, B, C, D, E wynika z przeliczenia dokonanego w zwiàzku z denominacjà z∏otego.

Kapita∏ akcyjny Softbank S.A. jest w pe∏ni obj´ty i ca∏kowicie op∏acony. 

5. WK¸ADY NIEPIENI¢˚NE 

Przed przekszta∏ceniem formy prawnej Spó∏ki ze spó∏ki z ograniczonà odpowiedzialnoÊcià w spó∏k´ akcyjnà do
Spó∏ki wniesiono wk∏ad niepieni´˝ny w postaci samochodu osobowego. Wniesienie wk∏adu nastàpi∏o na mocy aktu
notarialnego sporzàdzonego w dniu 26 kwietnia 1990 roku przez notariusza Magdalen´ Âmietank´ w Paƒstwowym
Biurze Notarialnym w Warszawie – Oddzia∏ w Piasecznie za repertorium A-2805/90. Przedmiotem wk∏adu by∏ samo-
chód marki Toyota Corolla, którego wartoÊç okreÊlono na 50.000.000 starych z∏otych. Samochód ten stanowi∏ przed-
miot wspó∏w∏asnoÊci ma∏˝onków Aleksandra i Gra˝yny Lesz. 

Na mocy uchwa∏y Zgromadzenia Wspólników podj´tej w dniu 31 sierpnia 1993 roku zaprotoko∏owanej przez notariusza
Piotra Sorok´ prowadzàcego Kancelari´ Notarialnà w Warszawie przy ulicy ˚urawiej 47/49 (repertorium A-6021/93) zosta∏a
dokonana zmiana formy prawnej Spó∏ki ze spó∏ki z o.o. na spó∏k´ akcyjnà. W dniu 13 wrzeÊnia 1993 roku Softbank S.A. 
zosta∏ wpisany do rejestru handlowego, a Softbank Sp. z o.o. zosta∏a jednoczeÊnie wykreÊlona z rejestru handlowego. Kapi-
ta∏ akcyjny zosta∏ pokryty udzia∏ami w spó∏ce z ograniczonà odpowiedzialnoÊcià wniesionymi przez dotychczasowych wspólni-
ków. W wyniku przekszta∏cenia Emitenta w spó∏k´ akcyjnà ICL Holding B.V. objà∏ 101 akcji o ∏àcznej wartoÊci nominalnej
5.243.920.000 starych z∏otych, Aleksander Lesz objà∏ 98 akcji o ∏àcznej wartoÊci 5.088.160.000 starych z∏otych, a Interna-
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tional Computers (Investments) Limited objà∏ 1 akcj´ o wartoÊci nominalnej 51.920.000 starych z∏otych. WartoÊç majàtku
przekszta∏canej spó∏ki z ograniczonà odpowiedzialnoÊcià zosta∏a okreÊlona na podstawie bilansu przekszta∏ceniowego spo-
rzàdzonego na dzieƒ 31 lipca 1993 roku, który po stronie aktywów zamknà∏ si´ kwotà 10.384.000.000 starych z∏otych.
Uchwa∏a Zgromadzenia Wspólników co do przekszta∏cenia formy prawnej Spó∏ki zosta∏a podj´ta 31 sierpnia 1993 roku. 
Bilans przekszta∏ceniowy zosta∏ zbadany przez bieg∏ego rewidenta Ignacego Kubiaka, wpisanego do rejestru bieg∏ych rewiden-
tów pod numerem 2003. Uczestnicy Zgromadzenia Wspólników odbytego 31 sierpnia 1993 roku oÊwiadczyli, i˝ znajà spra-
wozdanie bilansowe a tak˝e opini´ podmiotu uprawnionego do badania sprawozdaƒ finansowych. Zarzàd Spó∏ki by∏ zobowià-
zany, na podstawie art. 497 § 2 K.H. w zwiàzku z art. 312 do z∏o˝enia w sàdzie rejestrowym sprawozdania dotyczàcego ma-
jàtku spó∏ki przekszta∏canej, które nast´pnie w trakcie procesu przekszta∏cenia spó∏ki z ograniczonà odpowiedzialnoÊcià
w spó∏k´ akcyjnà, powinno zostaç poddane badaniu bieg∏ych rewidentów wyznaczonych przez sàd rejestrowy. W aktach reje-
strowych Spó∏ki prowadzonych przez Sàd Rejestrowy brak takiego sprawozdania, jak równie˝ nie wyst´puje postanowienie
o wyznaczeniu podmiotu uprawnionego do badania wymienionego wy˝ej sprawozdania. Sàd wpisa∏ spó∏k´ powsta∏à w wyniku
przekszta∏cenia do rejestru handlowego w dniu 13 wrzeÊnia 1993 roku, Sygnatura akt XVI Rej. H-8549/93.

Od czasu przekszta∏cenia formy prawnej Emitenta, do Spó∏ki nie by∏y wnoszone inne wk∏ady niepieni´˝ne. 

6. PRZEWIDYWANE ZMIANY KAPITA¸U AKCYJNEGO 

W wypadku dokonania zamiany Obligacji zamiennych serii B na akcje serii O wysokoÊç kapita∏u akcyjnego wynosiç 
b´dzie 17.645.682, a iloÊç akcji sk∏adajàcych si´ na kapita∏ akcyjny wynosiç b´dzie 17.645.682.

7. AKCJE EMITENTA B¢DÑCE JEGO W¸ASNOÂCIÑ LUB W¸ASNOÂCIÑ 
INNEJ JEDNOSTKI NALE˚ÑCEJ DO JEGO GRUPY KAPITA¸OWEJ 

Emitent, jak te˝ ˝adna z jednostek Grupy Kapita∏owej Emitenta, nie posiada akcji Emitenta.

8. RYNKI NOTOWA¡ PAPIERÓW WARTOÂCIOWYCH EMITENTA

Akcje Emitenta notowane sà od 2 czerwca 1998 r. na rynku podstawowym na Gie∏dzie Papierów WartoÊciowych
w Warszawie S.A. Decyzja o dopuszczeniu akcji Emitenta do obrotu gie∏dowego zosta∏a wydana przez Rad´ Gie∏dy w dniu
20 maja 1998 roku. Akcje zwyk∏e na okaziciela serii O zosta∏y dopuszczone do publicznego obrotu decyzjà Komisji 
Papierów WartoÊciowych i Gie∏d z dnia 22 paêdziernika 1999 r. Akcje te nie zosta∏y dotychczas wyemitowane.

W zwiàzku z akcjami Emitenta zosta∏y wystawione kwity depozytowe. Kwity depozytowe sà przedmiotem obrotu 
na gie∏dzie papierów wartoÊciowych SEAQ International w Londynie oraz na gie∏dach papierów wartoÊciowych w Berlinie
i Monachium. 

9. NOTOWANIA AKCJI EMITENETA NA GIE¸DZIE PAPIERÓW 
WARTOÂCIOWYCH W WARSZAWIE
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Ârednie notowania akcji Emitenta z ka˝dego kwarta∏u w porównaniu ze Êrednià wartoÊcià indeksu.

Softbank S.A.* WIG

III kwarta∏ 1998 31,05 14579,49
IV kwarta∏ 1998 39,14 12017,92
I kwarta∏ 1999 56,99 13906,40
II kwarta∏ 1999 61,17 15651,04
III kwarta∏ 1999 62,00 16607,65
IV kwarta∏ 1999 60,55 15585,74
I kwarta∏ 2000 124,16 20951,67
II kwarta∏ 2000 102,11 19723,21
III kwarta∏ 2000 84,92 18682,68
IV kwarta∏ 2000 63,90 16571,60

* Cena akcji z uwzgl´dnieniem podzia∏u akcji (splitu) z dnia 6 lipca 2000 roku, w stosunku jeden do dwóch

10. POWIÑZANIA ORGANIZACYJNE I KAPITA¸OWE

Na dzieƒ sporzàdzenia Prospektu g∏ównymi akcjonariuszami spó∏ki Softbank S.A. sà:

1. Aleksander Lesz posiadajàcy akcje stanowiàce 28,5% kapita∏u akcyjnego i reprezentujàce 28,5% ogólnej liczby
g∏osów na Walnym Zgromadzeniu,

2. Bank of New York, z siedzibà w Nowym Jorku posiadajàcy akcje stanowiàce 16,4% kapita∏u akcyjnego i repre-
zentujàce 16,4% ogólnej liczby g∏osów na Walnym Zgromadzeniu (zgodnie z informacjà przekazanà w dniu 
16 stycznia 2001 roku).

Aleksander Lesz b´dàcy najwi´kszym akcjonariuszem Spó∏ki pe∏ni jednoczeÊnie funkcj´ Prezesa Zarzàdu Spó∏ki.

Na dzieƒ sporzàdzenia Prospektu Spó∏ka jest akcjonariuszem lub udzia∏owcem w dwudziestu trzech podmiotach, któ-
re wraz ze Spó∏kà tworzà grup´ kapita∏owà. WielkoÊci udzia∏ów w kapita∏ach oraz podstawowe informacje o tych podmio-
tach, w których Softbank S.A. posiada akcje lub udzia∏y sà przedstawione poni˝ej. 
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Regionalne Centrum Informatyki BITBANK Sp. z o.o. 
Regionalne Centrum Informatyki BITBANK Sp. z o.o. (zwana dalej „RCI BITBANK”) z siedzibà w Rzeszowie zosta∏a za-

wiàzana w 1994 roku. W dniu 31 grudnia 1998 roku Emitent zawar∏ z NBP umow´ dotyczàcà zakupu 100% udzia∏ów
w RCI BITBANK. Umowa ta wesz∏a w ˝ycie w dniu 28 stycznia 1999 roku po otrzymaniu zawiadomienia, i˝ UOKiK nie zg∏a-
sza zastrze˝eƒ do zamiaru ∏àczenia polegajàcego na nabyciu przez Spó∏k´ udzia∏ów w RCI BITBANK w iloÊci powodujàcej
przekroczenie 50% g∏osów na zgromadzeniu wspólników. Przedmiotem dzia∏alnoÊci RCI BITBANK jest przetwarzanie da-
nych, reprodukcja komputerowych noÊników informacji, projektowanie, wytwarzanie, sprzeda˝, wdra˝anie i konserwacja
systemów informatycznych, produkcja oraz sprzeda˝ hurtowa i detaliczna komputerów, maszyn i urzàdzeƒ biurowych,
sprz´tu telekomunikacyjnego i elektronicznego powszechnego u˝ytku, a tak˝e ich konserwacja i naprawy, doradztwo w za-
kresie projektowania i oprogramowania systemów informatycznych i dostarczania oprogramowania oraz sprz´tu kompu-
terowego, szkolenie zawodowe w wy˝ej wymienionych dziedzinach, inna dzia∏alnoÊç produkcyjna, handlowa i us∏ugowa
z wy∏àczeniem dzia∏alnoÊci podlegajàcej koncesjonowaniu lub wymagajàcej uzyskania zezwoleƒ wynikajàcych z przepisów
i ustaw szczegó∏owych. Kapita∏ zak∏adowy RCI BITBANK wynosi 2.637.900 z∏otych. W stosunku do RCI BITBANK Emitent
jest Jednostkà Dominujàcà posiadajàc 100% udzia∏ów i g∏osów na Zgromadzeniu Wspólników. W sk∏ad Rady Nadzorczej
RCI BITBANK wchodzi Robert Smu∏kowski, który jest równoczeÊnie cz∏onkiem Zarzàdu Softbank S.A. RCI BITBANK zosta-
∏a obj´ta skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Emitenta za rok 1999. 

Emitent w dniu 5 maja 1999 roku zawar∏ z RCI BITBANK umow´, której przedmiotem by∏o udost´pnienie wykwalifiko-
wanych pracowników RCI BITBANK do wykonania us∏ug na rzecz Softbank S.A. Emitent zobowiàza∏ si´, ˝e w zamian za
czynnoÊci wykonywane przez pracowników RCI BITBANK b´dzie ponosi∏ koszty wynagrodzeƒ tych˝e pracowników w wyso-
koÊci okreÊlonej w umowie. Strony umowy ustali∏y, ˝e autorskie prawa majàtkowe do wszystkich utworów b´dàcych przed-
miotem ochrony przewidzianym w prawie autorskim, a tak˝e autorskie prawa majàtkowe do elementów stanowiàcych sa-
modzielne cz´Êci innych utworów, stworzone przez pracowników RCI BITBANK w wyniku wykonywania obowiàzków z wy˝ej
wymienionej umowy, przys∏ugujà wy∏àcznie Softbank S.A. od chwili ustalenia ich postaci, chocia˝by w formie cz´Êciowej.

29 lutego 2000 r. Softbank S.A. zawar∏ umow´ z RCI BITBANK na wykonanie us∏ug serwisowych w imieniu 
Softbank S.A. i IBM na rzecz PKO BP S.A. 

10 maja 2000 r. Softbank S.A. zawar∏ umow´ z RCI BITBANK na wykonanie na rzecz Softbank S.A. prac wynikajàcych
z umowy g∏ównej zawartej przez Softbank S.A. z bankiem PKO BP S.A. w zakresie cz´Êci oprogramowania systemu 
Cesar, stanowiàcej Za∏àcznik Nr 12 do umowy serwisowej zawartej pomi´dzy PKO BP i Softbank dodany aneksem dnia
16 marca 2000 roku. RCI BITBANK zobowiàza∏ si´ do wykonania m.in. oprogramowania w systemie 03/390. Termin wy-
konania prac zosta∏ okreÊlony na dzieƒ 31 grudnia 2000 r. Z chwilà wykonania umowy RCI BITBANK zobowiàza∏ si´ do
przeniesienia na Softbank S.A. wszelkich majàtkowych praw autorskich do oprogramowania oraz dokumentacji oraz upo-
wa˝nienia Softbank S.A. do dysponowania tymi prawami pod warunkiem zap∏aty okreÊlonego wynagrodzenia. WartoÊç
transakcji wynosi oko∏o 1.000.000 PLN. 

W dniu 7 grudnia 2000 r. zosta∏a podj´ta Uchwa∏a Nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Softbank Serwis
Sp. z o.o. w sprawie po∏àczenia ze spó∏kami Regionalne Centrum Informatyki BITBANK Sp. z o.o. z siedzibà w Rzeszo-
wie, Bankowe Przedsi´biorstwo Informatyczne Sp. z o.o. z siedzibà w Opolu, OÊrodek Informatyki i Doradztwa Sp. z o.o.
z siedzibà w Zielonej Górze. Na mocy tej uchwa∏y spó∏ka Softbank Serwis Sp. z o.o. po∏àczy∏a si´ z wy˝ej wymienionymi
spó∏kami poprzez przeniesienie ca∏ego majàtku tych˝e spó∏ek na Softbank Serwis Sp. z o.o. w zamian za udzia∏y, które
Softbank Serwis Sp. z o.o. wyda∏ wspólnikom przejmowanych spó∏ek. W dniu 18 grudnia 2000 roku Sàd Rejonowy
w Gdaƒsku, XII Wydzia∏ Gospodarczy Rejestrowy wyda∏ postanowienie w sprawie zarejestrowania podwy˝szonego kapita-
∏u zak∏adowego Softbank Serwis Sp. z o.o., który na ten dzieƒ wynosi 10.854.500,00 z∏.

Udzia∏y w podwy˝szonym kapitale zak∏adowym zosta∏y wydane dotychczasowym wspólnikom spó∏ek Regionalne Cen-
trum Informatyki BITBANK Sp. z o.o., Bankowe Przedsi´biorstwo Informatyczne Sp. z o.o., OÊrodek Informatyki i Doradz-
twa Sp. z o.o.

Bankowe Przedsi´biorstwo Informatyczne Sp. z o.o.
Bankowe Przedsi´biorstwo Informatyczne Sp. z o. o. (zwana dalej „BPI”) z siedzibà w Opolu zosta∏a zawiàzana przez

Narodowy Bank Polski w 1994 roku. W dniu 31 grudnia 1998 roku Emitent zawar∏ z NBP umow´ dotyczàcà zakupu
100% udzia∏ów w BPI. Umowa ta wesz∏a w ˝ycie w dniu 28 stycznia 1999 roku po otrzymaniu zawiadomienia, i˝ UOKiK
nie zg∏asza zastrze˝eƒ do zamiaru ∏àczenia polegajàcego na nabyciu przez Emitenta udzia∏ów w BPI w iloÊci powodujà-
cej przekroczenie 50% g∏osów na Zgromadzeniu Wspólników. Przedmiotem dzia∏alnoÊci BPI jest przetwarzanie danych,
reprodukcja komputerowych noÊników informacji, produkcja komputerów i innych urzàdzeƒ do przetwarzania informacji,
sprzeda˝ hurtowa maszyn i urzàdzeƒ biurowych, sprzeda˝ detaliczna, przetwarzanie danych, bazy danych, obs∏uga i na-
prawa maszyn biurowych, ksi´gowych i liczàcych, pozosta∏a dzia∏alnoÊç zwiàzana z informatykà, doradztwo w zakresie
dzia∏alnoÊci zwiàzanej z prowadzeniem interesów i zarzàdzania, rachunkowoÊç, ksi´gowoÊç i kontrola ksiàg, wynajem
maszyn i sprz´tu biurowego ∏àcznie ze sprz´tem komputerowym, badania i analizy techniczne, kursy zawodowe, us∏ugi
telekomunikacyjne. Kapita∏ zak∏adowy BPI wynosi 367.300 z∏otych. W stosunku do BPI Emitent jest Jednostkà Domi-
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nujàcà posiadajàc 100% udzia∏ów i g∏osów na Zgromadzeniu Wspólników BPI. W sk∏ad Rady Nadzorczej BPI wchodzi
Adam Pó∏grabia, który jest cz∏onkiem Zarzàdu Softbank S.A. BPI zosta∏a obj´ta skonsolidowanym sprawozdaniem finan-
sowym Emitenta za rok 1999. 

29 lutego 2000 r. Softbank S.A. zawar∏ umow´ z BPI na wykonanie us∏ug serwisowych w imieniu Softbank S.A. i IBM
na rzecz PKO BP S.A. Tego samego dnia Softbank S.A. zawar∏ tak˝e umow´ partnerskà z BPI, która zobowiàzuje BPI do
realizacji w imieniu Softbank S.A. us∏ug informatycznych oraz realizacj´ dodatkowych us∏ug zlecanych przez Softbank S.A.
Umowa zawarta zosta∏a na jeden rok, przed∏u˝a si´ jednak automatycznie na kolejne roczne okresy, o ile ˝adna ze stron
nie wypowie umowy pisemnie na 90 dni przed jej wygaÊni´ciem. Prawo do wypowiedzenia przys∏uguje ka˝dej ze stron na
koniec kwarta∏u, jeÊli zachodzi niemo˝liwoÊç wywiàzania si´ przez drugà stron´ z jej obowiàzków i stan taki utrzymuje si´
przez 90 dni.

W dniu 7 grudnia 2000 r. zosta∏a podj´ta Uchwa∏a Nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Softbank Serwis
Sp. z o.o. w sprawie po∏àczenia ze spó∏kami Regionalne Centrum Informatyki BITBANK Sp. z o.o. z siedzibà w Rzeszo-
wie, Bankowe Przedsi´biorstwo Informatyczne Sp. z o.o. z siedzibà w Opolu, OÊrodek Informatyki i Doradztwa Sp. z o.o.
z siedzibà w Zielonej Górze. Na mocy tej uchwa∏y spó∏ka Softbank Serwis Sp. z o.o. po∏àczy∏a si´ z wy˝ej wymienionymi
spó∏kami poprzez przeniesienie ca∏ego majàtku tych˝e spó∏ek na Softbank Serwis Sp. z o.o. w zamian za udzia∏y, które
Softbank Serwis Sp. z o.o. wyda∏ wspólnikom przejmowanych spó∏ek. W dniu 18 grudnia 2000 roku Sàd Rejonowy
w Gdaƒsku, XII Wydzia∏ Gospodarczy Rejestrowy wyda∏ postanowienie w sprawie zarejestrowania podwy˝szonego kapita-
∏u zak∏adowego Softbank Serwis Sp. z o.o., który na ten dzieƒ wynosi 10.854.500,00 z∏.

Udzia∏y w podwy˝szonym kapitale zak∏adowym zosta∏y wydane dotychczasowym wspólnikom spó∏ek Regionalne Cen-
trum Informatyki BITBANK Sp. z o.o., Bankowe Przedsi´biorstwo Informatyczne Sp. z o.o., OÊrodek Informatyki i Doradz-
twa Sp. z o.o.

Softbank Serwis Sp. z o.o.
Softbank Serwis Sp. z o.o., dawne Bankowe Systemy Informatyczne Sp. z o.o. (zwana dalej „BSI”) zosta∏a zawiàza-

na przez Narodowy Bank Polski w 1994 roku w Gdaƒsku. W dniu 31 grudnia 1998 roku Emitent zawar∏ z NBP umow´
dotyczàcà zakupu 100% udzia∏ów w BSI. Umowa ta wesz∏a w ˝ycie w dniu 28 stycznia 1999 roku po otrzymaniu zawia-
domienia, i˝ UOKiK nie zg∏asza zastrze˝eƒ do zamiaru ∏àczenia polegajàcego na nabyciu przez Spó∏k´ udzia∏ów w BSI 
iloÊci powodujàcej przekroczenie 50% g∏osów na zgromadzeniu wspólników BSI. Przedmiotem dzia∏alnoÊci BSI jest repro-
dukcja komputerowych noÊników informacji, produkcja komputerów i innych urzàdzeƒ do przetwarzania informacji, sprze-
da˝ hurtowa maszyn i urzàdzeƒ biurowych, sprzeda˝ detaliczna, sprzeda˝ detaliczna prowadzona poza siecià sklepowà,
wynajem nieruchomoÊci w∏asnych lub dzier˝awionych, doradztwo w zakresie sprz´tu komputerowego, doradztwo w zakre-
sie oprogramowania i dostarczania oprogramowania, przetwarzanie danych, bazy danych, obs∏uga i naprawa maszyn 
biurowych, ksi´gowych i liczàcych, pozosta∏a dzia∏alnoÊç zwiàzana z informatykà, doradztwo w zakresie dzia∏alnoÊci zwià-
zanej z prowadzeniem interesów i zarzàdzania, rachunkowoÊç, ksi´gowoÊç i kontrola ksiàg, doradztwo podatkowe, wyna-
jem maszyn i sprz´tu biurowego ∏àcznie ze sprz´tem komputerowym, badania i analizy techniczne, kursy zawodowe. Ka-
pita∏ zak∏adowy BSI wynosi 500.500 z∏otych. W stosunku do BSI Softbank S.A. jest Jednostkà Dominujàcà posiadajàc
100% udzia∏ów i g∏osów na zgromadzeniu wspólników BSI. BSI zosta∏a obj´ta skonsolidowanym sprawozdaniem finan-
sowym Emitenta za rok 1999.

Jaros∏aw Ogorza∏ek, cz∏onek Zarzàdu Softbank, wchodzi w sk∏ad Rady Nadzorczej Softbank Serwis Sp. z o.o.

23 listopada 1999 r. Softbank S.A. zawar∏ umow´ z BSI na dostaw´, instalacj´ i uruchomienie oprogramowanie 
LOTUS NOTES DOMINO i na przeprowadzenie szkoleƒ pracowników Softbank S.A. WartoÊç umowy wynosi 26.620 USD.

22 grudnia 1999 r. Softbank S.A. zawar∏ umow´ licencyjnà, na mocy której otrzyma∏ od BSI nie wy∏àczne prawo do
korzystania z oprogramowania Helpdesk v. 3,0. Op∏ata licencyjna wynosi 40.000 z∏. 15 maja 2000 r. Softbank S.A. za-
war∏ umow´ podwykonawczà z BSI na wykonanie us∏ug zwiàzanych z outsourcingiem systemów informatycznych Stoczni
Pó∏nocnej S.A. WartoÊç umowy wynosi 115.000 z∏.

W dniu 7 grudnia 2000 r. zosta∏a podj´ta Uchwa∏a Nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Softbank Serwis
Sp. z o.o. w sprawie po∏àczenia ze spó∏kami Regionalne Centrum Informatyki BITBANK Sp. z o.o. z siedzibà w Rzeszo-
wie, Bankowe Przedsi´biorstwo Informatyczne Sp. z o.o. z siedzibà w Opolu, OÊrodek Informatyki i Doradztwa Sp. z o.o.
z siedzibà w Zielonej Górze. Na mocy tej uchwa∏y spó∏ka Softbank Serwis Sp. z o.o. po∏àczy∏a si´ z wy˝ej wymienionymi
spó∏kami poprzez przeniesienie ca∏ego majàtku tych˝e spó∏ek na Softbank Serwis Sp. z o.o. w zamian za udzia∏y, które
Softbank Serwis Sp. z o.o. wyda∏ wspólnikom przejmowanych spó∏ek. W dniu 18 grudnia 2000 roku Sàd Rejonowy
w Gdaƒsku, XII Wydzia∏ Gospodarczy Rejestrowy wyda∏ postanowienie w sprawie zarejestrowania podwy˝szonego kapita-
∏u zak∏adowego Softbank Serwis Sp. z o.o., który na ten dzieƒ wynosi 10.854.500,00 z∏.

Udzia∏y w podwy˝szonym kapitale zak∏adowym zosta∏y wydane dotychczasowym wspólnikom spó∏ek Regionalne Cen-
trum Informatyki BITBANK Sp. z o.o., Bankowe Przedsi´biorstwo Informatyczne Sp. z o.o., OÊrodek Informatyki i Doradz-
twa Sp. z o.o.
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OÊrodek Informatyki i Doradztwa Sp. z o.o.
OÊrodek Informatyki i Doradztwa Sp. z o.o. (zwana dalej „OID”) z siedzibà w Zielonej Górze zosta∏a zawiàzana przez

Narodowy Bank Polski w 1994 roku. W dniu 31 grudnia 1998 roku Emitent zawar∏ z NBP umow´ dotyczàca zakupu 100%
udzia∏ów w OID. Umowa ta wesz∏a w ˝ycie w dniu 28 stycznia 1999 roku po otrzymaniu zawiadomienia, i˝ UOKiK nie zg∏a-
sza zastrze˝eƒ do zamiaru ∏àczenia polegajàcego na nabyciu przez Spó∏k´ udzia∏ów w kapitale zak∏adowym spó∏ki OID
w iloÊci powodujàcej przekroczenie 50% g∏osów na zgromadzeniu wspólników OID. Przedmiotem dzia∏alnoÊci OID jest pro-
wadzenie wszelkiej dzia∏alnoÊci wytwórczej, handlowej i us∏ugowej na rachunek w∏asny lub w poÊrednictwie w bran˝ach
wed∏ug klasyfikacji GUS, w tym g∏ównie zwiàzanej z informatykà. Kapita∏ zak∏adowy OID wynosi 801.800 z∏otych. Emitent
jest Jednostkà Dominujàcà w stosunku do OID posiadajàc 100% udzia∏ów i g∏osów na zgromadzeniu wspólników OID.
W sk∏ad Rady Nadzorczej OID wchodzi Jaros∏aw Ogorza∏ek, który jest cz∏onkiem Zarzàdu Softbank S.A. OID zosta∏a obj´-
ta skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Emitenta za rok 1999.

29 lutego 2000 r. Softbank S.A. zawar∏ umow´ z OID na wykonanie us∏ug serwisowych w imieniu Softbank S.A. i IBM
na rzecz PKO BP S.A. 

Tego samego dnia Softbank S.A. zawar∏ tak˝e umow´ partnerskà z OID zobowiàzujàcà OID do realizacji w imieniu 
Softbank S.A. us∏ug informatycznych oraz realizacj´ dodatkowych us∏ug zlecanych przez Softbank S.A. Umowa zawarta
zosta∏a na jeden rok, przed∏u˝a si´ jednak automatycznie na kolejne roczne okresy, o ile ˝adna ze stron nie wypowie
umowy pisemnie na 90 dni przed jej wygaÊni´ciem. Prawo do wypowiedzenia przys∏uguje ka˝dej ze stron na koniec kwar-
ta∏u, jeÊli zachodzi okolicznoÊç niemo˝liwoÊci wywiàzania si´ przez drugà stron´ z jej obowiàzków i stan taki utrzymuje
si´ przez 90 dni.

W dniu 7 grudnia 2000 r. zosta∏a podj´ta Uchwa∏a Nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Softbank Serwis
Sp. z o.o. w sprawie po∏àczenia ze spó∏kami Regionalne Centrum Informatyki BITBANK Sp. z o.o. z siedzibà w Rzeszo-
wie, Bankowe Przedsi´biorstwo Informatyczne Sp. z o.o. z siedzibà w Opolu, OÊrodek Informatyki i Doradztwa Sp. z o.o.
z siedzibà w Zielonej Górze. Na mocy tej uchwa∏y spó∏ka Softbank Serwis Sp. z o.o. po∏àczy∏a si´ z wy˝ej wymienionymi
spó∏kami poprzez przeniesienie ca∏ego majàtku tych˝e spó∏ek na Softbank Serwis Sp. z o.o. w zamian za udzia∏y, które
Softbank Serwis Sp. z o.o. wyda∏ wspólnikom przejmowanych spó∏ek. W dniu 18 grudnia 2000 roku Sàd Rejonowy
w Gdaƒsku, XII Wydzia∏ Gospodarczy Rejestrowy wyda∏ postanowienie w sprawie zarejestrowania podwy˝szonego kapita-
∏u zak∏adowego Softbank Serwis Sp. z o.o., który na ten dzieƒ wynosi 10.854.500,00 z∏. Udzia∏y w podwy˝szonym kapi-
tale zak∏adowym zosta∏y wydane dotychczasowym wspólnikom spó∏ek Regionalne Centrum Informatyki BITBANK 
Sp. z o.o., Bankowe Przedsi´biorstwo Informatyczne Sp. z o.o., OÊrodek Informatyki i Doradztwa Sp. z o.o.

Centrum Rozwiàzaƒ Mened˝erskich S.A.
Centrum Rozwiàzaƒ Mened˝erskich S.A. (zwana dalej „CRM”) z siedzibà w Warszawie zosta∏a zawiàzana w 1998 ro-

ku. W dniu 21 sierpnia 1998 roku zosta∏o dokonane podwy˝szenie kapita∏u CRM z kwoty 100.000 z∏otych do kwoty
667.000 z∏otych w drodze emisji Akcji imiennych serii B. Akcje serii B objà∏ Softbank S.A. w iloÊci 500.000 akcji, co 
da∏o Softbank S.A. 75% akcji i g∏osów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Dnia 10 paêdziernika 2000 r. zosta∏o za-
rejestrowane podwy˝szenie kapita∏u akcyjnego CRM. Kapita∏ akcyjny wynosi 980 000 z∏ i dzieli si´ na 980.000 akcji
imiennych. Softbank S.A. posiada obecnie 57,9% akcji CRM i tyle samo g∏osów na Walnym Zgromadzeniu. 

W sk∏ad Rady Nadzorczej CRM wchodzi cz∏onek Zarzàdu Softbank S.A. – Marek Komosa. Przedmiotem dzia∏alnoÊci
CRM jest dzia∏alnoÊç wydawnicza, reprodukcja zapisanych noÊników informacji, obs∏uga nieruchomoÊci w∏asnych lub
dzier˝awionych, wynajem nieruchomoÊci, doradztwo w zakresie sprz´tu komputerowego i oprogramowania, przetwarza-
nie danych, bazy danych, pozosta∏a dzia∏alnoÊç zwiàzana z informatykà, prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w dzie-
dzinie nauk przyrodniczych, spo∏ecznych i humanistycznych, doradztwo w zakresie dzia∏alnoÊci zwiàzanej z prowadzeniem
interesów i zarzàdzania, z wy∏àczeniem doradztwa prawnego, dzia∏alnoÊç w zakresie architektury, in˝ynierii i pokrewne
doradztwo techniczne, rekrutacja pracowników i pozyskiwanie personelu, szkolenie dla doros∏ych i pozosta∏e formy
kszta∏cenia. W stosunku do CRM Softbank S.A. jest Jednostkà Dominujàcà. CRM zosta∏o obj´te skonsolidowanym spra-
wozdaniem finansowym Emitenta za rok 1999. 

2 sierpnia 1999 r. Softbank S.A. zawar∏ umow´ podwykonawczà ze spó∏kà Centrum Rozwiàzaƒ Mened˝erskich z sie-
dzibà w Warszawie na wykonanie jednego z etapów informatyzacji Urz´du Nadzoru nad Ubezpieczeniami Zdrowotnymi
o wartoÊci 38 250 PLN.

Agencja Wydawnicza i Marketingowa „Mediabank” S.A.
Agencja Wydawnicza i Marketingowa „Mediabank” S.A. (zwana dalej „Mediabank”) z siedzibà w Warszawie utworzo-

na w 1992 roku. Przedmiotem dzia∏alnoÊci Mediabank jest prowadzenie dzia∏alnoÊci gospodarczej w obrocie krajowym
i za granicà na rachunek w∏asny i w poÊrednictwie, w tym: prowadzenie dzia∏alnoÊci wydawniczej i informacyjnej propa-
gujàcej wszelkà dzia∏alnoÊç bankowà, w szczególnoÊci wydawanie profesjonalnego miesi´cznika dla potrzeb Êrodowiska
bankowego, prowadzenie dzia∏alnoÊci us∏ugowej i szkoleniowej, szczególnie w zakresie reklamy i promocji bankowoÊci
oraz wymiany informacji, prowadzenie dzia∏alnoÊci handlowej, produkcyjnej w zakresie artyku∏ów przemys∏owych, poÊred-
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nictwa i obrotu nieruchomoÊciami, a tak˝e dzia∏alnoÊci budowlanej i developerskiej, us∏ugi agencyjne i przedstawiciel-
skie na rzecz krajowych i zagranicznych podmiotów gospodarczych. Kapita∏ akcyjny wynosi 150.000 z∏otych i dzieli si´ na
1.500 akcji imiennych, o wartoÊci nominalnej 100 z∏otych ka˝da. Emitent posiada 1000 akcji Mediabank o ∏àcznej war-
toÊci nominalnej 100.000 z∏otych, co stanowi 66,6% wartoÊci kapita∏u akcyjnego i uprawnia do wykonywania 66,6% ogól-
nej liczby g∏osów na Walnym Zgromadzeniu. W sk∏ad Rady Nadzorczej Mediabank wchodzi Jaros∏aw Ogorza∏ek, cz∏onek
Zarzàdu Softbank S.A. „Mediabank” zosta∏a obj´ta skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za rok 1998, 1999.
W stosunku do „Mediabank” S.A. Emitent jest Jednostkà Dominujàcà.

Bielpolsoft Joint Venture
Bielpolsoft Joint Venture (zwana dalej „Bielpolsoft J.V.”) z siedzibà w Republice Bia∏orusi jest spó∏kà akcyjnà powsta-

∏à z przekszta∏cenia spó∏ki Bielsoftbank Sp. z o.o., za∏o˝onej w 1993 roku, w której Softbank S.A. posiada∏ 49% udzia-
∏ów w kapitale zak∏adowym. Bielpolsoft J.V. zosta∏a wpisana do ogólnorepublikaƒskiego rejestru przedsi´biorstw z inwe-
stycjami zagranicznymi w dniu 10 grudnia 1996 roku na mocy Uchwa∏y Nr 12 z dnia 9 grudnia 1996 roku Ministerstwa
Mi´dzynarodowych Kontaktów Gospodarczych Republiki Bia∏oruÊ, pod numerem 546. Przedmiotem dzia∏alnoÊci Bielpol-
soft J.V. jest prowadzenie dzia∏alnoÊci w zakresie, w jakim nie jest to zabronione przez ustawodawstwo Bia∏orusi w tym:
opracowywanie, zakup, dostawa i wdra˝anie najnowszych technologii umo˝liwiajàcych tworzenie skomputeryzowanych
systemów rozliczeƒ i kredytowania, monta˝ i prace monta˝owo-rozruchowe Êrodków komputerowych, lokalnych sieci ob-
liczeniowych, wyposa˝enia bankowego, Êrodków do przekazu danych, a nadto prowadzenie dzia∏alnoÊci szkoleniowej, ba-
dawczo-rozwojowej i handlowej w zakresie przewidzianym w umowie spó∏ki. Kapita∏ zak∏adowy Bielpolsoft wynosi
10.200.000 rubli. Emitent w dniu 10 grudnia 1996 roku objà∏ dodatkowe udzia∏y w Bielpolsoft J.V. posiadajàc aktualnie
85% udzia∏ów w kapitale zak∏adowym tej spó∏ki, o ∏àcznej wartoÊci nominalnej 8.670.000 rubli. Bielpolsoft J.V. nie zo-
sta∏a obj´ta skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym z uwagi na sytuacj´ gospodarczà na Bia∏orusi i brak jakich-
kolwiek danych finansowych za lata 1997, 1998 i 1999. W stosunku do „Bielpolsoft” J.V. Softbank S.A. jest Jednostkà
Dominujàcà. 

Besta Sp. z o.o.
Besta Sp. z o.o. z siedzibà w Warszawie zosta∏a utworzona w 1998 roku. Softbank S.A. objà∏ udzia∏y stanowiàce

33,3% kapita∏u zak∏adowego i uprawniajàce do wykonywania 33,3% ogólnej liczby g∏osów na Zgromadzeniu Wspólników.
Kapita∏ zak∏adowy Besta Sp. z o.o. wynosi 4.573.650 z∏otych. W sk∏ad Rady Nadzorczej Besta Sp. z o.o. wchodzi Marek
Komosa, cz∏onek Zarzàdu Softbank S.A. Przedmiotem dzia∏alnoÊci Besta Sp. z o.o. jest dzia∏alnoÊç pomocnicza zwiàza-
na z ubezpieczeniami i funduszem emerytalno-rentowym, badanie rynku i opinii publicznej, doradztwo w zakresie dzia∏al-
noÊci zwiàzanej z prowadzeniem interesów i zarzàdzaniem, dzia∏alnoÊç wydawnicza, poligrafia i dzia∏alnoÊç us∏ugowa
zwiàzana z poligrafià, reprodukcja zapisanych noÊników informacji, przetwarzanie danych, bazy danych, doradztwo w za-
kresie oprogramowania i dostarczania oprogramowania, reklama, rekrutacja pracowników i pozyskiwanie personelu, dzia-
∏alnoÊç zwiàzana z t∏umaczeniami i us∏ugami sekretarskimi. Besta Sp. z o.o. zosta∏a obj´ta skonsolidowanym sprawoz-
daniem finansowym Emitenta za 1998 i 1999 rok. Besta sp. z o.o. jest Jednostkà Stowarzyszonà.

Marek Komosa wchodzàcy w sk∏ad Zarzàdu Softbank jest cz∏onkiem Rady Nadzorczej Besta Sp. z o.o.

Emitent w dniu 2 grudnia 1998 roku zawar∏ z Besta Sp. z o.o. umow´, której przedmiotem by∏a dostawa i komplet-
ne wyposa˝enie Besta Sp. z o.o. w sprz´t informatyczny wraz z oprogramowaniem. Op∏ata za dostarczony przez Emiten-
ta sprz´t, jego instalacj´ oraz licencje wynios∏a 12.621.572,66 z∏. Emitent dodatkowo zobowiàza∏ si´ do Êwiadczenia
us∏ug integracyjno-wdro˝eniowych oraz us∏ug doradczych przy wyborze przez Besta Sp. z o.o. sprz´tu informatycznego
i oprogramowania. Dodatkowa op∏ata za Êwiadczenie tych us∏ug w okresie 12 miesi´cy wynios∏a 381.013,97 z∏. Na do-
starczony sprz´t oraz oprogramowanie Emitent udzieli∏ gwarancji. 

Zak∏ad Us∏ug Informatycznych Novum Sp. z o.o.
Zak∏ad Us∏ug Informatycznych Novum Sp. z o.o. (zwana dalej „Novum Sp. z o.o.”) z siedzibà w ¸om˝y zosta∏a 

za∏o˝ona w 1991 roku. Dnia 31 grudnia 1998 roku zosta∏a zawarta umowa pomi´dzy wspólnikami Novum Sp. z o.o.
a Softbank S.A. na podstawie której Softbank S.A. naby∏ 51% udzia∏ów uprawniajàcych do 51% g∏osów na zgromadze-
niu wspólników Novum Sp. z o.o. W dniu 22 stycznia 1999 r. UOKiK wyda∏ decyzj´, w której nie zg∏osi∏ zastrze˝eƒ do
zamiaru ∏àczenia polegajàcego na nabyciu przez Softbank S.A. udzia∏ów w kapitale zak∏adowym Novum Sp. z o.o. w ilo-
Êci powodujàcej przekroczenie 50% g∏osów na zgromadzeniu wspólników tej spó∏ki. Przedmiotem dzia∏alnoÊci Novum
Sp. z o.o. jest dzia∏alnoÊç gospodarcza, us∏ugowa, produkcyjna i handlowa, w szczególnoÊci w zakresie informatyki
i elektroniki, w tym importu i eksportu. Kapita∏ zak∏adowy Novum Sp. z o.o. wynosi 500.400 z∏. Novum Sp. z o.o. 
zosta∏a obj´ta skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Emitenta za rok 1999. W stosunku do Novum Sp. z o.o.
Softbank S.A. jest Jednostkà Dominujàcà.

14 paêdziernika 1999 r. Softbank S.A. zawar∏ umow´ licencyjnà ze spó∏kà Novum Sp. z o.o. na SYSTEM NOVUM
BANK 4 gl z prawem udzielenia sublicencji Bankowi Gospodarki ˚ywnoÊciowej S.A., op∏ata za korzystanie z systemu
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w jednej jednostce banku wynosi 3.850 ECU. odpowiedzialnoÊç Softbank S.A. z tytu∏u gwarancji wynikajàca z art.
577–582 kodeksu cywilnego zosta∏a wy∏àczona. Softbank S.A. nie ponosi tak˝e odpowiedzialnoÊci za szkod´ powsta∏à
ze wzgl´du na b∏àd w licencjonowanym produkcie. WysokoÊç kary umownej p∏atnej przez Softbank S.A. zosta∏a ograni-
czona do op∏aty za licencj´.

SAWAN Grupa Softbank S.A.
SAWAN Grupa Softbank S.A. (zwana dalej „Sawan S.A.”) z siedzibà w Krakowie powsta∏a z przekszta∏cenia spó∏ki

Przedsi´biorstwo Us∏ug Informatycznych Sawan-Softnet Sp. z o.o. w spó∏k´ akcyjnà w 1999 roku. Na podstawie umów
z akcjonariuszami Sawan S.A. Softbank S.A. naby∏ w 1999 roku 51% akcji Sawan S.A. uprawniajàcych do wykonywania
51% g∏osów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. UOKiK w decyzji z dnia 3 lutego 1999 roku nie zg∏osi∏ zastrze˝eƒ
do zamiaru ∏àczenia polegajàcego na nabyciu przez Softbank S.A. akcji w kapitale akcyjnym SAWAN S.A. w iloÊci powo-
dujàcej przekroczenie 50% g∏osów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy tej spó∏ki. Przedmiotem dzia∏alnoÊci Sawan
S.A. jest wytwarzanie oprogramowania komputerowego, Êwiadczenie us∏ug w zakresie projektowania systemów kompu-
terowych, Êwiadczenie us∏ug doradczych i szkoleniowych w zakresie sprz´tu i oprogramowania komputerowego, konser-
wacji i utrzymywania w ruchu systemów komputerowych, przetwarzanie danych, prowadzenie dzia∏alnoÊci badawczo-roz-
wojowej w zakresie techniki, technologii i informatyki, Êwiadczenie us∏ug poÊrednictwa w sprzeda˝y maszyn biurowych,
urzàdzeƒ elektrycznych i sprz´tu komputerowego, Êwiadczenie us∏ug poÊrednictwa w zakresie sprzeda˝y i licencjonowa-
nia oprogramowania komputerowego, import urzàdzeƒ elektrycznych, elektronicznych i sprz´tu komputerowego, eksport
towarów i us∏ug Êwiadczonych przez spó∏k´, prowadzenie dzia∏alnoÊci handlowej w zakresie maszyn biurowych, urzàdzeƒ
elektronicznych i sprz´tu komputerowego, Êwiadczenie us∏ug przedstawicielskich i agencyjnych. Kapita∏ akcyjny Sawan
S.A. wynosi 100.000 z∏otych. W sk∏ad Rady Nadzorczej Sawan S.A. wchodzà nast´pujàcy cz∏onkowie Zarzàdu Emitenta:
Marek Komosa i Robert Fràczek. Spó∏ka zosta∏a obj´ta skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Emitenta za rok
1999. W stosunku do Sawan S.A. Softbank S.A. jest Jednostkà Dominujàcà.

16 czerwca 1999 r. Softbank S.A. zawar∏ umow´ o wspó∏pracy ze spó∏kà Sawan Grupa Softbank S.A. z siedzibà
w Krakowie przy wykonaniu projektu na rzecz PZU S.A. Sawan S.A. udost´pnia na jej podstawie Emitentowi swoje zaso-
by ludzkie. Umowa mo˝e zostaç rozwiàzana, jeÊli jedna ze stron staje si´ niewyp∏acalna lub naruszy obowiàzki wynikajà-
ce z umowy i nie usunie naruszeƒ w terminie 30 dni.

16 sierpnia 1999 r. Softbank S.A. zawar∏ umow´ ze spó∏kà Sawan Grupa Softbank S.A. na dostarczenie narz´dzi
komputerowych Oracle oraz udzielenie licencji na dostarczone oprogramowanie dla Urz´du Nadzoru nad Ubezpieczenia-
mi Zdrowotnymi. WartoÊç transakcji wynosi 108.330 USD. Kary umowne przewidziane dla obu stron nie mogà przekro-
czyç 50% wartoÊci netto ca∏ego kontraktu. Strona odst´pujàca od umowy bezpodstawnie, zobowiàzana jest do zap∏ace-
nia drugiej stronie 50% kosztów przewidzianych w umowie i poniesionych przez drugà stron´ do dnia odstàpienia. 
Rozwiàzanie umowy mo˝e nastàpiç jedynie za porozumieniem stron.

SABA Grupa Softbank S.A.
SABA Grupa Softbank S.A. (zwana dalej „SABA S.A.”) z siedzibà w Bydgoszczy powsta∏a z przekszta∏cenia Przedsi´bior-

stwa Informatycznego SABA Sp. z o.o. w 1999 roku. W roku 1999 Softbank S.A. poprzez podwy˝szenie kapita∏u w SABA
S.A. objà∏ 51% akcji uprawniajàcych do wykonywania 51% g∏osów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. UOKiK w decy-
zji z dnia 20 stycznia 1999 roku nie zg∏osi∏ zastrze˝eƒ do zamiaru ∏àczenia polegajàcego na nabyciu przez Spó∏k´ akcji 
SABA S.A. w iloÊci powodujàcej przekroczenie 50% g∏osów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy tej spó∏ki. Przedmio-
tem dzia∏alnoÊci SABA S.A. jest wytwarzanie oprogramowania komputerowego, Êwiadczenie us∏ug w zakresie projektowa-
nia systemów komputerowych, Êwiadczenie us∏ug doradczych i szkoleniowych w zakresie sprz´tu i oprogramowania 
komputerowego, konserwacji i utrzymywania w ruchu systemów komputerowych, przetwarzanie danych, prowadzenie dzia-
∏alnoÊci badawczo-rozwojowej w zakresie techniki, technologii i informatyki, Êwiadczenie us∏ug poÊrednictwa w sprzeda˝y
maszyn biurowych, urzàdzeƒ elektrycznych i sprz´tu komputerowego, Êwiadczenie us∏ug poÊrednictwa w zakresie sprzeda-
˝y i licencjonowania oprogramowania komputerowego, wynajem sprz´tu komputerowego, import urzàdzeƒ elektrycznych,
elektronicznych i sprz´tu komputerowego, eksport towarów i us∏ug Êwiadczonych przez Spó∏k´, prowadzenie dzia∏alnoÊci
handlowej w zakresie maszyn biurowych, urzàdzeƒ elektronicznych i sprz´tu komputerowego, Êwiadczenie us∏ug przedsta-
wicielskich i agencyjnych. Kapita∏ akcyjny SABA S.A. wynosi 186.000 z∏otych. W sk∏ad Rady Nadzorczej SABA S.A. wcho-
dzi Robert Fràczek cz∏onek Zarzàdu Softbank S.A. Spó∏ka zosta∏a obj´ta skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za
rok 1999. W stosunku do SABA S.A. Emitent jest Jednostkà Dominujàcà. We wrzeÊniu 1999 r. Softbank S.A. zawar∏ 
porozumienie ze spó∏kà Saba S.A., na mocy którego Saba S.A. zwróci si´ do ING Barrings w celu udzielenia gwarancji na
zabezpieczenie sp∏aty kredytu w wysokoÊci 250.000 z∏. Okres gwarancji bankowej mo˝e wynieÊç maksymalnie 2 lata.

Centrum Rozliczeƒ Transakcji Internetowych S.A.
Centrum Rozliczeƒ Transakcji Internetowych S.A. z siedzibà w Warszawie powsta∏o na podstawie umowy zawiàzania

spó∏ki akcyjnej zawartej pomi´dzy Interia PL S.A., Prokom Internet S.A., Softbank S.A. i TP Internet Sp. z o.o. Kapita∏ 
akcyjny spó∏ki wynosi 200.000 PLN. Softbank S.A. objà∏ 5.000 Akcji serii A o wartoÊci 50.000 PLN, co daje mu 25% 
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kapita∏u akcyjnego. Akcje sà imienne, ka˝da z Akcji serii A uprawnia do dwóch g∏osów na Walnym Zgromadzeniu. W umo-
wie zastrze˝one zosta∏o prawo pierwokupu dla akcjonariuszy w stosunku do akcji sprzedawanych przez pozosta∏ych 
akcjonariuszy. Wszyscy wspólnicy obj´li równà iloÊç akcji. 

Przedmiotem dzia∏alnoÊci spó∏ki jest Êwiadczenie us∏ug teleinformatycznych zwiàzanych z rozliczaniem operacji p∏at-
niczych o wartoÊciach portmonetkowych powstajàcych przy wykonywaniu umów sprzeda˝y w obrocie w handlu elektronicz-
nym, a tak˝e wytwarzanie oprogramowania, Êwiadczenie us∏ug doradczych oraz organizacj´ szkoleƒ zwiàzanych z wy˝ej
opisanymi operacjami p∏atniczymi. Spó∏ka Centrum Rozliczeƒ Internetowych nie by∏a dotychczas obj´ta skonsolidowanym
sprawozdaniem finansowym Emitenta. 

Internet Data Systems S.A.
Internet Data Systems S.A. z siedzibà w Warszawie powsta∏a z przekszta∏cenia Internet Data Systems Sp. z o.o. w spó∏-

k´ akcyjnà. Przedmiotem dzia∏alnoÊci spó∏ki jest prowadzenie dzia∏alnoÊci produkcyjnej, handlowej, eksportowej i importo-
wej oraz us∏ugowej na rachunek w∏asny lub osób trzecich krajowych i zagranicznych w zakresie: telekomunikacji, informa-
tyki, edukacji, pomocy naukowych i dydaktycznych, oprogramowania, wydawnictwa, sprz´tu komputerowego i telekomuni-
kacyjnego, multimediów, reklamy, organizacji zjazdów i konferencji, sympozjów, rozrywki i dzia∏alnoÊci artystycznej, gastro-
nomii, ochrony Êrodowiska, t∏umaczeƒ, organizacji wspó∏pracy mi´dzynarodowej, doradztwa i zarzàdzania w powy˝szych
dziedzinach. Dnia 30 sierpnia 2000 r. Walne Zgromadzenie podj´∏o uchwa∏´ o podwy˝szeniu kapita∏u akcyjnego o kwot´
135.000 z∏ poprzez emisj´ 13.500 uprzywilejowanych Akcji serii C. Akcje serii C zosta∏y obj´te przez Softbank.

Uchwa∏a o podwy˝szeniu kapita∏u zosta∏a zarejestrowana 12 paêdziernika 2000 r. Kapita∏ akcyjny spó∏ki wynosi
302.500 z∏otych i dzieli si´ na 30.250 akcji imiennych. 

Softbank S.A. naby∏ na podstawie umowy sprzeda˝y akcji 3.500 Akcji serii B stanowiàcych w chwili ich nabycia 35%
kapita∏u akcyjnego spó∏ki, co obecnie stanowi 20,9% kapita∏u akcyjnego. Po zarejestrowaniu emisji Akcji serii C udzia∏
Emitenta w spó∏ce wynosi 56,2%.

Na podstawie umowy nabycia akcji 3.500 Akcji serii B Softbank S.A. udzieli∏ jednemu z akcjonariuszy opcji na sprze-
da˝ (put-option), która mo˝e byç wykonana, je˝eli Internet Data Systems S.A. po trzech latach nie b´dzie notowana na
gie∏dzie, oraz gdy iloÊç akcji posiadanych przez ww. akcjonariusza spadnie poni˝ej 10% kapita∏u akcyjnego. 

Akcjonariusz udzieli∏ natomiast Softbank S.A. opcji kupna, która mo˝e byç wykonana, je˝eli akcjonariusz nie b´dzie dzia-
∏aç w strategicznym interesie spó∏ki lub gdy przedstawiciele nie b´dà uczestniczyç aktywnie w pracach Rady Nadzorczej. Pod-
stawà jej wykonania jest uchwa∏a Rady Nadzorczej stwierdzajàca ten fakt podj´ta wi´kszoÊcià 75% wszystkich g∏osów. 

Akcjonariuszom spó∏ki, w tym Softbank S.A., przys∏uguje prawo pierwokupu akcji w proporcji do dotychczas posiada-
nych akcji. 13 czerwca 2000 r. Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyrazi∏ zgod´ na obj´cie akcji powodujàcych
przekroczenie 50% g∏osów na zgromadzeniu akcjonariuszy. 

W stosunku do Internet Data Systems S.A. Emitent jest Jednostkà Dominujàcà.

Internet Data Systems S.A. nie by∏a dotychczas obj´ta skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Emitenta.

Polska OnLine Holding S.A.
Polska OnLine Holding S.A. z siedzibà w Warszawie powsta∏a w 1998 roku. Przedmiotem dzia∏alnoÊci spó∏ki jest dzia-

∏alnoÊç naukowo-badawcza, wdro˝eniowa, doradcza w zakresie elektroniki, telekomunikacji i teleinformatyki, tworzenie
i prowadzenie mi´dzynarodowej sieci informatycznej, projektowanie, wykonywanie oraz prowadzenie systemów telekomu-
nikacyjnych, w tym zak∏adanie i eksploatowanie urzàdzeƒ, linii i sieci telekomunikacyjnych, prowadzenie oÊrodków elek-
tronicznej techniki obliczeniowej, prowadzenie obs∏ugi technicznej systemów komputerowych, sprz´tu komunikacyjnego,
terminali oraz niezb´dnego w tym zakresie dodatkowego sprz´tu – a tak˝e produkcj´ druków zwiàzanych z tà dzia∏alno-
Êcià, przetwarzanie i transmisj´ danych samodzielnej sieci terminalowej, udost´pnianie systemów centralnej ∏àcznoÊci
sieci, sprzeda˝ w∏asnych i licencjonowanych programów komputerowych, Êwiadczenie us∏ug w zakresie wyszukiwania
i udost´pniania informacji, us∏ug elektronicznej archiwizacji i prowadzenia archiwów elektroniczno-informatycznych, han-
dlowej i us∏ugowej w zakresie hardware i software, prowadzenie wszelkiej innej dzia∏alnoÊci w wy˝ej wymienionym zakre-
sie. Prowadzenie handlu myÊlà technicznà i twórczoÊcià intelektualnà w sferze nowych rozwiàzaƒ technicznych i techno-
logicznych us∏ugi w zakresie prowadzenia i eksploatacji baz danych. Âwiadczenie innych us∏ug telekomunikacyjnych po
uzyskaniu stosownych zezwoleƒ. Kapita∏ akcyjny wynosi 1.368.420 z∏. 

1 grudnia 1999 Emitent naby∏ akcje spó∏ki Polska OnLine Holding S.A. stanowiàce 86,51% kapita∏u akcyjnego. War-
toÊç transakcji wynosi 2.335.746 USD. 

Umowa ta zosta∏a zawarta pod warunkiem wydania zgody przez Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na naby-
cie przez Softbank S.A. pakietu 86,51% akcji w spó∏ce Polska OnLine Holding S.A., która zosta∏a wydana 04.02.2000 r.
W stosunku do Polska OnLine Holding S.A. Softbank jest Jednostkà Dominujàcà. Polska OnLine Holding S.A. nie by∏a
dotychczas obj´ta skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Emitenta. 
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Publiczny Dost´p do Internetu Sp. z o.o.
Publiczny Dost´p do Internetu Sp. z o.o. ( „PDI”) z siedzibà w ¸odzi powsta∏a w 1994 roku. Przedmiotem dzia∏alno-

Êci PDI jest dzia∏alnoÊç handlowa obejmujàca równie˝ handel hurtowy importowanymi towarami konsumpcyjnymi, wytwór-
cza i us∏ugowa, wykonywana na rachunek w∏asny lub w poÊrednictwie, we wszystkich formach wspó∏pracy z partnerami
krajowymi i zagranicznymi, obejmujàca w szczególnoÊci us∏ugi informatyczne i informacyjne dla ludnoÊci i podmiotów 
gospodarczych, w tym równie˝ polegajàce na dostarczaniu informacji lokalnie oraz na umo˝liwianiu kontaktu elektronicz-
nego, w∏àczajàc w to poczt´ elektronicznà i dost´p interakcyjny do sieci komputerowej Internet oraz innych sieci kompu-
terowych. Przedmiot dzia∏alnoÊci PDI obejmuje równie˝ handel programami komputerowymi i sprz´tem komputerowym,
organizowanie reklamy w oparciu o sieci komputerowe, prowadzenie kursów komputerowo-informatycznych, instalowanie
sieci i systemów informatycznych.

Emitent naby∏ dotychczas (uwzgl´dniajàc nabycie istniejàcych udzia∏ów oraz obj´ciu nowo tworzonych) ∏àcznie 62,5%
udzia∏ów spó∏ki, co daje mu 62,5% g∏osów na zgromadzeniu jej wspólników. Przybli˝ona ∏àczna wartoÊç tej transakcji wy-
nosi 4.000.000 z∏.

PDI nie by∏a dotychczas obj´ta skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Emitenta.

Pik-Net Sieci Rozleg∏e Sp. z o.o.
Pik-Net Sieci Rozleg∏e Sp. z o.o. z siedzibà w Gliwicach powsta∏a w 1996 roku. Przedmiotem jej dzia∏alnoÊci jest pro-

wadzenie dzia∏alnoÊci w dziedzinie telekomunikacji – po otrzymaniu stosownych zezwoleƒ telekomunikacyjnych, udost´p-
nianie baz danych i mo˝liwoÊci korzystania z innych komputerów i sieci komputerowych, umo˝liwianie dost´pu do auto-
strad informatycznych, wykonywanie innych us∏ug informatycznych, prowadzenie us∏ug agencyjno-przedstawicielskich na
rzecz innych firm krajowych i zagranicznych, prowadzenie prac naukowych i badawczo-rozwojowych we wszelkich dziedzi-
nach, w tym w szczególnoÊci w dziedzinie informatyki i telekomunikacji oraz wdra˝anie rezultatów do praktyki, w tym ob-
rót know-how i myÊlà technicznà w kraju i za granicà, us∏ugi reklamowe, marketingowe i konsultingowe – z wy∏àczeniem
Êwiadczenia pomocy prawnej (obs∏ugi prawnej), handel sprz´tem i oprogramowaniem komputerowym. Kapita∏ zak∏adowy
wynosi 20.000 z∏. 

Umowa Sprzeda˝y Udzia∏ów Pik-Net Sieci Rozleg∏e Sp. z o.o. („Pik-Net”) zawarta zosta∏a w dniu 3 lipca 2000 r. 
pomi´dzy udzia∏owcami Pik-Net („Zbywcy”), Emitentem oraz panem Aleksandrem Leszem. 

W zamian za 10% obecnego kapita∏u Pik-Net Emitent zap∏aci∏ równowartoÊç w dolarach amerykaƒskich kwoty 1.292.494
z∏otych oraz premi´ w wysokoÊci równowartoÊci w dolarach amerykaƒskich 879.479 z∏otych. ¸àczna cena za nabycie 100%
udzia∏ów Pik-Net ustalona przez strony wynosi równowartoÊç w dolarach amerykaƒskich 12.722.913 z∏otych. 

Umowa zawarta zosta∏a m.in. pod warunkiem uzyskania zawiadomienia prezesa Urz´du Ochrony Konkurencji i Kon-
sumentów o braku zastrze˝eƒ co do planowanego nabycia przez Emitenta 100% udzia∏ów Pik-Net. 

Strony ustali∏y, ˝e cena za drugà transz´ udzia∏ów i trzecià transz´ udzia∏ów zostanie potràcona z cenà emisyjnà
85.943 obligacji serii C, które zostanà wyemitowane i zaoferowane Zbywcom lub ich nast´pcom prawnym reprezentowa-
nym przez Powiernika. 

Zgodnie z umowà panu Aleksandrowi Leszowi jako osobie fizycznej – stronie umowy przys∏uguje prawo pierwszeƒstwa
nabycia obligacji lub akcji wydanych w zamian za obligacje w przypadku zamiaru ich zbycia przez Zbywców na rzecz in-
nych osób ni˝ osoby wskazane w umowach sprzeda˝y udzia∏ów/akcji tj. Zbywców lub udzia∏owców Zbywców, podmiotów
zale˝nych od Zbywców lub udzia∏owców Zbywców, rodziny udzia∏owców Zbywców, lub osób uzgodnionych. 

Na dzieƒ 12 grudnia 2000 roku Emitent posiada 100% udzia∏ów Pik- Net.

W umowie sprzeda˝y udzia∏ów Pik-Net przewidziano równie˝, ˝e Emitent po nabyciu wszystkich udzia∏ów Pik-Net usta-
nowi program opcji mened˝erskich dla uzgodnionych pracowników Pik-Net, emitujàc m.in. w tym celu obligacje serii D. 

Nabycie obligacji serii D przez osoby obj´te programem uzale˝nione b´dzie od spe∏nienia kryterium efektywnoÊci dla
danej spó∏ki (odpowiednio Polbox, Pik-Net, Multinet). Ponadto nabycie cz´Êci obligacji serii D uzale˝nione b´dzie od war-
toÊci ceny gie∏dowej Softbank S.A. w danym roku realizacji programu.

Pik-Net Sp. z o.o. nie zosta∏ obj´ty skonsolidowanym zbadanym przez podmiot uprawniony sprawozdaniem finanso-
wym Emitenta zamieszczonym w Prospekcie.

Polbox Sp. z o.o.
Polbox Sp. z o.o. z siedzibà w Warszawie powsta∏a w 1994 roku, jej kapita∏ zak∏adowy wynosi 100.000 z∏, prowadzi

ona dzia∏alnoÊç w nast´pujàcych dziedzinach telekomunikacji po uzyskaniu odpowiednich zezwoleƒ telekomunikacyjnych,
udost´pnianie baz danych i mo˝liwoÊci korzystania z innych komputerów i sieci komputerowych, umo˝liwianie dost´pu
do autostrad informatycznych, wykonywanie innych us∏ug informatycznych, prowadzenie us∏ug agencyjno-przedstawiciel-
skich na rzecz innych firm krajowych i zagranicznych, prowadzenie prac naukowych i badawczo-rozwojowych we wszelkich
dziedzinach, w tym w szczególnoÊci w dziedzinie informatyki i telekomunikacji oraz wdra˝anie rezultatów do praktyki,
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w tym obrót know-how i myÊlà technicznà w kraju i za granicà, us∏ugi reklamowe, marketingowe i konsultingowe – z wy-
∏àczeniem Êwiadczenia pomocy prawnej (obs∏ugi prawnej), handel sprz´tem i oprogramowaniem komputerowym. 

Umowa Sprzeda˝y Udzia∏ów Polbox Sp. z o.o. („Polbox”) zawarta zosta∏a w dniu 3 lipca 2000 r. pomi´dzy udzia∏ow-
cami Polbox („Zbywcy”), Emitentem oraz panem Aleksandrem Leszem. 

W zamian za 10% obecnego kapita∏u Polbox Emitent zap∏aci∏ równowartoÊç w dolarach amerykaƒskich kwoty
3.877.615 z∏otych oraz premi´ w wysokoÊci równowartoÊci w dolarach amerykaƒskich 2.638.527,50 z∏otych. ¸àczna ce-
na za nabycie 100% udzia∏ów Polbox ustalona przez strony wynosi równowartoÊç w dolarach amerykaƒskich 38.168.739
z∏otych. Umowa zosta∏a zawarta pod warunkiem, mi´dzy innymi, uzyskania zawiadomienia prezesa Urz´du Ochrony Kon-
kurencji i Konsumentów o braku zastrze˝eƒ co do planowanego nabycia przez Emitenta 100% udzia∏ów Polbox. Strony
ustali∏y, ˝e cena za drugà transz´ udzia∏ów i trzecià transz´ udzia∏ów zostanie potràcona z cenà emisyjnà 257.828 
obligacji serii C, które zostanà wyemitowane i zaoferowane Zbywcom lub ich nast´pcom prawnym reprezentowanym 
przez Powiernika.

Na dzieƒ 12 grudnia Softbank posiada 100% udzia∏ów Polbox.

Zgodnie z umowà panu Aleksandrowi Leszowi jako osobie fizycznej – stronie umowy przys∏uguje prawo pierwszeƒstwa
nabycia obligacji lub akcji wydanych w zamian za obligacje w przypadku zamiaru ich zbycia przez Zbywców na rzecz in-
nych osób ni˝ osoby wskazane w umowach sprzeda˝y udzia∏ów/akcji tj. Zbywców lub udzia∏owców Zbywców, podmiotów
zale˝nych od Zbywców lub udzia∏owców Zbywców, rodziny udzia∏owców Zbywców lub osób uzgodnionych. 

W Umowie Sprzeda˝y Udzia∏ów Polbox przewidziano równie˝, ˝e Emitent po nabyciu wszystkich udzia∏ów Polbox usta-
nowi program opcji mened˝erskich dla uzgodnionych pracowników Polbox, emitujàc m.in. w tym celu Obligacje serii D. 

Nabycie obligacji serii D przez osoby obj´te programem uzale˝nione b´dzie od spe∏nienia kryterium efektywnoÊci dla
danej spó∏ki (odpowiednio Polbox, Pik-Net, Multinet). Ponadto nabycie cz´Êci obligacji serii D uzale˝nione b´dzie od war-
toÊci ceny gie∏dowej Softbank S.A. w danym roku realizacji programu.

Polbox Sp. z o.o. nie zosta∏ obj´ty skonsolidowanym, zbadanym przez podmiot uprawniony sprawozdaniem finanso-
wym Emitenta zamieszczonym w Prospekcie.

Multinet S.A.
Multinet S.A. z siedzibà we Wroc∏awiu utworzona zosta∏a w 1998 roku. Przedmiotem dzia∏alnoÊci Spó∏ki sà us∏ugi

niematerialne w zakresie telekomunikacji, dost´pu do sieci teleinformatycznych, a w szczególnoÊci dost´pu do Interne-
tu, oraz komercyjnych sieci komputerowych, tworzenie, utrzymywanie, udost´pnianie baz danych, doradztwa informatycz-
nego, obs∏ugi finansowej, obs∏ugi prawnej, naukowo-badawczej, obs∏ugi nauki i rozwoju techniki, nauczania zawodowe-
go, prowadzenia oÊrodków szkolenia kursowego, sprawowania opieki pozaszkolnej, doradztwa gospodarczego integracji
systemów i sieci komputerowych, i telekomunikacyjnych, us∏ugi materialne w zakresie budowy sieci telekomunikacyjnych,
dost´powych, transmisji danych, informacji gospodarczych, komputerowych, wydawnictw, produkcja i handel urzàdzenia-
mi elektronicznymi i oprogramowaniem komputerowym oraz w zakresie artyku∏ów przemys∏owych i spo˝ywczych, budowa
∏àczy i sieci telekomunikacyjnych. Kapita∏ akcyjny wynosi 8.351.300 z∏.

Przedwst´pna Umowa sprzeda˝y akcji Multinet S.A. („Multinet”) zawarta zosta∏a w dniu 3 lipca 2000 r. i zmieniona
Aneksem Nr 1 z dnia 8 sierpnia 2000 r., pomi´dzy panami Grzegorzem P. Dzikiem, Józefem H. Biegajem jako zbywcami
akcji oraz Emitentem jako nabywcà. Ponadto stronami umowy sà Aleksander Lesz w zakresie przyznanego mu prawa
pierwszeƒstwa do nabycia obligacji zamiennych na akcje Softbank S.A. lub akcji nabytych w zamian za te obligacje,
w przypadku ich zbywania przez Zbywców. Ponadto pomi´dzy Emitentem a Grzegorzem P. Dzikiem, Józefem H. Biegajem,
Proxima Capital Investment S.A.H. oraz Multinet S.A. zosta∏a zawarta umowa, w której Multinet z∏o˝y∏ szereg zapewnieƒ
dotyczàcych stanu prawnego i finansowego Spó∏ki. 

Przedwst´pna umowa sprzeda˝y akcji Multinet zosta∏a zawarta pod szeregiem warunków zawieszajàcych.

Na mocy tej umowy, nast´pca Zbywców zawar∏ z Emitentem 17 wrzeÊnia 2000 r. warunkowà Umow´ Sprzeda˝y ak-
cji Multinetu dajàcych prawo do 81,08% g∏osów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Multinet. Umowa zosta∏a zawar-
ta mi´dzy innymi pod warunkiem uzyskania zawiadomienia Prezesa Urz´du Ochrony Konkurencji i Konsumentów co do
planowanego nabycia 100% akcji Multinet przez Emitenta lub bezskutecznego up∏ywu terminu do wydania takiego zawia-
domienia. Za akcje obj´te Umowà Sprzeda˝y strony uzgodni∏y cen´ w wysokoÊci 35.041.510 z∏otych, przy czym ustalo-
no, ˝e cena ta zostanie potràcona z cenà emisyjnà 263.470 obligacji serii C o wartoÊci nominalnej 133 z∏ote ka˝da, któ-
re zostanà wyemitowane i zaoferowane Zbywcom lub ich nast´pcom prawnym reprezentowanym przez Powiernika. 

Zgodnie z umowà panu Aleksandrowi Leszowi jako osobie fizycznej – stronie umowy przys∏uguje prawo pierwszeƒstwa
nabycia obligacji lub akcji wydanych w zamian za obligacje w przypadku zamiaru ich zbycia przez Zbywców na rzecz in-
nych osób ni˝ osoby wskazane w umowach sprzeda˝y udzia∏ów/akcji tj. Zbywców lub udzia∏owców Zbywców, podmiotów
zale˝nych od Zbywców lub udzia∏owców Zbywców, rodziny udzia∏owców Zbywców lub osób uzgodnionych. 
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W umowie przedwst´pnej przewidziano równie˝, ˝e Emitent po nabyciu wszystkich akcji Multinetu ustanowi program
opcji mened˝erskich dla uzgodnionych pracowników Multinet, emitujàc m.in. w tym celu Obligacje serii D. 

Nabycie obligacji serii D przez osoby obj´te programem uzale˝nione b´dzie od spe∏nienia kryterium efektywnoÊci dla
danej spó∏ki (odpowiednio Polbox, Pik-Net, Multinet). Ponadto nabycie cz´Êci obligacji serii D uzale˝nione b´dzie od war-
toÊci ceny gie∏dowej Softbank S.A. w danym roku realizacji programu.

W dniu 4 sierpnia 2000 r. Zbywcy zawarli z Emitentem oraz ING Bank N.V., Oddzia∏ w Warszawie Umow´ Rachunku
Zastrze˝onego. Na mocy tej Umowy Emitent wp∏aci∏ 920.000 dolarów USA na rachunek zastrze˝ony prowadzony przez
ING Bank, Oddzia∏ w Warszawie. Kwota ta zabezpiecza zap∏at´ kary umownej na rzecz Zbywców, w przypadku niezreali-
zowania przez Emitenta niektórych jego obowiàzków wynikajàcych z wy˝ej opisanych umów.

Umowa sprzeda˝y pozosta∏ych akcji Multinet zawarta zosta∏a w dniu 3 lipca 2000 r. z Impel S.A. („Impel”) oraz Mul-
tinet jako udzielajàcym zapewnieƒ co do stanu Spó∏ki. Przedmiotem umowy jest sprzeda˝ przez Impel Emitentowi
158.000 Akcji serii D Multinetu, co stanowi 18,92% kapita∏u akcyjnego Multinetu.

Umowa zosta∏a zawarta pod warunkiem zawieszajàcym (i) uzyskania przez Emitenta zawiadomienia o braku zastrze-
˝eƒ Prezesa Urz´du Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie nabycia przez Emitenta akcji Multinet w iloÊci umo˝-
liwiajàcej wykonywanie ponad 50% praw g∏osu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Multinet lub, równoznacznego
z otrzymaniem zawiadomienia o braku zastrze˝eƒ, bezskutecznego up∏ywu ustawowego terminu, w którym Prezes Urz´-
du Ochrony Konkurencji i Konsumentów winien wydaç swà decyzje odnoÊnie zg∏oszonego zamiaru ∏àczenia przedsi´bior-
ców oraz (ii) nabycia przez Emitenta wszystkich akcji Multinet nale˝àcych do akcjonariuszy Multinet innych ni˝ Impel. 

Emitent zobowiàzany jest zap∏aciç Impel cen´ za akcje w wysokoÊci 8.336.706 z∏ oraz premi´ za zawarcie umowy
w wysokoÊci 4.320.524,55 z∏. 

Impel zobowiàza∏ si´ nie prowadziç dzia∏alnoÊci konkurencyjnej wobec Multinet. W przypadku naruszenia tego zobo-
wiàzania zobowiàzany b´dzie zap∏aciç kar´ umownà w wysokoÊci równowartoÊci w z∏otych 75.000 dolarów amerykaƒ-
skich z tytu∏u dokonania naruszenia zobowiàzania oraz kary umownej w wysokoÊci równowartoÊci w z∏otych 300 dolarów
amerykaƒskich za ka˝dy dzieƒ trwania naruszenia zobowiàzania. 

Na dzieƒ 20 listopada 2000 r. Softbank S.A. posiada 667.130 akcji Multinet S.A. reprezentujàcych 81,072% kapi-
ta∏u akcyjnego i g∏osów na Walnym Zgromadzeniu Multinet S.A.

Multinet Sp. z o.o. nie zosta∏ obj´ty skonsolidowanym, zbadanym przez podmiot uprawniony sprawozdaniem finanso-
wym Emitenta zamieszczonym w Prospekcie.

Zeto-Rodan Sp. z o.o. 
Zeto-Rodan Sp. z o.o. („Zeto-Rodan”) z siedzibà w Warszawie powsta∏a w 1993 roku. Przedmiotem dzia∏alnoÊci Spó∏-

ki Zeto-Rodan jest dzia∏alnoÊç us∏ugowa, produkcyjna i handlowa w zakresie informatyki i elektroniki. W szczególnoÊci
produkcj´ oprogramowania komputerowego oraz us∏ugi w zakresie konserwacji sprz´tu i oprogramowania komputerowe-
go, kompletacja sprz´tu i oprogramowania komputerowego, dostawy, instalacje, uruchamianie i obs∏uga sprz´tu wszel-
kiego rodzaju, w tym sprz´tu informatycznego, elektronicznego i mechanicznego. Skup i sprzeda˝ zarówno na rachunek
w∏asny, jak i w formie komisowej, wszelkich artyku∏ów, w tym sprzeda˝ detalicznà i hurtowà oraz komisowà urzàdzeƒ i ele-
mentów z zakresu informatyki, elektroniki, automatyki, teleinformatyki. Zeto-Rodan Êwiadczy tak˝e us∏ugi poÊrednictwa
handlowego i us∏ugi biurowe, wypo˝ycza sprz´t wszelkiego rodzaju, zajmuje si´ handlem i spedycjà towarów. Prowadzi
dzia∏alnoÊç naukowo-badawczà, wdro˝eniowà, szkoleniowà w tym wykonywanie ekspertyz, projektów, analiz, doradztwa,
konsultacji i szkoleƒ. Prowadzi tak˝e dzia∏alnoÊç w zakresie reklamy. 

Emitent w sierpniu tego roku zawar∏ umow´ okreÊlajàcà sposób nabycia 100% udzia∏ów spó∏ki Zeto-Rodan. Podpisa-
nie umowy sprzeda˝y 51% udzia∏ów nastàpi do dnia 25 wrzeÊnia 2000 r. Softbank zap∏aci za te udzia∏y 4.311.195 z∏.
Softbank zobowiàzany jest tak˝e do zap∏aty premii, której wysokoÊç ustalona zostanie do 31 czerwca 2001 roku na pod-
stawie badania bieg∏ego rewidenta. Do dnia 31 stycznia 2002 roku Softbank nab´dzie pozosta∏e 49% udzia∏ów za cen´
uzgodnionà w odr´bnej umowie. 

W celu rozliczenia ceny sprzeda˝y 51% udzia∏ów oraz premii nastàpi emisja obligacji Softbank S.A. zamiennych na akcje
Spó∏ki (cena za udzia∏y Zeto-Rodan zostanie potràcona z cenà emisyjnà 52.415 obligacji serii C). W przypadku gdyby wyso-
koÊci premii nie pokrywa∏a wartoÊç wyemitowanych na jej pokrycie obligacji, Softbank przeniesie na wspólników w∏asnoÊç
obligacji Skarbu Paƒstwa w iloÊci odpowiadajàcej wartoÊci wskazanej nadwy˝ki. JeÊli emisja obligacji zamiennych na akcje
nie dojdzie do skutku, w celu rozliczenia ceny oraz premii Softbank przeka˝e wspólnikom obligacje Skarbu Paƒstwa.

Na mocy tej umowy Softbank S.A. posiada tak˝e nieodwo∏alnà opcj´ zakupu 49% udzia∏ów, którà mo˝e wykonaç do
dnia 31 stycznia 2002 roku.

W umowie wprowadzony zosta∏ zakaz przeniesienia praw i zobowiàzaƒ z niej wynikajàcych.

Umowa ta zosta∏a zawarta pod warunkiem otrzymania zawiadomienia o braku zastrze˝eƒ Prezesa Urz´du Ochrony
Konkurencji i Konsumentów co do planowanego nabycia przez Softbank S.A. udzia∏ów w Zeto-Rodan.
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FINFIN S.A.
FINFIN S.A. z siedzibà w Warszawie powsta∏a na podstawie umowy zawiàzania spó∏ki akcyjnej zawartej pomi´dzy So-

ftbank S.A., Adamem Niewiƒskim, Tomaszem Marsza∏∏em, Jaros∏awem Augustyniakiem oraz Maurycym Kühn’em. Soft-
bank S.A. objà∏ 9.600 Akcji serii B o wartoÊci 96.000 PLN, co daje mu 96% kapita∏u akcyjnego. Pozostali akcjonariusze
obj´li po 100 Akcji serii A o wartoÊci 4.000 PLN. Akcje sà imienne, ka˝da z Akcji serii A i serii B uprawnia do dwóch g∏o-
sów na Walnym Zgromadzeniu. Akcje serii B sà akcjami uprzywilejowanymi co do dywidendy. Jest ona wy˝sza o 10% od
dywidendy przypadajàcej na akcj´ zwyk∏à. Kapita∏ akcyjny spó∏ki wynosi 200.000 PLN. Na mocy uchwa∏y Walnego Zgro-
madzenia spó∏ki Softbank objà∏ 10.000 Akcji serii B o wartoÊci 100.000 PLN. Akcje serii B sà uprzywilejowane co do
g∏osu w stosunku 2:1 oraz uprzywilejowane co do dywidendy. W przypadku zamiany akcji imiennych na akcje na okazi-
ciela, akcje te tracà swoje uprzywilejowanie.

W umowie zastrze˝one zosta∏o prawo pierwokupu dla akcjonariuszy posiadajàcych mniej ni˝ 20% akcji („Akcjonariu-
sze MniejszoÊciowi”) w stosunku do akcji sprzedawanych przez akcjonariusza posiadajàcego co najmniej 20% akcji 
(„Akcjonariusze Strategiczni”).

Zbycie akcji przez Akcjonariusza lub Akcjonariuszy Strategicznych jest uzale˝nione nie tylko od zgody Rady Nadzorczej spó∏-
ki FINFIN, ale tak˝e od zgody Akcjonariuszy MniejszoÊciowych, zabezpieczenia interesów Akcjonariuszy MniejszoÊciowych po-
przez zaoferowanie w pakiecie zbycia akcji posiadanych przez nich po cenie wskazanej przez Akcjonariusza Strategicznego,
w przypadku zbywania akcji na rzecz podmiotów konkurencyjnych konieczna jest zgoda Rady Nadzorczej w drodze uchwa∏y pod-
j´tej jednog∏oÊnie przy obecnoÊci cz∏onka Rady Nadzorczej wybranego przez Akcjonariuszy MniejszoÊciowych.

W dniu 31 sierpnia 2000 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spó∏ki FINFIN S.A. podj´∏o uchwa∏´
o podwy˝szeniu kapita∏u akcyjnego do 300.000 PLN poprzez emisj´ 10.000 Akcji serii B. Akcje te zostanà obj´te przez
Emitenta w zamian za wk∏ad pieni´˝ny.

Przedmiotem dzia∏alnoÊci Spó∏ki jest wytwarzanie oprogramowania, dla potrzeb FINFIN lub osób trzecich, zwiàzanych
z prowadzeniem dzia∏alnoÊci z wykorzystaniem internetu, Êwiadczenie us∏ug w zakresie projektowania systemów kompu-
terowych, Êwiadczenie us∏ug doradczych i szkoleniowych w zakresie sprz´tu i oprogramowania komputerowego, Êwiad-
czenie us∏ug opracowania oprogramowania wykorzystujàcego internet na zlecenie osób trzecich, Êwiadczenie us∏ug insta-
lacji sprz´tu i oprogramowania komputerowego, Êwiadczenie us∏ug poÊrednictwa w zakresie sprzeda˝y i licencjonowania
oprogramowaƒ komputerowych, us∏ug w zakresie wynajmu sprz´tu komputerowego, import urzàdzeƒ elektrycznych, elek-
tronicznych oraz sprz´tu komputerowego, eksport towarów i us∏ug Êwiadczonych przez FINFIN. Âwiadczenie us∏ug pole-
gajàce na gromadzeniu, przetwarzaniu i udost´pnianiu informacji. Prowadzenie serwisów informacyjnych, obs∏uga insty-
tucji finansowych w oddzielnie uzgodnionym zakresie, poÊrednictwo w zawieraniu umów, Êwiadczenie us∏ug polegajàcych
na sporzàdzaniu raportów i analiz, us∏ugi marketingowe i reklamowe, zarzàdzanie przedsi´wzi´ciami zwiàzanymi ze Êwiad-
czeniem us∏ug za poÊrednictwem internetu, us∏ugi przedstawicielskie i agencyjne na rzecz krajowych i zagranicznych kon-
trahentów, poÊrednictwo w zakresie us∏ug finansowych. 

Spó∏ka FINFIN nie by∏a dotychczas obj´ta skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Emitenta. 

W sk∏ad Rady Nadzorczej wchodzà: Marek Komosa, Adam Pó∏grabia, Filip Szandu∏a – cz∏onkowie Zarzàdu Emitenta
i Roman Perkowski – prokurent Emitenta.

W stosunku do FINFIN Emitent jest Jednostkà Dominujàcà.

Polski Biznes Elektroniczny S.A.
Polski Biznes Elektroniczny S.A. („PBE”) z siedzibà w Warszawie powsta∏a dnia 13 czerwca 2000 roku na mocy umo-

wy zawiàzania spó∏ki akcyjnej zawartej pomi´dzy Softbank, Januszem Boczoniem, Piotrem Jakubowskim, Borysem Par-
dusem. Kapita∏ akcyjny Spó∏ki wynosi 100.000 PLN i zosta∏ obj´ty przez akcjonariuszy w nast´pujàcy sposób: Softbank
objà∏ 49 623 Akcje serii A o wartoÊci nominalnej 2 PLN, o ∏àcznej wartoÊci 99.246 PLN, stanowiàcych 99,246% kapita-
∏u akcyjnego. Pan Janusz Boczoƒ objà∏ 375 Akcji serii A o wartoÊci nominalnej 2 PLN o ∏àcznej wartoÊci 750 PLN stano-
wiàcych 0,75% kapita∏u akcyjnego. Panowie Borys Pardus i Piotr Jakubowski obj´li po jednej Akcji serii A o wartoÊci 
nominalnej 2 PLN, stanowiàcych 0,02%. Akcje serii A sà akcjami imiennymi uprzywilejowanymi co do g∏osu i co do dywi-
dendy. W przypadku zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela, akcje te tracà swoje uprzywilejowanie. W stosunku
do zbywanych akcji dotychczasowym akcjonariuszom przys∏uguje prawo pierwokupu.

Przedmiotem dzia∏alnoÊci Spó∏ki jest prowadzenie dzia∏alnoÊci wytwórczej, us∏ugowej, handlowej we wszelkich dzie-
dzinach gospodarczych, a zw∏aszcza w zakresie zarzàdzania dzia∏alnoÊcià spó∏ek zale˝nych, zarzàdzanie przedsi´wzi´cia-
mi zwiàzanymi ze Êwiadczeniem us∏ug za poÊrednictwem internetu, opracowywanie i implementacja strategii dzia∏ania
dla sektora zaawansowanych technologii, koordynacja i nadzór nad realizacjà opracowywanych strategii, tworzenie struk-
tur biznesowych dla celów realizacji przedsi´wzi´ç gospodarczych zwiàzanych z internetem, wytwarzanie oprogramowania
komputerowego dla w∏asnych potrzeb lub dla osób trzecich. Âwiadczenie us∏ug w zakresie projektowania systemów kom-
puterowych, us∏ug doradczych i szkoleniowych w zwiàzku z prowadzonà dzia∏alnoÊcià, us∏ug w zakresie konserwacji
i utrzymania w ruchu systemów, us∏ug w zakresie przetwarzania danych. Âwiadczenie us∏ug poÊrednictwa w zakresie
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sprzeda˝y i licencjonowania oprogramowaƒ komputerowych, us∏ug w zakresie wynajmu sprz´tu komputerowego, import
urzàdzeƒ elektrycznych, elektronicznych oraz sprz´tu komputerowego, eksport towarów i us∏ug Êwiadczonych przez PBE.
Prowadzenie serwisów informacyjnych, obs∏uga instytucji finansowych w oddzielnie uzgodnionym zakresie, poÊrednictwo
w zawieraniu umów, Êwiadczenie us∏ug polegajàcych na sporzàdzaniu raportów i analiz, us∏ugi marketingowe i reklamo-
we. Prowadzenie dzia∏alnoÊci handlowej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie maszyn biurowych, urzàdzeƒ elek-
trycznych i elektronicznych oraz sprz´tu komputerowego. Âwiadczenie us∏ug przedstawicielskich i agencyjnych na rzecz
krajowych i zagranicznych kontrahentów.

W sk∏ad Rady Nadzorczej wchodzà: Robert Fràczek, Filip Szandu∏a – cz∏onkowie Zarzàdu Softbank oraz Roman Per-
kowski – prokurent Softbank.

W stosunku do PBE Emitent jest Jednostkà Dominujàcà.

Spó∏ka PBE nie by∏a dotychczas obj´ta skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Emitenta. 

NET2NET S.A.
NET2NET S.A. („NET2NET”) z siedzibà w Warszawie zawiàzana zosta∏a 15 maja 2000 roku, na podstawie aktu za-

wiàzania spó∏ki, na mocy którego akcjonariuszami zostali: Softbank, który objà∏ 9.998 Akcji serii A o wartoÊci nominal-
nej 10 PLN o ∏àcznej wartoÊci 99 980 PLN stanowiàcych 99,98% kapita∏u akcyjnego. Panowie Borys Pardus i Piotr Jaku-
bowski obj´li po jednej Akcji serii A o wartoÊci nominalnej 10 PLN, które stanowià po 0,02% kapita∏u akcyjnego. Akcje
serii A sà akcjami imiennymi uprzywilejowanymi co do g∏osu i co do dywidendy. W przypadku zamiany akcji imiennych na
akcje na okaziciela, akcje te tracà swoje uprzywilejowanie. W stosunku do zbywanych akcji dotychczasowym akcjonariu-
szom przys∏uguje prawo pierwokupu. Kapita∏ akcyjny Spó∏ki wynosi 100.000 PLN.

Przedmiotem dzia∏alnoÊci Spó∏ki jest prowadzenie dzia∏alnoÊci wytwórczej, us∏ugowej, handlowej we wszelkich dzie-
dzinach gospodarczych, a zw∏aszcza w zakresie zarzàdzania dzia∏alnoÊcià spó∏ek zale˝nych, zarzàdzanie przedsi´wzi´cia-
mi zwiàzanymi ze Êwiadczeniem us∏ug za poÊrednictwem internetu, opracowywanie i implementacja strategii dzia∏ania
dla sektora zaawansowanych technologii, koordynacja i nadzór nad realizacjà opracowywanych strategii, tworzenie struk-
tur biznesowych dla celów realizacji przedsi´wzi´ç gospodarczych zwiàzanych z internetem, wytwarzanie oprogramowania
komputerowego dla w∏asnych potrzeb lub dla osób trzecich. Âwiadczenie us∏ug w zakresie projektowania systemów kom-
puterowych, us∏ug doradczych i szkoleniowych w zwiàzku z prowadzonà dzia∏alnoÊcià, us∏ug w zakresie konserwacji
i utrzymania w ruchu systemów, us∏ug w zakresie przetwarzania danych. Âwiadczenie us∏ug poÊrednictwa w zakresie
sprzeda˝y i licencjonowania oprogramowaƒ komputerowych, us∏ug w zakresie wynajmu sprz´tu komputerowego, import
urzàdzeƒ elektrycznych, elektronicznych oraz sprz´tu komputerowego, eksport towarów i us∏ug Êwiadczonych przez
NET2NET. Prowadzenie serwisów informacyjnych, obs∏uga instytucji finansowych w oddzielnie uzgodnionym zakresie, po-
Êrednictwo w zawieraniu umów, Êwiadczenie us∏ug polegajàcych na sporzàdzaniu raportów i analiz, us∏ugi marketingowe
i reklamowe. Prowadzenie dzia∏alnoÊci handlowej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie maszyn biurowych, urzà-
dzeƒ elektrycznych i elektronicznych oraz sprz´tu komputerowego. Âwiadczenie us∏ug przedstawicielskich i agencyjnych
na rzecz krajowych i zagranicznych kontrahentów.

W sk∏ad Rady Nadzorczej wchodzà: Marek Komosa, Adam Pó∏grabia i Robert Fràczek – cz∏onkowie Zarzàdu Emiten-
ta. Cz∏onkami zarzàdu sà: Filip Szandu∏a – cz∏onek Zarzàdu Softbank i Roman Perkowski – prokurent Softbank.

W stosunku do NET2NET Emitent jest Jednostkà Dominujàcà.

Spó∏ka NET2NET nie by∏a dotychczas obj´ta skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Emitenta. 

INTERNSOFT S.A.
INTERNSOFT S.A. („INTERNSOFT”) powsta∏a 13 czerwca 2000 roku na podstawie umowy zawartej pomi´dzy 

Softbank S.A., Filipem Szandu∏à, Davidem Palmerem oraz Romanem Perkowskim. Kapita∏ akcyjny zosta∏ obj´ty w nast´-
pujàcy sposób: Softbank objà∏ 9.970 akcji o wartoÊci nominalnej 10 PLN o ∏àcznej wartoÊci 99.700 PLN stanowiàcych
99,7% kapita∏u akcyjnego, Panowie Filip Szandu∏a, David Palmer oraz Roman Perkowski obj´li po 10 akcji o wartoÊci 
nominalnej 10 PLN i ∏àcznej wartoÊci 100 PLN, stanowiàcych po 0,1% kapita∏u akcyjnego. 

Kapita∏ akcyjny Spó∏ki wynosi 100.000 PLN.

Przedmiotem dzia∏alnoÊci Spó∏ki jest prowadzenie dzia∏alnoÊci wytwórczej, us∏ugowej, handlowej we wszelkich dzie-
dzinach gospodarczych, a zw∏aszcza w zakresie zarzàdzania dzia∏alnoÊcià spó∏ek zale˝nych, zarzàdzanie przedsi´wzi´cia-
mi zwiàzanymi ze Êwiadczeniem us∏ug za poÊrednictwem internetu, opracowywanie i implementacja strategii dzia∏ania
dla sektora zaawansowanych technologii, koordynacja i nadzór nad realizacjà opracowywanych strategii, tworzenie struk-
tur biznesowych dla celów realizacji przedsi´wzi´ç gospodarczych zwiàzanych z internetem, wytwarzanie oprogramowania
komputerowego dla w∏asnych potrzeb lub dla osób trzecich. Âwiadczenie us∏ug w zakresie projektowania systemów kom-
puterowych, us∏ug doradczych i szkoleniowych w zwiàzku z prowadzonà dzia∏alnoÊcià, us∏ug w zakresie konserwacji
i utrzymania w ruchu systemów, us∏ug w zakresie przetwarzania danych. Âwiadczenie us∏ug poÊrednictwa w zakresie
sprzeda˝y i licencjonowania oprogramowaƒ komputerowych, us∏ug w zakresie wynajmu sprz´tu komputerowego, import
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urzàdzeƒ elektrycznych, elektronicznych oraz sprz´tu komputerowego, eksport towarów i us∏ug Êwiadczonych przez 
INTERNSOFT. Prowadzenie serwisów informacyjnych, obs∏uga instytucji finansowych w oddzielnie uzgodnionym zakresie,
poÊrednictwo w zawieraniu umów, Êwiadczenie us∏ug polegajàcych na sporzàdzaniu raportów i analiz, us∏ugi marketingo-
we i reklamowe. Prowadzenie dzia∏alnoÊci handlowej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie maszyn biurowych,
urzàdzeƒ elektrycznych i elektronicznych oraz sprz´tu komputerowego. Âwiadczenie us∏ug przedstawicielskich i agencyj-
nych na rzecz krajowych i zagranicznych kontrahentów.

W sk∏ad rady nadzorczej wchodzà: Marek Komosa, Adam Pó∏grabia i Jaros∏aw Ogorza∏ek – cz∏onkowie Zarzàdu Emi-
tenta. Cz∏onkami Zarzàdu sà: Filip Szandu∏a – cz∏onek Zarzàdu Softbank i Roman Perkowski – prokurent Softbank.

W stosunku do INTERNSOFT S.A. Emitent jest Jednostkà Dominujàcà.

Spó∏ka INTERNSOFT S.A. nie by∏a dotychczas obj´ta skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Emitenta. 

Oprócz wymienionych powy˝ej cz∏onków Zarzàdu Emitenta w sk∏ad organów zarzàdzajàcych i nadzorujàcych spó∏ek
Grupy Kapita∏owej wchodzà równie˝ inni pracownicy Emitenta. 

Powiàzania Softbank S.A. z jednostkami wchodzàcymi w sk∏ad Grupy Kapita∏owej majà charakter trwa∏y. Softbank S.A.
prowadzi wspólnà polityk´ gospodarowania z Jednostkami Zale˝nymi wchodzàcymi w sk∏ad Grupy Kapita∏owej. Ze wzgl´-
du na trwajàcy proces budowy Grupy Kapita∏owej nie mo˝na jej obecnie traktowaç jakby by∏a jednà jednostkà.
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ROZDZIA¸ V

DANE O ORGANIZACJI EMITENTA, 
OSOBACH ZARZÑDZAJÑCYCH, OSOBACH NADZORUJÑCYCH

ORAZ ZNACZNYCH AKCJONARIUSZACH

1. INFORMACJE DOTYCZÑCE OSÓB ZARZÑDZAJÑCYCH I NADZORUJÑCYCH 
PRZEDSI¢BIORSTWO EMITENTA 

Zgodnie z § 11 Statutu w∏adzami Spó∏ki sà Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza i Zarzàd. Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie Akcjonariuszy jest zwo∏ywane przez Zarzàd raz w roku, najpóêniej do koƒca czerwca. Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy mo˝e byç zwo∏ane w miar´ potrzeby przez Zarzàd z w∏asnej inicjatywy, na ˝àdanie Rady 
Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujàcych co najmniej 10% kapita∏u akcyjnego. 

Zarzàd 
Zgodnie z § 14 Statutu Zarzàd liczy od 1 do 10 cz∏onków. Zarzàd kieruje dzia∏alnoÊcià Spó∏ki, zarzàdza jej majàtkiem

oraz reprezentuje Spó∏k´ na zewnàtrz przed sàdami, organami w∏adzy i wobec osób trzecich. Kadencja Zarzàdu trwa trzy
lata (z wyjàtkiem pierwszego Zarzàdu). Cz∏onków Zarzàdu ustanawia i odwo∏uje Walne Zgromadzenie. Na dzieƒ 11 grud-
nia 2000 roku w sk∏ad Zarzàdu Emitenta wchodzà: Aleksander Lesz jako Prezes Zarzàdu oraz Jaros∏aw Ogorza∏ek, 
Robert Smu∏kowski, Robert Fràczek, Adam Pó∏grabia, Filip Szandu∏a i Marek Komosa jako Cz∏onkowie Zarzàdu.

Aleksander Lesz 
Wiek: 52 lata (adres obj´ty wnioskiem o niepublikowanie)

Prezes Zarzàdu od 1989 roku poczàtkowo w Softbank Sp. z o.o., a nast´pnie w Softbank S.A. Wykszta∏cenie wy˝sze.
Absolwent Szko∏y G∏ównej Planowania i Statystyki Wydzia∏u Finansów i Statystyki oraz Wydzia∏u Organizacji i Zarzàdzania
Uniwersytetu Warszawskiego. Od paêdziernika 1966 roku do marca 1974 roku pracowa∏ w OÊrodku Obliczeniowym Prze-
mys∏u Maszynowego w charakterze pracownika technicznego, a nast´pnie jako programista i kierownik dzia∏u eksploata-
cji. Od kwietnia 1974 roku do sierpnia 1981 roku zajmowa∏ funkcj´ kierownika oÊrodka w OÊrodku Obliczeniowym Prze-
mys∏u Chemicznego. Od wrzeÊnia 1981 roku do grudnia 1988 roku by∏ zatrudniony na stanowisku Zast´pcy Dyrektora,
a nast´pnie Dyrektora Departamentu Informatyki Banku PeKaO S.A. Od stycznia 1989 roku do lipca 1989 roku zajmo-
wa∏ stanowisko Dyrektora Pionu Informatyki w spó∏ce Furnel International Sp. z o.o. 

Zgodnie ze z∏o˝onym oÊwiadczeniem Aleksander Lesz nie prowadzi innej dzia∏alnoÊci wykonywanej poza przedsi´bior-
stwem Emitenta konkurencyjnej w stosunku do Softbank S.A. oraz nie pe∏ni∏ w przesz∏oÊci funkcji osób zarzàdzajàcych
lub nadzorujàcych w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalaz∏y si´ w stanie upad∏oÊci.

Robert Fràczek
Wiek: 35 lat (adres obj´ty wnioskiem o niepublikowanie)

Cz∏onek Zarzàdu – Dyrektor Ekonomiczny od 1999 roku, a od 1 paêdziernika 2000 Wiceprezes ds. Finansowych. 
Absolwent Szko∏y G∏ównej Handlowej w Warszawie, Wydzia∏ Ekonomiki Produkcji – magister ekonomii. Od 1991 roku zwià-
zany z Softbank Sp. z o.o., przekszta∏conej póêniej w Softbank S.A., gdzie zajmowa∏ kolejno stanowiska ekonomisty, kon-
trolera finansowego, G∏ównego Kontrolera Finansowego, Dyrektora Ekonomiczno-Finansowego. Od 1993 roku cz∏onek 
Zarzàdu Softbank S.A. W latach 1992–1994 Wiceprezes Zarzàdu AWiM „Mediabank” S.A. Od 1999 roku zatrudniony na
stanowisku Dyrektora Ekonomicznego Softbank S.A. Jest cz∏onkiem Rady Nadzorczej SAWAN Grupa Softbank S.A., SABA
Grupa Softbank S.A., Polskiego Biznesu Elektronicznego S.A. i NET2NET S.A. wchodzàcych w sk∏ad Grupy Kapita∏owej.

Zgodnie ze z∏o˝onym oÊwiadczeniem Robert Fràczek nie prowadzi innej dzia∏alnoÊci wykonywanej poza przedsi´bior-
stwem Emitenta konkurencyjnej w stosunku do Softbank S.A. oraz nie pe∏ni∏ w przesz∏oÊci funkcji osób zarzàdzajàcych
lub nadzorujàcych w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalaz∏y si´ w stanie upad∏oÊci. 

Marek Komosa 
Wiek: 44 lata (adres obj´ty wnioskiem o niepublikowanie)

Cz∏onek Zarzàdu – Wiceprezes ds. Serwisów Profesjonalnych od 1996 roku do chwili obecnej. Wykszta∏cenie wy˝sze.
Magister ekonomii, absolwent Szko∏y G∏ównej Planowania i Statystyki w Warszawie, Wydzia∏ Cybernetyki Ekonomicznej
i Informatyki, specjalizacja Organizacja Przetwarzania Danych. W latach 1980–1981 pracowa∏ jako programista w cen-
trali turystycznej Orbis. W latach 1981–1984 zajmowa∏ stanowisko programisty w Departamencie Informatyki Banku
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PeKaO S.A. W latach 1984–1989 pe∏ni∏ funkcj´ kierownika zespo∏u programowania w Departamencie Informatyki
w centrali Banku PeKaO S.A. W latach 1989–1993 pracowa∏ jako Zast´pca Dyrektora Departamentu Informatyki w cen-
trali Banku PeKaO S.A. W okresie 1993–1996 by∏ zatrudniony na stanowisku dyrektora Sektora Bankowego – cz∏onka
Zarzàdu w spó∏ce IDOM POLAND Sp. z o.o. W latach 1997–1999 by∏ cz∏onkiem Rady Nadzorczej AWiM Mediabank S.A.,
w której Emitent posiada 1/3 kapita∏u akcyjnego, aktualnie jest cz∏onkiem rad nadzorczych CRM S.A., SAWAN Grupa
Softbank S.A., Besta Sp. z o.o., a tak˝e FINFIN S.A., INTERNSOFT S.A oraz NET2NET S.A., wchodzàcych w sk∏ad 
Grupy Kapita∏owej.

Zgodnie ze z∏o˝onym oÊwiadczeniem Marek Komosa nie prowadzi innej dzia∏alnoÊci wykonywanej poza przedsi´bior-
stwem Emitenta konkurencyjnej w stosunku do Softbank S.A., oraz nie pe∏ni∏ w przesz∏oÊci funkcji osób zarzàdzajàcych
lub nadzorujàcych w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalaz∏y si´ w stanie upad∏oÊci. 

Jaros∏aw Ogorza∏ek 
Wiek: 43 lata (adres obj´ty wnioskiem o niepublikowanie)

Cz∏onek Zarzàdu – Wiceprezes, Dyrektor ds. Nadzoru W∏aÊcicielskiego. Wykszta∏cenie wy˝sze. Magister in˝ynier bu-
dowy i programowania maszyn matematycznych. Absolwent Politechniki Warszawskiej Wydzia∏ Elektroniki – Instytut Infor-
matyki. Od 1982 roku pracowa∏ w Wydziale Informatyki I Oddzia∏u Banku PeKaO S.A. Od 1984 roku zatrudniony by∏ w De-
partamencie Informatyki Centrali Banku PeKaO S.A. Od roku 1989 Dyrektor Generalny poczàtkowo w Softbank Sp. z o.o.,
póêniej zaÊ w Softbank S.A. Jest cz∏onkiem Rady Nadzorczej Softbank Serwis Sp. z o.o., INTERNSOFT S.A., OID Sp. z o.o.
oraz AWiM Mediabank S.A., wchodzàcych w sk∏ad Grupy Kapita∏owej. Zgodnie ze z∏o˝onym oÊwiadczeniem Jaros∏aw 
Ogorza∏ek nie prowadzi innej dzia∏alnoÊci wykonywanej poza przedsi´biorstwem Emitenta konkurencyjnej w stosunku do
Softbank S.A. oraz nie pe∏ni∏ w przesz∏oÊci funkcji osób zarzàdzajàcych lub nadzorujàcych w podmiotach, które w okre-
sie jego kadencji znalaz∏y si´ w stanie upad∏oÊci. 

Adam Pó∏grabia
Wiek: 36 lat (adres obj´ty wnioskiem o niepublikowanie)

Cz∏onek Zarzàdu – Wiceprezes ds. Administracji Publicznej. Magister In˝ynier Wydzia∏u Elektrycznego Politechniki
¸ódzkiej, Kierunku Elektroniki. Od 1989 do paêdziernika 1999 roku zatrudniony by∏ w Zak∏adach Us∏ugowo-Handlowych
INWAR S.A. w Sieradzu do paêdziernika 1991 roku na stanowisku elektronika, potem do grudnia 1994 roku na stanowi-
sku Zast´pcy Dyrektora ds. Techniczno-Produkcyjnych. Nast´pnie do grudnia 1997 roku pe∏ni∏ funkcj´ Dyrektora,
a w okresie od stycznia do paêdziernika 1998 by∏ Cz∏onkiem Zarzàdu i Dyrektorem Generalnym. W okresie od maja do
lipca 1990 oraz od lipca do wrzeÊnia 1991 roku by∏ oddelegowany do EQ Elektroniq AB w Sztokholmie. Od listopada
1998 roku do lutego 2000 r. pe∏ni∏ funkcj´ Dyrektora Generalnego ds. Systemów oraz funkcj´ Wiceprezesa Zarzàdu
w OPTIMUS S.A. w Nowym Sàczu. Od marca 2000 r. zatrudniony w Softbank S.A. jako Dyrektor ds. Sektora Publiczne-
go. 20 czerwca 2000 r. Adam Pó∏grabia zosta∏ powo∏any w sk∏ad Zarzàdu Softbank S.A.

Jest cz∏onkiem Rad Nadzorczych nast´pujàcych spó∏ek nale˝àcych do grupy kapita∏owej Softbank S.A.: BPI Sp. z o.o.,
FINFIN S.A., INTERNSOFT S.A. oraz NET2NET S.A.

Zgodnie ze z∏o˝onym oÊwiadczeniem Adam Pó∏grabia nie prowadzi innej dzia∏alnoÊci wykonywanej poza przedsi´bior-
stwem Emitenta konkurencyjnej w stosunku do Softbank S.A. oraz nie pe∏ni∏ w przesz∏oÊci funkcji osób zarzàdzajàcych
lub nadzorujàcych w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalaz∏y si´ w stanie upad∏oÊci. 

Robert Smu∏kowski 
Wiek: 40 lat (adres obj´ty wnioskiem o niepublikowanie)

Cz∏onek Zarzàdu – Wiceprezes, poprzednio Dyrektor ds. Oprogramowania i Rozwoju najpierw w SOFTBANK 
Sp. z o.o., póêniej w Softbank S.A. Wykszta∏cenie wy˝sze. Magister ekonomii. Absolwent Szko∏y G∏ównej Planowania
i Statystyki w Warszawie, Wydzia∏ Finanse i Statystyka – kierunek Cybernetyka Ekonomiczna i Informatyka, specjaliza-
cja Przetwarzanie Danych i RachunkowoÊç. Od dnia 1 marca 1986 roku do dnia 31 marca 1989 roku pracowa∏ w De-
partamencie Informatyki Banku PeKaO S.A. Od roku 1989 pracowa∏ w Softbank Sp. z o.o. poczàtkowo na stanowisku
starszego specjalisty, a od 18 lutego 1991 roku jako Zast´pca Dyrektora ds. Informatyki. Od 1 grudnia 1992 roku do
dnia dzisiejszego zajmuje stanowisko Dyrektora ds. Oprogramowania i Rozwoju w Softbank S.A. Od maja 2000 roku
sprawuje tak˝e nadzór nad pionem sprzeda˝y. Jest cz∏onkiem rady nadzorczej RCI BITBANK Sp. z o.o., wchodzàcej
w sk∏ad Grupy Kapita∏owej.

Zgodnie ze z∏o˝onym oÊwiadczeniem Robert Smu∏kowski nie prowadzi innej dzia∏alnoÊci wykonywanej poza przedsi´-
biorstwem Emitenta konkurencyjnej w stosunku do Softbank S.A. oraz nie pe∏ni∏ w przesz∏oÊci funkcji osób zarzàdzajà-
cych lub nadzorujàcych w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalaz∏y si´ w stanie upad∏oÊci. 
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Filip Szandu∏a
Wiek: 39 lat (adres obj´ty wnioskiem o niepublikowanie)

Cz∏onek Zarzàdu, Dyrektor Pionu Inwestycji Kapita∏owych 

Wykszta∏cenie wy˝sze. Magister in˝ynier Organizacji i Zarzàdzania. Absolwent Politechniki Wroc∏awskiej – Wydzia∏ In-
formatyki i Zarzàdzania. W okresie od stycznia do paêdziernika 1989 roku pracowa∏ jako m∏odszy konstruktor w Instytu-
cie Pojazdów i Maszyn Drogowych w Krakowie. Od stycznia 1990 roku by∏ zatrudniony jako Dyrektor Pionu Handlowego
najpierw w Softbank Sp. z o.o., a po przekszta∏ceniu w Softbank S.A. Obecnie pracuje na stanowisku Dyrektora Pionu In-
westycji Kapita∏owych. Jest cz∏onkiem Rady Nadzorczej spó∏ki Polski Biznes Elektroniczny S.A., oraz cz∏onkiem Zarzàdu
nast´pujàcych spó∏ek wchodzàcych w sk∏ad Grupy Kapita∏owej NET2NET S.A., FINFIN S.A., INTERNSOFT S.A.

W dniu 21 listopada 2000 r. dyrektor Filip Szandu∏a z∏o˝y∏ rezygnacj´ z funkcji cz∏onka Zarzàdu Softbank S.A.

W zwiàzku ze z∏o˝onà rezygnacjà, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Softbank S.A. odwo∏a∏o Filipa
Szandu∏´ ze sk∏adu Zarzàdu Softbank S.A. Zgodnie ze z∏o˝onym oÊwiadczeniem Filip Szandu∏a nie prowadzi innej dzia-
∏alnoÊci wykonywanej poza przedsi´biorstwem Emitenta konkurencyjnej w stosunku do Softbank S.A. oraz nie pe∏ni∏
w przesz∏oÊci funkcji osób zarzàdzajàcych lub nadzorujàcych w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalaz∏y si´
w stanie upad∏oÊci. 

Bohdan Garstecki
Wiek: 46 lat (adres obj´ty wnioskiem o niepublikowanie)

Prezes Zarzàdzajàcy – od wrzeÊnia 2000 roku. Wykszta∏cenie wy˝sze, absolwent Wydzia∏u Budowy Maszyn Politech-
niki Gdaƒskiej. W latach 1996, 1998, 1999 uczestniczy∏ w szkoleniach w zakresie zarzàdzania w Europejskim Instytucie
Zarzàdzania INSEAD we Francji i w Cranfield School of Management w Wielkiej Brytanii. 

W latach 1979–1986 by∏ pracownikiem naukowym i wyk∏adowcà na Politechnice Gdaƒskiej i w Polskiej Akademii Na-
uk. W 1986 roku objà∏ stanowisko prowadzàcego zespó∏ programistów w prywatnej spó∏ce informatycznej, zaÊ od 1987
roku zosta∏ pracownikiem ICL Poland Sp. z o.o. w Warszawie, z zakresem odpowiedzialnoÊci obejmujàcym sprzeda˝ do
sektora bankowego, przemys∏u, administracji i handlu. W latach 1992–1994 pe∏ni∏ funkcj´ cz∏onka Zarzàdu 
Softbank S.A., w roku 1994 objà∏ stanowisko zast´pcy dyrektora ICL w Polsce. W listopadzie 1994 roku zostaje dyrek-
torem generalnym firmy Xerox w Polsce, a od 1998 roku cz∏onkiem Êcis∏ego kierownictwa firmy Xerox Europe. Od 1995
roku pe∏ni∏ funkcj´ cz∏onka Zarzàdu Brytyjsko-Polskiej Izby Handlowej, a w okresie 1996–2000 jej wiceprezesa. W latach
1996–1999 jest tak˝e konsultantem Zarzàdu Prince of Wales Business Leaders Forum. W paêdzierniku 1999 objà∏ sta-
nowisko dyrektora marketingu dla sektora finansowo-bankowego firmy Xerox w Europie. Od wrzeÊnia 2000 roku pe∏ni
funkcj´ prezesa zarzàdzajàcego w Softbank S.A.

Zgodnie ze z∏o˝onym oÊwiadczeniem Bohdan Garstecki nie prowadzi innej dzia∏alnoÊci wykonywanej poza przedsi´-
biorstwem Emitenta konkurencyjnej w stosunku do Softbank S.A. oraz nie pe∏ni∏ w przesz∏oÊci funkcji osób zarzàdzajà-
cych lub nadzorujàcych w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalaz∏y si´ w stanie upad∏oÊci.

Prokurenci
Zgodnie z § 14 Statutu Zarzàd mo˝e udzieliç prokury. Ustanowienie prokury wymaga zgody wszystkich cz∏onków Za-

rzàdu. Prokura mo˝e byç odwo∏ana w ka˝dym czasie przez pisemne oÊwiadczenie skierowane do prokurenta i podpisa-
ne przez jednego cz∏onka Zarzàdu. Prokurent dzia∏ajàcy ∏àcznie z jednym cz∏onkiem Zarzàdu jest uprawniony do sk∏ada-
nia oÊwiadczeƒ i podpisywania w imieniu Spó∏ki. Zarzàd Softbank S.A. powo∏a∏ jednego prokurenta – Romana Tadeusza
Perkowskiego. 

Roman Tadeusz Perkowski 
Wiek: 47 lat (adres obj´ty wnioskiem o niepublikowanie)

Prokurent, Dyrektor Pionu Organizacji i Administracji. Wykszta∏cenie wy˝sze. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego
Wydzia∏ Prawa i Administracji. Odbyte szkolenia, kursy i praktyki: od paêdziernika 1977 roku do kwietnia 1978 roku Irving
Trust Company New York (obecnie Bankers Trust New York). Od wrzeÊnia do listopada 1984 roku – Chemical Bank New
York, kwiecieƒ 1985 roku – Instytut Organizacji Zarzàdzania i Doskonalenia Kadr (Organizacja Pracy Kierowniczej), 
paêdziernik 1989 roku – Deutsche Bank AG (Organizacja i zarzàdzanie bankami komercyjnymi i dzia∏alnoÊç kredytowa
banków). W maju 1991 r. – Northwestern University Kellogg Graduate School of Management (Polish Bank Management
Training Program). W lutym 1997 roku – Wisdom Systems Inc. (Minerwa Business Process Reengeneering Training). W la-
tach 1975 do 1983 zajmowa∏ ró˝ne stanowiska urz´dnicze w centrali Banku PeKaO S.A. Od lutego do paêdziernika 1983
roku pe∏ni∏ obowiàzki Zast´pcy Dyrektora Biura Bankowego w centrali Banku PeKaO S.A. Od listopada 1983 roku do
czerwca 1987 roku pracowa∏ jako Zast´pca Dyrektora Departamentu Obrotu Dewizowego w centrali Banku PeKaO S.A.
Od lipca 1987 roku do grudnia 1988 roku pracowa∏ jako Dyrektor III Oddzia∏u Banku PeKaO S.A. w Warszawie. Od stycz-
nia do paêdziernika 1989 roku pracowa∏ jako dyrektor Departamentu Obrotu Dewizowego w centrali Banku PeKaO S.A.
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w Warszawie, od po∏owy paêdziernika 1989 roku do wrzeÊnia 1990 roku zajmowa∏ stanowisko dyrektora Banku PeKaO
S.A. – cz∏onka Zarzàdu. Od wrzeÊnia 1990 roku do paêdziernika 1991 roku pracowa∏ jako wiceprezes Zarzàdu Banku 
PeKaO S.A. Od grudnia 1991 roku do listopada 1994 roku by∏ prezesem Zarzàdu Softbank Consulting Sp. z o.o. z sie-
dzibà w Warszawie. Od czerwca 1992 roku do stycznia 1997 roku zajmuje stanowisko Dyrektora Pionu Techniki Banko-
wej Softbank S.A., od 1 lutego 1997 roku Dyrektor-Pe∏nomocnik Prezesa Zarzàdu Softbank S.A. ds. Restrukturyzacji, a od
1 lutego 1999 roku Dyrektor Pionu Organizacji i Administracji. Jest cz∏onkiem Rad Nadzorczych nast´pujàcych spó∏ek
wchodzàcych w sk∏ad Grupy Kapita∏owej: FINFIN S.A. oraz Polski Biznes Elektroniczny S.A., wchodzi tak˝e w sk∏ad zarzà-
dów INTERNSOFT S.A. i NET2NET S.A. tak˝e wchodzàcych w sk∏ad Grupy Kapita∏owej. 

Zgodnie ze z∏o˝onym oÊwiadczeniem Roman Tadeusz Perkowski nie prowadzi innej dzia∏alnoÊci wykonywanej poza
przedsi´biorstwem Emitenta konkurencyjnej w stosunku do Softbank S.A. oraz nie pe∏ni∏ w przesz∏oÊci funkcji osób 
zarzàdzajàcych lub nadzorujàcych w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalaz∏y si´ w stanie upad∏oÊci. 

Rada Nadzorcza 
W sk∏ad Rady Nadzorczej wchodzi od pi´ciu do siedmiu cz∏onków. Kadencja Rady Nadzorczej wynosi 3 lata, z wyjàt-

kiem pierwszej Rady Nadzorczej. Cz∏onkowie Rady Nadzorczej sà wybierani przez Walne Zgromadzenie, z tym ˝e akcjona-
riusz lub akcjonariusze posiadajàcy akcje reprezentujàce ponad 20%, ale nie wi´cej ni˝ 25% ogólnej liczby g∏osów majà
prawo powo∏aç jednego cz∏onka Rady Nadzorczej, a akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujàcy ponad 25% ogólnej
liczby g∏osów majà prawo powo∏aç dwóch cz∏onków Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewod-
niczàcego Rady Nadzorczej. 

Na dzieƒ sporzàdzenia Prospektu w sk∏ad Rady Nadzorczej Spó∏ki wchodzà: Stanis∏aw Janiszewski – Przewodniczàcy
oraz Cz∏onkowie: Halina Halber, Marek Roman, Wolfgang Bauer, Anna Fornalczyk. 

Stanis∏aw Janiszewski 
Wiek: 55 lat (adres obj´ty wnioskiem o niepublikowanie)

Od lipca 1997 roku Przewodniczàcy Rady Nadzorczej Softbank S.A, wczeÊniej cz∏onek Rady Nadzorczej Softbank S.A.
Absolwent Wydzia∏u Historii London University. W latach 1967–1997 by∏ zatrudniony w spó∏ce Impexmetal S.A. na ró˝-
nych stanowiskach: referenta, Dyrektora Oddzia∏u spó∏ki Impexmetal w Londynie – aktualnie zajmuje stanowisko kierow-
nika Dzia∏u Metali Ró˝nych. Dzia∏alnoÊç spó∏ki Impexmetal S.A. nie jest konkurencyjna w stosunku do dzia∏alnoÊci 
Softbank S.A. W latach 1974 do 1980 i 1985 do 1990 roku by∏ zatrudniony w spó∏ce FGT and Metals Ltd. w Londynie.
W 1996 roku ukoƒczy∏ kurs dla cz∏onków Rad Nadzorczych jednoosobowych spó∏ek Skarbu Paƒstwa. 

Zgodnie ze z∏o˝onym oÊwiadczeniem Stanis∏aw Janiszewski nie prowadzi innej dzia∏alnoÊci wykonywanej poza przed-
si´biorstwem Emitenta konkurencyjnej w stosunku do Softbank S.A. oraz nie pe∏ni∏ w przesz∏oÊci funkcji osób zarzàdza-
jàcych lub nadzorujàcych w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalaz∏y si´ w stanie upad∏oÊci. 

Wolfgang Bauer
Wiek: 50 lat (adres obj´ty wnioskiem o niepublikowanie)

Od czerwca 1999 roku Cz∏onek Rady Nadzorczej Softbank S.A. Absolwent Wydzia∏u Ekonomicznego Uniwersytetu
w Wiedniu, posiada tak˝e dyplom Wiedeƒskiej Akademii Dyplomatycznej. Od 1977 do 1980 roku pracowa∏ w banku 
Creditanstalt Bankverein w Wiedniu na stanowisku Associate w Departamencie Nowych Emisji, w latach 1980 do 1991
pe∏ni∏ funkcj´ Dyrektora Departamentu Rynków Kapita∏owych w Bank von Ernst w Zurychu. W roku 1991 zosta∏ Cz∏onkiem
Zarzàdu CA IB Investmentbank AG w Wiedniu, funkcj´ t´ pe∏ni∏ do 1993 roku. Od 1993 do 31 paêdziernika 2000 r. pe∏-
ni∏ funkcj´ Prezesa Dyrektora Naczelnego CA IB Securities S.A., by∏ tak˝e Dyrektorem Regionalnym CA IB Investmentbank
AG w Polsce. Aktualnie pe∏ni funkcj´ Prezesa Zarzàdu spó∏ki CA IBon.com.Internet Services z siedzibà w Wiedniu.

Zgodnie ze z∏o˝onym oÊwiadczeniem Wolfgang Bauer nie prowadzi innej dzia∏alnoÊci wykonywanej poza przedsi´bior-
stwem Emitenta konkurencyjnej w stosunku do Softbank S.A. oraz nie pe∏ni∏ w przesz∏oÊci funkcji osób zarzàdzajàcych
lub nadzorujàcych w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalaz∏y si´ w stanie upad∏oÊci. 

Anna Fornalczyk
Wiek: 53 lata (adres obj´ty wnioskiem o niepublikowanie)

Cz∏onek Rady Nadzorczej Softbank S.A. od 1999 roku. Absolwentka Wydzia∏u Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwer-
sytetu ¸ódzkiego. Zatrudniona na tym Uniwersytecie od 1968 roku poczàtkowo jako asystent (do 1988 roku), do 1990
roku jako adiunkt. W 1993 uzyska∏a tytu∏ Profesora Uniwersytetu ¸ódzkiego. W latach 1990–1995 pe∏ni∏a funkcj´ Pre-
zesa Urz´du Antymonopolowego w Warszawie. Od wrzeÊnia 1995 do lutego 1996 by∏a Konsultantem Rosyjskiego Urz´-
du Antymonopolowego z ramienia Komisji Europejskiej, pe∏ni∏a funkcje Przewodniczàcej Rady Nadzorczej spó∏ki „Delec-
ta S.A.” we W∏oc∏awku. Od stycznia do lutego 1997 roku by∏a wyk∏adowcà Central European University w Budapeszcie.
W latach 1994–1997 pe∏ni∏a funkcje Wiceprzewodniczàcej Rady Nadzorczej Powszechnego Banku Gospodarstwa w ¸o-
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dzi. Od 1995 do 1997 by∏a Wiceprezesem ∏ódzkiej spó∏ki CDC Sp. z o.o. W latach 1998–1999 by∏a cz∏onkiem Rady ds.
Reform Ustrojowych Kraju przy Premierze RP oraz Rady Konsultacyjnej przy Prezesie Urz´du Regulacji Energetyki. Pe∏ni-
∏a tak˝e funkcj´ przewodniczàcej Gabinetu Politycznego przy Ministrze Finansów w latach 1998–1999. By∏a cz∏onkiem
Rady Nadzorczej BIG S.A. w Warszawie w latach 1998 do stycznia 1999. Od 1998 roku jest w∏aÊcicielem firmy dorad-
czej COMPER w ¸odzi, której dzia∏alnoÊç nie ma charakteru konkurencyjnego w stosunku do Softbank S.A. Jest tak˝e
cz∏onkiem Zespo∏u Doradców G∏ównego Negocjatora przystàpienia Polski do Unii Europejskiej.

Zgodnie ze z∏o˝onym oÊwiadczeniem Anna Fornalczyk nie prowadzi innej dzia∏alnoÊci wykonywanej poza przedsi´bior-
stwem Emitenta konkurencyjnej w stosunku do Softbank S.A. oraz nie pe∏ni∏a w przesz∏oÊci funkcji osób zarzàdzajàcych
lub nadzorujàcych w podmiotach, które w okresie jej kadencji znalaz∏y si´ w stanie upad∏oÊci. 

Halina Halber 
Wiek: 52 lata (adres obj´ty wnioskiem o niepublikowanie)

Cz∏onek Rady Nadzorczej Softbank S.A. od 1997 roku. Absolwentka Wydzia∏u Prawa i Administracji Uniwersytetu War-
szawskiego. W latach 1972–1974 pracowa∏a jako starszy radca w Biurze Rent Zagranicznych Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo-
∏ecznych, nast´pnie od 1974 roku do 1982 roku poczàtkowo jako asystent, potem jako starszy asystent w Instytucie Or-
ganizacji i Kierowania Polskiej Akademii Nauk (przekszta∏conym póêniej w Instytut Organizacji Zarzàdzania i Doskonalenia
Kadr). Od 1993 roku zajmuje stanowisko Starszego Redaktora w Warszawskiej Rozg∏oÊni Radiowej „Radio dla Ciebie”. 

Zgodnie ze z∏o˝onym oÊwiadczeniem Halina Halber nie prowadzi innej dzia∏alnoÊci wykonywanej poza przedsi´bior-
stwem Emitenta konkurencyjnej w stosunku do Softbank S.A. oraz nie pe∏ni∏a w przesz∏oÊci funkcji osób zarzàdzajàcych
lub nadzorujàcych w podmiotach, które w okresie jej kadencji znalaz∏y si´ w stanie upad∏oÊci. 

Marek Roman 
Wiek: 50 lat (adres obj´ty wnioskiem o niepublikowanie)

Cz∏onek Rady Nadzorczej Softbank S.A. od 1993 roku. Absolwent Wydzia∏u Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Tytu∏
doktora nauk Êcis∏ych w przedmiocie elektronika kwantowa uzyska∏ w 1982 r. W 1997 roku uzyska∏ tytu∏ Certified Mana-
gement Consultant. W latach 1983–1992 zwiàzany z firmà Uniquant Sp. z o.o., zajmujàcà si´ przemys∏owym wykorzysta-
niem laserów wielkiej mocy, gdzie zajmowa∏ m.in. stanowisko wiceprzewodniczàcego Rady Nadzorczej. Od 1986 r. zwiàza-
ny z grupà firm EVIP. Do roku 1990 uczestniczy∏ w realizacji projektów w oparciu o zawarte umowy zlecenia, a w 1990 r.
zosta∏ wspólnikiem spó∏ki EVIP International Sp. z o.o., a nast´pnie jej Dyrektorem Generalnym. W latach 1990–1997 bra∏
udzia∏ w szeregu projektów inwestycyjnych, m.in. zajmowa∏ stanowisko g∏ównego doradcy i pe∏nomocnika inwestycyjnego
koncernu Coca-Cola, by∏ koordynatorem szeregu programów restrukturyzacyjnych firm, w tym Huty im. T. Sendzimira i Ener-
gomonta˝u Pó∏noc S.A. Cz∏onek Rad Nadzorczych w: Kopalni Oszecznica Sp. z o.o., Stocznia Gdaƒsk, Grupa Stoczni Gdy-
nia S.A., EN-KA Sp. z o.o. Zgodnie ze z∏o˝onym oÊwiadczeniem Marek Roman nie prowadzi innej dzia∏alnoÊci wykonywanej
poza przedsi´biorstwem Emitenta konkurencyjnej w stosunku do Softbank S.A. oraz nie pe∏ni∏ w przesz∏oÊci funkcji osób
zarzàdzajàcych lub nadzorujàcych w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalaz∏y si´ w stanie upad∏oÊci.

2. WYNAGRODZENIA I NAGRODY ZA OSTATNI ROK OBROTOWY 
OSÓB ZARZÑDZAJÑCYCH I NADZORUJÑCYCH 

2.1. INFORMACJE O WARTOÂCI WYNAGRODZE¡ I NAGRÓD OTRZYMANYCH 
Z TYTU¸U PE¸NIENIA FUNKCJI WE W¸ADZACH EMITENTA

¸àczna wartoÊç wynagrodzeƒ i nagród (zarówno w gotówce, jak i w naturze) wyp∏aconych przez Spó∏k´ w roku ob-
rotowym 1999 wszystkim cz∏onkom Zarzàdu oraz prokurentom, którzy pe∏nili swoje funkcje w tym roku wynios∏a
5.573.128,23 z∏otych.

¸àczna wartoÊç wynagrodzeƒ i nagród wyp∏aconych przez Spó∏k´ w 1999 roku wszystkim cz∏onkom Rady Nadzorczej,
którzy pe∏nili swoje funkcje w tym roku wynios∏a 257.576,80 z∏otych. Cz´Êç cz∏onków Rady Nadzorczej nie pobiera∏a ˝ad-
nego wynagrodzenia od Spó∏ki. W 1998 roku cz∏onkowie Rady Nadzorczej nie otrzymywali wynagrodzeƒ w naturze. 
(WysokoÊç indywidualnych wynagrodzeƒ obj´ta wnioskiem o niepublikowanie).

2.2. INFORMACJE O WARTOÂCI WYNAGRODZE¡ I NAGRÓD OTRZYMANYCH Z TYTU¸U PE¸NIENIA 
FUNKCJI WE W¸ADZACH JEDNOSTEK ZALE˚NYCH I STOWARZYSZONYCH

¸àczna wartoÊç wynagrodzeƒ i nagród otrzymanych z tytu∏u pe∏nienia funkcji we w∏adzach jednostek zale˝nych i sto-
warzyszonych przez osoby zarzàdzajàce i nadzorujàce przedsi´biorstwo Emitenta w roku obrotowym 1999 wynios∏a
288.989,41 z∏otych. (WysokoÊç indywidualnych wynagrodzeƒ obj´ta wnioskiem o niepublikowanie).
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3. PO˚YCZKI, GWARANCJE I POR¢CZENIA UDZIELONE OSOBOM ZARZÑDZAJÑCYM 
I NADZORUJÑCYM PRZEDSI¢BIORSTWO SPÓ¸KI 

ORAZ CZ¸ONKOM ICH RODZIN

Na dzieƒ 31 sierpnia 2000 roku, zgodnie z oÊwiadczeniami osób zarzàdzajàcych i nadzorujàcych, osoby te, ich ma∏-
˝onkowie, wst´pni, zst´pni nie sà stronà niesp∏aconych po˝yczek udzielonych przez Spó∏k´, jak te˝ Spó∏ka nie udzieli∏a
na rzecz tych osób gwarancji i por´czeƒ. 

4. LICZBA I WARTOÂå NOMINALNA AKCJI EMITENTA, AKCJI I UDZIA¸ÓW 
W JEDNOSTKACH GRUPY KAPITA¸OWEJ EMITENTA ORAZ AKCJI I UDZIA¸ÓW W INNYCH
PODMIOTACH GOSPODARCZYCH B¢DÑCYCH W POSIADANIU OSÓB ZARZÑDZAJÑCYCH

I NADZORUJÑCYCH PRZEDSI¢BIORSTWO EMITENTA

Prezes Zarzàdu Aleksander Lesz posiada 4.915.994 akcji Emitenta o ∏àcznej wartoÊci nominalnej 4.915.994 z∏otych
oraz jest wspó∏w∏aÊcicielem fundacji BNW z siedzibà w Warszawie.

Cz∏onek Zarzàdu Robert Fràczek posiada 2.726 akcji Emitenta o ∏àcznej wartoÊci nominalnej 2.726 z∏otych. Cz∏onek
Zarzàdu Filip Szandu∏a posiada 3 akcje Banku Âlàskiego w Katowicach S.A. o ∏àcznej wartoÊci nominalnej 30 z∏otych,
500 akcji Softbank S.A. o ∏àcznej wartoÊci nominalnej 500 oraz 10 akcji INTERNSOFT S.A. o wartoÊci nominalnej 100 z∏
dajàcych 0,1% g∏osów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Cz∏onek Zarzàdu Jaros∏aw Ogorza∏ek posiada 2.180 akcji Softbank S.A. o ∏àcznej wartoÊci nominalnej 2.180 z∏otych,
3 akcje Banku Âlàskiego S.A. o ∏àcznej o wartoÊci nominalnej 150 z∏otych, 25 akcji Prokom Software S.A. o ∏àcznej o war-
toÊci nominalnej 25 z∏otych, 50 akcji Optimus S.A. o wartoÊci nominalnej 50 z∏otych oraz po 2 akcje ka˝dego z Narodo-
wych Funduszy Inwestycyjnych S.A. (∏àcznie 30 akcji) o ∏àcznej wartoÊci nominalnej 3 z∏ote.

Prokurent Roman Perkowski posiada 1.670 akcji Softbank S.A. o ∏àcznej wartoÊci nominalnej 1.670 z∏otych. Posia-
da tak˝e 10 akcji Spó∏ki INTERNSOFT S.A. stanowiàce 0,1% kapita∏u akcyjnego, sà to akcje uprzywilejowane co do g∏o-
su, 5 g∏osów na jednà akcj´, oraz do dywidendy 110% dywidendy przypadajàcej na jednà nieuprzywilejowanà co do dywi-
dendy akcj´. 

Cz∏onek Rady Nadzorczej Stanis∏aw Janiszewski posiada 1.600 akcji Softbank S.A. o ∏àcznej wartoÊci nominalnej
1.600 z∏otych oraz 7.000 akcji spó∏ki Impexmetal S.A. o ∏àcznej wartoÊci nominalnej 70.000 z∏otych. 

Cz∏onek Rady Nadzorczej Halina Halber posiada 3 000 akcji Softbank S.A. o ∏àcznej wartoÊci nominalnej 3.000 z∏otych.

Cz∏onek Rady Nadzorczej Marek Roman posiada 50.750 udzia∏ów w EVIP International Sp. z o.o. o ∏àcznej wartoÊci
nominalnej 5.075.000 z∏otych uprawniajàcych do 49,9% g∏osów na zgromadzeniu wspólników, 50 udzia∏ów w EVIP Capi-
tal Sp. z o.o. o ∏àcznej wartoÊci nominalnej 3.000 z∏otych uprawniajàcych do wykonywania 30% g∏osów na Zgromadze-
niu Wspólników oraz 45 akcji EVIP Progress S.A. o ∏àcznej wartoÊci nominalnej 9.000 z∏otych uprawniajàcych do 3,75%
g∏osów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i 1 udzia∏ w EN-KA Sp. z o.o. uprawniajàcy do 2,5% g∏osów na Zgroma-
dzeniu Wspólników o wartoÊci nominalnej 12.815 z∏.

Poza osobami wskazanymi powy˝ej zgodnie z oÊwiadczeniami osób nadzorujàcych lub zarzàdzajàcych inne osoby nad-
zorujàce lub zarzàdzajàce nie posiadajà akcji i udzia∏ów w jednostkach wchodzàcych w sk∏ad Grupy Kapita∏owej Emiten-
ta oraz innych podmiotach gospodarczych.

5. POSIADANE AKCJE EMITENTA ORAZ AKCJE (UDZIA¸Y) W INNYCH PODMIOTACH 
GOSPODARCZYCH, CZ¸ONKOSTWO W INNYCH ORGANACH ZARZÑDZAJÑCYCH 

LUB PROWADZONEJ DZIA¸ALNOÂCI GOSPODARCZEJ PRZEZ PODMIOTY 
POWIÑZANE Z OSOBAMI ZARZÑDZAJÑCYMI I NADZORUJÑCYMI PRZEDSI¢BIORSTWO 

EMITENTA, JEÂLI DZIA¸ALNOÂå TA MA CHARAKTER KONKURENCYJNY 
DLA DZIA¸ALNOÂCI EMITENTA

Ma∏˝onka cz∏onka Zarzàdu Jaros∏awa Ogorza∏ka posiada 2.115 akcji Softbank S.A. o ∏àcznej wartoÊci nominalnej
2.643,25 z∏otych oraz posiada nieznaczne pakiety akcji w 28 polskich spó∏kach gie∏dowych. 

Poza osobà wskazanà powy˝ej i w takim zakresie, w jakim nie ujawniono tego powy˝ej, zgodnie z oÊwiadczeniami
osób nadzorujàcych i zarzàdzajàcych inne osoby powiàzane z nimi nie posiadajà akcji Emitenta ani akcji i udzia∏ów w jed-
nostkach jego grupy kapita∏owej oraz nie prowadzà ani nie sà akcjonariuszami lub udzia∏owcami w podmiotach prowa-
dzàcych dzia∏alnoÊç konkurencyjnà w stosunku do Softbank S.A.
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6. INFORMACJE O ZAMIARACH OSÓB ZARZÑDZAJÑCYCH I NADZORUJÑCYCH 
DOTYCZÑCE ZBYCIA LUB NABYCIA AKCJI EMITENTA 

LUB JEDNOSTEK JEGO GRUPY KAPITA¸OWEJ

W Spó∏ce obowiàzuje program motywacyjny dla kadry kierowniczej Softbank S.A., którym obj´ci sà cz∏onkowie Zarzà-
du Robert Fràczek, Marek Komosa, Jaros∏aw Ogorza∏ek, Robert Smu∏kowski, Filip Szandu∏a, Adam Pó∏grabia oraz proku-
rent Roman Perkowski, którzy wyrazili zamiar nabycia akcji Spó∏ki. 

Zgodnie z oÊwiadczeniami cz∏onków Zarzàdu i Rady Nadzorczej w najbli˝szym czasie nie zamierzajà oni zbyç posiada-
nych przez siebie akcji Emitenta. 

7. DANE O G¸ÓWNYCH AKCJONARIUSZACH

7.1. DANE O AKCJONARIUSZACH POSIADAJÑCYCH OD 5% DO 20% OGÓLNEJ LICZBY G¸OSÓW 
NA WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY SPÓ¸KI 

LUB AKCJI W JEGO KAPITALE AKCYJNYM 

Akcjonariuszami posiadajàcymi akcje uprawniajàce do wykonywania od 5% do 20% g∏osów na Walnym Zgromadzeniu sà:

Prokom Software S.A.

Bank of New York z siedzibà w Nowym Jorku.

Prokom Software S.A. z siedzibà w Gdyni przy ulicy Âlàskiej 23/25 jest akcjonariuszem Emitenta posiadajàcym
1.603.000 akcji zwyk∏ych na okaziciela uprawniajàcych do wykonywania 1.603.000 g∏osów co stanowi 9,3% g∏osów na WZA. 

Przedmiotem dzia∏alnoÊci Prokom Software S.A. jest dostarczanie kompleksowych rozwiàzaƒ informatycznych du˝ym
i Êrednim podmiotom gospodarczym oraz instytucjom publicznym.

Na mocy umowy z dnia 2 wrzeÊnia 2000 roku Prokom Software S.A. i Emitent uzgodni∏y warunki wspó∏pracy – Pro-
gram Wspó∏pracy.

W wypadku dokonania zamiany 40.060 Obligacji Zamiennych serii B na 400.600 Akcji serii O, oraz zamiany 659.656
obligacji zamiennych serii C na 1.319.312 akcji serii P oraz zamiany 32.748 obligacji zamiennych serii D na 32.748 ak-
cji serii R, akcje posiadane przez Prokom Software S.A. w iloÊci 1.603.000 akcji b´dà stanowiç 9,014% kapita∏u 
akcyjnego i reprezentowaç taki sam procent w ogólnej liczbie g∏osów na Walnym Zgromadzeniu. 

Bank of New York z siedzibà One Wall Street, Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ameryki Pó∏nocnej jest akcjonariuszem
Emitenta posiadajàcym 2.829.205 (wed∏ug informacji przekazanych Spó∏ce w dniu 16 stycznia 2001) akcji zwyk∏ych na
okaziciela uprawniajàcych do wykonywania 2.829.205 g∏osów, co stanowi 16,4% ogólnej liczby g∏osów na Walnym Zgro-
madzeniu. 

Przedmiotem dzia∏alnoÊci Bank of New York jest dzia∏alnoÊç bankowa.

Powiàzania umowne pomi´dzy Emitentem a Bank of New York wynikajà z zawartej w dniu 14 kwietnia 1998 roku Umo-
wy Depozytowej, na mocy której Bank of New York w oparciu o akcje Emitenta wyemitowa∏ GDR-y. W Êwietle prawa pol-
skiego zgodnie z art. 7 ust. 2 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami WartoÊciowymi Bank Depozytowy jest formalnie ak-
cjonariuszem Spó∏ki jako posiadacz rachunku papierów wartoÊciowych, na którym sà rejestrowane akcje Spó∏ki b´dàce
podstawà emisji GDR-ów. Umowa Depozytowa zosta∏a opisana w dalszej cz´Êci niniejszego rozdzia∏u w punkcie „Umowy
wp∏ywajàce na zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy”. 

W dniu 9 sierpnia 1999 roku KPWiG wyda∏a decyzj´ o wyra˝eniu zgody na zawarcie pomi´dzy Spó∏kà a Bank of New
York umowy, na podstawie której poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej wystawiane b´dà GDR-y, przy czym liczba
akcji Spó∏ki, w oparciu o które zostanà wyemitowane GDR-y nie mo˝e byç wy˝sza ni˝ 33% wszystkich wyemitowanych
akcji w dniu podj´cia uchwa∏y przez KPWiG. Decyzja nak∏ada na Spó∏k´ szereg warunków, m.in. Spó∏ka zosta∏a zobo-
wiàzana do wypracowania procedur zapewniajàcych przeprowadzanie transakcji zwiàzanych z zakupem lub sprzeda˝à
akcji w celu wyemitowania bàdê umorzenia GDR-ów przez Bank of New York w sposób minimalizujàcy ich wp∏yw na bie-
˝àce zmiany cen gie∏dowych akcji. W dniu 9 wrzeÊnia Spó∏ka oraz Bank of New York potwierdzi∏y pisemnie zamiar roz-
szerzenia programu emisji GDR-ów i wyemitowania przez Bank of New York dodatkowych GDR-ów w oparciu o 180.000
dodatkowych akcji. W wypadku rozszerzenia programu emisji GDR-ów w granicach ustalonych przez strony maksymalna
liczba akcji, b´dàcych podstawà emisji GDR-ów wynosi∏aby 4.187.650, a Bank of New York jako posiadacz 4.187.650
akcji by∏by uprawniony do wykonywania 4.187.650 g∏osów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi∏oby ok. 24,3% ogól-
nej liczby g∏osów na Walnym Zgromadzeniu. Spó∏ka oraz Bank of New York planujà w najbli˝szym czasie podpisanie
aneksu do umowy depozytowej. Zgodnie z informacjà przekazanà w dniu 16 stycznia 2001 roku, Bank of New York jest
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posiadaczem 2.829.205 akcji stanowiàcych 16,4% i reprezentujàcych 16,4% ogólnej liczby g∏osów na Walnym Zgroma-
dzeniu Softbank S.A.

W wypadku dokonania przez Obligatariuszy zamiany 40.060 Obligacji Zamiennych serii B na 400.600 Akcji serii O,
oraz zamiany 659.656 obligacji zamiennych serii C na 1.319.312 akcji serii P oraz zamiany 32.748 obligacji zamiennych
serii D na 32.748 akcji serii R, akcje posiadane przez Bank of New York w iloÊci 2.829.205 akcji b´dà stanowiç ok.
15,91% kapita∏u akcyjnego i reprezentowaç taki sam procent w ogólnej liczbie g∏osów na Walnym Zgromadzeniu.

Bank of New York w dniu 16 wrzeÊnia naby∏ 1.641.429 Akcji serii N w ofercie publicznej za cen´ 36 z∏otych za jed-
nà akcj´. 

Nabywanie przez Bank of New York akcji Emitenta wià˝e si´ z pe∏nieniem przez ten bank funkcji Banku Depozytowe-
go i realizacji programu emisji GDR-ów.

Zgodnie z Uchwa∏à Nr 6 Walnego Zgromadzenia z dnia 9 sierpnia 2000 roku w sprawie emisji Obligacji Zamiennych
serii B, Obligacje serii B sà przeznaczone dla kadry zarzàdzajàcej Spó∏ki w zwiàzku z czym Bank of New York nie b´dzie
przys∏ugiwa∏o prawo do ich nabycia od podmiotu pe∏niàcego rol´ Powiernika. Spó∏ka nie wyemitowa∏a obligacji z prawem
pierwszeƒstwa i Bank of New York nie posiada takich obligacji. 

7.2. DANE O AKCJONARIUSZACH POSIADAJÑCYCH PONAD 20% I NIE WI¢CEJ NI˚ 50% 
OGÓLNEJ LICZBY G¸OSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY SPÓ¸KI 

LUB AKCJI W JEGO KAPITALE AKCYJNYM 

Aleksander Lesz jest obywatelem polskim zamieszka∏ym w Warszawie (adres obj´ty wnioskiem o niepublikowanie).
A. Lesz jest akcjonariuszem Emitenta posiadajàcym 4.915.994 akcji zwyk∏ych na okaziciela uprawniajàcych do wykony-
wania 4.915.994 g∏osów, co stanowi 28,5% ogólnej liczby g∏osów na Walnym Zgromadzeniu. 

Pomi´dzy Spó∏kà a Aleksandrem Leszem poza umowà o prac´ nie istniejà ˝adne powiàzania umowne. 

Poni˝sza tabela przedstawia daty i ceny nabycia akcji posiadanych przez A. Lesza.

Seria Akcji Cena nabycia Data Nabycia

A 1,0384 z∏ Akcje obj´te w wyniku przekszta∏cenia Softbank Sp. z o.o. w spó∏k´ akcyjnà 
na mocy uchwa∏y Zgromadzenia Wspólników z dnia 31 sierpnia 1993 roku;

B 1,0384 z∏ Akcje obj´te w podwy˝szonym kapitale akcyjnym uchwalonym uchwa∏à 
Walnego Zgromadzenia z dnia 21 wrzeÊnia 1993 roku;.

D 1,0384 z∏ Akcje obj´te w podwy˝szonym kapitale akcyjnym uchwalonym uchwa∏à 
Walnego Zgromadzenia z dnia 14 listopada 1994 roku;

F 1,03 z∏ Akcje obj´te w podwy˝szonym kapitale akcyjnym uchwalonym uchwa∏à 
Walnego Zgromadzenia z dnia 20 grudnia 1995 roku;.

H 1,03 z∏ Akcje obj´te w podwy˝szonym kapitale akcyjnym uchwalonym uchwa∏à 
Walnego Zgromadzenia z dnia 8 czerwca 1996 roku;

K 1,03 z∏ Akcje obj´te w podwy˝szonym kapitale akcyjnym uchwalonym uchwa∏à 
Walnego Zgromadzenia z dnia 2 grudnia 1996 roku;.

nie dotyczy 155,00 z∏ Akcje nabyte w drodze publicznego wezwania dnia 22 marca 2000 roku

Na mocy uchwa∏y Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 22 maja 1997 roku dokonano podwy˝szenia kapita∏u akcyjne-
go Spó∏ki o kwot´ 1.323.360 z∏otych poprzez zwi´kszenie wartoÊci nominalnej ka˝dej z dotychczas wyemitowanych ak-
cji o kwot´ 0,22 z∏ (z kwoty 1,03 z∏ do 1,25 z∏). Podwy˝szony kapita∏ obj´li dotychczasowi akcjonariusze wprost propor-
cjonalnie do posiadanych akcji (w tym A. Lesz). Podwy˝szenie kapita∏u akcyjnego zosta∏o pokryte w drodze przeniesienia
odpowiednich kwot z kapita∏u zapasowego na kapita∏ akcyjny. Wskutek podniesienia kapita∏u wartoÊç nominalna ka˝dej
akcji w Spó∏ce, w tym akcji posiadanych przez A. Lesza, wzros∏a z 1,03 z∏ do 1,25 z∏. 

W wypadku dokonania przez Obligatariuszy zamiany 40.060 Obligacji Zamiennych serii B na 400.600 Akcji serii O,
oraz zamiany 659.656 obligacji zamiennych serii C na 1.319.312 akcji serii P oraz zamiany 32.748 obligacji zamiennych
serii D na 32.748 akcji serii R akcje posiadane przez A. Lesza w iloÊci 4.915.994 akcji b´dà stanowiç ok. 27,6% kapi-
ta∏u akcyjnego i reprezentowaç taki sam procent w ogólnej liczbie g∏osów na Walnym Zgromadzeniu.

Inwestycja w akcje Spó∏ki przez A. Lesza ma charakter d∏ugoterminowy.

Zgodnie z Uchwa∏à Nr 9 Walnego Zgromadzenia z dnia 24 czerwca 1999 roku w sprawie emisji obligacji zamiennych
A. Lesz nie jest obj´ty programem motywacyjnym dla kadry zarzàdzajàcej Spó∏ki, w zwiàzku z czym nie b´dzie mu przy-
s∏ugiwa∏o prawo do nabycia obligacji zamiennych serii A od podmiotu pe∏niàcego rol´ powiernika. Spó∏ka nie wyemitowa-
∏a obligacji z prawem pierwszeƒstwa i A. Lesz nie posiada takich obligacji. 
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7.3. DANE O AKCJONARIUSZACH POSIADAJÑCYCH PONAD 50% OGÓLNEJ LICZBY G¸OSÓW 
NA WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY SPÓ¸KI 

LUB AKCJI W JEGO KAPITALE AKCYJNYM

˚aden z akcjonariuszy nie posiada akcji uprawniajàcych do wykonywania ponad 50% g∏osów na Walnym Zgromadze-
niu Spó∏ki.

7.4. DANE O OBLIGATARIUSZACH POSIADAJÑCYCH OBLIGACJE Z PRAWEM PIERWSZE¡STWA, 
KTÓRZY W WYNIKU WYKORZYSTANIA PRAWA DO OBJ¢CIA AKCJI EMITENTA 

MOGÑ UZYSKAå CO NAJMNIEJ 5% OGÓLNEJ LICZBY G¸OSÓW 
NA WALNYM ZGROMADZENIU EMITENTA LUB AKCJI W JEGO KAPITALE AKCYJNYM 

˚aden z obligatariuszy nie posiada obligacji z prawem pierwszeƒstwa, które uprawnia∏yby do obj´cia akcji Emitenta
uprawniajàcych do wykonywania co najmniej 5% ogólnej liczby g∏osów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta lub uprawnia-
jàcych do obj´cia akcji w liczbie przekraczajàcych 5% ogólnej liczby akcji.

8. UMOWY WP¸YWAJÑCE NA ZMIANY W PROPORCJACH POSIADANYCH AKCJI 
PRZEZ DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY

Umowa Depozytowa 
W dniu 14 kwietnia 1998 roku pomi´dzy Spó∏kà a Bank of New York zosta∏a zawarta Umowa Depozytowa. Przedmio-

tem tej umowy jest okreÊlenie praw i obowiàzków stron w zwiàzku z realizacjà programu emisji GDR-ów i emisjà przez
Bank of New York jako tzw. bankiem depozytowym GDR-ów w zamian za akcje zarejestrowane na rachunku papierów war-
toÊciowych prowadzonym dla Banku Depozytowego. 

Umowa okreÊla m.in. zasady deponowania akcji Spó∏ki dla potrzeb emisji GDR-ów, zasady wycofywania GDR-ów, za-
sady dystrybucji praw z akcji stanowiàcych podstaw´ emisji GDR-ów oraz dochodów dla posiadaczy GDR-ów wynikajàcych
z realizacji tych praw, zasady dotyczàce wykonywania praw z akcji Spó∏ki stanowiàcych podstaw´ do emisji GDR-ów, w tym
wykonywania prawa g∏osu z tych akcji. 

W Êwietle prawa polskiego zgodnie z art. 7 ust. 2 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami WartoÊciowymi Bank Depo-
zytowy jest formalnie akcjonariuszem Spó∏ki jako posiadacz rachunku papierów wartoÊciowych, na którym sà rejestrowa-
ne akcje b´dàce podstawà emisji GDR-ów. Zgodnie z art. 96 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami WartoÊciowymi za-
warcie umowy depozytowej, na podstawie której b´dà wystawiane GDR-y w zwiàzku z akcjami w liczbie nie przekraczajà-
cej 25% liczby akcji spó∏ki nie wymaga zgody KPWiG. 

W dniu 9 sierpnia 1999 roku KPWiG wyda∏a decyzj´ o wyra˝eniu zgody na zawarcie pomi´dzy Spó∏kà a Bank of New
York umowy, na podstawie której poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej wystawiane b´dà GDR-y, przy czym liczba ak-
cji Spó∏ki, w oparciu o które zostanà wyemitowane GDR-y nie mo˝e byç wy˝sza ni˝ 33% wszystkich wyemitowanych akcji
w dniu podj´cia uchwa∏y przez KPWiG. Decyzja nak∏ada na Spó∏k´ szereg warunków, m.in. Spó∏ka zosta∏a zobowiàzana
do wypracowania procedur zapewniajàcych przeprowadzanie transakcji zwiàzanych z zakupem lub sprzeda˝à akcji w ce-
lu wyemitowania bàdê umorzenia GDR-ów przez Bank of New York w sposób minimalizujàcy ich wp∏yw na bie˝àce zmia-
ny cen gie∏dowych akcji. W dniu 9 wrzeÊnia Spó∏ka oraz Bank of New York potwierdzi∏y pisemnie zamiar rozszerzenia pro-
gramu emisji GDR-ów i wyemitowania przez Bank of New York dodatkowych GDR-ów w oparciu o 180.000 dodatkowych
akcji. W wypadku rozszerzenia programu emisji GDR-ów w granicach ustalonych przez strony, maksymalna liczba akcji,
b´dàcych podstawà emisji GDR-ów wynosi∏aby 2.093.825, a Bank of New York jako posiadacz 2.093.825 akcji by∏by
uprawniony do wykonywania 2.093.825 g∏osów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi∏oby ok. 24,3% ogólnej liczby g∏o-
sów na Walnym Zgromadzeniu. Spó∏ka oraz Bank of New York planujà w najbli˝szym czasie podpisanie aneksu do umo-
wy depozytowej. W zwiàzku ze zmianà ceny nominalnej akcji, maksymalna liczba akcji b´dàcych podstawa emisji GDR-
ów wynosi 4.187.650. 

Umowa powiernicza z CA IB Financial Advisers S.A.
Dnia 28 grudnia 1999 roku Emitent zawar∏ umow´ o powiernictwo, na mocy której Emitent zleci∏ CA IB Financial Ad-

visers S.A. („CAFA”) pe∏nienie funkcji powiernika w odniesieniu do obligacji serii A. CAFA zobowiàza∏o si´ do wykonania
nast´pujàcych czynnoÊci: nabycia obligacji, zapewnienia przechowywania obligacji, przekazywania osobom uprawnionym
ofert sprzeda˝y obligacji zamiennych a w przypadku jej przyj´cia dokonania sprzeda˝y obligacji.

Dnia 28 grudnia 1999 r. Zarzàd Softbank S.A. skierowa∏ do CAFA jako powiernika propozycj´ nabycia 20.030 obliga-
cji zamiennych serii A Softbank S.A. na okaziciela. Sà one zamienne w relacji jedna obligacja na 10 Akcji zwyk∏ych na oka-
ziciela serii O. Zamiana obligacji na Akcje serii O b´dzie nast´powa∏a na podstawie pisemnych oÊwiadczeƒ sk∏adanych do
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dnia 16 grudnia 2003. Zarzàd Softbank S.A. b´dzie sukcesywnie dokonywa∏ zg∏oszeƒ podwy˝szenia kapita∏u akcyjnego
Spó∏ki do rejestru handlowego o kwot´ odpowiadajàcà wartoÊci nominalnej akcji obj´tych oÊwiadczeniem o zamianie.

CAFA zobowiàzuje si´ nie sk∏adaç ofert sprzeda˝y innym osobom ni˝ osoby uprawnione na podstawie § 1 ust. 2
uchwa∏y Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 24 czerwca 1999 roku. 

Softbank S.A. b´dzie przesy∏a∏ CAFA uchwa∏y Rady Nadzorczej o ostatecznym przydziale Obligacji. Obligacje b´dà
sprzedawane osobom uprawnionym po ich cenie emisyjnej, tj. 12,50 z∏. Niezw∏ocznie po otrzymaniu pe∏nej ceny za obli-
gacje CAFA przeka˝e t´ kwot´ Emitentowi. Kwoty te b´dà zmniejszaç wysokoÊç po˝yczki. Obligacje niewykupione przez
osoby uprawnione b´dà sprzedawane zgodnie z instrukcjami przekazywanymi przez Softbank S.A. Kwoty uzyskane z ta-
kiej sprzeda˝y b´dà przekazywane Emitentowi i b´dà zmniejszaç wysokoÊç po˝yczki. 

Softbank S.A. zobowiàzany jest do zap∏acenia kwoty wynagrodzenia na rzecz CAFA stanowiàcej równowartoÊç w z∏o-
tych kwoty 15.000 USD. Wynagrodzenie p∏atne jest w 3 ratach. Softbank zobowiàza∏ si´ zwróciç CAFA wszelkie koszty
zwiàzane z pe∏nieniem funkcji Powiernika w zwiàzku z emisjà obligacji.

W zwiàzku z pe∏nieniem funkcji Powiernika Softbank S.A. udzieli∏ CAFA po˝yczki w kwocie 250.000 z∏otych.

Po˝yczka b´dzie oprocentowana, a oprocentowanie b´dzie p∏atne przez CAFA w 3 ratach:

• kwota odpowiadajàca 18% kwoty po˝yczki w terminie 1 roku od jej przekazania,

• kwota odpowiadajàca 16% kwoty po˝yczki w terminie 2 lat od jej przekazania,

• kwota odpowiadajàca 14% p∏atna w terminie 3 lat od dnia przekazania po˝yczki.

Sp∏ata po˝yczki b´dzie nast´powa∏a proporcjonalnie do wp∏ywów CAFA z tytu∏u sprzeda˝y obligacji, bàdê dokonywa-
nia ich wczeÊniejszego wykupu przez Softbank S.A. Ostateczny termin sp∏aty nie mo˝e nastàpiç przed sprzeda˝à przez
CAFA wszystkich Obligacji po cenie nominalnej.

Umowy Opcyjne
W dniu 23 sierpnia 1999 roku Aleksander Lesz – Prezes Zarzàdu Spó∏ki posiadajàcy akcje stanowiàce 30,66% kapi-

ta∏u akcyjnego zawar∏ dwie umowy opcyjne, jednà z Bank Austria AG z siedzibà w Wiedniu, drugà z CA BET Holding AG
z siedzibà w Wiedniu (zwane dalej „Umowami Opcyjnymi”). 

Na mocy Umów Opcyjnych Bank Austria AG oraz CA BET Holding AG udzieli∏y na rzecz Aleksandra Lesza opcji kupna
601.000 akcji Spó∏ki ka˝dy (∏àcznie 1.202.000 akcji stanowiàcych ok. 15% kapita∏u akcyjnego i uprawniajàcych do wy-
konywania ok. 15% ogólnej liczby g∏osów na Zgromadzeniu Akcjonariuszy). Opcja kupna zosta∏a udzielona pod warun-
kiem, ˝e Bank Austria AG oraz CA BET Holding AG nab´dà akcje b´dàce przedmiotem opcji od ICL Holding B.V. oraz ˝e
A. Lesz uzyska zgod´ KPWiG na nabycie akcji Spó∏ki w liczbie powodujàcej przekroczenie 33% ogólnej liczby g∏osów na
Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Oba warunki zosta∏y spe∏nione, gdy˝ w dniu 27 sierpnia 1999 roku podmioty udzielajàce
opcji naby∏y akcje od ICL Holding B.V., a w dniu 3 wrzeÊnia 1999 roku A. Lesz uzyska∏ wymaganà zgod´ KPWiG. Opcja
zakupu zosta∏a udzielona na okres do dnia 30 czerwca 2000 roku. Umowy przewidujà, ˝e nabycie akcji w wykonaniu opcji
kupna nastàpi po cenie równej cenie, po jakiej udzielajàcy opcji zakupili akcje od ICL Holding B.V. powi´kszonej o kosz-
ty finansowania. 

Umowy przewidujà, ˝e udzielajàcy opcji w celu umo˝liwienia wykonania przez A. Lesza opcji kupna spowodujà, ˝e in-
stytucja finansowa wskazana przez ka˝dy z podmiotów udzielajàcych opcji przedstawi A. Leszowi ofert´ finansowania za-
kupu akcji w wykonaniu opcji na warunkach okreÊlonych w Umowach Opcyjnych.

Umowy okreÊlajà przypadki, w których udzielajàcy opcji mogà sprzedaç akcje na rzecz inwestorów innych ni˝ A. Lesz,
w tym tak˝e wypadki, kiedy sprzeda˝ mo˝e nastàpiç bez zgody A. Lesza.

Na podstawie Umów Opcyjnych ustanowiono tak˝e opcje sprzeda˝y na rzecz Bank Austria AG oraz CA BET Holding
AG. Wykonanie opcji polega na tym, ˝e w okresie od 4 grudnia 1999 roku lub od 30 dnia od otrzymania przez A. Lesza
zezwolenia na nabycie akcji Spó∏ki w liczbie powodujàcej przekroczenie 33% ogólnej liczby g∏osów na Zgromadzeniu Ak-
cjonariuszy do dnia 30 czerwca 2000 r. w odniesieniu do Bank Austria AG oraz w okresie od 16 marca 2000 roku lub
od 134 dnia od otrzymania przez A. Lesza zezwolenia na nabycie akcji Spó∏ki w liczbie powodujàcej przekroczenie 33%
ogólnej liczby g∏osów na Zgromadzeniu Akcjonariuszy do dnia 30 czerwca 2000 roku w odniesieniu do CA BET Holding
AG – Bank Austria AG oraz CA BET Holding AG mogà wystàpiç z ˝àdaniem nabycia od nich akcji przez A. Lesza. Opcja ta
mo˝e byç realizowana, o ile podmioty te przedstawià A. Leszowi oferty finansowania zakupu przez niego akcji zgodnie
z warunkami okreÊlonymi w Umowach Opcyjnych. Nabycie akcji w wykonaniu opcji sprzeda˝y nastàpi po cenie równej ce-
nie, po jakiej udzielajàcy opcji zakupili akcje od ICL Holding B.V. powi´kszonej o koszty finansowania. Zgodnie z umowà
wykonanie opcji ma nastàpiç poprzez zawarcie transakcji gie∏dowych. Umowa okreÊla zasady zawarcia transakcji w wy-
konaniu opcji oraz wzajemnych rozliczeƒ pomiedzy stronami.
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Umowy przewidujà, ˝e w celu zabezpieczenia roszczeƒ Bank Austria AG oraz CA BET Holding AG A. Lesz dokona blo-
kady 1.202.000 akcji na rachunku papierów wartoÊciowych prowadzonym przez CA IB Securities S.A. Warunki blokady
akcji okreÊlajà Umowy Zabezpieczajàce (opisane poni˝ej) stanowiàce za∏àczniki do Umów Opcyjnych.

W dniu 3 marca 2000 r., Aleksander Lesz og∏osi∏ wezwanie do zapisywania si´ na sprzeda˝ 1.202.000 (jeden milion
dwieÊcie dwa tysiàce) akcji Softbank S.A. 

Celem wezwania by∏a realizacja umów opcyjnych zawartych w dniu 23 sierpnia 1999 r. pomi´dzy Aleksandrem Le-
szem a Bank Austria AG oraz CA BET Holding AG. Wezwanie zosta∏o og∏oszone po cenie 155 z∏ za jednà akcj´, która jest
Êrednià cenà rynkowà z ostatnich szeÊciu miesi´cy. 

Og∏oszenie wezwania by∏o jedynà mo˝liwoÊcià nabycia w obrocie wtórnym pakietu akcji przekraczajàcego 10% ogól-
nej liczby g∏osów na Walnym Zgromadzeniu w okresie krótszym ni˝ 90 dni.

W zwiàzku z powy˝szym przedmiotowe umowy zosta∏y wykonane.

Umowy Zabezpieczajàce 
W dniu 23 sierpnia 1999 roku pomi´dzy Aleksandrem Leszem a Bank Austria AG oraz CA BET Holding AG zosta∏y za-

warte dwie Umowy Zabezpieczajàce. Przedmiotem umów jest ustanowienie zabezpieczenia roszczeƒ Banku Austria AG
oraz CA BET Holding AG w stosunku do A. Lesza wynikajàcych z Umów Opcyjnych. Zabezpieczenie zosta∏o ustanowione
poprzez ustanowienia blokady 1.202.000 akcji posiadanych przez A. Lesza i zarejestrowanych na rachunku papierów war-
toÊciowych. Blokada zosta∏a ustanowiona na okres do czasu wype∏nienia wszystkich zobowiàzaƒ A. Lesza wynikajàcych
z Umów Opcyjnych. Umowy Zabezpieczajàce okreÊlajà zasady zwalniania akcji spod blokady, zasady sk∏adania zleceƒ
sprzeda˝y akcji obj´tych blokadà oraz przekazywania Êrodków uzyskanych ze sprzeda˝y.

Powy˝sze umowy wygas∏y.

Umowa zawarta pomi´dzy A. Leszem, CA IB Financial Advisers S.A. oraz CA IB Securities S.A.
W dniu 23 sierpnia 1999 roku A. Lesz oraz CA IB Financial Advisers S.A. (CA IB) i CA IB Securities S.A. (CASSA) za-

warli kolejnà umow´, której przedmiotem jest okreÊlenie zasad wspó∏dzia∏ania A. Lesza oraz CA IB, dzia∏ajàcej na rzecz
inwestorów, którzy nabyli akcje Spó∏ki od ICL Holding B.V., tj. Banku Austria AG, CA IB Investmentbank AG oraz CA BET
Holding AG (Pozostali Inwestorzy), w dzia∏aniach majàcych na celu identyfikacj´ inwestora strategicznego dla Spó∏ki.

W przypadku, gdyby Pozostali Inwestorzy, w okresie rozpoczynajàcym si´ w dniu zdeponowania przez A. Lesza
2.122.798 akcji Spó∏ki na zablokowanym rachunku papierów wartoÊciowych otwartym w CASSA na zabezpieczenia wyni-
kajàcych z umowy roszczeƒ CA IB wzgl´dem A. Lesza, a koƒczàcym si´ 30 czerwca 2000 roku lub w dniu zwolnienia
wszystkich powy˝szych akcji Spó∏ki z blokady (Okres Depozytu), sprzedawali posiadane akcje Spó∏ki inwestorowi ziden-
tyfikowanemu przez CA IB, CA IB zobowiàzana jest do: (i) zapewnienia, i˝ inwestorowi takiemu sprzedana zostanie, na
˝àdanie A. Lesza, stosowna liczba akcji nabytych przez CA BET Holding AG i Bank Austria AG od ICL Holding B.V. lub (ii)
po nabyciu przez A. Lesza akcji Spó∏ki od CA BET Holding AG i Banku Austria AG, zapewnienia A. Leszowi mo˝liwoÊci
sprzeda˝y akcji nabytych od CA BET Holding AG i Banku Austria AG na podstawie Umów Opcyjnych, proporcjonalnie do
liczby akcji Spó∏ki sprzedawanych przez Pozosta∏ych Inwestorów.

CA IB uprawniona jest, w Okresie Depozytu, do sprzedania akcji Spó∏ki zdeponowanych przez A. Lesza na zablokowa-
nym rachunku inwestorowi strategicznemu (innemu ni˝ inwestorzy wskazani w umowie), bez wzgl´du na to czy inwestor ta-
ki jest zaakceptowany przez A. Lesza, je˝eli A. Lesz nie wyrazi∏ zgody na zbycie zablokowanych akcji na rzecz poprzednich
dwóch inwestorów strategicznych, zaÊ oferta przedstawiona przez takiego trzeciego inwestora strategicznego spe∏nia okre-
Êlone w umowie warunki. Ponadto, jeÊli w Okresie Depozytu inwestor strategiczny przedstawiony przez A. Lesza przedsta-
wi ofert´ spe∏niajàcà okreÊlone w umowie warunki, A. Lesz ma prawo ˝àdania, a˝eby takiemu inwestorowi strategicznemu
sprzedane zosta∏y wszystkie lub cz´Êç akcji Spó∏ki zdeponowanych przez A. Lesza na zablokowanym rachunku.

Celem zabezpieczenia roszczeƒ CA IB wzgl´dem A. Lesza zwiàzanych ze sprzeda˝à akcji Spó∏ki inwestorowi strate-
gicznemu A. Lesz zobowiàza∏ si´ do ustanowienia blokady w stosunku do 2.122.798 akcji Spó∏ki zarejestrowanych na
rachunku papierów wartoÊciowych otwartym w CASSA. Podobnej blokadzie b´dà podlegaç akcje nabyte przez A. Lesza
od CA BET Holding AG i Bank Austria AG. Umowa stanowi, i˝ CA IB jest przez Okres Depozytu jedynym podmiotem upo-
wa˝nionym do rozporzàdzania zablokowanymi akcjami na okreÊlonych w umowie zasadach.

Powy˝sza umowa zosta∏a wykonana.

Umowa kredytu inwestycyjnego zawarta pomi´dzy Bank Austria Creditanstalt Poland Spó∏ka Akcyjna, 
Bank Austria Creditanstalt International AG, CA IB Securities S.A. oraz A. Leszem
W dniu 28 stycznia 2000 r. Bank Austria Creditanstalt Poland Spó∏ka Akcyjna, Bank Austria Creditanstalt Internatio-

nal AG, CA IB Securities S.A. oraz A. Lesz zawarli umow´ kredytu inwestycyjnego (zmienionà aneksem z dnia 3 marca
2000 r.), na mocy którego Bank Austria Creditanstalt Poland Spó∏ka Akcyjna oraz Bank Austria Creditanstalt Internatio-
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nal AG („Banki”) udzieli∏y Aleksandrowi Leszowi kredytu w maksymalnej wysokoÊci 207.000.000 z∏otych na sfinansowa-
nie nabycia 1.202.000 akcji Emitenta wraz z dodatkowymi kosztami zwiàzanymi z nabyciem tych akcji. Kredyt ten jest
oprocentowany wed∏ug stopy procentowej WIBOR. Ostatecznà datà sp∏aty kredytu jest dzieƒ 31 paêdziernika 2000 r. 

Umowa zosta∏a zabezpieczona w nast´pujàcy sposób: (i) zastaw zwyk∏y na 2.404.000 akcjach Emitenta nale˝àcych do
Aleksandra Lesza oraz 1.202.000 akcji, które mia∏y zostaç nabyte przez niego od Banku Austria A. i CA BET Holding AG,
na mocy umowy z dnia 28 stycznia 2000 r., zmienionej aneksem z dnia 3 marca 2000 r., (ii) zastaw rejestrowy na akcjach
Emitenta, o których mowa w punkcie (i) powy˝ej, na mocy umowy zastawu rejestrowego z dnia 28 stycznia 2000 r., 
(iii) ustanowienie blokady na tych˝e akcjach, na mocy umowy (Share Collateral Agreement) z dnia 28 stycznia 2000 r.,
zmienionej aneksem z dnia 3 marca 2000 r., (iv) zastaw zwyk∏y na przysz∏ej wierzytelnoÊci pieni´˝nej Aleksandra Lesza
wzgl´dem Bank Austria AG z tytu∏u Umowy Opcyjnej, na mocy umowy zastawu z dnia 3 marca 2000 r. oraz (v) zastaw 
rejestrowy na przysz∏ej wierzytelnoÊci pieni´˝nej Aleksandra Lesza wzgl´dem Bank Austria AG z tytu∏u umów opcyjnych, na
mocy umowy zastawu rejestrowego z dnia 3 marca 2000 r.

Kredyt zosta∏ sp∏acony 29 wrzeÊnia 2000 r. (raport bie˝àcy z dnia 2 paêdziernika 2000 roku).

Umowa pomi´dzy Aleksandrem Leszem a Prokom Software S.A.
Umowa ta zosta∏a opisana w raporcie bie˝àcym z dnia 3 wrzeÊnia 2000 r., którego treÊç zosta∏a zamieszczona w Roz-

dziale VII pkt 2 Prospektu. 

Umowa zosta∏a wykonana w dniu 2 paêdziernika 2000 roku (raport bie˝àcy z dnia 2 paêdziernika 2000 roku).

Umowa pomi´dzy Aleksandrem Leszem a CA IB Investment Bank
Umowa ta zosta∏a opisana w raporcie bie˝àcym z dnia 5 wrzeÊnia 2000 r. zamieszczonym w Rozdziale VII pkt 2 Prospektu.

Umowa zosta∏a wykonana w dniu 2 paêdziernika 2000 roku (raport bie˝àcy z dnia 2 paêdziernika 2000 roku).

9. UMOWY ZAWARTE W OKRESIE OSTATNICH TRZECH LAT OBROTOWYCH 
POMI¢DZY SPÓ¸KÑ A OSOBAMI POWIÑZANYMI, 

DOTYCZÑCE PRZENIESIENIA PRAW LUB ZOBOWIÑZA¡

Zgodnie z oÊwiadczeniem z∏o˝onym w imieniu Emitenta poza umowami opisanymi w niniejszym Rozdziale w punkcie
„Po˝yczki gwarancje i por´czenia udzielone osobom zarzàdzajàcym i nadzorujàcym przedsi´biorstwo spó∏ki oraz cz∏on-
kom ich rodzin” w okresie ostatnich trzech lat obrotowych nie zosta∏y zawarte umowy pomi´dzy Spó∏kà a osobami po-
wiàzanymi dotyczàce przeniesienia wszelkich praw lub zobowiàzaƒ, które mog∏yby mieç istotne znaczenie dla Spó∏ki.
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ROZDZIA¸ VI

SPRAWOZDANIA FINANSOWE

1. SPRAWOZDANIE FINANSOWE SA-P 2000

KOMISJA PAPIERÓW WARTOÂCIOWYCH I GIE¸D

Raport Pó∏roczny SA-P 2000

(zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 3 i § 46 ust. 8 Rozporzàdzenia Rady Ministrów 

z dnia 22 grudnia 1998 r. – Dz.U. Nr 163, poz. 1160)

(dla emitentów papierów wartoÊciowych o dzia∏alnoÊci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub us∏ugowej)

Za pó∏rocze obejmujàce okres od 01.01.2000 do 30.06.2000 oraz                                            dnia 21 wrzeÊnia 2000 r.

za pó∏rocze roku poprzedniego obejmujàce okres od 1999.01.01 do 1999.06.30                                (data przekazania)

PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. dnia 10 stycznia 2001 r.

(Podmiot uprawniony do badania) (data wydania oÊwiadczenia)

Raport pó∏roczny zawiera:

Pó∏roczne Sprawozdanie Finansowe

Wst´p Zestawienie zmian w kapitale w∏asnym

Bilans Rachunek przep∏ywu Êrodków pieni´˝nych

Rachunek zysków i strat Noty objaÊniajàce i dodatkowe noty objaÊniajàce

Za∏àczniki:

Za∏àcznik 1 – Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdaƒ finansowych (bieg∏ego rewidenta)

Za∏àcznik 2 – Komentarz Zarzàdu

WYBRANE DANE FINANSOWE (pó∏rocze roku bie˝àcego) w tys. z∏ w tys. EURO

I. Przychody netto ze sprzeda˝y produktów, towarów i materia∏ów 124.945 30.645
II. Zysk (strata) na dzia∏alnoÊci operacyjnej 22.761 5.582
III. Zysk (strata) brutto 26.767 6.565
IV. Zysk (strata) netto 19.091 4.682
V. Aktywa (stan na 30.06.2000) 217.175 51.616
VI. Zobowiàzania razem (stan na 30.06.2000) 20.258 4.815

– w tym zobowiàzania krótkoterminowe 20.008 4.755
VII. Kapita∏ w∏asny (stan na 30.06.2000) 190.334 45.237
VIII. Kapita∏ akcyjny (stan na 30.06.2000) 16.031 3.810
IX. Liczba akcji (stan na 30.06.2000) (w szt.) 16.031
X. WartoÊç ksi´gowa na jednà akcj´ (w z∏/EURO) (stan na 30.06.2000) 11,87 2,82
XI. Zysk (strata) netto na jednà akcj´ zwyk∏à (za 12 m-cy) w z∏/EURO 2,17 0,52
XII. Dywidenda na jednà akcj´ zwyk∏à (za ostatni rok obrotowy) w z∏/EURO 1,00 0,24
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PÓ¸ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

WST¢P

a) Sprawozdanie finansowe zosta∏o sporzàdzone za okres od 01.01.2000 do 30.06.2000, a porównywalne dane fi-
nansowe obejmujà okres od 01.01.1999 do 30.06.1999. Spó∏ka SOFTBANK S.A., z siedzibà w Warszawie, ul.
17 Stycznia 72A, zajmuje si´ dzia∏alnoÊcià doradczà w zakresie oprogramowania i dostarczaniem oprogramowa-
nia zgodnie z klasyfikacjà EKD – 7220.

b) Sprawozdanie finansowe za poprzedni rok podlega∏o przekszta∏ceniu w celu zapewnienia porównalnej prezentacji
danych. Przekszta∏cenia te nie mia∏y wp∏ywu na sum´ bilansowà ani na wynik finansowy. Szczegó∏y opisane sà
pod notà nr 3I, 6C, 12, 23. 

c) Zasady i metody rachunkowoÊci.

Zasady rachunkowoÊci przyj´te przy sporzàdzaniu sprawozdania finansowego na 30 czerwca 2000 r. sà zgodne
z Ustawà o rachunkowoÊci z 29 wrzeÊnia 1994 r., zwanà dalej Ustawà, która okreÊla mi´dzy innymi zasady ra-
chunkowoÊci jednostek majàcych siedzib´ lub miejsce sprawowania zarzàdu na terytorium Rzeczpospolitej Pol-
skiej. Zapisy ksi´gowe sà prowadzone wed∏ug zasady kosztów historycznych, z wyjàtkiem Êrodków trwa∏ych podle-
gajàcych okresowym aktualizacjom wyceny wed∏ug zasad okreÊlonych w Ustawie. Spó∏ka stosuje metod´ kalkula-
cyjnà pomiaru wyniku finansowego.

i) Przychody i koszty

Przychodem ze sprzeda˝y produktów tj. wyrobów gotowych i us∏ug, oraz towarów tj. sk∏adników majàtkowych
nabytych w celu odsprzeda˝y w stanie nie przetworzonym, jest kwota nale˝na z tego tytu∏u od odbiorcy, po-
mniejszona o nale˝ny podatek od towarów i us∏ug. Momentem sprzeda˝y jest przekazanie produktów lub to-
warów odbiorcy lub odebranie przez niego us∏ugi. Koszty sprzedanych produktów i us∏ug sà to koszty wytwo-
rzenia tych produktów i us∏ug, które sà wspó∏mierne do przychodów ze sprzeda˝y. WartoÊcià sprzedanych to-
warów jest wartoÊç nabycia lub zakupu tych towarów, która jest wspó∏mierna do przychodów ze sprzeda˝y.
Kosztami wytworzenia produktów i us∏ug sà koszty bezpoÊrednie produkcji i uzasadniona cz´Êç kosztów po-
Êrednich produkcji. Pozosta∏e koszty i przychody operacyjne sà to koszty i przychody nie zwiàzane bezpoÊred-
nio z normalnà dzia∏alnoÊcià produkcyjnà, wp∏ywajàce na wynik finansowy. Przychody finansowe sà to nale˝-
ne przychody z operacji finansowych, natomiast koszty finansowe sà to poniesione koszty operacji finanso-
wych. Odsetki, prowizje oraz ró˝nice kursowe dotyczàce inwestycji rozpocz´tych lub zakupów Êrodków trwa∏ych
zwi´kszajà wartoÊç nabycia tych sk∏adników majàtku. Obowiàzkowe obcià˝enia wyniku finansowego stanowià
podatek dochodowy od osób prawnych wynikajàcy z deklaracji CIT-2 oraz zrównana z nim rezerwa na przejÊcio-
wà dodatnià ró˝nic´ podatku dochodowego tworzona zgodnie z Ustawà.

ii) Majàtek trwa∏y (materialny i niematerialny)

WartoÊci niematerialne i prawne stanowià nabyte prawa oraz koszty rozszerzenia spó∏ki akcyjnej. Do nabytych
praw zalicza si´ prawa nadajàce si´ do gospodarczego wykorzystania o przewidywanym okresie u˝ywania d∏u˝-
szym ni˝ jeden rok, przeznaczone na w∏asne potrzeby jednostki lub do oddania do u˝ytkowania na podstawie
umowy najmu. WartoÊci niematerialne i prawne stanowiàce prawa, wycenia si´ wed∏ug cen nabycia. WartoÊci
niematerialne i prawne wykazywane sà wed∏ug wartoÊci netto (pomniejszonej o dotychczasowe umorzenie).
Rzeczowy majàtek trwa∏y stanowià Êrodki trwa∏e i inwestycje rozpocz´te. Rzeczowy majàtek trwa∏y z wyjàtkiem
gruntów i inwestycji rozpocz´tych jest wykazywany w wartoÊci netto (pomniejszonej o amortyzacj´). Do Êrod-
ków trwa∏ych jednostki zalicza si´ równie˝ inwestycje w obcych Êrodkach trwa∏ych, u˝ywanych przez nià na pod-
stawie umowy najmu, od których jednostka ma prawo dokonywaç odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych).
Ârodki trwa∏e podlegajà okresowym aktualizacjom wyceny wed∏ug zasad okreÊlonych w Ustawie. Przez inwe-
stycje rozpocz´te rozumie si´ ogó∏ poniesionych wydatków pozostajàcych w bezpoÊrednim zwiàzku z nie za-
koƒczonà jeszcze budowà, zakupem, monta˝em. Rzeczowy majàtek trwa∏y wycenia si´ wed∏ug cen nabycia lub
kosztów wytworzenia inwestycji rozpocz´tej. 

iii) Stawki amortyzacyjne 

Odpisów amortyzacyjnych od Êrodków trwa∏ych i wartoÊci niematerialnych i prawnych stanowiàcych nabyte pra-
wa dokonuje si´ na podstawie planu amortyzacji, zawierajàcego stawki i kwoty rocznych odpisów. WysokoÊç
planowanych stawek amortyzacyjnych ustala sama jednostka uwzgl´dniajàc zu˝ycie fizyczne i ekonomiczne
Êrodków trwa∏ych i okres gospodarczej przydatnoÊci praw. Stawki sà okresowo weryfikowane, przy czym rezul-
taty weryfikacji skutkujà poczàwszy od roku, w którym weryfikacj´ przeprowadzono. Odpisy amortyzacyjne na-
liczane sà poczàwszy od pierwszego dnia nast´pujàcego po miesiàcu, w którym poszczególne Êrodki trwa∏e
i wartoÊci niematerialne i prawne zosta∏y przyj´te do u˝ytkowania. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje si´ do
koƒca tego miesiàca, w którym umorzenie zrówna si´ z wartoÊcià brutto lub w którym dany Êrodek trwa∏y lub
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wartoÊç niematerialnà i prawnà postawiono w stan likwidacji, sprzedano lub stwierdzono niedobór. Odpisy
amortyzacyjne od Êrodków trwa∏ych, których wartoÊç zaktualizowano zgodnie z Ustawà, oblicza si´ od zaktu-
alizowanej wartoÊci, poczàwszy od miesiàca, w którym aktualizacja zosta∏a zarzàdzona. Stawki amortyzacyjne
dla podstawowych grup Êrodków trwa∏ych oraz stawki amortyzacyjne dla wartoÊci niematerialnych i prawnych
stanowiàcych nabyte prawa sà zgodne z Rozporzàdzeniem Ministerstwa Finansów co do wysokoÊci stawek
amortyzacyjnych. Amortyzacja planowa odzwierciedlajàca normalne zu˝ycie Êrodków trwa∏ych i wartoÊci niema-
terialnych i prawnych obcià˝a koszty dzia∏alnoÊci.

iv) Wycena aktywów i pasywów wyra˝onych w walutach

Na dzieƒ bilansowy ujmuje si´ wyra˝one w walutach obcych sk∏adniki aktywów i pasywów po obowiàzujàcym
w tym dniu Êrednim kursie ustalonym dla danej waluty przez Prezesa NBP. W ciàgu roku obrotowego ujmuje
si´ w ksi´gach rachunkowych wyra˝one w walutach obcych transakcje dotyczàce rozrachunków z kontrahen-
tami po kursie kupna lub sprzeda˝y dewiz banku, z którego us∏ug korzysta jednostka. Zrealizowane ró˝nice
kursowe powstajàce mi´dzy dniem zaksi´gowania i rozliczenia transakcji uj´te sà w kosztach finansowych
i przychodach finansowych. W zwiàzku z wycenà na dzieƒ bilansowy nale˝noÊci i zobowiàzaƒ wyra˝onych
w walutach obcych, nadwy˝k´ ujemnych nie zrealizowanych ró˝nic kursowych nad dodatnimi, dotyczàcà jed-
nej waluty, zalicza si´ do kosztów finansowych. Nadwy˝k´ dodatnich nie zrealizowanych ró˝nic kursowych
nad ujemnymi zalicza si´ do przychodów przysz∏ych okresów.

v) Finansowy majàtek trwa∏y, nale˝noÊci, zapasy i Êrodki pieni´˝ne

Finansowy majàtek trwa∏y

Do finansowego majàtku trwa∏ego zalicza si´ udzia∏y, akcje i inne papiery wartoÊciowe nabyte przez jednost-
k´ w celu zatrzymania ich jako lokaty. Lokatami sà udzia∏y i akcje s∏u˝àce do trwa∏ego wywierania wp∏ywu na
interesy innej jednostki, a tak˝e inne d∏ugoterminowe papiery wartoÊciowe, których termin wykupu przypada
co najmniej po up∏ywie jednego roku od dnia bilansowego. Udzia∏y, akcje i inne papiery wartoÊciowe nabyte
przez jednostk´ w celu ich utrzymania sà wykazywane w wartoÊci netto (pomniejszonej o odpisy aktualizujà-
ce). Sk∏adniki finansowego majàtku trwa∏ego wycenia si´ w cenach ich nabycia.

Nale˝noÊci

Nale˝noÊci d∏ugoterminowe sà to nale˝noÊci, których okres sp∏aty na dzieƒ bilansowy jest d∏u˝szy ni˝ jeden
rok. Nale˝noÊci krótkoterminowe sà to nale˝noÊci, których okres sp∏aty na dzieƒ bilansowy jest krótszy ni˝ je-
den rok. Nale˝noÊci i roszczenia wykazywane sà w wartoÊci netto (pomniejszonej o rezerwy). Nale˝noÊci wy-
cenia si´ w kwocie wymagajàcej zap∏aty. Nale˝noÊci podlegajà aktualizacji wyceny poprzez tworzenie rezerw
do wysokoÊci nie pokrytej gwarancjà lub innym zabezpieczeniem. Rezerwy tworzy si´ uwzgl´dniajàc stopieƒ ry-
zyka, jaki wià˝e si´ z danà nale˝noÊcià. Rezerwy na nale˝noÊci tworzy si´ w ci´˝ar pozosta∏ych kosztów ope-
racyjnych, a je˝eli dotyczy∏yby po˝yczek lub odsetek – w ci´˝ar kosztów finansowych. Utrata wartoÊci nale˝no-
Êci spowodowana przedawnieniem, nieÊciàgalnoÊcià lub umorzeniem powoduje spisanie nale˝noÊci w ci´˝ar
pozosta∏ych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych lub rezerw, jeÊli wczeÊniej zosta∏y utworzone. 

Zapasy

Zapasy rzeczowych sk∏adników majàtku obrotowego mogà stanowiç materia∏y, towary, produkty gotowe, pó∏-
fabrykaty oraz produkcja w toku. Zapasy sà wykazywane w wartoÊci netto (pomniejszonej o odpisy aktualizu-
jàce). Zapasy wycenia si´ wed∏ug rzeczywistych cen nabycia, zakupu lub kosztach ich wytworzenia nie wy˝-
szych od cen sprzeda˝y netto. Wycena rozchodu zapasów nast´puje wed∏ug zasady „pierwsze przysz∏o – pierw-
sze wysz∏o”. W przypadku, gdy zapasy utraci∏y swojà wartoÊç u˝ytkowà, przekraczajà potrzeby jednostki, pod-
legajà wahaniom kursów gie∏dowych lub obni˝ce cen spowodowanej konkurencjà, a tak˝e gdy zalegajà d∏u˝ej
ni˝ jeden rok na skutek braku zbytu, ceny nabycia, zakupu lub koszt wytworzenia obni˝a si´ do ceny sprzeda-
˝y netto. Odpisy aktualizujàce wartoÊç zapasów obcià˝ajà pozosta∏e koszty operacyjne. 

Papiery wartoÊciowe przeznaczone do obrotu

Do papierów wartoÊciowych przeznaczonych do obrotu zalicza si´ zakupione celem odsprzeda˝y akcje, obliga-
cje, bony skarbowe, a tak˝e czeki i weksle obce p∏atne w okresie d∏u˝szym ni˝ 3 miesiàce od daty ich wysta-
wienia. Do tej grupy papierów wartoÊciowych zalicza si´ tak˝e d∏u˝ne papiery wartoÊciowe, w tym reprezentu-
jàce wierzytelnoÊci pieni´˝ne uwarunkowane przez zaistnienie zdarzeƒ losowych. Papiery wartoÊciowe przezna-
czone do obrotu wycenia si´ w cenach nabycia lub zakupu nie wy˝szych od ich cen sprzeda˝y netto. Ró˝nic´
mi´dzy ich cenà nabycia lub zakupu a cenà sprzeda˝y netto ksi´guje si´ w ci´˝ar kosztów finansowych. Ewen-
tualny póêniejszy wzrost cen papierów wartoÊciowych przeznaczonych do obrotu nie powoduje przywrócenia ich
wartoÊci do ceny nabycia lub zakupu. Zysk i odsetki zostajà ujawnione w momencie sprzeda˝y tych papierów
wartoÊciowych. Udzia∏y i akcje w∏asne wycenia si´ w cenie nabycia nie wy˝szej od ceny nominalnej. D∏u˝ne pa-
piery wartoÊciowe wycenia si´ na dzieƒ bilansowy w cenach sprzeda˝y.



Ârodki pieni´˝ne

Ârodki pieni´˝ne obejmujà pieniàdze oraz jednostki pieni´˝ne (rozrachunkowe) krajowe i zagraniczne w gotów-
ce, na rachunkach bankowych lub w formie lokat pieni´˝nych, czeki i weksle obce p∏atne w okresie do 3 mie-
si´cy od daty ich wystawienia. Ârodki pieni´˝ne wycenia si´ w wartoÊci nominalnej. Ârodki pieni´˝ne na ra-
chunkach bankowych lub w formie lokat pieni´˝nych wykazuje si´ z doliczonymi odsetkami. Odsetki te dolicza
si´ na dobro przychodów finansowych. Odsetki od Êrodków Zak∏adowego Funduszu Âwiadczeƒ Socjalnych
(ZFÂS) zwi´kszajà ten fundusz. Wykazywanie obcych czeków i weksli w wartoÊci nominalnej powoduje ksi´go-
wanie dyskonta tych papierów wartoÊciowych na dobro przychodów finansowych w momencie otrzymania tych
dokumentów. 

vi) Rozliczenia mi´dzyokresowe i przychody przysz∏ych okresów

Do czynnych rozliczeƒ mi´dzyokresowych zalicza si´ wydatki lub zu˝ycie sk∏adników majàtkowych dotyczàce
póêniejszych okresów ni˝ ten, w którym je poniesiono. Do czynnych rozliczeƒ mi´dzyokresowych zalicza si´ tak-
˝e ró˝nic´ pomi´dzy wartoÊcià otrzymanych sk∏adników majàtkowych, a wy˝szà od nich wartoÊcià nominalnà
zobowiàzania za nie. Ró˝nica ta jest dopisywana w ci´˝ar kosztów finansowych w równych ratach w ciàgu okre-
su, na jaki zaciàgni´to zobowiàzanie. Do biernych rozliczeƒ mi´dzyokresowych zalicza si´ ÊciÊle oznaczone
Êwiadczenia przyj´te przez jednostk´, lecz jeszcze nie stanowiàce zobowiàzania oraz prawdopodobne koszty,
których kwota bàdê data powstania zobowiàzania z ich tytu∏u nie sà jeszcze znane. Odpisy czynnych i biernych
rozliczeƒ mi´dzyokresowych nast´pujà stosownie do up∏ywu czasu lub wielkoÊci Êwiadczenia. Do przychodów
przysz∏ych okresów zalicza si´ zap∏acone z góry Êwiadczenia jeszcze nie wykonane, je˝eli Êwiadczenia te zo-
sta∏y zafakturowane, dodatnie saldo nie zrealizowanych ró˝nic kursowych oraz kwoty podwy˝szajàce nale˝no-
Êci lub roszczenia do czasu ich otrzymania, rozliczenia i odpisania.

vii) Kapita∏y w∏asne

Kapita∏y w∏asne stanowià kapita∏y tworzone przez jednostk´ zgodnie z obowiàzujàcym prawem tj. w∏aÊciwy-
mi ustawami i statutem. Do kapita∏ów w∏asnych zaliczane sà tak˝e nie podzielone zyski. Kapita∏ akcyjny jed-
nostki wykazany jest w wysokoÊci zgodnej ze statutem oraz wpisem do rejestru handlowego wed∏ug warto-
Êci nominalnej. Zadeklarowane, lecz nie wniesione wk∏ady stanowià nale˝noÊci jednostki. Kapita∏ rezerwowy
z aktualizacji wyceny uznaje si´ ró˝nicà mi´dzy wartoÊcià netto Êrodków trwa∏ych przed i po aktualizacji do-
konanej zgodnie z Ustawà. Kapita∏ ten przedstawia zmian´ wartoÊci netto Êrodków trwa∏ych wykazanych
w aktywach na skutek przeprowadzonych aktualizacji wyceny. Ró˝nice z aktualizacji wyceny w momencie roz-
chodu danego Êrodka trwa∏ego (sprzedania, oddania, likwidacji bàdê uznania za niedobór) przenosi si´ na
kapita∏ zapasowy. Kapita∏ zapasowy zwi´kszajà odpisy z zysku netto co najmniej 8% zysku netto, do momen-
tu gdy nie osiàgnie on 1/3 wartoÊci kapita∏u akcyjnego. Nadwy˝ki osiàgni´te przy sprzeda˝y akcji powy˝ej ich
wartoÊci nominalnej, pozosta∏e po pokryciu kosztów emisji akcji, zwi´kszajà kapita∏ zapasowy. Dop∏aty do
kapita∏ów uchwalone przez akcjonariuszy zwi´kszajà kapita∏ zapasowy dopóty, dopóki nie b´dà u˝yte w spo-
sób uzasadniajàcy ich odpisanie. Wynik finansowy roku obrotowego stanowi zysk wynikajàcy z rachunku zy-
sków i strat. Zysk netto uwzgl´dnia zobowiàzanie z tytu∏u podatku dochodowego od osób prawnych.

viii) Rezerwy

Rezerwy obejmujà rezerwy na znane jednostce ryzyko, gro˝àce straty oraz skutki innych zdarzeƒ, je˝eli infor-
macja o nich jest wiarygodnie uzasadniona, a miarodajny szacunek jest mo˝liwy. Rezerwy na przewidywane
straty obcià˝ajà pozosta∏e koszty operacyjne lub koszty operacji finansowych. Kwoty podwy˝szajàce nale˝no-
Êci i roszczenia ksi´gowane sà na dobro przychodów przysz∏ych okresów. Dodatnia przejÊciowa ró˝nica spo-
wodowana odmiennoÊcià momentu uznania przychodu za osiàgni´ty lub kosztu za poniesiony w myÊl Ustawy
i przepisów podatkowych zalicza si´ do obowiàzkowych obcià˝eƒ wyniku finansowego netto, ujemna przejÊcio-
wa ró˝nica nie jest wykazywana w sprawozdaniach Spó∏ki.

ix) Zobowiàzania i fundusze specjalne

Zobowiàzania d∏ugoterminowe sà to zobowiàzania, których okres sp∏aty na dzieƒ bilansowy jest d∏u˝szy ni˝ 
jeden rok. Zobowiàzania krótkoterminowe sà to zobowiàzania, których okres sp∏aty na dzieƒ bilansowy jest
krótszy ni˝ jeden rok. Zobowiàzania wykazuje si´ w kwocie wymagajàcej zap∏aty, tj. ∏àcznie z odsetkami przy-
padajàcymi do zap∏aty na dzieƒ bilansowy, chyba ˝e wierzyciel poinformowa∏ d∏u˝nika, ˝e rezygnuje z odsetek
zw∏oki. Odsetki te ksi´gowane sà w ci´˝ar kosztów operacji finansowych. Zobowiàzania przedawnione lub
umorzone zwi´kszajà pozosta∏e przychody operacyjne lub przychody finansowe. G∏ównym sk∏adnikiem fundu-
szy specjalnych jest ZFÂS. ZFÂS powsta∏ z przekszta∏cenia na 1 stycznia 1994 r. Zak∏adowego Funduszu 
Socjalnego i Zak∏adowego Funduszu Mieszkaniowego. ZFÂS zwi´kszajà odpisy odnoszone w ci´˝ar kosztów
dzia∏alnoÊci, wed∏ug zasad okreÊlonych w Ustawie o ZFÂS, a tak˝e odsetki od Êrodków pieni´˝nych i po˝yczek
udzielonych z tego funduszu.
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d) W przedstawionym sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych nie dokonano ˝adnych korekt
wynikajàcych z zastrze˝eƒ w opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdaƒ finansowych za lata poprzed-
nie, z powodu braku jakichkolwiek zastrze˝eƒ.

e) Sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe zawierajà jedynie dane dotyczàce przedsi´biorstwa
emitenta.

f) W prezentowanym sprawozdaniu finansowym za okres od 01.01.2000 do 30.06.2000 zastosowano Polskie Stan-
dardy RachunkowoÊci (PSR). Standardy te ró˝nià si´ od Mi´dzynarodowych Standardów RachunkowoÊci (MSR). 
Poni˝ej przedstawiono g∏ówne obszary ró˝nic.

1. Sposób uj´cia kosztów emisji akcji.

PSR zobowiàzuje do zaliczenia kosztów emisji akcji do wartoÊci niematerialnych i prawnych i rozliczenie przez
okres do 5 lat w formie umorzenia tych˝e wartoÊci. MSR koszty emisji kwalifikuje jako pomniejszenie 
wartoÊci kapita∏u uzyskanego ze sprzeda˝y akcji powy˝ej ich wartoÊci nominalnej.

2. Sposób uj´cia dywidendy.

PSR zezwala na zaliczenie dywidendy do przychodów w momencie otrzymania Êrodków pieni´˝nych (zasada
kasowa). MSR kwalifikuje dywidend´ do przychodów w momencie ustalenia prawa do dywidendy (zasada 
memoria∏owa).

3. Przeszacowywanie Êrodków trwa∏ych.

Zgodnie z PSR cz´Êç Êrodków trwa∏ych zakupionych przed 09.1994 podlega∏a przeszacowaniu zgodnie z wy-
tycznymi Ministerstwa Finansów. MSR stanowi, ˝e Êrodki trwa∏e, które podlega∏y przeszacowaniu w przesz∏o-
Êci, powinny byç regularnie przeszacowywane przy pomocy indeksu cen detalicznych obowiàzujàcych w kraju,
a przeszacowywaniu powinny podlegaç wszystkie elementy z danej grupy Êrodków trwa∏ych.

4. RachunkowoÊç w warunkach hiperinflacji.

MSR zawiera szczegó∏owe wytyczne dotyczàce wyceny aktywów i pasywów w warunkach hiperinflacji. PSR opie-
ra si´ na zasadzie kosztów historycznych oraz aktualizacji wyceny (Êrodki trwa∏e). Zastosowanie standardu 
dotyczàcego hiperinflacji spowodowa∏oby innà wycen´ majàtku trwa∏ego i kapita∏ów w∏asnych.
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BILANS w tys. z∏

stan na dzieƒ Nota 1 pó∏rocze/2000 1999 1 pó∏rocze/1999

AKTYWA 
I. Majàtek trwa∏y 70.607 62.166 61.151

1. WartoÊci niematerialne i prawne 1 12.174 14.153 15.755
2. Rzeczowy majàtek trwa∏y 2 19.311 19.114 19.231
3. Finansowy majàtek trwa∏y 3 38.872 28.649 26.165
4. Nale˝noÊci d∏ugoterminowe 4 250 250 –

II. Majàtek obrotowy 125.507 135.479 134.689
1. Zapasy 5 1.361 3.444 3.843
2. Nale˝noÊci krótkoterminowe 6 48.678 43.550 36.025
3. Akcje (udzia∏y) w∏asne do zbycia 7 –  – –
4. Papiery wartoÊciowe przeznaczone do obrotu 8 65.230 52.166 55.315
5. Ârodki pieni´˝ne 9 10.238 36.319 39.506

III. Rozliczenia mi´dzyokresowe 10 21.061 19.654 15.682
1. Z tytu∏u odroczonego podatku dochodowego –  – –
2. Pozosta∏e rozliczenia mi´dzyokresowe 21.061 19.654 15.682

Aktywa, razem 217.175 217.299 211.522

PASYWA
I. Kapita∏ w∏asny 190.334 180.760 165.012

1. Kapita∏ akcyjny 11 16.031 10.019 10.019
2. Nale˝ne wp∏aty na poczet kapita∏u akcyjnego (wielkoÊç ujemna) – – –
3. Kapita∏ zapasowy 12 155.098 119.339 119.303
4. Kapita∏ rezerwowy z aktualizacji wyceny 114 114 150
5. Pozosta∏e kapita∏y rezerwowe 13 –  – –
6. Ró˝nice kursowe z przeliczenia oddzia∏ów (zak∏adów) zagranicznych –  – –
7. Nie podzielony zysk lub nie pokryta strata z lat ubieg∏ych 14 –  – –
8. Zysk (strata) netto 19.091 51.288 35.540

II. Rezerwy –  – 3.808
1. Rezerwy na podatek dochodowy 15 –  – –
2. Pozosta∏e rezerwy 16 –  – 3.808

III. Zobowiàzania 20.258 24.736 23.760
1. Zobowiàzania d∏ugoterminowe 17 250 250 –
2. Zobowiàzania krótkoterminowe 18 20.008 24.486 23.760

VI. Rozliczenia mi´dzyokresowe i przychody przysz∏ych okresów 19 6.583 11.803 18.942

Pasywa, razem 217.175 217.299 211.522

WartoÊç ksi´gowa 190.334 180.760 165.012

Liczba akcji (w tys. szt.) (*) 16.031 16.031 16.031

WartoÊç ksi´gowa na jednà akcj´ (w z∏) 20 11,87 11,28 10,29

Przewidywana liczba akcji (w tys. szt.) (*) 16.431 16.431 16.031

Rozwodniona wartoÊç ksi´gowa na jednà akcj´ (w z∏) 20 11,58 11,00 10,29

(*) W dniu 4 kwietnia 2000 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Softbank S.A. podj´∏o uchwa∏y o podniesieniu kapita∏u
akcyjnego Spó∏ki, poprzez podwy˝szenie wartoÊci nominalnej akcji z 1,25 z∏ na 2 z∏, w drodze przeniesienia cz´Êci kapita∏u zapasowego
na kapita∏ akcyjny oraz podziale wartoÊci nominalnej akcji w stosunku 1 do 2, co spowodowa∏o zmniejszenie wartoÊci nominalnej akcji
z 2 z∏ na 1 z∏.

Podwy˝szenie kapita∏u akcyjnego Spó∏ki oraz podzia∏ akcji zosta∏y zarejestrowane przez Sàd Rejestrowy odpowied-
nio w dniu 12 maja 2000 roku i dniu 8 czerwca 2000 roku. Dzieƒ 6 lipca 2000 roku by∏ dniem podzia∏u akcji na GPW
w Warszawie.

Uwzgl´dniajàc podzia∏ akcji „Liczba akcji” wynosi 16.030.600, zaÊ „WartoÊç ksi´gowa na jednà akcj´” na dzieƒ
30.06.2000 r., 31.12.1999 r. i na 30.06.1999 roku wynosi odpowiednio: 11,87 z∏, 11,28 z∏ i 10,29 z∏. „Rozwodniona
wartoÊç ksi´gowa na jednà akcj´” wynosi odpowiednio: 11,58 z∏, 11,00 z∏ i 10,29 z∏.
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Zobowiàzania pozabilansowe w tys. z∏

stan na dzieƒ 1 pó∏rocze/2000 1999 1 pó∏rocze/1999

a) ∏àczna wartoÊç udzielonych gwarancji i por´czeƒ –  250 –
– na rzecz jednostek zale˝nych –  250 –
– na rzecz jednostek stowarzyszonych –  – –
– na rzecz jednostki dominujàcej –  – –
– na rzecz innych jednostek –  – –

b) pozosta∏e zobowiàzania pozabilansowe (z tytu∏u) 7.575 8.346 238
– zakup udzia∏ów w Polska OnLine Holding S.A. – 8.066 –
– wp∏ata na kapita∏ akcyjny Internsoft S.A. 100 – –
– wp∏ata na kapita∏ akcyjny Net2Net S.A. 100 – 238
– zakup udzia∏ów w IDS S.A. 4.916 – –
– zakup udzia∏ów w PDI Sp. z o.o. 2.200 – –
– zakup akcji w PBE S.A. 99 – –  
– koprodukcja filmu z wytwórnià Zespó∏ Filmowy „TOR” 160 280 –

Zobowiàzania pozabilansowe, razem 7.575 8.596 238 

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w tys. z∏

za okres Nota 1 pó∏rocze/2000 1 pó∏rocze/1999

I. Przychody netto ze sprzeda˝y produktów, towarów i materia∏ów 124.945 173.275
1. Przychody netto ze sprzeda˝y produktów 21 38.763 46.751 
2. Przychody netto ze sprzeda˝y towarów i materia∏ów 22 86.182 126.524

II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materia∏ów 88.456 109.758
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 23 26.271 15.067
2. WartoÊç sprzedanych towarów i materia∏ów 62.185 94.691

III. Zysk (strata) brutto na sprzeda˝y (I-II) 36.489 63.517
IV. Koszty sprzeda˝y –  – 
V. Koszty ogólnego zarzàdu 13.632 11.885
VI. Zysk (strata) na sprzeda˝y (III-IV-V) 22.857 51.632
VII. Pozosta∏e przychody operacyjne 24 564 828
VIII. Pozosta∏e koszty operacyjne 25 660 985
IX. Zysk (strata) na dzia∏alnoÊci operacyjnej (VI+VII-VIII) 22.761 51.475
X. Przychody z akcji i udzia∏ów w innych jednostkach 26 –  15
XI. Przychody z pozosta∏ego finansowego majàtku trwa∏ego 27 –  – 
XII. Pozosta∏e przychody finansowe 28 5.228 4.055
XIII. Koszty finansowe 29 1.222 1.358 
XIV. Zysk (strata) na dzia∏alnoÊci gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) 26.767 54.187 
XV. Wynik zdarzeƒ nadzwyczajnych (XV.1. – XV.2.) –  – 

1. Zyski nadzwyczajne 30 –  – 
2. Straty nadzwyczajne 31 –  – 

XVI. Zysk (strata) brutto 26.767 54.187 
XVII. Podatek dochodowy 32 7.676 18.647 
XVIII. Pozosta∏e obowiàzkowe zmniejszenia zysku (zwi´kszenia straty) 33 –  – 
XIX. Zysk (strata) netto 34 19.091 35.540 

Zysk (strata) netto (za 12 miesi´cy) 19.091 35.540 

Ârednia wa˝ona liczba akcji zwyk∏ych (w tys. szt.) (*) 16.031 16.031 

Zysk (strata) na jednà akcj´ zwyk∏à (w z∏) 35 1,19 2,22 

Ârednia wa˝ona przewidywana liczba akcji zwyk∏ych (w tys. szt.) (*) 16.431 16.031 

Rozwodniony zysk (strata) na jednà akcj´ zwyk∏à (w z∏) 35 1,16 2,22 

(*) W dniu 4 kwietnia 2000 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Softbank S.A. podj´∏o uchwa∏y o podniesieniu kapita∏u
akcyjnego Spó∏ki, poprzez podwy˝szenie wartoÊci nominalnej akcji z 1,25 z∏ na 2 z∏, w drodze przeniesienia cz´Êci kapita∏u zapasowego
na kapita∏ akcyjny oraz podziale wartoÊci nominalnej akcji w stosunku 1 do 2, co spowodowa∏o zmniejszenie wartoÊci nominalnej akcji
z 2 z∏ na 1 z∏.

Podwy˝szenie kapita∏u akcyjnego Spó∏ki oraz podzia∏ akcji zosta∏y zarejestrowane przez Sàd Rejestrowy odpowiednio w dniu
12 maja 2000 roku i dniu 8 czerwca 2000 roku. Dzieƒ 6 lipca 2000 roku by∏ dniem podzia∏u akcji na GPW w Warszawie.

Uwzgl´dniajàc podzia∏ akcji „Ârednia wa˝ona liczba akcji” wynosi 16.030.600, zaÊ „Zysk na jednà akcj´” za pierw-
sze pó∏rocze 2000 r. i pierwsze pó∏rocze 1999 r. wynosi odpowiednio: 1,19 z∏ i 2,22 z∏. „Rozwodniony zysk na jednà ak-
cj´” wynosi odpowiednio: 1,16 z∏ i 2,22 z∏.
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ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE W¸ASNYM w tys. z∏

za okres 1 pó∏rocze/2000 1 pó∏rocze/1999

I. Stan kapita∏u w∏asnego na poczàtek okresu (BO) 180.760 137.487
a) zmiany przyj´tych zasad (polityki) rachunkowoÊci –  – 
b) korekty b∏´dów zasadniczych –  – 

I.a. Stan kapita∏u w∏asnego na poczàtek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 180.760 137.487
1. Stan kapita∏u akcyjnego na poczàtek okresu 10.019 10.019 

1.1. Zmiany stanu kapita∏u akcyjnego 6.012 – 
a) zwi´kszenia (z tytu∏u) 6.012 –
– emisji akcji – –
– zwi´kszenie wartoÊci nominalnej akcji przez przeniesienie 

kapita∏u zapasowego na kapita∏ akcyjny 6.012 – 
b) zmniejszenia (z tytu∏u) –  – 
– umorzenia – –

1.2. Stan kapita∏u akcyjnego na koniec okresu 16.031 10.019
2. Stan nale˝nych wp∏at na poczet kapita∏u akcyjnego na poczàtek okresu –  – 

2.1. Zmiana stanu nale˝nych wp∏at na poczet kapita∏u akcyjnego –  – 
a) zwi´kszenie –  – 
b) zmniejszenie –  – 

2.2. Stan nale˝nych wp∏at na poczet kapita∏u akcyjnego na koniec okresu –  – 
3. Stan kapita∏u zapasowego na poczàtek okresu 119.339 90.356

3.1. Zmiany stanu kapita∏u zapasowego 35.759 28.947 
a) zwi´kszenie (z tytu∏u) 43.273 28.947 
– emisji akcji powy˝ej wartoÊci nominalnej –  –  
– z podzia∏u zysku (ustawowo) 43.273 28.940 
– z podzia∏u zysku (ponad wymaganà ustawowo minimalnà wartoÊç) – –

– przesuni´cia na kapita∏ zapasowy z tytu∏u aktualizacji Êrodków trwa∏ych –  7 
b) zmniejszenie (z tytu∏u) (7.514) –  
– pokrycia straty – – 
– przekazanie na kapita∏ akcyjny (6.012) –  
– przekazanie na fundusz celowy – podatek od przeniesienia kapita∏u (1.502) –  

3.2. Stan kapita∏u zapasowego na koniec okresu 155.098 119.303 
4. Stan kapita∏u rezerwowego z aktualizacji wyceny na poczàtek okresu 114 157

4.1. Zmiany stanu kapita∏u rezerwowego z aktualizacji wyceny –  (7)
a) zwi´kszenie (z tytu∏u) –  –  
b) zmniejszenia (z tytu∏u) –  (7)
– sprzeda˝y i likwidacji Êrodków trwa∏ych –  –  
– przeniesienie na kapita∏ zapasowy –  (7)

4.2. Stan kapita∏u rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu 114 150
5. Stan pozosta∏ych kapita∏ów rezerwowych na poczàtek okresu –  –  

5.1. Zmiany stanu pozosta∏ych kapita∏ów rezerwowych –  –  
a) zwi´kszenie (z tytu∏u) 1.502 –  
– utworzenie funduszu celowego 1.502 –  
b) zmniejszenie (z tytu∏u) (1.502) – 
– odprowadzenie podatku od podwy˝szenia kapita∏u akcyjnego (1.502) –  

5.2. Stan pozosta∏ych kapita∏ów rezerwowych na koniec okresu –  – 
6. Ró˝nice kursowe z przeliczenia oddzia∏ów (zak∏adów) zagranicznych –  –  
7. Stan nie podzielonego zysku lub nie pokrytej straty z lat ubieg∏ych na poczàtek okresu 51.288 36.955 

7.1. Stan nie podzielonego zysku z lat ubieg∏ych na poczàtek okresu 51.288 36.955 
a) zmiany przyj´tych zasad (polityki) rachunkowoÊci –  –  

7.2. Stan nie podzielonego zysku z lat ubieg∏ych, na poczàtek okresu, 
po uzgodnieniu do danych porównywalnych 51.288 36.955
a) zwi´kszenie (z tytu∏u) –  –  
– podzia∏u zysku –  –  
b) zmniejszenie (z tytu∏u) (51.288) (36.955)
– odpis na kapita∏ zapasowy (43.273) (28.940)
– wyp∏ata dywidendy (8.015) (8.015)

7.3. Stan nie podzielonego zysku z lat ubieg∏ych na koniec okresu –  –  
7.4. Stan nie pokrytej straty z lat ubieg∏ych na poczàtek okresu –  –  

a) zmiany przyj´tych zasad (polityki) rachunkowoÊci –  –  
b) korekty b∏´dów zasadniczych –  –  

7.5. Stan nie pokrytej straty z lat ubieg∏ych na poczàtek okresu, 
po uzgodnieniu do danych porównywalnych –  – 
a) zwi´kszenie (z tytu∏u) –  –  
– przeniesienia straty do pokrycia –  –  
b) zmniejszenia z tytu∏u –  –  

7.6. Stan nie pokrytej straty z lat ubieg∏ych na koniec okresu –  –  
7.7. Stan nie podzielonego zysku lub nie pokrytej straty z lat ubieg∏ych na koniec okresu –  – 

8. Wynik netto 19.091 35.540 
a) zysk netto 19.091 35.540 

II. Stan kapita∏u w∏asnego na koniec okresu (BZ ) 190.334 165.012



RACHUNEK PRZEP¸YWU ÂRODKÓW PIENI¢˚NYCH w tys. z∏

za okres 1 pó∏rocze/2000 1 pó∏rocze/1999

A. PRZEP¸YWY PIENI¢˚NE NETTO Z DZIA¸ALNOÂCI OPERACYJNEJ (I+/-II) – metoda poÊrednia 6.644 27.834 
I. Zysk (strata) netto 19.091 35.540 
II. Korekty razem (12.447) (7.706)

1. Amortyzacja 4.272 3.721 
2. (Zyski) straty z tytu∏u ró˝nic kursowych 537 –  
3. Odsetki i dywidendy (2.914) (3.138)
4. (Zysk) strata z tytu∏u dzia∏alnoÊci inwestycyjnej (35) (109)
5. Zmiana stanu pozosta∏ych rezerw –  –  
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 7.676 18.647 
7. Podatek dochodowy zap∏acony (5.952) (17.208)
8. Zmiana stanu zapasów 2.082 (1.508)
9. Zmiana stanu nale˝noÊci 2.731 (10.893)

10. Zmiana stanu zobowiàzaƒ krótkoterminowych (z wyjàtkiem po˝yczek i kredytów) (14.217) (1.549)
11. Zmiana stanu rozliczeƒ mi´dzyokresowych (3.860) (143)
12. Zmiana stanu przychodów przysz∏ych okresów (2.767) 4.474 
13. Pozosta∏e korekty –  –  

B. PRZEP¸YWY PIENI¢˚NE NETTO Z DZIA¸ALNOÂCI INWESTYCYJNEJ (I–II) (31.223) (8.458)
I. Wp∏ywy z dzia∏alnoÊci inwestycyjnej 3.013 21.104 

1. Sprzeda˝ sk∏adników wartoÊci niematerialnych i prawnych –  –  
2. Sprzeda˝ sk∏adników rzeczowego majàtku trwa∏ego 99 387 
3. Sprzeda˝ sk∏adników finansowego majàtku trwa∏ego, w tym: –  –  

– w jednostkach zale˝nych –  –  
– w jednostkach stowarzyszonych –  –  
– w jednostce dominujàcej –  –  

4. Sprzeda˝ papierów wartoÊciowych przeznaczonych do obrotu –  17.579 
5. Sp∏ata udzielonych po˝yczek d∏ugoterminowych –  –  
6. Otrzymane dywidendy –  15 
7. Otrzymane odsetki 2.914 3.123 
8. Pozosta∏e wp∏ywy –  –  

II. Wydatki z tytu∏u dzia∏alnoÊci inwestycyjnej (34.236) (29.562)
1. Nabycie sk∏adników wartoÊci niematerialnych i prawnych (111) (478)
2. Nabycie sk∏adników rzeczowego majàtku trwa∏ego (2.443) (8.492)
3. Nabycie sk∏adników finansowego majàtku trwa∏ego, w tym: (10.219) (20.551)

– w jednostkach zale˝nych (10.119) (19.060)
– w jednostkach stowarzyszonych (100) (1.491)
– w jednostce dominujàcej –  –  

4. Nabycie akcji (udzia∏ów) w∏asnych –  –  
5. Nabycie papierów wartoÊciowych przeznaczonych do obrotu (12.911) –  
6. Udzielone po˝yczki d∏ugoterminowe (7.863) –  
7. Pozosta∏e wydatki (wycena krótkoterminowych papierów wartoÊciowych) (689) (41)

C. PRZEP¸YWY PIENI¢˚NE NETTO Z DZIA¸ALNOÂCI FINANSOWEJ (I–II) (1.502) –  
I. Wp∏ywy z dzia∏alnoÊci finansowej –  –  

1. Zaciàgni´cie d∏ugoterminowych kredytów i po˝yczek –  –  
2. Emisja obligacji lub innych d∏ugoterminowych d∏u˝nych papierów wartoÊciowych –  –  
3. Zaciàgni´cie krótkoterminowych kredytów i po˝yczek –  –  
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych d∏u˝nych papierów wartoÊciowych –  –  
5. Wp∏ywy z emisji akcji (udzia∏ów) w∏asnych –  –  
6. Dop∏aty do kapita∏u –  –  
7. Pozosta∏e wp∏ywy –  –  

II. Wydatki z tytu∏u dzia∏alnoÊci finansowej (1.502) –  
1. Sp∏ata d∏ugoterminowych kredytów i po˝yczek –  –  
2. Wykup obligacji lub innych d∏ugoterminowych d∏u˝nych papierów wartoÊciowych –  –  
3. Sp∏ata krótkoterminowych kredytów bankowych i po˝yczek –  –  
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych d∏u˝nych papierów wartoÊciowych –  –  
5. Koszty emisji akcji w∏asnych –  –  
6. Umorzenie akcji (udzia∏ów) w∏asnych –  –  
7. P∏atnoÊci dywidend i innych wyp∏at na rzecz w∏aÊcicieli –  –  
8. Wyp∏aty z zysku dla osób zarzàdzajàcych i nadzorujàcych –  –  
9. Wydatki na cele spo∏ecznie u˝yteczne –  –  

10. P∏atnoÊci zobowiàzaƒ z tytu∏u umów leasingu finansowego –  –  
11. Zap∏acone odsetki –  –  
12. Pozosta∏e wydatki (1.502) –  

D. PRZEP¸YWY PIENI¢˚NE NETTO, RAZEM (A+/–B+/–C) (26.081) 19.376 

E. BILANSOWA ZMIANA STANU ÂRODKÓW PIENI¢˚NYCH (26.081) 19.376 
– w tym zmiana stanu Êrodków pieni´˝nych z tytu∏u ró˝nic kursowych od walut obcych –  –  

F. ÂRODKI PIENI¢˚NE NA POCZÑTEK OKRESU 36.319 20.130 

G. ÂRODKI PIENI¢˚NE NA KONIEC OKRESU (F+/–D) 10.238 39.506 

PROSPEKT EMISYJNY SOFTBANK S.A. • ROZDZIA¸ VI – SPRAWOZDANIA FINANSOWE

72



NOTY OBJAÂNIAJÑCE I DODATKOWE NOTY OBJAÂNIAJÑCE

Noty objaÊniajàce do bilansu

Nota 1A w tys. z∏

WARTOÂCI NIEMATERIALNE I PRAWNE 1 pó∏rocze/2000 1 pó∏rocze/1999

a) rozliczane w czasie koszty organizacji poniesione przy za∏o˝eniu 
lub póêniejszym rozszerzeniu spó∏ki akcyjnej 5.407 7.113

b) koszty prac rozwojowych – –
c) nabyta wartoÊç firmy – –
d) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartoÊci 1.975 2.443
e) nabyte oprogramowanie komputerowe 469 642
f) nabyte prawa wieczystego u˝ytkowania gruntów – –
g) pozosta∏e wartoÊci niematerialne i prawne 4.323 5.557
h) zaliczki na poczet wartoÊci niematerialnych i prawnych – –

WartoÊci niematerialne i prawne razem 12.174 15.755

Nota 1B w tys. z∏

TABELA RUCHU WARTOÂCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH

a) rozliczane b) koszty c) nabyta d) nabyte e) nabyte f) nabyte g) pozosta∏e h) zaliczki WartoÊci
w czasie koszty prac wartoÊç koncesje, oprogra- prawa wartoÊci na poczet niemate-
organizacji rozwojo- firmy patenty, mowanie wieczystego niemate- wartoÊci rialne
poniesione przy wych licencje kompu- u˝ytkowania rialne niemate- i prawne
za∏o˝eniu lub i podobne terowe gruntów i prawne rialnych razem
póêniejszym wartoÊci i prawnych
rozszerzeniu 
spó∏ki 
akcyjnej  

a) wartoÊç brutto wartoÊci 
niematerialnych i prawnych 
na poczàtek okresu 8.529 – – 4.335 1.514 – 6.175 – 20.553

b) zwi´kszenia (z tytu∏u) – – – 70 41 – – – 111 
– zakupów – – – 70 41 – – – 111 

c) zmniejszenia (z tytu∏u) – – – – – – – – – 
d) wartoÊç brutto wartoÊci 

niematerialnych i prawnych 
na koniec okresu 8.529 – – 4.405 1.555 – 6.175 – 20.664 

e) skumulowana amortyzacja 
na poczàtek okresu 2.269 – – 1.994 902 – 1.235 – 6.400 

f) amortyzacja za okres (z tytu∏u) 853 – – 436 184 – 617 – 2.090 
– umorzenia 853 – – 436 184 – 617 – 2.090 

g) skumulowana amortyzacja 
(umorzenie) na koniec okresu 3.122 – – 2.430 1.086 – 1.852 – 8.490 

h) wartoÊç netto wartoÊci 
niematerialnych i prawnych 
na koniec okresu 5.407 – – 1.975 469 – 4.323 – 12.174 

Spó∏ka nie dokona∏a nieplanowanych odpisów amortyzacyjnych.
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Nota 2A w tys. z∏

RZECZOWY MAJÑTEK TRWA¸Y 1 pó∏rocze/2000 1 pó∏rocze/1999

a) Êrodki trwa∏e 19.311 19.231 
– grunty w∏asne 58 58 
– budynki i budowle 8.233 8.507 
– urzàdzenia techniczne i maszyny 5.650 5.419 
– Êrodki transportu 4.349 4.554 
– pozosta∏e Êrodki trwa∏e 1.021 693 

b) inwestycje rozpocz´te – –
c) zaliczki na poczet inwestycji – –

Rzeczowy majàtek trwa∏y, razem 19.311 19.231 

Nota 2B w tys. z∏

TABELA RUCHU ÂRODKÓW TRWA¸YCH (wg grup rodzajowych)

grunty budynki urzàdzenia Êrodki pozosta∏e Êrodki
w∏asne i budowle techniczne transportu Êrodki trwa∏e,

i maszyny trwa∏e razem

a) wartoÊç brutto Êrodków 
trwa∏ych na poczàtek okresu 58 9.074 10.265 6.098 2.150 27.645 

b) zwi´kszenia (z tytu∏u) – – 1.144 794 505 2.443 
– zakup – – 1.144 794 505 2.443 

c) zmniejszenia (z tytu∏u) – – 16 165 3 184 
– sprzeda˝y – – 16 165 3 184 
– likwidacji – – – – – – 
– darowizny – – – – – – 

d) wartoÊç brutto Êrodków trwa∏ych 
na koniec okresu 58 9.074 11.393 6.727 2.652 29.904 

e) skumulowana amortyzacja 
(umorzenie) na poczàtek okresu – 704 4.519 1.860 1.448 8.531 

f) amortyzacja za okres (z tytu∏u) – 137 1.224 518 183 2.062 
– umorzenia – 137 1.238 621 186 2.182 
– sprzeda˝y – – (14) (103) (3) (120)
– likwidacji – – – – – – 

g) skumulowana amortyzacja 
(umorzenie) na koniec okresu – 841 5.743 2.378 1.631 10.593 

h) wartoÊç netto Êrodków trwa∏ych 
na koniec okresu 58 8.233 5.650 4.349 1.021 19.311 

Spó∏ka nie dokona∏a nieplanowanych odpisów amortyzacyjnych.

Nota 2C w tys. z∏

ÂRODKI TRWA¸E BILANSOWE (STRUKTURA W¸ASNOÂCIOWA) 1 pó∏rocze/2000 1 pó∏rocze/1999

a) w∏asne 19.311 19.231 
b) u˝ywane na podstawie umowy najmu, dzier˝awy lub innej umowy o podobnym charakterze, w tym: – –

Ârodki trwa∏e bilansowe razem 19.311 19.231 

Nota 2D w tys. z∏

ÂRODKI TRWA¸E POZABILANSOWE 1 pó∏rocze/2000 1 pó∏rocze/1999

u˝ywane na podstawie umowy najmu, dzier˝awy lub innej umowy o podobnym charakterze, w tym: – –
– wartoÊç gruntów u˝ytkowanych wieczyÊcie – –

Ârodki trwa∏e pozabilansowe, razem – –
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Nota 3A w tys. z∏

FINANSOWY MAJÑTEK TRWA¸Y 1 pó∏rocze/2000 1 pó∏rocze/1999

a) akcje i udzia∏y, w tym: 34.141 21.534 
– w jednostkach zale˝nych 32.216 19.333 
– w jednostkach stowarzyszonych 1.925 2.201 
– w jednostce dominujàcej – –

b) udzielone po˝yczki d∏ugoterminowe, w tym: – –
– jednostkom zale˝nym – –
– jednostkom stowarzyszonym – –
– jednostce dominujàcej – –

c) pozosta∏e papiery wartoÊciowe, w tym: – –
– jednostek zale˝nych – –
– jednostek stowarzyszonych – –
– jednostki dominujàcej – –

d) inne prawa majàtkowe (wg rodzaju) 4.731 4.631 
– dop∏ata nie b´dàca podstawà podniesienia kapita∏u BESTA Sp. z o.o. 4.731 4.631 

e) pozosta∏e sk∏adniki finansowego majàtku trwa∏ego – –

Finansowy majàtek trwa∏y, razem 38.872 26.165 

Nota 3B w tys. z∏

ZMIANA STANU FINANSOWEGO MAJÑTKU TRWA¸EGO (Z PODZIA¸EM WG GRUP RODZAJOWYCH)

aa))  aakkccjjee  ––  ww  jjeeddnnoossttkkaacchh ––  ww  jjeeddnnoossttkkaacchh ––  ww  jjeeddnnoossttccee bb))  uuddzziieelloonnee ––  jjeeddnnoossttkkoomm ––  jjeeddnnoossttkkoomm ––  jjeeddnnoossttccee
ii  uuddzziiaa∏∏yy,,  zzaallee˝̋nnyycchh ssttoowwaarrzzyysszzoonnyycchh ddoommiinnuujjààcceejj ppoo˝̋yycczzkkii  zzaallee˝̋nnyymm ssttoowwaarrzzyysszzoonnyymm ddoommiinnuujjààcceejj

ww  ttyymm:: dd∏∏uuggootteerrmmiinnoowwee,,
ww  ttyymm::

a) stan na poczàtek okresu 24.018 22.043 1.975 – – – – –
b) zwi´kszenia (z tytu∏u) 10.173 10.173 – – – – – –

– zakup akcji 200 200 – – – – – –
– zakup udzia∏ów 9.923 9.923 – – – – – –
– aport – – – – – – – –
– Mediabank S.A. 

(na 30.03.00) spó∏ka zale˝na 50 50 – – – – – –
c) zmniejszenia (z tytu∏u) (50) – (50) – – – – –

– Mediabank S.A. 
(na 30.03.00) spó∏ka zale˝na (50) – (50) – – – – –

d) stan na koniec okresu 34.141 32.216 1.925 – – – – –

Finansowy majàtek trwa∏y, razem 34.141 32.216 1.925 – – – – –

Nota 3C w tys. z∏

ZMIANA STANU FINANSOWEGO MAJÑTKU TRWA¸EGO (Z PODZIA¸EM WG GRUP RODZAJOWYCH) 

cc))  ppoozzoossttaa∏∏ee  ––  jjeeddnnoosstteekk  ––  jjeeddnnoosstteekk ––  jjeeddnnoossttkkii dd))  iinnnnee  pprraawwaa  mmaajjààttkkoowwee ee))  ppoozzoossttaa∏∏ee FFiinnaannssoowwyy
ppaappiieerryy zzaallee˝̋nnyycchh ssttoowwaarrzzyysszzoonnyycchh ddoommiinnuujjààcceejj ((wwgg  rrooddzzaajjuu)) sskk∏∏aaddnniikkii mmaajjààtteekk

wwaarrttooÊÊcciioowwee,, ddoopp∏∏aattaa  nniiee  bb´́ddààccaa ffiinnaannssoowweeggoo ttrrwwaa∏∏yy,,
ww  ttyymm:: ppooddssttaawwàà  ppooddnniieessiieenniiaa mmaajjààttkkuu rraazzeemm

kkaappiittaa∏∏uu  BBEESSTTAA  SS..AA.. ttrrwwaa∏∏eeggoo

a) stan na poczàtek okresu – – – – 4.631 – 28.649 
b) zwi´kszenia (z tytu∏u) – – – – 100 – 10.273 

– zakup akcji – – – – – – 200 
– zakup udzia∏ów – – – – – – 9.923 
– aport – – – – – – –
– inne – – – – 100 – 150 

c) zmniejszenia (z tytu∏u) – – – – – – (50)
– Mediabank S.A. 

(na 30.03.00) spó∏ka zale˝na – – – – – – (50)
d) stan na koniec okresu – – – – 4.731 – 38.872 

Finansowy majàtek trwa∏y, razem – – – – 4.731 – 38.872 
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Nota 3D w tys. z∏

AKCJE (UDZIA¸Y) W JEDNOSTKACH ZALE˚NYCH I STOWARZYSZONYCH (LOKATY)

Lp. a b c d e f g h i j k l

nnaazzwwaa  jjeeddnnoossttkkii ssiieeddzziibbaa pprrzzeeddmmiioott cchhaarraakktteerr  zzaassttoossoowwaannaa  ddaattaa  oobbjj´́cciiaa wwaarrttooÊÊçç ooddppiissyy wwaarrttooÊÊçç  pprroocceenntt uuddzziiaa∏∏  wwsskkaazzaanniiee

((zzee  wwsskkaazzaanniieemm  pprrzzeeddssii´́bbiioorrssttwwaa ppoowwiiààzzaanniiaa mmeettooddaa kkoonnttrroollii  // aakkccjjii//  aakkttuuaalliizzuujjààccee  bbiillaannssoowwaa  ppoossiiaaddaanneeggoo ww  ooggóóllnneejj iinnnneejj,,  nnii˝̋

ffoorrmmyy  pprraawwnneejj)) kkaappiittaa∏∏oowweeggoo kkoonnssoolliiddaaccjjii ddaattaa  oodd  kkttóórreejj uuddzziiaa∏∏óóww wwaarrttooÊÊçç aakkccjjii// kkaappiittaa∏∏uu lliicczzbbiiee ookkrreeÊÊlloonnaa

wwyywwiieerraannyy  wwgg  cceennyy ((rraazzeemm)) uuddzziiaa∏∏óóww aakkccyyjjnneeggoo// gg∏∏oossóóww  nnaa ppoodd  lliitt..  jj))  

jjeesstt  zznnaacczznnyy nnaabbyycciiaa zzaakk∏∏aaddoowweeggoo WWaallnnyymm lluubb  kk)),,

wwpp∏∏yyww ZZggrroommaa-- ppooddssttaawwyy

ddzzeenniiuu ddoommiinnaaccjjii

1 Mediabank S.A. Warszawa Wydawnictwo zale˝na pe∏na 06.05.92 250 – 250 67% 67% – 

2 Polska OnLine S.A. Warszawa Us∏ugi informatyczne zale˝na pe∏na 30.03.00 9.923 – 9.923 86% 86% – 

3 CRM S.A. Warszawa Konsulting zale˝na pe∏na 21.08.98 900 – 900 75% 75% – 

4 Sawan Gr. Soft.S.A. Kraków Us∏ugi informatyczne zale˝na pe∏na 30.04.99 2.824 – 2.824 51% 51% – 

5 BPI Sp. z o.o. Opole Us∏ugi informatyczne zale˝na pe∏na 01.01.99 3.151 – 3.151 100% 100% – 

6 OID Sp. z o.o. Z. Góra Us∏ugi informatyczne zale˝na pe∏na 01.01.99 2.950 – 2.950 100% 100% – 

7 Softbank Serwis 

Sp. z.o o (*) Gdaƒsk Us∏ugi informatyczne zale˝na pe∏na 01.01.99 1.001 – 1.001 100% 100% – 

8 BITBANK Sp. z o.o. Rzeszów Us∏ugi informatyczne zale˝na pe∏na 01.01.99 5.550 – 5.550 100% 100% – 

9 Novum Sp. z o.o. ¸om˝a Us∏ugi informatyczne zale˝na pe∏na 30.04.99 3.853 – 3.853 51% 51% – 

10 Saba Gr. Soft.S.A. Bydgoszcz Us∏ugi informatyczne zale˝na pe∏na 01.01.99 1.814 – 1.814 51% 51% – 

11 Besta Sp z o.o. Warszawa Agent transferowy stowarzyszona pr. w∏asn. 17.07.98 1.925 – 1.925 33% 33% – 

12 Bielpolsoft Bia∏oruÊ Us∏ugi informatyczne zale˝na nie konsol. 23.03.93 205 205 – 85% 85% – 

(*) W dniu 26 maja 2000 roku Zgromadzenie Wspólników Spó∏ki Bankowe Systemy Informatyczne Sp. z o.o. w
Gdaƒsku podj´∏o decyzj´ o zmianie nazwy spó∏ki na Softbank Serwis Sp. z o.o. Sàd Rejestrowy zarejestrowa∏ zmian´
nazwy spó∏ki w dniu 9 czerwca 2000 r.

Nota 3E w tys. z∏

AKCJE/UDZIA¸Y W JEDNOSTKACH ZALE˚NYCH I STOWARZYSZONYCH (LOKATY) – cd.

Lp. a                  m n o p r s t

nnaazzwwaa KKaappiittaa∏∏  ww∏∏aassnnyy  jjeeddnnoossttkkii  ((ttyyss..  zz∏∏)),,  ww  ttyymm:: zzoobboowwiiààzzaanniiaa    nnaallee˝̋nnooÊÊccii    aakkttyywwaa pprrzzyycchhooddyy nniiee  oopp∏∏aa-- oottrrzzyymmaannee  

jjeeddnnoossttkkii kkaappiittaa∏∏ nnaallee˝̋nnee kkaappiittaa∏∏ ppoozzoossttaa∏∏yy  kkaappiittaa∏∏  jjeeddnnoossttkkii,, jjeeddnnoossttkkii,, jjeeddnnoossttkkii zzee ccoonnaa  pprrzzeezz lluubb  nnaallee˝̋nnee

aakkccyyjjnnyy// wwpp∏∏aattyy  nnaa zzaappaassoowwyy ww∏∏aassnnyy    ww  ttyymm:: ww  ttyymm:: dd∏∏uuggootteerr-- ww  ttyymm:: dd∏∏uuggootteerr-- rraazzeemm sspprrzzeeddaa˝̋yy eemmiitteennttaa ddyywwiiddeennddyy//

zzaakk∏∏aaddoowwyy ppoocczzeett nniiee  ppooddzziiee-- zzyysskk mmiinnoowwee mmiinnoowwee wwaarrttooÊÊçç uuddzziiaa∏∏yy  ww

kkaappiittaa∏∏uu lloonnyy  zzyysskk ((ssttrraattaa)) aakkccjjii// zzyysskkaacchh  zzaa

((wwiieellkkooÊÊçç ((nniiee  ppookkrryyttaa nneettttoo uuddzziiaa∏∏óóww oossttaattnnii  rrookk

uujjeemmnnaa)) ssttrraattaa))  zz  llaatt oobbrroottoowwyy

uubbiieegg∏∏yycchh

1 Mediabank S.A. (631) 150 – 397 (1.178) – (1.178) 2.159 – 1.537 – 2.076 2.835 – –

2 Polska OnLine S.A. (412) 1.368 – 5.803 (7.583) (6.167) (1.416) 3.692 – 588 – 3.333 2.615 – –

3 CRM S.A. 951 667 – 454 (170) 118 (288) 361 – 407 – 1.312 1.114 – – 

4 Sawan Gr. Soft.S.A. 1.602 204 – 1.231  167 – 167 302 – 392 – 1.939 3.366 – – 

5 BPI Sp. z o.o. 967 367 – 166  434 – 434 515 – 959 – 2.699 2.613 – – 

6 OID Sp. z o.o. 1.200 802 – 281  117 – 117 1.474 517 1.276 – 3.206 1.818 – – 

7 Softbank Serwis 

Sp. z o.o. (*) 221 501 – 74  (354) – (354) 44 – 77 – 468 487 – – 

8 BITBANK Sp. z o.o. 2.801 2.638 – 276 (113) – (113) 311 – 806 – 3.489 3.038 – – 

9 Novum Sp. z o.o. 2.028 500 – 589 939 98 841 847 – 622 – 3.581 6.391 – – 

10 Saba Gr. Soft.S.A. 1.297 186 – 1.038 73 –  73 661 373 499 – 2.017 2.770 – – 

11 Besta Sp. z o.o. 8.425 4.574 – 15.392 (11.541) (9.437) (2.104) 5.994 5.000 1.186 246 14.453 4.459 – – 

12 Bielpolsoft – – – – – – – – – – – – – – – 
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Nota 3H w tys. z∏

D¸UGOTERMINOWE PAPIERY WARTOÂCIOWE, UDZIA¸Y 1 pó∏rocze/2000 1 pó∏rocze/1999
I INNE PRAWA MAJÑTKOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

a) w walucie polskiej 38.872 26.165 
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na z∏) – –

D∏ugoterminowe papiery wartoÊciowe oraz udzia∏y i inne prawa majàtkowe, razem 38.872 26.165 

Nota 3I w tys. z∏

D¸UGOTERMINOWE PAPIERY WARTOÂCIOWE, UDZIA¸Y 1 pó∏rocze/2000 1 pó∏rocze/1999
I INNE PRAWA MAJÑTKOWE (WG ZBYWALNOÂCI)

A. Z nieograniczonà zbywalnoÊcià, notowane na gie∏dach (wartoÊç bilansowa) – –
a) akcje (wartoÊç bilansowa): – –

– korekty aktualizujàce wartoÊç (saldo) – –
– wartoÊç wed∏ug cen nabycia – –

b) obligacje (wartoÊç bilansowa): – –
– korekty aktualizujàce wartoÊç (saldo) – –
– wartoÊç wed∏ug cen nabycia – –

c) inne – wg grup rodzajowych (wartoÊç bilansowa): – –
– korekty aktualizujàce wartoÊç (saldo) – –
– wartoÊç wed∏ug cen nabycia – –

B. Z nieograniczonà zbywalnoÊcià, znajdujàce si´ w regulowanym 
obrocie pozagie∏dowym (wartoÊç bilansowa) – –
a) akcje (wartoÊç bilansowa): – –

– korekty aktualizujàce wartoÊç (saldo) – –
– wartoÊç wed∏ug cen nabycia – –

b) obligacje (wartoÊç bilansowa): – –
– korekty aktualizujàce wartoÊç (saldo) – –
– wartoÊç wed∏ug cen nabycia – –

c) inne – wg grup rodzajowych (wartoÊç bilansowa): – –
– korekty aktualizujàce wartoÊç (saldo) – –
– wartoÊç wed∏ug cen nabycia – –

C. Z nieograniczonà zbywalnoÊcià, nie notowane na gie∏dach i nie znajdujàce si´ 
w regulowanym obrocie pozagie∏dowym (wartoÊç bilansowa) 38.872 26.165 
a) akcje (wartoÊç bilansowa): 38.872 26.165 

– korekty aktualizujàce wartoÊç (saldo) – –
– wartoÊç wed∏ug cen nabycia 38.872 26.165 

b) obligacje (wartoÊç bilansowa): – –
– korekty aktualizujàce wartoÊç (saldo) – –
– wartoÊç wed∏ug cen nabycia – –

c) inne – wg grup rodzajowych (wartoÊç bilansowa): – –
– korekty aktualizujàce wartoÊç (saldo) – –
– wartoÊç wed∏ug cen nabycia – –

D. Z ograniczonà zbywalnoÊcià (wartoÊç bilansowa) – –
a) akcje i udzia∏y (wartoÊç bilansowa): – –

– korekty aktualizujàce wartoÊç (saldo) – –
– wartoÊç wed∏ug cen nabycia – –

b) obligacje (wartoÊç bilansowa): – –
– korekty aktualizujàce wartoÊç (saldo) – –
– wartoÊç wed∏ug cen nabycia – –

c) inne – wg grup rodzajowych (wartoÊç bilansowa): – –
– korekty aktualizujàce wartoÊç (saldo) – –
– wartoÊç wed∏ug cen nabycia – –

WartoÊç wed∏ug cen nabycia, razem 38.872 26.165 

Korekty aktualizujàce wartoÊç (saldo), razem – –

WartoÊç bilansowa, razem 38.872 26.165 

W celu zapewnienia porównywalnoÊci sprawozdaƒ za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 1999 roku przeniesiono inne prawa majàtkowe
do noty pt.„D∏ugoterminowe papiery wartoÊciowe, udzia∏y i inne prawa majàtkowe (wg zbywalnoÊci)”. W opublikowanym sprawozdaniu
za I pó∏rocze 1999 wartoÊç akcji i udzia∏ów wynios∏a 21.534 tys. z∏, w sprawozdaniu za I pó∏rocze 2000 wartoÊç akcji i udzia∏ów w 1999
roku wynosi 26.165 tys. z∏.
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Nota 4A w tys. z∏

NALE˚NOÂCI D¸UGOTERMINOWE 1 pó∏rocze/2000 1 pó∏rocze/1999

a) nale˝noÊci d∏ugoterminowe z tytu∏u dostaw, robót i us∏ug, w tym: – –
– od jednostek zale˝nych – –
– od jednostek stowarzyszonych – –
– od jednostki dominujàcej – –

b) pozosta∏e nale˝noÊci d∏ugoterminowe, w tym: 250 –
– od jednostek zale˝nych – –
– od jednostek stowarzyszonych – –
– od jednostki dominujàcej – –

Nale˝noÊci d∏ugoterminowe netto 250 –
c) rezerwy na nale˝noÊci (wielkoÊç dodatnia) – –

Nale˝noÊci d∏ugoterminowe brutto 250 –

Nota 4B w tys. z∏

ZMIANA STANU NALE˚NOÂCI D¸UGOTERMINOWYCH 1 pó∏rocze/2000 1 pó∏rocze/1999

a) stan na poczàtek okresu 250 –
b) zwi´kszenia (z tytu∏u) – –
c) zmniejszenia (z tytu∏u) – –

Stan nale˝noÊci d∏ugoterminowych na koniec okresu 250 –

Nota 4D w tys. z∏

NALE˚NOÂCI D¸UGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) 1 pó∏rocze/2000 1 pó∏rocze/1999

a) w walucie polskiej 250 –
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na z∏) – –
b1. jednostka/waluta ..../.... – –

Nale˝noÊci d∏ugoterminowe, razem 250 –

Nota 5 w tys. z∏

ZAPASY 1 pó∏rocze/2000 1 pó∏rocze/1999

a) materia∏y – –
b) pó∏produkty i produkty w toku – –
c) produkty gotowe – –
d) towary 1.361 3.843 
e) zaliczki na poczet dostaw – –

Zapasy, razem 1.361 3.843 



Nota 6A w tys. z∏

NALE˚NOÂCI KRÓTKOTERMINOWE 1 pó∏rocze/2000 1 pó∏rocze/1999 

a) nale˝noÊci z tytu∏u dostaw, robót i us∏ug, w tym: 31.261 33.898 
– od jednostek zale˝nych 27 300 
– od jednostek stowarzyszonych 967 85 
– od jednostki dominujàcej – –

b) pozosta∏e nale˝noÊci od jednostek zale˝nych (po˝yczka udzielona PolskaOnLine S.A.) 889 –
c) pozosta∏e nale˝noÊci od jednostek stowarzyszonych – –
d) nale˝noÊci z tytu∏u udzielonych po˝yczek krótkoterminowych 6.974 –
e) nale˝noÊci z tytu∏u podatków, dotacji i ubezpieczeƒ spo∏ecznych 1.002 1.487 
f) nale˝noÊci z tytu∏u dywidend i innych udzia∏ów w zyskach – –
g) pozosta∏e nale˝noÊci, w tym: 8.552 640 

– pozosta∏e nale˝noÊci – wp∏aty na poczet zakupu akcji spó∏ki IDS S.A. 5.453 –
– pozosta∏e nale˝noÊci – wp∏aty na poczet zakupu akcji spó∏ki FinFin S.A. 1.096 –
– pozosta∏e nale˝noÊci – wp∏aty na poczet zakupu akcji spó∏ki PDI Sp. z o.o. 1.000 –
– inne 1.003 640 

h) nale˝noÊci dochodzone na drodze sàdowej, nie obj´te rezerwà – –
Nale˝noÊci krótkoterminowe netto 48.678 36.025 
i) rezerwy na nale˝noÊci (wielkoÊç dodatnia) 229 528 

Nale˝noÊci krótkoterminowe brutto 48.907 36.553 

Nota 6B w tys. z∏

ZMIANA STANU REZERW NA NALE˚NOÂCI KRÓTKOTERMINOWE 1 pó∏rocze/2000 1 pó∏rocze/1999

a) stan na poczàtek okresu 229 528 
b) zwi´kszenia (z tytu∏u) – –
c) wykorzystanie (z tytu∏u) – –
d) rozwiàzanie z (tytu∏u) – –

Stan rezerw na nale˝noÊci krótkoterminowe na koniec okresu 229 528 

Nota 6C w tys. z∏

NALE˚NOÂCI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) 1 pó∏rocze/2000 1 pó∏rocze/1999

a) w walucie polskiej 48.420 36.449 
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na z∏) 487 104 
b1. jednostka/waluta tys./USD 111 30 

tys. z∏ 487 104 

Nale˝noÊci krótkoterminowe, razem 48.907 36.553 

W celu zapewnienia porównywalnoÊci sprawozdaƒ za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 1999 roku do sprawozdaƒ
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2000 roku w tabeli „Nale˝noÊci krótkoterminowe (struktura walutowa)” za 1999
rok pokazano nale˝noÊci brutto.

Nota 6D w tys. z∏

NALE˚NOÂCI Z TYTU¸U DOSTAW, ROBÓT I US¸UG (BRUTTO) 1 pó∏rocze/2000 1 pó∏rocze/1999
– O POZOSTA¸YM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SP¸ATY:

a) do 1 miesiàca 22.104 22.247 
b) powy˝ej 1 miesiàca do 3 miesi´cy 5.458 828 
c) powy˝ej 3 miesi´cy do 6 miesi´cy – –
d) powy˝ej 6 miesi´cy do 1 roku – –
e) powy˝ej 1 roku – –
f) nale˝noÊci przeterminowane 3.928 11.351 
Nale˝noÊci z tytu∏u dostaw, robót i us∏ug, razem (brutto) 31.490 34.426 
g) rezerwa na nale˝noÊci z tytu∏u dostaw robót i us∏ug (wielkoÊç ujemna) (229) (528)

Nale˝noÊci z tytu∏u dostaw, robót i us∏ug, razem (netto) 31.261 33.898 

Nale˝noÊci do 3 miesi´cy zwiàzane sà z normalnym tokiem sprzeda˝y. Âredni termin Êciàgania nale˝noÊci wynosi 46 dni.
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Nota 6E w tys. z∏

NALE˚NOÂCI Z TYTU¸U DOSTAW, ROBÓT I US¸UG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) 1 pó∏rocze/2000 1 pó∏rocze/1999
– Z PODZIA¸EM NA NALE˚NOÂCI NIE SP¸ACONE W OKRESIE:

a) do 1 miesiàca – –
b) powy˝ej 1 miesiàca do 3 miesi´cy – –
c) powy˝ej 3 miesi´cy do 6 miesi´cy 1.133 8.163 
d) powy˝ej 6 miesi´cy do 1 roku 1.558 2.388 
e) powy˝ej 1 roku 1 .237 800 
Nale˝noÊci z tytu∏u dostaw, robót i us∏ug, przeterminowane, razem (brutto) 3.928 11.351 
f) rezerwa na nale˝noÊci z tytu∏u dostaw robót i us∏ug, przeterminowane (wielkoÊç ujemna) (229) (528)

Nale˝noÊci z tytu∏u dostaw, robót i us∏ug, przeterminowane, razem (netto) 3.699 10.823 

W celu zapewnienia porównywalnoÊci sprawozdaƒ za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 1999 roku do sprawozdaƒ
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2000 przeniesiono kwot´ 10.823 tys. z∏ nale˝noÊci z tytu∏u dostaw, robót i us∏ug
(brutto) do nale˝noÊci z tytu∏u dostaw robót i us∏ug przeterminowanych (brutto).

Na dzieƒ 30 czerwca 2000 roku Spó∏ka nie posiada nale˝noÊci spornych ani nale˝noÊci dochodzonych na drodze
sàdowej.

Nota 8A w tys. z∏

PAPIERY WARTOÂCIOWE PRZEZNACZONE DO OBROTU, 1 pó∏rocze/2000 1 pó∏rocze/1999
UDZIA¸Y I INNE PRAWA MAJÑTKOWE

a) udzia∏y i akcje, w tym: 655 –
– w jednostkach zale˝nych – –
– w jednostkach stowarzyszonych – –
– w jednostce dominujàcej – –

b) pozosta∏e papiery wartoÊciowe, w tym: – –
– jednostek zale˝nych – –
– jednostek stowarzyszonych – –
– jednostki dominujàcej – –

c) inne prawa majàtkowe (wg rodzaju) 64.575 55.315 
– Obligacje Skarbu Paƒstwa 11.206 –
– Bony Skarbowe Skarbu Paƒstwa – 1.896 
– inne obligacje i krótkoterminowe papiery wartoÊciowe 53.369 53.419 

Papiery wartoÊciowe przeznaczone do obrotu oraz udzia∏y i inne prawa majàtkowe, razem 65.230 55.315 

Na dzieƒ 30.06.2000 roku 14 mln z∏ w d∏u˝nych papierach wartoÊciowych (wg wartoÊci nominalnej) stanowi∏o zabez-
pieczenie linii gwarancyjnej, wykorzystywanej w celu wystawiania gwarancji bankowych potrzebnych w trakcie realizowa-
nia umów handlowych.

Nota 8B w tys. z∏

PAPIERY WARTOÂCIOWE PRZEZNACZONE DO OBROTU,  1 pó∏rocze/2000 1 pó∏rocze/1999
UDZIA¸Y I INNE PRAWA MAJÑTKOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

a) w walucie polskiej 34.722 55.315 
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na z∏) 30.508 –
b1. jednostka/waluta tys./USD 6.935 –

Papiery wartoÊciowe przeznaczone do obrotu oraz udzia∏y i inne prawa majàtkowe, razem 65.230 55.315 
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Nota 8C w tys. z∏

PAPIERY WARTOÂCIOWE PRZEZNACZONE DO OBROTU, 1 pó∏rocze/2000 1 pó∏rocze/1999
UDZIA¸Y I INNE PRAWA MAJÑTKOWE (WG ZBYWALNOÂCI)

A. Z nieograniczonà zbywalnoÊcià, notowane na gie∏dach (wartoÊç bilansowa) 655 272 
a) akcje (wartoÊç bilansowa): 655 272 

– wartoÊç rynkowa 655 272 
– wartoÊç wed∏ug cen nabycia 755 330 

b) obligacje (wartoÊç bilansowa): – –
– wartoÊç rynkowa – –
– wartoÊç wed∏ug cen nabycia – –

c) inne – wg grup rodzajowych (wartoÊç bilansowa): – –
– oszacowana wartoÊç rynkowa – –
– wartoÊç wg cen nabycia – –

B. Z nieograniczonà zbywalnoÊcià, znajdujàce si´ 
w regulowanym obrocie pozagie∏dowym (wartoÊç bilansowa) 64.575 55.043 
a) akcje (wartoÊç bilansowa): – –

– wartoÊç rynkowa – –
– wartoÊç wed∏ug cen nabycia – –

b) obligacje (wartoÊç bilansowa): 11.205 –
– wartoÊç rynkowa 11.205 –
– wartoÊç wed∏ug cen nabycia 10.662 –

c) inne – wg grup rodzajowych (wartoÊç bilansowa): 53.370 55.043 
c1 kwity/obligacje korporacyjne 53.370 55.043 

– oszacowana wartoÊç rynkowa 53.370 55.043 
– wartoÊç wed∏ug cen nabycia 53.661 55.026 

C. Z nieograniczonà zbywalnoÊcià, nie notowane na gie∏dach i nie znajdujàce si´ 
w regulowanym obrocie pozagie∏dowym (wartoÊç bilansowa) – –
a) akcje (wartoÊç bilansowa): – –

– wartoÊç rynkowa – –
– wartoÊç wed∏ug cen nabycia – –

b) obligacje (wartoÊç bilansowa): – –
– wartoÊç rynkowa – –
– wartoÊç wed∏ug cen nabycia – –

c) inne – wg grup rodzajowych (wartoÊç bilansowa): – –
– oszacowana wartoÊç rynkowa – –
– wartoÊç wed∏ug cen nabycia – –

D. Z ograniczonà zbywalnoÊcià (wartoÊç bilansowa) – –
a) akcje i udzia∏y (wartoÊç bilansowa): – –

– oszacowana wartoÊç rynkowa – –
– wartoÊç wed∏ug cen nabycia – –

b) obligacje (wartoÊç bilansowa): –
– oszacowana wartoÊç rynkowa – –
– wartoÊç wed∏ug cen nabycia – –

c) inne – wg grup rodzajowych (wartoÊç bilansowa): – –
– oszacowana wartoÊç rynkowa – –
– wartoÊç wg cen nabycia – –

WartoÊç wed∏ug cen nabycia, razem 65.078 55.356 

Korekty aktualizujàce wartoÊç (saldo), razem 152 (41)

WartoÊç rynkowa / oszacowana wartoÊç rynkowa, razem 65.230 55.315 

WartoÊç bilansowa, razem 65.230 55.315 
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Nota 9A w tys. z∏

ÂRODKI PIENI¢˚NE 1 pó∏rocze/2000 1 pó∏rocze/1999

a) Êrodki pieni´˝ne w kasie 5 11 
b) Êrodki pieni´˝ne na rachunkach bankowych 10.233 39.495 
c) inne Êrodki pieni´˝ne – –

Ârodki pieni´˝ne, razem 10.238 39.506 

Nota 9B w tys. z∏

ÂRODKI PIENI¢˚NE (STRUKTURA WALUTOWA) 1 pó∏rocze/2000 1 pó∏rocze/1999

a) w walucie polskiej 7.683 38.730 
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na z∏) 2.555 776 
b1. jednostka/waluta tys./GBP 118 121 
b2. jednostka/waluta tys./USD 401 6 
b3. jednostka/waluta tys./FRF 2 –

Ârodki pieni´˝ne, razem 10.238 39.506 

Nota 10A w tys. z∏

ZMIANA STANU ROZLICZE¡ MI¢DZYOKRESOWYCH 1 pó∏rocze/2000 1 pó∏rocze/1999
Z TYTU¸U ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO

Stan rozliczeƒ mi´dzyokresowych z tytu∏u odroczonego podatku dochodowego na poczàtek okresu – –
a) zwi´kszenia (z tytu∏u) – –
b) zmniejszenia (z tytu∏u) – –
Stan rozliczeƒ mi´dzyokresowych z tytu∏u odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu – –

Rozliczenia mi´dzyokresowe razem – –

Nota 10B w tys. z∏

POZOSTA¸E ROZLICZENIA MI¢DZYOKRESOWE 1 pó∏rocze/2000 1 pó∏rocze/1999

a) czynne rozliczenia mi´dzyokresowe kosztów, w tym: 16.334 15.429 
– op∏acone us∏ugi serwisowe 2.515 6.053 
– op∏acone ubezpieczenia 499 487 
– op∏acone czynsze 32 –
– op∏acone prenumeraty 35 16 
– op∏acone szkolenia 46 –
– op∏acone licencje – –
– prace badawczo-rozwojowe zwiàzane z systemem Diamond („M”) 13.207 8.873 

b) inne rozliczenia mi´dzyokresowe, w tym: 4.727 253 
– koszty sprzeda˝y 11 –
– koszty nabycia udzia∏ów w nowych jednostkach Grupy Softbank S.A. 2.031 –
– koszty koprodukcji filmu z wytwórnià Zespó∏ Filmowy „TOR” 640 –
– koszty nowej emisji akcji 917 –
– inwestycje w obce Êrodki trwa∏e 114 –
– inne 1.014 253 

Rozliczenia mi´dzyokresowe, razem 21.061 15.682 
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Nota 11 w z∏

KAPITA¸ AKCYJNY WartoÊç nominalna jednej akcji = 1,00 z∏

Seria/ Rodzaj akcji Rodzaj Liczba akcji WartoÊç serii/emisji Sposób pokrycia Data Prawo do
emisja uprzywile- wg wartoÊci nominalnej kapita∏u rejestracji dywidendy 

jowania (od daty)

A Zwyk∏e na okaziciela zwyk∏e 2.000.000 2.000.000 niepieni´˝ny 20.06.97 01.01.96
B Zwyk∏e na okaziciela zwyk∏e 98 98 pieni´˝ny 20.06.97 01.01.96
C Zwyk∏e na okaziciela zwyk∏e 102 102 pieni´˝ny 20.06.97 01.01.96
D Zwyk∏e na okaziciela zwyk∏e 98 98 pieni´˝ny 20.06.97 01.01.96
E Zwyk∏e na okaziciela zwyk∏e 102 102 pieni´˝ny 20.06.97 01.01.96
F Zwyk∏e na okaziciela zwyk∏e 9.800 9.800 pieni´˝ny 20.06.97 01.01.96
G Zwyk∏e na okaziciela zwyk∏e 10.200 10.200 pieni´˝ny 20.06.97 01.01.96
H Zwyk∏e na okaziciela zwyk∏e 2.940.000 2.940.000 pieni´˝ny 20.06.97 01.01.96
I Zwyk∏e na okaziciela zwyk∏e 3.030.000 3.030.000 pieni´˝ny 20.06.97 01.01.96
J Zwyk∏e na okaziciela zwyk∏e 30.000 30.000 pieni´˝ny 20.06.97 01.01.96
K Zwyk∏e na okaziciela zwyk∏e 1.964.998 1.964.998 pieni´˝ny 20.06.97 01.01.97
L Zwyk∏e na okaziciela zwyk∏e 2.025.202 2.025.202 pieni´˝ny 20.06.97 01.01.97
M Zwyk∏e na okaziciela zwyk∏e 20.000 20.000 pieni´˝ny 20.06.97 01.01.97
N Zwyk∏e na okaziciela zwyk∏e 4.000.000 4.000.000 pieni´˝ny 23.04.98 01.01.98

Liczba akcji razem 16.030.600

Kapita∏ akcyjny razem (w z∏) 16.030.600

Na dzieƒ 30.06.2000 nast´pujàce informacje, o akcjonariuszach posiadajàcych wi´cej ni˝ 5% kapita∏u i g∏osów na
Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, by∏y znane Spó∏ce:

45,66% Aleksander Lesz (prawo do 7.318.994 g∏osów na WZA) 

22,56% The Bank of New York posiada akcje, w oparciu o które zosta∏ ustanowiony przez ten bank 
program GDR-ów (prawo do 3.617.184 g∏osów na WZA).

W dniu 4 kwietnia 2000 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Softbank S.A. podj´∏o uchwa∏y o pod-
niesieniu kapita∏u akcyjnego Spó∏ki, poprzez podwy˝szenie wartoÊci nominalnej akcji z 1,25 z∏ na 2 z∏, w drodze prze-
niesienia cz´Êci kapita∏u zapasowego na kapita∏ akcyjny oraz podziale wartoÊci nominalnej akcji w stosunku 1 do 2, co
spowodowa∏o zmniejszenie wartoÊci nominalnej akcji z 2 z∏ na 1 z∏.

Podwy˝szenie kapita∏u akcyjnego Spó∏ki oraz podzia∏ akcji zosta∏y zarejestrowane przez Sàd Rejestrowy odpowiednio
w dniu 12 maja 2000 roku i dniu 8 czerwca 2000 roku. Dzieƒ 6 lipca 2000 roku by∏ dniem podzia∏u akcji na GPW w
Warszawie.

Nota 12 w tys. z∏

KAPITA¸ ZAPASOWY 1 pó∏rocze/2000 1 pó∏rocze/1999

a) ze sprzeda˝y akcji powy˝ej ich wartoÊci nominalnej 68.782 68.782 
b) utworzony ustawowo 5.343 3.340 
c) utworzony zgodnie ze statutem / umowà, ponad wymaganà ustawowo (minimalnà) wartoÊç 80.465 46.673 
d) z dop∏at akcjonariuszy / wspólników – –
e) inny 508 508 

Kapita∏ zapasowy, razem 155.098 119.303 

W celu zapewnienia porównywalnoÊci sprawozdaƒ za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 1999 roku do sprawozdaƒ
za okres bie˝àcy, w danych porównawczych przeniesiono kwot´ 3.100 tys. z∏ z pozycji c) kapita∏u zapasowego utwor-
zonego zgodnie ze statutem do pozycji b) utworzony ustawowo.

Nota 16A w tys. z∏

POZOSTA¸E REZERWY (WG TYTU¸ÓW): 1 pó∏rocze/2000 1 pó∏rocze/1999

– rezerwa na umow´ Softbank S.A. – Bank Zachodni S.A. – 879 
– rezerwa na umow´ Softbank S.A. – PKO BP – 2.929 

Pozosta∏e rezerwy, razem – 3.808 
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Nota 16B w tys. z∏

ZMIANA STANU POZOSTA¸YCH REZERW 1 pó∏rocze/2000 1 pó∏rocze/1999 Pozosta∏e rezerwy,
(Z WY¸ÑCZENIEM REZERW NA NALE˚NOÂCI) razem

Stan pozosta∏ych rezerw na poczàtek okresu – 3.808 –
– rezerwa na umow´ Softbank S.A. – Bank Zachodni S.A. – 879 –
– rezerwa na umow´ Softbank S.A. – PKO BP – 2.929 –

a) zwi´kszenia (z tytu∏u) – – –
b) wykorzystanie (z tytu∏u) – – –
c) rozwiàzanie (z tytu∏u) – – –

Stan pozosta∏ych rezerw na koniec okresu – 3.808 –

Nota 17A w tys. z∏

ZOBOWIÑZANIA D¸UGOTERMINOWE 1 pó∏rocze/2000 1 pó∏rocze/1999

a) d∏ugoterminowe kredyty bankowe, w tym: – –
– od jednostki dominujàcej – –

b) d∏ugoterminowe po˝yczki, w tym: – –
– od jednostek zale˝nych – –
– od jednostek stowarzyszonych – –
– od jednostki dominujàcej – –

c) zobowiàzania z tytu∏u wyemitowanych d∏ugoterminowych d∏u˝nych papierów wartoÊciowych 250 –
d) zobowiàzania z tytu∏u innych papierów wartoÊciowych i praw majàtkowych – –
e) zobowiàzania z tytu∏u umów leasingu finansowego – –
f) pozosta∏e zobowiàzania d∏ugoterminowe, w tym: – –

Zobowiàzania d∏ugoterminowe, razem 250 –

Na podstawie umowy z dnia 28 grudnia 1999 roku mi´dzy Softbank S.A. a CA IB Financial Advisers S.A. Spó∏ka
wyemitowa∏a 20.030 Obligacji Zamiennych na Akcje (program motywacyjny dla kadry zarzàdzajàcej) o wartoÊci nominal-
nej 12,50 z∏. CA IB Financial Advisers S.A. pe∏niàcy funkcj´ powiernika emisji, naby∏ powy˝szà emisj´.

Nota 17B w tys. z∏

ZOBOWIÑZANIA D¸UGOTERMINOWE, O POZOSTA¸YM 1 pó∏rocze/2000 1 pó∏rocze/1999
OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SP¸ATY

a) powy˝ej 1 roku do 3 lat 250 –
b) powy˝ej 3 do 5 lat – –
c) powy˝ej 5 lat – –

Zobowiàzania d∏ugoterminowe, razem 250 –

Nota 17C w tys. z∏

ZOBOWIÑZANIA D¸UGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) 1 pó∏rocze/2000 1 pó∏rocze/1999

a) w walucie polskiej 250 –
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na z∏) – –

Zobowiàzania d∏ugoterminowe, razem 250 –
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Nota 17E w tys. z∏

ZOBOWIÑZANIA D¸UGOTERMINOWE Z TYTU¸U WYEMITOWANYCH D¸U˚NYCH PAPIERÓW WARTOÂCIOWYCH

D∏u˝ne papiery WartoÊç Warunki Termin Gwarancje/ Dodatkowe
wartoÊciowe wg rodzaju nominalna oprocentowania wykupu zabezpieczenia prawa

Obligacje zamienne 250 120 tys. z∏ p∏atne do 2003 r. CA IB Financial Advisers S.A. –
na akcje w ciàgu 3 lat Powiernik emisji 

Zobowiàzania d∏ugoterminowe stanowi 20.030 niezabezpieczonych obligacji serii A zamiennych na Akcje serii O, wy-
emitowanych na podstawie Uchwa∏y Nr 9, Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spó∏ki z dnia 24 czerwca
1999 r. Ka˝da obligacja ma wartoÊç nominalnà 12,50 z∏ i daje prawo do zamiany na 10 akcji Spó∏ki. Obligacje zostanà
zaoferowane cz∏onkom Zarzàdu Spó∏ki z wyjàtkiem pana Aleksandra Lesza, oraz innym osobom odgrywajàcym kluczowà
rol´ w zarzàdzaniu Spó∏kà (osoby uprawnione). 

Cena nabycia jednej obligacji przez osoby uprawnione b´dzie równa wartoÊci nominalnej obligacji.

Program sprzeda˝y obligacji osobom uprawnionym b´dzie realizowany w latach 2000–2002. Obligacje nie skonwer-
towane na akcje b´dà wykupione przez Spó∏k´ po wartoÊci nominalnej do dnia 31 grudnia 2003 r.

Do chwili zaoferowania obligacji osobom uprawnionym, sà one w∏asnoÊcià Powiernika emisji.

W dniu 4 kwietnia 2000 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Softbank S.A. podj´∏o uchwa∏y o pod-
niesieniu kapita∏u akcyjnego Spó∏ki, poprzez podwy˝szenie wartoÊci nominalnej akcji z 1,25 z∏ na 2 z∏, w drodze przenie-
sienia cz´Êci kapita∏u zapasowego na kapita∏ akcyjny oraz podziale wartoÊci nominalnej akcji w stosunku 1 do 2, co spo-
wodowa∏o zmniejszenie wartoÊci nominalnej akcji z 2 z∏ na 1 z∏.

Podwy˝szenie kapita∏u akcyjnego Spó∏ki oraz podzia∏ akcji zosta∏y zarejestrowane przez Sàd Rejestrowy odpowiednio w dniu
12 maja 2000 roku i dniu 8 czerwca 2000 roku. Dzieƒ 6 lipca 2000 roku by∏ dniem podzia∏u akcji na GPW w Warszawie.

Dnia 4 kwietnia 2000 r. NWZA Softbank S.A. podj´∏o uchwa∏´ o kontynuacji Programu Motywacyjnego dla Kadry 
Zarzàdzajàcej.

W zwiàzku ze zmianami w kapitale akcyjnym opisanymi powy˝ej, zmodyfikowano równie˝ ten program. Podj´to
uchwa∏´ o emisji 40.060 Obligacji serii B o ∏àcznej wartoÊci nominalnej 400.600 z∏. Ka˝da obligacja b´dzie mia∏a 
wartoÊç nominalnà równà 10 z∏ i b´dzie dawa∏a prawo do zamiany na 10 Akcji serii O Softbank S.A. Cena emisyjna 
obligacji wynoszàca 10 z∏ za jednà obligacj´ i ∏àczna cena emisyjna wynoszàca 400.600 z∏ zostanie pokryta przez 
Powiernika poprzez z∏o˝enie w Softbank S.A. obligacji serii A (wartoÊç nominalna jednej obligacji 12,50 z∏) zamiennych
na akcje (wyemitowanych na podstawie Uchwa∏y Nr 9 ZWZA z 24 czerwca 1999 r.) i wniesienie dop∏aty w kwocie
150.225 z∏, to jest kwot´ 7,50 z∏ w stosunku do jednej obligacji serii A. W zwiàzku z powy˝szym ∏àczna wartoÊç nomi-
nalna jednej obligacji serii A wynosiç b´dzie wraz z dop∏atà 20,00 z∏. Za ka˝dà takà obligacj´ Powiernik otrzyma dwie
Obligacje serii B o wartoÊci nominalnej 10 z∏ ka˝da.

Obligacje zostanà zaoferowane cz∏onkom Zarzàdu Spó∏ki z wyjàtkiem pana Aleksandra Lesza, oraz innym osobom od-
grywajàcym kluczowà rol´ w zarzàdzaniu Spó∏kà (osoby uprawnione). 

Cena nabycia jednej obligacji przez osoby uprawnione b´dzie równa wartoÊci nominalnej obligacji.

Program sprzeda˝y obligacji osobom uprawnionym b´dzie realizowany w latach 2000–2002. Obligacje nie skonwer-
towane na akcje b´dà wykupione przez Spó∏k´ po wartoÊci nominalnej do dnia 31 grudnia 2003 r.
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Nota 18A w tys. z∏

ZOBOWIÑZANIA KRÓTKOTERMINOWE 1 pó∏rocze/2000 1 pó∏rocze/1999 

a) kredyty bankowe, w tym: – –
– od jednostki dominujàcej – –

b) po˝yczki, w tym: – –
– od jednostek zale˝nych – –
– od jednostek stowarzyszonych – –
– od jednostki dominujàcej – –

c) zobowiàzania z tytu∏u wyemitowanych krótkoterminowych d∏u˝nych papierów wartoÊciowych – –
d) zobowiàzania z tytu∏u innych papierów wartoÊciowych i praw majàtkowych – –
e) zobowiàzania z tytu∏u dostaw i us∏ug, w tym: 7.307 10.515 

– wobec jednostek zale˝nych 2.115 554 
– wobec jednostek stowarzyszonych – 483 
– wobec jednostki dominujàcej – –

f) zaliczki otrzymane na poczet dostaw 115 144 
g) zobowiàzania wekslowe – –
h) zobowiàzania z tytu∏u podatków, ce∏ i ubezpieczeƒ spo∏ecznych 3.764 4.513 
i) zobowiàzania z tytu∏u dywidend 8.015 8.015 
j) zobowiàzania z tytu∏u wynagrodzeƒ 1 –
k) zobowiàzania d∏ugoterminowe w okresie sp∏aty, w tym: – –

– z tytu∏u kredytów bankowych i po˝yczek – –
l) fundusze specjalne 785 564 
m) pozosta∏e zobowiàzania krótkoterminowe, w tym: 21 9 

– inne 21 9 

Zobowiàzania krótkoterminowe, razem 20.008 23.760 

Nota 18B w tys. z∏

ZOBOWIÑZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) 1 pó∏rocze/2000 1 pó∏rocze/1999

a) w walucie polskiej 18.877 19.464 
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na z∏) 1.131 4.296 
b1. jednostka/waluta tys./USD 242 1.088 
b2. jednostka/waluta tys./GBP 10 3 

Zobowiàzania krótkoterminowe, razem 20.008 23.760 

Nota 18E w tys. z∏

FUNDUSZE SPECJALNE (Z PODZIA¸EM NA TYTU¸Y) 1 pó∏rocze/2000 1 pó∏rocze/1999 

– ZFÂS 785 564 

Fundusze specjalne, razem 785 564 

Nota 19 w tys. z∏

ROZLICZENIA MI¢DZYOKRESOWE I PRZYCHODY PRZYSZ¸YCH OKRESÓW 1 pó∏rocze/2000 1 pó∏rocze/1999 

a) bierne rozliczenia mi´dzyokresowe kosztów, w tym: 1.582 1.626 
– rezerwa na premie dla pracowników 1.457 1.518 
– inne rezerwy na zobowiàzania 125 108 

b) przychody przysz∏ych okresów, w tym: 5.001 17.316 
– odsetki naliczone od po˝yczki dla CA IB Securities S.A. 120 –
– us∏ugi serwisowe op∏acone z góry, a nie wykonane 4.878 17.316 
– nie zrealizowane dodatnie ró˝nice kursowe 3 –

Rozliczenia mi´dzyokresowe i przychody przysz∏ych okresów, razem 6.583 18.942 
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Nota 20

W dniu 4 kwietnia 2000 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Softbank S.A. podj´∏o uchwa∏y o pod-
niesieniu kapita∏u akcyjnego Spó∏ki, poprzez podwy˝szenie wartoÊci nominalnej akcji z 1,25 z∏ na 2 z∏, w drodze prze-
niesienia cz´Êci kapita∏u zapasowego na kapita∏ akcyjny oraz podziale wartoÊci nominalnej akcji w stosunku 1 do 2, co
spowodowa∏o zmniejszenie wartoÊci nominalnej akcji z 2 z∏ na 1 z∏.

Podwy˝szenie kapita∏u akcyjnego Spó∏ki oraz podzia∏ akcji zosta∏y zarejestrowane przez Sàd Rejestrowy odpowiednio
w dniu 12 maja 2000 roku i dniu 8 czerwca 2000 roku. Dzieƒ 6 lipca 2000 roku by∏ dniem podzia∏u akcji na GPW w
Warszawie.

Uwzgl´dniajàc powy˝sze, liczba akcji wykorzystana do obliczania wskaênika „Kapita∏y w∏asne na koniec okresu” /
„Liczba akcji na koniec okresu” wynosi 16.031 tys. sztuk.

Sposób obliczenia wartoÊci ksi´gowej na jednà akcj´: „Kapita∏y w∏asne na koniec okresu” / „Liczba akcji na koniec
okresu”. „190.334 tys. z∏ / 16.031 tys. szt. akcji = 11,87 z∏ / jednà akcj´ zwyk∏à”.

Sposób obliczenia rozwodnionej wartoÊci ksi´gowej na jednà akcj´: „Kapita∏y w∏asne na koniec okresu” / „Liczba akcji
na koniec nast´pnego okresu”. Do kalkulacji „Êredniej wa˝onej liczby akcji w nast´pnym okresie sprawozdawczym” poza
akcjami ju˝ wyemitowanymi dodano maksymalnà liczb´ akcji przewidzianà z konwersji obligacji zamiennych na akcj´.

„190.334 tys. z∏ / ( 16.031 + 400) tys. szt. akcji = 11,58 z∏ / jednà akcj´ zwyk∏à”.

Noty objaÊniajàce do rachunku zysków i strat

Nota 21A w tys. z∏

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDA˚Y PRODUKTÓW 1 pó∏rocze/2000 1 pó∏rocze/1999
(STRUKTURA RZECZOWA – RODZAJE DZIA¸ALNOÂCI)

– Oprogramowanie 3.179 7.801 
– Us∏ugi serwisowe 26.483 35.066 
– Udzielone licencje 9.101 3.884 

Przychody netto ze sprzeda˝y produktów, razem 38.763 46.751 

Nota 21B w tys. z∏

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDA˚Y PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) 1 pó∏rocze/2000 1 pó∏rocze/1999

a) kraj 38.759 46.751 
b) eksport 4 –

Przychody netto ze sprzeda˝y produktów, razem 38.763 46.751 

Nota 22A w tys. z∏

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDA˚Y TOWARÓW I MATERIA¸ÓW 1 pó∏rocze/2000 1 pó∏rocze/1999
(STRUKTURA RZECZOWA – RODZAJE DZIA¸ALNOÂCI)

– Sprz´t komputerowy 58.215 102.074 
– Oprogramowanie/Serwisy 27.967 24.450 

Przychody netto ze sprzeda˝y towarów i materia∏ów, razem 86.182 126.524 

Nota 22B w tys. z∏

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDA˚Y TOWARÓW I MATERIA¸ÓW 1 pó∏rocze/2000 1 pó∏rocze/1999
(STRUKTURA TERYTORIALNA)

a) kraj 85.694 126.524 
b) eksport 488 –

Przychody netto ze sprzeda˝y towarów i materia∏ów, razem 86.182 126.524 
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Nota 23 w tys. z∏

KOSZTY WED¸UG RODZAJU 1 pó∏rocze/2000 1 pó∏rocze/1999

a) zu˝ycie materia∏ów i energii 795 798 
b) us∏ugi obce 16.819 4.239 
c) podatki i op∏aty 349 55 
d) wynagrodzenia 16.147 14.598 
e) Êwiadczenia na rzecz pracowników 2.549 2.303 
f) amortyzacja 4.272 3.721 
g) pozosta∏e 2.173 125 
Koszty wed∏ug rodzaju, razem 43.104 25.839 
Zmiana stanu zapasów i rozliczeƒ mi´dzyokresowych (3.201) 1.113 
Koszty sprzeda˝y (wielkoÊç ujemna) – –
Koszty ogólnego zarzàdu (wielkoÊç ujemna) (13.632) (11.885)

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 26.271 15.067 

W celu zapewnienia porównywalnoÊci sprawozdaƒ za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 1999 roku do roku bie˝àcego
z pozycji g) pozosta∏e – wyodr´bniono pozycj´ „Zmiana stanu zapasów i rozliczeƒ mi´dzyokresowych”. W opublikowanym
sprawozdaniu za I pó∏rocze 99 „Zmiana stanu zapasów i rozliczeƒ mi´dzyokresowych” uj´ta by∏a w pozycji „pozosta∏e”
wg kosztów rodzajowych.

Nota 24 w tys. z∏

POZOSTA¸E PRZYCHODY OPERACYJNE 1 pó∏rocze/2000 1 pó∏rocze/1999

a) przychody ze sprzeda˝y sk∏adników majàtku trwa∏ego 99 386 
b) dotacje – –
c) rozwiàzane rezerwy (z tytu∏u) – –
d) pozosta∏e, w tym: 465 442 

– refakturowanie us∏ug obcych 403 –
– opracowanie strategii Grupy Softbank S.A. – 411 
– inne 62 31 

Pozosta∏e przychody operacyjne, razem 564 828 

Nota 25 w tys. z∏

POZOSTA¸E KOSZTY OPERACYJNE 1 pó∏rocze/2000 1 pó∏rocze/1999

a) wartoÊç sprzedanych sk∏adników majàtku trwa∏ego 64 250 
b) korekty wartoÊci zapasów – –
c) nieplanowe odpisy amortyzacyjne – –
d) utworzone rezerwy (z tytu∏u) – –
e) pozosta∏e, w tym: 596 735 

– przekazanie darowizny 53 116 
– koszty us∏ug obcych refakturowanych 416 –
– opracowanie strategii Grupy Softbank S.A. – 409 
– inne 127 210 

Pozosta∏e koszty operacyjne, razem 660 985 

Spó∏ka nie utworzy∏a ˝adnych nieplanowanych odpisów amortyzacyjnych.

Nota 26 w tys. z∏

PRZYCHODY Z AKCJI I UDZIA¸ÓW W INNYCH JEDNOSTKACH 1 pó∏rocze/2000 1 pó∏rocze/1999

Przychody z akcji i udzia∏ów w innych jednostkach, w tym: – 15 
1. od jednostek zale˝nych – –
2. od jednostek stowarzyszonych – 15 
3. od jednostki dominujàcej – –

Przychody z akcji i udzia∏ów w innych jednostkach – 15 
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Nota 28 w tys. z∏

POZOSTA¸E PRZYCHODY FINANSOWE 1 pó∏rocze/2000 1 pó∏rocze/1999

a) odsetki z tytu∏u udzielonych po˝yczek, w tym: – –
– od jednostek zale˝nych – –
– od jednostek stowarzyszonych – –
– od jednostki dominujàcej – –

b) pozosta∏e odsetki, w tym: 444 –
– od jednostek zale˝nych – –
– od jednostek stowarzyszonych – –
– od jednostki dominujàcej – –

c) zysk ze zbycia papierów wartoÊciowych, 
udzia∏ów i innych praw majàtkowych 2.914 3.123 

d) odpisy aktualizujàce wartoÊç papierów wartoÊciowych, 
udzia∏ów i innych praw majàtkowych 788 17 

e) dodatnie ró˝nice kursowe 1.082 277 
f) rozwiàzane rezerwy (z tytu∏u) – –
g) pozosta∏e, w tym: – 638 

– inne – 638 

Pozosta∏e przychody finansowe, razem 5.228 4.055 

Nota 29 w tys. z∏

KOSZTY FINANSOWE 1 pó∏rocze/2000 1 pó∏rocze/1999

a) odsetki od kredytów i po˝yczek, w tym: – –
– dla jednostek zale˝nych – –
– dla jednostek stowarzyszonych – –
– dla jednostki dominujàcej – –

b) pozosta∏e odsetki, w tym: – –
– dla jednostek zale˝nych – –
– dla jednostek stowarzyszonych – –
– dla jednostki dominujàcej – –

c) strata ze zbycia papierów wartoÊciowych, 
udzia∏ów i innych praw majàtkowych – –

d) odpisy aktualizujàce wartoÊç papierów wartoÊciowych, 
udzia∏ów i innych praw majàtkowych 99 58 

e) ujemne ró˝nice kursowe, w tym: 1.099 1.207 
– zrealizowane 532 1.182 
– niezrealizowane 567 25 

f) utworzone rezerwy (z tytu∏u) – –
g) pozosta∏e koszty finansowe, w tym: 24 93 

– inne 24 93 

Koszty finansowe, razem 1.222 1.358 
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Nota 32 w tys. z∏

PODATEK DOCHODOWY 1 pó∏rocze/2000 1 pó∏rocze/1999

1. Zysk (strata) brutto 26.767 54.187 
2. Trwa∏e ró˝nice pomi´dzy zyskiem (stratà) brutto a dochodem 

do opodatkowania podatkiem dochodowym (1.629) 337 
3. PrzejÊciowe ró˝nice pomi´dzy zyskiem brutto a dochodem 

do opodatkowania podatkiem dochodowym 449 319 
4. Inne ró˝nice pomi´dzy zyskiem brutto a dochodem 

do opodatkowania podatkiem dochodowym, w tym: – –
– straty z lat ubieg∏ych – –

5. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 25.587 54.843 
6. Podatek dochodowy wed∏ug stawki 30% (2000 r.) i 34% (1999 r.) 7.676 18.647 
7. Zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obni˝ki podatku – –
8. Podatek dochodowy nale˝ny – –
9. Rezerwa na podatek dochodowy – –

– stan na poczàtek okresu – –
– zwi´kszenie – –
– zmniejszenie – –
– stan na koniec okresu – –

10. Rozliczenia mi´dzyokresowe z tytu∏u odroczonego podatku dochodowego – –
– stan na poczàtek okresu – –
– zwi´kszenie – –
– zmniejszenie – –
– stan na koniec okresu – –

11. Podatek dochodowy wspó∏mierny do zysku (straty) brutto, 
wykazany w rachunku zysków i strat 7.676 18.647 

Rozliczenie g∏ównych pozycji sk∏adajàcych si´ na ró˝nic´ pomi´dzy zyskiem brutto wykazanym w rachunku zysków 
i strat a podstawà opodatkowania:

Przychody zarachowane w 1999 r., a podlegajàce opodatkowaniu w 2000 r. 454 
Nie zrealizowane przychody finansowe podlegajàce opodatkowaniu w 2000 r. (877)
P∏ace zrealizowane (1.034)
Pozycje nie stanowiàce kosztu uzyskania przychodu 2.099 
Darowizna (53)
Koszty nie zrealizowanej sprzeda˝y w 1999 r. (556)
Wykorzystanie rezerw z 1999 r. (1.213)
RAZEM RÓ˚NICA: (1.180)

Nota 34

Zgodnie z Uchwa∏à Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spó∏ki Softbank S.A. z 26.06.2000 r., podzia∏u zysku netto
za 1999 r. w kwocie 51.288.045,28 z∏otych dokonano w nast´pujàcy sposób:

1. Kwot´ 8.015.300 z∏ przeznaczono do podzia∏u mi´dzy akcjonariuszy jako dywidend´ proporcjonalnie do iloÊci
posiadanych akcji.

2. Pozosta∏à cz´Êç zysku w kwocie 43.272.745,28 z∏ postanowiono przenieÊç na kapita∏ zapasowy Spó∏ki.
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Nota 35

W dniu 4 kwietnia 2000 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Softbank S.A. podj´∏o uchwa∏y o pod-
niesieniu kapita∏u akcyjnego Spó∏ki, poprzez podwy˝szenie wartoÊci nominalnej akcji z 1,25 z∏ na 2 z∏, w drodze prze-
niesienia cz´Êci kapita∏u zapasowego na kapita∏ akcyjny oraz podziale wartoÊci nominalnej akcji w stosunku 1 do 2, co
spowodowa∏o zmniejszenie wartoÊci nominalnej akcji z 2 z∏ na 1 z∏.

Podwy˝szenie kapita∏u akcyjnego Spó∏ki oraz podzia∏ akcji zosta∏y zarejestrowane przez Sàd Rejestrowy odpowiednio
w dniu 12 maja 2000 roku i dniu 8 czerwca 2000 roku. Dzieƒ 6 lipca 2000 roku by∏ dniem podzia∏u akcji na GPW w
Warszawie.

Uwzgl´dniajàc powy˝sze, liczba akcji wykorzystywana do obliczania wskaênika „Zysk netto za okres sprawozdawczy”
/ „Ârednia wa˝ona liczba akcji w okresie sprawozdawczym” wynosi 16.031 tys. sztuk.

Sposób obliczenia zysku na jednà akcj´: „Zysk netto za okres sprawozdawczy” / „Ârednia wa˝ona liczba akcji w okre-
sie sprawozdawczym”.

„19.091 tys. z∏ / 16.031 tys. szt. akcji = 1,19 z∏ / jednà akcj´ zwyk∏à”.

Sposób obliczenia rozwodnionego zysku na jednà akcj´: „Zysk netto za okres sprawozdawczy” / „Ârednia wa˝ona
liczba akcji w nast´pnym okresie sprawozdawczym”. Do kalkulacji „Êredniej wa˝onej liczby akcji w nast´pnym okresie
sprawozdawczym” poza akcjami ju˝ wyemitowanymi dodano maksymalnà liczb´ akcji przewidzianà z konwersji obligacji
zamiennych na akcj´.

„19.091 tys. z∏ / (16.031 + 400) tys. szt. akcji = 1,16 z∏ / jednà akcj´ zwyk∏à”.

Noty objaÊniajàce do rachunku przep∏ywu Êrodków pieni´˝nych

Ârodki pieni´˝ne przyj´te do rachunku przep∏ywu Êrodków pieni´˝nych stanowià Êrodki pieni´˝ne w kasie oraz na
wszystkich rachunkach bankowych Spó∏ki. Sà to zarówno Êrodki pieni´˝ne w walucie polskiej, jak i zagranicznej (przeli-
czone po kursie z dnia 30.06.2000 r.).

Ârodki pieni´˝ne (struktura) (w tys. z∏) 30.06.2000 

Ârodki pieni´˝ne w kasie na poczàtek okresu 9 
Ârodki pieni´˝ne na rachunkach bankowych na poczàtek okresu 36.310 

Ârodki pieni´˝ne na poczàtek okresu razem 36.319 

Ârodki pieni´˝ne w kasie na koniec okresu 5 
Ârodki pieni´˝ne na rachunkach bankowych na koniec okresu 10.233 

Ârodki pieni´˝ne na koniec okresu razem 10.238 

Dzia∏alnoÊç operacyjna Spó∏ki obejmuje ogó∏ dzia∏aƒ produkcyjnych, handlowych i us∏ugowych, których celem jest
osiàgni´cie zysku. Do dzia∏alnoÊci inwestycyjnej zaliczamy zap∏at´ za nabyte oraz sprzedane sk∏adniki majàtku trwa∏ego,
wartoÊci niematerialne i prawne, lokaty finansowe oraz zap∏at´ za nabycie i sprzeda˝ papierów wartoÊciowych, w tym tak-
˝e przeznaczonych do obrotu. Dzia∏alnoÊç finansowa polega na pozyskiwaniu przez Spó∏k´ kapita∏u w∏asnego i obcego
oraz na ich zwrocie i obs∏udze w postaci p∏aconej dywidendy.

W pozycji B.II.7 Rachunku przep∏ywów Êrodków pieni´˝nych wykazano jako „Pozosta∏e wydatki” wycen´ krótkotermi-
nowych papierów wartoÊciowych w kwocie (689.320,41 z∏).

W pozycji C.II.12 Rachunku przep∏ywów Êrodków pieni´˝nych wykazano jako „Pozosta∏e wydatki” p∏atnoÊç podatku od
przeniesienia cz´Êçi kapita∏u zapasowego na kapita∏ akcyjny (1.502.695 z∏).

Sprzeda˝ i nabycie papierów wartoÊciowych przeznaczonych do obrotu jest wykazywane jedynie poprzez zmian´ sta-
nu salda pomi´dzy poczàtkiem i koƒcem okresu obrachunkowego.

Rachunek przep∏ywu Êrodków pieni´˝nych sporzàdzony zosta∏ metodà poÊrednià.
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w tys. z∏

PRZEP¸YWY PIENI¢˚NE NETTO Z DZIA¸ALNOÂCI OPERACYJNEJ (metoda poÊrednia) 1 pó∏rocze/2000 1 pó∏rocze/1999

Przep∏ywy pieni´˝ne netto z dzia∏alnoÊci operacyjnej (I+/-II) 6.644 27.834
I. Zysk (strata) netto 19.091 35.540
II. Korekty razem (12.447) (7.706)

1. Amortyzacja 4.272 3.721
2. (Zyski) straty z tytu∏u ró˝nic kursowych 537 0
3. Odsetki i dywidendy (2.914) (3.138)
4. (Zysk) strata z tytu∏u dzia∏alnoÊci inwestycyjnej (35) (109)
5. Zmiana stanu pozosta∏ych rezerw 0 0
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 7.676 18.647
7. Podatek dochodowy zap∏acony (5.952) (17.208)
8. Zmiana stanu zapasów 2.082 (1.508)
9. Zmiana stanu nale˝noÊci 2.731 (10.893)

10. Zmiana stanu zobowiàzaƒ krótkoterminowych (z wyjàtkiem po˝yczek i kredytów) (14.217) (1.549)
11. Zmiana stanu rozliczeƒ mi´dzynarodowych (3.860) (143)
12. Zmiana stanu przychodów przysz∏ych okresów (2.767) 4.474
13. Pozosta∏e korekty 0 0

Ârodki pieni´˝ne przyj´te do rachunku przep∏ywu Êrodków pieni´˝nych stanowià Êrodki pieni´˝ne w kasie oraz na
wszystkich rachunkach bankowych Spó∏ki. Sà to zarówno Êrodki pieni´˝ne w walucie polskiej, jak i zagranicznej (przeli-
czone po kursie z dnia 30.06.2000 r.).

Dodatkowe noty objaÊniajàce

Spó∏ka nie posiada∏a w ciàgu okresu sprawozdawczego „instrumentów finansowych” – papierów wartoÊciowych, wy-
mienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. „Prawo o publicznym obrocie papierami wartoÊciowymi”
(Dz.U. Nr 118, poz. 754 z póên. zm.) oraz innych praw pochodnych od praw majàtkowych b´dàcych przedmiotem inwe-
stycji lub transakcji terminowych.

Zobowiàzania warunkowe:

– W dniu 17 maja 2000 roku Spó∏ka udzieli∏a po˝yczki firmie Polska OnLine Sp. z o.o. w wysokoÊci 2 mln z∏. 
Na dzieƒ 30 czerwca 2000 roku kwota wykorzystanej po˝yczki wynosi∏a 889 tys. z∏. 

– W dniu 20 stycznia 2000 roku Softbank S.A. podpisa∏ umow´ intencyjnà z udzia∏owcami spó∏ki Publiczny Dost´p
do Internetu Sp. z o.o. o zakupie od 1.600 do 4.000 udzia∏ów spó∏ki za ∏àcznà kwot´ od 80 tys. do 200 tys. USD.
Na dzieƒ 30 czerwca 2000 roku umowa nie zosta∏a sfinalizowana.

– W dniu 17 marca 2000 roku Softbank S.A. zawar∏ umow´ po˝yczki zabezpieczanej ze spó∏kà Multinet S.A. na kwoty: 
1.100 tys. USD i 5.000 tys. z∏. Na dzieƒ 30 czerwca 2000 roku kwota wykorzystanej po˝yczki wynosi∏a 1.100 tys. USD.

Spó∏ka nie posiada zobowiàzaƒ wobec bud˝etu paƒstwa lub jednostek samorzàdu terytorialnego z tytu∏u uzyskania
prawa w∏asnoÊci budynków.

Spó∏ka nie zaniecha∏a ˝adnej dzia∏alnoÊci w okresie sprawozdawczym ani te˝ nie planuje zaniechania w nast´p-
nym okresie.

Koszty wytworzenia inwestycji rozpocz´tych w okresie sprawozdawczym wynios∏y 0 z∏. Spó∏ka nie wytwarza Êrodków
trwa∏ych ani nie prowadzi prac rozwojowych na w∏asne potrzeby.

W 2000 roku Spó∏ka wyda∏a na nak∏ady inwestycyjne 34.236 tys. z∏, w tym na zakup udzia∏ów w spó∏kach zale˝nych
i stowarzyszonych 10.219 tys. z∏. Inwestycje powy˝sze by∏y realizowane ze Êrodków w∏asnych Spó∏ki.

Spó∏ka nie przeprowadzi∏a ˝adnych transakcji z podmiotami powiàzanymi, polegajàcych na przeniesieniu wszelkich
praw i zobowiàzaƒ pod tytu∏em odp∏atnym jak i darnym.

Âredni kurs Euro przyj´ty do obliczania wybranych danych finansowych wynosi:

– okres 12 miesi´cy koƒczàcy si´ 30 czerwca 2000 r. 1 EURO = 4,1752 PLN
(kurs stanowi Êrednià arytmetycznà Êrednich kursów NBP z ostatniego dnia ostatnich szeÊciu miesi´cy
1999 r. i ostatniego dnia szeÊciu miesi´cy I pó∏rocza 2000 r.)

– w I pó∏roczu 2000 r. 1 EURO = 4,0772 PLN
(kurs stanowi Êrednià arytmetycznà Êrednich kursów NBP z ostatniego dnia szeÊciu miesi´cy I pó∏rocza 2000 r.)

– na 30 czerwca 2000 r. 1 EURO = 4,2075 PLN.
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Jednostki powiàzane kapita∏owo z SOFTBANK S.A. (podlegajàce konsolidacji metodà pe∏nà) w tys. z∏

Nazwa jednostki i stopieƒ udzia∏u w zarzàdzaniu CRM S.A. 75%
Nale˝noÊci na koniec okresu sprawozdawczego –
Zobowiàzania na koniec okresu sprawozdawczego 25 
Sprzeda˝ netto do jednostek zale˝nych w okresie 01.01 – 30.06.2000 1 
Zakupy netto od jednostek zale˝nych w okresie 01.01 – 30.06.2000 250 

Nazwa jednostki i stopieƒ udzia∏u w zarzàdzaniu BPI Sp. z o.o. 100%
Nale˝noÊci na koniec okresu sprawozdawczego –
Zobowiàzania na koniec okresu sprawozdawczego 502 
Sprzeda˝ netto do jednostek zale˝nych w okresie 01.01 – 30.06.2000 –
Zakupy netto od jednostek zale˝nych w okresie 01.01 – 30.06.2000 564 

Nazwa jednostki i stopieƒ udzia∏u w zarzàdzaniu Softbank 100%
Nale˝noÊci na koniec okresu sprawozdawczego Serwis Sp. z o.o. –
Zobowiàzania na koniec okresu sprawozdawczego –
Sprzeda˝ netto do jednostek zale˝nych w okresie 01.01 – 30.06.2000 –
Zakupy netto od jednostek zale˝nych w okresie 01.01 – 30.06.2000 32 
*) Od 09.06.2000 roku spó∏ka Bankowe Systemy Informatyczne Sp. z o.o. zosta∏a przekszta∏cona w Softbank Serwis Sp. z o.o. –

Nazwa jednostki i stopieƒ udzia∏u w zarzàdzaniu OID Sp. z o.o. 100%
Nale˝noÊci na koniec okresu sprawozdawczego –
Zobowiàzania na koniec okresu sprawozdawczego 1.022 
Sprzeda˝ netto do jednostek zale˝nych w okresie 01.01 – 30.06.2000 –
Zakupy netto od jednostek zale˝nych w okresie 01.01 – 30.06.2000 1.704 

Nazwa jednostki i stopieƒ udzia∏u w zarzàdzaniu Bitbank Sp. z o.o. 100%
Nale˝noÊci na koniec okresu sprawozdawczego –
Zobowiàzania na koniec okresu sprawozdawczego 3 
Sprzeda˝ netto do jednostek zale˝nych w okresie 01.01 – 30.06.2000 –
Zakupy netto od jednostek zale˝nych w okresie 01.01 – 30.06.2000 153 

Nazwa jednostki i stopieƒ udzia∏u w zarzàdzaniu Novum Sp. z o.o. 51%
Nale˝noÊci na koniec okresu sprawozdawczego –
Zobowiàzania na koniec okresu sprawozdawczego 422 
Sprzeda˝ netto do jednostek zale˝nych w okresie 01.01 – 30.06.2000 –
Zakupy netto od jednostek zale˝nych w okresie 01.01 – 30.06.2000 3.971 

Nazwa jednostki i stopieƒ udzia∏u w zarzàdzaniu Sawan 51%
Nale˝noÊci na koniec okresu sprawozdawczego Gr. Softbank S.A. 18 
Zobowiàzania na koniec okresu sprawozdawczego –
Sprzeda˝ netto do jednostek zale˝nych w okresie 01.01 – 30.06.2000 125 
Zakupy netto od jednostek zale˝nych w okresie 01.01 – 30.06.2000 251 

Nazwa jednostki i stopieƒ udzia∏u w zarzàdzaniu SABA 51%
Nale˝noÊci na koniec okresu sprawozdawczego Gr. Softbank S.A. –
Zobowiàzania na koniec okresu sprawozdawczego –
Sprzeda˝ netto do jednostek zale˝nych w okresie 01.01 – 30.06.2000 –
Zakupy netto od jednostek zale˝nych w okresie 01.01 – 30.06.2000 215 

Nazwa jednostki i stopieƒ udzia∏u w zarzàdzaniu Mediabank S.A. 67%
Nale˝noÊci na koniec okresu sprawozdawczego 9 
Zobowiàzania na koniec okresu sprawozdawczego 141 
Sprzeda˝ netto do jednostek stowarzyszonych w okresie 01.01 – 30.06.2000 9 
Zakupy netto od jednostek stowarzyszonych w okresie 01.01 – 30.06.2000 554 

Nazwa jednostki i stopieƒ udzia∏u w zarzàdzaniu Polska OnLine Sp. z o.o. 86%
Nale˝noÊci na koniec okresu sprawozdawczego –
Zobowiàzania na koniec okresu sprawozdawczego –
Sprzeda˝ netto do jednostek stowarzyszonych w okresie 01.01 – 30.06.2000 –
Zakupy netto od jednostek stowarzyszonych w okresie 01.01 – 30.06.2000 –

Jednostki powiàzane kapita∏owo z SOFTBANK S.A. (podlegajàce konsolidacji metodà praw w∏asnoÊci) w tys. z∏ 

Nazwa jednostki i stopieƒ udzia∏u w zarzàdzaniu BESTA Sp. z o.o. 33%
Nale˝noÊci na koniec okresu sprawozdawczego 967 
Zobowiàzania na koniec okresu sprawozdawczego –
Sprzeda˝ netto do jednostek stowarzyszonych w okresie 01.01 – 30.06.2000 404 
Zakupy netto od jednostek stowarzyszonych w okresie 01.01 – 30.06.2000 –



Przedsi´wzi´cia, które nie podlegajà konsolidacji metodà pe∏nà lub praw w∏asnoÊci:

Spó∏ka „Bielpolsoft” – Miƒsk, Bia∏oruÊ, zajmuje si´ dostarczaniem systemów informatycznych. Spó∏ka SOFTBANK
S.A. posiada 85% udzia∏ów i g∏osów w spó∏ce „Bielpolsoft”. Z uwagi na sytuacj´ gospodarczà na Bia∏orusi i brak
jakichkolwiek danych finansowych, Spó∏ka SOFTBANK S.A. nie mo˝e podaç ˝adnych danych finansowych za pierwsze
pó∏rocze 2000 roku. Ca∏oÊç inwestycji w spó∏k´ „Bielpolsoft” zosta∏a obj´ta rezerwà.

Ârednia struktura zatrudnienia (wg grup zawodowych) stan na 30.06.2000 

Zarzàd 7 
Kadra kierownicza 27 
Dzia∏y produkcyjne 103 
Dzia∏y serwisowe 99 
Dzia∏ handlowy 24 
Administracja 64 

Razem 324 

Wynagrodzenia, ∏àcznie z wynagrodzeniami z zysku, wyp∏acone osobom zarzàdzajàcym spó∏kà SOFTBANK S.A.
w pierwszym pó∏roczu 2000 roku wynios∏y 2.674 tys. z∏, a osobom nadzorujàcym spó∏k´ SOFTBANK S.A. – 187 tys. z∏.
¸àcznie stanowi to kwot´ 2.861 tys. z∏. 

Wynagrodzenia, ∏àcznie z wynagrodzeniami z zysku, wyp∏acone osobom nadzorujàcym spó∏ki zale˝ne i stowarzyszo-
ne, a b´dàcych równoczeÊnie pracownikami SOFTBANK S.A., wynios∏y 156 tys. z∏.

Osoby zarzàdzajàce i nadzorujàce Spó∏k´ na dzieƒ 30 czerwca 2000 roku nie posiada∏y ˝adnych zobowiàzaƒ wobec
Spó∏ki. Spó∏ki zale˝ne i stowarzyszone nie udziela∏y ˝adnej z osób zarzàdzajàcych i nadzorujàcych spó∏k´ SOFTBANK S.A.
kredytów, po˝yczek ani gwarancji.

˚adne znaczàce zdarzenia dotyczàce lat ubieg∏ych nie sà uwzgl´dnione w sprawozdaniu finansowym za okres bie˝à-
cy z uwagi na brak takowych zdarzeƒ.

Znaczàce zdarzenia po dniu bilansowym:

– W dniu 13 czerwca 2000 roku Softbank S.A. zawiàza∏ spó∏k´ Polski Biznes Elektroniczny S.A., w której obejmie
99% kapita∏u akcyjnego. Spó∏ka zosta∏a zarejestrowana w Sàdzie Rejestrowym w dniu 13 lipca 2000 r.

– W dniu 3 lipca 2000 r. Softbank S.A. zawar∏ umowy zakupu 100% akcji i udzia∏ów w spó∏kach Multinet S.A., 
Polbox Sp. z o.o. i Pik-Net Sieci Rozleg∏e Sp. z o.o.

Strony transakcji uzgodni∏y zap∏at´ ceny za akcje lub udzia∏y w dwóch cz´Êciach: gotówkowej oraz poprzez emisj´ ob-
ligacji zamiennych na akcje Softbank S.A. 

¸àczna cz´Êç ceny jakà zap∏aci Softbank S.A. gotówkà wynosi 21.345 tys. z∏. Pozosta∏a cz´Êç ceny zostanie rozliczo-
na w drodze emisji obligacji zamiennych na akcje Softbank S.A. w ogólnej iloÊci 607.241 szt. WartoÊç nominalna jednej
obligacji wyniesie 133 z∏. W przypadku wystàpienia zdarzeƒ uniemo˝liwiajàcych nabycie akcji lub udzia∏ów w spó∏kach
zgodnie z postanowieniami umów, Softbank S.A. b´dzie zobowiàzany do zap∏aty w gotówce ceny za nabywane akcje lub
udzia∏y, która po uwzgl´dnieniu ewentualnie nale˝nych kar umownych oraz innych Êwiadczeƒ przewidzianych w umowach,
nie przekroczy równowartoÊci 31,1 mln USD po kursie 4,36 z∏ za 1 USD. Powy˝sza kwota nie obejmuje opisanej wcze-
Êniej p∏atnoÊci gotówkowej. Kadra kierownicza spó∏ek zostanie obj´ta w przysz∏oÊci programem opcji mened˝erskich. 

– W dniu 6 lipca 2000 r. – Softbank S.A. og∏osi∏ prognozy wyników finansowych.

Po dokonaniu przez Zarzàd analizy wst´pnych wyników Spó∏ki po dwóch kwarta∏ach bie˝àcego roku stwierdzono, ˝e
po szeÊciu miesiàcach uzyskany zysk jest zgodny z za∏o˝onym bud˝etem, natomiast osiàgni´te przychody sà nieco ni˝-
sze od zak∏adanych. Opierajàc si´ na dost´pnych danych i analizach, Zarzàd Softbank S.A. poda∏ do publicznej wiado-
moÊci nast´pujàcà prognoz´ wyników finansowych na rok 2000:

Przychody ze sprzeda˝y 430 mln z∏ 

Zysk netto 59 mln z∏ 

– W dniu 18 lipca 2000 r. – podpisanie listu intencyjnego z amerykaƒskà spó∏kà Computer Associates Internatio-
nal, Inc. z siedzibà w Islandii, Nowy Jork (zwanà dalej CA), w którym strony ustali∏y wst´pne warunki wspó∏pracy. 

Oba podmioty przewidujà utworzenie spó∏ki typu joint venture, której zadaniem b´dzie zapewnianie us∏ug dost´pu do
Internetu klientom korporacyjnym i indywidualnym (ISP) oraz Êwiadczenie us∏ug z zakresu dostarczania rozwiàzaƒ infor-
matycznych poprzez Internet, handlu elektronicznego oraz e-business’u (ASP). Strony przewidujà równie˝ oferowanie w∏a-
snych produktów informatycznych poprzez joint venture. W tworzonej spó∏ce CA i Softbank S.A. obejmà odpowiednio 51
i 49% udzia∏ów. 
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– W dniu 19 lipca 2000 r. – Softbank S.A. podpisa∏ umow´ z Ministerstwem Finansów na dostaw´ rozwiàzaƒ infor-
matycznych o wartoÊci: 2 mln 132 tys. z∏otych netto.

– W dniu 20 lipca 2000 r. – Softbank S.A. podpisa∏ umow´ z bieg∏ym rewidentem – firmà PricewaterhouseCoopers
Sp. z o.o. na przeprowadzenie przeglàdu pó∏rocznego raportu finansowego Softbank S.A. oraz skonsolidowanego
pó∏rocznego raportu finansowego grupy kapita∏owej, w której Softbank S.A. jest podmiotem dominujàcym.

– W dniu 20 lipca 2000 r. Softbank S.A. utworzy∏ wspólnie z TP Internet Sp. z o.o., INTERIA.PL S.A. i PROKOM Inter-
net S.A. Centrum Rozliczeƒ Transakcji Internetowych S.A. (CRTI S.A.). 

– W dniu 28 lipca 2000 r. – podpisanie umów z Hewlett-Packard Polska Sp. z o.o. o ∏àcznej wartoÊci 34.929 tys. z∏
netto, z których najwi´ksza na kwot´ 26.286 tys. z∏ netto zosta∏a podpisana 28 lipca br. Termin realizacji umów
– III kwarta∏ 2000 r. Umowy dotyczà g∏ównie dostarczenia sprz´tu do PKO BP.

– W dniu 9 sierpnia 2000 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Softbank S.A. podj´∏o 6 uchwa∏:

– w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapita∏owej Softbank S.A. za rok 1999; 

– w sprawie emisji obligacji zamiennych serii C na akcje;

– w sprawie podwy˝szenia kapita∏u akcyjnego z wy∏àczeniem prawa poboru w zwiàzku z zamianà obligacji zamien-
nych serii C na akcje;

– w sprawie emisji obligacji zamiennych serii D na akcje;

– w sprawie podwy˝szenia kapita∏u akcyjnego z wy∏àczeniem prawa poboru w zwiàzku ze zamianà obligacji zamien-
nych serii D na akcje;

– w sprawie zmiany Uchwa∏y Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Softbank S.A. z dnia 
4 kwietnia 2000 r. (modyfikacja Programu Motywacyjnego dla Kadry Zarzàdzajàcej w celu dostosowania tego
programu, realizowanego na podstawie Uchwa∏y Nr 9 ZWZA z dnia 24 czerwca 1999 roku w sprawie emisji ob-
ligacji zamiennych na akcje, do skutków wynik∏ych z podwy˝szenia kapita∏u akcyjnego oraz podzia∏u akcji, oraz
do uwzgl´dniania interesów osób uprawnionych obj´tych Programem Motywacyjnym dla Kadry Zarzàdzajàcej i in-
teresów akcjonariuszy).

– W dniu 9 sierpnia 2000 r. – podpisanie umowy przedwst´pnej, na mocy której Softbank S.A. kupi 51% udzia∏ów
w ZETO-RODAN Sp. z o.o. 

– W dniu 10 sierpnia 2000 r. – Softbank S.A. zawar∏ umow´ z Bankiem Wspó∏pracy Europejskiej. Przedmiotem umo-
wy jest emisja weksli komercyjnych. 

– W dniu 28 sierpnia 2000 r. – Softbank S.A. podpisa∏ umow´ z RUCH S.A. o ∏àcznej wartoÊci ok. 4.890 tys. z∏.
Umowa dotyczy sprzeda˝y oprogramowania i sprz´tu. 

– W dniu 1 wrzeÊnia 2000 r. – Softbank S.A. podpisa∏ umow´ z IMiGW o wartoÊci 4.914.709 tys. USD 
(ok. 21 mln 133 tys. z∏). Umowa dotyczy unowoczeÊnienia systemów informatycznych w IMiGW.

– W dniu 1 wrzeÊnia 2000 r. – Softbank S.A. zawar∏ umow´ z ING Bank N.V. Oddzia∏ w Warszawie (podpisane
31.08.00), na mocy której Softbank S.A. otrzyma∏ od Banku lini´ gwarancyjnà w wysokoÊci 15.000 tys. USD (ok.
67.500 tys. z∏). 

– W dniu 2 wrzeÊnia 2000 r. g∏ówny akcjonariusz Softbank S.A. Aleksander Lesz zawar∏ umow´ sprzeda˝y 1.603.000 ak-
cji dajàcych 9,99% kapita∏u akcyjnego i tyle samo g∏osów na WZA z firmà Prokom Software S.A. Cena sprzeda˝y jednej
akcji wynosi 80 z∏. Strony umowy ustali∏y, i˝ sprzeda˝ zostanie wykonana do dnia 2 paêdziernika 2000 roku.

– W dniu 4 wrzeÊnia 2000 r. – Aleksander Lesz zawar∏ umow´ sprzeda˝y 800.000 akcji dajàcych 4,99% kapita∏u ak-
cyjnego i tyle samo g∏osów na WZA z CA IB Investment Bank. 

CA IB Investment Bank lub podmioty wskazane przez CA IB Investment Bank nab´dà:

200.000 akcji Softbank S.A. po cenie 75,50 z∏ za jednà akcj´ oraz 

600.000 akcji Softbank S.A. po cenie 80,00 z∏ za jednà akcj´.

Transakcje zostanà zawarte oko∏o 20 paêdziernika 2000 r. jako transakcje pozasesyjne na Gie∏dzie Papierów Warto-
Êciowych w Warszawie S.A.

– W dniu 16 wrzeÊnia 2000 r. zmniejszenie przez The Bank of New York stanu posiadania akcji SOFTBANK S.A. do
iloÊci uprawniajàcej do 3.282.409 g∏osów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy SOFTBANK S.A., co stanowi
∏àcznie 20,48% ogólnej liczby g∏osów. 

– W dniu 18 wrzeÊnia 2000 r. Bohdan Garstecki objà∏ stanowisko Prezesa Zarzàdzajàcego.

– W dniu 2 paêdziernika 2000 r. – Zarzàd SOFTBANK S.A. zosta∏ poinformowany, ˝e w dniu 29 wrzeÊnia 2000 r. do-
sz∏o do realizacji umowy zawartej pomi´dzy Aleksandrem Leszem oraz Gra˝ynà Lesz z jednej strony a Bankiem 
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Austria Creditanstalt Poland spó∏kà akcyjnà z siedzibà w Warszawie, Bankiem Austria Creditanstalt International
AG z siedzibà w Wiedniu i CA IB Securities S.A. z siedzibà w Warszawie z drugiej strony, na podstawie której wy-
gas∏y zobowiàzania Aleksandra Lesza i Gra˝yny Lesz wobec Banku Austria Creditanstalt Poland SA i Banku Austria
Creditanstalt International AG powsta∏e z tytu∏u zawartej umowy kredytowej w wyniku dokonania przelewu wszyst-
kich zobowiàzaƒ Aleksandra Lesza i Gra˝yny Lesz wobec banków na CA IB Investmentbank AG i Prokom Software
S.A. WygaÊni´cie roszczeƒ banków wobec Aleksandra Lesza i Gra˝yny Lesz spowoduje tak˝e wygaÊni´cie Zastawu
Rejestrowego ustanowionego na podstawie umowy zastawu rejestrowego zawartej pomi´dzy Aleksandrem Leszem
oraz Gra˝ynà Lesz i bankami.

– W dniu 2 paêdziernika 2000 r. dosz∏o do realizacji dwóch umów zbycia akcji SOFTBANK S.A. zawartych przez Alek-
sandra Lesza z CA IB Investmentbank AG i Prokom Software S.A. 

CA IB Investmentbank AG naby∏ od Aleksandra Lesza 800.000 akcji Spó∏ki, co stanowi 4,99% kapita∏u akcyjnego 
SOFTBANK S.A. Liczba nabytych akcji uprawnia do 800.000 g∏osów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i stanowi
4,99% ogólnej liczby g∏osów. 

Prokom Software S.A. naby∏ 1.603.000 akcji Spó∏ki, co stanowi 9,999% kapita∏u akcyjnego SOFTBANK S.A. Liczba
nabytych akcji uprawnia do 1.603.000 g∏osów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i stanowi 9,999% ogólnej liczby
g∏osów.

W wyniku powy˝szych transakcji akcjonariusz Aleksander Lesz posiada 4.915.994 akcje SOFTBANK S.A., co stano-
wi 30,67% kapita∏u akcyjnego Softbank S.A. Liczba posiadanych akcji uprawnia do 4.915.994 g∏osów na Walnym Zgro-
madzeniu Akcjonariuszy i stanowi 30,67% ogólnej liczby g∏osów.

W wyniku zawartych transakcji liczba posiadanych przez Aleksandra Lesza g∏osów na WZA SOFTBANK S.A. zmieni∏a
si´ z 45,66% do 30,67%.

– W dniu 4 paêdziernika 2000 r. w Brukseli Spó∏ka podpisa∏a z agencjà NC3A (NATO Consultation, Command and
Control Agency) umow´ BOA (Basic Ordering Agreement). Umowa okreÊla zasady dostarczania przez SOFTBANK
S.A. rozwiàzaƒ w dziedzinie teleinformatyki dla administracji i Si∏ Zbrojnych Sojuszu Pó∏nocnoatlantyckiego. SOFT-
BANK S.A., realizujàc og∏oszonà w I kwartale br. strategi´ pozyskania klientów z sektora administracji publicznej
i si∏ zbrojnych oraz ekspansji na rynki zagraniczne w powy˝szym obszarze, sta∏ si´ pierwszà polskà spó∏kà publicz-
nà z sektora IT, która podpisa∏a umow´ z agencjà nale˝àcà do struktur NATO.

– W dniu 6 paêdziernika 2000 r. – Zwi´kszenie pakietu akcji przez The Bank of New York do 24,77%, uprawniajà-
cych do 3.970.409 g∏osów na WZA Softbank S.A.

– W dniu 6 paêdziernika 2000 r. – SOFTBANK S.A. podpisa∏ umow´ z Bankiem Komunalnym S.A. w Gdyni na 
dostaw´ rozwiàzaƒ informatycznych, stanowiàcà w z∏otych polskich równowartoÊç 287 tys. USD. Spó∏ka umowà
tà rozpocz´∏a wspó∏prac´ z Bankiem Komunalnym S.A. w Gdyni, którego g∏ównym akcjonariuszem jest Merita
Nordbanken Group, b´dàcy jednym z najwi´kszych banków na Êwiecie w zakresie stosowania bankowoÊci inter-
netowej i wiodàcym bankiem skandynawskim.

– W dniu 11 paêdziernika i 31 paêdziernika 2000 r. – SOFTBANK S.A. naby∏ udzia∏y w spó∏kach Polbox i Pik-Net.

Realizujàc postanowienia umów zawartych w dniu 3 lipca 2000 r., 10 paêdziernika 2000 r. SOFTBANK S.A. naby∏ dru-
gà, a 31 paêdziernika 2000 r. trzecià transz´ udzia∏ów spó∏ek Polbox i Pik-Net, uzyskujàc w ten sposób docelowo udzia-
∏y reprezentujàce 100% kapita∏u zak∏adowego spó∏ki Polbox oraz udzia∏y reprezentujàce 100% kapita∏u zak∏adowego spó∏-
ki Pik-Net. Aktualnie SOFTBANK S.A. posiada udzia∏y reprezentujàce 100% kapita∏u zak∏adowego Polbox oraz 100% ka-
pita∏u zak∏adowego Pik-Net.

– W dniu 12 paêdziernika 2000 r. – SOFTBANK S.A. zawar∏ umow´ nabycia udzia∏ów w ZETO-RODAN.

Realizujàc postanowienia umowy przedwst´pnej pomi´dzy SOFTBANK S.A. i ZETO-RODAN Sp. z o.o. 9 sierpnia br. 
Softbank S.A. zawar∏ umow´ nabycia 51% udzia∏ów ZETO-RODAN Sp. z o.o. z siedzibà w Warszawie. Transakcja zosta-
nie zrealizowana poprzez emisj´ 52.415 obligacji serii C zamiennych na akcje, która zosta∏a uchwalona przez WZA w dniu
9 sierpnia 2000 r. ZETO-RODAN Sp. z o.o. oferuje oprogramowanie dla biur i domów maklerskich.

– W dniu 16 paêdziernika 2000 r. – nastàpi∏a rejestracja podwy˝szenia kapita∏u w Internet Data Systems S.A., spó∏-
ce zale˝nej emitenta.

Zarzàd SOFTBANK S.A. powzià∏ wiadomoÊç o zarejestrowaniu 12 paêdziernika 2000 r. przez Sàd Rejonowy dla m.st.
Warszawy Wydzia∏ XVI Gospodarczy Rejestrowy podwy˝szenia kapita∏u akcyjnego Internet Data Systems S.A., spó∏ki za-
le˝nej emitenta. Kapita∏ akcyjny IDS S.A. wynosi 302.500 z∏ i dzieli si´ na 30.250 akcji imiennych, o wartoÊci nominal-
nej 10 z∏ ka˝da. SOFTBANK S.A. posiada 56% akcji i tyle samo g∏osów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy IDS S.A.

– W dniu 20 paêdziernika 2000 r. – SOFTBANK S.A. zawar∏ umowy z IBM Polska Sp. z o.o. (podpisane od
23.12.1999 do 20.10.2000) o ∏àcznej wartoÊci 21.712 tys. z∏, z których najwi´ksza na kwot´ 7.038 tys. z∏ zosta-
∏a podpisana 20 paêdziernika 2000 r. 
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– W dniu 23 paêdziernika 2000 r. – SOFTBANK S.A. podpisa∏ umow´ z Hewlett-Packard Polska Sp. z o.o. o wartoÊci
netto 36.321 tys. z∏ na sprzeda˝ rozwiàzaƒ informatycznych na potrzeby tworzenia infrastruktury informatycznej
w przedsi´wzi´ciu realizowanym w sektorze administracji publicznej. 

– W dniu 27 paêdziernika 2000 r. – SOFTBANK S.A. zawar∏ umow´ z HP o wartoÊci netto 5.179 tys. z∏ na dostaw´,
instalacj´ i serwis sprz´tu komputerowego i oprogramowania dla jednej z polskich instytucji finansowych.

– W dniu 27 paêdziernika 2000 r. i 20 listopada 2000 r. – SOFTBANK S.A. naby∏ akcje MULTINET S.A.

Realizujàc postanowienia umów zawartych w dniu 3 lipca 2000 roku, Zarzàd Spó∏ki poinformowa∏ o otrzymaniu
(26.10.2000) zaÊwiadczenia wystawionego przez Dom Maklerski Banku Zachodniego informujàcego o przeniesieniu
w∏asnoÊci 384.699 akcji MULTINET S.A. na SOFTBANK S.A. reprezentujàcych 46,06% kapita∏u akcyjnego spó∏ki 
MULTINET S.A. Aktualnie SOFTBANK S.A. posiada akcje reprezentujàce 46,06% kapita∏u akcyjnego MULTINET S.A.

– W dniu 2 listopada 2000 r. Zarzàd SOFTBANK S.A. dokona∏ analizy wyników Spó∏ki uzyskanych po trzech kwarta-
∏ach bie˝àcego roku. Stwierdzono, ˝e po 9 miesiàcach zarówno osiàgni´ty zysk, jak i przychody sà ni˝sze od zak∏a-
danych. JednoczeÊnie analiza prognozy wyników czwartego kwarta∏u wykaza∏a istnienie zagro˝enia wykonania wcze-
Êniej opublikowanej prognozy przychodów i zysku spó∏ki w roku 2000. 

Opierajàc si´ na dost´pnych danych i analizach, Zarzàd SOFTBANK S.A. poda∏ do publicznej wiadomoÊci nast´pujà-
cà korekt´ prognozy wyników finansowych na rok 2000. 

Przychody ze sprzeda˝y:

Obni˝enie z 430 mln z∏ do 390 mln z∏ (spadek w stosunku do poprzedniej prognozy o 9,3%).

Zysk netto:

Obni˝enie z 59 mln z∏ do 48 mln z∏ (spadek w stosunku do poprzedniej prognozy o 18,6%).

– W dniu 8 listopada 2000 r. – nastàpi∏a rejestracja podwy˝szenia kapita∏u w spó∏ce Publiczny Dost´p do Internetu,
spó∏ce zale˝nej emitenta.

Zarzàd SOFTBANK S.A. powzià∏ wiadomoÊç o zarejestrowaniu 3 listopada 2000 r. przez Sàd Rejonowy dla ¸odzi-
ÂródmieÊcia w ¸odzi, Wydzia∏ XIV Gospodarczy Rejestrowy podwy˝szenia kapita∏u zak∏adowego spó∏ki Publiczny Dost´p
do Internetu Sp. z o.o. z siedzibà w ¸odzi, b´dàcej spó∏kà zale˝nà emitenta. Aktualnie kapita∏ zak∏adowy PDI Sp. z o.o.
wynosi 4.000 tys. z∏ i dzieli si´ na 80.000 udzia∏ów, po 50 z∏ ka˝dy. SOFTBANK S.A. posiada 80% udzia∏ów w kapita-
le zak∏adowym i 50% g∏osów na Zgromadzeniu Wspólników PDI Sp. z o.o. Na mocy zawartych z udzia∏owcami PDI
Sp. z o.o. umów kupna udzia∏ów, od 10 stycznia 2001 r. udzia∏ ten wynosiç b´dzie 85% kapita∏u i 62,5% g∏osów na
Zgromadzeniu Wspólników.

– W dniu 9 listopada 2000 r. – og∏oszenie o zwo∏aniu NWZA SOFTBANK S.A., które odb´dzie si´ w dniu 12 grudnia
2000 r. o godz. 9.00 w siedzibie Spó∏ki przy ul. 17 Stycznia 72A w Warszawie.

– W dniu 17 listopada 2000 r. – SOFTBANK S.A. poinformowa∏ o zmniejszeniu przez The Bank of New York stanu po-
siadania akcji Softbank S.A. do 21,68%, co uprawnia do 3.475.505 g∏osów na WZA SOFTBANK S.A.

– W dniu 20 listopada 2000 r. – Sawan Grupa Softbank S.A., jako lider Konsorcjum podpisa∏a umow´ z PKO Bank
Polski S.A. na kwot´ netto 11.340 tys. z∏. Przedmiotem umowy jest wykonanie i wdro˝enie w PKO BP S.A. syste-
mu informacji zarzàdczej, opartego o hurtowni´ danych wraz z systemem sprawozdawczoÊci obligatoryjnej do NBP.
Realizacj´ umowy przewidziano do koƒca 2001 r.

– W dniu 22 listopada 2000 r. dyr. Filip Szandu∏a z∏o˝y∏ rezygnacj´ z funkcji cz∏onka Zarzàdu Softbank S.A. w zwiàz-
ku z otrzymaniem propozycji obj´cia stanowiska wiceprezesa ds. nadzoru w∏aÊcicielskiego w nowo tworzonej spó∏-
ce Net2Net, majàcej skupiaç internetowe zasoby ISP nale˝àce do Softbank S.A. 

– W dniu 6 grudnia 2000 r. Softbank S.A. podpisa∏ dwa porozumienia z Computer Associates International Inc. (CA),
na mocy których CA i Softbank S.A. zawiàza∏y partnerstwo strategiczne oraz powo∏ajà spó∏k´ akcyjnà, której 
poczàtkowy kapita∏ akcyjny wynosiç b´dzie 9.400 tys. z∏otych. W spó∏ce tej CA obejmie 51% akcji, Softbank S.A.
49% akcji.

Celem nowej firmy b´dzie dostarczenie oprogramowania za poÊrednictwem Internetu, tak aby pomóc klientom w roz-
wiàzywaniu ich najbardziej istotnych zagadnieƒ biznesowych. Joint venture dzia∏aç b´dzie przede wszystkim jako dostaw-
ca us∏ug internetowych dla przedsi´biorstw. Dodatkowo zaoferuje szerokà gam´ us∏ug z zakresu e-business i e-commer-
ce wykorzystujàc model ASP. Dzia∏alnoÊç Spó∏ki skoncentrowana zostanie na obszarze Polski, a w przysz∏oÊci Europy
Ârodkowowschodniej.

Zawarte porozumienia stanowià realizacj´ postanowieƒ listu intencyjnego podpisanego przez CA i Softbank S.A. 
18 lipca 2000 r.

– W dniu 7 grudnia 2000 r. – Softbank S.A. podpisa∏ umow´ z Bankiem Zachodnim S.A. na dostaw´ rozwiàzaƒ in-
formatycznych o wartoÊci netto 14.122 tys. z∏otych (USD 3 202 342).
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– W dniu 8 grudnia 2000 r. – Softbank S.A. zawar∏ umow´ podwykonawczà (7.12.2000) z IBM Polska Sp. z o.o. na
dostaw´ i instalacj´ sprz´tu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla jednej z polskich instytucji finansowych.
WartoÊç umowy netto wynosi 2.833 tys. z∏.

– W dniu 8 grudnia 2000 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spó∏ki Softbank Serwis Sp. z o.o. z siedzibà
w Gdaƒsku 7 grudnia 2000 r. podj´∏o decyzj´ o wniesieniu przez jedynego wspólnika, jakim jest Softbank S.A. ak-
tywów w formie aportu do majàtku Softbank Serwis Sp. z o.o.

– W dniu 11 grudnia 2000 r. – Softbank S.A. podpisa∏ trzy umowy podwykonawcze z Hewlett-Packard Sp. z o.o. na
dostaw´ i instalacj´ sprz´tu komputerowego oraz oprogramowania dla jednej z polskich instytucji finansowych
o ∏àcznej wartoÊci netto 6.930 tys. z∏. 

– W dniu 12 grudnia 2000 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Softbank S.A. na posiedzeniu w dniu
12 grudnia 2000 r. podj´∏o dwie uchwa∏y:

– o odwo∏aniu p. Filipa Szandu∏y ze sk∏adu Zarzàdu Softbank S.A. w zwiàzku ze z∏o˝onà rezygnacjà;

– o powo∏aniu p. Bohdana Aleksandra Garsteckiego w sk∏ad Zarzàdu Softbank S.A.

– W dniu 13 grudnia 2000 r. – Softbank S.A. podpisa∏ umow´ (12.12.2000) z Centralnym Zarzàdem Poczty Polskiej
na dostaw´ rozwiàzaƒ informatycznych o wartoÊci netto 2.701 tys. z∏otych.

– W dniu 14 grudnia 2000 r. Zarzàd Softbank S.A. otrzyma∏ zawiadomienie (13.12.2000) o zamianie 263.470 obli-
gacji zamiennych serii C na akcje serii P SOFTBANK S.A. 

Jedna obligacja serii C zamienna jest na dwie akcje serii P. Akcjom tym przys∏ugiwaç b´dà takie same prawa jak innym
akcjom wyemitowanym przez Spó∏k´ i znajdujàcym si´ w obrocie na Gie∏dzie Papierów WartoÊciowych w Warszawie S.A.

– W dniu 15 grudnia 2000 r. – Spó∏ka z∏o˝y∏a wniosek o rejestracj´ zmiany kapita∏u akcyjnego w wyniku zamiany
263.470 obligacji zamiennych serii C na akcje serii P.

– W dniu 20 grudnia 2000 r. – Softbank S.A. podpisa∏ (19.12.2000) umow´ podwykonawczà z Hewlett-Packard 
Sp. z o.o. na dostaw´ i instalacj´ sprz´tu komputerowego oraz oprogramowania dla jednej z polskich instytucji 
finansowych. WartoÊç umowy netto wynosi 8.197 tys. z∏.

– W dniu 20 grudnia 2000 r. – Zarzàd Softbank S.A. poinformowa∏ o udzieleniu spó∏ce TeleDanmark Internet wy∏àcz-
noÊci na negocjacje w sprawie inwestycji kapita∏owej i wspó∏pracy strategicznej w zakresie rozwoju spó∏ek ISP ope-
rujàcych w ramach Grupy Softbank S.A.

– W dniu 20 grudnia 2000 r. – po rozpatrzeniu prognozy wyników Spó∏ki za rok 2000 i uwzgl´dnieniu, ˝e wyniki IV
kwarta∏u br. b´dà gorsze od oczekiwanych i wczeÊniej planowanych, Zarzàd Softbank S.A. przyjà∏, i˝ ró˝nica w sto-
sunku do prognozowanego rocznego zysku netto (48 mln z∏) mo˝e przekroczyç 10%, natomiast zak∏adany poziom
sprzeda˝y (390 mln z∏) nie powinien ulec istotnej zmianie.

– W dniu 21 grudnia 2000 r. Spó∏ka powzi´∏a wiadomoÊç, ˝e w dniu 18 grudnia 2000 roku, Sàd Rejonowy w Gdaƒ-
sku XII Wydzia∏ Gospodarczy Rejestrowy dokona∏ rejestracji podwy˝szenia kapita∏u zak∏adowego spó∏ki zale˝nej 
Softbank S.A. dzia∏ajàcej pod firmà SOFTBANK Serwis Sp. z o.o., z siedzibà w Gdaƒsku.

Po podwy˝szeniu kapita∏ zak∏adowy spó∏ki SOFTBANK Serwis Sp. z o.o. wynosi 10.854 tys. z∏ i dzieli si´ na 108.545
udzia∏ów o wartoÊci 100 z∏ ka˝dy. Jedynym wspólnikiem SOFTBANK Serwis Sp. z o.o. jest Softbank S.A.

Ogólna liczba g∏osów po zarejestrowaniu podwy˝szonego kapita∏u zak∏adowego SOFTBANK Serwis Sp. z o.o., wynika-
jàca ze wszystkich utworzonych udzia∏ów, wynosi 108.545 g∏osów.

Softbank S.A. w poczet kapita∏u zak∏adowego SOFTBANK Serwis Sp. z o.o. wniós∏ aktywa w formie aportu o wartoÊci
ewidencyjnej w ksi´gach rachunkowych Softbank S.A. wynoszàcej 1.383 tys. z∏.

– W dniu 27 grudnia 2000 r. Zarzàd Softbank S.A. otrzyma∏ zawiadomienie o zamianie 343.774 obligacji zamien-
nych serii C na akcje serii P Softbank S.A. Nadto dnia 27 grudnia 2000 r. Spó∏ka zawar∏a m.in. z CA IB Securities
S.A. stosownà umow´ powierniczà. 

Jedna obligacja serii C zamienna jest na dwie akcje serii P. Akcjom tym przys∏ugiwaç b´dà takie same prawa jak innym
akcjom wyemitowanym przez Spó∏k´ i znajdujàcym si´ w obrocie na Gie∏dzie Papierów WartoÊciowych w Warszawie S.A.

– W dniu 27 grudnia 2000 r. Softbank S.A. poinformowa∏ o zmniejszeniu przez The Bank of New York stanu posia-
dania akcji Softbank S.A., który aktualnie posiada akcje uprawniajàce do 3.027.605 g∏osów na Walnym Zgroma-
dzeniu Spó∏ki, co stanowi ∏àcznie 18,89% ogólnej liczby g∏osów. 

– W dniu 29 grudnia 2000 r. Spó∏ka z∏o˝y∏a do Sàdu Rejestrowego wniosek o rejestracj´ zmiany kapita∏u akcyjnego
w wyniku zamiany 343.774 obligacji zamiennych serii C na akcje serii P. 

Spó∏ka kontynuuje swojà dzia∏alnoÊç nieprzerwanie od 1989 roku. Nie istnieje ˝aden podmiot, który by∏by prawnym
poprzednikiem Spó∏ki.
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W zwiàzku z tym, ˝e w okresie ostatnich 3 lat dzia∏alnoÊci Spó∏ki inflacja, zgodnie z danymi GUS, nie przekracza∏a
20% w skali roku, Spó∏ka nie sporzàdza sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych z uwzgl´dnie-
niem wskaênika inflacji.

Spó∏ka nie zmieni∏a zasad rachunkowoÊci i sposobu sporzàdzania sprawozdania finansowego w stosunku do po-
przedniego roku obrotowego.

Dane ujawnione w sprawozdaniu finansowym za okres szeÊciu miesi´cy zakoƒczony 30 czerwca 2000 roku ró˝nià si´
od uprzednio ujawnionych i opublikowanych sprawozdaƒ finansowych w kilku punktach.

1. W porównaniu z raportem za II kwarta∏ 2000 roku opublikowanym w dniu 4 sierpnia 2000 roku, nastàpi∏o przekwa-
lifikowanie 898 tys. z∏ w rachunku zysków i strat z pozycji „Koszty wytworzenia sprzedanych produktów” do pozy-
cji „Koszty ogólne zarzàdu”. Przekwalifikowano 537 tys. z∏ w rachunku przep∏ywu Êrodków pieni´˝nych, z pozycji
B.II.7 „Pozosta∏e wydatki” do pozycji A.II.3 „Odsetki i dywidendy”. Przekwalifikowano 300 tys. z∏ z „Pozosta∏ych 
kapita∏ów rezerwowych” na „Zobowiàzania krótkoterminowe”. 

2. Spó∏ka przedstawi∏a bieg∏emu rewidentowi do zbadania jednostkowe jak i skonsolidowane sprawozdanie finansowe
za okres szeÊciu miesi´cy zakoƒczony 30 czerwca 2000 r. Sprawozdania te podlega∏y uprzednio przeglàdowi doko-
nanemu przez bieg∏ego rewidenta. Odpowiedni raport z przeglàdu jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawoz-
daƒ finansowych zosta∏ przez bieg∏ego wydany. Wystàpi∏a ró˝nica, pomi´dzy sprawozdaniami podlegajàcymi przeglà-
dowi i tymi, które podlega∏y badaniu, polega∏a ona na reklasyfikacji kwoty: 8.379 tys. z∏ wykazywanej w rachunku zy-
sków i strat sprawozdaƒ finansowych podlegajacych przeglàdowi w pozycji „WartoÊç sprzedanych towarów i mate-
ria∏ów” do pozycji „Koszt wytworzenia sprzedanych produktów” w zbadanych sprawozdaniach finansowych.

W niniejszym raporcie nie wype∏niono nast´pujàcych not:

3F, 3G, 3J, 4C, 7A, 7B, 13, 14, 15, 17D, 18C, 18D, 27, 30, 31, 33

Podpisy

Podpisy Cz∏onków Zarzàdu i osoby, której powierzono prowadzenie ksiàg rachunkowych

Data Imi´ i nazwisko Stanowisko/Funkcja

2001-01-10 Aleksander Lesz Prezes Zarzàdu podpis

2001-01-10 Robert Fràczek Cz∏onek Zarzàdu podpis

2001-01-10 Marek Komosa Cz∏onek Zarzàdu podpis

2001-01-10 Jaros∏aw Ogorza∏ek Cz∏onek Zarzàdu podpis

2001-01-10 Adam Pó∏grabia Cz∏onek Zarzàdu podpis

2001-01-10 Robert Smu∏kowski Cz∏onek Zarzàdu podpis

2001-01-10 Bohdan Garstecki Cz∏onek Zarzàdu podpis

2001-01-10 El˝bieta Ewa Kalinowska G∏ówny Ksi´gowy podpis
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OPINIA BIEG¸EGO REWIDENTA
dla Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej SOFTBANK S.A.

PrzeprowadziliÊmy badanie sprawozdania finansowego Softbank Spó∏ki Akcyjnej (zwanej dalej „Spó∏kà”) z siedzibà
w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 72A, za∏àczonego do niniejszej opinii, obejmujàcego: 

a) wst´p;

b) bilans sporzàdzony na dzieƒ 30 czerwca 2000 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sum´ 217.175 tys. z∏;

c) rachunek  zysków  i strat za okres obrotowy od  1 stycznia do 30 czerwca 2000 r. wykazujàcy zysk netto 19.091 tys. z∏;

d) zestawienie zmian w kapitale w∏asnym za okres obrotowy od 1 stycznia do 30 czerwca 2000 r.;

e) rachunek przep∏ywu  Êrodków  pieni´˝nych za okres obrotowy  od 1 stycznia do 30 czerwca 2000 r. wykazujàcy
zmniejszenie stanu Êrodków pieni´˝nych netto o kwot´ 26.081 tys. z∏;

f) noty objaÊniajàce.

Za sporzàdzenie sprawozdania finansowego oraz komentarza Zarzàdu odpowiedzialny jest Zarzàd Spó∏ki. Naszym za-
daniem jest wyra˝enie opinii o sprawozdaniu finansowym na podstawie przeprowadzonego badania.

Badanie to przeprowadziliÊmy stosownie do obowiàzujàcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

a) przepisów rozdzia∏u 7 ustawy z dnia 29 wrzeÊnia 1994 r. o rachunkowoÊci (Dz.U. Nr 121 poz. 591 z póêniejszymi
zmianami);

b) norm wykonywania zawodu bieg∏ego rewidenta, wydanych przez Krajowà Rad´ Bieg∏ych Rewidentów.

Badanie nasze zosta∏o zaplanowane i przeprowadzone tak, aby uzyskaç wystarczajàcà pewnoÊç, ˝e sprawozdanie fi-
nansowe nie zawiera istotnych b∏´dów i przeoczeƒ. Badanie obejmowa∏o mi´dzy innymi sprawdzenie, na podstawie wybra-
nej próby, dowodów i zapisów ksi´gowych, kwot i informacji wykazanych w sprawozdaniu finansowym. Badanie obejmowa-
∏o równie˝ ocen´ zasad rachunkowoÊci stosowanych przez Spó∏k´ oraz istotnych oszacowaƒ dokonywanych przy sporzà-
dzeniu sprawozdania finansowego, a tak˝e ogólnà ocen´ jego prezentacji. Uwa˝amy, ˝e nasze badanie stanowi∏o wystar-
czajàcà podstaw´ dla wyra˝enia opinii. 

Ponadto stwierdziliÊmy, ˝e informacje finansowe zawarte w komentarzu Zarzàdu za okres obrotowy od 1 stycznia do
30 czerwca 2000 r. sà zgodne z informacjami zawartymi w zbadanym sprawozdaniu finansowym.

Naszym zdaniem, za∏àczone sprawozdanie finansowe:

a) zosta∏o sporzàdzone, we wszystkich istotnych aspektach, na podstawie prawid∏owo prowadzonych ksiàg rachunko-
wych i zgodnie ze stosowanymi w sposób ciàg∏y zasadami obowiàzujàcymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
okreÊlonymi w ustawie o rachunkowoÊci. Sprawozdanie finansowe sporzàdzone zosta∏o z uwzgl´dnieniem przepi-
sów zawartych w Rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu in-
formacji bie˝àcych i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartoÊciowych dopusz-
czonych do publicznego obrotu (Dz.U. z 1998 r. Nr 163, poz. 1160) oraz Rozporzàdzenia Rady Ministrów z dnia 22
grudnia 1998 r. w sprawie szczegó∏owych warunków, jakim powinien odpowiadaç prospekt emisyjny, skrót prospek-
tu emisyjnego oraz memorandum informacyjne i skrót memorandum informacyjnego (Dz.U. z 1998 r. Nr 163, poz.
1162). Ponadto Spó∏ka zastosowa∏a si´ do interpretacji powy˝szych przepisów wydanych przez Komisj´ Papierów
WartoÊciowych i Gie∏d (pismo nr DSP3-023-30/00-561/2000 z dnia 23 lutego 2000 r.) w zakresie obowiàzku wy-
kazania ró˝nic w zakresie przyj´tych zasad i metod rachunkowoÊci oraz ujawnionych danych pomi´dzy sprawozda-
niami finansowymi i danymi porównywalnymi wed∏ug zasad rachunkowoÊci obowiàzujàcych na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej a sprawozdaniem, które zosta∏oby sporzàdzone wed∏ug Mi´dzynarodowych Standardów Rachunko-
woÊci lub standardów amerykaƒskich (US GAAP). Sprawozdanie finansowe jest zgodne co do formy i treÊci z obo-
wiàzujàcymi Spó∏k´ przepisami prawa oraz statutem Spó∏ki;

b) przedstawia, we wszystkich istotnych aspektach, prawid∏owo oraz rzetelnie i jasno sytuacj´ majàtkowà i finansowà
Spó∏ki na dzieƒ 30 czerwca 2000 r. oraz wynik finansowy za okres obrotowy od 1 stycznia do 30 czerwca 2000 r.

Dzia∏ajàcy w imieniu PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o.:

Antoni F. Reczek PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o.
Prezes Zarzàdu
Bieg∏y Rewident
Wpisany na list´ bieg∏ych rewidentów Spó∏ka wpisana na list´ podmiotów
pod numerem C11/503 uprawnionych do badania sprawozdaƒ

finansowych pod numerem 144
Warszawa, 10 stycznia 2001 r.
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KOMENTARZ ZARZÑDU

WST¢P

Pó∏roczne sprawozdanie finansowe zosta∏o sporzàdzone zgodnie z przepisami Ustawy o RachunkowoÊci z dnia 
29 wrzeÊnia 1994 r. (Dz.U. Nr 121, poz. 591) oraz zgodnie z przepisami Rozporzàdzenia Rady Ministrów z dnia 22 grud-
nia 1998 r. w sprawie „Rodzaju, formy i zakresu informacji bie˝àcych i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez
emitentów papierów wartoÊciowych dopuszczonych do publicznego obrotu” (Dz.U. Nr 163, poz. 1160).

Komentarz Zarzàdu na temat dzia∏alnoÊci gospodarczej oraz zasad sporzàdzania pó∏rocznego sprawozdania finanso-
wego sporzàdzony zosta∏ zgodnie z § 50 ust. 1 pkt 1–4 oraz zgodnie z § 52 ust. 6 pkt 1 Rozporzàdzenia Rady Ministrów
z dnia 22 grudnia 1998 r.

Analiza danych finansowych przedstawionych w Raporcie Pó∏rocznym SA-P 2000

W pierwszym pó∏roczu 2000 roku spó∏ka Softbank S.A. osiàgn´∏a zysk netto w wysokoÊci 19.091.231,93 z∏, suma
bilansowa wynios∏a 217.175.474,06 z∏, a zmiana stanu Êrodków pieni´˝nych netto wykaza∏a zmniejszenie stanu Êrod-
ków o 26.080.484,26 z∏.

Wyniki finansowe
Pierwsza po∏owa 2000 roku charakteryzowa∏a si´ zmniejszonym popytem sektora bankowego na rozwiàzania infor-

matyczne oferowane przez Spó∏k´. G∏ównym czynnikiem majàcym wp∏yw na osiàgni´te wyniki by∏o zahamowanie proce-
su sprzeda˝y do sektora bankowego w III i IV kwartale 1999 r. w zwiàzku z tzw. problemem roku 2000. Pod koniec pierw-
szego pó∏rocza 2000 roku mo˝na by∏o zauwa˝yç wzrost zainteresowania klientów produktami i us∏ugami Spó∏ki. Jednak
okres negocjacji nowych kontraktów oraz proces decyzyjny wÊród klientów spowodowa∏ przesuni´cie realizacji istotnych
kontraktów na drugà po∏ow´ 2000 roku.

Pomimo mniejszego poziomu przychodów i zysków Spó∏ki w I pó∏roczu 2000 roku w porównaniu do I pó∏rocza 1999
roku, Softbank S.A. w dalszym ciàgu pozostawa∏ jednym z g∏ównych dostawców technologii informatycznej dla sektora
bankowo-finansowego, a zasoby informatyczne, którymi dysponuje Spó∏ka nale˝à do najwi´kszych w kraju, co umo˝liwia
sprawnà i kompleksowà obs∏ug´ klientów w ca∏ej Polsce.

(w tys. z∏) I pó∏. 97 I pó∏. 98 I pó∏. 99 I pó∏. 00

Sprzeda˝ netto 36.490 125.206 173.275 124.945
Zysk operacyjny 6.428 26.403 51.475 22.761
Zysk przed opodatkowaniem 7.022 30.501 54.187 26.767
Zysk netto 4.315 20.131 35.540 19.091

Kapita∏y w∏asne
Na dzieƒ 30 czerwca 2000 r. poziom kapita∏ów w∏asnych Spó∏ki osiàgnà∏ wartoÊç 190.334 tys. z∏otych. W dniu 4

kwietnia 2000 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Softbank S.A. podj´∏o uchwa∏´ o podwy˝szeniu ka-
pita∏u akcyjnego Spó∏ki, poprzez podwy˝szenie wartoÊci nominalnej akcji z 1,25 z∏ na 2 z∏, w drodze przeniesienia cz´Êci
kapita∏u zapasowego na kapita∏ akcyjny oraz podziale wartoÊci nominalnej akcji w stosunku 1 do 2, co spowodowa∏o
zmniejszenie wartoÊci nominalnej akcji z 2 z∏ na 1 z∏. Podwy˝szenie kapita∏u akcyjnego Spó∏ki oraz podzia∏ akcji zosta∏y
zarejestrowane przez Sàd Rejestrowy odpowiednio 12 maja i 8 czerwca 2000 roku. W wyniku podzia∏u zysku Spó∏ki za
1999 rok oraz przeniesienia cz´Êci kapita∏u zapasowego na kapita∏ akcyjny, wysokoÊç kapita∏u zapasowego uleg∏a zwi´k-
szeniu o 35.759 tys. z∏. Z osiàgni´tego w 1999 r. zysku netto Spó∏ka w I pó∏roczu 2000 roku przeznaczy∏a kwot´ 8.015
tys. z∏ na wyp∏at´ dywidendy. Struktur´ kapita∏ów w∏asnych w poszczególnych okresach przedstawiono poni˝ej.

(w tys. z∏) 30.06.99 31.12.99 30.06.00

Kapita∏ akcyjny 10.019 10.019 16.031
Kapita∏ zapasowy i rezerwowy 119.303 119.339 155.098
Kapita∏ rezerwowy z aktualizacji wyceny 150 114 114
Nie podzielony zysk z lat ubieg∏ych – –
Zysk netto 35.540 51.288 19.091

KAPITA¸Y W¸ASNE RAZEM 165.012 180.760 190.334
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Na dzieƒ 30 czerwca 2000 roku majàtek obrotowy Spó∏ki stanowi∏ 58% wartoÊci aktywów ogó∏em. W sk∏ad majàtku
obrotowego wchodzi∏y: papiery wartoÊciowe przeznaczone do obrotu stanowiàce 52% majàtku obrotowego, nale˝noÊci
krótkoterminowe – 39% majàtku obrotowego, Êrodki pieni´˝ne – 8% majàtku obrotowego oraz zapasy stanowiàce 1% ma-
jàtku obrotowego. 

W zwiàzku z rozbudowà grupy kapita∏owej oraz prowadzonymi pracami badawczo-rozwojowymi wielkoÊç Êrodków ob-
rotowych – w porównaniu do stanu z koƒca 1999 r. – uleg∏a zmniejszeniu. W pozycji papiery wartoÊciowe przeznaczone
do obrotu znajdowa∏y si´ g∏ównie: obligacje korporacyjne, obligacje skarbowe, bony skarbowe lub papiery krótkotermino-
we, których emitentami sà podmioty gospodarcze. Posiadanie tych papierów wartoÊciowych pozwala∏o na krótkotermino-
we lokowanie wolnych Êrodków pieni´˝nych i osiàganie rentownoÊci wy˝szej ni˝ w przypadku standardowych lokat ban-
kowych.

Zad∏u˝enie i p∏ynnoÊç
Na koniec pierwszego pó∏rocza 2000 roku Spó∏ka utrzymywa∏a wysokà bie˝àcà p∏ynnoÊç finansowà. Zobowiàzania

d∏ugoterminowe i krótkoterminowe Spó∏ki stanowi∏y 9% ogólnej sumy bilansowej oraz 10% kapita∏ów w∏asnych. Wskaêni-
ki p∏ynnoÊci Softbank S.A. przedstawiono poni˝ej. 

31.12.98 30.06.99 31.12.99 30.06.00

P∏ynnoÊç bie˝àca * 7,60 5,67 5,53 6,27
Dêwignia finansowa ** 1,25 1,28 1,20 1,14
Stosunek zobowiàzaƒ do sumy bilansowej w % 9,22 11,23 11,38 9,33

* P∏ynnoÊç bie˝àca liczona jest jako stosunek majàtku obrotowego do zobowiàzaƒ krótkoterminowych.
** Dêwignia finansowa liczona jest jako stosunek sumy bilansowej do kapita∏ów w∏asnych.

Zwrot z kapita∏u i wartoÊç ksi´gowa akcji
Wskaênik ROE (liczony jako stosunek zysku netto do stanu kapita∏ów w∏asnych w danym okresie) na dzieƒ 30 czerw-

ca 2000 roku wyniós∏ 10% i jest znacznie ni˝szy od wskaêników charakteryzujàcych lata wczeÊniejsze. Spowodowane jest
to przesuni´ciem realizacji kontraktów na drugie pó∏rocze bie˝àcego roku. 

WartoÊç ksi´gowa netto Spó∏ki na dzieƒ 30 czerwca 2000 roku przypadajàca na jednà akcj´ (po podziale akcji w sto-
sunku 1 do 2) wynosi 11,87 z∏. Wskaêniki zwrotu z kapita∏u przedstawia poni˝sza tabela. 

31.12.98 30.06.99 31.12.99 30.06.00

WartoÊç ksi´gowa spó∏ki netto (w tys. z∏) 137.487 165.012 180.760 190.334
Liczba akcji zwyk∏ych (sztuk) 8.015.300 8.015.300 8.015.300 16.030.600 
WartoÊç ksi´gowa netto na jednà akcj´ (z∏) 17,15 20,59 22,55 23,75
WartoÊç ksi´gowa netto na jednà akcj´ (z∏) * 8,57 10,29 11,28 11,87

Zysk netto na jednà akcj´ zwyk∏à (z∏) 4,92 4,43 6,40 2,38

Zysk netto na jednà akcj´ zwyk∏à (z∏)* 2,46 2,22 3,20 1,19

* W dniu 4 kwietnia 2000 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Softbank S.A. podj´∏o uchwa∏´ o podwy˝szeniu kapita∏u akcyj-
nego Spó∏ki, poprzez podwy˝szenie wartoÊci nominalnej akcji z 1,25 z∏ na 2 z∏, w drodze przeniesienia cz´Êci kapita∏u zapasowego na kapita∏
akcyjny oraz podziale wartoÊci nominalnej akcji w stosunku 1 do 2, co spowodowa∏o zmniejszenie wartoÊci nominalnej akcji z 2 z∏ na 1 z∏.
Dzieƒ 6 lipca 2000 roku by∏ dniem podzia∏u akcji na GPW w Warszawie.

RentownoÊç
Wskaêniki rentownoÊci za pierwsze pó∏rocze 2000 roku, pomimo znacznego spadku sprzeda˝y, utrzyma∏y si´ na po-

dobnym poziomie co w latach 1998 i 1999. Wskaêniki rentownoÊci przedstawia poni˝sza tabela.

31.12.98 31.12.99 30.06.00

RentownoÊç brutto 25,2 24,3 21,4
RentownoÊç netto 16,1 16,0 15,3
RentownoÊç dzia∏alnoÊci operacyjnej 20,2 22,3 18,2
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Produkty, towary i us∏ugi oraz rynki zbytu i zaopatrzenia

W pierwszej po∏owie 2000 roku jak i w latach poprzednich Spó∏ka oferowa∏a szeroki wachlarz produktów, towarów
i us∏ug zwiàzanych z kompleksowà obs∏ugà informatycznà, rozszerzajàc swojà ofert´ poprzez w∏àczenie produktów i us∏ug
b´dàcych w ofercie spó∏ek zale˝nych. Oprócz tradycyjnych produktów, które firma oferuje z du˝ym sukcesem od kilku ju˝
lat, pojawia∏y si´ tak˝e rozwiàzania tworzone na specjalne ˝yczenie klientów.

W sk∏ad oferty wchodzi∏y:

• Rozwiàzania informatyczne firm Hewlett-Packard, IBM, DELL, COMPAQ,

• Oprogramowanie aplikacyjne obce (AMARTA – SHERWOOD, BALTIMORE, TP2 – IFS, Novum Bank 4GL),

• Oprogramowanie i us∏ugi w∏asne (System ZORBA, NETBANK, CEBANK, KASA MIESZKANIOWA, wdro˝enia, modyfi-
kacje, szkolenia, instalacje, serwis podtrzymania ruchu),

• Kompleksowe rozwiàzania tworzone na zamówienie (UNUZ, KIR, BESTA, PKO BP S.A.).

WartoÊciowe udzia∏y poszczególnych grup produktów, towarów i us∏ug w sprzeda˝y netto w I pó∏roczu 2000 r. 

Rodzaj WartoÊç WartoÊç Udzia∏ procentowy Udzia∏ procentowy
sprzeda˝y w sprzeda˝y w w sprzeda˝y w sprzeda˝y

I po∏owie 1999 I po∏owie 2000 ogó∏em w ogó∏em w
roku (tys. z∏) roku (tys. z∏) I po∏owie 1999 I po∏owie 2000

roku roku

Rozwiàzania informatyczne 103.948 68.078 60% 54%
Oprogramowanie obce 19.435 14.685 11% 12%
Oprogramowanie i us∏ugi w∏asne 46.751 38.763 27% 31%
Inne 3.141 3.419 2% 3%

RAZEM SPRZEDA˚: 173.275 124.945 100% 100%

W pierwszym pó∏roczu 2000 roku, 99,6% przychodów ze sprzeda˝y zosta∏o osiàgni´te na rynku krajowym. Dzia∏alnoÊç
eksportowa stanowi∏a jedynie marginalnà cz´Êç obrotów i by∏a zwiàzana z pracami programistycznymi dla d∏ugoletnich
klientów Spó∏ki poza granicami kraju, m.in. na Litwie.

Pierwsza po∏owa 2000 roku wykaza∏a wi´kszà dywersyfikacj´ wÊród odbiorców rozwiàzaƒ informatycznych dostarcza-
nych przez Spó∏k´. G∏ównym odbiorcà produktów, towarów i us∏ug Softbank S.A. nadal pozostawa∏ Bank PKO BP S.A.,
do którego dostarczono ogó∏em oko∏o 40% sprzeda˝y. Do innych istotnych odbiorców rozwiàzaƒ Spó∏ki nale˝eli: PZU ˚y-
cie – 15% sprzeda˝y, BIG Bank Gdaƒski – 8% sprzeda˝y, Ster Projekt – 6% sprzeda˝y, Bank Zachodni – 4% sprzeda˝y,
PEKAO S.A. – 4% sprzeda˝y, BG˚ – 4% sprzeda˝y, Gie∏da Papierów WartoÊciowych – 2% sprzeda˝y i inni.

Projekty informatyczne realizowane dla Urz´du Nadzoru nad Ubezpieczeniami Zdrowotnymi czy te˝ Krajowej Izby Roz-
liczeniowej stanowià przyk∏ad konsekwentnie wdra˝anej strategii rozwoju Spó∏ki, która ma na celu rozszerzenie kr´gu od-
biorców rozwiàzaƒ b´dàcych w posiadaniu Softbank S.A. poza sektor bankowy. 

Pomi´dzy Softbank S.A. a którymkolwiek z wymienionych powy˝ej podmiotów nie istniejà ˝adne formalne lub niefor-
malne powiàzania kapita∏owe.

Dla zapewnienia sprawnej realizacji umów handlowych Softbank S.A. wspó∏pracuje z wieloma dostawcami Êwiatowej
klasy rozwiàzaƒ informatycznych. Od firm Hewlett-Packard i IBM, Spó∏ka zakupi∏a ∏àcznie oko∏o 55% ca∏oÊci dostarczo-
nych rozwiàzaƒ informatycznych (24% z HP i 31% z IBM). Do znaczàcych dostawców (ok. 7% ca∏oÊci dostaw) nale˝y tak-
˝e firma SHERWOOD INTERNATIONAL, której system AMARTA jest wdra˝any w PZU ˚ycie.

Wszystkie wymienione powy˝ej firmy nie majà ˝adnych formalnych lub nieformalnych powiàzaƒ kapita∏owych z Softbank S.A.

Zdarzenia majàce wp∏yw na dzia∏alnoÊç gospodarczà i wynik Spó∏ki w I po∏owie 2000 roku

Kontynuujàc, zapoczàtkowany w 1999 r., proces budowy grupy internetowej, w I pó∏roczu 2000 roku Softbank S.A.
zawar∏ wiele umów ze spó∏kami, które – po uzyskaniu przez Softbank zgody UOKiK – wzmocnià zasoby grupy kapita∏owej
Softbank S.A. 

I tak, w styczniu 2000 r. podpisany zosta∏ list intencyjny z udzia∏owcami spó∏ki Zeto-Rodan Sp. z o.o., okreÊlajàcy wa-
runki i harmonogram nabycia przez Softbank S.A. w ciàgu najbli˝szego roku od 26% do 51% udzia∏ów w tej spó∏ce. Pla-
nowany zakup pozwoli Softbankowi rozszerzyç swojà ofert´ o obs∏ug´ rynku obrotu papierami wartoÊciowymi (us∏ugi biur
maklerskich, klienci instytucji finansowych). Obie firmy stawiajà na rozwój innowacyjnych rozwiàzaƒ internetowych. Rów-
nie˝ w styczniu 2000 r. Softbank S.A. otrzyma∏ propozycj´ nabycia od 55% do 62,5% udzia∏ów w spó∏ce Publiczny Do-
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st´p do Internetu Sp. z o.o., ogólnopolskim dostawcy us∏ug internetowych. W czerwcu UOKiK nie wyrazi∏ zastrze˝eƒ co
do zamiaru zakupu przez Softbank S.A. udzia∏ów tej firmy.

W lutym UOKiK nie wyrazi∏ zastrze˝eƒ co do nabycia przez Softbank S.A. akcji w kapitale akcyjnym Polska OnLine Hol-
ding S.A., przekraczajàcym 50% g∏osów na WZA spó∏ki. Tym samym wesz∏y w ˝ycie postanowienia umowy z akcjonariu-
szami spó∏ki Polska OnLine Holding S.A. zawartej 3 grudnia 1999 r.

W marcu br. Spó∏ka zawar∏a dwie umowy, na mocy których obejmie co najmniej 56% akcji Internet Data Systems S.A.
Spó∏ka ta prowadzi dzia∏alnoÊç na terenie ca∏ego kraju specjalizujàc si´ w us∏ugach dost´pu do Internetu dla samorzà-
dów terytorialnych i szkó∏ (50% udzia∏ w tym segmencie rynku). W czerwcu UOKiK nie wyrazi∏ zastrze˝eƒ, co do zamiaru
zakupu przez Softbank S.A. udzia∏ów firmy – umowy nabycia udzia∏ów wesz∏y w ˝ycie.

W pierwszym kwartale 2000 r. Softbank S.A. oraz akcjonariusze i udzia∏owcy POLBOX Sp. z o.o., PIK-NET Sp. z o.o.
oraz MULTINET S.A. podpisali porozumienie okreÊlajàce wst´pne warunki przysz∏ej wspó∏pracy. W dniu 3 lipca 2000 r.
Softbank S.A. zawar∏ umowy na zakup 100% akcji i udzia∏ów w trzech spó∏kach. Strony transakcji uzgodni∏y zap∏at´ ce-
ny za akcje lub udzia∏y w dwóch cz´Êciach: gotówkowej oraz poprzez emisj´ obligacji zamiennych na akcje Softbank S.A.
Kadra kierownicza trzech spó∏ek zostanie obj´ta w przysz∏oÊci programem opcji mened˝erskich. 

W pierwszym pó∏roczu 2000 roku podpisano wiele umów ze sta∏ymi i nowymi odbiorcami produktów i us∏ug Softbank
S.A., mi´dzy innymi z Hewlett-Packard na kwot´ 15,14 mln z∏, z BIG Bankiem GDA¡SKIM S.A. oraz z BIG BANKIEM S.A.
na sprzeda˝ rozwiàzaƒ informatycznych o ∏àcznej wartoÊci netto ok. 7,68 mln z∏, a tak˝e z PKO BP (5,2 mln z∏) na wyko-
nanie i pilotowe wdro˝enie Centralnego Systemu Autoryzacji i Rozrachunków, który pozwoli na odmiejscowienie obs∏ugi
klientów banku (co w praktyce oznacza mo˝liwoÊç podj´cia Êrodków z rachunku w ˝àdanej wysokoÊci w ka˝dym oddzia-
le czy ekspozyturze PKO BP), z Biurem ¸àcznoÊci i Informatyki Komendy G∏ównej Policji (o wartoÊci 4,23 mln z∏ brutto)
oraz z PLL LOT na sum´ ok. 5,47 mln z∏ netto. 

W okresie sprawozdawczym Spó∏ka wygra∏a równie˝ dwa przetargi, a nast´pnie podpisa∏a umowy (na ∏àcznà kwot´
17,4 mln z∏) z Ministerstwem Edukacji Narodowej na wyposa˝enie i uruchomienie pracowni internetowych w gimnazjach
na terenie trzech województw.

W maju 2000 roku Softbank S.A. podpisa∏ list intencyjny z Polskà Telefonià Cyfrowà Sp. z o.o. (ERA GSM) w sprawie
podj´cia wspó∏pracy nad opracowaniem nowych rozwiàzaƒ informatycznych przy wykorzystaniu telefonii cyfrowej dla klien-
tów indywidualnych i instytucji finansowych.

W I pó∏roczu 2000 roku uchwa∏y podj´te przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w dniu 4 kwietnia
spowodowa∏y istotne zmiany w statucie Spó∏ki: 

• uchwa∏a o podwy˝szeniu kapita∏u akcyjnego Spó∏ki w drodze przeniesienia cz´Êci kapita∏u zapasowego, spowodo-
wa∏a podwy˝szenie wartoÊci nominalnej ka˝dej z 8.015.300 akcji z 1,25 z∏ na 2 z∏. Zosta∏a ona zarejestrowana
przez Sàd Rejestrowy w dniu 12.05.2000 r. (aktualny kapita∏ akcyjny Spó∏ki wynosi 16.030.600 z∏), 

• uchwa∏a dotyczàca podzia∏u akcji w stosunku 1 do 2, spowodowa∏a podwojenie liczby akcji z 8.015.300 na
16.030.600 (aktualnie wartoÊç nominalna akcji wynosi 1 z∏). Rejestracja w Sàdzie Rejestrowym nastàpi∏a w dniu
8.06.2000 r. Krajowy Depozyt Papierów WartoÊciowych wyznaczy∏ dzieƒ 6 lipca jako dzieƒ podzia∏u akcji notowa-
nych na Gie∏dzie Papierów WartoÊciowych w Warszawie,

• uchwa∏a w sprawie emisji Obligacji Zamiennych na Akcje serii B.

W dniu 20 czerwca 2000 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdzi∏o sprawozdanie Zarzàdu oraz sprawoz-
danie finansowe Spó∏ki za 1999 rok oraz podj´∏o uchwa∏´ o podziale zysku za rok poprzedni, poprzez wyp∏at´ dywiden-
dy akcjonariuszom Softbank S.A. w ∏àcznej kwocie 8.015.300 z∏.

Wykaz najwa˝niejszych zdarzeƒ, o których Spó∏ka informowa∏a w I po∏owie 2000 roku

4 stycznia 2000 r.
Podpisanie 3.01.2000 r. umowy z PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. na przeprowadzenie przeglàdu rocznego spra-

wozdania finansowego Softbank S.A. oraz skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego grupy kapita∏owej.

17 stycznia 2000 r. 
Podpisanie listu intencyjnego pomi´dzy Softbank S.A. i udzia∏owcami spó∏ki Zeto-Rodan Sp. z o.o., okreÊlajàcego wa-

runki i harmonogram nabycia w ciàgu roku przez Softbank S.A. od 26% do 51% udzia∏ów w Zeto-Rodan Sp. z o.o. Dzi´ki
planowanemu zakupowi Softbank S.A. uzyska mo˝liwoÊç rozszerzenia swojej oferty o obs∏ug´ rynku obrotu papierami
wartoÊciowymi. Obie firmy stawiajà na rozwój innowacyjnych rozwiàzaƒ internetowych, zw∏aszcza w zakresie us∏ug biur
maklerskich oraz stworzenia nowoczesnego modelu obs∏ugi klientów instytucji finansowych.
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20 stycznia 2000 r.
Softbank S.A. otrzyma∏ od udzia∏owców spó∏ki Publiczny Dost´p do Internetu Sp. z o.o. z siedzibà w ¸odzi propozycj´

nabycia od 55% do 62,5% udzia∏ów tej Spó∏ki. Strony przewidujà mo˝liwoÊç zamkni´cia transakcji w ciàgu dwóch mie-
si´cy pod warunkiem niezg∏oszenia zastrze˝eƒ przez Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Nawiàzanie wspó∏pracy
z PDI Sp. z o.o., ogólnopolskim dostawcà us∏ug internetowych, to kolejny krok w zakresie budowy zasobów internetowych
w Grupie Softbank S.A. 

4 lutego 2000 r.
Podpisanie przez Softbank S.A. oraz akcjonariuszy i udzia∏owców POLBOX Sp. z o.o., PIK-NET Sp. z o.o. oraz MULTI-

NET S.A. porozumienia okreÊlajàcego wst´pne warunki przysz∏ej wspó∏pracy pomi´dzy Softbank S.A. i tymi spó∏kami. Po-
rozumienie zak∏ada mo˝liwoÊç nabycia przez Softbank S.A. do 100% udzia∏ów i akcji wy˝ej wymienionych spó∏ek lub pod-
miotu, który w przysz∏oÊci b´dzie posiada∏ akcje tych spó∏ek. 

7 lutego 2000 r.
UOKiK nie zg∏osi∏ zastrze˝eƒ do zamiaru ∏àczenia polegajàcego na nabyciu przez Softbank S.A. akcji w kapitale akcyj-

nym spó∏ki Polska OnLine Holding S.A. w liczbie powodujàcej przekroczenie 50% g∏osów na WZA.

23 lutego 2000 r.
Przekazanie informacji na temat planowanej emisji 20.030 obligacji zamiennych na Akcje serii B. Ewentualna emisja

obligacji zwiàzana jest z programem opcji mened˝erskich i wynika z planowanego przez Spó∏k´ splitu akcji w stosunku
jeden do dwóch.

1 marca 2000 r.
Podpisanie umowy z BIG Bankiem GDA¡SKIM S.A. oraz z BIG BANKIEM S.A. na sprzeda˝ rozwiàzaƒ informatycznych

o ∏àcznej wartoÊci netto ok. 7,68 mln z∏ (1,85 mln USD). Kontrakty b´dà realizowane w pierwszym pó∏roczu 2000 r. 

3 marca 2000 r.
Aleksander Lesz, Prezes Zarzàdu Softbank S.A., og∏osi∏ wezwanie do zapisywania si´ na 1.202.000 akcji Softbank

S.A. Celem wezwania by∏a realizacja umów opcyjnych zawartych w dniu 23 sierpnia 1999 r. pomi´dzy Aleksandrem Le-
szem a Bank Austria AG oraz CA BET Holding AG. Wezwanie zosta∏o og∏oszone po cenie 155 z∏ za jednà akcj´, która jest
Êrednià cenà rynkowà z ostatnich szeÊciu miesi´cy. 

Na mocy umów opcyjnych Bank Austria AG oraz CA BET Holding AG zagwarantowa∏y Aleksandrowi Leszowi opcj´ kup-
na 601.000 akcji Softbank S.A. ka˝dy (∏àcznie 1.202.000 akcji stanowiàcych ok. 15% kapita∏u akcyjnego i uprawniajà-
cych do wykonywania ok. 15% ogólnej liczby g∏osów na WZA Softbank S.A.).

6 marca 2000 r.
Umowa z PKO BP S.A. – SOFTBANK S.A. dostarczy oprogramowanie oraz technologi´ w celu obs∏ugi klientów banko-

wych PKO BP z wykorzystaniem Internetu. WartoÊç umowy jest uzale˝niona od iloÊci operacji internetowych. Kontrakt u∏a-
twi realizacj´ strategii internetowej Grupy SOFTBANK S.A. 

10 marca 2000 r.
9 marca 2000 roku Spó∏ka zawar∏a dwie umowy, na mocy których obejmie co najmniej 56% akcji Internet Data 

Systems S.A. w Warszawie. IDS S.A. prowadzi dzia∏alnoÊç na terenie ca∏ego kraju specjalizujàc si´ w us∏ugach dost´pu
do Internetu dla samorzàdów terytorialnych i szkó∏. Udzia∏ IDS w tym segmencie rynku wynosi oko∏o 50%. 

16 marca 2000 r.
Od 02.12.1999 r. do 16.03.2000 r. Softbank S.A. podpisa∏ umowy z Hewlett-Packard Polska Sp. z o.o. o ∏àcznej 

wartoÊci 25,41 mln z∏, z których najwi´ksza na kwot´ 15,14 mln z∏ zosta∏a podpisana 16 marca 2000 r. Przedmiotem
umowy z 16 marca br. jest dostawa, instalacja i serwis sprz´tu komputerowego i oprogramowania dla jednej z polskich
instytucji finansowych.

17 marca 2000 r.
Podpisanie 16 marca 2000 r. umowy z PKO BP na wykonanie i pilotowe wdro˝enie Centralnego Systemu Autoryzacji

i Rozrachunków, który umo˝liwi odmiejscowienie obs∏ugi klientów banku. WartoÊç umowy ok. 5,2 mln z∏otych.

PROSPEKT EMISYJNY SOFTBANK S.A. • ROZDZIA¸ VI – SPRAWOZDANIA FINANSOWE

105



17 marca 2000 r.
Departament Powierniczy Banku Polska Kasa Opieki S.A. poinformowa∏ Spó∏k´ o zmniejszeniu przez The Bank of New

York stanu posiadania akcji Softbank S.A. BoNY aktualnie posiada akcje uprawniajàce do 1.808.592 g∏osów na WZA,
co stanowi ∏àcznie 22,56% ogólnej liczby g∏osów.

23 marca 2000 r.
Zarzàd Softbank S.A. zosta∏ poinformowany, ˝e 22.03.2000 r., Aleksander Lesz, Prezes Zarzàdu Softbank S.A. 

naby∏ w ramach publicznego wezwania 1.202.000 akcji zwyk∏ych na okaziciela Softbank S.A., o wartoÊci nominalnej 
1,25 z∏ ka˝da. Cena nabycia jednej akcji wynios∏a 155 z∏.

Aktualnie Akcjonariusz Aleksander Lesz posiada 3.659.497 akcji Softbank S.A. uprawniajàcych do 3.659.497 g∏o-
sów na WZA, co stanowi 45,66% ogólnej liczby g∏osów.

27 marca 2000 r.
Og∏oszenie podstawowych za∏o˝eƒ dotyczàcych przyj´tej przez spó∏k´ strategii dotyczàcej rozwijania us∏ug zwiàzanych

z Internetem.

4 kwietnia 2000 r.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Softbank S.A. w dniu 4 kwietnia 2000 r. podj´∏o nast´pujàce uchwa∏y:

1) w sprawie podniesienia kapita∏u akcyjnego i zmiany statutu,

2) w sprawie podzia∏u akcji i zmiany statutu,

3) w sprawie zmiany Uchwa∏y Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spó∏ki Softbank S.A. z dnia 
24 czerwca 1999 roku (uchwa∏a ta dotyczy∏a Programu Motywacyjnego dla Kadry Zarzàdzajàcej),

4) w sprawie emisji Obligacji Zamiennych serii B na Akcje,

5) w sprawie powo∏ania nowego cz∏onka Rady Nadzorczej.

6 kwietnia 2000 r.
W NWZA 4 kwietnia 2000 r. wzi´li udzia∏ nast´pujàcy akcjonariusze posiadajàcy co najmniej 5% ogólnej liczby g∏osów:

Akcjonariusz IloÊç akcji = liczba g∏osów % udzia∏u

1. Aleksander Lesz 3.659.497 45,66%

2. The Bank of New York 1.796.547 22,41%

15 maja 2000 r.
Bankowe Systemy Informatyczne Sp. z o.o. – spó∏ka zale˝na emitenta – podpisa∏a 12 maja br. umow´ na us∏ugi

outsourcingowe ze Stocznià Pó∏nocnà S.A. w Gdaƒsku. W ramach tej umowy BSI Sp. z o.o. Êwiadczyç b´dzie nast´pu-
jàce us∏ugi:

1) obs∏uga systemów informatycznych eksploatowanych przez Stoczni´ Pó∏nocnà S.A.,

2) prowadzenie, w imieniu Stoczni Pó∏nocnej S.A., wspó∏pracy z dostawcami systemów informatycznych,

3) administrowanie zasobami informatycznymi Stoczni Pó∏nocnej S.A.,

4) kompleksowe serwisowanie sprz´tu informatycznego i sieci informatycznej Stoczni Pó∏nocnej S.A.,

5) prowadzenie doradztwa informatycznego,

6) prowadzenie szkoleƒ z zakresu informatyki.

Podpisana umowa jest elementem realizacji strategii Grupy Kapita∏owej Softbank S.A. w zakresie oferowania us∏ug
outsourcingowych, a tak˝e w zakresie rozszerzania dzia∏aƒ Grupy poza sektor finansowo-ubezpieczeniowy.

18 maja 2000 r.
Podpisanie 17.05.2000 r. umowy pomi´dzy Softbank S.A. a Biurem ¸àcznoÊci i Informatyki Komendy G∏ównej Policji

na dostaw´ rozwiàzaƒ informatycznych o wartoÊci brutto ok. 4,23 mln z∏.

19 maja 2000 r.
Sàd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydzia∏ XVI Gospodarczy Rejestrowy, podjà∏ decyzj´ (12.05.2000 r.) o rejestracji

podwy˝szenia kapita∏u akcyjnego Softbank S.A., w rezultacie kapita∏ akcyjny Softbank S.A. wynosi∏ 16.030.600 z∏ i dzie-
li∏ si´ na 8.015.300 akcji. Ka˝da akcja mia∏a wartoÊç nominalnà 2 z∏ote.
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24 maja 2000 r.
Podpisanie listu intencyjnego pomi´dzy Softbank S.A. i Polskà Telefonià Cyfrowà Sp. z o.o., dzia∏ajàca pod nazwà

handlowà ERA GSM, w którym strony deklarujà, ˝e zamierzajà podjàç wspó∏prac´ nad opracowaniem rozwiàzaƒ informa-
tycznych, umo˝liwiajàcych wszechstronnà obs∏ug´ klientów przez instytucje finansowe, przy wykorzystaniu sieci telefonii
cyfrowej. Strony planujà równie˝ wspó∏prac´ w zakresie rozwoju i wdra˝ania systemów transakcyjnych dla instytucji finan-
sowych oraz innych klientów, wykorzystujàcych sieç telefonii cyfrowej.

25 maja 2000 r.
Podj´cie uchwa∏y przez Zarzàd Softbank S.A. w sprawie zaproponowania Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy, zwo-

∏anemu na dzieƒ 20 czerwca 2000 r., wyp∏aty dywidendy za rok 1999 i przeznaczeniu na ten cel kwoty 8.015.300 z∏.

6 czerwca 2000 r.
Wygranie przez Spó∏k´ dwóch przetargów na ∏àcznà kwot´ ok. 17,4 mln z∏. Przetargi zosta∏y og∏oszone przez Minister-

stwo Edukacji Narodowej w ramach ogólnopolskiego programu „Pracownia internetowa w ka˝dym gimnazjum".

14 czerwca 2000 r.
UOKiK decyzjà z 13.06.2000 r. nie zg∏osi∏ zastrze˝eƒ do zamiaru obj´cia przez Softbank S.A. akcji Internet Data Sys-

tems S.A. z siedzibà w Warszawie, powodujàcego przekroczenie progu 50% g∏osów na Walnym Zgromadzeniu Akcjona-
riuszy IDS S.A.

15 czerwca 2000 r.
Spó∏ka otrzyma∏a postanowienie Sàdu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XVI Wydzia∏ Gospodarczy – Rejestrowy, któ-

ry w dniu 8 czerwca 2000 r. zarejestrowa∏ zmian´ w kapitale akcyjnym polegajàcà na zmianie wartoÊci nominalnej akcji
Softbank S.A. Aktualnie kapita∏ akcyjny Softbank S.A. wynosi 16.030.600 z∏ i dzieli si´ na 16.030.600 akcji. Ka˝da ak-
cja ma wartoÊç nominalnà 1 z∏oty. Wymiana akcji w rejestrze sàdowym zosta∏a dokonana w taki sposób, ˝e dotychcza-
sowej jednej akcji o wartoÊci nominalnej 2 z∏ote odpowiadajà dwie akcje o wartoÊci nominalnej 1 z∏oty ka˝da.

20 czerwca 2000 r.
Podpisanie z PLL LOT S.A. umowy na dostaw´ rozwiàzaƒ informatycznych o wartoÊci netto ok. 5,47 mln z∏.

20 czerwca 2000 r.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Softbank S.A. na posiedzeniu w dniu 20 czerwca 2000 r. podj´∏o nast´pujàce

uchwa∏y:

– w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarzàdu z dzia∏alnoÊci Spó∏ki za 1999 r., 

– w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego, w tym bilansu, rachunku zysków i strat oraz sprawozdania
z przep∏ywu Êrodków pieni´˝nych i informacji dodatkowej za 1999 r.,

– w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z dzia∏alnoÊci za 1999 r.,

– w sprawie udzielenia pokwitowania Zarzàdowi Spó∏ki z wykonania obowiàzków w 1999 r.,

– w sprawie udzielenia pokwitowania Radzie Nadzorczej Spó∏ki z wykonania obowiàzków w 1999 r., 

– w sprawie przeznaczenia i podzia∏u zysku netto za rok 1999 r.,

– w sprawie ustalenia terminu prawa do dywidendy oraz terminu wyp∏aty dywidendy,

– w sprawie odwo∏ania Rady Nadzorczej w zwiàzku z wygaÊni´ciem jej kadencji,

– w sprawie powo∏ania Rady Nadzorczej w zwiàzku z wygaÊni´ciem jej kadencji,

– w sprawie zmiany sk∏adu Zarzàdu Spó∏ki.

27 czerwca 2000 r.
Wykaz akcjonariuszy zarejestrowanych na WZA, które odby∏o si´ 20 czerwca bie˝àcego roku, posiadajàcych co naj-

mniej 5% ogólnej liczby g∏osów: 

Akcjonariusz IloÊç akcji = liczba g∏osów % udzia∏u

1. Aleksander Lesz 3.659.497 45,66%

2. The Bank of New York 1.780.570 22,22%
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27 czerwca 2000 r.
Podpisanie z Ministerstwem Edukacji Narodowej dwóch umów, przedmiotem których jest wyposa˝enie i uruchomie-

nie 548 pracowni internetowych w gimnazjach województw mazowieckiego, pomorskiego i zachodniopomorskiego. War-
toÊç umów wynosi 17,4 mln z∏ netto. Realizacja przewidziana jest w ciàgu najbli˝szych 12 tygodni.

28 czerwca 2000 r.
W zwiàzku ze zmianà wartoÊci nominalnej akcji Spó∏ki z 2 z∏ na 1 z∏ Krajowy Depozyt Papierów WartoÊciowych wyzna-

czy∏ dzieƒ 6 lipca 2000 r. jako dzieƒ podzia∏u 8.015.300 (osiem milionów pi´tnaÊcie tysi´cy trzysta) akcji Softbank S.A.
na 16.030.600 (szesnaÊcie milionów trzydzieÊci tysi´cy szeÊçset) akcji o wartoÊci nominalnej 1 z∏ (jeden z∏oty) ka˝da.

29 czerwca 2000 r.
Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie zg∏osi∏ zastrze˝eƒ do zamiaru ∏àczenia polegajàcego na nabyciu przez

Softbank S.A. od 1.600 do 4.000 udzia∏ów spó∏ki Powszechny Dost´p do Internetu Sp. z o.o z siedzibà w ¸odzi, a na-
st´pnie na obj´ciu przez Softbank S.A. 64.000 udzia∏ów w podwy˝szonym kapitale zak∏adowym tej spó∏ki, co spowodu-
je przekroczenie progu 50% g∏osów na Zgromadzeniu Wspólników Spó∏ki Publiczny Dost´p do Internetu Sp. z o.o.

Zmiany w powiàzaniach organizacyjnych lub kapita∏owych oraz g∏ówne inwestycje kapita∏owe

W pierwszym pó∏roczu 2000 roku zmieni∏y si´ zarówno struktura w∏asnoÊci, jak i struktura powiàzaƒ kapita∏owych 
Softbank S.A.

G∏ówny akcjonariusz Softbank S.A. Aleksander Lesz w dniu 22 marca 2000 roku odkupi∏ w publicznym wezwaniu do
odsprzeda˝y 1.202.000 akcji Spó∏ki od dotychczasowych akcjonariuszy Bank Austria AG oraz CA BET Holding AG. Na
dzieƒ 30 czerwca 2000 roku ∏àcznie w jego posiadaniu znajdowa∏o si´ 3.659.497 akcji, dajàcych 45,66% g∏osów na Wal-
nym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (po podziale akcji w stosunku 1 do 2, liczba akcji w posiadaniu Aleksandra Lesza po-
dwoi∏a si´). 

Pierwsza po∏owa 2000 roku to kontynuacja budowy Grupy Kapita∏owej SOFTBANK S.A., a w szczególnoÊci posze-
rzenie zakresu zainteresowania firmy o spó∏ki z bran˝y internetowej. W pierwszym kwartale bie˝àcego roku sfinalizo-
wano zakup 86% akcji firmy Polska OnLine Holding S.A., podpisano równie˝ porozumienie okreÊlajàce warunki przy-
sz∏ej wspó∏pracy i zakupu 100% akcji i udzia∏ów spó∏ek Polbox Sp. z o.o., Pik-Net Sp. z o.o. oraz MULTINET S.A. 
(finalizacja umów zakupu akcji i udzia∏ów spó∏ek nastàpi∏a w III kwartale br.). W koƒcu czerwca br. Urzàd Ochrony Kon-
kurencji i Konsumentów nie zg∏osi∏ zastrze˝eƒ co do zamiaru obj´cia przez Softbank S.A. ponad 50% akcji i udzia∏ów
w spó∏kach Internet Data Systems S.A. oraz Powszechny Dost´p do Internetu Sp. z o.o. W dniu 13 czerwca 2000 ro-
ku Softbank S.A. zawiàza∏ spó∏k´ Polski Biznes Elektroniczny S.A., w której objà∏ 99% udzia∏ów. Spó∏ka zosta∏a zare-
jestrowana 13 lipca 2000 roku.

Poza spó∏kami z bran˝y internetowej Softbank S.A. w pierwszym kwartale br. zakupi∏ 33% akcji Agencji Wydawniczej
i Marketingowej Mediabank S.A.

W wyniku podpisanych w latach ubieg∏ych i w pierwszej po∏owie 2000 roku umów, na dzieƒ 30 czerwca 2000 roku
Spó∏ka posiada∏a nast´pujàce udzia∏y w podmiotach gospodarczych:

Lp. Nazwa podmiotu zale˝nego i stowarzyszonego Procentowy udzia∏ 
Softbank S.A. 
w kapita∏ach

1. OÊrodek Informatyki i Doradztwa Sp. z o.o. – Zielona Góra 100%
2. BitBank Sp. z o.o. – Rzeszów 100%
3. Bankowe Przedsi´biorstwo Informatyczne Sp. z o.o. – Opole 100%
4. Softbank Serwis Sp. z o.o. – Gdaƒsk * 100%
5. Polska OnLine Holding S.A. – Warszawa 86%
6. CRM S.A. – Warszawa 75%
7. Mediabank S.A. – Warszawa 67%
8. Zak∏ad Us∏ug Informatycznych „NOVUM” Sp. z o.o.– ¸om˝a 51%
9. SAWAN Grupa Softbank S.A. – Kraków 51%

10. SABA Grupa Softbank S.A. – Bydgoszcz 51%
11. Besta Sp. z o.o. – Warszawa 33%

* W dniu 26 maja 2000 roku Zgromadzenie Wspólników Spó∏ki Bankowe Systemy Informatyczne Sp. z o.o. w Gdaƒsku, podj´∏o decyzj´ o zmia-

nie nazwy spó∏ki na Softbank Serwis Sp. z o.o. Sàd Rejestrowy zarejestrowa∏ zmian´ nazwy spó∏ki w dniu 9 czerwca 2000 r.
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Zakup akcji i udzia∏ów w nowych spó∏kach Grupy Softbank S.A. sfinansowany zosta∏ z przychodów uzyskanych z pu-
blicznej emisji akcji. ¸àczny koszt nowych transakcji wyniós∏ 10.219 tys. z∏.

W ciàgu dwóch kwarta∏ów br. dokonano tak˝e dop∏at do kapita∏ów spó∏ki stowarzyszonej BESTA Sp. z o.o., w której
Softbank S.A. posiada 1/3 udzia∏ów, na ogólnà kwot´ 100 tys. z∏.

Transakcje z podmiotami powiàzanymi

W pierwszej po∏owie 2000 roku nie wystàpi∏y obroty pomi´dzy spó∏kà Softbank S.A. i The Bank of New York.

Pierwsza po∏owa 2000 roku to kontynuacja dzia∏alnoÊci Grupy Softbank jako 12. podmiotowego organizmu. Wi´k-
szoÊç transakcji, które mia∏y miejsce pomi´dzy poszczególnymi spó∏kami Grupy i Softbank S.A. dotyczy∏a w g∏ównej mie-
rze realizacji wspólnych projektów wdro˝eniowych bàdê informatycznych. Tylko niewielki odsetek transakcji by∏ wykorzy-
stany na cele w∏asne Grupy. WielkoÊç transakcji z podmiotami Grupy Softbank S.A. przedstawia poni˝sza tabela. 

Softbank S.A. dostarcza∏ do BESTA Sp. z o.o. dalsze cz´Êci systemu komputerowego niezb´dnego do dzia∏ania spó∏ki
w charakterze Agenta Transferowego.

Od ZUI NOVUM Softbank naby∏ licencje do oprogramowania Novum Bank 4GL i PROGRESS w celu dalszej odsprze-
da˝y do Banku Gospodarki ˚ywnoÊciowej S.A. w ramach podpisanej umowy wdro˝eniowej.

Lp. Nazwa podmiotu Stopieƒ udzia∏u Sprzeda˝ Zakupy 
Softbank S.A. Softbank S.A. do Softbank S.A. 
w zarzàdzaniu podmiotu Grupy z podmiotu Grupy

(brutto w tys. z∏) (brutto w tys. z∏)

1. OID Sp. z o.o. – Zielona Góra 100% 0 1.704
2. BitBank Sp. z o.o. – Rzeszów 100% 0 153
3. BPI Sp. z o.o. – Opole 100% 0 564
4. Softbank Serwis Sp. z o.o. – Gdaƒsk * 100% 0 32
5. Polska OnLine Holding S.A. – Warszawa 86% 0 0
6. CRM S.A. – Warszawa 75% 1 250
7. Mediabank S.A. – Warszawa 67% 9 554
8. ZUI „NOVUM” Sp. z o.o.– ¸om˝a 51% 0 3.971
9. SAWAN Grupa Softbank S.A. – Kraków 51% 125 251

10. SABA Grupa Softbank S.A. – Bydgoszcz 51% 0 215
11. BESTA Sp. z o.o. – Warszawa 33% 404 0

RAZEM – 539 7.694

* W dniu 26 maja 2000 roku Zgromadzenie Wspólników Spó∏ki Bankowe Systemy Informatyczne Sp. z o.o. w Gdaƒsku, podj´∏o decyzj´ o zmia-
nie nazwy spó∏ki na Softbank Serwis Sp. z o.o. Sàd Rejestrowy zarejestrowa∏ zmian´ nazwy spó∏ki w dniu 9 czerwca 2000 r.

Softbank S.A. wspó∏pracowa∏ z SAWAN Grupa Softbank S.A. przy realizacji kontraktu na stworzenie systemu informa-
cji marketingowej na potrzeby Urz´du Nadzoru nad Ubezpieczeniami Zdrowotnymi (UNUZ).

Kredyty, umowy po˝yczki, por´czenia i gwarancje

Gwarancje bankowe i akredytywy
W ramach dzia∏alnoÊci handlowej Spó∏ka wykorzystuje dost´pnoÊç gwarancji bankowej i akredytywy jako formy zabez-

pieczenia transakcji gospodarczych z ró˝nymi organizacjami, firmami i instytucjami administracyjnymi.
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Na dzieƒ 30 czerwca 2000 roku bank prowadzàcy rachunek bie˝àcy Softbank S.A. wystawi∏ na wniosek firmy nast´-
pujàce gwarancje bankowe i akredytywy:

Nazwa beneficjenta Kwota i Wa˝noÊç Cel wystawienia
waluta gwarancji

gwarancji

IBM World Trade Corporation – GO/02391 400 tys. USD 14-07-2000 Zabezpieczenie kredytu kupieckiego
Ministerstwo Edukacji Narodowej – GO/03532 450 tys. z∏ 09-07-2000 Gwarancja przetargowa
Ministerstwo Edukacji Narodowej – GO/03580 360 tys. z∏ 17-07-2000 Gwarancja przetargowa
Ministerstwo Edukacji Narodowej – GO/03581 380 tys. z∏ 17-07-2000 Gwarancja przetargowa
Ministerstwo Edukacji Narodowej – GO/03582 360 tys. z∏ 17-07-2000 Gwarancja przetargowa
Ministerstwo Edukacji Narodowej – GO/03583 400 tys. z∏ 21-07-2000 Gwarancja przetargowa
Ministerstwo Edukacji Narodowej – GO/03584 550 tys. z∏ 21-07-2000 Gwarancja przetargowa
Ministerstwo Obrony Narodowej – GO/03594 44 tys. z∏ 23-07-2000 Gwarancja przetargowa
Ministerstwo Obrony Narodowej – GO/03593 43 tys. z∏ 23-07-2000 Gwarancja przetargowa
Gmina Warszawa Centrum – GO/03530 70 tys. z∏ 24-07-2000 Gwarancja przetargowa
Biuro ¸àcznoÊci i Informatyki KGP – GO/03605 10 tys. z∏ 25-07-2000 Gwarancja przetargowa
Ministerstwo SprawiedliwoÊci – GO/03609 100 tys. z∏ 30-07-2000 Gwarancja przetargowa
Ministerstwo Finansów – GO/03615 20 tys. z∏ 01-08-2000 Gwarancja przetargowa
Urzàd Nadzoru Nad Fund. Emeryt. – GO/03617 40 tys. z∏ 01-08-2000 Gwarancja przetargowa
G∏ówny Inspektorat Inspekcji Handl. – GO/03634 15 tys. z∏ 08-08-2000 Gwarancja przetargowa
Instytut Meteorologii i Gosp. Wodnej – GO/03502 150 tys. USD 10-08-2000 Gwarancja przetargowa
Ministerstwo SprawiedliwoÊci – GO/03665 70 tys. z∏ 01-09-2000 Gwarancja przetargowa
BP Poland Sp. z o.o. – GO/02757 40 tys. z∏ 31-01-2001 Depozyt za karty paliwowe
Bank Gospodarki ˚ywnoÊciowej – GO/03229 30 tys. z∏ 19-12-2001 Zabezp. dobrego wykonania umowy 
WiÊniowy Developments E – GO/03516 186 tys. USD 17-05-2007 Wynajem powierzchni biurowych
Microsoft Ireland Operations Limited – LCI/0544 100 tys. USD 30-09-2000 Zabezpieczenie kredytu kupieckiego

Por´czenia
Na dzieƒ 30 czerwca 2000 roku Softbank S.A. nie posiada∏ por´czeƒ wystawionych na inne podmioty gospodarcze.

Kredyty
Na dzieƒ 30 czerwca 2000 roku Spó∏ka nie korzysta∏a z kredytów i po˝yczek. W dniu 10 sierpnia 2000 roku Softbank

S.A. podpisa∏ umow´ z Bankiem Wspó∏pracy Europejskiej S.A. w Warszawie dotyczàcà emisji przez Spó∏k´ weksli komer-
cyjnych do kwoty 40 mln z∏. Na dzieƒ przekazania raportu nie korzystano z powy˝szego programu. 

Umowy po˝yczki
28 grudnia 1999 roku Spó∏ka udzieli∏a po˝yczki firmie CA IB Financial Advisers S.A. w kwocie 250 tys. z∏, z terminem

sp∏aty 3 lata o oprocentowaniu zmiennym 18%–14% rocznie. Celem po˝yczki jest sfinansowanie programu obligacji za-
miennych na akcje dla kadry kierowniczej Softbank S.A., zorganizowanego przez CA IB Financial Advisers S.A.

Dnia 14 marca 2000 roku Spó∏ka udzieli∏a po˝yczek spó∏kom: Multinet S.A., Polbox Sp. z o.o. i Pik-Net Sp. z o.o.
w ∏àcznej kwocie 1.700 tys. USD, co stanowi równowartoÊç 6.974 tys. z∏. Po˝yczki oprocentowane sà w wysokoÊci
18,5% w skali roku. Celem po˝yczek jest realizacja biznesplanu rozwoju spó∏ek. Zwrot po˝yczek mo˝e nastàpiç na ˝à-
danie Softbank S.A. 

Dnia 17 maja 2000 roku Spó∏ka udzieli∏a po˝yczki spó∏ce Polska OnLine Sp. z o.o. z siedzibà w Warszawie w wyso-
koÊci 2.000 tys. z∏. Po˝yczka oprocentowana jest wg zmiennej stopy i ustalana jest wg wartoÊci WIBOR dla depozytów
szeÊciomiesi´cznych powi´kszonej o szeÊç punktów procentowych w skali roku. Sp∏ata po˝yczki wraz z odsetkami nastà-
pi w terminie 12 miesi´cy od dnia podpisania umowy po˝yczki. Na dzieƒ 30 czerwca 2000 roku zobowiàzanie Polski 
OnLine Sp. z o.o. z tytu∏u udzielonej po˝yczki wobec Softbank S.A. wynosi∏o 889 tys. z∏. 
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Wykorzystanie wp∏ywów z emisji w okresie od maja 1998 do czerwca 2000 roku

Wp∏ywy z emisji Akcji serii N zosta∏y wykorzystane w celu:

a) rozwoju produktu dla Êrednich i ma∏ych banków „DIAMOND” – 7.737 tys. z∏,

b) polonizacji produktu dla du˝ych banków „SYSTEMATICS” – 7.224 tys. z∏,

c) zakupu udzia∏ów w 10 spó∏kach bran˝y informatycznej – 30.416 tys. z∏,

d) stworzenie spó∏ki BESTA Sp. z o.o. – Agent Transferowy (wraz z BIG BG S.A. i Eureko B.V. – Holandia) 
– 6.655 tys. z∏ (kapita∏ za∏o˝ycielski, dop∏aty do kapita∏u i aport rzeczowy).

RRaazzeemm  wwyyddaannoo:: 52.032 tys. z∏.

Porównanie wyników finansowych z ostatnià prognozà Softbank S.A.

W pierwszym pó∏roczu 2000 roku spó∏ka Softbank S.A. osiàgn´∏a zysk netto w wysokoÊci 19.091 tys. z∏, przychody
ze sprzeda˝y wynosi∏y 124.945 tys. z∏.

W ostatniej prognozie z dnia 20 grudnia 2000 roku Softbank S.A. poda∏ uaktualnionà prognoz´ na rok bie˝àcy. 
Wynika∏o z niej, ˝e rok 2000 zamknie si´ sprzeda˝à w wysokoÊci 390 mln z∏ oraz zyskiem netto na poziomie 48 mln z∏.
Zarzàd Softbank S.A. przyjmuje, i˝ ró˝nica w stosunku do prognozowanego rocznego zysku netto mo˝e przekroczyç 10%,
natomiast zak∏adany poziom sprzeda˝y nie powinien ulec zmianie.

Zmiana progrozy jest spowodowana przesuni´ciem na I kwarta∏ 2001 roku realizacji kontraktów z wysokim poziomem
uzyskiwanej mar˝y, przed∏u˝eniu uleg∏y tak˝e negocjacje prowadzone przez spó∏k´, dotyczàce sprzeda˝y cz´Êci udzia∏ów
w spó∏kach ISP.

Zarzàdzanie zasobami finansowymi oraz mo˝liwoÊci realizacji zamierzeƒ inwestycyjnych

Dzi´ki utrzymywaniu wysokiej p∏ynnoÊci Softbank S.A. na bie˝àco wywiàzuje si´ ze wszystkich zaciàgni´tych zobowià-
zaƒ ze Êrodków finansowych z bie˝àcej dzia∏alnoÊci gospodarczej. W przypadku, gdy konieczna jest sp∏ata zobowiàzania
w walucie obcej Spó∏ka stara si´ zminimalizowaç ró˝nice kursowe poprzez negocjacje z bankiem prowadzàcym rachunek
bie˝àcy, w celu uzyskania jak najlepszego kursu zakupu waluty obcej. IloÊç takich transakcji w ciàgu roku jest jednak bar-
dzo ograniczona. Wi´kszoÊç rozliczeƒ Spó∏ka prowadzi w z∏otych polskich.

Wolne Êrodki finansowe sà lokowane w papierach wartoÊciowych i na lokatach bankowych o wysokiej p∏ynnoÊci, co
umo˝liwia szybki dost´p do tych Êrodków.

W zwiàzku z realizacjà strategii budowy Grupy Internetowej i planowanymi na ten cel wysokimi wydatkami, Spó∏ka 
– oprócz wykorzystania Êrodków z emisji akcji – nie wyklucza skorzystania z zewn´trznej formy finansowania swoich za-
mierzeƒ kapita∏owych. W tym celu w dniu 10 sierpnia 2000 roku podpisa∏a z Bankiem Wspó∏pracy Europejskiej umow´
o emisj´ weksli komercyjnych do kwoty 40 mln z∏. 

Polski rynek informatyczny

Charakterystyka rynku informatycznego
Informatyka w Polsce, do niedawna uwa˝ana za jednà z najpr´˝niej rozwijajàcych si´ dziedzin gospodarki (szczególnie

na rynku oprogramowania i integracji systemów) w pierwszej po∏owie bie˝àcego roku odnotowa∏a tendencje spadkowe. Po-
zycja rynkowa firm informatycznych znacznie os∏abi∏a si´ w porównaniu do wyników ubieg∏ego roku, o czym Êwiadczy trwa-
jàcy ju˝ od d∏u˝szego czasu spadek efektywnoÊci kapita∏ów. Jest to spowodowane stale rosnàcà konkurencjà na tym ryn-
ku, g∏ównie ze strony firm zagranicznych (korzystajàcych z mi´dzynarodowych systemów informatycznych); stopniowym na-
sycaniem si´ rynku, a tak˝e brakiem du˝ych kapita∏ów niezb´dnych do stworzenia pe∏nej infrastruktury informacyjnej.

Kolejnà przyczynà pogorszenia si´ wyników firm informatycznych by∏ tzw. problem roku 2000. W IV kwartale ubieg∏e-
go roku popyt na us∏ugi informatyczne znacznie zmala∏, a tendencja ta utrzyma∏a si´ tak˝e w I kw. br. Aktualni i poten-
cjalni klienci powstrzymywali si´ z wieloma inwestycjami, dokonujàc jedynie uporzàdkowania struktury zarzàdzania syste-
mami informatycznymi.

Ponadto warto dodaç, ˝e w Polsce stopieƒ rozpowszechnienia technik informacyjnych zarówno w sferze telekomuni-
kacyjnej, informatycznej, jak i mediów elektronicznych jest wcià˝ bardzo niski (w porównaniu do krajów wysoko rozwini´-
tych). Jest to zwiàzane z poziomem rozwoju gospodarczego. Zmniejszenie dystansu dzielàcego nas od paƒstw najbardziej
zaawansowanych wymaga istotnego zwi´kszenia nak∏adów finansowych. 

PROSPEKT EMISYJNY SOFTBANK S.A. • ROZDZIA¸ VI – SPRAWOZDANIA FINANSOWE

111



S∏abo rozwini´ta struktura informacyjna stwarza bezpoÊrednie zagro˝enie dla tempa rozwoju spo∏eczno-cywilizacyjne-
go Polski, co dotyczy zw∏aszcza ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw. Cierpià one na brak kapita∏ów inwestycyjnych i nie-
zb´dnego know-how, a w ciàgu najbli˝szych lat b´dà musia∏y sprostaç globalnej konkurencji. Wobec strategicznego cha-
rakteru zastosowaƒ technik informacyjnych (np. e-business) ich implementacja, pozwalajàca na efektywniejsze funkcjo-
nowanie, stanie si´ warunkiem koniecznym przetrwania i konkurowania z gigantami. To mo˝e stworzyç potencjalne mo˝-
liwoÊci dla firm informatycznych.

Jedynie du˝e firmy krajowe, bioràce udzia∏ w procesach globalizacyjnych i zwiàzane z inwestorami zagranicznymi ∏a-
twiej pokonujà dystans dzielàcy je od Êwiata. Multikorporacje, majàce coraz wi´kszy wp∏yw na kszta∏t krajowego syste-
mu gospodarczego, wymuszajà na polskich firmach-partnerach stosowanie globalnych rozwiàzaƒ informatycznych, co
z kolei stanowi zagro˝enie dla krajowych firm informatycznych.

Polski rynek informatyczny prze˝ywa trudny okres, poniewa˝ z jednej strony ma ograniczone mo˝liwoÊci rozwoju w du-
˝ych mi´dzynarodowych korporacjach, z drugiej natomiast, potencjalnych klientów musi szukaç wÊród ma∏ych i Êrednich
firm cierpiàcych na brak kapita∏u.

Dlatego te˝ najsilniejsze polskie firmy umacniajà swojà pozycj´ poprzez przejmowanie ma∏ych spó∏ek. Umo˝liwia im
to dywersyfikacj´ swoich us∏ug oraz poszerzenie oferty, co w efekcie pozwala na lepsze dostosowanie si´ do stale ro-
snàcych wymagaƒ rynku.

Rynek informatyki bankowo-finansowej
Sektor bankowy jest zdecydowanym liderem rynku pod wzgl´dem nak∏adów inwestycyjnych przeznaczanych na infor-

matyk´. W rozwoju bankowoÊci w Polsce nale˝y wyró˝niç dwa aspekty: w∏asnoÊciowy i technologiczny, które majà bezpo-
Êredni wp∏yw na pozycj´ krajowych firm informatycznych. Istnieje niebezpieczeƒstwo, ˝e prywatyzacja polskich banków na
bazie kapita∏u zagranicznego mo˝e doprowadziç do uzale˝nienia ca∏ego polskiego systemu finansowego od firm, których
centrale znajdujà si´ poza naszym krajem. To mo˝e doprowadziç do os∏abienia potencja∏u krajowych dostawców informa-
tyki, poniewa˝ mi´dzynarodowe koncerny nie b´dà traktowa∏y ich jako kreatorów rozwiàzaƒ informatycznych, a jedynie ja-
ko firmy integracyjne lub serwisowe. 

Polski rynek bankowy zalicza si´ do du˝ych rynków, a kierunek jego rozwoju zale˝y od polityki banków i od tego, od
kogo b´dà chcia∏y kupowaç us∏ugi i z czyjego oprogramowania korzystaç. Jedynà szansà na przetrwanie dla polskich pro-
ducentów oprogramowania bankowego jest wzbogacenie swojej oferty us∏ugami integracyjnymi na poziomie systemowo-
sprz´towym oraz udokumentowanie umiej´tnoÊci w∏asnego software’u i zdolnoÊci ulepszania go. Du˝e mo˝liwoÊci stwa-
rza obj´cie funkcji integratora systemowego – poniewa˝ banki niech´tnie pozbywajà si´ u˝ytkowanego do tej pory sprz´-
tu komputerowego, pojawia si´ problem ∏àczenia i wymiany danych pomi´dzy bardzo heterogenicznymi systemami na po-
ziomie aplikacji. Zadania te mogà przejàç wi´c firmy specjalizujàce si´ w Êwiadczeniu us∏ug outsourcingowych i dyspo-
nujàce centrami przetwarzania danych uniezale˝nionych od instytucji finansowych.

Ogromne szanse rozwoju dla firm informatycznych otwierajà si´ w bankowoÊci internetowej (obecnie na polskim ryn-
ku sà dost´pne trzy systemy tego typu: viBank ComArchu, NetBank Web Softbanku oraz Elba 24 Computerlandu). Pro-
blem roku 2000 powstrzyma∏ wiele instytucji przed inwestycjami w Internet w 1999 r., stàd eksplozja wdro˝eƒ tych roz-
wiàzaƒ przypadnie na rok bie˝àcy. 

Internet na rynku finansowym jest dynamicznie rozwijajàcym si´ sektorem. Mo˝liwoÊci zdalnej obs∏ugi i logowania
klientów do instytucji finansowych poprzez strony WWW sà bardzo poszukiwane na rynku, stàd firmy informatyczne uzu-
pe∏niajà ofert´ dla rynku finansowego poprzez dostarczanie systemów umo˝liwiajàcych klientom dost´p do rachunku po-
przez Internet. 

Rozwija si´ tak˝e outsourcing internetowy, polegajàcy na tym, ˝e spó∏ki informatyczne proponujà bankom i instytu-
cjom finansowym korzystanie z ich aplikacji poprzez Internet.

Dokonania i perspektywy rozwoju Softbank S.A.

W pierwszej po∏owie 2000 roku Softbank S.A. kontynuowa∏ realizacj´ przyj´tej strategii rozwoju rozszerzonà o plany zwià-
zane z Internetem. Opierajàc si´ na w∏asnych zasobach oraz zasobach spó∏ek zale˝nych i stowarzyszonych Softbank zaczà∏
rozwijaç sprzeda˝ us∏ug profesjonalnych i outsourcingowych (przetwarzanie danych, call centers, backup centers itp.).

Na zasadach outsourcingu Spó∏ka oferuje produkty informatyczne równie˝ dla sektora bankowo-finansowego. Rozsze-
rzono istniejàcà baz´ klientów o sektor ubezpieczeƒ i administracj´ publicznà. Spó∏ka kontynuowa∏a proces budowy gru-
py kapita∏owej poprzez zakupienie udzia∏ów i akcji kolejnych spó∏ek. Korzystnie uk∏ada∏a si´ wspó∏praca z partnerami 
– dostawcami sprz´tu i oprogramowania. 

PROSPEKT EMISYJNY SOFTBANK S.A. • ROZDZIA¸ VI – SPRAWOZDANIA FINANSOWE

112



Nietypowym zjawiskiem dla rynku informatyki w roku 1999 by∏ tzw. problem roku 2000, co mia∏o wp∏yw na spadek
sprzeda˝y produktów informatycznych w I pó∏roczu 2000 roku. Klienci Spó∏ki znacznie ograniczyli lub nawet wstrzymali
wszelkie prace rozwojowe dotyczàce systemów informatycznych.

Prognozy finansowe na rok 2000, pomimo gorszych wyników w pierwszym pó∏roczu br. w porównaniu do poprzednie-
go roku, zak∏adajà dalszy dynamiczny wzrost sprzeda˝y. Spó∏ka b´dzie nadal pog∏´biaç dzia∏alnoÊç w dziedzinie banko-
woÊci. Budowany jest te˝ silny pion zwiàzany z administracjà publicznà, który z pewnoÊcià wykorzysta cz´Êç sprawdzo-
nych ju˝ w instytucjach finansowych rozwiàzaƒ firmy. W 2000 roku Spó∏ka planuje sprzeda˝ dla sektora administracji 
publicznej na poziomie 60–80 mln z∏. 

Softbank S.A. zamierza rozwijaç najbardziej zyskowne formy dzia∏alnoÊci. B´dà to g∏ównie serwisy profesjonalne, 
integracja systemów, outsourcing, zarzàdzanie projektami oraz konsulting.

W dniu 27 marca br. Softbank S.A. przedstawi∏ swoje plany dotyczàce rozwijania us∏ug zwiàzanych z Internetem. 
WejÊcie w obszar Internetu jest dla Zarzàdu Softbank S.A. strategicznym rozszerzeniem profilu dzia∏alnoÊci Spó∏ki. Na
ten cel Spó∏ka planuje przeznaczyç oko∏o 100 mln USD w ciàgu trzech najbli˝szych lat. W efekcie planowanych dzia∏aƒ
Softbank S.A. planuje uzyskaç w roku 2004 ok. 1/3 przychodów ca∏ej Grupy Softbank S.A. tylko z bran˝y internetowej. 

Do koƒca 2000 roku w ramach Grupy Softbank S.A. powstanie odr´bny podmiot, odpowiedzialny za ca∏okszta∏t dzia-
∏alnoÊci internetowej grupy. W sk∏ad tego podmiotu wchodziç b´dà trzy niezale˝ne przedsi´wzi´cia:

• ISP – firma o profilu Internet Service Provider oraz telekomunikacyjnym, prowadzàca jednoczeÊnie us∏ugi w zakre-
sie integracji i dostarczania aplikacji internetowych,

• Wyspecjalizowany Portal Finansowy, 

• E-business (ASP) oferta skierowana przede wszystkim w kierunku us∏ug business-to-business (B2B).

Zmiany zasad zarzàdzania spó∏kà oraz poziomu komputeryzacji wspomagajàcej zarzàdzanie

Spó∏ka w dalszym ciàgu prowadzi∏a i prowadzi prace wdro˝eniowe zwiàzane z systemem „EXACT”, które dotyczà sfery
informacyjnej i zarzàdczej. Wprowadzane sà stopniowo kolejne modu∏y s∏u˝àce analizie danych finansowych, nadzorowi pro-
jektów, raportowaniu zarzàdczemu. Prace wdro˝eniowe zwiàzane z systemem sà zaplanowane do koƒca 2000 roku. 

Zmiany osobowe we w∏adzach Spó∏ki w ciàgu pierwszego pó∏rocza 2000 roku

W pierwszym pó∏roczu 2000 roku, w sk∏adzie Zarzàdu i Rady Nadzorczej Softbank S.A. zasz∏y nast´pujàce zmiany:

NWZA w dniu 04.04.2000 r. powo∏a∏o w sk∏ad Rady Nadzorczej Wolfganga Bauera. 

WZA w dniu 20.06.2000 r. odwo∏a∏o ze sk∏adu Zarzàdu Spó∏ki Janusza Boczonia, powo∏ujàc jednoczeÊnie na Cz∏on-
ka Zarzàdu Adama Pó∏grabi´. W zwiàzku z wygaÊni´ciem kadencji Rady Nadzorczej Spó∏ki Walne Zgromadzenie Akcjo-
nariuszy podj´∏o uchwa∏´ o odwo∏aniu dotychczasowej Rady Nadzorczej w sk∏adzie: Stanis∏aw Janiszewski, Wolfgang
Bauer, Halina Halber, Marek Roman, Timothy Gibson, Mauli Mili Milinda de Alwis Sugunasingha i powo∏aniu nowej 
Rady Nadzorczej w sk∏adzie Stanis∏aw Janiszewski, Wolfgang Bauer, Halina Halber, Marek Roman, Anna Fornalczyk.

Wynagrodzenia w∏adz Spó∏ki

Cz∏onkowie Zarzàdu Softbank S.A. otrzymali w I po∏owie br. roku 2.673.959,93 z∏ (dwa miliony szeÊçset siedemdzie-
siàt trzy tysiàce dziewi´çset pi´çdziesiàt dziewi´ç z∏otych, 93 grosze) tytu∏em wynagrodzeƒ za prac´ oraz nagród (w pie-
niàdzu i naturze). 

¸àczna wartoÊç wynagrodzeƒ i nagród (w pieniàdzu i naturze) dla cz∏onków Rady Nadzorczej w I po∏owie br. roku wy-
nios∏a: 186.604,00 z∏ (sto osiemdziesiàt szeÊç tysi´cy szeÊçset cztery z∏ote, 00 groszy).

W tym samym okresie ∏àczna wartoÊç wynagrodzeƒ i nagród (w pieniàdzu i naturze) otrzymanych z tytu∏u pe∏nienia
funkcji we w∏adzach jednostek zale˝nych i stowarzyszonych przez osoby b´dàce pracownikami emitenta wynios∏a:
155.712,33 z∏ (sto pi´çdziesiàt pi´ç tysi´cy siedemset dwanaÊcie z∏otych, 33 grosze).
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WartoÊç nie sp∏aconych po˝yczek udzielonych w∏adzom Spó∏ki

WartoÊç wszystkich nie sp∏aconych po˝yczek udzielonych przez emitenta osobom zarzàdzajàcym i nadzorujàcym oraz
ich osobom bliskim, a tak˝e udzielonych im gwarancji i por´czeƒ na dzieƒ 30 czerwca 2000 roku wynios∏a 0 z∏.

Zestawienie wszystkich akcji emitenta b´dàcych w posiadaniu w∏adz Spó∏ki 
na dzieƒ 30.06.2000 r.

Zgodnie z informacjami posiadanymi przez Spó∏k´, ∏àczna liczba i wartoÊç nominalna wszystkich akcji emitenta b´-
dàcych w posiadaniu osób zarzàdzajàcych na dzieƒ 30 czerwca 2000 roku wynios∏a:

ILOÂå AKCJI* ILOÂå AKCJI* WARTOÂå 
(przed podzia∏em) (po podziale) NOMINALNA*

Aleksander Lesz 3.659.497 7.318.994 7.318.994 z∏
Janusz Boczoƒ** 0 0 0 z∏
Robert Fràczek 1.363 2.726 2.726 z∏
Marek Komosa 3.320 6.640 6.640 z∏
Jaros∏aw Ogorza∏ek 1.090 2.180 2.180 z∏
Robert Smu∏kowski 0 0 0 z∏
Filip Szandu∏a 250 500 500 z∏
Adam Pó∏grabia** 0 0 0 z∏

RAZEM 3.665.520 7.331.040 7.331.040 z∏

* W dniu 4 kwietnia 2000 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Softbank S.A. podj´∏o uchwa∏´ o podwy˝szeniu kapita∏u ak-
cyjnego Spó∏ki, poprzez podwy˝szenie wartoÊci nominalnej akcji z 1,25 z∏ na 2 z∏, w drodze przeniesienia cz´Êci kapita∏u zapasowego na
kapita∏ akcyjny oraz podziale wartoÊci nominalnej akcji w stosunku 1 do 2, co spowodowa∏o zmniejszenie wartoÊci nominalnej akcji z 2 z∏
na 1 z∏. Dzieƒ 6 lipca 2000 roku by∏ dniem podzia∏u akcji na GPW w Warszawie, który zosta∏ dokonany przez Krajowy Depozyt Papierów
WartoÊciowych.

** W dniu 20 czerwca 2000 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Softbank S.A. odwo∏a∏o z Zarzàdu Spó∏ki Janusza Boczonia powo∏ujàc jed-
noczeÊnie Adama Pó∏grabi´ na Cz∏onka Zarzàdu. 

Zgodnie z informacjami posiadanymi przez Spó∏k´, ∏àczna liczba i wartoÊç nominalna wszystkich akcji emitenta b´-
dàcych w posiadaniu osób nadzorujàcych na dzieƒ 30 czerwca 2000 roku wynios∏a:

ILOÂå AKCJI* ILOÂå AKCJI* WARTOÂå 
(przed podzia∏em) (po podziale) NOMINALNA*

Stanis∏aw Janiszewski 800 1.600 1.600 z∏
Halina Halber 1.500 3.000 3.000 z∏
Marek Roman 0 0 0 z∏
Mauli Mili Milinda de Alwis Sugunasingha** 1.808 3.616 3.616 z∏
Timothy Gibson** 400 800 800 z∏
Wolfgang Bauer** 0 0 0 z∏
Anna Fornalczyk** 0 0 0 z∏

RAZEM 4.508 9.016 9.016 z∏

* W dniu 4 kwietnia 2000 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Softbank S.A. podj´∏o uchwa∏´ o podwy˝szeniu kapita∏u ak-
cyjnego Spó∏ki, poprzez podwy˝szenie wartoÊci nominalnej akcji z 1,25 z∏ na 2 z∏, w drodze przeniesienia cz´Êci kapita∏u zapasowego na
kapita∏ akcyjny oraz podziale wartoÊci nominalnej akcji w stosunku 1 do 2, co spowodowa∏o zmniejszenie wartoÊci nominalnej akcji z 2 z∏
na 1 z∏. Dzieƒ 6 lipca 2000 roku by∏ dniem podzia∏u akcji na GPW w Warszawie, który zosta∏ dokonany przez Krajowy Depozyt Papierów
WartoÊciowych. 

** W dniu 20 czerwca 2000 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Softbank S.A. odwo∏a∏o z Rady Nadzorczej Spó∏ki Mauli Milli Milinda de
Alwis Sugunasingha oraz Timothy Gibsona, powo∏ujàc jednoczeÊnie Ann´ Fornalczyk i Wolfganga Bauera.

Zgodnie z informacjami posiadanymi przez Spó∏k´ na dzieƒ 30 czerwca 2000 roku, ˝adna z osób zarzàdzajàcych
i nadzorujàcych nie posiada∏a akcji i udzia∏ów w jednostkach grupy kapita∏owej emitenta.
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Akcjonariat Spó∏ki na dzieƒ 30.06.2000 r.

Zgodnie z posiadanymi przez emitenta informacjami na dzieƒ 30 czerwca 2000 r. lista akcjonariuszy posiadajàcych
bezpoÊrednio lub poÊrednio, poprzez podmioty zale˝ne, co najmniej 5% w ogólnej liczbie g∏osów na Walnym Zgromadze-
niu emitenta jest nast´pujàca:

Nazwa akcjonariusza Procentowy Prawo do g∏osowania Prawo do g∏osowania
udzia∏ w na WZA na WZA
kapitale (przed podzia∏em) (po podziale)

Aleksander Lesz 45,66% 3.659.497 g∏osów 7.318.994 g∏osy
The Bank of New York (program GDR-ów) 22,56% 1.808.592 g∏osy 3.617.184 g∏osy

* W dniu 4 kwietnia 2000 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Softbank S.A. podj´∏o uchwa∏´ o podwy˝szeniu kapita∏u akcyj-
nego Spó∏ki, poprzez podwy˝szenie wartoÊci nominalnej akcji z 1,25 z∏ na 2 z∏, w drodze przeniesienia cz´Êci kapita∏u zapasowego na kapita∏
akcyjny oraz podziale wartoÊci nominalnej akcji w stosunku 1 do 2, co spowodowa∏o zmniejszenie wartoÊci nominalnej akcji z 2 z∏ na 1 z∏.
Dzieƒ 6 lipca 2000 roku by∏ dniem podzia∏u akcji na GPW w Warszawie, który zosta∏ dokonany przez Krajowy Depozyt Papierów WartoÊciowych.

Umowy majàce wp∏yw na proporcje posiadanych akcji przez obecnych udzia∏owców

W dniu 2 wrzeÊnia 2000 roku g∏ówny akcjonariusz Softbank S.A. Aleksander Lesz zawar∏ umow´ sprzeda˝y
1.603.000 akcji dajàcych 9,99% kapita∏u akcyjnego i tyle samo g∏osów na WZA z firmà Prokom Software S.A. Cena sprze-
da˝y jednej akcji wynosi 80 z∏. Strony umowy ustali∏y, i˝ sprzeda˝ zostanie wykonana do dnia 2 paêdziernika 2000 roku.

W dniu 4 wrzeÊnia 2000 r. – Aleksander Lesz zawar∏ umow´ sprzeda˝y 800.000 akcji dajàcych 4,99% kapita∏u 
akcyjnego i tyle samo g∏osów na WZA z CA IB Investment Bank. CA IB Investment Bank lub podmioty wskazane przez
CA IB Investment Bank nab´dà:

200.000 akcji Softbank S.A. po cenie 75,50 z∏ za jednà akcj´ oraz 

600.000 akcji Softbank S.A. po cenie 80,00 z∏ za jednà akcj´.

Transakcje zostanà zawarte oko∏o 20 wrzeÊnia 2000 r. jako transakcje pozasesyjne na Gie∏dzie Papierów WartoÊcio-
wych w Warszawie S.A.
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2. SPRAWOZDANIE FINANSOWE SA-PS 2000

KOMISJA PAPIERÓW WARTOÂCIOWYCH I GIE¸D

Skonsolidowany Raport Pó∏roczny SA-PS 2000

(zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 3 i § 46 ust. 8 Rozporzàdzenia Rady Ministrów 

z dnia 22 grudnia 1998 r. – Dz. U. Nr 163, poz. 1160)

(dla emitentów papierów wartoÊciowych o dzia∏alnoÊci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub us∏ugowej)

Za pó∏rocze obejmujàce okres od 01.01.2000 do 30.06.2000                                                   dnia 30 listopada 2000 r.

PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. dnia 10 stycznia 2001 r.

(Podmiot uprawiony do badania) (data wydania oÊwiadczenia)

Raport pó∏roczny skonsolidowany zawiera:

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe

Wst´p Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale w∏asnym

Skonsolidowany Bilans Skonsolidowany Rachunek przep∏ywu Êrodków pieni´˝nych

Skonsolidowany Rachunek zysków i strat Noty objaÊniajàce

Za∏àczniki:

Za∏àcznik 1 – Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdaƒ finansowych (bieg∏ego rewidenta)

Za∏àcznik 2 – Komentarz Zarzàdu

WYBRANE DANE FINANSOWE (pó∏rocze roku bie˝àcego) w tys. z∏ w tys. EURO

I. Przychody netto ze sprzeda˝y produktów, towarów i materia∏ów 143.177 35.116
II. Zysk (strata) na dzia∏alnoÊci operacyjnej 24.052 5.899
III. Zysk (strata) brutto 26.100 6.401
IV. Zysk (strata) netto 16.809 4.123
V. Aktywa (stan na 30.06.2000) 221.900 52.739
VI. Zobowiàzania razem (stan na 30.06.2000) 27.797 6.607

– w tym zobowiàzania krótkoterminowe 26.916 6.397
VII. Kapita∏ w∏asny (stan na 30.06.2000) 183.992 43.730
VIII. Kapita∏ akcyjny (stan na 30.06.2000) 16.031 3.810
IX. Liczba akcji (stan na 30.06.2000) (w szt.) 16.031
X. WartoÊç ksi´gowa na jednà akcj´ (w z∏ / EURO) (stan na 30.06.2000) 11,48 2,73
XI. Zysk (strata) netto na jednà akcj´ zwyk∏à (za 12 m-cy) w z∏ / EURO 1,86 0,45
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PÓ¸ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

WST¢P

a) Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zosta∏o sporzàdzone za okres od 01.01.2000 r.  do 30.06.2000 r.,
a porównywalne dane finansowe obejmujà okres od 01.01.1999 r. do 30.06.1999 r. oraz na dzieƒ 31.12.1999 r.
Jednostkà dominujàcà Grupy Kapita∏owej Softbank S.A.(Grupy) jest spó∏ka SOFTBANK S.A., z siedzibà w Warsza-
wie, ul. 17 Stycznia 72A, która zajmuje si´ dzia∏alnoÊcià doradczà w zakresie oprogramowania i dostarczaniem
oprogramowania zgodnie z klasyfikacjà EKD – 7220.

b) Sprawozdanie finansowe za poprzedni okres podlega∏o przekszta∏ceniu w celu zapewnienia porównalnej prezenta-
cji danych. 

Przekszta∏cenia te nie mia∏y wp∏ywu na sum´ bilansowà ani na wynik finansowy.

Szczegó∏y zosta∏y opisane pod notami: 7e, 13, 26.

Zestawienie i objaÊnienie ró˝nic zamieszczono w dodatkowej nocie objaÊniajàcej.

Konsolidacjà metodà pe∏nà obj´to nast´pujàce spó∏ki zale˝ne od Softbank S.A.:

1. Softbank Serwis Sp. z o.o.*, z siedzibà w Gdaƒsku, ul. Zawiszy Czarnego 18, zajmuje si´ dzia∏alnoÊcià do-
radczà w zakresie oprogramowania i dostarczaniem oprogramowania zgodnie z klasyfikacjà EKD – 7220,
7230. SOFTBANK S.A. na dzieƒ 30 czerwca 2000 roku posiada∏ 100% g∏osów na Walnym Zgromadzeniu
Wspólników. 

*) Od 09.06.2000 roku nazwa spó∏ki Bankowe Systemy Informatyczne Sp. z o.o. zosta∏a zmieniona na Soft-
bank Serwis Sp. z o.o.

2. BitBank Sp. z o.o., z siedzibà w Rzeszowie, ul. Przemys∏owa 13, zajmuje si´ dzia∏alnoÊcià doradczà w zakre-
sie oprogramowania i dostarczaniem oprogramowania zgodnie z klasyfikacjà EKD – 7220, 7230. SOFTBANK
S.A. na dzieƒ 30 czerwca 2000 roku posiada∏ 100% g∏osów na Walnym Zgromadzeniu Wspólników. 

3. OID Sp. z o.o., z siedzibà w Zielonej Górze, ul. KoÊcielna 2, zajmuje si´ dzia∏alnoÊcià doradczà w zakresie
oprogramowania i dostarczaniem oprogramowania zgodnie z klasyfikacjà EKD – 7220. SOFTBANK S.A. na
dzieƒ 30 czerwca 2000 roku posiada∏ 100% g∏osów na Walnym Zgromadzeniu Wspólników. 

4. BPI Sp. z o.o., z siedzibà w Opolu, ul. Damrota 2a, zajmuje si´ dzia∏alnoÊcià doradczà w zakresie oprogramo-
wania i dostarczaniem oprogramowania zgodnie z klasyfikacjà EKD – 7220, 7230. SOFTBANK S.A. na dzieƒ
30 czerwca 2000 roku posiada∏ 100% g∏osów na Walnym Zgromadzeniu Wspólników. 

5. ZUI Novum Sp. z o.o., z siedzibà w ¸om˝y, ul. Spokojna 9A, zajmuje si´ dzia∏alnoÊcià doradczà w zakresie
oprogramowania i dostarczaniem oprogramowania zgodnie z klasyfikacjà EKD – 7220. SOFTBANK S.A. na
dzieƒ 30 czerwca 2000 roku posiada∏ 51% g∏osów na Walnym Zgromadzeniu Wspólników.

6. Sawan Grupa Softbank S.A., z siedzibà w Krakowie, ul. Vetulaniego 1A, zajmuje si´ dzia∏alnoÊcià doradczà
w zakresie oprogramowania i dostarczaniem oprogramowania zgodnie z klasyfikacjà EKD – 7220. SOFTBANK
S.A. na dzieƒ 30 czerwca 2000 roku posiada∏ 51% g∏osów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

7. CRM S.A., z siedzibà w Warszawie, Rynek Nowego Miasta 21/21A/9, zajmuje si´ doradztwem z zakresu za-
rzàdzania i szkolnictwa zgodnie z klasyfikacjà EKD – 804290. SOFTBANK S.A. na dzieƒ 30 czerwca 2000 ro-
ku posiada∏ 75% g∏osów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

8. Saba Grupa Softbank S.A., z siedzibà w Bydgoszczy, ul. Fordoƒska 246, zajmuje si´ dzia∏alnoÊcià doradczà
w zakresie oprogramowania i dostarczaniem oprogramowania zgodnie z klasyfikacjà EKD – 7220. SOFTBANK
S.A. na dzieƒ 30 czerwca 2000 roku posiada∏ 51% g∏osów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

9. Mediabank S.A., z siedzibà w Warszawie, ul. Mokotowska 17, jest agencjà wydawniczo-marketingowà zgodnie
z klasyfikacjà EKD – 2211. SOFTBANK S.A. na dzieƒ 30 czerwca 2000 roku posiada∏ 67% g∏osów na Walnym
Zgromadzeniu Akcjonariuszy. 

10. Polska OnLine Sp.z o.o. z siedzibà w Warszawie, ul. Emaliowa 28, zajmuje si´ doradztwem w zakresie opro-
gramowania i dostarczaniem oprogramowania zgodnie z klasyfikacjà EKD – 7220. SOFTBANK S.A. na dzieƒ
30 czerwca 2000 roku posiada∏ 86% g∏osów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. 

Konsolidacjà metodà praw w∏asnoÊci obj´to jednà spó∏k´ stowarzyszonà z SOFTBANK S.A.:

1. Besta Sp. z o.o., z siedzibà w Warszawie, ul. Sobieskiego 104, jest agentem transferowym zgodnie z klasyfi-
kacjà EKD – 6720. SOFTBANK S.A. na dzieƒ 30 czerwca 2000 roku posiada 33% g∏osów na Walnym Zgroma-
dzeniu Wspólników.
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Przyczyny odstàpienia od konsolidacji spó∏ki Bielpolsoft j.v. oraz spó∏ek zale˝nych od Saba Grupa Softbank S.A. przed-
stawiono w nocie objaÊniajàcej – Dodatkowe noty objaÊniajàce do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

c) Na dzieƒ 31 grudnia 1999 roku oraz na 30 czerwca 2000 roku SOFTBANK S.A. sporzàdza∏ skonsolidowane spra-
wozdanie finansowe. 

d) Zasady i metody rachunkowoÊci

Zasady rachunkowoÊci przyj´te przy sporzàdzaniu sprawozdania finansowego na 30 czerwca 2000 r. sà zgodne
z Ustawà o rachunkowoÊci z 29 wrzeÊnia 1994 r., zwanà dalej Ustawà, która okreÊla mi´dzy innymi zasady ra-
chunkowoÊci jednostek majàcych siedzib´ lub miejsce sprawowania zarzàdu na terytorium Rzeczpospolitej Pol-
skiej. Zapisy ksi´gowe sà prowadzone wed∏ug zasady kosztów historycznych, z wyjàtkiem Êrodków trwa∏ych podle-
gajàcych okresowym aktualizacjom wyceny wed∏ug zasad okreÊlonych w Ustawie. Grupa stosuje metod´ kalkula-
cyjnà pomiaru wyniku finansowego.

Podstawà do sporzàdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego jest dokumentacja konsolidacyjna, któ-
ra obejmuje sprawozdania finansowe jednostek stanowiàcych grup´ kapita∏owà, korekty i wy∏àczenia konsolidacyj-
ne, obliczenia wartoÊci firmy z konsolidacji (rezerwy kapita∏owej z konsolidacji) oraz obliczenia kapita∏ów w∏asnych
akcjonariuszy (udzia∏owców) mniejszoÊciowych. Jednostki obj´te konsolidacjà stosujà jednakowe metody wyceny
i sporzàdzania sprawozdaƒ finansowych. W przypadku, gdy stosowanie jednakowych metod nie zosta∏o zachowa-
ne, odpowiednie korekty naniesiono w dokumentacji konsolidacyjnej.

i) Metody konsolidacji

Jednostki zale˝ne obj´te zosta∏y konsolidacjà metodà pe∏nà. Przy konsolidacji bilansów metodà pe∏nà sumo-
waniu podlegajà odpowiednie pozycje aktywów i pasywów jednostek zale˝nych i jednostki dominujàcej w pe∏-
nej wysokoÊci bez wzgl´du na to, w jakiej cz´Êci jednostka dominujàca jest w∏aÊcicielem jednostki zale˝nej.
Nie podlega sumowaniu koszt nabycia udzia∏ów (akcji) jednostki zale˝nej przez jednostk´ dominujàcà oraz ka-
pita∏y podstawowe jednostek zale˝nych. Po sumowaniu dokonano korekt konsolidacyjnych zgodnie z Ustawà.
Przy konsolidacji rachunku zysków i strat metodà pe∏nà sumowane sà wszystkie odpowiednie pozycje przycho-
dów i kosztów jednostek zale˝nych i jednostki dominujàcej. Pozycje rachunku zysków i strat jednostek zale˝-
nych podlegajà sumowaniu w pe∏nej wysokoÊci bez wzgl´du na to, w jakiej cz´Êci jednostka dominujàca jest
w∏aÊcicielem jednostki zale˝nej. 

Po dokonaniu sumowania dokonano korekt i wy∏àczeƒ konsolidacyjnych zgodnie z Ustawà. Uzyskany w wyni-
ku sumowania zysk netto pomniejszony jest o zysk udzia∏owców (akcjonariuszy) mniejszoÊciowych.

Jednostki stowarzyszone obj´te zosta∏y konsolidacjà metodà praw w∏asnoÊci. W przypadku, gdy wartoÊç bilan-
sowa jednostki stowarzyszonej wycenionej metodà praw w∏asnoÊci zostaje zredukowana do zera ze wzgl´du
na udzia∏ jednostki dominujàcej w stratach jednostki stowarzyszonej, jednostka dominujàca przestaje uwzgl´d-
niaç swój udzia∏ w dalszych stratach jednostki stowarzyszonej, których nie ma obowiàzku ani zamiaru pokry-
waç. Je˝eli jednostka dominujàca zaciàgn´∏a zobowiàzanie lub dokona∏a p∏atnoÊci w imieniu jednostki stowa-
rzyszonej w celu wype∏nienia jej zobowiàzaƒ, które gwarantowa∏a lub co do których si´ zobowiàza∏a w inny spo-
sób, wówczas dodatkowe straty sà uwzgl´dniane w ksi´gach jednostki dominujàcej. Je˝eli nast´pnie jedost-
ka stowarzyszona zacznie wykazywaç zyski, jednostka dominujàca mo˝e zaczàç uwzgl´dniaç swój proporcjo-
nalny udzia∏ w tych zyskach, dopiero gdy ich wartoÊç zrówna si´ z wartoÊcià uprzednio nie uj´tych strat.

ii) Wy∏àczenia konsolidacyjne

Ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego wy∏àczono wszystkie istotne:

1) wzajemne nale˝noÊci i zobowiàzania jednostek obj´tych konsolidacjà,

2) przychody i koszty dotyczàce operacji dokonywanych mi´dzy jednostkami obj´tymi konsolidacjà,

3) niezrealizowane z punktu widzenia grupy kapita∏owej zyski lub straty powsta∏e na operacjach dokonanych
mi´dzy jednostkami obj´tymi konsolidacjà, a zawarte w wartoÊci podlegajàcych konsolidacji aktywów i pa-
sywów, 

4) dywidendy wyp∏acone jednostce dominujàcej.

iii) WartoÊç firmy z konsolidacji i rezerwa kapita∏owa z konsolidacji 

WartoÊç firmy z konsolidacji jest dodatnià ró˝nicà pomi´dzy kosztem nabytych akcji bàdê udzia∏ów w jednost-
kach zale˝nych i stowarzyszonych, a wartoÊcià rynkowà aktywów netto w cz´Êci, w jakiej jednostka dominujà-
ca sta∏a si´ w∏aÊcicielem jednostki zale˝nej lub stowarzyszonej. Powy˝sze wartoÊci ustala si´ przy ka˝dorazo-
wym nabyciu akcji lub udzia∏ów w jednostkach zale˝nych lub stowarzyszonych. 

Od wartoÊci firmy z konsolidacji dokonuje si´ odpisów przez okres 5 lat.
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iv) Przychody i koszty

Przychodem ze sprzeda˝y produktów tj. wyrobów gotowych i us∏ug, oraz towarów tj. sk∏adników majàtkowych
nabytych w celu odsprzeda˝y w stanie nie przetworzonym, jest kwota nale˝na z tego tytu∏u od odbiorcy, 
pomniejszona o nale˝ny podatek od towarów i us∏ug. Momentem sprzeda˝y jest przekazanie produktów lub to-
warów odbiorcy lub odebranie przez niego us∏ugi. 

Koszty sprzedanych produktów i us∏ug sà to koszty wytworzenia tych produktów i us∏ug, które sà wspó∏mier-
ne do przychodów ze sprzeda˝y. WartoÊcià sprzedanych towarów jest wartoÊç nabycia lub zakupu tych towa-
rów, która jest wspó∏mierna do przychodów ze sprzeda˝y. 

Kosztami wytworzenia produktów i us∏ug sà koszty bezpoÊrednie produkcji i uzasadniona cz´Êç kosztów 
poÊrednich produkcji. Pozosta∏e koszty i przychody operacyjne sà to koszty i przychody nie zwiàzane bezpo-
Êrednio z normalnà dzia∏alnoÊcià produkcyjnà, wp∏ywajàce na wynik finansowy. Przychody finansowe sà to na-
le˝ne przychody z operacji finansowych, natomiast koszty finansowe sà to poniesione koszty operacji finanso-
wych. Odsetki, prowizje oraz ró˝nice kursowe dotyczàce inwestycji rozpocz´tych lub zakupów Êrodków trwa∏ych
zwi´kszajà wartoÊç nabycia tych sk∏adników majàtku. 

Obowiàzkowe obcià˝enia wyniku finansowego stanowià podatek dochodowy od osób prawnych wynikajàcy
z deklaracji CIT-2 oraz zrównana z nim rezerwa na przejÊciowà dodatnià ró˝nic´ podatku dochodowego tworzo-
na zgodnie z Ustawà.

v) Majàtek trwa∏y (materialny i niematerialny)

WartoÊci niematerialne i prawne stanowià nabyte prawa oraz koszty rozszerzenia spó∏ki akcyjnej. Do nabytych
praw zalicza si´ prawa nadajàce si´ do gospodarczego wykorzystania o przewidywanym okresie u˝ywania d∏u˝-
szym ni˝ jeden rok, przeznaczone na w∏asne potrzeby jednostki lub do oddania do u˝ytkowania na podstawie
umowy najmu. WartoÊci niematerialne i prawne stanowiàce prawa, wycenia si´ wed∏ug cen nabycia. WartoÊci
niematerialne i prawne wykazywane sà wed∏ug wartoÊci netto (pomniejszonej o dotychczasowe umorzenie). Rze-
czowy majàtek trwa∏y stanowià Êrodki trwa∏e i inwestycje rozpocz´te. Rzeczowy majàtek trwa∏y z wyjàtkiem grun-
tów i inwestycji rozpocz´tych jest wykazywany w wartoÊci netto (pomniejszonej o dotychczasowe umorzenie). 

Do Êrodków trwa∏ych jednostki zalicza si´ równie˝ inwestycje w obcych Êrodkach trwa∏ych, u˝ywanych przez
nià na podstawie umowy najmu, od których jednostka ma prawo dokonywaç odpisów amortyzacyjnych (umo-
rzeniowych). Ârodki trwa∏e podlegajà okresowym aktualizacjom wyceny wed∏ug zasad okreÊlonych w Ustawie.
Przez inwestycje rozpocz´te rozumie si´ ogó∏ poniesionych wydatków pozostajàcych w bezpoÊrednim zwiàzku
z nie zakoƒczonà jeszcze budowà, zakupem, monta˝em. Rzeczowy majàtek trwa∏y wycenia si´ wed∏ug cen na-
bycia lub kosztów wytworzenia inwestycji rozpocz´tej. 

vi) Stawki amortyzacyjne

Odpisów amortyzacyjnych od Êrodków trwa∏ych i wartoÊci niematerialnych i prawnych stanowiàcych nabyte pra-
wa dokonuje si´ na podstawie planu amortyzacji, zawierajàcego stawki i kwoty rocznych odpisów. WysokoÊç
planowanych stawek amortyzacyjnych ustala sama jednostka uwzgl´dniajàc zu˝ycie fizyczne i ekonomiczne
Êrodków trwa∏ych i okres gospodarczej przydatnoÊci praw. Stawki sà okresowo weryfikowane, przy czym rezul-
taty weryfikacji skutkujà poczàwszy od roku, w którym weryfikacj´ przeprowadzono. Odpisy amortyzacyjne na-
liczane sà poczàwszy od pierwszego dnia nast´pujàcego po miesiàcu, w którym poszczególne Êrodki trwa∏e
i wartoÊci niematerialne i prawne zosta∏y przyj´te do u˝ytkowania. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje si´ do
koƒca tego miesiàca, w którym umorzenie zrówna si´ z wartoÊcià brutto lub w którym dany Êrodek trwa∏y lub
wartoÊç niematerialnà i prawnà postawiono w stan likwidacji, sprzedano lub stwierdzono niedobór. Odpisy
amortyzacyjne od Êrodków trwa∏ych, których wartoÊç zaktualizowano zgodnie z Ustawà, oblicza si´ od zaktu-
alizowanej wartoÊci, poczàwszy od miesiàca, w którym aktualizacja zosta∏a zarzàdzona. 

Stawki amortyzacyjne dla podstawowych grup Êrodków trwa∏ych oraz stawki amortyzacyjne dla wartoÊci niema-
terialnych i prawnych stanowiàcych nabyte prawa sà zgodne z Rozporzàdzeniem Ministerstwa Finansów co do
wysokoÊci stawek amortyzacyjnych. Amortyzacja planowa odzwierciedlajàca normalne zu˝ycie Êrodków trwa-
∏ych i wartoÊci niematerialnych i prawnych obcià˝a koszty dzia∏alnoÊci.

vii) Wycena aktywów i pasywów wyra˝onych w walutach

Na dzieƒ bilansowy ujmuje si´ wyra˝one w walutach obcych sk∏adniki aktywów i pasywów po obowiàzujàcym
w tym dniu Êrednim kursie ustalonym dla danej waluty przez Prezesa NBP. W ciàgu roku obrotowego ujmuje
si´ w ksi´gach rachunkowych wyra˝one w walutach obcych transakcje dotyczàce rozrachunków z kontrahen-
tami po kursie kupna lub sprzeda˝y dewiz banku, z którego us∏ug korzysta jednostka. Zrealizowane ró˝nice
kursowe powstajàce mi´dzy dniem zaksi´gowania i rozliczenia transakcji uj´te sà w kosztach finansowych
i przychodach finansowych. W zwiàzku z wycenà na dzieƒ bilansowy nale˝noÊci i zobowiàzaƒ wyra˝onych
w walutach obcych, nadwy˝k´ ujemnych nie zrealizowanych ró˝nic kursowych nad dodatnimi, dotyczàcà jed-
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nej waluty, zalicza si´ do kosztów finansowych. Nadwy˝k´ dodatnich nie zrealizowanych ró˝nic kursowych
nad ujemnymi zalicza si´ do przychodów przysz∏ych okresów.

viii) Finansowy majàtek trwa∏y, nale˝noÊci, zapasy i Êrodki pieni´˝ne

Finansowy majàtek trwa∏y

Do finansowego majàtku trwa∏ego zalicza si´ udzia∏y, akcje i inne papiery wartoÊciowe nabyte przez jednost-
k´ w celu zatrzymania ich jako lokaty. Lokatami sà udzia∏y i akcje s∏u˝àce do trwa∏ego wywierania wp∏ywu na
interesy innej jednostki, a tak˝e inne d∏ugoterminowe papiery wartoÊciowe, których termin wykupu przypada
co najmniej po up∏ywie jednego roku od dnia bilansowego. Udzia∏y, akcje i inne papiery wartoÊciowe nabyte
przez jednostk´ w celu ich utrzymania sà wykazywane w wartoÊci netto (pomniejszonej o odpisy aktualizujà-
ce). Sk∏adniki finansowego majàtku trwa∏ego wycenia si´ w cenach ich nabycia. 

Nale˝noÊci

Nale˝noÊci d∏ugoterminowe sà to nale˝noÊci, których okres sp∏aty na dzieƒ bilansowy jest d∏u˝szy ni˝ jeden
rok. Nale˝noÊci krótkoterminowe sà to nale˝noÊci, których okres sp∏aty na dzieƒ bilansowy jest krótszy ni˝ je-
den rok. Nale˝noÊci i roszczenia wykazywane sà w wartoÊci netto (pomniejszonej o rezerwy). 

Nale˝noÊci wycenia si´ w kwocie wymagajàcej zap∏aty. Nale˝noÊci podlegajà aktualizacji wyceny poprzez two-
rzenie rezerw do wysokoÊci nie pokrytej gwarancjà lub innym zabezpieczeniem. Rezerwy tworzy si´ uwzgl´d-
niajàc stopieƒ ryzyka, jaki wià˝e si´ z danà nale˝noÊcià. Rezerwy na nale˝noÊci tworzy si´ w ci´˝ar pozosta-
∏ych kosztów operacyjnych, a je˝eli dotyczy∏yby po˝yczek lub odsetek – w ci´˝ar kosztów finansowych. Utrata
wartoÊci nale˝noÊci spowodowana przedawnieniem, nieÊciàgalnoÊcià lub umorzeniem powoduje spisanie na-
le˝noÊci w ci´˝ar pozosta∏ych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych lub rezerw, jeÊli wczeÊniej zosta∏y
utworzone. 

Zapasy

Zapasy rzeczowych sk∏adników majàtku obrotowego mogà stanowiç materia∏y, towary, produkty gotowe, pó∏fa-
brykaty oraz produkcja w toku. Zapasy sà wykazywane w wartoÊci netto (pomniejszonej o odpisy aktualizujàce).
Zapasy wycenia si´ wed∏ug rzeczywistych cen nabycia, zakupu lub kosztach ich wytworzenia nie wy˝szych od
cen sprzeda˝y netto. Wycena rozchodu zapasów nast´puje wed∏ug zasady „pierwsze przysz∏o – pierwsze 
wysz∏o”. W przypadku, gdy zapasy utraci∏y swojà wartoÊç u˝ytkowà, przekraczajà potrzeby jednostki, podlegajà
wahaniom kursów gie∏dowych lub obni˝ce cen spowodowanej konkurencjà, a tak˝e gdy zalegajà d∏u˝ej ni˝ 
jeden rok na skutek braku zbytu, ceny nabycia, zakupu lub koszt wytworzenia obni˝a si´ do ceny sprzeda˝y net-
to. Odpisy aktualizujàce wartoÊç zapasów obcià˝ajà pozosta∏e koszty operacyjne. 

Papiery wartoÊciowe przeznaczone do obrotu

Do papierów wartoÊciowych przeznaczonych do obrotu zalicza si´ zakupione celem odsprzeda˝y akcje, obliga-
cje, bony skarbowe, a tak˝e czeki i weksle obce p∏atne w okresie d∏u˝szym ni˝ 3 miesiàce od daty ich wysta-
wienia. Do tej grupy papierów wartoÊciowych zalicza si´ tak˝e d∏u˝ne papiery reprezentujàce wierzytelnoÊci
pieni´˝ne uwarunkowane przez zaistnienie zdarzeƒ losowych. Papiery wartoÊciowe przeznaczone do obrotu wy-
cenia si´ w cenach nabycia lub zakupu nie wy˝szych od ich cen sprzeda˝y netto. Ró˝nic´ mi´dzy ich cenà na-
bycia lub zakupu a cenà sprzeda˝y netto ksi´guje si´ w ci´˝ar kosztów finansowych. Ewentualny póêniejszy
wzrost cen papierów wartoÊciowych przeznaczonych do obrotu nie powoduje przywrócenia ich wartoÊci do ce-
ny nabycia lub zakupu. Zysk i odsetki zostajà ujawnione w momencie sprzeda˝y tych papierów wartoÊciowych.
Udzia∏y i akcje w∏asne wycenia si´ w cenie nabycia nie wy˝szej od ceny nominalnej. D∏u˝ne papiery wartoÊcio-
we wycenia si´ na dzieƒ bilansowy w cenach sprzeda˝y. 

Ârodki pieni´˝ne

Ârodki pieni´˝ne obejmujà pieniàdze oraz jednostki pieni´˝ne (rozrachunkowe) krajowe i zagraniczne w gotów-
ce, na rachunkach bankowych lub w formie lokat pieni´˝nych, czeki i weksle obce p∏atne w okresie do 3 mie-
si´cy od daty ich wystawienia. Ârodki pieni´˝ne wycenia si´ w wartoÊci nominalnej.

Ârodki pieni´˝ne na rachunkach bankowych lub w formie lokat pieni´˝nych wykazuje si´ z doliczonymi odset-
kami. Odsetki te dolicza si´ na dobro przychodów finansowych. Odsetki od Êrodków Zak∏adowego Funduszu
Âwiadczeƒ Socjalnych (ZFÂS) zwi´kszajà ten fundusz. Wykazywanie obcych czeków i weksli w wartoÊci nomi-
nalnej powoduje ksi´gowanie dyskonta tych papierów wartoÊciowych na dobro przychodów finansowych w mo-
mencie otrzymania tych dokumentów. 

ix) Rozliczenia mi´dzyokresowe i przychody przysz∏ych okresów

Do czynnych rozliczeƒ mi´dzyokresowych zalicza si´ wydatki lub zu˝ycie sk∏adników majàtkowych dotyczàce
póêniejszych okresów ni˝ ten, w którym je poniesiono. Do czynnych rozliczeƒ mi´dzyokresowych zalicza si´ tak-
˝e ró˝nic´ pomi´dzy umownà wartoÊcià otrzymanych sk∏adników majàtkowych a wy˝szà od nich wartoÊcià 
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zobowiàzania za nie. Ró˝nica ta jest dopisywana w ci´˝ar kosztów finansowych w równych ratach w ciàgu okre-
su, na jaki zaciàgni´to zobowiàzanie. Do biernych rozliczeƒ mi´dzyokresowych zalicza si´ ÊciÊle oznaczone
Êwiadczenia przyj´te przez jednostk´, lecz jeszcze nie stanowiàce zobowiàzania oraz prawdopodobne koszty,
których kwota bàdê data powstania zobowiàzania z ich tytu∏u nie sà jeszcze znane. Odpisy czynnych i biernych
rozliczeƒ mi´dzyokresowych nast´pujà stosownie do up∏ywu czasu lub wielkoÊci Êwiadczenia. Do przychodów
przysz∏ych okresów zalicza si´ zap∏acone z góry Êwiadczenia jeszcze nie wykonane, je˝eli Êwiadczenia te zo-
sta∏y zafakturowane, dodatnie saldo nie zrealizowanych ró˝nic kursowych oraz kwoty podwy˝szajàce nale˝no-
Êci lub roszczenia do czasu ich otrzymania, rozliczenia i odpisania.

x) Kapita∏y w∏asne

Kapita∏y w∏asne stanowià kapita∏y tworzone przez jednostk´ zgodnie z obowiàzujàcym prawem, tj. w∏aÊciwymi
ustawami, statutem lub umowà. Do kapita∏ów w∏asnych zaliczane sà tak˝e nie podzielone zyski. Kapita∏ ak-
cyjny jednostki wykazany jest w wysokoÊci zgodnej ze statutem oraz wpisem do rejestru handlowego wed∏ug
wartoÊci nominalnej. Zadeklarowane, lecz nie wniesione wk∏ady stanowià nale˝noÊci jednostki i sà wykazywa-
ne jako nale˝ne, lecz nie wniesione wp∏aty na poczet kapita∏u. Kapita∏ rezerwowy z aktualizacji wyceny uzna-
je si´ ró˝nicà mi´dzy wartoÊcià netto Êrodków trwa∏ych przed i po aktualizacji dokonanej zgodnie z Ustawà. 

Kapita∏ ten przedstawia zmian´ wartoÊci netto Êrodków trwa∏ych wykazanych w aktywach na skutek przepro-
wadzonych aktualizacji wyceny. Ró˝nice z aktualizacji wyceny w momencie rozchodu danego Êrodka trwa∏ego
(sprzedania, oddania, likwidacji bàdê uznania za niedobór) przenosi si´ na kapita∏ zapasowy. Kapita∏ zapaso-
wy zwi´kszajà odpisy z zysku netto co najmniej 8% zysku netto, do momentu gdy nie osiàgnie on 1/3 warto-
Êci kapita∏u akcyjnego. Nadwy˝ki osiàgni´te przy sprzeda˝y akcji powy˝ej ich wartoÊci nominalnej, pozosta∏e
po pokryciu kosztów emisji akcji, zwi´kszajà kapita∏ zapasowy. 

Dop∏aty do kapita∏ów uchwalone przez akcjonariuszy zwi´kszajà kapita∏ zapasowy dopóty, dopóki nie b´dà u˝y-
te w sposób uzasadniajàcy ich odpisanie. Wynik finansowy roku obrotowego stanowi zysk wynikajàcy z rachun-
ku zysków i strat. Zysk netto uwzgl´dnia zobowiàzanie z tytu∏u podatku dochodowego od osób prawnych.

Pozycje kapita∏u w∏asnego jednostki zale˝nej inne ni˝ kapita∏ podstawowy, w cz´Êci w jakiej jednostka domi-
nujàca jest w∏aÊcicielem jednostki zale˝nej, dodano do odpowiednich pozycji kapita∏ów w∏asnych jednostki do-
minujàcej. Do kapita∏u w∏asnego grupy w∏àczono tylko te cz´Êci kapita∏ów w∏asnych jednostek zale˝nych, któ-
re powsta∏y po dniu nabycia udzia∏ów (akcji) przez jednostk´ dominujàcà. W szczególnoÊci chodzi tu o przyrost
lub zmniejszenie kapita∏ów z tytu∏u osiàgni´tego wyniku finansowego oraz aktualizacji wyceny. Na skonsolido-
wany zysk/strat´ netto jednostek grupy kapita∏owej obj´tych konsolidacjà sk∏ada si´ zysk/strata netto jed-
nostki dominujàcej oraz zysk/strata netto jednostek zale˝nych i stowarzyszonych w cz´Êci, w jakiej jednostka
dominujàca jest w∏aÊcicielem ka˝dej jednostki zale˝nej.

xi) Kapita∏ w∏asny udzia∏owców mniejszoÊciowych

Kapita∏ udzia∏owców mniejszoÊciowych ustala si´ jako sum´ cz´Êci kapita∏ów w∏asnych jednostek zale˝nych
obj´tych konsolidacjà pe∏nà, które nale˝à do innych udzia∏owców ani˝eli jednostki wchodzàce w sk∏ad Grupy
i obj´te konsolidacjà. Zysk/strata netto jednostek zale˝nych w cz´Êci nale˝àcej do udzia∏owców innych ni˝ jed-
nostki wchodzàce w sk∏ad Grupy stanowi zysk/strat´ akcjonariuszy mniejszoÊciowych. 

xii) Rezerwy

Rezerwy obejmujà rezerwy na znane ryzyko, gro˝àce straty oraz skutki innych zdarzeƒ, je˝eli informacja o nich
jest wiarygodnie uzasadniona, a miarodajny szacunek jest mo˝liwy. Rezerwy na przewidywane straty obcià˝a-
jà pozosta∏e koszty operacyjne lub koszty operacji finansowych. Kwoty podwy˝szajàce nale˝noÊci i roszczenia
ksi´gowane sà na dobro przychodów przysz∏ych okresów. Dodatnia przejÊciowa ró˝nica spowodowana odmien-
noÊcià momentu uznania przychodu za osiàgni´ty lub kosztu za poniesiony w myÊl Ustawy i przepisów podat-
kowych zalicza si´ do obowiàzkowych obcià˝eƒ wyniku finansowego netto, ujemna przejÊciowa ró˝nica nie jest
wykazywana w sprawozdaniach Grupy.

xiii) Zobowiàzania i fundusze specjalne

Zobowiàzania d∏ugoterminowe sà to zobowiàzania, których okres sp∏aty na dzieƒ bilansowy jest d∏u˝szy ni˝ je-
den rok. Zobowiàzania krótkoterminowe sà to zobowiàzania, których okres sp∏aty na dzieƒ bilansowy jest krót-
szy ni˝ jeden rok. Zobowiàzania wykazuje si´ w kwocie wymagajàcej zap∏aty, tj. ∏àcznie z odsetkami przypada-
jàcymi do zap∏aty na dzieƒ bilansowy, chyba ˝e wierzyciel poinformowa∏ d∏u˝nika, ˝e rezygnuje z odsetek za
zw∏ok´. Odsetki te ksi´gowane sà w ci´˝ar kosztów operacji finansowych. Zobowiàzania przedawnione lub
umorzone zwi´kszajà pozosta∏e przychody operacyjne lub przychody finansowe. 

G∏ównym sk∏adnikiem funduszy specjalnych jest ZFÂS. ZFÂS powsta∏ z przekszta∏cenia na 1 stycznia 1994 r.
Zak∏adowego Funduszu Socjalnego i Zak∏adowego Funduszu Mieszkaniowego. ZFÂS zwi´kszajà odpisy odno-
szone w ci´˝ar kosztów dzia∏alnoÊci, wed∏ug zasad okreÊlonych w Ustawie o ZFÂS, a tak˝e odsetki od Êrod-
ków pieni´˝nych i po˝yczek udzielonych z tego funduszu.



e) W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym na 30 czerwca 2000 rok obj´to konsolidacjà aktywa, pasywa oraz
wyniki nast´pujàcych spó∏ek (za okres obj´ty konsolidacjà):

1. Softbank Serwis Sp. z o.o. – 100% udzia∏ów i g∏osów w spó∏ce

– przychody ze sprzeda˝y netto 486 tys. z∏, 

– suma bilansowa 468 tys. z∏, 

– strata netto 354 tys. z∏.

2. OID Sp. z o.o. – 100% udzia∏ów i g∏osów w spó∏ce

– przychody ze sprzeda˝y netto 1.818 tys. z∏, 

– suma bilansowa 3.207 tys. z∏, 

– zysk netto 117 tys. z∏.

3. BitBank Sp. z o.o. – 100% udzia∏ów i g∏osów w spó∏ce

– przychody ze sprzeda˝y netto 3.038 tys. z∏, 

– suma bilansowa 3.489 tys. z∏, 

– strata netto 112 tys. z∏.

4. BPI Sp. z o.o. – 100% udzia∏ów i g∏osów w spó∏ce

– przychody ze sprzeda˝y netto 2.613 tys. z∏, 

– suma bilansowa 2.693 tys. z∏, 

– zysk netto 434 tys. PLN.

5. CRM S.A. – 75% udzia∏ów i g∏osów w spó∏ce 

– przychody ze sprzeda˝y netto 1.114 tys. z∏, 

– suma bilansowa 1.338 tys. z∏, 

– strata netto 288 tys. z∏.

6. ZUI Novum Sp. z o.o. – 51% udzia∏ów i g∏osów w spó∏ce 

– przychody ze sprzeda˝y netto 6.391 tys. z∏, 

– suma bilansowa 3.581 tys. z∏, 

– zysk netto 841 tys. z∏.

7. Sawan Grupa Softbank S.A. – 51% udzia∏ów i g∏osów w spó∏ce 

– przychody ze sprzeda˝y netto 3.366 tys. z∏, 

– suma bilansowa 1.938 tys. z∏, 

– zysk netto 167 tys. z∏.

8. Saba Grupa Softbank S.A. – 51% udzia∏ów i g∏osów w spó∏ce 

– przychody ze sprzeda˝y netto 2.769 tys. z∏, 

– suma bilansowa 2.017 tys. z∏, 

– zysk netto 73 tys. z∏.

9. Mediabank S.A. – 67% udzia∏ów i g∏osów w spó∏ce

– przychody ze sprzeda˝y netto 1.827 tys. z∏, 

– suma bilansowa 1.942 tys. z∏, 

– strata netto 3 tys. z∏.

10. Polska OnLine Sp. z o.o. 86% udzia∏ów i g∏osów w spó∏ce

– przychody ze sprzeda˝y netto 1.633 tys. z∏, 

– suma bilansowa 3.333 tys. z∏, 

– strata netto 781 tys. z∏.
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11. Besta Sp. z o.o. – 33% udzia∏ów i g∏osów w spó∏ce

– przychody ze sprzeda˝y netto 4.459 tys. z∏, 

– suma bilansowa 14.453 tys. z∏, 

– strata netto 2.104 tys. z∏.

Dane powy˝sze ró˝nià si´ nieznacznie od uprzednio ujawnionych i opublikowanych w raporcie pó∏rocznym 
SA-P 2000 SOFTBANK S.A. Informacje przedstawione w raporcie SA-P 2000 oparte zosta∏y o wst´pne dane finan-
sowe spó∏ek Grupy Softbank S.A.

Nie konsolidowano (przyczyny odstàpienia od konsolidacji podano w dodatkowych notach objaÊniajàcych do spra-
wozdania finansowego):

1. Bielpolsoft, 85% udzia∏ów i g∏osów w spó∏ce, brak danych finansowych.

2. Spó∏ek zale˝nych od Saba Grupa Softbank S.A.: PIW „Coral” Sp. z o.o. z siedzibà w ¸odzi oraz PI „Saba Servi-
ce” Sp. z o.o. z siedzibà w Barlinku.

f) W przedstawionym sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych nie dokonano ˝adnych korekt
wynikajàcych z zastrze˝eƒ w opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdaƒ finansowych za lata poprzed-
nie, z powodu braku zastrze˝eƒ.

g) Sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe zawierajà dane dotyczàce przedsi´biorstwa emitenta,
spó∏ek zale˝nych i stowarzyszonych. 

SOFTBANK S.A. nie posiada wewn´trznych jednostek organizacyjnych sporzàdzajàcych oddzielne sprawozdania
finansowe.

h) W prezentowanym sprawozdaniu finansowym za okres od 01.01.2000 r. do 30.06.2000 r. zastosowano Polskie
Standardy RachunkowoÊci (PSR). Standardy te ró˝nià si´ od Mi´dzynarodowych Standardów RachunkowoÊci
(MSR). Poni˝ej przedstawiono g∏ówne obszary ró˝nic.

1. Sposób uj´cia kosztów emisji akcji.

PSR zobowiàzuje do zaliczenia kosztów emisji akcji do wartoÊci niematerialnych i prawnych i rozliczenie przez
okres do 5 lat w formie umorzenia tych˝e wartoÊci. MSR koszty emisji kwalifikuje jako pomniejszenie warto-
Êci kapita∏u uzyskanego ze sprzeda˝y akcji powy˝ej ich wartoÊci nominalnej.

2. Sposób uj´cia dywidendy.

PSR zezwala na zaliczenie dywidendy do przychodów w momencie otrzymania Êrodków pieni´˝nych (zasada
kasowa). MSR kwalifikuje dywidend´ do przychodów w momencie ustalenia prawa do dywidendy (zasada me-
moria∏owa).

3. Przeszacowywanie Êrodków trwa∏ych.

Zgodnie z PSR cz´Êç Êrodków trwa∏ych zakupionych przed 09.1994 r. podlega∏a przeszacowaniu zgodnie z wy-
tycznymi Ministerstwa Finansów. MSR stanowi, ˝e Êrodki trwa∏e, które podlega∏y przeszacowaniu w przesz∏o-
Êci powinny byç regularnie przeszacowywane do cen rynkowych, a przeszacowywaniu powinny podlegaç wszyst-
kie elementy z danej grupy Êrodków trwa∏ych.

4. RachunkowoÊç w warunkach hiperinflacji.

MSR zawiera szczegó∏owe wytyczne dotyczàce wyceny aktywów i pasywów w warunkach hiperinflacji. PSR opie-
ra si´ na zasadzie kosztów historycznych oraz aktualizacji wyceny (Êrodki trwa∏e). Zastosowanie standardu do-
tyczàcego hiperinflacji spowodowa∏oby innà wycen´ majàtku trwa∏ego i kapita∏ów w∏asnych.

5. Podatek dochodowy odroczony.

MSR nr 12 pkt 24 wymaga, aby spó∏ka wykazywa∏a w aktywach bilansowych ujemnà ró˝nic´ z tytu∏u odroczo-
nego podatku dochodowego, je˝eli jego realizacja w przysz∏oÊci jest zapewniona, PSR dopuszczajà mo˝liwoÊç
nietworzenia powy˝szego aktywa bilansowego.

6. WartoÊç firmy powstajàca w wyniku przej´cia.

MSR nr 22 pkt 42 okreÊla okres amortyzacji wartoÊci firmy z wyceny do 20 lat od dnia przej´cia spó∏ki. PSR
pozwalajà amortyzowaç wartoÊç firmy z wyceny do 5 lat.
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SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. z∏

stan na dzieƒ Nota 1 pó∏rocze/2000 1999 1 pó∏rocze/1999

AKTYWA 
I. Majàtek trwa∏y 67.284 58.006 58.754

1. WartoÊci niematerialne i prawne 1 13.885 15.047 16.073 
2. WartoÊç firmy z konsolidacji 2 19.442 9.914 9.046 
3. Rzeczowy majàtek trwa∏y 3 30.846 29.331 28.178 
4. Finansowy majàtek trwa∏y, w tym: 4 2.861 3.463 5.457 

– akcje i udzia∏y w jednostkach obj´tych 
konsolidacjà metodà praw w∏asnoÊci 2.808 3.410 5.370 

5. Nale˝noÊci d∏ugoterminowe 5 250 251 – 
II. Majàtek obrotowy 133.242 143.613 139.883 

1. Zapasy 6 3.668 4.568 4.308 
2. Nale˝noÊci krótkoterminowe 7 52.451 47.693 38.432 
3. Akcje (udzia∏y) w∏asne do zbycia 8 – – – 
4. Papiery wartoÊciowe przeznaczone do obrotu 9 65.230 52.166 55.315 
5. Ârodki pieni´˝ne 10 11.893 39.186 41.828 

III. Rozliczenia mi´dzyokresowe 11 21.374 19.743 16.094 
1. Z tytu∏u odroczonego podatku dochodowego – – – 
2. Pozosta∏e rozliczenia mi´dzyokresowe 21.374 19.743 16.094 

Aktywa, razem 221.900 221.362 214.731 

PASYWA
I. Kapita∏ w∏asny 183.992 176.700 163.637 

1. Kapita∏ akcyjny 12 16.031 10.019 10.019 
2. Nale˝ne wp∏aty na poczet kapita∏u akcyjnego (wielkoÊç ujemna) – – – 
3. Kapita∏ zapasowy 13 151.038 119.088 119.052 
4. Kapita∏ rezerwowy z aktualizacji wyceny 114 114 150 
5. Pozosta∏e kapita∏y rezerwowe 14 – – – 
6. Ró˝nice kursowe z przeliczenia 

oddzia∏ów (zak∏adów) zagranicznych – – – 
7. Ró˝nice kursowe z konsolidacji – – – 
8. Nie podzielony zysk lub nie pokryta strata z lat ubieg∏ych 15 – – – 
9. Zysk (strata) netto 16.809 47.479 34.416 

II. Rezerwa kapita∏owa z konsolidacji 16 – – – 
III. Kapita∏ w∏asny akcjonariuszy (udzia∏owców) mniejszoÊciowych 17 2.400 2.163 1.168 
IV. Rezerwy 26 – 3.808

1. Rezerwy na podatek dochodowy 18 – – – 
2. Pozosta∏e rezerwy 19 26 – 3.808 

V. Zobowiàzania 27.797 29.011 26.065 
1. Zobowiàzania d∏ugoterminowe 20 881 802 – 
2. Zobowiàzania krótkoterminowe 21 26.916 28.209 26.065 

VI. Rozliczenia mi´dzyokresowe i przychody przysz∏ych okresów 22 7.685 13.488 20.053 

Pasywa, razem 221.900 221.362 214.731 

WartoÊç ksi´gowa 183.992 176.700 163.637 

Liczba akcji (*) 16.031 16.031 16.031 

WartoÊç ksi´gowa na jednà akcj´ (w z∏) 23 11,48 11,02 10,21 

Przewidywana liczba akcji (*) 16.431 16.431 16.431 

Rozwodniona wartoÊç ksi´gowa na jednà akcj´ (w z∏) 23 11,20 10,75 9,96 

(*) W dniu 4 kwietnia 2000 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SOFTBANK S.A. podj´∏o uchwa∏y o podniesieniu kapita-
∏u akcyjnego Spó∏ki, poprzez podwy˝szenie wartoÊci nominalnej akcji z 1,25 z∏ na 2 z∏, w drodze przeniesienia cz´Êci kapita∏u zapasowe-
go na kapita∏ akcyjny oraz podziale wartoÊci nominalnej akcji w stosunku 1 do 2, co spowodowa∏o zmniejszenie wartoÊci nominalnej 
akcji z 2 z∏ na 1 z∏.
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Podwy˝szenie kapita∏u akcyjnego Spó∏ki oraz podzia∏ akcji zosta∏y zarejestrowane przez Sàd Rejestrowy odpowiednio
w dniu 12 maja 2000 roku i dniu 8 czerwca 2000 roku. Dzieƒ 6 lipca 2000 roku by∏ dniem podzia∏u akcji na GPW w War-
szawie. W celu zapewnienia porównywalnoÊci wartoÊci ksi´gowej na jednà akcj´ oraz rozwodnionej wartoÊci na jednà ak-
cj´ liczb´ akcji oraz przewidywanà liczb´ akcji za poprzedni okres podano uwzgl´dniajàc powy˝szà zmian´.

„Liczba akcji” po podziale wynosi 16.030.600, zaÊ „WartoÊç ksi´gowa na jednà akcj´” na dzieƒ 30.06.2000 r.,
31.12.1999 r. i na 30.06.1999 roku wynosi odpowiednio: 11,48 z∏, 11,02 z∏ i 10,21 z∏. „Rozwodniona wartoÊç ksi´go-
wa na jednà akcj´” wynosi odpowiednio: 11,20 z∏, 10,75 z∏ i 9,96 z∏. 

W opublikowanych sprawozdaniach finansowych za poprzedni okres „Liczba akcji” oraz „Przewidywana liczba akcji”
wynosi∏a: 8.015.300.

Zobowiàzania pozabilansowe w tys. z∏

stan na dzieƒ 1 pó∏rocze/2000 1999 1 pó∏rocze/1999

a) ∏àczna wartoÊç udzielonych gwarancji i por´czeƒ 6 250 – 
– na rzecz jednostek zale˝nych – 250 – 
– na rzecz jednostek stowarzyszonych – – – 
– na rzecz jednostki dominujàcej – – – 
– na rzecz innych jednostek 6 – – 

b) pozosta∏e zobowiàzania pozabilansowe (z tytu∏u) 7.575 8.346 238 
– wp∏ata na kapita∏ akcyjny Internsoft S.A. 100 – – 
– wp∏ata na kapita∏ akcyjny Net2Net S.A. 100 – – 
– zakup udzia∏ów w IDS S.A. 4.916 – – 
– zakup udzia∏ów w PDI Sp. z o.o. 2.200 – – 
– zakup akcji w PBE S.A. 99 – – 
– koprodukcja filmu z wytwórnià Zespó∏ Filmowy „TOR” 160 280 – 
– zakup udzia∏ów w Saba Sp. z o.o. – – 238
– zakup udzia∏ów w Polska OnLine – 8.066 –

Zobowiàzania pozabilansowe, razem 7.581 8.596 238 



SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w tys. z∏

za okres 1 pó∏rocze/2000 1 pó∏rocze/1999

I. Przychody netto ze sprzeda˝y produktów, towarów i materia∏ów 143.177 182.580 
1. Przychody netto ze sprzeda˝y produktów 24 51.513 55.052 
2. Przychody netto ze sprzeda˝y towarów i materia∏ów 25 91.664 127.528 

II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materia∏ów 96.377 115.466 
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 26 36.858 20.714 
2. WartoÊç sprzedanych towarów i materia∏ów 59.519 94.752 

III. Zysk (strata) brutto na sprzeda˝y (I-II) 46.800 67.114 
IV. Koszty sprzeda˝y 1.469 – 
V. Koszty ogólnego zarzàdu 21.248 15.030 
VI. Zysk (strata) na sprzeda˝y (III-IV-V) 24.083 52.084 
VII. Pozosta∏e przychody operacyjne 27 738 741 
VIII. Pozosta∏e koszty operacyjne 28 769 360 
IX. Zysk (strata) na dzia∏alnoÊci operacyjnej (VI+VII-VIII) 24.052 52.465 
X. Przychody z akcji i udzia∏ów w innych jednostkach 29 – – 
XI. Przychody z pozosta∏ego finansowego majàtku trwa∏ego 30 – – 
XII. Pozosta∏e przychody finansowe 31 5.510 4.242 
XIII. Koszty finansowe 32 1.585 1.461 
XIV. Zysk (strata) na dzia∏alnoÊci gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) 27.977 55.246
XV. Wynik zdarzeƒ nadzwyczajnych (XV.1. – XV.2.) 3 (1)

1. Zyski nadzwyczajne 33 5 – 
2. Straty nadzwyczajne 34 (2) (1)

XVI. Odpis wartoÊci firmy z konsolidacji 1.880 610
XVII. Odpis rezerwy kapita∏owej z konsolidacji – – 
XVIII. Zysk (strata) brutto 26.100 54.635 
XIX. Podatek dochodowy 35 8.241 19.073 
XX. Pozosta∏e obowiàzkowe zmniejszenia zysku (zwi´kszenia straty) 36 – – 
XXI. Udzia∏ w zyskach (stratach) jednostek obj´tych konsolidacjà

metodà praw w∏asnoÊci (702) (1.041)
XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udzia∏owców) mniejszoÊciowych (348) (105)
XXIII. Zysk (strata) netto 37 16.809 34.416 

Zysk (strata) netto (za 12 miesi´cy) 29.872 51.002 

Ârednia wa˝ona liczba akcji zwyk∏ych 16.031 16.031 

Zysk (strata) na jednà akcj´ zwyk∏à (w z∏) 1,86 3,18 

Ârednia wa˝ona przewidywana liczba akcji zwyk∏ych 16.431 16.431 

Rozwodniony zysk (strata) na jednà akcj´ zwyk∏à (w z∏) 1,82 3,10 

W dniu 4 kwietnia 2000 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy SOFTBANK S.A. podj´∏o uchwa∏y
o podniesieniu kapita∏u akcyjnego Spó∏ki, poprzez podwy˝szenie wartoÊci nominalnej akcji z 1,25 z∏ na 2 z∏, w drodze
przeniesienia cz´Êci kapita∏u zapasowego na kapita∏ akcyjny oraz podziale wartoÊci nominalnej akcji w stosunku 1 do 2,
co spowodowa∏o zmniejszenie wartoÊci nominalnej akcji z 2 z∏ na 1 z∏.

Podwy˝szenie kapita∏u akcyjnego Spó∏ki oraz podzia∏ akcji zosta∏y zarejestrowane przez Sàd Rejestrowy odpowiednio
w dniu 12 maja 2000 roku i dniu 8 czerwca 2000 roku. Dzieƒ 6 lipca 2000 roku by∏ dniem podzia∏u akcji na GPW w War-
szawie. W celu zapewnienia porównywalnoÊci „Âredniej wa˝onej liczby akcji zwyk∏ych” oraz „Âredniej wa˝onej przewidy-
wanej liczby akcji zwyk∏ych” liczb´ akcji za poprzedni okres podano uwzgl´dniajàc powy˝szà zmian´.

„Ârednia wa˝ona liczba akcji” wynosi 16.030.600, zaÊ „Zysk na jednà akcj´” za pierwsze pó∏rocze 2000 r.i pierw-
sze pó∏rocze 1999 r. wynosi odpowiednio: 1,86 z∏ i 3,18 z∏. „Rozwodniony zysk na jednà akcj´” wynosi odpowiednio:
1,82 z∏ i 3,10 z∏.

W opublikowanych sprawozdaniach finansowych za poprzedni okres „Liczba akcji” oraz „Przewidywana liczba akcji”
wynios∏a 8.015.300.
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ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE W¸ASNYM w tys. z∏

za okres 1 pó∏rocze/2000 1 pó∏rocze/1999

I. Stan kapita∏u w∏asnego na poczàtek okresu (BO) 176.700 137.268 
a) zmiany przyj´tych zasad (polityki) rachunkowoÊci – – 
b) korekty b∏´dów zasadniczych – – 

I.a. Stan kapita∏u w∏asnego na poczàtek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 176.700 137.268 
1. Stan kapita∏u akcyjnego na poczàtek okresu 10.019 10.019 

1.1. Zmiany stanu kapita∏u akcyjnego 6.012 – 
a) zwi´kszenia (z tytu∏u) 6.012 – 
– emisji akcji – – 
– zwi´kszenie wartoÊci nominalnej akcji przez przeniesienie 

kapita∏u zapasowego na kapita∏ akcyjny 6.012 – 
b) zmniejszenia (z tytu∏u) – – 
– umorzenia – – 

1.2. Stan kapita∏u akcyjnego na koniec okresu 16.031 10.019 
2. Stan nale˝nych wp∏at na poczet kapita∏u akcyjnego na poczàtek okresu – – 

2.1. Zmiana stanu nale˝nych wp∏at na poczet kapita∏u akcyjnego – – 
a) zwi´kszenie – – 
b) zmniejszenie – – 

2.2. Stan nale˝nych wp∏at na poczet kapita∏u akcyjnego na koniec okresu – – 
3. Stan kapita∏u zapasowego na poczàtek okresu 119.088 90.356 

3.1. Zmiany stanu kapita∏u zapasowego 31.950 28.696 
a) zwi´kszenie (z tytu∏u) 39.464 28.696 
– emisji akcji powy˝ej wartoÊci nominalnej – – 
– z podzia∏u zysku (ustawowo) 39.464 28.689 
– z podzia∏u zysku (ponad wymaganà ustawowo minimalnà wartoÊç) – – 
– przesuni´cia na kapita∏ zapasowy z tytu∏u aktualizacji Êrodków trwa∏ych – 7 
b) zmniejszenie (z tytu∏u) (7.514) – 
– pokrycia straty – – 
– przekazanie na kapita∏ akcyjny (6.012) – 
– przesuni´cie na fundusz celowy – podatek od przeniesienia kapita∏u (1.502) – 

3.2. Stan kapita∏u zapasowego na koniec okresu 151.038 119.052 
4. Stan kapita∏u rezerwowego z aktualizacji wyceny na poczàtek okresu 114 157 

4.1. Zmiany stanu kapita∏u rezerwowego z aktualizacji wyceny – (7)
a) zwi´kszenie (z tytu∏u) – – 
b) zmniejszenia (z tytu∏u) – (7)
– sprzeda˝y i likwidacji Êrodków trwa∏ych – – 
– przeniesienie na kapita∏ zapasowy – (7)

4.2. Stan kapita∏u rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu 114 150 
5. Stan pozosta∏ych kapita∏ów rezerwowych na poczàtek okresu – – 

5.1. Zmiany stanu pozosta∏ych kapita∏ów rezerwowych – – 
a) zwi´kszenie (z tytu∏u) 1.502 – 
– utworzenie funduszu celowego 1.502 – 
b) zmniejszenie (z tytu∏u) (1.502) – 
– odprowadzenie podatku od podwy˝szenia kapita∏u akcyjnego (1.502)

5.2. Stan pozosta∏ych kapita∏ów rezerwowych na koniec okres – – 
6. Ró˝nice kursowe z przeliczenia oddzia∏ów (zak∏adów) zagranicznych – – 
7. Ró˝nice kursowe z konsolidacji – – 
8. Stan nie podzielonego zysku lub nie pokrytej straty z lat ubieg∏ych na poczàtek okresu 47.479 36.736 

8.1. Stan nie podzielonego zysku z lat ubieg∏ych na poczàtek okresu 47.479 36.736 
– zmiany przyj´tych zasad (polityki) rachunkowoÊci – – 
– korekty b∏´dów zasadniczych – – 

8.2. Stan nie podzielonego zysku z lat ubieg∏ych, na poczàtek okresu, 
po uzgodnieniu do danych porównywalnych 47.479 36.736 
a) zwi´kszenie (z tytu∏u) – – 
– podzia∏u zysku – – 
b) zmniejszenie (z tytu∏u) (47.479) (36.736)
– odpis na kapita∏ zapasowy (39.464) (28 689)
– wyp∏ata dywidendy (8.015) (8.015)
– przekazanie na ZFÂS – (32)

8.3. Stan nie podzielonego zysku z lat ubieg∏ych na koniec okresu – – 
8.4. Stan nie pokrytej straty z lat ubieg∏ych na poczàtek okresu – – 

– zmiany przyj´tych zasad (polityki) rachunkowoÊci – – 
– korekty b∏´dów zasadniczych – – 

8.5. Stan nie pokrytej straty z lat ubieg∏ych na poczàtek okresu, 
po uzgodnieniu do danych porównywalnych – – 
a) zwi´kszenie (z tytu∏u) – – 
– przeniesienia straty do pokrycia – – 
b) zmniejszenie (z tytu∏u) – – 

8.6. Stan nie pokrytej straty z lat ubieg∏ych na koniec okresu – – 
8.7. Stan nie podzielonego zysku lub nie pokrytej straty z lat ubieg∏ych na koniec okresu – – 

9. Wynik netto 16.809 34.416 
a) zysk netto 16.809 34.416 
b) strata netto – – 

II. Stan kapita∏u w∏asnego na koniec okresu (BZ) 183.992 163.637 
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SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEP¸YWU ÂRODKÓW PIENI¢˚NYCH w tys. z∏

za okres 1 pó∏rocze/2000 1 pó∏rocze/1999

A. Przep∏ywy pieni´˝ne netto z dzia∏alnoÊci operacyjnej (I+/-II) – metoda poÊrednia 6.647 27.272 
I. Zysk (strata) netto 16.809 34.416 
II. Korekty razem (10.162) (7.144)

1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udzia∏owców) mniejszoÊciowych 348 105 
2. Udzia∏ w (zyskach) stratach jednostek obj´tych konsolidacjà metodà praw w∏asnoÊci 702 1.041 
3. Amortyzacja (w tym odpisy wartoÊci firmy z konsolidacji lub rezerwy kapita∏owej z konsolidacji) 7.389 5.090 
4. (Zyski) straty z tytu∏u ró˝nic kursowych 623 25 
5. Odsetki i dywidendy (2.787) (3.157)
6. (Zysk) strata z tytu∏u dzia∏alnoÊci inwestycyjnej (44) (112)
7. Zmiana stanu pozosta∏ych rezerw 26 (203)
8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 8.241 19.073 
9. Podatek dochodowy zap∏acony (6.386) (17.648)

10. Zmiana stanu zapasów 1.491 (1.392)
11. Zmiana stanu nale˝noÊci 5.720 (10.607)
12. Zmiana stanu zobowiàzaƒ krótkoterminowych (z wyjàtkiem po˝yczek i kredytów) (17.996) (3.405)
13. Zmiana stanu rozliczeƒ mi´dzyokresowych (3.848) (379)
14. Zmiana stanu przychodów przysz∏ych okresów (3.645) 4.425 
15. Pozosta∏e korekty 4 – 

B. Przep∏ywy pieni´˝ne netto z dzia∏alnoÊci inwestycyjnej (I-II) (32.309) (5.574)
I. Wp∏ywy z dzia∏alnoÊci inwestycyjnej 3.069 21.128 

1. Sprzeda˝ sk∏adników wartoÊci niematerialnych i prawnych 13 – 
2. Sprzeda˝ sk∏adników rzeczowego majàtku trwa∏ego 142 397 
3. Sprzeda˝ sk∏adników finansowego majàtku trwa∏ego, w tym: – – 
– w jednostkach zale˝nych – – 
– w jednostkach stowarzyszonych – – 
– w jednostce dominujàcej – – 
4. Sprzeda˝ papierów wartoÊciowych przeznaczonych do obrotu – 17.580 
5. Sp∏ata udzielonych po˝yczek d∏ugoterminowych – 9 
6. Otrzymane dywidendy – – 
7. Otrzymane odsetki 2.914 3.142 
8. Pozosta∏e wp∏ywy (wycena krótkoterminowych papierów wartoÊciowych) – – 

II. Wydatki z tytu∏u dzia∏alnoÊci inwestycyjnej (35.378) (26.702)
1. Nabycie sk∏adników wartoÊci niematerialnych i prawnych (23) (493)
2. Nabycie sk∏adników rzeczowego majàtku trwa∏ego (3.669) (4.299)
3. Nabycie sk∏adników finansowego majàtku trwa∏ego, w tym: (10.219) (21.869)
– w jednostkach zale˝nych (10.119) (15.748)
– w jednostkach stowarzyszonych (100) (6.121)
– w jednostce dominujàcej – – 
4. Nabycie akcji (udzia∏ów) w∏asnych – – 
5. Nabycie papierów wartoÊciowych przeznaczonych do obrotu (12.911) – 
6. Udzielone po˝yczki d∏ugoterminowe (7.863) – 
7. Dywidendy wyp∏acone akcjonariuszom (udzia∏owcom) mniejszoÊciowym – – 
8. Pozosta∏e wydatki (wycena krótkoterminowych papierów wartoÊciowych) (693) (41)

C. Przep∏ywy pieni´˝ne netto z dzia∏alnoÊci finansowej (I-II) (1.631) – 
I. Wp∏ywy z dzia∏alnoÊci finansowej 230 – 

1. Zaciàgni´cie d∏ugoterminowych kredytów i po˝yczek – – 
2. Emisja obligacji lub innych d∏ugoterminowych d∏u˝nych papierów wartoÊciowych – – 
3. Zaciàgni´cie krótkoterminowych kredytów i po˝yczek 121 – 
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych d∏u˝nych papierów wartoÊciowych – – 
5. Wp∏ywy z emisji akcji (udzia∏ów) w∏asnych – – 
6. Dop∏aty do kapita∏u – – 
7. Pozosta∏e wp∏ywy 109 – 

II. Wydatki z tytu∏u dzia∏alnoÊci finansowej (1.861) – 
1. Sp∏ata d∏ugoterminowych kredytów i po˝yczek (178) – 
2. Wykup obligacji lub innych d∏ugoterminowych d∏u˝nych papierów wartoÊciowych – – 
3. Sp∏ata krótkoterminowych kredytów bankowych i po˝yczek (77) – 
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych d∏u˝nych papierów wartoÊciowych – – 
5. Koszty emisji akcji w∏asnych – – 
6. Umorzenie akcji (udzia∏ów) w∏asnych – – 
7. P∏atnoÊci dywidend i innych wyp∏at na rzecz w∏aÊcicieli – – 
8. Wyp∏aty z zysku dla osób zarzàdzajàcych i nadzorujàcych – – 
9. Wydatki na cele spo∏ecznie-u˝yteczne – – 

10. P∏atnoÊci zobowiàzaƒ z tytu∏u umów leasingu finansowego – – 
11. Zap∏acone odsetki (104) – 
12. Pozosta∏e wydatki (1.502) – 

D. Przep∏ywy pieni´˝ne netto, razem (A+/–B+/–C) (27.293) 21.698 

E. Bilansowa zmiana stanu Êrodków pieni´˝nych (27.293) 21.698 
– w tym zmiana stanu Êrodków pieni´˝nych z tytu∏u ró˝nic kursowych od walut obcych – – 

F. Ârodki pieni´˝ne na poczàtek okresu 39.186 20.130 

G. Ârodki pieni´˝ne na koniec okresu (F+/–D) 11.893 41.828 
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NOTY OBJAÂNIAJÑCE I DODATKOWE NOTY OBJAÂNIAJÑCE

Noty objaÊniajàce do skonsolidowanego bilansu

Nota 1A w tys. z∏

WARTOÂCI NIEMATERIALNE I PRAWNE 1 pó∏rocze/2000 1 pó∏rocze/1999

a) rozliczane w czasie koszty organizacji poniesione przy za∏o˝eniu 
lub póêniejszym rozszerzeniu spó∏ki akcyjnej 5.420 7.115 

b) koszty prac rozwojowych 412 – 
c) nabyta wartoÊç firmy – 3 
d) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartoÊci 2.901 2.608 
e) nabyte oprogramowanie komputerowe 649 684 
f) nabyte prawa wieczystego u˝ytkowania gruntów 93 97 
g) pozosta∏e wartoÊci niematerialne i prawne 4.345 5.566 
h) zaliczki na poczet wartoÊci niematerialnych i prawnych 65 – 

WartoÊci niematerialne i prawne razem 13.885 16.073 

Nota 1B w tys. z∏

TABELA RUCHU WARTOÂCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (wg grup rodzajowych) 

a) rozliczane b) koszty c) nabyta d) nabyte e) nabyte f) nabyte g) pozosta∏e h) zaliczki WartoÊci
w czasie koszty prac wartoÊç koncesje, oprogra- prawa wartoÊci na poczet niemate-
organizacji rozwojo- firmy patenty, mowanie wieczystego niemate- wartoÊci rialne
poniesione przy wych licencje kompu- u˝ytkowania rialne niemate- i prawne
za∏o˝eniu lub i podobne terowe gruntów i prawne rialnych razem
póêniejszym wartoÊci i prawnych
rozszerzeniu 
spó∏ki 
akcyjnej  

a) wartoÊç brutto wartoÊci 
niematerialnych i prawnych 
na poczàtek okresu 8.547 493 – 4.842 1.859 219 6.191 40 22.191

a1) zwi´kszenia wartoÊci brutto
z tytu∏u zakupów udzia∏ów
w jednostkach zale˝nych – – – 4 496 – – – 500

b) zwi´kszenia (z tytu∏u) 2 – – 894 60 – 20 25 1.001 
– zakupów – – – 894 60 – – 25 979 
– koszty emisji akcji 2 – – – – – – – 2
– umowa o stowarzyszeniu – – – – – – 8 – 8
– inne (*) – – – – – – 12 – 12

c) zmniejszenia (z tytu∏u) – – – – – – – – – 
d) wartoÊç brutto wartoÊci 

niematerialnych i prawnych 
na koniec okresu 8.549 493 – 5.740 2.415 219 6.211 65 23.692 

e) skumulowana amortyzacja 
na poczàtek okresu 2.274 2 – 2.336 1.184 104 1.244 – 7.144 

e1) zwi´kszenie skumulowanej 
amortyzacji na poczàtek okresu 
z tytu∏u zakupu udzia∏ów 
w jednostkach zale˝nych – – – 4 345 – – – 349

f) amortyzacja za okres (z tytu∏u) 855 79 – 499 237 22 622 – 2.314 
– umorzenia 855 79 – 499 237 22 620 – 2.312 
– likwidacja – – – – – – – – –
– inne (*) – – – – – – 2 – 2

g) skumulowana amortyzacja 
(umorzenie) na koniec okresu 3.129 81 – 2.839 1.766 126 1.866 – 9.807 

h) wartoÊç netto wartoÊci 
niematerialnych i prawnych 
na koniec okresu 5.420 412 – 2.901 649 93 4.345 65 13.885 

(*) W pierwszym pó∏roczu 2000 roku w spó∏ce CRM S.A. dokonano przeniesienia sk∏adników majàtkowych o wartoÊci brutto 12 tys. z∏ i sku-
mulowanej amortyzacji 2 tys. z∏ z pozosta∏ych Êrodków trwa∏ych do pozosta∏ych wartoÊci niematerialnych i prawnych.

Grupa nie utworzy∏a ˝adnych nieplanowanych odpisów amortyzacyjnych.
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Nota 2A w tys. z∏

WARTOÂå FIRMY Z KONSOLIDACJI 1 pó∏rocze/2000 1 pó∏rocze/1999

a) wartoÊç firmy z konsolidacji – jednostki zale˝ne 19.442 8.903 
b) wartoÊç firmy z konsolidacji – jednostki stowarzyszone – 143 

WartoÊç firmy z konsolidacji, razem 19.442 9.046 

Nota 2B w tys. z∏

ZMIANA STANU WARTOÂCI FIRMY Z KONSOLIDACJI – JEDNOSTKI ZALE˚NE 1 pó∏rocze/2000 1 pó∏rocze/1999

a) wartoÊç brutto na poczàtek okresu: 11.720 – 
– BPI Sp. z o.o. – Opole 1.856 – 
– OID Sp. z o.o. – Zielona Góra 673 – 
– BSI Sp. z o.o. – Gdaƒsk 233 – 
– BitBank Sp. z o.o. – Rzeszów 1.381 – 
– CRM S.A. – Warszawa 133 – 
– Sawan Grupa Softbank S.A. – Kraków 2.280 – 
– Novum Sp. z o.o. – ¸om˝a 3.927 – 
– Saba Grupa Softbank S.A. 1.237 – 

b) zwi´kszenia (z tytu∏u) 11.408 9.505 
– nabycia udzia∏ów w BSI Sp. z o.o. – Gdaƒsk – 233 
– nabycia udzia∏ów w OID Sp. z o.o – Zielona Góra – 673 
– nabycia udzia∏ów w BitBank Sp. z o.o. – Rzeszów – 1.382 
– nabycia udzia∏ów w BPI Sp. z o.o. – Opole – 1.856 
– nabycia udzia∏ów w CRM S.A. – Warszawa – 138 
– nabycia udzia∏ów w Novum Sp. z o.o. – ¸om˝a – 3.440 
– nabycia udzia∏ów w Sawan Grupa Softbank S.A. – Kraków – 1.783 
– nabycia udzia∏ów Polska OnLine Holding S.A. w Polsce OnLine Sp. z o.o. 1.318 – 
– nabycia udzia∏ów w Polska OnLine Holding S.A. 9.634 – 
– nabycia udzia∏ów w Mediabank S.A. 456 – 

c) zmniejszenia (z tytu∏u) – – 
d) wartoÊç brutto na koniec okresu 23.128 9.505 
e) odpis wartoÊci firmy z konsolidacji na poczàtek okresu 1.806 – 

– BPI Sp. z o.o. – Opole 371 – 
– OID Sp. z o.o. – Zielona Góra 135 – 
– BSI Sp. z o.o. – Gdaƒsk 47 – 
– BitBank Sp. z o.o. – Rzeszów 276 – 
– CRM S.A. – Warszawa 26 – 
– Sawan Grupa Softbank S.A. – Kraków 304 – 
– Novum Sp. z o.o. – ¸om˝a 523 – 
– Saba Grupa Softbank S.A. – Bydgoszcz 124 – 

f) odpis wartoÊci firmy z konsolidacji za okres (z tytu∏u) 1.880 602 
– udzia∏y Polska OnLine Holding S.A. w Polsce OnLine Sp. z o.o. 203 – 
– BSI Sp. z o.o. – Gdaƒsk 23 23 
– OID Zielona Góra Sp. z o.o. 67 67 
– BitBank Sp. z o.o. – Rzeszów 138 138 
– BPI Sp. z o.o. – Opole 186 186 
– CRM S.A. – Warszawa 13 14 
– Novum Sp. z o.o. – ¸om˝a 393 115 
– Sawan Grupa Softbank S.A. – Kraków 228 59 
– Saba Grupa Softbank S.A. 124 – 
– Polska OnLine Holding S.A. 482 – 
– Mediabank S.A. 23 – 

g) odpis wartoÊci firmy z konsolidacji na koniec okresu 3.686 602 
h) wartoÊç netto na koniec okresu 19.442 8.903 

– udzia∏y Polska OnLine Holding S.A. w Polsce OnLine Sp. z o.o. 1.115 – 
– BSI Sp. z o.o. – Gdaƒsk 163 210 
– OID Sp. z o.o. – Zielona Góra 471 606 
– BitBank Sp. z o.o. – Rzeszów 967 1.244 
– BPI Sp. z o.o. – Opole 1.299 1.670 
– CRM S.A. – Warszawa 94 124 
– Novum Sp. z o.o. – ¸om˝a 3.011 3.325 
– Sawan Grupa Softbank S.A. – Kraków 1.748 1.724 
– Saba Grupa Softbank S.A. – Bydgoszcz 989 – 
– Polska OnLine Holding S.A. 9.152 – 
– Mediabank S.A. 433 – 



Nota 2C w tys. z∏

ZMIANA STANU WARTOÂCI FIRMY Z KONSOLIDACJI – JEDNOSTKI STOWARZYSZONE 1 pó∏rocze/2000 1 pó∏rocze/1999

a) wartoÊç brutto na poczàtek okresu – – 
b) zwi´kszenia (z tytu∏u) – 151 

– Saba Grupa Softbank S.A. – 151 
c) zmniejszenia (z tytu∏u) – – 
d) wartoÊç brutto na koniec okresu – 151 
e) odpis wartoÊci firmy z konsolidacji na poczàtek okresu – – 
f) odpis wartoÊci firmy z konsolidacji za okres (z tytu∏u) – 8 

– Saba Grupa Softbank S.A. – 8 
g) odpis wartoÊci firmy z konsolidacji na koniec okresu – 8 

h) wartoÊç netto na koniec okresu – 143 

Nota 3A w tys. z∏

RZECZOWY MAJÑTEK TRWA¸Y 1 pó∏rocze/2000 1 pó∏rocze/1999

a) Êrodki trwa∏e 29.809 27.596 
– grunty w∏asne 58 59 
– budynki i budowle 13.415 12.907 
– urzàdzenia techniczne i maszyny 9.329 7.841 
– Êrodki transportu 5.607 5.882 
– pozosta∏e Êrodki trwa∏e 1.400 907 

b) inwestycje rozpocz´te 1.019 582 
c) zaliczki na poczet inwestycji 18 – 

Rzeczowy majàtek trwa∏y, razem 30.846 28.178 

Nota 3B w tys. z∏

TABELA RUCHU ÂRODKÓW TRWA¸YCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

––  ggrruunnttyy  ––  bbuuddyynnkkii ––  uurrzzààddzzeenniiaa ––  ÊÊrrooddkkii ––  ppoozzoossttaa∏∏ee ÊÊrrooddkkii
ww∏∏aassnnee ii bbuuddoowwllee tteecchhnniicczznnee  ttrraannssppoorrttuu ÊÊrrooddkkii ttrrwwaa∏∏ee,,

ii mmaasszzyynnyy ttrrwwaa∏∏ee rraazzeemm

a) wartoÊç brutto Êrodków 
trwa∏ych na poczàtek okresu 58 14.583 16.122 8.063 2.946 41.772 

a1) zwi´kszenie wartoÊci brutto 
Êrodków trwa∏ych na poczàtek okresu
z tytu∏u zakupu spó∏ek zale˝nych – 188 1.838 161 309 2.496 

b) zwi´kszenia (z tytu∏u) – 28 1.894 836 548 3.306 
– zakup – – 1.802 836 547 3.185 
– wycena – – – – – – 
– modernizacja – 28 92 – 1 121 

c) zmniejszenia (z tytu∏u) – – 50 192 16 258 
– sprzeda˝y – – 22 192 3 217 
– likwidacji – – 17 – 1 18 
– inne(*) – – 11 – 12 23 

d) wartoÊç brutto Êrodków trwa∏ych na koniec okresu 58 14.799 19.804 8.868 3.787 47.316 
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) 

na poczàtek okresu – 1.086 7.687 2.449 1.959 13.181 
e1) zwi´kszenie skumulowanej amortyzacji 

(umorzenia) na poczàtek okresu z tytu∏u 
zakupu udzia∏ów w spó∏ach zale˝nych – 78 934 107 186 1.305 

f) amortyzacja za okres (z tytu∏u) – 220 1.854 705 242 3.021 
– umorzenia – 220 1.902 827 248 3.197 
– sprzeda˝y – – (20) (122) (3) (145)
– likwidacji – – (17) – (1) (18)
– inne(*) – – (11) – (2) (13)

g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu – 1.384 10.475 3.261 2.387 17.507 
h) wartoÊç netto Êrodków trwa∏ych na koniec okresu 58 13.415 9.329 5.607 1.400 29.809 

(*) W pierwszym pó∏roczu 2000 roku w spó∏ce CRM S.A. dokonano przeniesienia sk∏adników majàtkowych o wartoÊci brutto 12 tys. z∏ i skumu-
lowanej amortyzacji 2 tys. z∏ z pozosta∏ych Êrodków trwa∏ych do pozosta∏ych wartoÊci niematerialnych i prawnych.

Grupa nie utworzy∏a ˝adnych nieplanowanych odpisów amortyzacyjnych.
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We wrzeÊniu 1998 roku, na zlecenie SOFTBANK S.A. zosta∏a sporzàdzona przez niezale˝nà firm´ wycena nierucho-
moÊci spó∏ek: BitBank Sp. z o.o. – Rzeszów i OID Sp. z o.o. – Zielona Góra. Wg powy˝szej wyceny wartoÊç rynkowa bu-
dynków w obu spó∏kach wynios∏a odpowiednio: BitBank – 2.313 tys. z∏, OID 1.730 tys. z∏.

Na dzieƒ bilansowy Êrodki trwa∏e o wartoÊci 887 tys. z∏ (w tym: budynki i budowle – 788 tys. z∏, pozosta∏e Êrodki trwa-
∏e 99 tys. z∏) stanowià zabezpieczenie zobowiàzaƒ z tytu∏u zaciàgni´tych kredytów bankowych.

Nota 3C w tys. z∏

ÂRODKI TRWA¸E BILANSOWE (STRUKTURA W¸ASNOÂCIOWA) 1 pó∏rocze/2000 1 pó∏rocze/1999

a) w∏asne 29.809 27.596 
b) u˝ywane na podstawie umowy najmu, dzier˝awy lub innej umowy o podobnym charakterze, w tym: – – 

Ârodki trwa∏e bilansowe, razem 29.809 27.596 

Nota 3D w tys. z∏

ÂRODKI TRWA¸E POZABILANSOWE 1 pó∏rocze/2000 1 pó∏rocze/1999

u˝ywane na podstawie umowy najmu, dzier˝awy lub innej umowy o podobnym charakterze, w tym: 92 89 
– wartoÊç gruntów u˝ytkowanych wieczyÊcie 74 41 

Ârodki trwa∏e pozabilansowe, razem 92 89 

Nota 4A w tys. z∏

FINANSOWY MAJÑTEK TRWA¸Y 1 pó∏rocze/2000 1 pó∏rocze/1999

a) akcje (udzia∏y) w∏asne – – 
b) akcje i udzia∏y w jednostkach obj´tych konsolidacjà metodà praw w∏asnoÊci 2.808 5.370
c) pozosta∏e akcje i udzia∏y, w tym: 53 87

– w jednostkach zale˝nych nie obj´tych konsolidacjà 53 87

Finansowy majàtek trwa∏y, razem 2.861 5.457 

Nota 4B w tys. z∏

ZMIANA STANU FINANSOWEGO MAJÑTKU TRWA¸EGO 
(Z PODZIA¸EM WG GRUP RODZAJOWYCH)

aa))  aakkccjjee  ––  ww  jjeeddnnoossttkkaacchh ––  ww  jjeeddnnoossttkkaacchh ––  ww  jjeeddnnoossttccee bb))  uuddzziieelloonnee ––  jjeeddnnoossttkkoomm ––  jjeeddnnoossttkkoomm ––  jjeeddnnoossttccee
ii  uuddzziiaa∏∏yy,,  zzaallee˝̋nnyycchh ssttoowwaarrzzyysszzoonnyycchh ddoommiinnuujjààcceejj ppoo˝̋yycczzkkii  zzaallee˝̋nnyymm ssttoowwaarrzzyysszzoonnyymm ddoommiinnuujjààcceejj

ww  ttyymm:: dd∏∏uuggootteerrmmiinnoowwee,,
ww  ttyymm::

a) stan na poczàtek okresu 3.463 53 3.410 – – – – –
b) zwi´kszenia (z tytu∏u) 100 – 100 – – – – –

– zakup akcji – – – – – – – –
– zakup udzia∏ów – – – – – – – –
– aport – – – – – – – –
– inne (aport i dop∏ata

do spó∏ki Besta S.A.) 100 – 100 – – – – –
c) zmniejszenia (z tytu∏u) 702 – 702 – – – – –

– udzia∏ w wyniku 
Besta Sp. z o.o. 702 – 702 – – – – –

d) stan na koniec okresu 2.861 53 2.808 – – – – –

Finansowy majàtek trwa∏y, razem 2.861 53 2.808 – – – – –
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Nota 4C w tys. z∏

ZMIANA STANU FINANSOWEGO MAJÑTKU TRWA¸EGO 
(Z PODZIA¸EM WG GRUP RODZAJOWYCH)  

cc))  ppoozzoossttaa∏∏ee  ––  jjeeddnnoosstteekk  ––  jjeeddnnoosstteekk ––  jjeeddnnoossttkkii ee))  ppoozzoossttaa∏∏ee FFiinnaannssoowwyy
ppaappiieerryy zzaallee˝̋nnyycchh ssttoowwaarrzzyysszzoonnyycchh ddoommiinnuujjààcceejj sskk∏∏aaddnniikkii mmaajjààtteekk

wwaarrttooÊÊcciioowwee,, ffiinnaannssoowweeggoo ttrrwwaa∏∏yy,,
ww  ttyymm:: mmaajjààttkkuu rraazzeemm

ttrrwwaa∏∏eeggoo

a) stan na poczàtek okresu – – – – – 3.463 
b) zwi´kszenia (z tytu∏u) – – – – – 100 

– zakup akcji – – – – – – 
– zakup udzia∏ów – – – – – –
– aport – – – – – –
– inne (aport i dop∏ata 

do spó∏ki Besta S.A.) – – – – – 100
c) zmniejszenia (z tytu∏u) – – – – – 702

– udzia∏ w wyniku Besta Sp. z o.o. – – – – – 702
d) stan na koniec okresu – – – – – 2.861 

Finansowy majàtek trwa∏y, razem – – – – – 2.861 

Nota 4D w tys. z∏

AKCJE (UDZIA¸Y) W JEDNOSTKACH ZALE˚NYCH I STOWARZYSZONYCH (LOKATY)

Lp. a b c d e f g h i j k l

nnaazzwwaa  jjeeddnnoossttkkii ssiieeddzziibbaa pprrzzeeddmmiioott cchhaarraakktteerr  zzaassttoossoowwaannaa  ddaattaa  oobbjj´́cciiaa wwaarrttooÊÊçç ooddppiissyy wwaarrttooÊÊçç  pprroocceenntt uuddzziiaa∏∏  wwsskkaazzaanniiee

((zzee  wwsskkaazzaanniieemm  pprrzzeeddssii´́bbiioorrssttwwaa ppoowwiiààzzaanniiaa mmeettooddaa kkoonnttrroollii  // aakkccjjii//  aakkttuuaalliizzuujjààccee  bbiillaannssoowwaa  ppoossiiaaddaanneeggoo ww  ooggóóllnneejj iinnnneejj,,  nnii˝̋

ffoorrmmyy  pprraawwnneejj)) kkaappiittaa∏∏oowweeggoo kkoonnssoolliiddaaccjjii ddaattaa  oodd  kkttóórreejj uuddzziiaa∏∏óóww wwaarrttooÊÊçç aakkccjjii// kkaappiittaa∏∏uu lliicczzbbiiee ookkrreeÊÊlloonnaa

wwyywwiieerraannyy  wwgg  cceennyy ((rraazzeemm)) uuddzziiaa∏∏óóww aakkccyyjjnneeggoo// gg∏∏oossóóww  nnaa ppoodd  lliitt..  jj))  

jjeesstt  zznnaacczznnyy nnaabbyycciiaa zzaakk∏∏aaddoowweeggoo wwaallnnyymm lluubb  kk)),,

wwpp∏∏yyww zzggrroommaa-- ppooddssttaawwyy

ddzzeenniiuu ddoommiinnaaccjjii

1 Besta Sp z o.o. Warszawa Agent transferowy stowarzyszona pr. w∏asn. 17.07.98 6.656 3.848 2.808 33,00 33 – 

2 Corall Sp. z o.o. ¸ódê Us∏ugi informatyczne zale˝na od Saba wy∏àczona 15.07.97 50 – 50 100,00 100 – 

3 P.I. SABA-Service

Sp. z o.o. Barlinek Us∏ugi informatyczne zale˝na od Saba wy∏àczona 24.01.95 3 – 3 51,00 51 – 

4 Bielpolsoft Bia∏oruÊ Us∏ugi informatyczne zale˝na wy∏àczona 23.03.93 205 205 – 85,00 85 – 

Nota 4E w tys. z∏

AKCJE/UDZIA¸Y W JEDNOSTKACH ZALE˚NYCH I STOWARZYSZONYCH (LOKATY) – cd.

Lp. a                  m n o p r s t

nnaazzwwaa KKaappiittaa∏∏  ww∏∏aassnnyy  jjeeddnnoossttkkii  ((ttyyss..  zz∏∏)),,  ww  ttyymm:: zzoobboowwiiààzzaanniiaa    nnaallee˝̋nnooÊÊccii    aakkttyywwaa pprrzzyycchhooddyy nniieeoopp∏∏aa-- oottrrzzyymmaannee  

jjeeddnnoossttkkii kkaappiittaa∏∏ nnaallee˝̋nnee kkaappiittaa∏∏ ppoozzoossttaa∏∏yy  kkaappiittaa∏∏  jjeeddnnoossttkkii,, jjeeddnnoossttkkii,, jjeeddnnoossttkkii zzee ccoonnaa  pprrzzeezz lluubb  nnaallee˝̋nnee

aakkccyyjjnnyy// wwpp∏∏aattyy  nnaa zzaappaassoowwyy ww∏∏aassnnyy    ww  ttyymm:: ww  ttyymm:: dd∏∏uuggootteerr-- ww  ttyymm:: dd∏∏uuggootteerr-- rraazzeemm sspprrzzeeddaa˝̋yy eemmiitteennttaa ddyywwiiddeennddyy//

zzaakk∏∏aaddoowwyy ppoocczzeett nniiee  ppooddzziiee-- zzyysskk mmiinnoowwee mmiinnoowwee wwaarrttooÊÊçç uuddzziiaa∏∏yy  ww

kkaappiittaa∏∏uu lloonnyy  zzyysskk ((ssttrraattaa)) aakkccjjii// zzyysskkaacchh  zzaa

((wwiieellkkooÊÊçç ((nniiee  ppookkrryyttaa nneettttoo uuddzziiaa∏∏óóww oossttaattnnii  rrookk

uujjeemmnnaa)) ssttrraattaa))  zz  llaatt oobbrroottoowwyy

uubbiieegg∏∏yycchh

1 Besta Sp. z o.o. 8.425 4.574 – 15.392 (11.541) (9.437) (2 .104) 5.994 5.000 1.186 246 14.453 4.459 – –

2 Corall Sp. z o.o. (78) 50 – – (128) (93) (35) 144 – 17 – 66 157 – –

3 P.I. SABA-Service

Sp. z o.o. 169 5 – 156 8 – 8 59 – 54 – 228 706 – –

4 Bielpolsoft – – – – – – – – – – – – – – – 
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Nota 4H w tys. z∏

D¸UGOTERMINOWE PAPIERY WARTOÂCIOWE, 1 pó∏rocze/2000 1 pó∏rocze/1999
UDZIA¸Y I INNE PRAWA MAJÑTKOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

a) w walucie polskiej 2.861 5.370 
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na z∏) – 87 
b1. jednostka/waluta tys./USD – 22 
tys. z∏ – 87 

D∏ugoterminowe papiery wartoÊciowe oraz udzia∏y i inne prawa majàtkowe, razem 2.861 5.457 

Nota 4I w tys. z∏

D¸UGOTERMINOWE PAPIERY WARTOÂCIOWE, 1 pó∏rocze/2000 1 pó∏rocze/1999
UDZIA¸Y I INNE PRAWA MAJÑTKOWE (WG ZBYWALNOÂCI)

A. Z nieograniczonà zbywalnoÊcià, notowane na gie∏dach (wartoÊç bilansowa) – – 
a) akcje (wartoÊç bilansowa): – – 

– korekty aktualizujàce wartoÊç (saldo) – – 
– wartoÊç wed∏ug cen nabycia – – 

b) obligacje (wartoÊç bilansowa): – – 
– korekty aktualizujàce wartoÊç (saldo) – – 
– wartoÊç wed∏ug cen nabycia – – 

c) inne – wg grup rodzajowych (wartoÊç bilansowa): – – 
– korekty aktualizujàce wartoÊç (saldo) – – 
– wartoÊç wed∏ug cen nabycia – – 

B. Z nieograniczonà zbywalnoÊcià, znajdujàce si´ w regulowanym 
obrocie pozagie∏dowym (wartoÊç bilansowa) – – 
a) akcje (wartoÊç bilansowa): – – 

– korekty aktualizujàce wartoÊç (saldo) – – 
– wartoÊç wed∏ug cen nabycia – – 

b) obligacje (wartoÊç bilansowa): – – 
– korekty aktualizujàce wartoÊç (saldo) – – 
– wartoÊç wed∏ug cen nabycia – – 

c) inne – wg grup rodzajowych (wartoÊç bilansowa): – – 
– korekty aktualizujàce wartoÊç (saldo) – – 
– wartoÊç wed∏ug cen nabycia – – 

C. Z nieograniczonà zbywalnoÊcià, nie notowane na gie∏dach 
i nie znajdujàce si´ w regulowanym obrocie pozagie∏dowym (wartoÊç bilansowa) 2.861 5.457 
a) akcje (wartoÊç bilansowa): 2.861 5.457 

– korekty aktualizujàce wartoÊç (saldo) (4.053) (20)
– wartoÊç wed∏ug cen nabycia 6.914 5.477 

b) obligacje (wartoÊç bilansowa): – – 
– korekty aktualizujàce wartoÊç (saldo) – – 
– wartoÊç wed∏ug cen nabycia – – 

c) inne – wg grup rodzajowych (wartoÊç bilansowa): – – 
– korekty aktualizujàce wartoÊç (saldo) – – 
– wartoÊç wed∏ug cen nabycia – – 

D. Z ograniczonà zbywalnoÊcià (wartoÊç bilansowa) – – 
a) akcje i udzia∏y (wartoÊç bilansowa): – – 

– korekty aktualizujàce wartoÊç (saldo) – – 
– wartoÊç wed∏ug cen nabycia – – 

b) obligacje (wartoÊç bilansowa): – – 
– korekty aktualizujàce wartoÊç (saldo) – – 
– wartoÊç wed∏ug cen nabycia – – 

c) inne – wg grup rodzajowych (wartoÊç bilansowa): – – 
– korekty aktualizujàce wartoÊç (saldo) – – 
– wartoÊç wed∏ug cen nabycia – – 

WartoÊç wed∏ug cen nabycia, razem 6.914 5.477 
Korekty aktualizujàce wartoÊç (saldo), razem (4.053) (20)

WartoÊç bilansowa, razem 2.861 5.457 
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Nota 5A w tys. z∏

NALE˚NOÂCI D¸UGOTERMINOWE 1 pó∏rocze/2000 1 pó∏rocze/1999

a) nale˝noÊci d∏ugoterminowe z tytu∏u dostaw, robót i us∏ug, w tym: – – 
– od jednostek zale˝nych – – 
– od jednostek stowarzyszonych – – 
– od jednostki dominujàcej – – 

b) pozosta∏e nale˝noÊci d∏ugoterminowe, w tym: 250 – 
– od jednostek zale˝nych – – 
– od jednostek stowarzyszonych – – 
– od jednostki dominujàcej – – 

Nale˝noÊci d∏ugoterminowe netto 250 – 
c) rezerwy na nale˝noÊci (wielkoÊç dodatnia) – – 

Nale˝noÊci d∏ugoterminowe brutto 250 – 

Nota 5B w tys. z∏

ZMIANA STANU NALE˚NOÂCI D¸UGOTERMINOWYCH 1 pó∏rocze/2000 1 pó∏rocze/1999

a) stan na poczàtek okresu 251 – 
b) zwi´kszenia (z tytu∏u) – – 
c) zmniejszenia (z tytu∏u) (1) – 

– sp∏ata rat (1) – 

Stan nale˝noÊci d∏ugoterminowych na koniec okresu 250 – 

Nota 5D w tys. z∏

NALE˚NOÂCI D¸UGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) 1 pó∏rocze/2000 1 pó∏rocze/1999

a) w walucie polskiej 250 – 

Nale˝noÊci d∏ugoterminowe, razem 250 – 

Nota 6 w tys. z∏

ZAPASY 1 pó∏rocze/2000 1 pó∏rocze/1999

a) materia∏y 297 157 
b) pó∏produkty i produkty w toku 1.474 29 
c) produkty gotowe – – 
d) towary 1.896 4.117 
e) zaliczki na poczet dostaw 1 5 

Zapasy, razem 3.668 4.308 

Nota 7A w tys. z∏

NALE˚NOÂCI KRÓTKOTERMINOWE 1 pó∏rocze/2000 1 pó∏rocze/1999

a) nale˝noÊci z tytu∏u dostaw, robót i us∏ug, w tym: 35.434 36.061 
– od jednostek zale˝nych – – 
– od jednostek stowarzyszonych 967 85 
– od jednostki dominujàcej – – 

b) pozosta∏e nale˝noÊci od jednostek zale˝nych – – 
c) pozosta∏e nale˝noÊci od jednostek stowarzyszonych – – 
d) nale˝noÊci z tytu∏u udzielonych po˝yczek krótkoterminowych 6.974 – 
e) nale˝noÊci z tytu∏u podatków, dotacji i ubezpieczeƒ spo∏ecznych 1.121 1.602 
f) nale˝noÊci z tytu∏u dywidend i innych udzia∏ów w zyskach 86 15 
g) pozosta∏e nale˝noÊci 8.836 754 

– pozosta∏e nale˝noÊci – wp∏aty na poczet zakupu akcji spó∏ki IDS S.A. 5.453 – 
– pozosta∏e nale˝noÊci – wp∏aty na poczet zakupu akcji spó∏ki FinFin S.A. 1.096 – 
– pozosta∏e nale˝noÊci – wp∏aty na poczet zakupu akcji spó∏ki PDI Sp. z o.o. 1.000 – 
– inne 1.287 – 

h) nale˝noÊci dochodzone na drodze sàdowej, nie obj´te rezerwà – – 
Nale˝noÊci krótkoterminowe netto 52.451 38.432 
i) rezerwy na nale˝noÊci (wielkoÊç dodatnia) 622 943 

Nale˝noÊci krótkoterminowe brutto 53.073 39.375 



Nota 7B w tys. z∏

ZMIANA STANU REZERW NA NALE˚NOÂCI KRÓTKOTERMINOWE 1 pó∏rocze/2000 1 pó∏rocze/1999
(w okresie od 01.01-30.06.00)

a) stan na poczàtek okresu 274 528 
b) zwi´kszenia (z tytu∏u) 354 621 

– zakupu jednostek zale˝nych 346 617 
– inne 8 4 

c) wykorzystanie (z tytu∏u) – – 
d) rozwiàzanie z (tytu∏u) 6 206 

– rozwiàzanie rezerwy z tytu∏u cz´Êciowej sp∏aty nale˝noÊci – Celma Goleszów 
w OID Zielona Góra Sp. z o.o. – 204 

– inne 6 2 

Stan rezerw na nale˝noÊci krótkoterminowe na koniec okresu 622 943 

Nota 7C w tys. z∏

NALE˚NOÂCI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) 1 pó∏rocze/2000 1 pó∏rocze/1999

a) w walucie polskiej 52.569 39.172 
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na z∏) 504 203 
b1. jednostka/waluta tys./USD 111 30 
tys. z∏ 487 104 
b2. jednostka/waluta tys./DEM – 48 
tys. z∏ – 99 
b3. jednostka/waluta tys./FRF 13 – 
tys. z∏ 8 – 
b4. pozosta∏e waluty w tys. z∏ 9 –

Nale˝noÊci krótkoterminowe, razem 53.073 39.375 

W celu zapewnienia porównywalnoÊci sprawozdaƒ za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 1999 roku do sprawozdaƒ
za rok br. w tabeli „Nale˝noÊci krótkoterminowe (struktura walutowa)” za 1999 rok pokazano nale˝noÊci brutto.

Nota 7D w tys. z∏

NALE˚NOÂCI Z TYTU¸U DOSTAW, ROBÓT I US¸UG (BRUTTO) 1 pó∏rocze/2000 1 pó∏rocze/1999
– O POZOSTA¸YM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SP¸ATY:

a) do 1 miesiàca 24.869 24.264 
b) powy˝ej 1 miesiàca do 3 miesi´cy 5.463 919 
c) powy˝ej 3 miesi´cy do 6 miesi´cy – –
d) powy˝ej 6 miesi´cy do 1 roku – –
e) powy˝ej 1 roku – –
f) nale˝noÊci przeterminowane 5.724 11.821 
Nale˝noÊci z tytu∏u dostaw, robót i us∏ug, razem (brutto) 36.056 37.004 
g) rezerwa na nale˝noÊci z tytu∏u dostaw robót i us∏ug (wielkoÊç ujemna) (622) (943)

Nale˝noÊci z tytu∏u dostaw, robót i us∏ug, razem (netto) 35.434 36.061 

Nale˝noÊci do 3 miesi´cy zwiàzane sà z normalnym tokiem sprzeda˝y. Âredni termin Êciàgania nale˝noÊci 
wynosi 46 dni.
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Nota 7E w tys. z∏

NALE˚NOÂCI Z TYTU¸U DOSTAW, ROBÓT I US¸UG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) 1 pó∏rocze/2000 1 pó∏rocze/1999
– Z PODZIA¸EM NA NALE˚NOÂCI NIE SP¸ACONE W OKRESIE:

a) do 1 miesiàca 330 – 
b) powy˝ej 1 miesiàca do 3 miesi´cy 737 – 
c) powy˝ej 3 miesi´cy do 6 miesi´cy 1.316 8.202 
d) powy˝ej 6 miesi´cy do 1 roku 1.686 2.390 
e) powy˝ej 1 roku 1.655 1.229 
Nale˝noÊci z tytu∏u dostaw, robót i us∏ug, przeterminowane, razem (brutto) 5.724 11.821 
f) rezerwa na nale˝noÊci z tytu∏u dostaw robót i us∏ug, przeterminowane (wielkoÊç ujemna) (622) (943)

Nale˝noÊci z tytu∏u dostaw, robót i us∏ug, przeterminowane, razem (netto) 5.102 10.878 

W celu zapewnienia porównywalnoÊci danych za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 1999 roku do sprawozdaƒ za bie-
˝àcy okres, przeniesiono kwot´ 10.878 tys. z∏ nale˝noÊci z tytu∏u dostaw, robót i us∏ug (brutto) do nale˝noÊci z tytu∏u
dostaw robót i us∏ug przeterminowanych (brutto).

W sk∏ad ∏àcznej kwoty nale˝noÊci wchodzà nale˝noÊci przeterminowane na kwot´ 5.724 tys. z∏ zwiàzane z dostawa-
mi i us∏ugami. 622 tys. z∏ nale˝noÊci przeterminowanych zosta∏a obj´ta rezerwà. Nale˝noÊci przeterminowane brutto
w spó∏kach grupy na 30.06.00 przedstawia∏y si´ nast´pujàco: Softbank S.A. – 3.928 tys. z∏, Softbank Serwis Sp. z o.o.
– 2 tys. z∏, BitBank Sp. z o.o. – 18 tys. z∏, BPI Sp. z o.o. – 10 tys. z∏, Novum Sp. z o.o. – 90 tys. z∏, Sawan Grupa 
Softbank S.A. – 40 tys. z∏, Saba Grupa Softbank S.A. – 105 tys. z∏, Mediabank S.A. – 836 tys. z∏, Polska OnLine 
– 619 tys. z∏, CRM S.A. – 76 tys. z∏.

Na dzieƒ 30 czerwca 2000 roku Grupa nie posiada nale˝noÊci spornych ani nale˝noÊci dochodzonych na drodze
sàdowej.

Nota 9A w tys. z∏

PAPIERY WARTOÂCIOWE PRZEZNACZONE DO OBROTU, 1 pó∏rocze/2000 1 pó∏rocze/1999
UDZIA¸Y I INNE PRAWA MAJÑTKOWE

a) udzia∏y i akcje, w tym: 655 – 
– w jednostkach zale˝nych – – 
– w jednostkach stowarzyszonych – – 
– w jednostce dominujàcej – – 

b) pozosta∏e papiery wartoÊciowe, w tym: – – 
– jednostek zale˝nych – – 
– jednostek stowarzyszonych – – 
– jednostki dominujàcej – – 

c) inne prawa majàtkowe (wg rodzaju) 64.575 55.315 
– Obligacje Skarbu Paƒstwa 11.205 – 
– Bony Skarbowe – 1.896 
– Inne obligacje i krótkoterminowe papiery wartoÊciowe 53.370 53.419 

Papiery wartoÊciowe przeznaczone do obrotu oraz udzia∏y i inne prawa majàtkowe, razem 65.230 55.315 

Nota 9B w tys. z∏

PAPIERY WARTOÂCIOWE PRZEZNACZONE DO OBROTU, 1 pó∏rocze/2000 1 pó∏rocze/1999
UDZIA¸Y I INNE PRAWA MAJÑTKOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

a) w walucie polskiej 34.722 55.315 
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na z∏) 30.508 – 
b1. jednostka/waluta tys./USD 6.935 – 
tys. z∏ 30.508 –

Papiery wartoÊciowe przeznaczone do obrotu oraz udzia∏y i inne prawa majàtkowe, razem 65.230 55.315 
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Nota 9C w tys. z∏

PAPIERY WARTOÂCIOWE PRZEZNACZONE DO OBROTU, 1 pó∏rocze/2000 1 pó∏rocze/1999
UDZIA¸Y I INNE PRAWA MAJÑTKOWE (WG ZBYWALNOÂCI)

A. Z nieograniczonà zbywalnoÊcià, notowane na gie∏dach (wartoÊç bilansowa) 655 271 
a) akcje (wartoÊç bilansowa): 655 271 

– wartoÊç rynkowa 655 271 
– wartoÊç wed∏ug cen nabycia 755 329 

b) obligacje (wartoÊç bilansowa): – – 
– wartoÊç rynkowa – – 
– wartoÊç wed∏ug cen nabycia – – 

c) inne – wg grup rodzajowych (wartoÊç bilansowa): – – 
– oszacowana wartoÊç rynkowa – – 
– wartoÊç wed∏ug cen nabycia – – 

B. Z nieograniczonà zbywalnoÊcià, znajdujàce si´ w regulowanym 
obrocie pozagie∏dowym (wartoÊç bilansowa) 64.575 55.044 
a) akcje (wartoÊç bilansowa): – – 

– wartoÊç rynkowa – – 
– wartoÊç wed∏ug cen nabycia – – 

b) obligacje (wartoÊç bilansowa): 11.205 – 
– wartoÊç rynkowa 11.205 – 
– wartoÊç wed∏ug cen nabycia 10.662 – 

c) inne – wg grup rodzajowych (wartoÊç bilansowa): 53.370 55.044 
c1.kwity/obligacje korporacyjne 53.370 55.044 

– oszacowana wartoÊç rynkowa 53.370 55.044 
– wartoÊç wed∏ug cen nabycia 53.661 55.027 

C. Z nieograniczonà zbywalnoÊcià, nie notowane na gie∏dach 
i nie znajdujàce si´ w regulowanym obrocie pozagie∏dowym (wartoÊç bilansowa) – – 
a) akcje (wartoÊç bilansowa): – – 

– wartoÊç rynkowa – – 
– wartoÊç wed∏ug cen nabycia – – 

b) obligacje (wartoÊç bilansowa): – – 
– wartoÊç rynkowa – – 
– wartoÊç wed∏ug cen nabycia – – 

c) inne – wg grup rodzajowych (wartoÊç bilansowa): – – 
– oszacowana wartoÊç rynkowa – – 
– wartoÊç wed∏ug cen nabycia – – 

D. Z ograniczonà zbywalnoÊcià (wartoÊç bilansowa) – – 
a) akcje i udzia∏y (wartoÊç bilansowa): – – 

– oszacowana wartoÊç rynkowa – – 
– wartoÊç wed∏ug cen nabycia – – 

b) obligacje (wartoÊç bilansowa): – – 
– oszacowana wartoÊç rynkowa – – 
– wartoÊç wed∏ug cen nabycia – – 

c) inne – wg grup rodzajowych (wartoÊç bilansowa): – – 
– oszacowana wartoÊç rynkowa – – 
– wartoÊç wed∏ug cen nabycia – – 

WartoÊç wed∏ug cen nabycia, razem 65.078 55.356 

Korekty aktualizujàce wartoÊç (saldo), razem 152 (41)

WartoÊç rynkowa / oszacowana wartoÊç rynkowa, razem 65.230 55.315 

WartoÊç bilansowa, razem 65.230 55.315 

Na dzieƒ 30.06.2000 roku 14 mln z∏ w d∏u˝nych papierach wartoÊciowych (wg wartoÊci nominalnej) stanowi∏o zabez-
pieczenie linii gwarancyjnej, wykorzystywanej w celu wystawiania gwarancji bankowych potrzebnych w trakcie realizowa-
nia umów handlowych.
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Nota 10A w tys. z∏

ÂRODKI PIENI¢˚NE 1 pó∏rocze/2000 1 pó∏rocze/1999

a) Êrodki pieni´˝ne w kasie 96 53 
b) Êrodki pieni´˝ne na rachunkach bankowych 11.797 41.775 
c) inne Êrodki pieni´˝ne – – 

Ârodki pieni´˝ne, razem 11.893 41.828 

Nota 10B w tys. z∏

ÂRODKI PIENI¢˚NE (STRUKTURA WALUTOWA) 1 pó∏rocze/2000 1 pó∏rocze/1999 

a) w walucie polskiej 9.306 41.052 
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na z∏) 2.587 776 
b1. jednostka/waluta tys./GBP 118 121 
tys. z∏ 786 751 
b2. jednostka/waluta tys./USD 408 6 
tys. z∏ 1.795 25 
b3. jednostka/waluta .../... – – 
tys. z∏ – –
b4. pozosta∏e waluty w tys. z∏ 6 – 

Ârodki pieni´˝ne, razem 11.893 41.828 

Nota 11A w tys. z∏

ZMIANA STANU ROZLICZE¡ MI¢DZYOKRESOWYCH 1 pó∏rocze/2000 1 pó∏rocze/1999
Z TYTU¸U ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO

Stan rozliczeƒ mi´dzyokresowych z tytu∏u odroczonego 
podatku dochodowego na poczàtek okresu – – 
a) zwi´kszenia (z tytu∏u) – 21 
b) zmniejszenia (z tytu∏u) – (21)

– BitBank Sp. z o.o. – Rzeszów – (21)

Stan rozliczeƒ mi´dzyokresowych z tytu∏u odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu – – 

Nota 11B w tys. z∏

POZOSTA¸E ROZLICZENIA MI¢DZYOKRESOWE 1 pó∏rocze/2000 1 pó∏rocze/1999

a) czynne rozliczenia mi´dzyokresowe kosztów, w tym: 16.444 15.567 
– op∏acone us∏ugi serwisowe 2.363 6.080 
– op∏acone ubezpieczenia 549 532 
– op∏acone czynsze 51 3 
– op∏acone prenumeraty 46 20 
– op∏acone licencje 35 60 
– op∏acone szkolenia 58 – 
– prace badawczo-rozwojowe zwiàzane z systemem Diamond („M”) 13.207 8.872 
– prace badawczo-rozwojowe zwiàzane z systemem Intranet 29 – 
– inne 106 – 

b) inne rozliczenia mi´dzyokresowe, w tym: 4.930 527 
– koszty sprzeda˝y 11 – 
– koszty nowej emisji akcji 917 – 
– inwestycje w obce Êrodki trwa∏e 114 – 
– koszty nabycia udzia∏ów w nowych jednostkach Grupy Softbank S.A. 2.031 – 
– koszty realizacji filmu – Weiser Dawidek (Studio Filmowe Tor) 640 – 
– inne 1.217 527 

Rozliczenia mi´dzyokresowe, razem 21.374 16.094 
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Nota 12 w z∏

KAPITA¸ AKCYJNY WartoÊç nominalna jednej akcji = 1,00 z∏

Seria/ Rodzaj akcji Rodzaj Liczba akcji WartoÊç serii/emisji Sposób pokrycia Data Prawo do
emisja uprzywile- wg wartoÊci nominalnej kapita∏u rejestracji dywidendy 

jowania (od daty)

A Zwyk∏e na okaziciela zwyk∏e 2.000.000 2.000.000 niepieni´˝ny 20.06.97 01.01.96
B Zwyk∏e na okaziciela zwyk∏e 98 98 pieni´˝ny 20.06.97 01.01.96
C Zwyk∏e na okaziciela zwyk∏e 102 102 pieni´˝ny 20.06.97 01.01.96
D Zwyk∏e na okaziciela zwyk∏e 98 98 pieni´˝ny 20.06.97 01.01.96
E Zwyk∏e na okaziciela zwyk∏e 102 102 pieni´˝ny 20.06.97 01.01.96
F Zwyk∏e na okaziciela zwyk∏e 9.800 9.800 pieni´˝ny 20.06.97 01.01.96
G Zwyk∏e na okaziciela zwyk∏e 10.200 10.200 pieni´˝ny 20.06.97 01.01.96
H Zwyk∏e na okaziciela zwyk∏e 2.940.000 2.940.000 pieni´˝ny 20.06.97 01.01.96
I Zwyk∏e na okaziciela zwyk∏e 3.030.000 3.030.000 pieni´˝ny 20.06.97 01.01.96
J Zwyk∏e na okaziciela zwyk∏e 30.000 30.000 pieni´˝ny 20.06.97 01.01.96
K Zwyk∏e na okaziciela zwyk∏e 1.964.998 1.964.998 pieni´˝ny 20.06.97 01.01.97
L Zwyk∏e na okaziciela zwyk∏e 2.025.202 2.025.202 pieni´˝ny 20.06.97 01.01.97
M Zwyk∏e na okaziciela zwyk∏e 20.000 20.000 pieni´˝ny 20.06.97 01.01.97
N Zwyk∏e na okaziciela zwyk∏e 4.000.000 4.000.000 pieni´˝ny 23.04.98 01.01.98

Liczba akcji razem 16 030 600

Kapita∏ akcyjny razem (w z∏) 16 030 600,00

Na dzieƒ 30.06.2000 r. nast´pujàce informacje, o akcjonariuszach posiadajàcych wi´cej ni˝ 5% kapita∏u i g∏osów na
Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy jednostki dominujàcej, by∏y znane SOFTBANK S.A.:

45,66% Aleksander Lesz (prawo do 7.318.994 g∏osów na WZA) 

22,56% The Bank of New York posiada akcje, w oparciu o które zosta∏ ustanowiony przez ten bank program 
GDR-ów (prawo do 3.617.184 g∏osów na WZA).

W dniu 4 kwietnia 2000 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy SOFTBANK S.A. podj´∏o uchwa∏y
o podniesieniu kapita∏u akcyjnego Spó∏ki, poprzez podwy˝szenie wartoÊci nominalnej akcji z 1,25 z∏ na 2 z∏, w drodze
przeniesienia cz´Êci kapita∏u zapasowego na kapita∏ akcyjny oraz podziale wartoÊci nominalnej akcji w stosunku 1 do 2,
co spowodowa∏o zmniejszenie wartoÊci nominalnej akcji z 2 z∏ na 1 z∏. Podwy˝szenie kapita∏u akcyjnego Spó∏ki oraz po-
dzia∏ akcji zosta∏y zarejestrowane przez Sàd Rejestrowy odpowiednio w dniu 12 maja 2000 roku i dniu 8 czerwca 2000
roku. Dzieƒ 6 lipca 2000 roku by∏ dniem podzia∏u akcji na GPW w Warszawie.

Nota 13 w tys. z∏

KAPITA¸ ZAPASOWY 1 pó∏rocze/2000 1 pó∏rocze/1999

a) ze sprzeda˝y akcji powy˝ej ich wartoÊci nominalnej 68.782 68.782 
b) utworzony ustawowo 5.343 3.340 
c) utworzony zgodnie ze statutem / umowà, ponad wymaganà ustawowo (minimalnà) wartoÊç 76.405 46.423 
d) z dop∏at akcjonariuszy / wspólników – – 
e) inny 508 507 

Kapita∏ zapasowy, razem 151.038 119.052 

W celu zapewnienia porównywalnoÊci sprawozdaƒ za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 1999 roku do sprawozdaƒ
za okres bie˝àcy, w danych porównawczych przeniesiono kwot´ 3.100 tys. z∏ z pozycji c) kapita∏u zapasowego utworzo-
nego zgodnie ze statutem do pozycji b) utworzony ustawowo.
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Nota 17 w tys. z∏

ZMIANA STANU KAPITA¸U W¸ASNEGO AKCJONARIUSZY 1 pó∏rocze/2000 1 pó∏rocze/1999
(UDZIA¸OWCÓW) MNIEJSZOÂCIOWYCH (01.01-30.06.00)

a) stan na poczàtek okresu 2.163 – 
b) zwi´kszenia (z tytu∏u) 578 1.168 

– CRM S.A. – Warszawa – 288 
– Novum Sp. z o.o. – ¸om˝a 460 288 
– Sawan Grupa Softbank S.A. – Kraków 82 592 
– Saba Grupa Softbank S.A. – Bydgoszcz 36 – 

c) zmniejszenia (z tytu∏u) (341) – 
– Polska OnLine – Warszawa (62) – 
– Mediabank S.A. – Warszawa (207) – 
– CRM S.A. – Warszawa (72) – 

d) stan na koniec okresu 2.400 1.168 

Nota 18 w tys. z∏

ZMIANA STANU REZERW NA PODATEK DOCHODOWY 1 pó∏rocze/2000 1 pó∏rocze/1999

Stan rezerw na podatek dochodowy na poczàtek okresu – – 
Stan rezerw na podatek dochodowy na poczàtek okresu 
z tytu∏u zakupu udzia∏ów w spó∏kach zale˝nych – 11 
a) zwi´kszenia (z tytu∏u) – – 
b) zmniejszenia (z tytu∏u) – (11)

– BSI Sp. z o.o. – Gdaƒsk – (3)
– BitBank Sp. z o.o. – Rzeszów – (1)
– BPI Sp. z o.o. – Opole – (7)

Stan rezerw na podatek dochodowy na koniec okresu – – 

Nota 19A w tys. z∏

POZOSTA¸E REZERWY (WG TYTU¸ÓW): 1 pó∏rocze/2000 1 pó∏rocze/1999

– rezerwa na umow´ Softbank S.A. – Bank Zachodni S.A. – 879 
– rezerwa na umow´ Softbank S.A. – PKO BP – 2.929 
– na projekty wàtpliwe – spó∏ka zale˝na CRM S.A. 26 – 

Pozosta∏e rezerwy, razem 26 3.808 

Nota 19B w tys. z∏

ZMIANA STANU POZOSTA¸YCH REZERW (Z WY¸ÑCZENIEM REZERW NA NALE˚NOÂCI)

rezerwa na projekty wàtpliwe Pozosta∏e rezerwy, 
– spó∏ka zale˝na CRM S.A. razem

a) stan pozosta∏ych rezerw na poczàtek okresu – – 
b) zwi´kszenia (z tytu∏u) 26 26 
c) wykorzystanie (z tytu∏u) – – 
d) rozwiàzanie (z tytu∏u) – –
e) stan pozosta∏ych rezerw na koniec okresu 26 26 
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Nota 20A w tys. z∏

ZOBOWIÑZANIA D¸UGOTERMINOWE 1 pó∏rocze/2000 1 pó∏rocze/1999

a) d∏ugoterminowe kredyty bankowe, w tym: 373 – 
– kredyt zaciàgni´ty przez spó∏k´ Saba Grupa Softbank S.A. 373 – 

b) d∏ugoterminowe po˝yczki, w tym: – – 
– od jednostek zale˝nych – – 
– od jednostek stowarzyszonych – – 
– od jednostki dominujàcej – – 

c) zobowiàzania z tytu∏u wyemitowanych d∏ugoterminowych d∏u˝nych papierów wartoÊciowych 250 – 
d) zobowiàzania z tytu∏u innych papierów wartoÊciowych i praw majàtkowych – – 
e) zobowiàzania z tytu∏u umów leasingu finansowego – – 
f) pozosta∏e zobowiàzania d∏ugoterminowe, w tym: 258 – 

Zobowiàzania d∏ugoterminowe, razem 881 – 

Na podstawie umowy z dnia 28 grudnia 1999 roku mi´dzy SOFTBANK S.A. a CAIB Financial Advisers S.A. Spó∏ka wy-
emitowa∏a 20.030 obligacji zamiennych na akcje (program motywacyjny dla kadry zarzàdzajàcej) o wartoÊci nominalnej
12,50 z∏ ka˝da. CAIB Financial Advisers S.A. pe∏niàcy funkcj´ powiernika emisji, naby∏ powy˝szà emisj´. 

We wrzeÊniu 1999 roku spó∏ka Saba Grupa Softbank S.A. z Bydgoszczy otrzyma∏a kredyt na kwot´ 778 tys. z∏ od Ban-
ku Spó∏dzielczego w Bydgoszczy na zakup nieruchomoÊci na siedzib´ spó∏ki. Na dzieƒ 30 czerwca 2000 roku zobowià-
zanie z tego tytu∏u wynosi∏o 373 tys. z∏. 

W maju 2000 roku spó∏ka OID Sp. z o.o. z Zielonej Góry zakupi∏a licencj´ na oprogramowanie IFS w kwocie 517 tys.
z∏ p∏atnej w dwóch ratach w 2001 i 2002 roku. Rata zobowiàzania wymagalna w 2001 roku zosta∏a wykazana w zobo-
wiàzaniach krótkoterminowych, w pozycji „zobowiàzania d∏ugoterminowe w okresie sp∏aty”.

Nota 20B w tys. z∏

ZOBOWIÑZANIA D¸UGOTERMINOWE, 1 pó∏rocze/2000 1 pó∏rocze/1999
O POZOSTA¸YM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SP¸ATY

a) powy˝ej 1 roku do 3 lat 508 – 
b) powy˝ej 3 do 5 lat 373 – 
c) powy˝ej 5 lat – – 

Zobowiàzania d∏ugoterminowe, razem 881 – 

Nota 20C w tys. z∏

ZOBOWIÑZANIA D¸UGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) 1 pó∏rocze/2000 1 pó∏rocze/1999

a) w walucie polskiej 881 – 
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na z∏) – – 

Zobowiàzania d∏ugoterminowe, razem 881 – 

Nota 20D w tys. z∏

ZOBOWIÑZANIA D¸UGOTERMINOWE Z TYTU¸U KREDYTÓW BANKOWYCH I PO˚YCZEK

NNaazzwwaa  ((ffiirrmmaa))  SSiieeddzziibbaa KKwwoottaa  kkrreeddyyttuu// KKwwoottaa  kkrreeddyyttuu  //  ppoo˝̋yycczzkkii WWaarruunnkkii  TTeerrmmiinn ZZaabbeezzppiieecczzeenniiaa
jjeeddnnoossttkkii  zzee  wwsskkaazzaanniieemm ppoo˝̋yycczzkkii  wwgg  uummoowwyy ppoozzoossttaa∏∏aa  ddoo  sspp∏∏aattyy oopprroocceennttoowwaanniiaa sspp∏∏aattyy
ffoorrmmyy  pprraawwnneejj zz∏∏ wwaalluuttaa zz∏∏ wwaalluuttaa

Saba Grupa Softbank S.A. Bydgoszcz 778 tys. PLN 373 tys. PLN 23,5% 2004-11-09 ustanowiona hipoteka zwyk∏a
w ∏àcznej wysokoÊci 788 tys. z∏;
gwarancja bankowa na 
kwot´ 250 tys. z∏ ING Barings
(dotyczy 13 pierwszych rat) 
weksel in blanco wystawiony
przez spó∏k´ por´czony przez
cz∏onków Zarzàdu. 

PROSPEKT EMISYJNY SOFTBANK S.A. • ROZDZIA¸ VI – SPRAWOZDANIA FINANSOWE

143



Nota 20E w tys. z∏

ZOBOWIÑZANIA D¸UGOTERMINOWE Z TYTU¸U WYEMITOWANYCH D¸U˚NYCH PAPIERÓW WARTOÂCIOWYCH 

D∏u˝ne papiery WartoÊç Warunki Termin Gwarancje/ Dodatkowe
wartoÊciowe wg rodzaju nominalna oprocentowania wykupu zabezpieczenia prawa

Obligacje zamienne 250 120 tys. z∏ p∏atne 2003 r. CAIB Financial Advisers S.A. –
na akcje w ciàgu 3 lat Powiernik emisji 

Zobowiàzania d∏ugoterminowe z tytu∏u wyemitowanych d∏u˝nych papierów wartoÊciowych stanowi 20.030 niezabezpie-
czonych obligacji serii A zamiennych na akcje serii O, wyemitowanych na podstawie Uchwa∏y Nr 9, Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy jednostki dominujàcej z dnia 24 czerwca 1999 r. Ka˝da obligacja ma wartoÊç nominalnà
12,50 z∏ i daje prawo do zamiany na 10 akcji SOFTBANK S.A. Obligacje zostanà zaoferowane cz∏onkom Zarzàdu jednost-
ki dominujàcej z wyjàtkiem pana Aleksandra Lesza, oraz innym osobom odgrywajàcym kluczowà rol´ w zarzàdzaniu SOFT-
BANK S.A. (osoby uprawnione). Cena nabycia jednej obligacji przez osoby uprawnione b´dzie równa wartoÊci nominalnej
obligacji. Program sprzeda˝y obligacji osobom uprawnionym b´dzie realizowany w latach 2000 – 2002. Obligacje nie skon-
wertowane na akcje b´dà wykupione przez SOFTBANK S.A. po wartoÊci nominalnej do dnia 31 grudnia 2003 r.

Do chwili zaoferowania obligacji osobom uprawnionym, sà one w∏asnoÊcià Powiernika emisji.

W dniu 4 kwietnia 2000 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SOFTBANK S.A. podj´∏o uchwa∏y
o podniesieniu kapita∏u akcyjnego Spó∏ki, poprzez podwy˝szenie wartoÊci nominalnej akcji z 1,25 z∏ na 2 z∏, w drodze
przeniesienia cz´Êci kapita∏u zapasowego na kapita∏ akcyjny oraz podziale wartoÊci nominalnej akcji w stosunku 1 do 2,
co spowodowa∏o zmniejszenie wartoÊci nominalnej akcji z 2 z∏ na 1 z∏. Podwy˝szenie kapita∏u akcyjnego Spó∏ki oraz po-
dzia∏ akcji zosta∏y zarejestrowane przez Sàd Rejestrowy odpowiednio w dniu 12 maja 2000 roku i dniu 8 czerwca 2000
roku. Dzieƒ 6 lipca 2000 roku by∏ dniem podzia∏u akcji na GPW w Warszawie.

Dnia 4 kwietnia 2000 r. NWZA SOFTBANK S.A. podj´∏o uchwa∏´ o kontynuacji programu motywacyjnego dla kadry za-
rzàdzajàcej. W zwiàzku ze zmianami w kapitale akcyjnym opisanymi powy˝ej, modyfikowano równie˝ ten program. Podj´-
to uchwa∏´ o emisji 40.060 Obligacji serii B o ∏àcznej wartoÊci nominalnej 400.600 z∏. Ka˝da obligacja b´dzie mia∏a war-
toÊç nominalnà równà 10 z∏ i b´dzie dawa∏a prawo do zamiany na 10 Akcji serii O SOFTBANK S.A. Cena emisyjna obli-
gacji wynoszàca 10 z∏ za jednà obligacj´ i ∏àczna cena emisyjna wynoszàca 400.600 z∏ zostanie pokryta przez Powierni-
ka poprzez z∏o˝enie w SOFTBANK S.A. obligacji serii A (wartoÊç nominalna jednej obligacji 12,50 z∏) zamiennych na ak-
cje (wyemitowanych na podstawie Uchwa∏y Nr 9 ZWZA z 24 czerwca 1999 r.) i wniesienie dop∏aty w kwocie 150.225 z∏,
to jest kwot´ 7,50 z∏ w stosunku do jednej obligacji serii A. W zwiàzku z powy˝szym ∏àczna wartoÊç nominalna jednej ob-
ligacji serii A wynosiç b´dzie wraz z dop∏atà 20,00 z∏. Za ka˝dà takà obligacj´ Powiernik otrzyma dwie Obligacje se-
rii B o wartoÊci nominalnej 10 z∏ ka˝da.

Obligacje zostanà zaoferowane cz∏onkom Zarzàdu jednostki dominujàcej z wyjàtkiem pana Aleksandra Lesza, oraz in-
nym osobom odgrywajàcym kluczowà rol´ w zarzàdzaniu Spó∏kà (osoby uprawnione). Cena nabycia jednej obligacji przez
osoby uprawnione b´dzie równa wartoÊci nominalnej obligacji. Program sprzeda˝y obligacji osobom uprawnionym b´dzie
realizowany w latach 2000 – 2002. Obligacje nie skonwertowane na akcje b´dà wykupione przez Spó∏k´ po wartoÊci no-
minalnej do dnia 31 grudnia 2003 r.
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Nota 21A w tys. z∏

ZOBOWIÑZANIA KRÓTKOTERMINOWE 1 pó∏rocze/2000 1 pó∏rocze/1999

a) kredyty bankowe, w tym: 656 292 
– od jednostki dominujàcej – – 

b) po˝yczki, w tym: 1.537 – 
– od jednostek zale˝nych – – 
– od jednostek stowarzyszonych – – 
– od jednostki dominujàcej – – 

c) zobowiàzania z tytu∏u wyemitowanych krótkoterminowych d∏u˝nych papierów wartoÊciowych – – 
d) zobowiàzania z tytu∏u innych papierów wartoÊciowych i praw majàtkowych – – 
e) zobowiàzania z tytu∏u dostaw i us∏ug, w tym: 8.380 10.580 

– wobec jednostek zale˝nych – – 
– wobec jednostek stowarzyszonych – 483 
– wobec jednostki dominujàcej – – 

f) zaliczki otrzymane na poczet dostaw 135 231 
g) zobowiàzania wekslowe – – 
h) zobowiàzania z tytu∏u podatków, ce∏ i ubezpieczeƒ spo∏ecznych 5.695 5.605 
i) zobowiàzania z tytu∏u dywidend 8.015 8.015 
j) zobowiàzania z tytu∏u wynagrodzeƒ 231 140 
k) zobowiàzania d∏ugoterminowe w okresie sp∏aty, w tym: 259 – 

– z tytu∏u kredytów bankowych i po˝yczek – – 
l) fundusze specjalne 1.273 670 
m) pozosta∏e zobowiàzania krótkoterminowe, w tym: 735 532 

– zobowiàzania wobec udzia∏owców mniejszoÊciowych 493 491 
– inne 242 41 

Zobowiàzania krótkoterminowe, razem 26.916 26.065 

Nota 21B w tys. z∏

ZOBOWIÑZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) 1 pó∏rocze/2000 1 pó∏rocze/1999

a) w walucie polskiej 24.074 21.402 
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na z∏) 2.842 4.663 
b1. jednostka/waluta tys./USD 631 1.182 
tys. z∏ 2.776 4.645 
b2. jednostka/waluta tys./GBP 10 3 
tys. z∏ 66 18 

Zobowiàzania krótkoterminowe, razem 26.916 26.065 

Nota 21C

ZOBOWIÑZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTU¸U KREDYTÓW BANKOWYCH I PO˚YCZEK

NNaazzwwaa  ((ffiirrmmaa))  SSiieeddzziibbaa KKwwoottaa  kkrreeddyyttuu// KKwwoottaa  kkrreeddyyttuu  //  ppoo˝̋yycczzkkii WWaarruunnkkii  TTeerrmmiinn ZZaabbeezzppiieecczzeenniiaa
jjeeddnnoossttkkii  zzee  wwsskkaazzaanniieemm ppoo˝̋yycczzkkii  wwgg  uummoowwyy ppoozzoossttaa∏∏aa  ddoo  sspp∏∏aattyy oopprroocceennttoowwaanniiaa sspp∏∏aattyy
ffoorrmmyy  pprraawwnneejj ttyyss..  zz∏∏ wwaalluuttaa ttyyss..  zz∏∏ wwaalluuttaa

European Renaissance 
Capital L.P. spó∏ka komandytowa Boston USA 565 138 tys. USD 606 138 tys. USD 10% 30.07.2000 brak
Edventure Ventures L.P. 
spó∏ka komandytowa Nowy Jork USA 160 39 tys. USD 171 39 tys. USD 10% 30.07.2000 brak
Danem Lynch  Los Altos Hills USA 94 23 tys. USD 102 23 tys. USD 10% 30.07.2000 brak
European Renaissance 
Capital L.P. spó∏ka komandytowa Boston USA 436 103 tys. USD 454 103 tys. USD 10% 05.05.2002 brak 
Edventure Ventures L.P. 
spó∏ka komandytowa Nowy Jork USA 123 29 tys. USD 128 29 tys. USD 10% 05.05.2002 brak 
Danem Lynch Los Altos Hills USA 73 17 tys. USD 76 17 tys. USD 10% 05.05.2002 brak 
Pekao S.A. W-wa 100 tys. PLN 96 tys. PLN zmienne rok weksel 
Bank Polska Kasa Opieki S.A. Warszawa 560 tys. PLN 560 tys. PLN 22% 31-12-2000 weksel in blanco,

przelew z praw 
polisy ubezpieczeƒ,
umowa przew∏asz-
czenia majàtku 
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Nota 21E w tys. z∏

FUNDUSZE SPECJALNE (Z PODZIA¸EM NA TYTU¸Y) 1 pó∏rocze/2000 1 pó∏rocze/1999

– ZFÂS 1.273 670 

Fundusze specjalne, razem 1.273 670 

Nota 22 w tys. z∏

ROZLICZENIA MI¢DZYOKRESOWE I PRZYCHODY PRZYSZ¸YCH OKRESÓW 1 pó∏rocze/2000 1 pó∏rocze/1999

a) bierne rozliczenia mi´dzyokresowe kosztów, w tym: 1.997 1.665 
– rezerwa na premie dla pracowników 1.780 1.518 
– rezerwa na roszczenia FUJITSU/ICL 55 – 
– inne 162 147 

b) przychody przysz∏ych okresów, w tym: 5.688 18.388 
– nie zrealizowane ró˝nice kursowe 6 – 
– us∏ugi serwisowe op∏acone z góry, a nie wykonane 5.258 18.378 
– odsetki naliczone od po˝yczki dla CA IB Securities S.A. 120 – 
– zaliczka CESAR – spó∏ka BitBank z Rzeszowa 115 –
– inne 189 10 

Rozliczenia mi´dzyokresowe i przychody przysz∏ych okresów, razem 7.685 20.053 

Nota 23

W dniu 4 kwietnia 2000 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SOFTBANK S.A. podj´∏o uchwa∏y
o podniesieniu kapita∏u akcyjnego Spó∏ki, poprzez podwy˝szenie wartoÊci nominalnej akcji z 1,25 z∏ na 2 z∏, w drodze
przeniesienia cz´Êci kapita∏u zapasowego na kapita∏ akcyjny oraz podziale wartoÊci nominalnej akcji w stosunku 1 do 2,
co spowodowa∏o zmniejszenie wartoÊci nominalnej akcji z 2 z∏ na 1 z∏.

Podwy˝szenie kapita∏u akcyjnego Spó∏ki oraz podzia∏ akcji zosta∏y zarejestrowane przez Sàd Rejestrowy odpowiednio w dniu
12 maja 2000 roku i dniu 8 czerwca 2000 roku. Dzieƒ 6 lipca 2000 roku by∏ dniem podzia∏u akcji na GPW w Warszawie.

Uwzgl´dniajàc powy˝sze, liczba akcji wykorzystana do obliczania wskaênika „Kapita∏y w∏asne na koniec okresu”/
„Liczba akcji na koniec okresu” wynosi 16.031 tys. sztuk.

Sposób obliczenia wartoÊci ksi´gowej na jednà akcj´: „Kapita∏y w∏asne na koniec okresu” / „Liczba akcji na ko-
niec okresu”.

„183.992 tys. z∏ / 16.031 tys. szt. akcji = 11,48 z∏ / jednà akcj´ zwyk∏à”.

Sposób obliczenia rozwodnionej wartoÊci ksi´gowej na jednà akcj´: „Kapita∏y w∏asne na koniec okresu” / „Liczba ak-
cji na koniec nast´pnego okresu”. Do kalkulacji „Êredniej wa˝onej liczby akcji w nast´pnym okresie sprawozdawczym” po-
za akcjami ju˝ wyemitowanymi dodano maksymalnà liczb´ akcji przewidzianà z konwersji obligacji zamiennych na akcj´.

„183.992 tys. z∏ / (16.031 + 400) tys. szt. akcji = 11,20 z∏ / jednà akcj´ zwyk∏à”.

Noty objaÊniajàce do skonsolidowanego rachunku zysków i strat

Nota 24A w tys. z∏

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDA˚Y PRODUKTÓW 1 pó∏rocze/2000 1 pó∏rocze/1999
(STRUKTURA RZECZOWA – RODZAJE DZIA¸ALNOÂCI)

– Oprogramowanie 10.529 10.115 
– Us∏ugi serwisowe 33.062 39.368 
– Udzielone licencje 7.922 5.569 

Przychody netto ze sprzeda˝y produktów, razem 51.513 55.052 

Nota 24B w tys. z∏

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDA˚Y PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) 1 pó∏rocze/2000 1 pó∏rocze/1999

a) kraj 51.509 55.052 
b) eksport 4 – 

Przychody netto ze sprzeda˝y produktów, razem 51.513 55.052 
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Nota 25A w tys. z∏

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDA˚Y TOWARÓW I MATERIA¸ÓW 1 pó∏rocze/2000 1 pó∏rocze/1999
(STRUKTURA RZECZOWA – RODZAJE DZIA¸ALNOÂCI)

– Sprz´t komputerowy 59.807 102.722 
– Oprogramowanie 31.857 24.806 

Przychody netto ze sprzeda˝y towarów i materia∏ów, razem 91.664 127.528 

Nota 25B w tys. z∏

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDA˚Y TOWARÓW 1 pó∏rocze/2000 1 pó∏rocze/1999
I MATERIA¸ÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)

a) kraj 91.176 127.528 
b) eksport 488 – 

Przychody netto ze sprzeda˝y towarów i materia∏ów, razem 91.664 127.528 

W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym na 30.06.2000 r. przychody ze sprzeda˝y netto w spó∏kach Grupy wy-
nosi∏y odpowiednio:

SOFTBANK S.A. – 124.945 tys. z∏, Softbank Serwis Sp. z o.o. – 486 tys. z∏, OID Sp. z o.o. – 1.818 tys. z∏, BitBank
Sp. z o.o. – 3.038 tys. z∏, BPI Sp. z o.o. – 2.613 tys. z∏, CRM S.A. – 1.114 tys. z∏, ZUI Novum Sp z o.o. – 6.391 tys. z∏,
Sawan Grupa Softbank S.A. – 3.366 tys. z∏, Saba Grupa Softbank S.A. – 2.769 tys. z∏, Mediabank S.A. – 1.827 tys. z∏,
Polska OnLine Holding S.A. – 1.633 tys. z∏. Korekta sprzeda˝y wewnàtrz Grupy wynios∏a 6 823 tys. z∏.

Nota 26 w tys. z∏

KOSZTY WED¸UG RODZAJU 1 pó∏rocze/2000 1 pó∏rocze/1999

a) zu˝ycie materia∏ów i energii 1.852 1.574 
b) us∏ugi obce 21.747 5.508 
c) podatki i op∏aty 828 358 
d) wynagrodzenia 25.975 19.172 
e) Êwiadczenia na rzecz pracowników 4.512 3.293 
f) amortyzacja 5.509 4.478 
g) pozosta∏e 3.201 182 

Koszty wed∏ug rodzaju, razem 63.624 34.565 

Zmiana stanu zapasów i rozliczeƒ mi´dzyokresowych (4.049) 1.179 
Koszty sprzeda˝y (wielkoÊç ujemna) (1.469) – 
Koszty ogólnego zarzàdu (wielkoÊç ujemna) (21.248) (15.030)

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 36.858 20.714 

W celu zapewnienia porównywalnoÊci danych za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 1999 roku do roku bie˝àcego,
z pozycji g) pozosta∏e wyodr´bniono pozycj´ „Zmiana stanu zapasów i rozliczeƒ mi´dzyokresowych”. W opublikowanym
sprawozdaniu za I pó∏rocze 99 „Zmiana stanu zapasów i rozliczeƒ mi´dzyokresowych” uj´ta by∏a w pozycji „pozosta∏e”
kosztów rodzajowych.

Nota 27 w tys. z∏

POZOSTA¸E PRZYCHODY OPERACYJNE 1 pó∏rocze/2000 1 pó∏rocze/1999

a) przychody ze sprzeda˝y sk∏adników majàtku trwa∏ego 115 397 
b) dotacje – 2 
c) rozwiàzane rezerwy (z tytu∏u) 6 206 

– rozwiàzanie rezerwy na nale˝noÊci 6 206 
d) pozosta∏e, w tym: 617 136 

– opracowanie strategii Grupy Softbank S.A. – 69 
– refakturowanie us∏ug obcych 403 – 
– odszkodowanie z wypadku 28 –
– przychody z podnajmu 16 –
– zawarcie ugody pomi´dzy Polska OnLine a NASK dotyczàcej obni˝enia kwoty zobowiàzania 21 –
– ubezpieczenia 20 –
– dop∏aty do odsetek bankowych 23 –
– inne 106 67 

Pozosta∏e przychody operacyjne, razem 738 741 



Nota 28 w tys. z∏

POZOSTA¸E KOSZTY OPERACYJNE 1 pó∏rocze/2000 1 pó∏rocze/1999

a) wartoÊç sprzedanych sk∏adników majàtku trwa∏ego 72 255 
b) korekty wartoÊci zapasów – – 
c) nieplanowe odpisy amortyzacyjne – 2 
d) utworzone rezerwy (z tytu∏u) 8 4 

– utworzenie rezerw na nale˝noÊci i roszczenia 8 4 
e) pozosta∏e, w tym: 689 99 

– przekazanie darowizny 81 119 
– koszty us∏ug refakturowanych 416 – 
– szkoda komunikacyjna 29 –
– inne 163 (21)

Pozosta∏e koszty operacyjne, razem 769 360 

Nota 31 w tys. z∏

POZOSTA¸E PRZYCHODY FINANSOWE 1 pó∏rocze/2000 1 pó∏rocze/1999

a) odsetki z tytu∏u udzielonych po˝yczek, w tym: – – 
– od jednostek zale˝nych – – 
– od jednostek stowarzyszonych – – 
– od jednostki dominujàcej – – 

b) pozosta∏e odsetki, w tym: 538 133 
– od jednostek zale˝nych – – 
– od jednostek stowarzyszonych – – 
– od jednostki dominujàcej – – 

c) zysk ze zbycia papierów wartoÊciowych, udzia∏ów i innych praw majàtkowych 2.914 3.123 
d) odpisy aktualizujàce wartoÊç papierów wartoÊciowych, udzia∏ów i innych praw majàtkowych 788 17 
e) dodatnie ró˝nice kursowe 1.084 304 
f) rozwiàzane rezerwy (z tytu∏u) – – 
g) pozosta∏e, w tym: 186 665 

Pozosta∏e przychody finansowe, razem 5.510 4.242 

Nota 32 w tys. z∏

KOSZTY FINANSOWE 1 pó∏rocze/2000 1 pó∏rocze/1999

a) odsetki od kredytów i po˝yczek, w tym: 107 13 
– dla jednostek zale˝nych – – 
– dla jednostek stowarzyszonych – – 
– dla jednostki dominujàcej – – 

b) pozosta∏e odsetki, w tym: 90 – 
– dla jednostek zale˝nych – – 
– dla jednostek stowarzyszonych – – 
– dla jednostki dominujàcej – – 

c) strata ze zbycia papierów wartoÊciowych, udzia∏ów i innych praw majàtkowych – – 
d) odpisy aktualizujàce wartoÊç papierów wartoÊciowych, udzia∏ów i innych praw majàtkowych 99 58 
e) ujemne ró˝nice kursowe, w tym: 1.115 1.297 

– zrealizowane 548 1.246 
– nie zrealizowane 567 50 

f) utworzone rezerwy (z tytu∏u) – – 
g) pozosta∏e koszty finansowe, w tym: 174 93 

Koszty finansowe, razem 1.585 1.461 
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Nota 33 w tys. z∏

ZYSKI NADZWYCZAJNE 1 pó∏rocze/2000 1 pó∏rocze/1999

a) losowe 5 – 
b) zyski ze sprzeda˝y akcji i udzia∏ów w jednostkach zale˝nych – – 
c) zyski ze sprzeda˝y akcji i udzia∏ów w jednostkach stowarzyszonych – – 
d) pozosta∏e, w tym: – – 

Zyski nadzwyczajne, razem 5 – 

Nota 34 w tys. z∏

STRATY NADZWYCZAJNE 1 pó∏rocze/2000 1 pó∏rocze/1999

a) losowe (2) (1)
b) ze sprzeda˝y akcji i udzia∏ów w jednostkach zale˝nych – – 
c) ze sprzeda˝y akcji i udzia∏ów w jednostkach stowarzyszonych – – 
d) pozosta∏e, w tym: – – 

Straty nadzwyczajne, razem (2) (1)

Do 30.06.2000 roku nie wystàpi∏a sprzeda˝ jednostek zale˝nych i stowarzyszonych Grupy Softbank S.A.

Nota 35 w tys. z∏

PODATEK DOCHODOWY 1 pó∏rocze/2000 1 pó∏rocze/1999

1. Zysk (strata) brutto (skonsolidowany) 26.100 54.635 
2. Korekty konsolidacyjne 1.636 947 
3. Trwa∏e ró˝nice pomi´dzy zyskiem (stratà) brutto a dochodem 

do opodatkowania podatkiem dochodowym (2.062) 249 
4. PrzejÊciowe ró˝nice pomi´dzy zyskiem brutto a dochodem 

do opodatkowania podatkiem dochodowym 1.795 236 
5. Inne ró˝nice pomi´dzy zyskiem brutto a dochodem 

do opodatkowania podatkiem dochodowym, w tym: – – 
– straty z lat ubieg∏ych – – 

6. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 27.469 56.067 
7. Podatek dochodowy wed∏ug stawki 30% (2000 r.) i 34% (1999 r.) 8.241 19.063 
8. Zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obni˝ki podatku – – 
9. Podatek dochodowy nale˝ny – – 
10. Rezerwa na podatek dochodowy – (11)

– stan na poczàtek okresu – 11 
– zwi´kszenie – – 
– zmniejszenie – (11)
– stan na koniec okresu – – 

11. Rozliczenia mi´dzyokresowe z tytu∏u odroczonego podatku dochodowego – 21 
– stan na poczàtek okresu – 21 
– zwi´kszenie – – 
– zmniejszenie – (21)
– stan na koniec okresu – – 

12. Podatek dochodowy wspó∏mierny do zysku (straty) brutto, 
wykazany w skonsolidowanym rachunku zysków i strat 8.241 19.073 
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Rozliczenie g∏ównych pozycji sk∏adajàcych si´ na ró˝nic´ pomi´dzy zyskiem brutto wykazanym w rachunku zysków
i strat a podstawà opodatkowania:

Przychody zarachowane w 1999 r., a podlegajàce opodatkowaniu w 2000 r. 454
Korekty konsolidacyjne 1.636
Trwa∏e i przejÊciowe ró˝nice w podatku dochodowym w spó∏kach zale˝nych 913
Nie zrealizowane przychody finansowe podlegajàce opodatkowaniu w 2000 r. (877)
P∏ace zrealizowane (1.034)
Pozycje nie stanowiàce kosztu uzyskania przychodu 2 099
Darowizna (53)
Koszty nie zrealizowanej sprzeda˝y w 1999 r. (556)
Rozwiàzanie nie wykorzystanych rezerw (1.213)
RAZEM RÓ˚NICA: 1.369

Podatek dochodowy wykazany w skonsolidowanym rachunku zysków i strat w przekroju jednostek obj´tych konsolidacjà:

Saba Grupa Softbank S.A. 38
Sawan Grupa Softbank S.A. 54
BPI Sp. z o.o. 213
CRM S.A. 0 
BitBank Sp. z o.o. 0
OID Sp. z o.o. 39
BSI Sp. z o.o. 0
Novum Sp. z o.o. 221
Polska OnLine 0
Mediabank S.A. 0
SOFTBANK S.A. 7.676
Razem 8.241

Nota 37 w tys. z∏

ZYSK (STRATA) NETTO 1 pó∏rocze/2000 1 pó∏rocze/1999

a) zysk (strata) netto jednostki dominujàcej (po korektach konsolidacyjnych) 17.765 34.593 
b) zyski (straty) netto jednostek zale˝nych (po korektach konsolidacyjnych) (254) 864 
c) zyski (straty) netto jednostek stowarzyszonych (po korektach konsolidacyjnych) (702) (1.041)

Zysk (strata) netto 16.809 34.416 

Zysk netto jednostki dominujàcej po korektach konsolidacyjnych wyniós∏ 17.765 tys. z∏ (w tym odpis wartoÊci firmy
w kwocie 1.677 tys. z∏ i 228 tys. z∏ z tytu∏u zrealizowanej sprzeda˝y wewnàtrz grupy i korekty strategii rozwoju Grupy So-
ftbank S.A., 155 tys. z∏ z tytu∏u korekty podatku odroczonego w spó∏ce Novum, 32 tys. z∏ z tytu∏u amortyzacji wyceny bu-
dynków OID Sp. z o.o. i BitBank Sp. z o.o.) – integracja systemów informatycznych.

Strata netto jednostek zale˝nych po korektach konsolidacyjnych wynios∏a 254 tys. z∏, jest wynikiem wszystkich spó∏ek
zale˝nych, z którego wyodr´bniono zysk udzia∏owców mniejszoÊciowych w kwocie 348 tys. z∏ – integracja systemów infor-
matycznych, doradztwo z zakresu zarzàdzania (CRM S.A.) i dzia∏alnoÊç wydawniczo-marketingowa (Mediabank S.A.).

Strata netto jednostek stowarzyszonych po korektach konsolidacyjnych wynios∏a 702 tys. z∏ (1/3 straty spó∏ki stowa-
rzyszonej Besta Sp. z o.o. w kwocie 2.104 tys. z∏) – us∏uga przetwarzania danych dla Otwartych Funduszy Emerytalnych.

Nota 38

Zysk na jednà akcj´ 
Sposób obliczenia zysku na jednà akcj´: „Zysk netto za 12 miesi´cy” / „Ârednia wa˝ona liczba akcji w okresie spra-

wozdawczym”.

„29.872 tys. z∏ / 16.031 tys. akcji = 1,86 z∏/akcj´”

Sposób obliczenia rozwodnionego zysku na jednà akcj´: „Zysk netto za 12 miesi´cy” / „Ârednia wa˝ona liczba akcji
w nast´pnym okresie sprawozdawczym”.

„29.872 tys. z∏ / 16.431 tys. akcji = 1,82 z∏/akcj´”
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Noty objaÊniajàce do skonsolidowanego rachunku przep∏ywu Êrodków pieni´˝nych

Ârodki pieni´˝ne przyj´te do skonsolidowanego rachunku przep∏ywu Êrodków pieni´˝nych stanowià Êrodki pieni´˝ne
w kasie oraz na wszystkich rachunkach bankowych spó∏ki dominujàcej i spó∏ek zale˝nych Grupy. Sà to zarówno Êrodki
pieni´˝ne w walucie polskiej, jak i zagranicznej (przeliczone po kursie z dnia 30.06.2000 r.).

Ârodki pieni´˝ne (struktura) 30.06.2000

Ârodki pieni´˝ne w kasie na poczàtek okresu 69 
Ârodki pieni´˝ne na rachunkach bankowych na poczàtek okresu 39.117 
Ârodki pieni´˝ne na poczàtek okresu razem 39.186 
Ârodki pieni´˝ne w kasie na koniec okresu 96 
Ârodki pieni´˝ne na rachunkach bankowych na koniec okresu 11.797 

Ârodki pieni´˝ne na koniec okresu razem 11.893 

Dzia∏alnoÊç operacyjna Grupy Softbank S.A. obejmuje ogó∏ dzia∏aƒ produkcyjnych, handlowych i us∏ugowych, których
celem jest osiàgni´cie zysku. Do dzia∏alnoÊci inwestycyjnej zaliczamy zap∏at´ za nabyte oraz sprzedane sk∏adniki majàt-
ku trwa∏ego, wartoÊci niematerialne i prawne, lokaty finansowe oraz zap∏at´ za nabycie i sprzeda˝ papierów wartoÊcio-
wych, w tym tak˝e przeznaczonych do obrotu. Dzia∏alnoÊç finansowa polega na pozyskiwaniu przez Grup´ kapita∏u w∏a-
snego i obcego oraz na ich zwrocie i obs∏udze w postaci p∏aconej dywidendy.

W pozycji B.II.8 Rachunku przep∏ywów Êrodków pieni´˝nych wykazano jako „Pozosta∏e wydatki” wycen´ krótkotermi-
nowych papierów wartoÊciowych w kwocie (693) tys. z∏.

W pozycji C.II.12 Rachunku przep∏ywów Êrodków pieni´˝nych jako „Pozosta∏e wydatki” wykazano m.in. p∏atnoÊç po-
datku od przeniesienia cz´Êci kapita∏u zapasowego na kapita∏ akcyjny w kwocie (1.502) tys. z∏. 

Rachunek przep∏ywu Êrodków pieni´˝nych sporzàdzony zosta∏ metodà poÊrednià.

w tys. z∏

PRZEP¸YWY PIENI¢˚NE NETTO Z DZIA¸ALNOÂCI OPERACYJNEJ (metoda poÊrednia) 1 pó∏rocze/2000 1 pó∏rocze/1999

Przep∏ywy pieni´˝ne netto z dzia∏alnoÊci operacyjnej (I+/-II) 6.647 27.272
I. Zysk (strata) netto 16.809 34.416
II. Korekty razem (10.162) (7.144)

1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udzia∏owców) mniejszoÊciowych 348 105
2. Udzia∏ w (zyskach) stratach jednostek obj´tych konsolidacjà metodà praw w∏asnoÊci 702 1.041
3. Amortyzacja (w tym odpisy wartoÊci firmy z konsolidacji 

lub rezerwy kapita∏owej z konsolidacji) 7.389 5.090
4. (Zyski) straty z tytu∏u ró˝nic kursowych 623 25
5. Odsetki i dywidendy (2.787) (3.157)
6. (Zysk) strata z tytu∏u dzia∏alnoÊci inwestycyjnej (44) (112)
7. Zmiana stanu pozosta∏ych rezerw 26 (203)
8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 8.241 19.073
9. Podatek dochodowy zap∏acony (6.386) (17.648)

10. Zmiana stanu zapasów 1.491 (1.392)
11. Zmiana stanu nale˝noÊci 5.720 (10.607)
12. Zmiana stanu zobowiàzaƒ krótkoterminowych (z wyjàtkiem po˝yczek i kredytów) (17.996) (3.405)
13. Zmiana stanu rozliczeƒ mi´dzynarodowych (3.848) (379)
14. Zmiana stanu przychodów przysz∏ych okresów (3.645) 4.425
15. Pozosta∏e korekty 4 0

Ârodki pieni´˝ne przyj´te do skonsolidowanego rachunku przep∏ywu Êrodków pieni´˝nych stanowià Êrodki pieni´˝ne
w kasie oraz na wszystkich rachunkach bankowych spó∏ki dominujàcej i spó∏ek zale˝nych Grupy. Sà to zarówno Êrodki
pieni´˝ne w walucie polskiej, jak i zagranicznej (przeliczone po kursie z dnia 30.06.2000 r.).
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Dodatkowe noty objaÊniajàce

Grupa Softbank S.A. nie posiada∏a w ciàgu okresu sprawozdawczego „instrumentów finansowych” – papierów warto-
Êciowych, wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. „Prawo o publicznym obrocie papierami war-
toÊciowymi” (Dz. U. Nr 118, poz. 754 z póên. zm.) oraz innych praw pochodnych od praw majàtkowych b´dàcych przed-
miotem inwestycji lub transakcji terminowych.

Zobowiàzania warunkowe:

– w dniu 20 stycznia 2000 roku podmiot dominujàcy podpisa∏ umow´ intencyjnà z udzia∏owcami spó∏ki Publiczny Do-
st´p do Internetu Sp. z o.o. o zakupie od 1.600 do 4.000 udzia∏ów spó∏ki za ∏àcznà kwot´ od 80 tys. do 200 tys.
USD. Na dzieƒ 30 czerwca 2000 roku umowa nie zosta∏a sfinalizowana;

– w dniu 17 marca 2000 roku podmiot dominujàcy zawar∏ umow´ po˝yczki zabezpieczonej ze spó∏kà Multinet S.A.
na kwoty: 1.100 tys. USD i 5.000 tys. z∏. Na dzieƒ 30 czerwca 2000 roku kwota wykorzystanej po˝yczki wynosi∏a
1.100 tys. USD.

Grupa Softbank S.A. nie posiada zobowiàzaƒ wobec bud˝etu paƒstwa lub jednostek samorzàdu terytorialnego z tytu-
∏u uzyskania prawa w∏asnoÊci budynków i budowli.

Grupa Softbank S.A. nie zaniecha∏a ˝adnej dzia∏alnoÊci w okresie sprawozdawczym ani te˝ nie planuje zaniechania
w nast´pnym okresie.

Koszty wytworzenia inwestycji rozpocz´tych w okresie sprawozdawczym wynios∏y 1.019 tys. z∏ (w tym: BPI Sp. z o.o.
– 4 tys. z∏, OID Sp. z o.o. – 11 tys. z∏, BitBank Sp. z o.o. – 23 tys. z∏, Novum Sp. z o.o. – 981 tys. z∏).

Zaliczki na poczet inwestycji rozpocz´tych w okresie sprawozdawczym wynios∏y 18 tys. z∏ (w tym: OID Sp. z o.o. –
4 tys. z∏, Novum Sp. z o.o. – 14 tys. z∏).

Planowane przez Podmiot Dominujàcy zakupy inwestycyjne do koƒca roku obrotowego powinny si´ zamknàç sumà
5.250 tys. z∏.

Grupa Softbank S.A. w bie˝àcym okresie nie ponios∏a i w ciàgu najbli˝szych 12 miesi´cy nie planuje nak∏adów na
ochron´ Êrodowiska.

W 2000 roku podmiot dominujàcy Grupy Softbank S.A. wyda∏ na nak∏ady inwestycyjne 34 236 tys. z∏, w tym na za-
kup udzia∏ów w spó∏kach zale˝nych i stowarzyszonych 10.219 tys. z∏. Inwestycje powy˝sze by∏y realizowane ze Êrodków
w∏asnych jednostki dominujàcej.

Grupa Softbank S.A. nie przeprowadzi∏a ˝adnych transakcji z podmiotami powiàzanymi, polegajàcych na przeniesie-
niu wszelkich praw i zobowiàzaƒ pod tytu∏em odp∏atnym jak i darmym.
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Jednostki powiàzane kapita∏owo z SOFTBANK S.A. (podlegajàce konsolidacji metodà pe∏nà) w tys. z∏

Nazwa jednostki i stopieƒ udzia∏u w zarzàdzaniu CRM S.A. 75%
Nale˝noÊci na koniec okresu sprawozdawczego –
Zobowiàzania na koniec okresu sprawozdawczego 25 
Sprzeda˝ brutto do jednostek zale˝nych w okresie 01.01 – 30.06.2000 1 
Zakupy brutto od jednostek zale˝nych w okresie 01.01 – 30.06.2000 250 

Nazwa jednostki i stopieƒ udzia∏u w zarzàdzaniu BPI Sp. z o.o. 100%
Nale˝noÊci na koniec okresu sprawozdawczego –
Zobowiàzania na koniec okresu sprawozdawczego 502 
Sprzeda˝ brutto do jednostek zale˝nych w okresie 01.01 – 30.06.2000 –
Zakupy brutto od jednostek zale˝nych w okresie 01.01 – 30.06.2000 564 

Nazwa jednostki i stopieƒ udzia∏u w zarzàdzaniu Softbank 100%
Nale˝noÊci na koniec okresu sprawozdawczego Serwis Sp. z o.o. –
Zobowiàzania na koniec okresu sprawozdawczego –
Sprzeda˝ brutto do jednostek zale˝nych w okresie 01.01 – 30.06.2000 –
Zakupy brutto od jednostek zale˝nych w okresie 01.01 – 30.06.2000 32 
*) Od 09.06.2000 roku spó∏ka Bankowe Systemy Informatyczne Sp. z o.o. zosta∏a przekszta∏cona w Softbank Serwis Sp. z o.o.

Nazwa jednostki i stopieƒ udzia∏u w zarzàdzaniu OID Sp. z o.o. 100%
Nale˝noÊci na koniec okresu sprawozdawczego –
Zobowiàzania na koniec okresu sprawozdawczego 1.022 
Sprzeda˝ brutto do jednostek zale˝nych w okresie 01.01 – 30.06.2000 –
Zakupy brutto od jednostek zale˝nych w okresie 01.01 – 30.06.2000 1.704 

Nazwa jednostki i stopieƒ udzia∏u w zarzàdzaniu Bitbank Sp. z o.o. 100%
Nale˝noÊci na koniec okresu sprawozdawczego –
Zobowiàzania na koniec okresu sprawozdawczego 3 
Sprzeda˝ brutto do jednostek zale˝nych w okresie 01.01 – 30.06.2000 –
Zakupy brutto od jednostek zale˝nych w okresie 01.01 – 30.06.2000 153 

Nazwa jednostki i stopieƒ udzia∏u w zarzàdzaniu ZUI Novum Sp. z o.o. 51%
Nale˝noÊci na koniec okresu sprawozdawczego –
Zobowiàzania na koniec okresu sprawozdawczego 422 
Sprzeda˝ brutto do jednostek zale˝nych w okresie 01.01 – 30.06.2000
Zakupy brutto od jednostek zale˝nych w okresie 01.01 – 30.06.2000 3.971 

Nazwa jednostki i stopieƒ udzia∏u w zarzàdzaniu Sawan 51%
Nale˝noÊci na koniec okresu sprawozdawczego Gr. Softbank S.A 18 
Zobowiàzania na koniec okresu sprawozdawczego –
Sprzeda˝ brutto do jednostek zale˝nych w okresie 01.01 – 30.06.2000 125 
Zakupy brutto od jednostek zale˝nych w okresie 01.01 – 30.06.2000 251 

Nazwa jednostki i stopieƒ udzia∏u w zarzàdzaniu SABA 51%
Nale˝noÊci na koniec okresu sprawozdawczego Gr. Softbank S.A. –
Zobowiàzania na koniec okresu sprawozdawczego –
Sprzeda˝ brutto do jednostek zale˝nych w okresie 01.01 – 30.06.2000 –
Zakupy brutto od jednostek zale˝nych w okresie 01.01 – 30.06.2000 215 

Nazwa jednostki i stopieƒ udzia∏u w zarzàdzaniu Mediabank S.A. 67%
Nale˝noÊci na koniec okresu sprawozdawczego 9 
Zobowiàzania na koniec okresu sprawozdawczego 141 
Sprzeda˝ brutto do jednostek stowarzyszonych w okresie 01.01 – 30.06.2000 9 
Zakupy brutto od jednostek stowarzyszonych w okresie 01.01 – 30.06.2000 554 

Nazwa jednostki i stopieƒ udzia∏u w zarzàdzaniu Polska OnLine Sp. z o.o. 86%
Nale˝noÊci na koniec okresu sprawozdawczego –
Zobowiàzania na koniec okresu sprawozdawczego –
Sprzeda˝ brutto do jednostek stowarzyszonych w okresie 01.01 – 30.06.2000 –
Zakupy brutto od jednostek stowarzyszonych w okresie 01.01 – 30.06.2000 –

Jednostki powiàzane kapita∏owo z SOFTBANK S.A. (podlegajàce konsolidacji metodà praw w∏asnoÊci) w tys. z∏ 

Nazwa jednostki i stopieƒ udzia∏u w zarzàdzaniu BESTA Sp. z o.o. 33%
Nale˝noÊci na koniec okresu sprawozdawczego 967 
Zobowiàzania na koniec okresu sprawozdawczego –
Sprzeda˝ brutto do jednostek stowarzyszonych w okresie 01.01 – 30.06.2000 404 
Zakupy brutto od jednostek stowarzyszonych w okresie 01.01 – 30.06.2000 –



Przedsi´wzi´cia, które nie podlegajà konsolidacji metodà pe∏nà lub praw w∏asnoÊci:

1. Spó∏ka „Bielpolsoft” – Miƒsk, Bia∏oruÊ, zajmuje si´ dostarczaniem systemów informatycznych. Spó∏ka SOFTBANK
S.A. posiada 85% udzia∏ów i g∏osów w spó∏ce „Bielpolsoft”. Z uwagi na sytuacj´ gospodarczà na Bia∏orusi i brak
jakichkolwiek danych finansowych, Spó∏ka SOFTBANK S.A. nie mo˝e podaç ˝adnych danych finansowych za pierw-
sze pó∏rocze 2000 ani za rok 1999.

2. Spó∏ki zale˝ne Saba Grupa Softbank S.A. poniewa˝ spó∏ka bezpoÊrednio dominujàca nie ma ustawowego obowiàz-
ku konsolidacji. Ponadto wyniki i wielkoÊç spó∏ek mia∏yby nieznaczny wp∏yw na skonsolidowane sprawozdanie 
finansowe Grupy Softbank S.A. Wyniki finansowe spó∏ek zale˝nych od Saba Grupa Softbank S.A. za pierwsze pó∏-
rocze 2000 roku przedstawiono poni˝ej w skróconych sprawozdaniach finansowych.

Skrócone sprawozdania finansowe spó∏ek nie konsolidowanych na dzieƒ 30.06.2000 roku

BILANS na dzieƒ 30.06.2000 roku (w tys. z∏) Corall Sp. z o.o. Saba Service Sp. z o.o.
¸ódê Barlinek

AKTYWA
A. Majàtek trwa∏y 2 – 

1. WartoÊci niematerialne i prawne – – 
2. Rzeczowy majàtek trwa∏y 2 – 
3. Finansowy majàtek trwa∏y – – 
4. Nale˝noÊci d∏ugoterminowe – – 

B. Majàtek obrotowy 64 228 
1. Zapasy 40 119 
2. Nale˝noÊci i roszczenia 17 54 
3. Papiery wartoÊciowe przeznaczone do obrotu – – 
4. Ârodki pieni´˝ne 7 55 

C. Rozliczenia mi´dzyokresowe – –

Aktywa, razem 66 228 

PASYWA
A. Kapita∏ (fundusz) w∏asny (78) 169 

1. Kapita∏ (fundusz) podstawowy 50 5 
2. Nale˝ne wp∏aty na poczet kapita∏u (funduszu) podstawowego (wielkoÊç ujemna) – –
3. Kapita∏ zapasowy – 156 
4. Kapita∏ (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny
5. Pozosta∏e kapita∏y (fundusze) rezerwowe
8. Nie podzielony zysk lub nie pokryta strata z lat ubieg∏ych (93)
9. Zysk (strata) netto (35) 8 

B. Rezerwy – – 
C. Zobowiàzania d∏ugoterminowe – – 
D. Zobowiàzania krótkoterminowe i fundusze specjalne 144 59 

1. Zobowiàzania krótkoterminowe 144 59 
2. Fundusze specjalne – – 

E. Rozliczenia mi´dzyokresowe i przychody przysz∏ych okresów – – 

Pasywa, razem 66 228 
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Rachunek zysków i strat za okres 01.01.00 – 30.06.00 roku (w tys. z∏) Corall Sp. z o.o. Saba Service Sp. z o.o. 
¸ódê Barlinek 

A. Przychody netto ze sprzeda˝y produktów, towarów i materia∏ów 157 706 
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materia∏ów 128 634 

C. Zysk (strata) brutto na sprzeda˝y (A-B) 29 72 

D. Koszty sprzeda˝y 5 – 
E. Koszty ogólnego zarzàdu 57 65 

F. Zysk (strata) na sprzeda˝y (C-D-E) (33) 7 

G. Pozosta∏e przychody operacyjne 2 1 
H. Pozosta∏e koszty operacyjne 2 

I. Zysk (strata) na dzia∏alnoÊci operacyjnej (F+G-H) (33) 8 

J. Pozosta∏e przychody finansowe – 3 
K. Koszty finansowe 2 

L. Zysk (strata) na dzia∏alnoÊci gospodarczej (I+J-K) (35) 11 

M. Zyski nadzwyczajne – – 
N. Straty nadzwyczajne – – 

O. Zysk (strata) brutto (L+M-N) (35) 11 

P.I. Podatek dochodowy – 3 
P.II. Pozosta∏e obowiàzkowe zmniejszenia zysku (zwi´kszenia straty) – 

R. Zysk (strata) netto (O-P.I.-P.II.) (35) 8 

Struktura zatrudnienia (wg grup zawodowych)  stan na 30.06.2000

Zarzàd 33
Kadra kierownicza 78
Dzia∏y produkcyjne 328
Dzia∏y serwisowe 170
Dzia∏ handlowy 53
Administracja 178

Razem Grupa Softbank S.A. 840

Przeci´tne zatrudnienie w SOFTBANK S.A. 324
Przeci´tne zatrudnienie w Softbank Serwis Sp. z o.o. 33
Przeci´tne zatrudnienie w OID Sp. z o.o. 37
Przeci´tne zatrudnienie w BitBank Sp. z o.o. 84
Przeci´tne zatrudnienie w BPI Sp. z o.o. 53
Przeci´tne zatrudnienie w CRM S.A. 18
Przeci´tne zatrudnienie w Novum Sp. z o.o. 35
Przeci´tne zatrudnienie w Sawan Grupa Softbank S.A. 68
Przeci´tne zatrudnienie w Saba Grupa Softbank S.A. 48
Przeci´tne zatrudnienie w MEDIABANK S.A. 39
Przeci´tne zatrudnienie w Polska On Line Sp. z o.o. 47
Przeci´tne zatrudnienie w BESTA S.A. 54

Razem Grupa Softbank S.A. 840

Wynagrodzenia, ∏àcznie z wynagrodzeniami z zysku, wyp∏acone osobom zarzàdzajàcym podmiotem dominujàcym gru-
py w I po∏owie 2000 roku wynios∏y: 2.674 tys. z∏ a osobom nadzorujàcym spó∏k´ SOFTBANK S.A. – 187 tys. z∏. ¸àcznie
stanowi to kwot´ 2 861 tys. z∏. 

Wynagrodzenia, ∏àcznie z wynagrodzeniami z zysku, wyp∏acone osobom zarzàdzajàcym spó∏kami zale˝nymi grupy
w I po∏owie 2000 roku wynios∏y: 1.855 tys. z∏ a osobom nadzorujàcym spó∏ki zale˝ne – 273 tys. z∏. ¸àcznie stanowi to
kwot´ 2.128 tys. z∏. 

Wynagrodzenia, ∏àcznie z wynagrodzeniami z zysku, wyp∏acone osobom zarzàdzajàcym spó∏kà stowarzyszonà grupy
w I po∏owie 2000 roku wynios∏y: 264 tys. z∏ a osobom nadzorujàcym spó∏k´ stowarzyszonà – 0. ¸àcznie stanowi to kwo-
t´ 264 tys. z∏. 

Wynagrodzenia, ∏àcznie z wynagrodzeniami z zysku, wyp∏acone osobom nadzorujàcym spó∏ki zale˝ne i stowarzyszo-
ne, a b´dàcymi równoczeÊnie pracownikami podmiotu dominujàcego grupy wynios∏y 156 tys. z∏.
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Osoby zarzàdzajàce i nadzorujàce podmiot dominujàcy na dzieƒ 30 czerwca 2000 roku nie posiada∏y ˝adnych zobo-
wiàzaƒ wobec SOFTBANK S.A.

Spó∏ki zale˝ne i stowarzyszone nie udziela∏y ˝adnej z osób zarzàdzajàcych i nadzorujàcych spó∏k´ SOFTBANK S.A. kre-
dytów, po˝yczek ani gwarancji.

Spó∏ka zale˝na Mediabank S.A. 21 grudnia 1999 roku udzieli∏a Panu Adamowi Dunalewiczowi (cz∏onek Zarzàdu Me-
diabank S.A.) po˝yczki z Zak∏adowego Funduszu Âwiadczeƒ Socjalnych w wyskoÊci 5 tys. z∏. Po˝yczka jest oprocentowa-
na w wysokoÊci 5% w stosunku rocznym. Na dzieƒ 30 czerwca 2000 pozosta∏o do sp∏aty 2.560 z∏.

˚adne znaczàce zdarzenia dotyczàce lat ubieg∏ych nie sà uwzgl´dnione w sprawozdaniu finansowym za okres bie˝à-
cy z uwagi na brak takowych zdarzeƒ.

Znaczàce zdarzenia po dniu bilansowym:
– W dniu 13 czerwca 2000 roku podmiot dominujàcy – SOFTBANK S.A. zawiàza∏ spó∏k´ Polski Biznes Elektronicz-

ny S.A., w której obejmie 99% kapita∏u akcyjnego. Spó∏ka zosta∏a zarejestrowana w Sàdzie Rejestrowym w dniu
13 lipca 2000 r.

– W dniu 3 lipca 2000 r. SOFTBANK S.A. zawar∏ umowy na zakup 100% akcji i udzia∏ów w spó∏kach Multinet S.A.,
Polbox Sp. z o.o. i Pik-Net Sieci Rozleg∏e Sp. z o.o. Strony transakcji uzgodni∏y zap∏at´ ceny za akcje lub udzia∏y
w dwóch cz´Êciach: gotówkowej oraz poprzez emisj´ obligacji zamiennych na akcje SOFTBANK S.A. ¸àczna cz´Êç
ceny jakà SOFTBANK S.A. zap∏aci gotówkà wynosi 21.345 tys. z∏. Pozosta∏a cz´Êç ceny zostanie rozliczona w dro-
dze emisji obligacji zamiennych na akcje SOFTBANK S.A. w ogólnej iloÊci 607.241 szt. WartoÊç nominalna jednej
obligacji wyniesie 133 z∏. W przypadku wystàpienia zdarzeƒ uniemo˝liwiajàcych nabycie akcji lub udzia∏ów w spó∏-
kach zgodnie z postanowieniami umów SOFTBANK S.A. b´dzie zobowiàzany do zap∏aty w gotówce ceny za nabywa-
ne akcje lub udzia∏y, która po uwzgl´dnieniu ewentualnie nale˝nych kar umownych oraz innych Êwiadczeƒ przewi-
dzianych w umowach, nie przekroczy równowartoÊci 31,1 mln USD po kursie 4,36 z∏ za 1 USD. Powy˝sza kwota
nie obejmuje opisanej wczeÊniej p∏atnoÊci gotówkowej. Kadra kierownicza spó∏ek zostanie obj´ta w przysz∏oÊci pro-
gramem opcji mened˝erskich. 

– W dniu 6 lipca 2000 r. – SOFTBANK S.A. og∏osi∏ prognozy wyników finansowych.

Po dokonaniu przez Zarzàd analizy wst´pnych wyników Spó∏ki po dwóch kwarta∏ach bie˝àcego roku stwierdzono, ˝e
po szeÊciu miesiàcach uzyskany zysk jest zgodny z za∏o˝onym bud˝etem, natomiast osiàgni´te przychody sà nieco ni˝-
sze od zak∏adanych. Opierajàc si´ na dost´pnych danych i analizach, Zarzàd SOFTBANK S.A. poda∏ do publicznej wiado-
moÊci nast´pujàcà prognoz´ wyników finansowych podmiotu dominujàcego na rok 2000:

Przychody ze sprzeda˝y 430 mln z∏ 

Zysk netto 59 mln z∏ 

– W dniu 18 lipca 2000 r. – podpisanie listu intencyjnego z amerykaƒskà spó∏kà Computer Associates Internatio-
nal, Inc. z siedzibà w Islandii, Nowy Jork (zwanà dalej CA), w którym strony ustali∏y wst´pne warunki wspó∏pracy.
Oba podmioty przewidujà utworzenie spó∏ki typu joint venture, której zadaniem b´dzie zapewnianie us∏ug dost´pu
do Internetu klientom korporacyjnym i indywidualnym (ISP) oraz Êwiadczenie us∏ug z zakresu dostarczania rozwià-
zaƒ informatycznych poprzez Internet, handlu elektronicznego oraz e-business’u (ASP). Strony przewidujà równie˝
oferowanie w∏asnych produktów informatycznych poprzez joint venture. W tworzonej spó∏ce CA i SOFTBANK S.A.
obejmà odpowiednio 51 i 49% udzia∏ów. 

– W dniu 19 lipca 2000 r. – SOFTBANK S.A. podpisa∏ umow´ z Ministerstwem Finansów na dostaw´ rozwiàzaƒ in-
formatycznych o wartoÊci: 2 mln 132 tys. z∏ netto.

– W dniu 20 lipca 2000 r. – SOFTBANK S.A. podpisa∏ umow´ z bieg∏ym rewidentem – firmà PricewaterhouseCoopers
Sp. z o.o. na przeprowadzenie przeglàdu pó∏rocznego raportu finansowego SOFTBANK S.A. oraz skonsolidowane-
go pó∏rocznego raportu finansowego grupy kapita∏owej, w której SOFTBANK S.A. jest podmiotem dominujàcym.

– W dniu 20 lipca 2000 r. SOFTBANK S.A. utworzy∏ wspólnie z TP Internet Sp. z o.o., INTERIA.PL S.A. i PROKOM In-
ternet S.A. Centrum Rozliczeƒ Transakcji Internetowych S.A. (CRTI S.A.). 

– W dniu 28 lipca 2000 r. – podpisanie umów z Hewlett-Packard Polska Sp. z o.o. o ∏àcznej wartoÊci 34.930 tys. z∏
netto, z których najwi´ksza na kwot´ 26.288 tys. z∏ netto zosta∏a podpisana 28 lipca br. Termin realizacji umów
– III kwarta∏ 2000 r. Umowy dotyczà g∏ównie dostarczenia sprz´tu do PKO BP.
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– W dniu 9 sierpnia 2000 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SOFTBANK S.A. podj´∏o 6 uchwa∏:

– w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapita∏owej Softbank S.A. za rok
1999; 

– w sprawie emisji obligacji zamiennych serii C na akcje;

– w sprawie podwy˝szenia kapita∏u akcyjnego z wy∏àczeniem prawa poboru w zwiàzku z zamianà obligacji zamien-
nych serii C na akcje;

– w sprawie emisji obligacji zamiennych serii D na akcje;

– w sprawie podwy˝szenia kapita∏u akcyjnego z wy∏àczeniem prawa poboru w zwiàzku z zamianà obligacji zamien-
nych serii D na akcje;

– w sprawie zmiany Uchwa∏y Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SOFTBANK S.A. z dnia 4
kwietnia 2000 r. (modyfikacja Programu Motywacyjnego dla Kadry Zarzàdzajàcej w celu dostosowania tego pro-
gramu, realizowanego na podstawie Uchwa∏y Nr 9 ZWZA z dnia 24 czerwca 1999 roku w sprawie emisji obliga-
cji zamiennych na akcje, do skutków wynik∏ych z podwy˝szenia kapita∏u akcyjnego oraz podzia∏u akcji, oraz do
uwzgl´dniania interesów osób uprawnionych obj´tych Programem Motywacyjnym dla Kadry Zarzàdzajàcej i inte-
resów akcjonariuszy).

– W dniu 9 sierpnia 2000 r. – podpisanie umowy przedwst´pnej, na mocy której SOFTBANK S.A. kupi 51% udzia∏ów
w ZETO-RODAN Sp. z o.o. 

– W dniu 10 sierpnia 2000 r. – SOFTBANK S.A. zawar∏ umow´ z Bankiem Wspó∏pracy Europejskiej. Przedmiotem
umowy jest emisja weksli komercyjnych. 

– W dniu 28 sierpnia 2000 r. – SOFTBANK S.A. podpisa∏ umow´ z RUCH S.A. o ∏àcznej wartoÊci ok. 4.890 tys.z∏.
Umowa dotyczy sprzeda˝y oprogramowania i sprz´tu. 

– W dniu 1 wrzeÊnia 2000 r. – SOFTBANK S.A. podpisa∏ umow´ z IMiGW o wartoÊci 4.914 tys. USD (ok. 21 mln 133
tys. z∏). Umowa dotyczy unowoczeÊnienia systemów informatycznych w IMiGW.

– W dniu 1 wrzeÊnia 2000 r. – SOFTBANK S.A. zawar∏ umow´ z ING Bank N.V. Oddzia∏ w Warszawie (podpisano
31.08.00), na mocy której SOFTBANK S.A. otrzyma∏ od Banku lini´ gwarancyjnà w wysokoÊci 15.000 tys. USD (ok.
67.500 tys. z∏).

– W dniu 2 wrzeÊnia 2000 roku g∏ówny akcjonariusz SOFTBANK S.A. Aleksander Lesz zawar∏ umow´ sprzeda˝y
1.603.000 akcji dajàcych 9,99% kapita∏u akcyjnego i tyle samo g∏osów na WZA z firmà Prokom Software S.A. Ce-
na sprzeda˝y jednej akcji wynosi 80 z∏. Strony umowy ustali∏y, i˝ sprzeda˝ zostanie wykonana do dnia 2 paêdzier-
nika 2000 roku. 

– W dniu 4 wrzeÊnia 2000 r. – Aleksander Lesz zawar∏ umow´ sprzeda˝y 800.000 akcji dajàcych 4,99% kapita∏u ak-
cyjnego i tyle samo g∏osów na WZA SOFTBANK S.A. z CA IB Investmentbank AG. 

CA IB Investment Bank lub podmioty wskazane przez CA IB Investmentbank AG nab´dà:

200.000 akcji SOFTBANK S.A. po cenie 75,50 z∏ za jednà akcj´ oraz 

600.000 akcji SOFTBANK S.A. po cenie 80,00 z∏ za jednà akcj´.

Realizacja transakcji mia∏a miejsce 20.10.2000 roku.

– W dniu 16 wrzeÊnia 2000 r. zmniejszenie przez The Bank of New York stanu posiadania akcji SOFTBANK S.A. do
iloÊci uprawniajàcej do 3.282.409 g∏osów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy SOFTBANK S.A, co stanowi ∏àcz-
nie 20,48% ogólnej liczby g∏osów. 

– W dniu 18 wrzeÊnia 2000 r. Bohdan Garstecki objà∏ stanowisko Prezesa Zarzàdzajàcego jednostkà dominujàcà.

– W dniu 2 paêdziernika 2000 r. – Zarzàd SOFTBANK S.A. zosta∏ poinformowany, ˝e w dniu 29 wrzeÊnia 2000 r. do-
sz∏o do realizacji umowy zawartej pomi´dzy Aleksandrem Leszem oraz Gra˝ynà Lesz z jednej strony a Bankiem Au-
stria Creditanstalt Poland spó∏kà akcyjnà z siedzibà w Warszawie, Bankiem Austria Creditanstalt International AG
z siedzibà w Wiedniu i CA IB Securities S.A. z siedzibà w Warszawie z drugiej strony, na podstawie której wygas∏y
zobowiàzania Aleksandra Lesza i Gra˝yny Lesz wobec Banku Austria Creditanstalt Poland SA i Banku Austria Cre-
ditanstalt International AG powsta∏e z tytu∏u zawartej umowy kredytowej w wyniku dokonania przelewu wszystkich
zobowiàzaƒ Aleksandra Lesza i Gra˝yny Lesz wobec banków na CAIB Investmentbank AG i Prokom Software S.A.
WygaÊni´cie roszczeƒ banków wobec Aleksandra Lesza i Gra˝yny Lesz spowoduje tak˝e wygaÊni´cie Zastawu Re-
jestrowego ustanowionego na podstawie umowy zastawu rejestrowego zawartej pomi´dzy Aleksandrem Leszem
oraz Gra˝ynà Lesz i bankami.

– W dniu 2 paêdziernika 2000 r. dosz∏o do realizacji dwóch umów zbycia akcji SOFTBANK S.A. zawartych przez Alek-
sandra Lesza z CAIB Investmentbank AG i Prokom Software S.A. 
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CAIB Investmentbank AG naby∏ od Aleksandra Lesza 800.000 akcji Spó∏ki, co stanowi 4,99% kapita∏u akcyjnego 
SOFTBANK S.A. Liczba nabytych akcji uprawnia do 800.000 g∏osów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy i stanowi
4,99% ogólnej liczby g∏osów. 

Prokom Software S.A. naby∏ 1.603.000 akcji Spó∏ki, co stanowi 9,999% kapita∏u akcyjnego SOFTBANK S.A. Liczba
nabytych akcji uprawnia do 1.603.000 g∏osów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i stanowi 9,999% ogólnej liczby
g∏osów.

W wyniku powy˝szych transakcji akcjonariusz Aleksander Lesz posiada 4.915.994 akcje SOFTBANK S.A., co stano-
wi 30,67% kapita∏u akcyjnego Softbank S.A. Liczba posiadanych akcji uprawnia do 4.915.994 g∏osów na Walnym Zgro-
madzeniu Akcjonariuszy i stanowi 30,67% ogólnej liczby g∏osów.

W wyniku zawartych transakcji liczba posiadanych przez Aleksandra Lesza g∏osów na WZA SOFTBANK S.A. zmieni∏a
si´ z 45,66% do 30,67%.

– W dniu 4 paêdziernika 2000 r. w Brukseli Spó∏ka podpisa∏a z agencjà NC3A (NATO Consultation, Command and
Control Agency) umow´ BOA (Basic Ordering Agreement). Umowa okreÊla zasady dostarczania przez SOFTBANK
S.A. rozwiàzaƒ w dziedzinie teleinformatyki dla administracji i Si∏ Zbrojnych Sojuszu Pó∏nocnoatlantyckiego. 
SOFTBANK S.A., realizujàc og∏oszonà w I kwartale br. strategi´ pozyskania klientów z sektora administracji publicz-
nej i si∏ zbrojnych oraz ekspansji na rynki zagraniczne w powy˝szym obszarze, sta∏ si´ pierwszà polskà spó∏ka 
publiczna z sektora IT, która podpisa∏a umow´ z agencjà nale˝àcà do struktur NATO.

– W dniu 6 paêdziernika 2000 r. – zwi´kszenie pakietu akcji przez The Bank of New York do 24,77%, uprawniajà-
cych do 3.970.409 g∏osów na WZA Softbank S.A.

– W dniu 6 paêdziernika 2000 r. – SOFTBANK S.A. podpisa∏ umow´ z Bankiem Komunalnym S.A. w Gdyni na dosta-
w´ rozwiàzaƒ informatycznych, stanowiàcà w z∏otych polskich równowartoÊç 287 tys. USD. Spó∏ka umowà tà roz-
pocz´∏a wspó∏prac´ z Bankiem Komunalnym S.A. w Gdyni, którego g∏ównym akcjonariuszem jest Merita Nordban-
ken Group, b´dàcy jednym z najwi´kszych banków na Êwiecie w zakresie stosowania bankowoÊci internetowej
i wiodàcym bankiem skandynawskim.

– W dniu 11 paêdziernika i 31 paêdziernika 2000 r. – SOFTBANK S.A. naby∏ udzia∏y w spó∏kach Polbox i Pik-Net.

Realizujàc postanowienia umów zawartych w dniu 3 lipca 2000 r., 10 paêdziernika 2000 r. SOFTBANK S.A. naby∏ dru-
gà, a 31 paêdziernika 2000 r. trzecià transz´ udzia∏ów spó∏ek Polbox i Pik-Net, uzyskujàc w ten sposób docelowo udzia-
∏y reprezentujàce 100% kapita∏u zak∏adowego spó∏ki Polbox oraz udzia∏y reprezentujàce 100% kapita∏u zak∏adowego spó∏-
ki Pik-Net. Aktualnie SOFTBANK S.A. posiada udzia∏y reprezentujàce 100% kapita∏u zak∏adowego Polbox oraz 100% ka-
pita∏u zak∏adowego Pik-Net.

– W dniu 12 paêdziernika 2000 r. – SOFTBANK S.A. zawar∏ umow´ nabycia udzia∏ów w ZETO-RODAN.

Realizujàc postanowienia umowy przedwst´pnej pomi´dzy SOFTBANK S.A. i ZETO-RODAN Sp. z o.o. 9 sierpnia br. 
Softbank S.A. zawar∏ umow´ nabycia 51% udzia∏ów ZETO-RODAN Sp. z o.o. z siedzibà w Warszawie. Transakcja zosta-
nie zrealizowana poprzez emisj´ 52.415 obligacji serii C zamiennych na akcje, która zosta∏a uchwalona przez WZA w dniu
9 sierpnia 2000 r. ZETO-RODAN Sp. z o.o. oferuje oprogramowanie dla biur i domów maklerskich.

– W dniu 16 paêdziernika 2000 r. – nastàpi∏a rejestracja podwy˝szenia kapita∏u w Internet Data Systems SA, spó∏-
ce zale˝nej emitenta.

Zarzàd SOFTBANK S.A. powzià∏ wiadomoÊç o zarejestrowaniu 12 paêdziernika 2000 r. przez Sàd Rejonowy dla m.st.
Warszawy Wydzia∏ XVI Gospodarczy Rejestrowy podwy˝szenia kapita∏u akcyjnego Internet Data Systems SA, spó∏ki zale˝-
nej emitenta. Kapita∏ akcyjny IDS SA wynosi 302.500 z∏ i dzieli si´ na 30.250 akcji imiennych, o wartoÊci nominalnej
10 z∏ ka˝da. SOFTBANK S.A. posiada 56% akcji i tyle samo g∏osów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy IDS SA.

– W dniu 20 paêdziernika 2000 r. – SOFTBANK S.A. zawar∏ umowy z IBM Polska Sp. z o.o. (podpisane od
23.12.1999 do 20.10.2000) o ∏àcznej wartoÊci 21.712 tys. z∏, z których najwi´ksza na kwot´ 7.038 tys. z∏ zosta-
∏a podpisana 20 paêdziernika 2000 r. 

– W dniu 23 paêdziernika 2000 r. – SOFTBANK S.A. podpisa∏ umow´ z Hewlett–Packard Polska Sp. z o.o. o warto-
Êci netto 36.321 tys. z∏ na sprzeda˝ rozwiàzaƒ informatycznych na potrzeby tworzenia infrastruktury informatycz-
nej w przedsi´wzi´ciu realizowanym w sektorze administracji publicznej. 

– W dniu 27 paêdziernika 2000 r. – SOFTBANK S.A. zawar∏ umow´ z HP o wartoÊci netto 5.179 tys. z∏ na dostaw´,
instalacj´ i serwis sprz´tu komputerowego i oprogramowania dla jednej z polskich instytucji finansowych.

– W dniu 27 paêdziernika 2000 r. i 20 listopada 2000 r. – SOFTBANK S.A. naby∏ akcje MULTINET S.A.

Realizujàc postanowienia umów zawartych w dniu 3 lipca 2000 roku, Zarzàd Spó∏ki poinformowa∏ o otrzymaniu
(26.10.2000) zaÊwiadczenia wystawionego przez Dom Maklerski Banku Zachodniego informujàcego o przeniesieniu 
w∏asnoÊci 384.699 akcji MULTINET S.A. na SOFTBANK S.A. reprezentujàcych 46,06% kapita∏u akcyjnego spó∏ki 
MULTINET S.A. Aktualnie SOFTBANK S.A. posiada akcje reprezentujàce 46,06% kapita∏u akcyjnego MULTINET S.A.
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– W dniu 2 listopada 2000 r. Zarzàd SOFTBANK S.A. dokona∏ analizy wyników spó∏ki uzyskanych po trzech kwarta-
∏ach bie˝àcego roku. Stwierdzono, ˝e po 9 miesiàcach zarówno osiàgni´ty zysk, jak i przychody sà ni˝sze od zak∏a-
danych. JednoczeÊnie analiza prognozy wyników czwartego kwarta∏u wykaza∏a istnienie zagro˝enia wykonania wcze-
Êniej opublikowanej prognozy przychodów i zysku spó∏ki w roku 2000. 

Opierajàc si´ na dost´pnych danych i analizach, Zarzàd SOFTBANK S.A. poda∏ do publicznej wiadomoÊci nast´pujà-
cà korekt´ prognozy wyników finansowych na rok 2000. 

Przychody ze sprzeda˝y:

Obni˝enie z 430 mln z∏ do 390 mln z∏ (spadek w stosunku do poprzedniej prognozy o 9,3%).

Zysk netto:

Obni˝enie z 59 mln z∏ do 48 mln z∏ (spadek w stosunku do poprzedniej prognozy o 18,6%).

– W dniu 8 listopada 2000 r. – nastàpi∏a rejestracja podwy˝szenia kapita∏u w spó∏ce Publiczny Dost´p do Internetu,
spó∏ce zale˝nej emitenta.

Zarzàd SOFTBANK S.A. powzià∏ wiadomoÊç o zarejestrowaniu 3 listopada 2000 r. przez Sàd Rejonowy dla ¸odzi-Âród-
mieÊcia w ¸odzi, Wydzia∏ XIV Gospodarczy Rejestrowy podwy˝szenia kapita∏u zak∏adowego spó∏ki Publiczny Dost´p do Inter-
netu Sp. z o.o. z siedzibà w ¸odzi, b´dàcej spó∏kà zale˝nà emitenta. Aktualnie kapita∏ zak∏adowy PDI Sp. z o.o. wynosi 4.000
tys. z∏ i dzieli si´ na 80.000 udzia∏ów, po 50 z∏ ka˝dy. SOFTBANK S.A. posiada 80% udzia∏ów w kapitale zak∏adowym i 50%
g∏osów na zgromadzeniu wspólników PDI Sp. z o.o. Na mocy zawartych z udzia∏owcami PDI Sp. z o.o. umów kupna udzia-
∏ów, od 10 stycznia 2001 r. udzia∏ ten wynosiç b´dzie 85% kapita∏u i 62,5% g∏osów na zgromadzeniu wspólników.

– W dniu 9 listopada 2000 r. – og∏oszenie o zwo∏aniu NWZA SOFTBANK S.A., które odb´dzie si´ w dniu 12 grudnia
2000 r. o godz. 9.00 w siedzibie Spó∏ki przy ul. 17 Stycznia 72A w Warszawie.

– W dniu 17 listopada 2000 r. – SOFTBANK S.A. poinformowa∏ o zmniejszeniu przez The Bank of New York stanu
posiadania akcji Softbank S.A. do 21,68%, co uprawnia do 3.475.505 g∏osów na WZA SOFTBANK S.A.

– W dniu 20 listopada 2000 r. – Sawan Grupa Softbank S.A., jako lider Konsorcjum podpisa∏a umow´ z PKO Bank
Polski S.A. na kwot´ netto 11.340 tys. z∏. Przedmiotem umowy jest wykonanie i wdro˝enie w PKO BP S.A. syste-
mu informacji zarzàdczej, opartego o hurtowni´ danych wraz z systemem sprawozdawczoÊci obligatoryjnej do NBP.
Realizacj´ umowy przewidziano do koƒca 2001 r.

– W dniu 22 listopada 2000 r. dyr. Filip Szandu∏a z∏o˝y∏ rezygnacj´ z funkcji cz∏onka Zarzàdu Softbank S.A. w zwiàz-
ku z otrzymaniem propozycji obj´cia stanowiska wiceprezesa ds. nadzoru w∏aÊcicielskiego w nowo tworzonej spó∏-
ce Net2Net, majàcej skupiaç internetowe zasoby ISP nale˝àce do Softbank S.A. 

– W dniu 6 grudnia 2000 r. Softbank S.A. podpisa∏ dwa porozumienia z Computer Associates International Inc. (CA),
na mocy których CA i Softbank S.A. zawiàza∏y partnerstwo strategiczne oraz powo∏ajà spó∏k´ akcyjnà, której poczàt-
kowy kapita∏ akcyjny wynosiç b´dzie 9.400 tys. z∏otych. W spó∏ce tej CA obejmie 51% akcji, Softbank S.A. 49% akcji.

Celem nowej firmy b´dzie dostarczenie oprogramowania za poÊrednictwem Internetu, tak aby pomóc klientom w roz-
wiàzywaniu ich najbardziej istotnych zagadnieƒ biznesowych. Joint venture dzia∏aç b´dzie przede wszystkim jako dostaw-
ca us∏ug internetowych dla przedsi´biorstw. Dodatkowo zaoferuje szerokà gam´ us∏ug z zakresu e-business i e-commer-
ce wykorzystujàc model ASP. Dzia∏alnoÊç spó∏ki skoncentrowana zostanie na obszarze Polski, a w przysz∏oÊci Europy
Ârodkowowschodniej.

Zawarte porozumienia stanowià realizacj´ postanowieƒ listu intencyjnego podpisanego przez CA i Softbank S.A.
18 lipca 2000 r.

– W dniu 7 grudnia 2000 r. – Softbank S.A. podpisa∏ umow´ z Bankiem Zachodnim S.A. na dostaw´ rozwiàzaƒ in-
formatycznych o wartoÊci netto 14.122 tys. z∏ (USD 3.202.342).

– W dniu 8 grudnia 2000 r. – Softbank S.A. zawar∏ umow´ podwykonawczà (7.12.2000) z IBM Polska Sp. z o.o. na
dostaw´ i instalacj´ sprz´tu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla jednej z polskich instytucji finansowych.
WartoÊç umowy netto wynosi 2.833 tys. z∏.

– W dniu 8 grudnia 2000 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spó∏ki Softbank Serwis Sp. z o.o. z siedzibà
w Gdaƒsku 7 grudnia 2000 r. podj´∏o decyzj´ o wniesieniu przez jedynego wspólnika, jakim jest Softbank S.A. ak-
tywów w formie aportu do majàtku Softbank Serwis Sp. z o.o.

– W dniu 11 grudnia 2000 r. – Softbank S.A. podpisa∏ trzy umowy podwykonawcze z Hewlett-Packard Sp. z o.o. na
dostaw´ i instalacj´ sprz´tu komputerowego oraz oprogramowania dla jednej z polskich instytucji finansowych
o ∏àcznej wartoÊci netto 6.930 tys. z∏. 
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– W dniu 12 grudnia 2000 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Softbank S.A. na posiedzeniu w dniu
12 grudnia 2000 r. podj´∏o dwie uchwa∏y:

– o odwo∏aniu p. Filipa Szandu∏y ze sk∏adu Zarzàdu Softbank S.A. w zwiàzku ze z∏o˝onà rezygnacjà;

– o powo∏aniu p. Bohdana Aleksandra Garsteckiego w sk∏ad Zarzàdu Softbank S.A.

– W dniu 13 grudnia 2000 r. – Softbank S.A. podpisa∏ umow´ (12.12.2000) z Centralnym Zarzàdem Poczty Polskiej
na dostaw´ rozwiàzaƒ informatycznych o wartoÊci netto 2.701 tys. z∏otych.

– W dniu 14 grudnia 2000 r. Zarzàd Softbank S.A. otrzyma∏ zawiadomienie (13.12.2000) o zamianie 263.470 obli-
gacji zamiennych serii C na akcje serii P SOFTBANK S.A. 

Jedna obligacja serii C zamienna jest na dwie akcje serii P. Akcjom tym przys∏ugiwaç b´dà takie same prawa jak innym
akcjom wyemitowanym przez Spó∏k´ i znajdujàcym si´ w obrocie na Gie∏dzie Papierów WartoÊciowych w Warszawie S.A.

– W dniu 15 grudnia 2000 r. – Spó∏ka z∏o˝y∏a wniosek o rejestracj´ zmiany kapita∏u akcyjnego w wyniku zamiany
263.470 obligacji zamiennych serii C na akcje serii P.

– W dniu 20 grudnia 2000 r. – Softbank S.A. podpisa∏ (19.12.2000) umow´ podwykonawczà z Hewlett-Packard Sp.
z o.o. na dostaw´ i instalacj´ sprz´tu komputerowego oraz oprogramowania dla jednej z polskich instytucji finan-
sowych. WartoÊç umowy netto wynosi 8.197 tys. z∏.

– W dniu 20 grudnia 2000 r. – Zarzàd Softbank S.A. poinformowa∏ o udzieleniu spó∏ce TeleDanmark Internet wy∏àcz-
noÊci na negocjacje w sprawie inwestycji kapita∏owej i wspó∏pracy strategicznej w zakresie rozwoju spó∏ek ISP ope-
rujàcych w ramach Grupy Softbank S.A.

– W dniu 20 grudnia 2000 r. – po rozpatrzeniu prognozy wyników Spó∏ki za rok 2000 i uwzgl´dnieniu, ˝e wyniki IV
kwarta∏u br. b´dà gorsze od oczekiwanych i wczeÊniej planowanych, Zarzàd Softbank S.A. przyjà∏, i˝ ró˝nica w sto-
sunku do prognozowanego rocznego zysku netto (48 mln z∏) mo˝e przekroczyç 10%, natomiast zak∏adany poziom
sprzeda˝y (390 mln z∏) nie powinien ulec istotnej zmianie.

– W dniu 21 grudnia 2000 r. Spó∏ka powzi´∏a wiadomoÊç, ˝e w dniu 18 grudnia 2000 roku, Sàd Rejonowy w Gdaƒ-
sku XII Wydzia∏ Gospodarczy Rejestrowy, dokona∏ rejestracji podwy˝szenia kapita∏u zak∏adowego spó∏ki zale˝nej 
Softbank S.A. dzia∏ajàcej pod firmà SOFTBANK Serwis Sp. z o.o., z siedzibà w Gdaƒsku.

Po podwy˝szeniu kapita∏ zak∏adowy spó∏ki SOFTBANK Serwis Sp. z o.o. wynosi 10.854 tys. z∏ i dzieli si´ na 108.545
udzia∏ów o wartoÊci 100 z∏ ka˝dy. Jedynym wspólnikiem SOFTBANK Serwis Sp. z o.o. jest Softbank S.A.

Ogólna liczba g∏osów po zarejestrowaniu podwy˝szonego kapita∏u zak∏adowego SOFTBANK Serwis Sp. z o.o., wynika-
jàca ze wszystkich utworzonych udzia∏ów, wynosi 108.545 g∏osów.

Softbank S.A. w poczet kapita∏u zak∏adowego SOFTBANK Serwis Sp. z o.o. wniós∏ aktywa w formie aportu o wartoÊci
ewidencyjnej w ksi´gach rachunkowych Softbank S.A. wynoszàcej 1 383 tys. z∏.

– W dniu 27 grudnia 2000 r. Zarzàd Softbank S.A. otrzyma∏ zawiadomienie o zamianie 343.774 obligacji zamien-
nych serii C na akcje serii P Softbank S.A. Nadto dnia 27 grudnia 2000 r. Spó∏ka zawar∏a m.in. z CA IB Securities
S.A. stosownà umow´ powierniczà. 

Jedna obligacja serii C zamienna jest na dwie akcje serii P. Akcjom tym przys∏ugiwaç b´dà takie same prawa jak innym
akcjom wyemitowanym przez Spó∏k´ i znajdujàcym si´ w obrocie na Gie∏dzie Papierów WartoÊciowych w Warszawie S.A.

– W dniu 27 grudnia 2000 r. Softbank S.A. poinformowa∏ o zmniejszeniu przez The Bank of New York stanu posia-
dania akcji Softbank S.A., który aktualnie posiada akcje uprawniajàce do 3 027 605 g∏osów na Walnym Zgroma-
dzeniu Spó∏ki, co stanowi ∏àcznie 18,89% ogólnej liczby g∏osów. 

– W dniu 29 grudnia 2000 r. Spó∏ka z∏o˝y∏a do sàdu rejestrowego wniosek o rejestracj´ zmiany kapita∏u akcyjnego
w wyniku zamiany 343.774 obligacji zamiennych serii C na akcje serii P. 

˚adne relacje mi´dzy prawnymi poprzednikami jednostek konsolidowanych a jednostkà konsolidujàcà nie majà miejsca.

W zwiàzku z tym, ˝e w okresie ostatnich 3 lat dzia∏alnoÊci Grupy inflacja, zgodnie z danymi GUS, nie przekracza∏a
20% w skali roku, Grupa Softbank S.A. nie sporzàdza sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych
z uwzgl´dnieniem wskaênika inflacji.

Spó∏ka przedstawi∏a bieg∏emu rewidentowi do zbadania jednostkowe jak i skonsolidowane sprawozdanie finansowe
za okres szeÊciu miesi´cy zakoƒczony 30 czerwca 2000 r. Sprawozdania te podlega∏y uprzednio przeglàdowi dokonane-
mu przez bieg∏ego rewidenta. Odpowiedni raport z przeglàdu jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdaƒ finanso-
wych zosta∏ przez bieg∏ego wydany. Wystàpi∏a ró˝nica, pomi´dzy sprawozdaniami podlegajàcymi przeglàdowi i tymi, któ-
re podlega∏y badaniu, polega∏a ona na reklasyfikacji kwoty:
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– 8.379 tys. z∏ wykazywanej w rachunku zysków i strat sprawozdaƒ finansowych podlegajacych przeglàdowi w pozy-
cji „WartoÊç sprzedanych towarów i materia∏ów” do pozycji „Koszt wytworzenia sprzedanych produktów” w zbada-
nych sprawozdaniach finansowych.

– 2.003 tys. z∏ wykazywanej w nocie 13 „Kapita∏ zapasowy” z pozycji c) kapita∏ utworzony zgodnie ze statutem/umo-
wà ponad wymagalnà/minimalnà wartoÊç do pozycji 

b) kapita∏ utworzony ustawowo.

Grupa Softbank S.A. nie zmieni∏a zasad rachunkowoÊci i sposobu sporzàdzania skonsolidowanego sprawozdania fi-
nansowego w stosunku do poprzedniego roku obrotowego.

Poni˝sze zestawienie przedstawia dane za pierwsze pó∏rocze 1999 roku doprowadzone 
do porównywalnoÊci z odpowiednimi ich wielkoÊciami za bie˝àcy okres:

Dane przedstawione Dane za okres od
w sprawozdaniu 01.06.99 do 30.06.99

za okres od 01.06.99 doprowadzone do
do 30.06.99 porównywalnoÊci 

i przedstawione 
w sprawozdaniu 

za bie˝àcy okres

1. Liczba akcji 8.015 16.031
2. WartoÊç ksi´gowa na jednà akcj´ (w z∏) 20,42 10,21
3. Przewidywana liczba akcji 8.015 16.431
4. Rozwodniona wartoÊç ksi´gowa na jednà akcj´ (w z∏) 20,42 9,96
5. Ârednia wa˝ona liczba akcji zwyk∏ych 8.015 16.031
6. Zysk (strata) na jednà akcj´ zwyk∏à (w z∏) 4,29 3,18
7. Ârednia wa˝ona przewidywana liczba akcji zwyk∏ych 8.015 16.431
8. Rozwodniony zysk (strata) na jednà akcj´ zwyk∏à (w z∏) 4,29 3,1
9. Struktura wiekowa nale˝noÊci:

a) do jednego miesiàca 24.264 24.264
b) powy˝ej 1 miesiàca do 3 miesi´cy 919 919
c) powy˝ej 3 miesi´cy do 6 miesi´cy 8.202 0
d) powy˝ej 6 miesi´cy do 1 roku 2.390 0
e) powy˝ej roku 286 0
f) nale˝noÊci przeterminowane 943 11.821
Nale˝noÊci z tytu∏u dostaw, robót i us∏ug, przeterminowane (brutto) 
– z podzia∏em na nale˝noÊci nie sp∏acone w okresie:
a) do jednego miesiàca 0 0
b) powy˝ej 1 miesiàca do 3 miesi´cy 0 0
c) powy˝ej 3 miesi´cy do 6 miesi´cy 0 8.202
d) powy˝ej 6 miesi´cy do 1 roku 0 2.390
e) powy˝ej roku 943 1.229

10. Kapita∏ zapasowy utworzony ustawowo 240 3.340
11. Kapita∏ zapasowy utworzony zgodnie ze statutem/umowà, 

ponad wymaganà ustawowo (minimalnà) wartoÊç 49.523 46.423
12. Zmiana stanu zapasów i rozliczeƒ mi´dzyokresowych 0 1.179

Koszty wg rodzaju razem 35.744 34.565
w tym: pozosta∏e koszty 1.361 182

Zmiany opisane w punktach 1-8 zwiàzane sà z dokonanym w 1 pó∏roczu 2000 roku podwy˝szeniem kapita∏u akcyjne-
go (w drodze przeniesienia cz´Êci kapita∏u zapasowego) oraz podzia∏em akcji w stosunku 1 do 2.

Zmiana struktury wiekowej nale˝noÊci wynika z zastosowanej metodologii – w 2000 roku nale˝noÊci pokazano wg wy-
magalnoÊci.

Zmiany kapita∏owe (punkty 10-11) odzwierciedlajà przekszta∏cenia dokonane w 1999 roku zaprezentowane w spra-
wozdaniu na 31.12.1999.

Zmiana opisana w punkcie 12 wynika z faktu, ˝e na 30.06.1999 „zmiana stanu zapasów i rozliczeƒ mi´dzyokreso-
wych” uj´ta by∏a w pozycji „pozosta∏e koszty wg rodzaju”.
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Âredni kurs Euro przyj´ty do obliczania wybranych danych finansowych wynosi:

– okres 12 miesi´cy koƒczàcy si´ 30 czerwca 2000 r. 1 EURO = 4,1752 z∏

(kurs stanowi Êrednià arytmetycznà Êrednich kursów NBP z ostatniego dnia ostatni szeÊciu miesi´cy 1999 r.
i ostatniego dnia szeÊciu miesi´cy I pó∏rocza 2000 r.)

– w I pó∏roczu 2000 r. 1 EURO = 4,0772 z∏

(kurs stanowi Êrednià arytmetycznà Êrednich kursów NBP z ostatniego dnia szeÊciu miesi´cy I pó∏rocza 2000 r.

– na 30 czerwca 2000 r. 1 EURO = 4,2075 z∏.

W niniejszym raporcie nie wype∏niono nast´pujàcych not:

4F, 4G, 4J, 5C, 8A, 8B, 14, 15, 16A, 16B, 16C, 21D, 29, 30, 36

Podpisy

Podpisy Cz∏onków Zarzàdu i osoby, której powierzono prowadzenie ksiàg rachunkowych

Data Imi´ i nazwisko Stanowisko/Funkcja

2001-01-10 Aleksander Lesz Prezes Zarzàdu podpis

2001-01-10 Robert Fràczek Cz∏onek Zarzàdu podpis

2001-01-10 Marek Komosa Cz∏onek Zarzàdu podpis

2001-01-10 Jaros∏aw Ogorza∏ek Cz∏onek Zarzàdu podpis

2001-01-10 Adam Pó∏grabia Cz∏onek Zarzàdu podpis

2001-01-10 Robert Smu∏kowski Cz∏onek Zarzàdu podpis

2001-01-10 Bohdan Garstecki Cz∏onek Zarzàdu podpis

2001-01-10 El˝bieta Ewa Kalinowska G∏ówny Ksi´gowy podpis
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OPINIA BIEG¸EGO REWIDENTA
dla Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej SOFTBANK S.A.

PrzeprowadziliÊmy badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapita∏owej Softbank S.A. (zwanej
dalej „Grupà”) sporzàdzonego przez spó∏k´ Softbank S.A. (zwanà dalej „Jednostkà dominujàcà”) b´dàcà jednostkà do-
minujàcà dla Grupy z siedzibà w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 72A, za∏àczonego do niniejszej opinii, obejmujàcego:

a) wst´p;

b) skonsolidowany bilans sporzàdzony na dzieƒ 30 czerwca 2000 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje
sum´ 221.900 tys. z∏;

c) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres obrotowy od 1 stycznia do 30 czerwca 2000 r. wykazujàcy zysk
netto 16.809 tys. z∏;

d) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale w∏asnym za okres obrotowy od 1 stycznia do 30 czerwca 2000 r.;

e) skonsolidowany rachunek przep∏ywu Êrodków pieni´˝nych za okres obrotowy od 1 stycznia do 30 czerwca 2000 r.
wykazujàcy zmniejszenie stanu Êrodków pieni´˝nych netto o kwot´ 27.293 tys. z∏;

f) noty objaÊniajàce.

Za sporzàdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz komentarza Zarzàdu odpowiedzialny jest Zarzàd
Jednostki dominujàcej. Naszym zadaniem jest wyra˝enie opinii o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym na podsta-
wie przeprowadzonego badania.

Badanie to przeprowadziliÊmy stosownie do obowiàzujàcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

a) przepisów rozdzia∏u 7 ustawy z dnia 29 wrzeÊnia 1994 r. o rachunkowoÊci (Dz.U. Nr 121 poz. 591 z póêniejszy-
mi zmianami);

b) norm wykonywania zawodu bieg∏ego rewidenta, wydanych przez Krajowà Rad´ Bieg∏ych Rewidentów.

Badanie nasze zosta∏o zaplanowane i przeprowadzone tak, aby uzyskaç wystarczajàcà pewnoÊç, ˝e skonsolidowane
sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnych b∏´dów i przeoczeƒ. Badanie obejmowa∏o mi´dzy innymi sprawdzenie, na
podstawie wybranej próby, dowodów i zapisów ksi´gowych, kwot i informacji wykazanych w skonsolidowanym sprawoz-
daniu finansowym. Badanie obejmowa∏o równie˝ ocen´ zasad rachunkowoÊci stosowanych przez Grup´ oraz istotnych
oszacowaƒ dokonywanych przy sporzàdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego, a tak˝e ogólnà ocen´ jego
prezentacji. Uwa˝amy, ˝e nasze badanie stanowi∏o wystarczajàcà podstaw´ dla wyra˝enia opinii. 

Ponadto stwierdziliÊmy, ˝e informacje finansowe zawarte w komentarzu Zarzàdu za okres obrotowy od 1 stycznia do
30 czerwca 2000 r. sà zgodne z informacjami zawartymi w zbadanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

Naszym zdaniem, za∏àczone skonsolidowane sprawozdanie finansowe:

a) zosta∏o sporzàdzone, we wszystkich istotnych aspektach, na podstawie prawid∏owo prowadzonych ksiàg rachun-
kowych i dokumentacji konsolidacyjnej, oraz zgodnie ze stosowanymi w sposób ciàg∏y zasadami obowiàzujàcymi
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, okreÊlonymi w ustawie o rachunkowoÊci. Skonsolidowane sprawozdanie
finansowe sporzàdzone zosta∏o z uwzgl´dnieniem przepisów zawartych w Rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia
22 grudnia 1998 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bie˝àcych i okresowych oraz terminów ich prze-
kazywania przez emitentów papierów wartoÊciowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz.U. z 1998 r. Nr
163, poz. 1160) oraz Rozporzàdzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie szczegó∏owych warun-
ków, jakim powinien odpowiadaç prospekt emisyjny, skrót prospektu emisyjnego oraz memorandum informacyjne
i skrót memorandum informacyjnego (Dz.U. z 1998 r. Nr 163, poz. 1162). Ponadto Spó∏ka zastosowa∏a si´ do
interpretacji powy˝szych przepisów wydanych przez Komisj´ Papierów WartoÊciowych i Gie∏d (pismo nr DSP3-023-
30/00-561/2000 z dnia 23 lutego 2000 r.) w zakresie obowiàzku wykazania ró˝nic w zakresie przyj´tych zasad
i metod rachunkowoÊci oraz ujawnionych danych pomi´dzy sprawozdaniami finansowymi i danymi porównywalny-
mi wed∏ug zasad rachunkowoÊci obowiàzujàcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej a sprawozdaniem, które
zosta∏oby sporzàdzone wed∏ug Mi´dzynarodowych Standardów RachunkowoÊci lub standardów amerykaƒskich
(US GAAP). Skonsolidowane sprawozdanie finansowe jest zgodne co do formy i treÊci z obowiàzujàcymi Grup´
przepisami prawa oraz statutem Jednostki dominujàcej;

b) przedstawia, we wszystkich istotnych aspektach, prawid∏owo oraz rzetelnie i jasno sytuacj´ majàtkowà i finansowà
Grupy na dzieƒ 30 czerwca 2000 r. oraz wynik finansowy za okres obrotowy od 1 stycznia do 30 czerwca 2000 r.

Dzia∏ajàcy w imieniu PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o.:

Antoni F. Reczek PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o.
Prezes Zarzàdu
Bieg∏y Rewident
Wpisany na list´ bieg∏ych rewidentów Spó∏ka wpisana na list´ podmiotów
pod numerem C11/503 uprawnionych do badania sprawozdaƒ

finansowych pod numerem 144
Warszawa, 10 stycznia 2001 r.



KOMENTARZ ZARZÑDU

WST¢P

Pó∏roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe zosta∏o sporzàdzone zgodnie z przepisami Ustawy o Rachunko-
woÊci z dnia 29 wrzeÊnia 1994 r. (Dz. U. Nr 121, poz. 591) oraz zgodnie z przepisami Rozporzàdzenia Rady  Ministrów
z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie „Rodzaju, formy i zakresu informacji bie˝àcych i okresowych oraz terminów ich prze-
kazywania przez emitentów papierów wartoÊciowych dopuszczonych do publicznego obrotu” (Dz. U. Nr 163, poz. 1160).

Komentarz Zarzàdu na temat dzia∏alnoÊci gospodarczej oraz zasad sporzàdzania pó∏rocznego skonsolidowanego
sprawozdania finansowego sporzàdzony zosta∏ zgodnie z par. 51 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 oraz zgodnie z par. 52 ust. 6 pkt 1
Rozporzàdzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r.

Analiza danych finansowych przedstawionych 
w Skonsolidowanym Raporcie Pó∏rocznym SA-PS 2000

W pierwszym pó∏roczu 2000 roku Grupa Kapita∏owa Softbank S.A. osiàgn´∏a zysk netto w wysokoÊci 16.809 tys. z∏,
suma bilansowa wynios∏a 221.900 tys. z∏, a zmiana stanu Êrodków pieni´˝nych netto wykaza∏a zmniejszenie stanu Êrod-
ków o 27.293 tys. z∏.

Wyniki finansowe 
Pierwsza po∏owa 2000 roku charakteryzowa∏a si´ nieco ni˝szym popytem sektora bankowego na rozwiàzania infor-

matyczne oferowane przez Grup´ Kapita∏owà Softbank S.A. G∏ównym czynnikiem majàcym wp∏yw na osiàgni´te wyniki by-
∏a ni˝sza sprzeda˝ do sektora bankowego w III i IV kwartale 1999 r. w zwiàzku z tzw. problemem roku 2000. Pod koniec
pierwszego pó∏rocza 2000 roku mo˝na by∏o zauwa˝yç wzrost zainteresowania klientów produktami i us∏ugami Grupy Ka-
pita∏owej Softbank S.A. Jednak okres negocjacji nowych kontraktów oraz proces decyzyjny wÊród klientów spowodowa∏
przesuni´cie realizacji istotnych kontraktów na drugà po∏ow´ 2000 roku.

Pomimo mniejszego poziomu przychodów i zysków Grupy Kapita∏owej Softbank S.A. w I pó∏roczu 2000 roku w porów-
naniu do I pó∏rocza 1999 roku, Grupa Kapita∏owa Softbank S.A. w dalszym ciàgu pozostawa∏a jednym z g∏ównych do-
stawców technologii informatycznej dla sektora bankowo-finansowego. Zasoby informatyczne, którymi dysponuje Grupa
Kapita∏owa Softbank S.A. nale˝à do najwi´kszych w kraju, co umo˝liwia sprawnà i kompleksowà obs∏ug´ klientów w ca-
∏ej Polsce. 

(w tys. z∏) I pó∏. 98 I pó∏. 99 I pó∏. 00

Sprzeda˝ netto 125.206 182.580 143.177
Zysk operacyjny 26.403 52.465 24.052
Zysk przed opodatkowaniem 30.576 54.635 26.100

Zysk netto 20.150 34.416 16.809

Kapita∏y w∏asne
Na dzieƒ 30 czerwca 2000 r. poziom kapita∏ów w∏asnych Grupy Kapita∏owej Softbank S.A. osiàgnà∏ wartoÊç 183.992

tys. z∏otych. 

W dniu 4 kwietnia 2000 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Softbank S.A. podj´∏o uchwa∏´ o pod-
wy˝szeniu kapita∏u akcyjnego Spó∏ki, poprzez podwy˝szenie wartoÊci nominalnej akcji z 1,25 z∏ na 2 z∏, w drodze prze-
niesienia cz´Êci kapita∏u zapasowego na kapita∏ akcyjny oraz podziale wartoÊci nominalnej akcji w stosunku 1 do 2, co
spowodowa∏o zmniejszenie wartoÊci nominalnej akcji z 2 z∏ na 1 z∏. Podwy˝szenie kapita∏u akcyjnego Spó∏ki oraz podzia∏
akcji zosta∏y zarejestrowane przez Sàd Rejestrowy odpowiednio 12 maja i 8 czerwca 2000 roku. W wyniku podzia∏u zy-
sku za 1999 rok oraz przeniesienia cz´Êci kapita∏u zapasowego na kapita∏ akcyjny, wysokoÊç kapita∏u zapasowego Gru-
py Kapita∏owej Softbank S.A. uleg∏a zwi´kszeniu o 31.950 tys. z∏. Struktur´ kapita∏ów w∏asnych w poszczególnych okre-
sach przedstawiono na nast´pnej stronie.
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(w tys. z∏) 30.06.98 30.06.99 30.06.00

Kapita∏ akcyjny 10.019 10.019 16.031
Kapita∏ zapasowy i rezerwowy 90.347 119.052 151.038
Kapita∏ rezerwowy z aktualizacji wyceny 166 150 114
Nie podzielony zysk z lat ubieg∏ych – – –
Zysk netto 20.150 34.416 16.809

KAPITA¸Y W¸ASNE RAZEM 120.682 163.637 183.992

Na dzieƒ 30 czerwca 2000 roku majàtek obrotowy Grupy Kapita∏owej Softbank S.A. stanowi∏ 60% wartoÊci aktywów
ogó∏em. W sk∏ad majàtku obrotowego wchodzi∏y: papiery wartoÊciowe przeznaczone do obrotu stanowiàce 49% majàtku
obrotowego, nale˝noÊci krótkoterminowe – 39% majàtku obrotowego, Êrodki pieni´˝ne – 9% majàtku obrotowego oraz
zapasy stanowiàce 3% majàtku obrotowego. 

W pozycji papiery wartoÊciowe przeznaczone do obrotu znajdowa∏y si´ g∏ównie: obligacje korporacyjne, obligacje skar-
bowe, bony skarbowe lub papiery krótkoterminowe, których emitentami sà podmioty gospodarcze. Posiadanie tych pa-
pierów wartoÊciowych pozwala∏o na krótkoterminowe lokowanie wolnych Êrodków pieni´˝nych i osiàganie rentownoÊci
wy˝szej ni˝ w przypadku standardowych lokat bankowych.

Zad∏u˝enie i p∏ynnoÊç
Na koniec pierwszego pó∏rocza 2000 roku Grupa Kapita∏owa Softbank S.A. utrzymywa∏a wysokà bie˝àcà p∏ynnoÊç fi-

nansowà. Zobowiàzania d∏ugoterminowe i krótkoterminowe Grupy stanowi∏y 12% ogólnej sumy bilansowej oraz 15% ka-
pita∏ów w∏asnych. Wskaêniki p∏ynnoÊci Grupy Kapita∏owej Softbank S.A. przedstawiono poni˝ej. 

31.12.98 30.06.99 31.12.99 30.06.00

P∏ynnoÊç bie˝àca * 7,49 5,37 5,09 4,95
Dêwignia finansowa ** 1,25 1,31 1,25 1,21
Stosunek zobowiàzaƒ do sumy bilansowej w % 9,23 12,14 13,10 12,53

* P∏ynnoÊç bie˝àca liczona jest jako stosunek majàtku obrotowego do zobowiàzaƒ krótkoterminowych.
** Dêwignia finansowa liczona jest jako stosunek sumy bilansowej do kapita∏ów w∏asnych.

Zwrot z kapita∏u i wartoÊç ksi´gowa akcji 
Wskaênik ROE (liczony jako stosunek zysku netto do stanu kapita∏ów w∏asnych) na dzieƒ 30 czerwca 2000 roku wy-

niós∏ 9,13%. Obni˝enie tego wskaênika w stosunku do lat poprzednich spowodowane by∏o zwi´kszeniem kapita∏u zapa-
sowego oraz przesuni´ciem realizacji kontraktów na drugie pó∏rocze bie˝àcego roku, co wp∏yn´∏o na wynik netto.

WartoÊç ksi´gowa netto Grupy Kapita∏owej Softbank S.A. na dzieƒ 30 czerwca 2000 roku przypadajàca na jednà ak-
cj´ (po podziale akcji w stosunku 1 do 2) wynosi 11,48 z∏. Wskaêniki zwrotu z kapita∏u przedstawia poni˝sza tabela. 

31.12.98 30.06.99 31.12.99 30.06.00

WartoÊç ksi´gowa Grupy netto (w tys. z∏) 137.268 163.637 176.700 183.992
Liczba akcji zwyk∏ych (sztuk) 8.015.300 8.015.300 8.015.300 16.030.600
WartoÊç ksi´gowa netto na jednà akcj´ (z∏) 17,13 20,42 22,05 22,96
WartoÊç ksi´gowa netto na jednà akcj´ (z∏) * 8,56 10,21 11,02 11,48
Zysk netto na jednà akcj´ zwyk∏à (z∏) 4,58 4,29 5,92 2,10
Zysk netto na jednà akcj´ zwyk∏à (z∏)* 2,29 2,15 2,96 1,05

* W dniu 4 kwietnia 2000 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Softbank S.A. podj´∏o uchwa∏´ o podwy˝szeniu kapita∏u akcyj-
nego Spó∏ki, poprzez podwy˝szenie wartoÊci nominalnej akcji z 1,25 z∏ na 2 z∏, w drodze przeniesienia cz´Êci kapita∏u zapasowego na kapita∏
akcyjny oraz podziale wartoÊci nominalnej akcji w stosunku 1 do 2, co spowodowa∏o zmniejszenie wartoÊci nominalnej akcji z 2 z∏ na 1 z∏.
Dzieƒ 6 lipca 2000 roku by∏ dniem podzia∏u akcji na GPW w Warszawie.
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RentownoÊç
Wskaêniki rentownoÊci za pierwsze pó∏rocze 2000 roku obni˝y∏y swój poziom w stosunku do lat poprzednich, czego

przyczynà by∏o zmniejszenie procesu sprzeda˝y do sektora bankowego w III i IV kwartale 1999 r.

Wskaêniki rentownoÊci przedstawia poni˝sza tabela.

31.12.98 31.12.99 30.06.00

RentownoÊç brutto 25,2 22,8 18,2
RentownoÊç netto 16,0 13,7 11,7
RentownoÊç dzia∏alnoÊci operacyjnej 20,2 21,4 16,8

Produkty, towary i us∏ugi oraz rynki zbytu i zaopatrzenia
W pierwszej po∏owie 2000 roku, jak i w latach poprzednich, Grupa Kapita∏owa Softbank S.A. oferowa∏a szeroki wa-

chlarz produktów, towarów i us∏ug zwiàzanych z kompleksowà obs∏ugà informatycznà. Oprócz tradycyjnych produktów
i us∏ug, które Grupa oferuje z du˝ym sukcesem od kilku ju˝ lat, pojawia∏y si´ tak˝e rozwiàzania tworzone na specjalne
˝yczenie klientów oraz produkty zwiàzane z tzw. „nowà technologià”.

W sk∏ad oferty Grupy Kapita∏owej Softbank S.A. wchodzi∏y:

• Rozwiàzania informatyczne firm Hewlett–Packard, IBM, DELL, COMPAQ;

• Oprogramowanie aplikacyjne i us∏ugi w∏asne (System ZORBA; NETBANK; CEBANK; KASA MIESZKANIOWA; Novum
Bank 4GL; system obs∏ugi bankomatów – TRANS24; Kasa Oszcz´dnoÊciowo-Budowlana; Centralna autoryzacja ra-
chunków – CeSAR; systemy kartowe i systemy rozliczeniowe kart – OSKAR; systemy sprawozdawcze i raportowe
dla sektora bankowego – SARA; projektowanie i programowanie w systemach autorskich ROMI, MINI-ROMI, ROSO-
Pomocnik; wdro˝enia, modyfikacje, szkolenia, instalacje, serwis sprz´tu komputerowego, serwis podtrzymania ru-
chu, doradztwo zakresu zarzàdzania oraz us∏ugi wydawnicze i promocyjne); 

• Oprogramowanie aplikacyjne obce (takich firm jak: Sherwood International, Baltimore, IFS International, Informix,
Oracle, Teamware, Telenor Satelite, SAP, Progress Software);

• Kompleksowe rozwiàzania informatyczne tworzone na zamówienie (UNUZ, KIR, BESTA, PKO BP S.A.).

WartoÊciowe udzia∏y poszczególnych grup produktów, towarów i us∏ug w sprzeda˝y netto w I pó∏roczu 2000 r. 

Rodzaj WartoÊç WartoÊç Udzia∏ procentowy Udzia∏ procentowy
sprzeda˝y sprzeda˝y w sprzeda˝y ogó∏em w sprzeda˝y ogó∏em

w I po∏owie w I po∏owie w I po∏owie w I po∏owie
1999 roku 2000 roku 1999 roku 2000 roku

(tys. z∏) (tys. z∏)

Rozwiàzania informatyczne 102.722 59.807 56% 42%
Oprogramowanie obce 24.806 31.857 14% 22%
Oprogramowanie i us∏ugi w∏asne 51.910 48.094 28% 34%
Inne 3.142 3.419 2% 2%

RAZEM SPRZEDA˚: 182.580 143.177 100% 100%

W pierwszym pó∏roczu 2000 roku 99,7% przychodów ze sprzeda˝y zosta∏o osiàgni´te na rynku krajowym. Dzia∏alnoÊç
eksportowa stanowi∏a jedynie marginalnà cz´Êç obrotów i by∏a zwiàzana z pracami programistycznymi dla d∏ugoletnich
klientów Spó∏ki poza granicami kraju, m.in. na Litwie.

Pierwsza po∏owa 2000 roku wykaza∏a wi´kszà dywersyfikacj´ wÊród odbiorców rozwiàzaƒ informatycznych dostarcza-
nych przez Grup´ Kapita∏owà Softbank S.A. G∏ównym odbiorcà produktów, towarów i us∏ug dla Spó∏ki matki z Grupy Ka-
pita∏owej Softbank S.A. nadal pozostawa∏ Bank PKO BP S.A., do którego dostarczono ogó∏em oko∏o 40% sprzeda˝y. Do
innych istotnych odbiorców rozwiàzaƒ Spó∏ki nale˝eli: PZU ˚ycie – 15% sprzeda˝y, BIG Bank Gdaƒski – 8% sprzeda˝y,
Ster Projekt – 6% sprzeda˝y, Bank Zachodni – 4% sprzeda˝y, PEKAO S.A – 4% sprzeda˝y, BG˚ – 4% sprzeda˝y, Gie∏da
Papierów WartoÊciowych – 2% sprzeda˝y i inni.

Projekty informatyczne realizowane dla Urz´du Nadzoru nad Ubezpieczeniami Zdrowotnymi, dla Krajowej Izby Rozlicze-
niowej oraz Stoczni Pó∏nocnej stanowià przyk∏ad konsekwentnie wdra˝anej strategii rozwoju Grupy. Strategia ta ma na ce-
lu rozszerzenie kr´gu odbiorców rozwiàzaƒ b´dàcych w posiadaniu Grupy Kapita∏owej Softbank S.A. poza sektor bankowy. 

Pozostali klienci Grupy Kapita∏owej Softbank S.A. to równie˝ lokalne firmy oraz oddzia∏y banków.
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Dla zapewnienia sprawnej realizacji umów handlowych Grupa Kapita∏owa Softbank S.A. wspó∏pracuje z wieloma do-
stawcami Êwiatowej klasy rozwiàzaƒ informatycznych. Od firm Hewlett-Packard i IBM Spó∏ka zakupi∏a ∏àcznie oko∏o 55%
ca∏oÊci dostarczonych rozwiàzaƒ informatycznych (24% z HP i 31% z IBM). Do znaczàcych dostawców (ok. 7% ca∏oÊci do-
staw) nale˝y tak˝e firma SHERWOOD INTERNATIONAL, której system AMARTA jest wdra˝any w PZU ˚ycie.

Zdarzenia majàce wp∏yw na dzia∏alnoÊç gospodarczà 
i wynik z dzia∏alnoÊci gospodarczej w I po∏owie 2000 roku

Kontynuujàc, zapoczàtkowany w 1999 r., proces budowy grupy internetowej, w I pó∏roczu 2000 roku Softbank S.A.
zawar∏ wiele umów ze spó∏kami, które – po uzyskaniu przez Softbank zgody UOKiK – wzmocnià zasoby Grupy Kapita∏o-
wej Softbank S.A. 

W styczniu 2000 r. podpisany zosta∏ list intencyjny z udzia∏owcami spó∏ki Zeto-Rodan Sp. z o.o., okreÊlajàcy warun-
ki i harmonogram nabycia przez Softbank S.A. w ciàgu najbli˝szego roku od 26% do 51% udzia∏ów w tej spó∏ce. Plano-
wany zakup pozwoli Softbankowi rozszerzyç swojà ofert´ o obs∏ug´ instytucji Êwiadczàcych us∏ugi na rynku obrotu papie-
rów wartoÊciowych (us∏ugi biur maklerskich, instytucje finansowe). Wi´kszoÊç z tych rozwiàzaƒ tworzonych przez obie fir-
my b´dzie oparta i rozwijana o innowacyjne rozwiàzania internetowe.

Równie˝ w styczniu 2000 r. Softbank S.A. otrzyma∏ propozycj´ nabycia od 55% do 62,5% udzia∏ów w spó∏ce Publicz-
ny Dost´p do Internetu Sp. z o.o., ogólnopolskim dostawcy us∏ug internetowych. W czerwcu UOKiK nie wyrazi∏ zastrze-
˝eƒ co do zamiaru zakupu przez Softbank S.A. udzia∏ów tej firmy.

W lutym UOKiK nie wyrazi∏ zastrze˝eƒ co do nabycia przez Softbank S.A. akcji w kapitale akcyjnym Polska OnLine Hol-
ding S.A., przekraczajàcym 50% g∏osów na WZA spó∏ki. Tym samym wesz∏y w ˝ycie postanowienia umowy z akcjonariu-
szami spó∏ki Polska OnLine Holding S.A. zawartej 3 grudnia 1999 r.

W marcu br. Softbank S.A. zawar∏a dwie umowy, na mocy których obejmie co najmniej 56% akcji Internet Data Sys-
tems S.A. Spó∏ka ta prowadzi dzia∏alnoÊç na terenie ca∏ego kraju specjalizujàc si´ w us∏ugach dost´pu do Internetu dla
samorzàdów terytorialnych i szkó∏ (50% udzia∏ w tym segmencie rynku). W czerwcu UOKiK nie wyrazi∏ zastrze˝eƒ, co do
zamiaru zakupu przez Softbank S.A. udzia∏ów firmy – umowy nabycia udzia∏ów wesz∏y w ˝ycie.

W pierwszym kwartale 2000 r. Softbank S.A. oraz akcjonariusze i udzia∏owcy POLBOX Sp. z o.o., PIK-NET Sp. z o.o.
oraz MULTINET S.A. podpisali porozumienie okreÊlajàce wst´pne warunki przysz∏ej wspó∏pracy. W dniu 3 lipca 2000 r.
Softbank S.A. zawar∏ umowy na zakup 100% akcji i udzia∏ów w trzech spó∏kach. Strony transakcji uzgodni∏y zap∏at´ ce-
ny za akcje lub udzia∏y w dwóch cz´Êciach: gotówkowej oraz poprzez emisj´ obligacji zamiennych na akcje Softbank S.A.
Kadra kierownicza trzech spó∏ek zostanie obj´ta w przysz∏oÊci programem opcji mened˝erskich. 

W pierwszym pó∏roczu 2000 roku podpisano wiele umów z dotychczasowymi i nowymi odbiorcami produktów i us∏ug
Softbank S.A., mi´dzy innymi z Hewlett-Packard na kwot´ 15,1 mln z∏, z BIG Bankiem GDA¡SKIM S.A. oraz z BIG BAN-
KIEM S.A. na sprzeda˝ rozwiàzaƒ informatycznych o ∏àcznej wartoÊci netto ok. 7,7 mln z∏, a tak˝e z PKO BP S.A. (5,2
mln z∏) na wykonanie i pilotowe wdro˝enie Centralnego Systemu Autoryzacji i Rozrachunków, który pozwoli na odmiejsco-
wienie obs∏ugi klientów banku (co w praktyce oznacza mo˝liwoÊç podj´cia Êrodków z rachunku w ˝àdanej wysokoÊci
w ka˝dym oddziale czy ekspozyturze PKO BP), z Biurem ¸àcznoÊci i Informatyki Komendy G∏ównej Policji (o wartoÊci 4,2
mln z∏ brutto) oraz z PLL LOT na sum´ ok. 5,5 mln z∏ netto. 

W okresie sprawozdawczym Softbank S.A. wygra∏ równie˝ dwa przetargi, a nast´pnie podpisa∏ umowy (na ∏àcznà kwo-
t´ 17,4 mln z∏) z Ministerstwem Edukacji Narodowej na wyposa˝enie i uruchomienie pracowni internetowych w
gimnazjach na terenie trzech województw.

W maju 2000 roku Softbank S.A. podpisa∏ list intencyjny z Polskà Telefonià Cyfrowà Sp. z o.o. (ERA GSM) w sprawie
podj´cia wspó∏pracy nad opracowaniem nowych rozwiàzaƒ informatycznych przy wykorzystaniu telefonii cyfrowej dla klien-
tów indywidualnych i instytucji finansowych.

W I pó∏roczu 2000 roku uchwa∏y podj´te przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Softbank S.A.,
w dniu 4 kwietnia spowodowa∏y istotne zmiany w statucie Spó∏ki: 

• uchwa∏a o podwy˝szeniu kapita∏u akcyjnego Softbank S.A. w drodze przeniesienia cz´Êci kapita∏u zapasowego,
spowodowa∏a podwy˝szenie wartoÊci nominalnej ka˝dej z 8.015.300 akcji z 1,25 z∏ na 2 z∏. Zosta∏a ona zareje-
strowana przez Sàd Rejestrowy w dniu 12.05.2000 r. (obecnie kapita∏ akcyjny Spó∏ki wynosi 16.030.600 z∏),

• uchwa∏a dotyczàca podzia∏u akcji w stosunku 1 do 2, spowodowa∏a podwojenie liczby akcji z 8.015.300 do
16.030.600 (aktualnie wartoÊç nominalna akcji wynosi 1 z∏) Rejestracja w Sàdzie Rejestrowym nastàpi∏a w dniu
8.06.2000 r. Krajowy Depozyt Papierów WartoÊciowych wyznaczy∏ dzieƒ 6 lipca 2000 r. jako dzieƒ podzia∏u akcji
Softbank S.A. notowanych na Gie∏dzie Papierów WartoÊciowych w Warszawie,

• uchwa∏a w sprawie emisji obligacji zamiennych na Akcje serii B.
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W dniu 20 czerwca 2000 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Softbank S.A. zatwierdzi∏o sprawozdanie Zarzàdu
oraz sprawozdanie finansowe Spó∏ki za 1999 rok oraz podj´∏o uchwa∏´ o podziale zysku za rok poprzedni, poprzez wy-
p∏at´ dywidendy akcjonariuszom Softbank S.A. w ∏àcznej kwocie 8.015.300 z∏.

Znaczàce umowy, istotne dla dzia∏alnoÊci gospodarczej 
Grupy Kapita∏owej Softbank S.A. w I po∏owie 2000 roku

4 stycznia 2000 r.
Podpisanie 3.01.2000 r. umowy z PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. na przeprowadzenie przeglàdu rocznego spra-

wozdania finansowego Softbank S.A. oraz skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapita∏owej.

17 stycznia 2000 r. 
Podpisanie listu intencyjnego pomi´dzy Softbank S.A. i udzia∏owcami spó∏ki Zeto-Rodan Sp. z o.o., okreÊlajàcego wa-

runki i harmonogram nabycia w ciàgu roku przez Softbank S.A. od 26% do 51% udzia∏ów w Zeto-Rodan Sp. z o.o. Dzi´ki
planowanemu zakupowi Softbank S.A. uzyska mo˝liwoÊç rozszerzenia swojej oferty o obs∏ug´ rynku obrotu papierami
wartoÊciowymi. Obie firmy stawiajà na rozwój innowacyjnych rozwiàzaƒ internetowych, zw∏aszcza w zakresie us∏ug biur
maklerskich oraz stworzenia nowoczesnego modelu obs∏ugi klientów instytucji finansowych.

20 stycznia 2000 r.
Softbank S.A. otrzyma∏, od udzia∏owców spó∏ki Publiczny Dost´p do Internetu Sp. z o.o. z siedzibà w ¸odzi, propozy-

cj´ nabycia od 55% do 62,5% udzia∏ów tej Spó∏ki. Strony przewidujà mo˝liwoÊç zamkni´cia transakcji w ciàgu dwóch mie-
si´cy pod warunkiem niezg∏oszenia zastrze˝eƒ przez Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Nawiàzanie wspó∏pracy
z PDI Sp. z o.o., ogólnopolskim dostawcà us∏ug internetowych, to kolejny krok w zakresie budowy zasobów internetowych
w Grupie Softbank S.A. 

4 lutego 2000 r.
Podpisanie przez Softbank S.A. oraz akcjonariuszy i udzia∏owców POLBOX Sp. z o.o., PIK-NET Sp. z o.o. oraz 

MULTINET S.A. porozumienia okreÊlajàcego wst´pne warunki przysz∏ej wspó∏pracy pomi´dzy Softbank S.A. i tymi spó∏ka-
mi. Porozumienie zak∏ada mo˝liwoÊç nabycia przez Softbank S.A. do 100% udzia∏ów i akcji wy˝ej wymienionych spó∏ek
lub podmiotu, który w przysz∏oÊci b´dzie posiada∏ akcje tych spó∏ek. 

7 lutego 2000 r.
UOKiK nie zg∏osi∏ zastrze˝eƒ do zamiaru ∏àczenia polegajàcego na nabyciu przez Softbank S.A. akcji w kapitale akcyj-

nym spó∏ki Polska OnLine Holding S.A. w liczbie powodujàcej przekroczenie 50% g∏osów na WZA.

23 lutego 2000 r.
Przekazanie informacji na temat planowanej emisji 20 030 obligacji zamiennych na Akcje serii B. Ewentualna emisja

obligacji zwiàzana jest z programem opcji mened˝erskich i wynika z planowanego przez Softbank S.A. splitu akcji w sto-
sunku jeden do dwóch.

1 marca 2000 r.
Podpisanie umowy z BIG Bankiem GDA¡SKIM S.A. oraz z BIG BANKIEM S.A. na sprzeda˝ rozwiàzaƒ informatycznych

o ∏àcznej wartoÊci netto ok. 7,68 mln z∏ (1,85 mln USD). Kontrakty b´dà realizowane w pierwszym pó∏roczu 2000 r. 

3 marca 2000 r.
Aleksander Lesz, Prezes Zarzàdu Softbank S.A., og∏osi∏ wezwanie do zapisywania si´ na 1.202.000 akcji Softbank

S.A. Celem wezwania by∏a realizacja umów opcyjnych zawartych w dniu 23 sierpnia 1999 r. pomi´dzy Aleksandrem 
Leszem a Bank Austria AG oraz CA BET Holding AG. Wezwanie zosta∏o og∏oszone po cenie 155 z∏ za jednà akcj´, która
jest Êrednià cenà rynkowà z ostatnich szeÊciu miesi´cy. 

Na mocy umów opcyjnych Bank Austria AG oraz CA BET Holding AG zagwarantowa∏y Aleksandrowi Leszowi opcj´ kup-
na 601.000 akcji Softbank S.A. ka˝dy (∏àcznie 1.202.000 akcji stanowiàcych ok. 15% kapita∏u akcyjnego i uprawniajà-
cych do wykonywania ok. 15% ogólnej liczby g∏osów na WZA Softbank S.A.).
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6 marca 2000 r.
Umowa z PKO BP S.A. – Softbank S.A. dostarczy oprogramowanie oraz technologi´ w celu obs∏ugi klientów banko-

wych PKO BP z wykorzystaniem Internetu. WartoÊç umowy jest uzale˝niona od iloÊci operacji internetowych. Kontrakt u∏a-
twi realizacj´ strategii internetowej Grupy Softbank S.A. 

10 marca 2000 r.
9 marca 2000 roku Softbank S.A. zawar∏ dwie umowy, na mocy których obejmie co najmniej 56% akcji Internet 

Data Systems S.A. w Warszawie. IDS S.A. prowadzi dzia∏alnoÊç na terenie ca∏ego kraju specjalizujàc si´ w us∏ugach 
dost´pu do Internetu dla samorzàdów terytorialnych i szkó∏. Udzia∏ IDS w tym segmencie rynku wynosi oko∏o 50%. 

16 marca 2000 r.
Od 02.12.1999 r. do 16.03.2000 r. Softbank S.A. podpisa∏ umowy z Hewlett-Packard Polska Sp. z o.o. o ∏àcznej 

wartoÊci 25,41 mln z∏, z których najwi´ksza na kwot´ 15,14 mln z∏ zosta∏a podpisana 16 marca 2000 r. Przedmiotem
umowy z 16 marca br. jest dostawa, instalacja i serwis sprz´tu komputerowego i oprogramowania dla jednej z polskich
instytucji finansowych.

17 marca 2000 r.
Podpisanie 16 marca 2000 r. umowy z PKO BP na wykonanie i pilotowe wdro˝enie Centralnego Systemu Autoryzacji

i Rozrachunków, który umo˝liwi odmiejscowienie obs∏ugi klientów banku. WartoÊç umowy ok. 5,2 mln z∏otych.

17 marca 2000 r.
Departament Powierniczy Banku Polska Kasa Opieki S.A. poinformowa∏ Softbank S.A. o zmniejszeniu przez The Bank

of New York stanu posiadania akcji Softbank S.A. BoNY aktualnie posiada akcje uprawniajàce do 1.808.592 g∏osów na
WZA, co stanowi ∏àcznie 22,56% ogólnej liczby g∏osów.

23 marca 2000 r.
Zarzàd Softbank S.A. zosta∏ poinformowany, ˝e 22.03.2000 r., Aleksander Lesz, Prezes Zarzàdu Softbank S.A. 

naby∏ w ramach publicznego wezwania 1.202.000 akcji zwyk∏ych na okaziciela Softbank S.A., o wartoÊci nominalnej 
1,25 z∏ ka˝da. Cena nabycia jednej akcji wynios∏a 155 z∏.   

Aktualnie Aleksander Lesz posiada 3.659.497 akcji Softbank S.A. uprawniajàcych do 3.659.497 g∏osów na WZA, 
co stanowi 45,66% ogólnej liczby g∏osów.

27 marca 2000 r.
Og∏oszenie podstawowych za∏o˝eƒ dotyczàcych przyj´tej przez spó∏k´ strategii dotyczàcej rozwijania us∏ug zwiàzanych

z Internetem.

4 kwietnia 2000 r.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Softbank S.A. w dniu 4 kwietnia 2000 r. podj´∏o nast´pujàce

uchwa∏y:

– w sprawie podniesienia kapita∏u akcyjnego i zmiany statutu,

– w sprawie podzia∏u akcji i zmiany statutu,

– w sprawie zmiany Uchwa∏y Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spó∏ki Softbank S.A. z dnia 
24 czerwca 1999 roku (Uchwa∏a ta dotyczy∏a Programu Motywacyjnego dla kadry zarzàdzajàcej),

– w sprawie emisji Obligacji Zamiennych serii B na akcje,

– w sprawie powo∏ania nowego cz∏onka Rady Nadzorczej Softbank S.A.

6 kwietnia 2000 r.
W NWZA 4 kwietnia 2000 r. wzi´li udzia∏ nast´pujàcy akcjonariusze posiadajàcy co najmniej 5% ogólnej liczby g∏osów:

Akcjonariusz IloÊç akcji = liczba g∏osów % udzia∏u

1. Aleksander Lesz 3.659.497 45,66%

2. The Bank of New York 1.796.547 22,41%
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15 maja 2000 r.
Bankowe Systemy Informatyczne Sp. z o.o. – spó∏ka zale˝na emitenta – podpisa∏a 12 maja br. umow´ na us∏ugi outso-

urcingowe ze Stocznià Pó∏nocnà S.A. w Gdaƒsku. W ramach tej umowy BSI Sp. z o.o. Êwiadczyç b´dzie nast´pujàce us∏ugi:

1) obs∏uga systemów informatycznych eksploatowanych przez Stoczni´ Pó∏nocnà S.A.,

2) prowadzenie, w imieniu Stoczni Pó∏nocnej S.A., wspó∏pracy z dostawcami systemów informatycznych,

3) administrowanie zasobami informatycznymi Stoczni Pó∏nocnej S.A.,

4) kompleksowe serwisowanie sprz´tu informatycznego i sieci informatycznej Stoczni Pó∏nocnej S.A.,

5) prowadzenie doradztwa informatycznego,

6) prowadzenie szkoleƒ z zakresu informatyki.

Podpisana umowa jest elementem realizacji strategii Grupy Kapita∏owej Softbank S.A. w zakresie oferowania us∏ug
outsourcingowych, a tak˝e w zakresie rozszerzania dzia∏aƒ Grupy poza sektor finansowo-ubezpieczeniowy.

17 kwietnia 2000 r.
Podpisanie ramowej umowy o wspó∏pracy pomi´dzy Softbank S.A., OÊrodkiem Informatyki i Doradztwa i IFS Poland

Sp. z o.o. Na postawie zawartej umowy strony postanowi∏y prowadziç wzajemnà wspó∏prac´ na terenie krajów Europy
Ârodkowej i Wschodniej w zakresie promocji, sprzeda˝y, wdra˝ania i serwisu Komputerowego Systemu Zarzàdzania oraz
Êwiadczenia us∏ug outsourcingowych.

18 maja 2000 r.
Podpisanie 17.05.2000 r. umowy pomi´dzy Softbank S.A. a Biurem ¸àcznoÊci i Informatyki Komendy G∏ównej Policji

na dostaw´ rozwiàzaƒ informatycznych o wartoÊci brutto ok. 4,23 mln z∏.

19 maja 2000 r.
Sàd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydzia∏ XVI Gospodarczy Rejestrowy, podjà∏ decyzj´ (12.05.2000) o rejestracji

podwy˝szenia kapita∏u akcyjnego Softbank S.A., w rezultacie kapita∏ akcyjny Softbank S.A. wynosi∏ 16.030.600 z∏ i dzie-
li∏ si´ na 8.015.300 akcji. Ka˝da akcja mia∏a wartoÊç nominalnà 2 z∏ote.

24 maja 2000 r.
Podpisanie listu intencyjnego pomi´dzy Softbank S.A. i Polskà Telefonià Cyfrowà Sp. z o.o., dzia∏ajàca pod nazwà

handlowà ERA GSM, w którym strony deklarujà, ˝e zamierzajà podjàç wspó∏prac´ nad opracowaniem rozwiàzaƒ informa-
tycznych, umo˝liwiajàcych wszechstronnà obs∏ug´ klientów przez instytucje finansowe, przy wykorzystaniu sieci telefonii
cyfrowej. Strony planujà równie˝ wspó∏prac´ w zakresie rozwoju i wdra˝ania systemów transakcyjnych dla instytucji finan-
sowych oraz innych klientów, wykorzystujàcych sieç telefonii cyfrowej.

25 maja 2000 r.
Podj´cie uchwa∏y przez Zarzàd Softbank S.A. w sprawie zaproponowania Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy, zwo-

∏anemu na dzieƒ 20 czerwca 2000 r., wyp∏aty dywidendy za rok 1999 i przeznaczeniu na ten cel kwoty 8.015.300 z∏.

6 czerwca 2000 r.
Wygranie przez Softbank S.A. dwóch przetargów na ∏àcznà kwot´ ok. 17,4 mln z∏. Przetargi zosta∏y og∏oszone przez

Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach ogólnopolskiego programu „Pracownia internetowa w ka˝dym gimnazjum”.

14 czerwca 2000 r.
UOKiK decyzjà z 13.06.2000 r. nie zg∏osi∏ zastrze˝eƒ do zamiaru obj´cia przez Softbank S.A. akcji Internet Data Sys-

tems S.A. z siedzibà w Warszawie, powodujàcego przekroczenie progu 50% g∏osów na Walnym Zgromadzeniu Akcjona-
riuszy IDS S.A.

15 czerwca 2000 r.
Spó∏ka otrzyma∏a postanowienie Sàdu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XVI Wydzia∏ Gospodarczy – Rejestrowy, któ-

ry w dniu 8 czerwca 2000 r. zarejestrowa∏ zmian´ w kapitale akcyjnym polegajàcà na zmianie wartoÊci nominalnej akcji
Softbank S.A. Aktualnie kapita∏ akcyjny Softbank S.A. wynosi 16.030.600 z∏ i dzieli si´ na 16.030.600 akcji. Ka˝da ak-
cja ma wartoÊç nominalnà 1 z∏oty.

Wymiana akcji w rejestrze sàdowym zosta∏a dokonana w taki sposób, ˝e dotychczasowej jednej akcji o wartoÊci no-
minalnej 2 z∏ote odpowiadajà dwie akcje o wartoÊci nominalnej 1 z∏oty ka˝da.
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20 czerwca 2000 r.
Podpisanie z PLL LOT S.A. umowy na dostaw´ rozwiàzaƒ informatycznych o wartoÊci netto ok. 5,47 mln z∏.

20 czerwca 2000 r.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Softbank S.A. na posiedzeniu w dniu 20 czerwca 2000 r. podj´∏o nast´pujàce

uchwa∏y:

– w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarzàdu z dzia∏alnoÊci Softbank S.A. za 1999 r., 

– w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego, w tym bilansu, rachunku zysków i strat oraz sprawozdania 
z przep∏ywu Êrodków pieni´˝nych i informacji dodatkowej za 1999 r.,

– w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z dzia∏alnoÊci za 1999 r.,

– w sprawie udzielenia pokwitowania Zarzàdowi Softbank S.A. z wykonania obowiàzków w 1999 r.,

– w sprawie udzielenia pokwitowania Radzie Nadzorczej Softbank S.A. z wykonania obowiàzków w 1999 r., 

– w sprawie przeznaczenia i podzia∏u zysku netto za rok 1999,

– w sprawie ustalenia terminu prawa do dywidendy oraz terminu wyp∏aty dywidendy,

– w sprawie odwo∏ania Rady Nadzorczej w zwiàzku z wygaÊni´ciem jej kadencji,

– w sprawie powo∏ania Rady Nadzorczej w zwiàzku z wygaÊni´ciem jej kadencji,

– w sprawie zmiany sk∏adu Zarzàdu Softbank S.A.

27 czerwca 2000 r.
Wykaz akcjonariuszy zarejestrowanych na WZA, które odby∏o si´ 20 czerwca bie˝àcego roku, posiadajàcych co naj-

mniej 5% ogólnej liczby g∏osów: 

Akcjonariusz IloÊç akcji = liczba g∏osów % udzia∏u

1. Aleksander Lesz 3.659.497 45,66%

2. The Bank of New York 1.780.570 22,22%

27 czerwca 2000 r.
Podpisanie z Ministerstwem Edukacji Narodowej dwóch umów, przedmiotem których jest wyposa˝enie i uruchomie-

nie 548 pracowni internetowych w gimnazjach województw mazowieckiego, pomorskiego i zachodniopomorskiego. War-
toÊç umów wynosi 17,4 mln z∏ netto. Realizacja przewidziana jest w ciàgu najbli˝szych 12 tygodni.

28 czerwca 2000 r.
W zwiàzku ze zmianà wartoÊci nominalnej akcji Spó∏ki z 2 z∏ na 1 z∏ Krajowy Depozyt Papierów WartoÊciowych wyzna-

czy∏ dzieƒ 6 lipca 2000 r. jako dzieƒ podzia∏u 8.015.300 (osiem milionów pi´tnaÊcie tysi´cy trzysta) akcji Softbank S.A.
na 16.030.600 (szesnaÊcie milionów trzydzieÊci tysi´cy szeÊçset) akcji o wartoÊci nominalnej 1 z∏ (jeden z∏oty) ka˝da.

29 czerwca 2000 r.
Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie zg∏osi∏ zastrze˝eƒ do zamiaru ∏àczenia polegajàcego na nabyciu przez

Softbank S.A. od 1.600 do 4.000 udzia∏ów spó∏ki Publiczny Dost´p do Internetu Sp. z o.o. z siedzibà w ¸odzi, a nast´p-
nie na obj´ciu przez Softbank S.A. 64.000 udzia∏ów w podwy˝szonym kapitale zak∏adowym tej spó∏ki, co spowoduje prze-
kroczenie progu 50% g∏osów na Zgromadzeniu Wspólników Spó∏ki Publiczny Dost´p do Internetu Sp. z o.o.

Zmiany w powiàzaniach organizacyjnych lub kapita∏owych oraz g∏ówne inwestycje kapita∏owe

W pierwszym pó∏roczu 2000 roku zmieni∏y si´ zarówno struktura w∏asnoÊci, jak i struktura powiàzaƒ kapita∏owych 
Softbank S.A.

G∏ówny akcjonariusz Softbank S.A. Aleksander Lesz w dniu 22 marca 2000 roku odkupi∏ w publicznym wezwaniu do
odsprzeda˝y 1.202.000 akcji Spó∏ki od dotychczasowych akcjonariuszy Bank Austria AG oraz CA BET Holding AG. Na
dzieƒ 30 czerwca 2000 roku ∏àcznie w jego posiadaniu znajdowa∏o si´ 3.659.497 akcji, dajàcych 45,66% g∏osów na Wal-
nym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (po podziale akcji w stosunku 1 do 2, który mia∏ miejsce 6.07.2000 r. liczba akcji w po-
siadaniu Aleksandra Lesza podwoi∏a si´). 
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Pierwsza po∏owa 2000 roku to kontynuacja budowy Grupy Kapita∏owej Softbank S.A., a w szczególnoÊci poszerzenie
zakresu zainteresowania firmy o spó∏ki z bran˝y internetowej. W pierwszym kwartale bie˝àcego roku sfinalizowano zakup
86% akcji firmy Polska OnLine Holding S.A., podpisano równie˝ porozumienie okreÊlajàce warunki przysz∏ej wspó∏pracy
i zakupu 100% akcji i udzia∏ów spó∏ek Polbox Sp. z o.o., Pik-Net Sp. z o.o. oraz Multinet S.A. (finalizacja umów zakupu
akcji i udzia∏ów spó∏ek nastàpi∏a w III kwartale br.). W koƒcu czerwca br. Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie
zg∏osi∏ zastrze˝eƒ co do zamiaru obj´cia przez Softbank S.A. ponad 50% akcji i udzia∏ów w spó∏kach Internet Data Sys-
tem S.A. oraz Publiczny Dost´p do Internetu Sp. z o.o. W dniu 13 czerwca 2000 roku Softbank S.A. zawiàza∏ spó∏k´ Pol-
ski Biznes Elektroniczny S.A., w której objà∏ 99% udzia∏ów. Spó∏ka zosta∏a zarejestrowana 13 lipca 2000 r.

Poza spó∏kami z bran˝y internetowej Softbank S.A. w pierwszym kwartale br. dokupi∏ 33% akcji Agencji Wydawniczej
i Marketingowej Mediabank S.A. i obecnie jest posiadaczem 66,66% akcji tej spó∏ki.

W wyniku podpisanych w latach ubieg∏ych i w pierwszej po∏owie 2000 roku umów, na dzieƒ 30 czerwca 2000 roku
Softbank S.A. posiada∏ udzia∏y w nast´pujàcych podmiotach gospodarczych:

Lp. Nazwa podmiotu zale˝nego i stowarzyszonego Procentowy udzia∏ 
Softbank S.A. 
w kapita∏ach

1. OÊrodek Informatyki i Doradztwa Sp. z o.o. – Zielona Góra 100%
2. BitBank Sp. z o.o. – Rzeszów 100%
3. Bankowe Przedsi´biorstwo Informatyczne Sp. z o.o. – Opole 100%
4. Softbank Serwis Sp. z o.o. – Gdaƒsk * 100%
5. Polska OnLine Holding S.A. – Warszawa 86%
6. CRM S.A. – Warszawa 75%
7. Mediabank S.A. – Warszawa 67%
8. Zak∏ad Us∏ug Informatycznych „NOVUM” Sp. z o.o. – ¸om˝a 51%
9. SAWAN Grupa Softbank S.A. – Kraków 51%

10. SABA Grupa Softbank S.A. – Bydgoszcz 51%
11. Besta Sp. z o.o. – Warszawa 33%

* W dniu 26 maja 2000 roku Zgromadzenie Wspólników Spó∏ki Bankowe Systemy Informatyczne Sp. z o.o. w Gdaƒsku, podj´∏o decyzj´ o zmia-

nie nazwy spó∏ki na Softbank Serwis Sp. z o.o. Sàd Rejestrowy zarejestrowa∏ zmian´ nazwy spó∏ki w dniu 9 czerwca 2000 r.

Zakup akcji i udzia∏ów w nowych spó∏kach Grupy Softbank S.A. sfinansowany zosta∏ z przychodów uzyskanych 
z publicznej emisji akcji. ¸àczny koszt nowych transakcji wyniós∏ 10.219 tys. z∏.

W ciàgu dwóch kwarta∏ów br. dokonano tak˝e dop∏at do kapita∏ów spó∏ki stowarzyszonej BESTA Sp. z o.o., w której
Softbank S.A. posiada 1/3 udzia∏ów, na ogólnà kwot´ 100 tys. z∏.

Transakcje z podmiotami powiàzanymi

W pierwszej po∏owie 2000 roku nie wystàpi∏y obroty pomi´dzy spó∏kà Softbank S.A. i The Bank of New York.

Na koniec pierwszej po∏owy 2000 roku Grupa Kapita∏owa Softbank dzia∏a jako 12-podmiotowy organizm. Wi´kszoÊç
transakcji, które mia∏y miejsce pomi´dzy poszczególnymi spó∏kami Grupy i Softbank S.A. dotyczy∏a w g∏ównej mierze re-
alizacji wspólnych projektów polegajàcych na wdro˝eniach systemów informatycznych. Tylko niewielki odsetek transakcji
by∏ wykorzystany na cele w∏asne Grupy. WielkoÊç transakcji Softbank S.A. z podmiotami Grupy Softbank S.A. przedsta-
wia poni˝sza tabela. 
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Lp. Nazwa podmiotu Stopieƒ udzia∏u Sprzeda˝ Zakupy 
Softbank S.A. Softbank S.A. do Softbank S.A. 
w zarzàdzaniu podmiotu Grupy z podmiotu Grupy

(brutto w tys. z∏) (brutto w tys. z∏)

1. OID Sp. z o.o. – Zielona Góra 100% 0 1.704
2. BitBank Sp. z o.o. – Rzeszów 100% 0 153
3. BPI Sp. z o.o. – Opole 100% 0 564
4. Softbank Serwis Sp. z o.o. – Gdaƒsk * 100% 0 32
5. Polska OnLine Holding S.A. – Warszawa 86% 0 0
6. CRM S.A. – Warszawa 75% 1 250
7. Mediabank S.A. – Warszawa 67% 9 554
8. ZUI „NOVUM” Sp. z o.o.– ¸om˝a 51% 0 3.971
9. SAWAN Grupa Softbank S.A. – Kraków 51% 125 251

10. SABA Grupa Softbank S.A. – Bydgoszcz 51% 0 215
11. BESTA Sp. z o.o. – Warszawa 33% 404 0

RAZEM – 539 7.694

* W dniu 26 maja 2000 roku Zgromadzenie Wspólników Spó∏ki Bankowe Systemy Informatyczne Sp. z o.o. w Gdaƒsku, podj´∏o decyzj´ o zmia-
nie nazwy spó∏ki na Softbank Serwis Sp. z o.o. Sàd Rejestrowy zarejestrowa∏ zmian´ nazwy spó∏ki w dniu 9 czerwca 2000 r.

Softbank S.A. dostarcza∏ do BESTA Sp. z o.o. dalsze cz´Êci systemu komputerowego niezb´dnego do dzia∏ania spó∏-
ki w charakterze Agenta Transferowego.

Od ZUI NOVUM Softbank S.A. naby∏ licencje do oprogramowania Novum Bank 4GL i PROGRESS w celu dalszej od-
sprzeda˝y do Banku Gospodarki ˚ywnoÊciowej S.A. w ramach podpisanej umowy wdro˝eniowej.

Softbank S.A. wspó∏pracowa∏ z SAWAN Grupa Softbank S.A. przy realizacji kontraktu na stworzenie systemu informa-
cji marketingowej na potrzeby Urz´du Nadzoru nad Ubezpieczeniami Zdrowotnymi (UNUZ).

Kredyty, umowy po˝yczki, por´czeƒ i gwarancji

Gwarancje bankowe i akredytywy
W ramach dzia∏alnoÊci handlowej Grupa Kapita∏owa Softbank S.A. wykorzystuje dost´pnoÊç gwarancji bankowej

i akredytywy jako formy zabezpieczenia transakcji gospodarczych z ró˝nymi organizacjami, firmami i instytucjami admini-
stracyjnymi.

Na dzieƒ 30 czerwca 2000 roku bank prowadzàcy rachunek bie˝àcy Softbank S.A. wystawi∏ na wniosek firmy nast´-
pujàce gwarancje bankowe i akredytywy:

Nazwa beneficjenta Kwota i Wa˝noÊç Cel wystawienia
waluta gwarancji

gwarancji

IBM World Trade Corporation – GO/02391 400 tys. USD 14-07-2000 Zabezpieczenie kredytu kupieckiego
Ministerstwo Edukacji Narodowej – GO/03532 450 tys. z∏ 09-07-2000 Gwarancja przetargowa
Ministerstwo Edukacji Narodowej – GO/03580 360 tys. z∏ 17-07-2000 Gwarancja przetargowa
Ministerstwo Edukacji Narodowej – GO/03581 380 tys. z∏ 17-07-2000 Gwarancja przetargowa
Ministerstwo Edukacji Narodowej – GO/03582 360 tys. z∏ 17-07-2000 Gwarancja przetargowa
Ministerstwo Edukacji Narodowej – GO/03583 400 tys. z∏ 21-07-2000 Gwarancja przetargowa
Ministerstwo Edukacji Narodowej – GO/03584 550 tys. z∏ 21-07-2000 Gwarancja przetargowa
Ministerstwo Obrony Narodowej – GO/03594 44 tys. z∏ 23-07-2000 Gwarancja przetargowa
Ministerstwo Obrony Narodowej – GO/03593 43 tys. z∏ 23-07-2000 Gwarancja przetargowa
Gmina Warszawa Centrum – GO/03530 70 tys. z∏ 24-07-2000 Gwarancja przetargowa
Biuro ¸àcznoÊci i Informatyki KGP – GO/03605 10 tys. z∏ 25-07-2000 Gwarancja przetargowa
Ministerstwo SprawiedliwoÊci – GO/03609 100 tys. z∏ 30-07-2000 Gwarancja przetargowa
Ministerstwo Finansów – GO/03615 20 tys. z∏ 01-08-2000 Gwarancja przetargowa
Urzàd Nadzoru Nad Fund. Emeryt. – GO/03617 40 tys. z∏ 01-08-2000 Gwarancja przetargowa
G∏ówny Inspektorat Inspekcji Handl. – GO/03634 15 tys. z∏ 08-08-2000 Gwarancja przetargowa
Instytut Meteorologii i Gosp. Wodnej – GO/03502 150 tys. USD 10-08-2000 Gwarancja przetargowa
Ministerstwo SprawiedliwoÊci – GO/03665 70 tys. z∏ 01-09-2000 Gwarancja przetargowa
BP Poland Sp. z o.o. – GO/02757 40 tys. z∏ 31-01-2001 Depozyt za karty paliwowe
Bank Gospodarki ˚ywnoÊciowej – GO/03229 30 tys. z∏ 19-12-2001 Zabezp. dobrego wykonania umowy 
WiÊniowy Developments E – GO/03516 186 tys. USD 17-05-2007 Wynajem powierzchni biurowych
Microsoft Ireland Operations Limited – LCI/0544 100 tys. USD 30-09-2000 Zabezpieczenie kredytu kupieckiego



Por´czenia
Na dzieƒ 30 czerwca 2000 roku Softbank S.A. nie posiada∏ por´czeƒ wystawionych na inne podmioty gospodarcze.

Kredyty
SABA – umowa kredytowa o zmiennym oprocentowaniu kredytu z dnia 16 czerwca 1999 r. z Bankiem Spó∏dziel-

czym w Bydgoszczy na kwot´ 788 tys. z∏ celem nabycia nieruchomoÊci w Bydgoszczy; cz´Êç kredytu
gwarantowana przez Softbank S.A., pozosta∏a cz´Êç zabezpieczona hipotekà zwyk∏à; na dzieƒ 30 czerw-
ca 2000 r. do zap∏aty pozosta∏o 373 tys. z∏.

Mediabank – kredyt krótkoterminowy na dzia∏alnoÊç bie˝àcà zaciàgni´ty w Banku Polska Kasa Opieki S.A.; na dzieƒ
30.06.2000 r. do zap∏aty pozosta∏o 560 tys. z∏.

CRM – kredyt krótkoterminowy na dzia∏alnoÊç bie˝àcà zaciàgni´ty w Banku Polska Kasa Opieki S.A.; na dzieƒ
30.06.2000 r. do zap∏aty pozosta∏o 96 tys. z∏.

BESTA – d∏ugoterminowe kredyty bankowe na kwot´ 5 mln z∏ zaciàgni´te w BIG Bank Gdaƒski S.A., w celu re-
alizacji inwestycji zwiàzanych z podstawowà dzia∏alnoÊcià spó∏ki.

Umowy po˝yczki
28 grudnia 1999 roku Softbank S.A. udzieli∏ po˝yczki firmie CAIB Financial Advisers S.A. w kwocie 250 tys. z∏, z ter-

minem sp∏aty 3 lata o oprocentowaniu zmiennym 14% – 18% rocznie. Celem po˝yczki jest sfinansowanie programu ob-
ligacji zamiennych na akcje dla kadry kierowniczej Softbank S.A., zorganizowanego przez CAIB Financial Advisers S.A.

W 1999 roku spó∏ka Polska OnLine Holding S.A. otrzyma∏a po˝yczki od akcjonariuszy w ∏àcznej kwocie 350 tys. USD.
Po˝yczki oprocentowane sà w wysokoÊci 10% w skali roku. Na dzieƒ 30 czerwca 2000 roku zobowiàzania Spó∏ki z tytu-
∏u udzielonych po˝yczek wynosi∏y 1.537 tys. z∏.

Dnia 14 marca 2000 roku Softbank S.A. udzieli∏ po˝yczek spó∏kom: Multinet S.A., Polbox Sp. z o.o. i Pik-Net 
Sp. z o.o. w ∏àcznej kwocie 1.700 tys. USD, co stanowi równowartoÊç 6.974 tys. z∏. Po˝yczki oprocentowane sà w wy-
sokoÊci 18,5% w skali roku. Celem po˝yczek jest realizacja biznesplanu rozwoju spó∏ek. Zwrot po˝yczek mo˝e nastàpiç
na ˝àdanie Softbank S.A. 

Dnia 17 maja 2000 roku Softbank S.A. udzieli∏ po˝yczki spó∏ce Polska OnLine Sp. z o.o. z siedzibà w Warszawie w wy-
sokoÊci 2.000 tys. z∏. Po˝yczka oprocentowana jest wg zmiennej stopy i ustalana jest wg wartoÊci WIBOR dla depozytów
szeÊciomiesi´cznych powi´kszonej o szeÊç punktów procentowych w skali roku. Sp∏ata po˝yczki wraz z odsetkami nastà-
pi w terminie 12 miesi´cy od dnia podpisania umowy po˝yczki. Na dzieƒ 30 czerwca 2000 roku zobowiàzanie Polska
OnLine Sp. z o.o. z tytu∏u udzielonej po˝yczki wobec Softbank S.A. wynosi∏o 889 tys. z∏.  

Wykorzystanie wp∏ywów z emisji w okresie od maja 1998 do czerwca 2000 roku

Wp∏ywy z emisji Akcji serii N zosta∏y wykorzystane w celu:

• rozwoju produktu dla Êrednich i ma∏ych banków „DIAMOND” – 7.737 tys. z∏,

• polonizacji produktu dla du˝ych banków „SYSTEMATICS” – 7.224 tys. z∏,

• zakupu udzia∏ów w 10 spó∏kach bran˝y informatycznej – 30.416 tys. z∏,

• stworzenie spó∏ki BESTA Sp. z o.o. – Agent Transferowy (wraz z BIG BG S.A. i Eureko B.V. – Holandia) 
– 6.655 tys. z∏ (kapita∏ za∏o˝ycielski, dop∏aty do kapita∏u i aport rzeczowy).

Razem wydano: 52.032 tys. z∏.

Porównanie wyników finansowych z ostatnià prognozà Grupy Kapita∏owej Softbank S.A.

W pierwszym pó∏roczu 2000 roku Grupa Kapita∏owa Softbank S.A. osiàgn´∏a zysk netto w wysokoÊci 16.809 tys. z∏
i przychody ze sprzeda˝y 143.177 tys. z∏.

W zwiàzku z prowadzonymi dzia∏aniami zmierzajàcymi do konsolidacji i przebudowy Grupy Softbank S.A., Zarzàd 
Softbank S.A. w dniu 2 listopada poinformowa∏, i˝ podanie dok∏adnej prognozy wartoÊci sprzeda˝y i zysku na rok 2000
dla ca∏ej grupy nie jest mo˝liwe.
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Zarzàdzanie zasobami finansowymi oraz mo˝liwoÊci realizacji zamierzeƒ inwestycyjnych

Dzi´ki utrzymywaniu wysokiej p∏ynnoÊci Grupa Kapita∏owa Softbank S.A. na bie˝àco wywiàzuje si´ ze wszystkich za-
ciàgni´tych zobowiàzaƒ ze Êrodków finansowych z bie˝àcej dzia∏alnoÊci gospodarczej. W przypadku, gdy konieczna jest
sp∏ata zobowiàzania w walucie obcej, podmioty Grupy starajà si´ zminimalizowaç ró˝nice kursowe poprzez negocjacje
z bankiem prowadzàcym rachunek bie˝àcy, w celu uzyskania jak najlepszego kursu zakupu waluty obcej. IloÊç takich
transakcji w ciàgu roku jest jednak bardzo ograniczona. Wi´kszoÊç rozliczeƒ Grupa prowadzi w z∏otych polskich.

Wolne Êrodki finansowe sà lokowane w papierach wartoÊciowych i na lokatach bankowych o wysokiej p∏ynnoÊci, 
co umo˝liwia szybki dost´p do tych Êrodków.

W zwiàzku z realizacjà strategii budowy Grupy Internetowej i planowanymi na ten cel wysokimi wydatkami, Softbank
S.A. – oprócz wykorzystania Êrodków z emisji akcji – nie wyklucza skorzystania z zewn´trznej formy finansowania swoich
zamierzeƒ kapita∏owych. W tym celu w dniu 10 sierpnia 2000 roku podpisa∏a z Bankiem Wspó∏pracy Europejskiej umo-
w´ o emisj´ weksli komercyjnych do kwoty 40 mln z∏. 

Polski rynek informatyczny

Charakterystyka rynku informatycznego
Informatyka w Polsce, do niedawna uwa˝ana za jednà z najpr´˝niej rozwijajàcych si´ dziedzin gospodarki (szczególnie

na rynku oprogramowania i integracji systemów), w pierwszej po∏owie bie˝àcego roku odnotowa∏a tendencje spadkowe. Po-
zycja rynkowa firm informatycznych znacznie os∏abi∏a si´ w porównaniu do wyników ubieg∏ego roku, o czym Êwiadczy trwa-
jàcy ju˝ od d∏u˝szego czasu spadek efektywnoÊci kapita∏ów. Jest to spowodowane stale rosnàcà konkurencjà na tym ryn-
ku, g∏ównie ze strony firm zagranicznych (korzystajàcych z mi´dzynarodowych systemów informatycznych); stopniowym na-
sycaniem si´ rynku, a tak˝e brakiem du˝ych kapita∏ów niezb´dnych do stworzenia pe∏nej infrastruktury informacyjnej.

Kolejnà przyczynà pogorszenia si´ wyników firm informatycznych by∏ tzw. problem roku 2000. W IV kwartale ubieg∏e-
go roku popyt na us∏ugi informatyczne znacznie zmala∏, a tendencja ta utrzyma∏a si´ tak˝e w I kw. br. Aktualni i poten-
cjalni klienci powstrzymywali si´ z wieloma inwestycjami, dokonujàc jedynie uporzàdkowania struktury zarzàdzania syste-
mami informatycznymi.

Ponadto warto dodaç, ˝e w Polsce stopieƒ rozpowszechnienia technik informacyjnych zarówno w sferze telekomuni-
kacyjnej, informatycznej, jak i mediów elektronicznych jest wcià˝ bardzo niski (w porównaniu do krajów wysoko rozwini´-
tych). Jest to zwiàzane z poziomem rozwoju gospodarczego. Zmniejszenie dystansu dzielàcego nas od paƒstw najbardziej
zaawansowanych wymaga istotnego zwi´kszenia nak∏adów finansowych. 

Polski rynek informatyczny znalaz∏ si´ w doÊç trudnym okresie, poniewa˝ z jednej strony ma ograniczone mo˝liwoÊci
rozwoju w konfrontacji z du˝ymi mi´dzynarodowymi korporacjami, z drugiej natomiast – potencjalnych klientów musi szu-
kaç wÊród ma∏ych i Êrednich firm cierpiàcych na brak kapita∏u. Dlatego te˝  najsilniejsze polskie firmy umacniajà swojà
pozycj´ poprzez przejmowanie ma∏ych spó∏ek. Umo˝liwia im to dywersyfikacj´ swoich us∏ug oraz poszerzenie oferty, co
w efekcie pozwala na lepsze dostosowanie si´ do stale rosnàcych wymagaƒ rynku.

Rynek informatyki bankowo-finansowej
Sektor bankowy jest zdecydowanym liderem rynku pod wzgl´dem nak∏adów inwestycyjnych przeznaczanych na informatyk´.

W rozwoju bankowoÊci w Polsce nale˝y wyró˝niç dwa aspekty: w∏asnoÊciowy i technologiczny, które majà bezpoÊredni wp∏yw na
pozycj´ krajowych firm informatycznych. Istnieje niebezpieczeƒstwo, ˝e prywatyzacja polskich banków na bazie kapita∏u zagra-
nicznego mo˝e doprowadziç do uzale˝nienia ca∏ego polskiego systemu finansowego od firm, których centrale znajdujà si´ po-
za naszym krajem. To mo˝e doprowadziç do os∏abienia potencja∏u krajowych dostawców informatyki, poniewa˝ mi´dzynarodo-
we koncerny nie b´dà traktowa∏y ich jako kreatorów rozwiàzaƒ informatycznych, a jedynie jako firmy integracyjne lub serwisowe. 

Polski rynek bankowy zalicza si´ do du˝ych rynków, a kierunek jego rozwoju zale˝y od polityki banków i od tego, od
kogo b´dà chcia∏y kupowaç us∏ugi i z czyjego oprogramowania korzystaç. Jedynà szansà na przetrwanie dla polskich pro-
ducentów oprogramowania bankowego jest wzbogacenie swojej oferty us∏ugami integracyjnymi na poziomie systemowo-
sprz´towym oraz udokumentowanie umiej´tnoÊci w∏asnego software’u i zdolnoÊci ulepszania go.   

Du˝e mo˝liwoÊci stwarza obj´cie funkcji integratora systemowego – poniewa˝ banki niech´tnie pozbywajà si´ u˝ytko-
wanego do tej pory sprz´tu komputerowego, pojawia si´ problem ∏àczenia i wymiany danych pomi´dzy bardzo heteroge-
nicznymi systemami na poziomie aplikacji. Zadania te mogà przejàç wi´c firmy specjalizujàce si´ w Êwiadczeniu us∏ug
outsourcingowych i dysponujàce centrami przetwarzania danych uniezale˝nionych od instytucji finansowych.

Ogromne szanse rozwoju dla firm informatycznych otwierajà si´ w bankowoÊci internetowej. Problem roku 2000 po-
wstrzyma∏ wiele instytucji przed inwestycjami w Internet w 1999 r., stàd eksplozja wdro˝eƒ tych rozwiàzaƒ przypadnie na
najbli˝sze lata. 
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Internet na rynku finansowym jest dynamicznie rozwijajàcym si´ sektorem. Mo˝liwoÊci zdalnej obs∏ugi i logowania klien-
tów do instytucji finansowych poprzez strony WWW sà bardzo poszukiwane na rynku, stàd firmy informatyczne uzupe∏niajà ofer-
t´ dla rynku finansowego poprzez dostarczanie systemów umo˝liwiajàcych klientom dost´p do rachunku poprzez Internet. 

Rozwija si´ tak˝e outsourcing internetowy, polegajàcy na tym, ˝e spó∏ki informatyczne proponujà bankom i instytu-
cjom finansowym korzystanie z ich aplikacji poprzez Internet.

Dokonania i perspektywy rozwoju Grupy Kapita∏owej Softbank S.A.
W pierwszej po∏owie 2000 roku Grupa Kapita∏owa Softbank S.A. kontynuowa∏a realizacj´ przyj´tej strategii rozwoju

rozszerzonà o plany zwiàzane z Internetem. Opierajàc si´ na w∏asnych zasobach oraz zasobach spó∏ek zale˝nych i sto-
warzyszonych, Softbank S.A. zaczà∏ rozwijaç sprzeda˝ us∏ug profesjonalnych i outsourcingowych (przetwarzanie danych,
call centers, backup centers itp.).

Na zasadach outsourcingu Grupa Kapita∏owa Softbank S.A. oferuje produkty informatyczne równie˝ dla sektora ban-
kowo-finansowego. Rozszerzono istniejàcà baz´ klientów o sektor ubezpieczeƒ i administracj´ publicznà. Grupa kontynu-
owa∏a proces budowy grupy kapita∏owej poprzez zakupienie udzia∏ów i akcji kolejnych spó∏ek. Korzystnie uk∏ada∏a si´
wspó∏praca z partnerami – dostawcami sprz´tu i oprogramowania. 

Nietypowym zjawiskiem dla rynku informatyki w roku 1999 by∏ tzw. problem roku 2000, co mia∏o wp∏yw na spadek
sprzeda˝y produktów informatycznych w I pó∏roczu 2000 roku. Klienci Grupy znacznie ograniczyli, lub nawet wstrzymali
wszelkie prace rozwojowe dotyczàce systemów informatycznych.

Prognozy finansowe na rok 2000, pomimo gorszych wyników w pierwszym pó∏roczu br. w porównaniu do poprzednie-
go roku, zak∏adajà dalszy dynamiczny wzrost sprzeda˝y. Grupa Kapita∏owa Softbank S.A. b´dzie nadal pog∏´biaç dzia∏al-
noÊç w dziedzinie bankowoÊci. Budowany jest te˝ silny pion zwiàzany z administracjà publicznà, który z pewnoÊcià wyko-
rzysta cz´Êç sprawdzonych ju˝ w instytucjach finansowych rozwiàzaƒ firmy. W 2000 roku Grupa planuje sprzeda˝ dla sek-
tora administracji publicznej na poziomie 60 – 80 mln z∏. 

Trwajà nadal prace zwiàzane z utworzeniem odr´bnej spó∏ki wchodzàcej w sk∏ad Grupy Kapita∏owej Softbank S.A., wy-
specjalizowanej w dostarczaniu us∏ug outsourcingowych oraz szeroko rozumianego serwisu technicznego w zakresie
sprz´tu informatycznego.

Grupa Kapita∏owa Softbank S.A. zamierza rozwijaç najbardziej zyskowne formy dzia∏alnoÊci. B´dà to g∏ównie serwisy
profesjonalne, integracja systemów, outsourcing, zarzàdzanie projektami oraz konsulting.

W dniu 27 marca br. Softbank S.A. przedstawi∏ swoje plany dotyczàce rozwijania us∏ug zwiàzanych z Internetem. Wej-
Êcie w obszar Internetu jest dla Zarzàdu Softbank S.A. strategicznym rozszerzeniem profilu dzia∏alnoÊci Spó∏ki. Na ten
cel Spó∏ka planuje przeznaczyç oko∏o 100 mln USD w ciàgu trzech najbli˝szych lat. W efekcie planowanych dzia∏aƒ Soft-
bank S.A. planuje uzyskaç w roku 2004 ok. 1/3 przychodów ca∏ej Grupy Softbank S.A. tylko z bran˝y internetowej. 

Do koƒca 2000 roku w ramach Grupy Softbank S.A. rozwijane b´dà niezale˝ne przedsi´wzi´cia:

• ISP – firma o profilu Internet Service Provider oraz telekomunikacyjnym, prowadzàca jednoczeÊnie us∏ugi w zakre-
sie integracji i dostarczania aplikacji internetowych,

• Wyspecjalizowany Portal Finansowy, 

• E-business (ASP) oferta skierowana przede wszystkim w kierunku us∏ug business-to-business (B2B).

Zmiany zasad zarzàdzania Grupà oraz poziomu komputeryzacji wspomagajàcej zarzàdzanie

Podmiot dominujàcy Grupy Kapita∏owej w dalszym ciàgu prowadzi∏ i prowadzi prace wdro˝eniowe zwiàzane z syste-
mem „EXACT”, które dotyczà sfery informacyjnej i zarzàdczej. Wprowadzane sà stopniowo kolejne modu∏y s∏u˝àce anali-
zie danych finansowych, nadzorowi projektów, raportowaniu zarzàdczemu. Prace wdro˝eniowe zwiàzane z systemem sà
zaplanowane do koƒca 2000 roku. 

W∏adze osobowe w Grupie na koniec pierwszego pó∏rocza 2000 roku

W pierwszym pó∏roczu 2000 roku, w sk∏adzie Zarzàdu i Rady Nadzorczej Softbank S.A. zasz∏y nast´pujàce zmiany:
NWZA w dniu 04.04.2000 powo∏a∏o w sk∏ad Rady Nadzorczej Wolfganga Bauera. WZA w dniu 20.06.2000 odwo∏a∏o ze
sk∏adu Zarzàdu Spó∏ki Janusza Boczonia, powo∏ujàc jednoczeÊnie na Cz∏onka Zarzàdu Adama Pó∏grabi´. W zwiàzku z wy-
gaÊni´ciem kadencji Rady Nadzorczej Spó∏ki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podj´∏o uchwa∏´ o odwo∏aniu dotychcza-
sowej Rady Nadzorczej w sk∏adzie: Stanis∏aw Janiszewski, Wolfgang Bauer, Halina Halber, Marek Roman, Timothy Gib-
son, Mauli Mili Milinda de Alwis Sugunasingha i powo∏aniu nowej Rady Nadzorczej w sk∏adzie Stanis∏aw Janiszewski, Wol-
fgang Bauer, Halina Halber, Marek Roman, Anna Fornalczyk.
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Lista w∏adz wszystkich podmiotów wchodzàcych w sk∏ad Grupy Kapita∏owej Softbank S.A. 

Spó∏ka Rada Nadzorcza Zarzàd

BITBANK Sp. z o.o. W∏adys∏aw Binkowski Andrzej Dec
Rzeszów Roman Bratek Piotr Pa∏ys

Kazimierz Rupar
Robert Smu∏kowski

BPI Sp. z o.o. Roman Bratek Józef Chromik
Opole Zygfryd Blochel Joachim Matuszek

Robert Fràczek 

Softbank Serwis Sp. z o.o. Jaros∏aw Ogorza∏ek Andrzej Torebko
Gdaƒsk Andrzej Koznowski Grzegorz Doruch

Zbigniew Fornal Jacek Witt
Krzysztof Kwiatkowski

OID Sp. z o.o. Jaros∏aw Ogorza∏ek Eugeniusz Józefowicz
Zielona Góra Piotr Kotelnicki Ewa Preston

Marian Adamczak

SABA S.A. W∏odzimierz Szymaƒski Zbigniew Jan Gralak
Bydgoszcz Robert Fràczek Grzegorz Józefiak

Bo˝ena Gralak Piotr Kotelnicki
Marian Reich
Marek Olekszyk

NOVUM Sp. z o.o. Jaros∏aw Chrupek Witold Janikowski
¸om˝a W∏odzimierz Szymaƒski Krzysztof Zwierzchowski

Joanna To∏∏oczko-Kulikowska Krzysztof To∏∏oczko

SAWAN S.A. Beata Dymek Leszek Kotulski
Kraków Gabriela Kotulska Dariusz Dymek

Marek Komosa Mariusz Gàsowski
Robert Fràczek
Tomasz Kuêmierz 

CRM S.A. Marek Komosa Piotr Kotelnicki
Warszawa Bogus∏aw Hadyniak Leszek Koci´cki

Jaros∏aw Chrupek Wies∏aw Kosieradzki
Piotr Jakubowski 
Edward Mier-J´drzejowicz

MEDIABANK S.A. Andrzej Wolski Adam Dunalewicz
Warszawa Witold Galiƒski Zbigniew Fornal

Jaros∏aw Ogorza∏ek
Andrzej Grzelec 
Teresa Hildebrand-Wrzesieƒ
Janusz Wójcik

Polska OnLine Esther Dyson Piotr Sienkiewicz
Holding S.A. Warszawa Adam Szczepankowski

Grzegorz Kucharski
Kornel Spiro
Tomasz Tur

BESTA Sp. z o.o. Marek Komosa Katarzyna Sass-Kulczycka
Warszawa Anna Rapacka

Jaros∏aw Ogorza∏ek
Ernst R. Jansen

Wynagrodzenia w∏adz Grupy

Cz∏onkowie Zarzàdów spó∏ek wchodzàcych w sk∏ad Grupy Kapita∏owej Softbank S.A. otrzymali w I po∏owie br.
4.793 tys. z∏ (cztery miliony siedemset dziewi´çdziesiàt trzy tys. z∏) tytu∏em wynagrodzeƒ za prac´ oraz nagród (w pie-
niàdzu i naturze). 

¸àczna wartoÊç wynagrodzeƒ i nagród (w pieniàdzu i naturze) dla cz∏onków Rad Nadzorczych spó∏ek wchodzàcych
w sk∏ad Grupy Kapita∏owej Softbank S.A. w I po∏owie br. wynios∏a: 460 tys. z∏ (czterysta szeÊçdziesiàt tys. z∏). 
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W tym samym okresie ∏àczna wartoÊç wynagrodzeƒ i nagród (w pieniàdzu i naturze) otrzymanych z tytu∏u pe∏nienia
funkcji we w∏adzach jednostek zale˝nych i stowarzyszonych przez osoby b´dàce pracownikami emitenta wynios∏a: 
156 tys. z∏ (sto pi´çdziesiàt szeÊç tysi´cy z∏otych).

WartoÊç nie sp∏aconych po˝yczek udzielonych w∏adzom Grupy

WartoÊç wszystkich nie sp∏aconych po˝yczek udzielonych przez emitenta osobom zarzàdzajàcym i nadzorujàcym oraz
ich osobom bliskim, a tak˝e udzielonych im gwarancji i por´czeƒ na dzieƒ 30 czerwca 2000 roku wynios∏a: 

• Adam Dunalewicz, cz∏onek Zarzàdu Mediabank S.A.: po˝yczka udzielona z Zak∏adowego Funduszu Âwiadczeƒ 
Socjalnych. ¸àczna wartoÊç nie sp∏aconej po˝yczki na dzieƒ 30.06.2000 wynios∏a 2.560 z∏.

Zestawienie wszystkich akcji emitenta b´dàcych w posiadaniu w∏adz Spó∏ki 
na dzieƒ 30.06.2000 r.

Zgodnie z informacjami posiadanymi przez Spó∏k´, ∏àczna liczba i wartoÊç nominalna wszystkich akcji emitenta b´-
dàcych w posiadaniu osób zarzàdzajàcych na dzieƒ 30 czerwca 2000 roku wynios∏a:

ILOÂå AKCJI* ILOÂå AKCJI* WARTOÂå 
(przed podzia∏em) (po podziale) NOMINALNA*

na dzieƒ 06.07.2000

Aleksander Lesz 3.659.497 7.318.994 7.318.994 z∏
Janusz Boczoƒ** 0 0 0 z∏
Robert Fràczek 1.363 2.726 2.726 z∏
Marek Komosa 3.320 6.640 6.640 z∏
Jaros∏aw Ogorza∏ek 1.090 2.180 2.180 z∏
Robert Smu∏kowski 0 0 0 z∏
Filip Szandu∏a 250 500 500 z∏
Adam Pó∏grabia** 0 0 0 z∏

RAZEM 3.665.520 7.331.040 7.331.040 z∏

* W dniu 4 kwietnia 2000 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Softbank S.A. podj´∏o uchwa∏´ o podwy˝szeniu kapita∏u ak-
cyjnego Spó∏ki, poprzez podwy˝szenie wartoÊci nominalnej akcji z 1,25 z∏ na 2 z∏, w drodze przeniesienia cz´Êci kapita∏u zapasowego na
kapita∏ akcyjny oraz podziale wartoÊci nominalnej akcji w stosunku 1 do 2, co spowodowa∏o zmniejszenie wartoÊci nominalnej akcji z 2 z∏
na 1 z∏. Dzieƒ 6 lipca 2000 roku by∏ dniem podzia∏u akcji na GPW w Warszawie.

** W dniu 20 czerwca 2000 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Softbank S.A. odwo∏a∏o z Zarzàdu Spó∏ki Janusza Boczonia powo∏ujàc jed-
noczeÊnie Adama Pó∏grabi´ na Cz∏onka Zarzàdu. 

Zgodnie z informacjami posiadanymi przez Spó∏k´, ∏àczna liczba i wartoÊç nominalna wszystkich akcji emitenta b´-
dàcych w posiadaniu osób nadzorujàcych na dzieƒ 30 czerwca 2000 roku wynios∏a:

ILOÂå AKCJI* ILOÂå AKCJI* WARTOÂå 
(przed podzia∏em) (po podziale) NOMINALNA*

na dzieƒ 06.07.2000

Stanis∏aw Janiszewski 800 1.600 1.600 z∏
Halina Halber 1.500 3.000 3.000 z∏
Marek Roman 0 0 0 z∏
Mauli Mili Milinda de Alwis Sugunasingha** 1.808 3.616 3.616 z∏
Timothy Gibson** 400 800 800 z∏
Wolfgang Bauer** 0 0 0 z∏
Anna Fornalczyk** 0 0 0 z∏

RAZEM 4.508 9.016 9.016 z∏

* W dniu 4 kwietnia 2000 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Softbank S.A. podj´∏o uchwa∏´ o podwy˝szeniu kapita∏u ak-
cyjnego Spó∏ki, poprzez podwy˝szenie wartoÊci nominalnej akcji z 1,25 z∏ na 2 z∏, w drodze przeniesienia cz´Êci kapita∏u zapasowego na
kapita∏ akcyjny oraz podziale wartoÊci nominalnej akcji w stosunku 1 do 2, co spowodowa∏o zmniejszenie wartoÊci nominalnej akcji z 2 z∏
na 1 z∏. Dzieƒ 6 lipca 2000 roku by∏ dniem podzia∏u akcji na GPW w Warszawie. 

** W dniu 20 czerwca 2000 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Softbank S.A. odwo∏a∏o z Rady Nadzorczej Spó∏ki Mauli Milli Milinda de
Alwis Sugunasingha oraz Timothy Gibsona, powo∏ujàc jednoczeÊnie Ann´ Fornalczyk i Wolfganga Bauera.
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Zgodnie z informacjami posiadanymi przez Spó∏k´ na dzieƒ 30 czerwca 2000 roku, ˝adna z osób zarzàdzajàcych
i nadzorujàcych nie posiada∏a akcji i udzia∏ów w jednostkach grupy kapita∏owej emitenta.

Akcjonariat Softbank S.A. na dzieƒ 30.06.2000 r.

Zgodnie z posiadanymi przez emitenta informacjami na dzieƒ 30 czerwca 2000 r. lista akcjonariuszy posiadajàcych
bezpoÊrednio lub poÊrednio, poprzez podmioty zale˝ne, co najmniej 5% w ogólnej liczbie g∏osów na Walnym Zgromadze-
niu Emitenta jest nast´pujàca:

Nazwa akcjonariusza Procentowy Prawo do g∏osowania Prawo do g∏osowania
udzia∏ w na WZA na WZA
kapitale (przed podzia∏em) (po podziale)

na dzieƒ 06.07.2000

Aleksander Lesz 45,66% 3.659.497 g∏osów 7.318.994 g∏osy
The Bank of New York (program GDR-ów) 22,56% 1.808.592 g∏osy 3.617.184 g∏osy

* W dniu 4 kwietnia 2000 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Softbank S.A. podj´∏o uchwa∏´ o podwy˝szeniu kapita∏u akcyj-
nego Spó∏ki, poprzez podwy˝szenie wartoÊci nominalnej akcji z 1,25 z∏ na 2 z∏, w drodze przeniesienia cz´Êci kapita∏u zapasowego na kapita∏
akcyjny oraz podziale wartoÊci nominalnej akcji w stosunku 1 do 2, co spowodowa∏o zmniejszenie wartoÊci nominalnej akcji z 2 z∏ na 1 z∏.
Dzieƒ 6 lipca 2000 roku by∏ dniem podzia∏u akcji na GPW w Warszawie.

Umowy majàce wp∏yw na proporcje posiadanych akcji przez obecnych udzia∏owców

W dniu 2 wrzeÊnia 2000 roku g∏ówny akcjonariusz Softbank S.A. Aleksander Lesz zawar∏ umow´ sprzeda˝y 

1.603.000 akcji dajàcych 9,99% kapita∏u akcyjnego i tyle samo g∏osów na WZA z firmà Prokom Software S.A. Cena sprze-
da˝y jednej akcji wynosi 80 z∏. Strony umowy ustali∏y, i˝ sprzeda˝ zostanie wykonana do dnia 2 paêdziernika 2000 roku.

W dniu 4 wrzeÊnia 2000 r. – Aleksander Lesz zawar∏ umow´ sprzeda˝y 800.000 akcji dajàcych 4,99% kapita∏u ak-
cyjnego i tyle samo g∏osów na WZA z CA IB Investmentbank AG.

CA IB Investmentbank AG lub podmioty wskazane przez CA IB Investmentbank AG nab´dà:

200.000 akcji Softbank S.A. po cenie 75,50 z∏ za jednà akcj´ oraz 

600.000 akcji Softbank S.A. po cenie 80,00 z∏ za jednà akcj´.

Transakcje zostanà zawarte oko∏o 20 wrzeÊnia 2000 r. jako transakcje pozasesyjne na Gie∏dzie Papierów WartoÊcio-
wych w Warszawie S.A.
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ROZDZIA¸ VII

INFORMACJE DODATKOWE

1. RAPORT KWARTALNY SA-Q III

Formularz SA-Q III kwarta∏ 2000

(dla emitentów papierów wartoÊciowych o dzia∏alnoÊci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub us∏ugowej)

(zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 i § 46 ust. 8 Rozporzàdzenia Rady Ministrów 

z dnia 22 grudnia 1998 r. – Dz.U. Nr 163, poz. 1160)

Zarzàd Spó∏ki SOFTBANK S.A.

podaje do wiadomoÊci raport kwartalny za III kwarta∏ 2000 roku.                                    Data przekazania:   03.11.2000 r.

WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bie˝àcy) w tys. z∏ w tys. EURO
III kwarta∏ 3 kwarta∏y III kwarta∏ 3 kwarta∏y

zakoƒczony zakoƒczone zakoƒczony zakoƒczone
30.09.2000 30.09.2000 30.09.2000 30.09.2000

(rok bie˝àcy) (rok bie˝àcy) (rok bie˝àcy) (rok bie˝àcy)

I. Przychody netto ze sprzeda˝y produktów, towarów i materia∏ów 91.519 216.464 23.028 53.542
II. Zysk (strata) na dzia∏alnoÊci operacyjnej 17.326 40.087 4.360 9.915
III. Zysk (strata) brutto 17.781 44.548 4.474 11.019
IV. Zysk (strata) netto 12.926 32.017 3.253 7.919
V. Aktywa (stan na 30.09.2000) 244.372 61.154
VI. Kapita∏ w∏asny (stan na 30.09.2000) 203.259 50.866
VII. Liczba akcji (stan na 30.09.2000) (*) 16.031 16.031
VIII. WartoÊç ksi´gowa na jednà akcj´ (w z∏) (stan na 30.09.2000) (*) 12,68 3,17
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BILANS w tys. z∏

stan na stan na stan na stan na
30.09.2000 30.06.2000 30.09.1999 30.06.1999

koniec koniec koniec koniec
III kwarta∏u II kwarta∏u III kwarta∏u II kwarta∏u

(rok bie˝àcy) (rok bie˝àcy) (rok poprz.) (rok poprz.)

AKTYWA 
I. Majàtek trwa∏y 78.000 70.607 60.826 61.151 

1. WartoÊci niematerialne i prawne 11.253 12.174 14.864 15.755 
2. Rzeczowy majàtek trwa∏y 20.405 19.311 19.099 19.231 
3. Finansowy majàtek trwa∏y 46.092 38.872 26.863 26.165 
4. Nale˝noÊci d∏ugoterminowe 250 250 – – 

II. Majàtek obrotowy 143.009 125.507 142.823 134.689 
1. Zapasy 3.433 1.361 3.063 3.843 
2. Nale˝noÊci krótkoterminowe 109.309 48.678 30.283 36.025 
3. Akcje (udzia∏y) w∏asne do zbycia – – – – 
4. Papiery wartoÊciowe przeznaczone do obrotu 20.669 65.230 68.913 55.315 
5. Ârodki pieni´˝ne 9.598 10.238 40.564 39.506 

III. Rozliczenia mi´dzyokresowe 23.363 21.061 15.589 15.682 
1. Z tytu∏u odroczonego podatku dochodowego – – – – 
2. Pozosta∏e rozliczenia mi´dzyokresowe 23.363 21.061 15.589 15.682 

Aktywa razem 244.372 217.175 219.238 211.522 

PASYWA
I. Kapita∏ w∏asny 203.259 190.334 174.961 165.012 

1. Kapita∏ akcyjny 16.031 16.031 10.019 10.019 
2. Nale˝ne wp∏aty na poczet kapita∏u akcyjnego (wielkoÊç ujemna) – – – – 
3. Kapita∏ zapasowy 155.098 155.098 119.303 119.303 
4. Kapita∏ rezerwowy z aktualizacji wyceny 113 114 150 150 
5. Pozosta∏e kapita∏y rezerwowe – – – – 
6. Ró˝nice kursowe z przeliczenia oddzia∏ów (zak∏adów) zagranicznych – – – – 
7. Nie podzielony zysk lub nie pokryta strata z lat ubieg∏ych – – – – 
8. Zysk (strata) netto 32.017 19.091 45.489 35.540 

II. Rezerwy – – 3.808 3.808 
1. Rezerwy na podatek dochodowy – – – – 
2. Pozosta∏e rezerwy – – 3.808 3.808 

III. Zobowiàzania 35.054 20.258 19.023 23.760 
1. Zobowiàzania d∏ugoterminowe 250 250 – – 
2. Zobowiàzania krótkoterminowe 34.804 20.008 19.023 23.760 

IV. Rozliczenia mi´dzyokresowe i przychody przysz∏ych okresów 6.059 6.583 21.446 18.942 

Pasywa razem 244.372 217.175 219.238 211.522 
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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w tys. z∏

III kwarta∏ 3 kwarta∏y III kwarta∏ 3 kwarta∏y
zakoƒczony zakoƒczone zakoƒczony zakoƒczone
30.09.2000 30.09.2000 30.09.1999 30.09.1999

(rok bie˝àcy) (rok bie˝àcy) (rok poprz.) (rok poprz.)

I. Przychody netto ze sprzeda˝y produktów, towarów i materia∏ów 91.519 216.464 65.237 238.512 
1. Przychody netto ze sprzeda˝y produktów 23.058 61.821 26.396 73.147 
2. Przychody netto ze sprzeda˝y towarów i materia∏ów 68.461 154.643 38.841 165.365 

II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materia∏ów 68.989 157.445 44.774 154.532 
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 10.134 28.026 7.489 22.556 
2. WartoÊç sprzedanych towarów i materia∏ów 58.855 129.419 37.285 131.976 

III. Zysk (strata) brutto na sprzeda˝y (I-II) 22.530 59.019 20.463 83.980 
IV. Koszty sprzeda˝y –  –  –  –  
V. Koszty ogólnego zarzàdu 6.080 19.712 5.650 17.535 
VI. Zysk (strata) na sprzeda˝y (III-IV-V) 16.450 39.307 14.813 66.445 
VII. Pozosta∏e przychody operacyjne 1.147 1.711 146 974 
VIII. Pozosta∏e koszty operacyjne 271 931 105 1.090 
IX. Zysk (strata) na dzia∏alnoÊci operacyjnej (VI+VII-VIII) 17.326 40.087 14.854 66.329 
X. Przychody z akcji i udzia∏ów w innych jednostkach –  –  47 62 
XI. Przychody z pozosta∏ego finansowego majàtku trwa∏ego –  –  –  –  
XII. Pozosta∏e przychody finansowe 1.192 6.420 1.549 5.604 
XIII. Koszty finansowe 737 1.959 1.205 2.563 
XIV. Zysk (strata) na dzia∏alnoÊci gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) 17.781 44.548 15.245 69.432 
XV. Wynik zdarzeƒ nadzwyczajnych (XV.1. – XV.2.) –  –  –  –  

1. Zyski nadzwyczajne –  –  –  –  
2. Straty nadzwyczajne –  –  –  –  

XVI. Zysk (strata) brutto 17.781 44.548 15.245 69.432 
XVII. Podatek dochodowy 4.855 12.531 5.296 23.943 
XVIII. Pozosta∏e obowiàzkowe zmniejszenia zysku (zwi´kszenia straty) –  –  –  –

XIX. Zysk (strata) netto 12.926 32.017 9.949 45.489 

Zysk (strata) netto (za 12 miesi´cy) 37.816 52.184 

Ârednia wa˝ona liczba akcji zwyk∏ych (*) 16.031 16.031 

Zysk (strata) na jednà akcj´ zwyk∏à (w z∏) 2,36 3,26 

(*) W dniu 4 kwietnia 2000 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Softbank S.A. podj´∏o uchwa∏y o podniesieniu kapita∏u
akcyjnego Spó∏ki, poprzez podwy˝szenie wartoÊci nominalnej akcji z 1,25 z∏ na 2 z∏, w drodze przeniesienia cz´Êci kapita∏u zapasowego
na kapita∏ akcyjny oraz podziale wartoÊci nominalnej akcji w stosunku 1 do 2, co spowodowa∏o zmniejszenie wartoÊci nominalnej akcji
z 2 z∏ na 1 z∏.

Podwy˝szenie kapita∏u akcyjnego Spó∏ki oraz podzia∏ akcji zosta∏y zarejestrowane przez Sàd Rejestrowy odpowiednio w dniu 12 maja 2000
roku i dniu 8 czerwca 2000 roku. Dzieƒ 6 lipca 2000 roku by∏ dniem podzia∏u akcji na GPW w Warszawie. Uwzgl´dniajàc podzia∏ akcji „Ârednia
wa˝ona liczba akcji” wynosi 16.030.600, zaÊ „Zysk na jednà akcj´” po III kwarta∏ach 2000 r. i 1999 r. wynosi odpowiednio: 2,36 z∏ i 3,26 z∏.
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RACHUNEK PRZEP¸YWU ÂRODKÓW PIENI¢˚NYCH w tys. z∏

III kwarta∏ 3 kwarta∏y III kwarta∏ 3 kwarta∏y
zakoƒczony zakoƒczone zakoƒczony zakoƒczone
30.09.2000 30.09.2000 30.09.1999 30.09.1999

(rok bie˝àcy) (rok bie˝àcy) (rok poprz.) (rok poprz.)

A. Przep∏ywy pieni´˝ne netto z dzia∏alnoÊci operacyjnej (I+/-II) 
– metoda poÊrednia (23.301) (16.657) 23.460 51.294 
I. Zysk (strata) netto 12.926 32.017 9.949 45.489 
II. Korekty razem (36.227) (48.674) 13.511 5.805 

1. Amortyzacja 2.353 6.625 2.026 5.747 
2. (Zyski) straty z tytu∏u ró˝nic kursowych – 537 – – 
3. Odsetki i dywidendy (1.576) (4.490) (986) (4.124)
4. (Zysk) strata z tytu∏u dzia∏alnoÊci inwestycyjnej 177 142 74 (35)
5. Zmiana stanu pozosta∏ych rezerw – – – – 
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 4.855 12.531 5.296 23.943 
7. Podatek dochodowy zap∏acony (3.709) (9.661) (6.535) (23.743)
8. Zmiana stanu zapasów (2.071) 11 780 (728)
9. Zmiana stanu nale˝noÊci (55.060) (52.329) 5.742 (5.151)
10. Zmiana stanu zobowiàzaƒ krótkoterminowych 

(z wyjàtkiem po˝yczek i kredytów) 21.631 7.414 4.517 2.968 
11. Zmiana stanu rozliczeƒ mi´dzyokresowych (3.885) (7.745) (54) (197)
12. Zmiana stanu przychodów przysz∏ych okresów 1.058 (1.709) 2.651 7.125 
13. Pozosta∏e korekty – – – – 

B. Przep∏ywy pieni´˝ne netto z dzia∏alnoÊci inwestycyjnej (I-II) 30.676 (547) (14.387) (22.845)
I. Wp∏ywy z dzia∏alnoÊci inwestycyjnej 46.172 35.585 1.088 8.512 

1. Sprzeda˝ sk∏adników wartoÊci niematerialnych i prawnych – – – – 
2. Sprzeda˝ sk∏adników rzeczowego majàtku trwa∏ego 35 134 61 448 
3. Sprzeda˝ sk∏adników finansowego majàtku trwa∏ego, w tym: – – – – 

– w jednostkach zale˝nych – – – – 
– w jednostkach stowarzyszonych – – – – 
– w jednostce dominujàcej – – – – 

4. Sprzeda˝ papierów wartoÊciowych przeznaczonych do obrotu 44.561 30.660 – 3.940 
5. Sp∏ata udzielonych po˝yczek d∏ugoterminowych – – – – 
6. Otrzymane dywidendy – 1 47 62 
7. Otrzymane odsetki 1.576 4.490 939 4.062 
8. Pozosta∏e wp∏ywy – 300 41 – 

II. Wydatki z tytu∏u dzia∏alnoÊci inwestycyjnej (15.496) (36.132) (15.475) (31.357)
1. Nabycie sk∏adników wartoÊci niematerialnych i prawnych (120) (231) (132) (611)
2. Nabycie sk∏adników rzeczowego majàtku trwa∏ego (2.621) (5.064) (1.006) (9.497)
3. Nabycie sk∏adników finansowego majàtku trwa∏ego, w tym: (7.223) (17.442) (698) (21.249)

– w jednostkach zale˝nych (7.223) (17.342) (698) (19.758)
– w jednostkach stowarzyszonych – (100) – (1.491)
– w jednostce dominujàcej – – – – 

4. Nabycie akcji (udzia∏ów) w∏asnych – – – – 
5. Nabycie papierów wartoÊciowych przeznaczonych do obrotu – – (13.639) – 
6. Udzielone po˝yczki (5.532) (13.395) – – 
7. Pozosta∏e wydatki (wycena papierów wartoÊciowych) – – – – 

C. Przep∏ywy pieni´˝ne netto z dzia∏alnoÊci finansowej (I-II) (8.015) (9.517) (8.015) (8.015)
I. Wp∏ywy z dzia∏alnoÊci finansowej – – – – 

1. Zaciàgni´cie d∏ugoterminowych kredytów i po˝yczek – – – – 
2. Emisja obligacji lub innych d∏ugoterminowych 

d∏u˝nych papierów wartoÊciowych – – – –
3. Zaciàgni´cie krótkoterminowych kredytów i po˝yczek – – – – 
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych 

d∏u˝nych papierów wartoÊciowych – – – – 
5. Wp∏ywy z emisji akcji (udzia∏ów) w∏asnych – – – – 
6. Dop∏aty do kapita∏u – – – – 
7. Pozosta∏e wp∏ywy – – – – 

II. Wydatki z tytu∏u dzia∏alnoÊci finansowej (8.015) (9.517) (8.015) (8.015)
1. Sp∏ata d∏ugoterminowych kredytów i po˝yczek – – – – 
2. Wykup obligacji lub innych d∏ugoterminowych

d∏u˝nych papierów wartoÊciowych – – – – 
3. Sp∏ata krótkoterminowych kredytów bankowych i po˝yczek – – – – 
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych

d∏u˝nych papierów wartoÊciowych – – – – 
5. Koszty emisji akcji w∏asnych – – – – 
6. Umorzenie akcji (udzia∏ów) w∏asnych – – – – 
7. P∏atnoÊci dywidend i innych wyp∏at na rzecz w∏aÊcicieli (8.015) (8.015) (8.015) (8.015)
8. Wyp∏aty z zysku dla osób zarzàdzajàcych i nadzorujàcych – – – – 
9. Wydatki na cele spo∏ecznie u˝yteczne – – – – 
10. P∏atnoÊci zobowiàzaƒ z tytu∏u umów leasingu finansowego – – – – 
11. Zap∏acone odsetki – – – – 
12. Pozosta∏e wydatki – (1.502) – – 

D. Przep∏ywy pieni´˝ne netto, razem (A+/-B+/-C) (640) (26.721) 1.058 20.434 
E. Bilansowa zmiana stanu Êrodków pieni´˝nych (640) (26.721) 1.058 20.434 

– w tym zmiana stanu Êrodków pieni´˝nych 
z tytu∏u ró˝nic kursowych od walut obcych – – – – 

F. Ârodki pieni´˝ne na poczàtek okresu 10.238 36.319 39.506 20.130 
G. Ârodki pieni´˝ne na koniec okresu (F+/-D) 9.598 9.598 40.564 40.564 



ZOBOWIÑZANIA POZABILANSOWE w tys. z∏

stan na stan na stan na stan na
30.09.2000 30.06.2000 30.09.1999 30.06.1999

koniec koniec koniec koniec
III kwarta∏u poprz. kwarta∏u III kwarta∏u poprz. kwarta∏u

(rok bie˝àcy) (rok bie˝àcy) (rok poprz.) (rok poprz.)

Zobowiàzania pozabilansowe – – – – 
a) ∏àczna wartoÊç udzielonych gwarancji i por´czeƒ, w tym: – – 250 – 

– na rzecz jednostek zale˝nych – – 250 – 
– na rzecz jednostek stowarzyszonych – – – – 
– na rzecz jednostki dominujàcej – – – – 

b) pozosta∏e zobowiàzania pozabilansowe (z tytu∏u) 5.894 7.575 – 238 
– nabycia udzia∏ów w Saba Sp. z o.o. – – – 238 
– wp∏ata na kapita∏ akcyjny FinFin S.A. 5.075 – – – 
– wp∏ata na kapita∏ akcyjny Internsoft S.A. – 100 – – 
– wp∏ata na kapita∏ akcyjny Net2Net S.A. – 100 – – 
– zakup udzia∏ów w IDS S.A. – 4.916 – – 
– zakup udzia∏ów w PDI Sp. z o.o. 819 2.200 – – 
– zakup akcji w PBE S.A. – 99 – – 
– koprodukcja filmu z wytwórnià Zespó∏ Filmowy „TOR” – 160 – – 

Zobowiàzania pozabilansowe, razem 5.894 7.575 250 238 

Raport kwartalny powinien ponadto zawieraç informacje okreÊlone w § 49 ust. 3 Rozporzàdzenia Rady Ministrów
z dnia 22 grudnia 1998 r. – Dz.U. Nr 163, poz. 1160.

Podpis (-y) osoby (-ób) Podpis osoby odpowiedzialnej 
reprezentujàcej (-ych) Spó∏k´ za prowadzenie rachunkowoÊci Spó∏ki

Aleksander Lesz – Prezes El˝bieta Ewa Kalinowska – G∏ówna Ksi´gowa
Data: 03.11.2000 Data: 03.11.2000
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Zgodnie z § 49 ust. 3 Rozporzàdzenia Rady Ministrów 
z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 163, poz. 1160) 

Zarzàd Softbank S.A. przekazuje poni˝ej informacj´ dodatkowà 
do raportu kwartalnego SA-Q3’2000

1)

Raport kwartalny za III kwarta∏ roku 2000 zosta∏ sporzàdzony zgodnie z zasadami rachunkowoÊci obowiàzujàcymi
w Spó∏ce, a ostatnio opublikowanymi w raporcie pó∏rocznym (SA-P) za 2000 rok.

W III kwartale 2000 roku Spó∏ka osiàgn´∏a sprzeda˝ netto w wysokoÊci 91.519 tys. PLN. 

Narastajàco po trzech kwarta∏ach 2000 roku sprzeda˝ netto towarów i produktów w Spó∏ce wynios∏a 

216.464 tys. PLN.

Zysk netto Spó∏ki za III kwarta∏ 2000 roku wyniós∏ 12.926 tys. PLN. Narastajàco po trzech kwarta∏ach br. Spó∏ka wy-
pracowa∏a zysk netto w wysokoÊci 32.017 tys. PLN.

G∏ównymi czynnikami majàcymi wp∏yw na osiàgni´te przez Spó∏k´ w III kwartale wyniki by∏o zwi´kszenie zamówieƒ
sektora bankowego na nowoczesne rozwiàzania informatyczne oferowane przez emitenta, po zahamowaniu sprzeda˝y
w pierwszym pó∏roczu 2000 roku, zwiàzanym z tzw. problemem roku 2000. Spó∏ka w omawianym kwartale zwi´kszy∏a
równie˝ swój udzia∏ w sprzeda˝y do sektora administracji publicznej oraz spó∏ek spoza sektora bankowego.

2) 

Realna stopa podatku dochodowego za III kwarta∏ 2000 roku wynios∏a 27,3%.

Realna stopa podatku dochodowego po III kwarta∏ach 2000 roku wynios∏a 28,1%.

3)

Âredni kurs EURO przyj´ty do obliczania wybranych danych finansowych wynosi:

– w III kwartale 2000 r. 1 EURO = 3,9742

(kurs stanowi Êrednià arytmetycznà Êrednich kursów NBP z ostatnich 
dni trzech miesi´cy III kwarta∏u 2000 r.)

– w 3 kwarta∏ach 2000 r. 1 EURO = 4,0429

(kurs stanowi Êrednià arytmetycznà Êrednich kursów NBP z ostatnich 
dni dziewi´ciu miesi´cy 2000 r.)

– na 30 wrzeÊnia 2000 r. 1 EURO = 3,996

Dot.: § 49 ust. 3 pkt 1

Wskazanie akcjonariuszy posiadajàcych bezpoÊrednio lub poÊrednio poprzez podmioty zale˝ne co najmniej 5%
ogólnej liczby g∏osów na Walnym Zgromadzeniu Softbank S.A., na dzieƒ 30.09.2000 r. oraz zmian w strukturze 
w∏asnoÊci znacznych pakietów akcji Softbank S.A. w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego, tj. 
od 30.06.2000 r.

Wed∏ug stanu na dzieƒ 30 wrzeÊnia 2000 r. wykaz akcjonariuszy posiadajàcych co najmniej 5% ogólnej liczby g∏osów
przedstawia∏ si´ nast´pujàco: 

45,66%  Aleksander Lesz prawo do 7.318.994 (*) g∏osów na WZA 

22,56%  The Bank of New York posiada akcje, w oparciu o które zosta∏ ustanowiony przez ten bank program
GDR-ów – prawo do 3.617.184 (*) g∏osów na WZA.

(*) 4 kwietnia 2000 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Softbank S.A. podj´∏o uchwa∏y o podniesieniu kapita∏u akcyjnego
Spó∏ki, poprzez podwy˝szenie wartoÊci nominalnej akcji z 1,25 z∏ na 2 z∏, w drodze przeniesienia cz´Êci kapita∏u zapasowego na kapita∏ akcyjny
oraz podziale wartoÊci nominalnej akcji w stosunku 1 do 2, co spowodowa∏o zmniejszenie wartoÊci nominalnej akcji z 2 z∏ na 1 z∏.

Podwy˝szenie kapita∏u akcyjnego Spó∏ki oraz podzia∏ akcji zosta∏y zarejestrowane przez Sàd Rejestrowy odpowiednio w dniu 12 maja 2000 r.
i 8 czerwca 2000 r. Dzieƒ 6 lipca 2000 roku by∏ dniem podzia∏u akcji na GPW w Warszawie. Uwzgl´dniajàc podzia∏ akcji ∏àczna iloÊç g∏osów na
WZA Softbank S.A. wynosi 16.030.600.

W porównaniu z poprzednim okresem sprawozdawczym nie zmieni∏ si´. 
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Dot.: § 49 ust. 3 pkt 2 

Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji Softbank S.A. lub uprawnieƒ do nich (opcji) przez osoby zarzàdzajà-
ce i nadzorujàce Softbank S.A., zgodnie z posiadanymi przez Spó∏k´ informacjami.

Wed∏ug wiedzy Emitenta na dzieƒ 30.09.2000 w porównaniu z stanem na dzieƒ 30.06.2000 iloÊç posiadanych ak-
cji przez osoby zarzàdzajàce Spó∏kà przedstawia∏a si´ nast´pujàco:

Stan na 30.06.2000 Stan na 30.09.2000
(przed splitem) (*)

Rada Nadzorcza:

Stanis∏aw Janiszewski 800 1.600 (bez zmian)
Anna Fornalczyk 0 0 (bez zmian)
Halina Halber 1.500 3.000 (bez zmian)
Wolfgang Bauer 0 0 (bez zmian)
Marek Roman 0 0 (bez zmian)

Zarzàd

Aleksander Lesz 3.659.497 7.318.994 (bez zmian)
Robert Fràczek 1.363 2.726 (bez zmian)
Marek Komosa 3.320 6.640 (bez zmian)
Jaros∏aw Ogorza∏ek 1.090 2.180 (bez zmian)
Adam Pó∏grabia 0 0 (bez zmian)
Robert Smu∏kowski 0 0 (bez zmian)
Filip Szandu∏a 250 500 (bez zmian)

(*) 4 kwietnia 2000 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Softbank S.A. podj´∏o uchwa∏y o podniesieniu kapita∏u akcyjne-
go Spó∏ki, poprzez podwy˝szenie wartoÊci nominalnej akcji z 1,25 z∏ na 2 z∏, w drodze przeniesienia cz´Êci kapita∏u zapasowego na kapita∏ ak-
cyjny oraz podziale wartoÊci nominalnej akcji w stosunku 1 do 2, co spowodowa∏o zmniejszenie wartoÊci nominalnej akcji z 2 z∏ na 1 z∏.

Podwy˝szenie kapita∏u akcyjnego Spó∏ki oraz podzia∏ akcji zosta∏y zarejestrowane przez Sàd Rejestrowy odpowiednio w dniu 12 maja 2000 r.
i 8 czerwca 2000 r. Dzieƒ 6 lipca 2000 r. by∏ dniem podzia∏u akcji na GPW w Warszawie.

Dot.: § 49 ust. 3 pkt 3 

Zwi´z∏y opis dokonaƒ emitenta w okresie III kwarta∏u 2000 r. wraz z wykazem wa˝niejszych zdarzeƒ, o których
Spó∏ka informowa∏a w formie raportów bie˝àcych w III kwartale 2000 r.

W III kwartale 2000 r. nastàpi∏a realizacja postanowieƒ uchwa∏y NWZA z 4.04.2000, dotyczàcej podzia∏u akcji w sto-
sunku 1 do 2, co spowodowa∏o podwojenie liczby akcji z 8.015.300 do 16.030.600 (aktualnie wartoÊç nominalna 
akcji wynosi 1 z∏). Rejestracja podzia∏u akcji w Sàdzie Rejestrowym nastàpi∏a w dniu 8.06.2000 r. Krajowy Depozyt 
Papierów WartoÊciowych wyznaczy∏ 6 lipca 2000 r. dniem podzia∏u akcji Softbank S.A. na Gie∏dzie Papierów WartoÊcio-
wych w Warszawie.

W bie˝àcym okresie sprawozdawczym Spó∏ka informowa∏a o podpisanych umowach z wieloma kontrahentami. Naj-
wi´ksze z nich to: z Hewlett-Packard Polska Sp. z o.o. o ∏àcznej wartoÊci 34.929 tys. z∏ netto, z Ministerstwem Finan-
sów na dostaw´ rozwiàzaƒ informatycznych o wartoÊci 2.132 tys. z∏ netto, z RUCH S.A. o ∏àcznej wartoÊci ok. 4.890 tys.
z∏, z IMiGW o wartoÊci 4.914.709 USD (ok. 21.133 tys. z∏).

W III kwartale br. Zarzàd Softbank S.A. kontynuowa∏ strategi´ rozwoju grupy internetowej oraz wprowadzania nowych
rozwiàzaƒ informatycznych.

W lipcu Spó∏ka podpisa∏a umowy nabycia 100% akcji i udzia∏ów w spó∏kach Multinet S.A. z siedzibà we Wroc∏awiu,
Polbox Sp. z o.o. z siedzibà w Warszawie i Pik-Net Sieci Rozleg∏e Sp. z o.o. z siedzibà w Gliwicach. Równie˝ w lipcu So-
ftbank S.A., wspólnie z TP Internet Sp. z o.o., INTERIA.PL S.A. i PROKOM Internet S.A., podpisa∏ umow´ o utworzeniu
spó∏ki Centrum Rozliczeƒ Transakcji Internetowych S.A. (CRTI S.A.). W sierpniu br. zosta∏a podpisana umowa przedwst´p-
na, na mocy której Softbank S.A. zakupi 51% udzia∏ów w ZETO-RODAN Sp. z o.o. 

18 lipca br. Softbank S.A. i amerykaƒska spó∏ka Computer Associates International, Inc. z siedzibà w Islandia, No-
wy Jork, podpisa∏y list intencyjny, w którym strony ustali∏y wst´pne warunki wspó∏pracy. Oba podmioty przewidujà utwo-
rzenie spó∏ki typu joint venture, której zadaniem b´dzie Êwiadczenie us∏ug dost´pu do Internetu klientom korporacyjnym
i indywidualnym (ISP) oraz us∏ug z zakresu dostarczania rozwiàzaƒ informatycznych poprzez Internet, handlu elektronicz-
nego oraz e-business’u (ASP). 

W III kwartale Spó∏ka zakoƒczy∏a realizacj´ umów z Ministerstwem Edukacji Narodowej w ramach ogólnopolskiego
programu „Pracownia internetowa w ka˝dym gimnazjum” na ∏àcznà kwot´ ok. 17,4 mln z∏. 



9 sierpnia 2000 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdzi∏o skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy
Kapita∏owej Softbank S.A. za rok 1999 oraz podj´∏o decyzj´ w sprawie emisji obligacji serii D i C zamiennych na akcje.

Wykaz najwa˝niejszych zdarzeƒ, o których Spó∏ka informowa∏a w formie raportów bie˝àcych 
w okresie sprawozdawczym:

3 lipca 2000 r. (RB nr 46 z 4.07.00) 
Zawarcie umowy z akcjonariuszami Multinet S.A. z siedzibà we Wroc∏awiu, z udzia∏owcami Polbox Sp. z o.o. z siedzi-

bà w Warszawie i z udzia∏owcami Pik-Net Sieci Rozleg∏e Sp. z o.o. z siedzibà w Gliwicach. 

Stronà niektórych z powo∏anych umów jest tak˝e Aleksander Lesz, Prezes Zarzàdu i g∏ówny akcjonariusz Softbank S.A.
Przedmiotem umów jest nabycie przez Softbank S.A. 100% akcji w spó∏ce Multinet S.A. oraz po 100% udzia∏ów w spó∏-
kach Polbox Sp. z o.o. i Pik-Net Sieci Rozleg∏e Sp. z o.o. (Multinet S.A., Polbox Sp. z o.o. i Pik-Net Sieci Rozleg∏e Sp. z o.o.).
Jedna z umów prowadzàcych do nabycia akcji Multinet S.A. ma charakter umowy przedwst´pnej, pozosta∏e umowy prowa-
dzàce odpowiednio do nabycia akcji lub udzia∏ów w Spó∏kach sà umowami stanowczymi. W zwiàzku z tymi umowami Soft-
bank S.A. zawar∏ w dniu 3 lipca 2000 r. szereg umów zabezpieczajàcych wykonanie zobowiàzaƒ stron. 

6 lipca 2000 r. – Og∏oszenie prognozy wyników finansowych 
Po dokonaniu przez Zarzàd analizy wst´pnych wyników Spó∏ki po dwóch kwarta∏ach bie˝àcego roku stwierdzono, ˝e

po 6 miesiàcach uzyskany zysk jest zgodny z za∏o˝onym bud˝etem, natomiast osiàgni´te przychody sà nieco ni˝sze od
zak∏adanych. Opierajàc si´ na dost´pnych danych i analizach, Zarzàd Softbank S.A. poda∏ do publicznej wiadomoÊci na-
st´pujàcà prognoz´ wyników finansowych na rok 2000:

Przychody ze sprzeda˝y 430 mln z∏

Zysk netto 59 mln z∏ 

14 lipca 2000 r. – Zmiana treÊci raportu bie˝àcego nr 46 z 4.07.00
W zwiàzku z planowanà realizacjà kolejnej akwizycji, Zarzàd podjà∏ decyzj´ (13.07.00) o zmianie parametrów progra-

mu obligacji zamiennych na akcje, opisanego szczegó∏owo w raporcie bie˝àcym nr 46/2000 z dnia 4 lipca 2000 r. 

18 lipca 2000 r. 
Podpisanie listu intencyjnego pomi´dzy Softbank S.A. i amerykaƒskà spó∏kà Computer Associates International, Inc.

z siedzibà w Islandia, Nowy Jork (zwanà dalej CA), w którym strony ustali∏y wst´pne warunki wspó∏pracy. 

Oba podmioty przewidujà utworzenie spó∏ki typu joint venture, której zadaniem b´dzie zapewnianie us∏ug dost´pu do Inter-
netu klientom korporacyjnym i indywidualnym (ISP) oraz Êwiadczenie us∏ug z zakresu dostarczania rozwiàzaƒ informatycznych
poprzez Internet, handlu elektronicznego oraz e-business’u (ASP). Strony przewidujà równie˝ oferowanie w∏asnych produktów in-
formatycznych poprzez joint venture. W tworzonej spó∏ce CA i Softbank S.A. obejmà odpowiednio 51 i 49% udzia∏ów. 

19 lipca 2000 r. 
Podpisanie umowy z Ministerstwem Finansów na dostaw´ rozwiàzaƒ informatycznych o wartoÊci 2 mln 132 tys. z∏o-

tych netto.

20 lipca 2000 r. 
Utworzenie, wspólnie z TP Internet Sp. z o.o., INTERIA.PL S.A. i PROKOM Internet S.A. Centrum Rozliczeƒ Transakcji

Internetowych S.A. (CRTI S.A.). 

28 lipca 2000 r. 
Podpisanie umów z Hewlett-Packard Polska Sp. z o.o. o ∏àcznej wartoÊci 34.929.811 z∏ netto, z których najwi´ksza

na kwot´ 26.286.716,90 z∏ netto zosta∏a podpisana 28 lipca ub.r. Termin realizacji umów – III kwarta∏ 2000 r.

9 sierpnia 2000 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Softbank S.A. na posiedzeniu w dniu 9 sierpnia 2000 r. podj´∏o 6 uchwa∏:

– w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapita∏owej Softbank S.A. za rok 1999; 

– w sprawie emisji obligacji zamiennych serii C na akcje;

– w sprawie podwy˝szenia kapita∏u akcyjnego z wy∏àczeniem prawa poboru w zwiàzku z zamianà obligacji zamiennych
serii C na akcje;
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– w sprawie emisji obligacji zamiennych serii D na akcje;

– w sprawie podwy˝szenia kapita∏u akcyjnego z wy∏àczeniem prawa poboru w zwiàzku z zamianà obligacji zamiennych
serii D na akcje;

– w sprawie zmiany Uchwa∏y Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Softbank S.A. z dnia 
4 kwietnia 2000 r. (modyfikacja Programu Motywacyjnego dla Kadry Zarzàdzajàcej w celu dostosowania tego pro-
gramu – realizowanego na podstawie uchwa∏y Nr 9 ZWZA z dnia 24 czerwca 1999 roku w sprawie emisji obliga-
cji zamiennych na akcje – do skutków wynik∏ych z podwy˝szenia kapita∏u akcyjnego oraz podzia∏u akcji, a tak˝e
do uwzgl´dniania interesów osób uprawnionych obj´tych Programem Motywacyjnym dla Kadry Zarzàdzajàcej i in-
teresów akcjonariuszy).

9 sierpnia 2000 r. 
Podpisanie umowy przedwst´pnej, na mocy której Softbank S.A. zakupi 51% udzia∏ów w ZETO-RODAN Sp. z o.o. 

10 sierpnia 2000 r. 
Zawarcie umowy pomi´dzy Bankiem Wspó∏pracy Europejskiej i Softbank S.A., przedmiotem której jest emisja weksli

komercyjnych. 

28 sierpnia 2000 r. 
Podpisanie umów z RUCH S.A. o ∏àcznej wartoÊci ok. 4.890.567 z∏. 

28 sierpnia 2000 r. 
Informacja o Bohdanie Garsteckim, nowym Prezesie Zarzàdzajàcym Softbank S.A. 

1 wrzeÊnia 2000 r. 
Podpisanie umowy z IMiGW o wartoÊci 4.914.709 USD (ok. 21 mln 133 tys. z∏). 

1 wrzeÊnia 2000 r. 
Umowy z ING Bank N.V. Oddzia∏ w Warszawie (podpisane 31.08.00), na mocy których Softbank S.A. otrzyma∏ od Ban-

ku lini´ gwarancyjnà w wysokoÊci 15.000 tys. USD (ok. 67.500 tys. z∏). 

3 wrzeÊnia 2000 r. 
Umowa sprzeda˝y 9,99% akcji Spó∏ki przez Aleksandra Lesza (data zawarcia umowy 2.09.00). Nabywcà jest Prokom

Software S.A. Realizacja transakcji nastàpi∏a 2.10.2000 r.

5 wrzeÊnia 2000 r. 
Umowa sprzeda˝y 4,99% akcji Spó∏ki przez Aleksandra Lesza (data zawarcia umowy 4.09.00). Nabywcà jest CA IB 

Investment Bank lub podmioty wskazane przez CA IB Investment Bank. Realizacja transakcji mia∏a miejsce 2.10.2000 r. 

16 wrzeÊnia 2000 r.
Zmniejszenie przez The Bank of New York stanu posiadania akcji Softbank S.A. do iloÊci uprawniajàcej do 3.282.409

g∏osów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Softbank S.A., co stanowi ∏àcznie 20,48% ogólnej liczby g∏osów.

Dot.: § 49 ust. 3 pkt 4 

Informacja o wszcz´ciu przed sàdem lub organem administracji publicznej jednego lub wi´cej post´powaƒ lub wie-
rzytelnoÊci emitenta lub jednostek od niego zale˝nych, których ∏àczna wartoÊç stanowi co najmniej 10% kapita∏ów
w∏asnych Softbank S.A., z podaniem informacji o podstawowych przedmiotach tych post´powaƒ i ich ∏àcznej warto-
Êci oraz informacji o najwi´kszych post´powaniach w grupach zobowiàzaƒ i wierzytelnoÊci, w tym ich przedmiot, war-
toÊç przedmiotu sporu, dat´ wszcz´cia post´powania, strony wszcz´tego post´powania.

W III kwartale 2000 r. ˝adne post´powanie, o którym mowa w ww. przepisie, nie toczy∏o si´ ani nie zosta∏o wszcz´te.
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2. WYBRANE RAPORTY BIE˚ÑCE

28 grudnia 1999 r.
Zarzàd Softbank S.A. poinformowa∏ o zawarciu w dniu 28 grudnia 1999 r. z CA IB Financial Advisers S.A. dwóch

umów. Przedmiotem umów jest powierzenie CA IB Financial Advisers S.A. pe∏nienia funkcji powiernika w odniesieniu do
emisji obligacji zamiennych serii A na Akcje serii O Softbank S.A., emitowanych w zwiàzku z realizacjà Programu Moty-
wacyjnego dla kadry zarzàdzajàcej w Spó∏ce oraz okreÊlenie zasad wzajemnej wspó∏pracy pomi´dzy Softbank S.A.
a CA IB Financial Advisers S.A.

Równie˝ 28 grudnia 1999 r. Softbank S.A. skierowa∏ do CA IB Financial Advisers S.A. jako powiernika propozycj´ na-
bycia 20.030 obligacji zamiennych serii A.

29 grudnia 1999 r.
Spó∏ka otrzyma∏a zawiadomienie od CA IB Financial Advisers S.A., dzia∏ajàcego w charakterze powiernika, ˝e firma

ta przyj´∏a propozycj´ nabycia 20.030 obligacji serii A Softbank S.A. W zwiàzku z powy˝szym Zarzàd Softbank S.A. 
zawiadamia, co nast´puje:

1) WartoÊç nominalna jednej obligacji wynosi 12,50 z∏otych zaÊ ∏àczna wartoÊç nominalna wszystkich obligacji wy-
nosi 250.375 z∏otych. 

2) Obligacje nie b´dà zabezpieczone, b´dà na okaziciela i nie b´dà oprocentowane. Cena emisyjna obligacji równa
b´dzie cenie nominalnej obligacji, tj. 12,50 z∏otych.

3) Termin wykupu obligacji ustalony jest na dzieƒ 31 grudnia 2003. Wykup nastàpi wed∏ug wartoÊci nominalnej.
W przypadku nienabycia wszystkich obligacji do dnia 15 kwietnia 2003 roku Spó∏ka mo˝e dokonaç wczeÊniejsze-
go wykupu nie nabytych obligacji po wartoÊci nominalnej. 

4) Jedna obligacja daje prawo do zamiany na 10 akcji Spó∏ki.

5) WartoÊç emisji obligacji stanowi 0,14% kapita∏ów w∏asnych Softbank S.A. Oprócz obligacji serii A Spó∏ka nie wy-
emitowa∏a ani nie dokona∏a umorzenia jakichkolwiek innych obligacji.

6) W przypadku, gdy dokonana zosta∏aby zamiana wszystkich wyemitowanych obligacji na akcje Spó∏ki, to liczba g∏o-
sów z tych˝e akcji na Walnym Zgromadzeniu Softbank S.A. wynosi∏aby 200.300, co stanowi oko∏o 2,44% wszyst-
kich g∏osów.

7) W przypadku, gdy dokonana zosta∏aby zamiana wszystkich wyemitowanych obligacji na akcje Spó∏ki ogólna liczba
g∏osów na Walnym Zgromadzeniu Softbank S.A. wynosi∏aby 8.215.600.  

17 stycznia 2000 r. 
Softbank S.A. i udzia∏owcy spó∏ki Zeto-Rodan Sp. z o.o. podpisali list intencyjny, który okreÊla warunki i harmonogram

nabycia w ciàgu roku przez Softbank S.A. od 26% do 51% udzia∏ów w Zeto-Rodan Sp. z o.o. Dzi´ki planowanemu zaku-
powi Softbank S.A. uzyska mo˝liwoÊç rozszerzenia swojej oferty. 

O obs∏ug´ rynku obrotu papierami wartoÊciowymi. Obie firmy stawiajà na rozwój innowacyjnych rozwiàzaƒ interneto-
wych, zw∏aszcza w zakresie us∏ug biur maklerskich oraz stworzenia nowoczesnego modelu obs∏ugi klientów instytucji fi-
nansowych.

20 stycznia 2000 r.
Zarzàd Softbank S.A. poinformowa∏, ˝e na mocy umowy z dnia 20 stycznia 2000 r. zawartej z udzia∏owcami spó∏-

ki Publiczny Dost´p do Internetu Sp. z o.o. z siedzibà w ¸odzi Softbank S.A. otrzyma∏ propozycje nabycia od 55% do
62,5% udzia∏ów tej Spó∏ki. Strony przewidujà mo˝liwoÊç zamkni´cia transakcji w ciàgu dwóch miesi´cy pod warun-
kiem niezg∏oszenia zastrze˝eƒ przez Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Nawiàzanie wspó∏pracy z PDI 
Sp. z o.o., ogólnopolskim dostawcà us∏ug internetowych, jest kolejnym krokiem w zakresie budowy zasobów interne-
towych w Grupie Softbank S.A. 

4 lutego 2000 r.
Zosta∏o podpisane przez Softbank S.A. oraz akcjonariuszy i udzia∏owców POLBOX Sp. z o.o., PIK-NET Sp. z o.o. oraz

MULTINET S.A. porozumienie okreÊlajàce wst´pne warunki przysz∏ej wspó∏pracy pomi´dzy Softbank S.A. i tymi spó∏kami.
Podpisane porozumienie zak∏ada mo˝liwoÊç nabycia przez Softbank S.A. do 100% udzia∏ów i akcji ww. spó∏ek lub pod-
miotu, który w przysz∏oÊci b´dzie posiada∏ akcje tych spó∏ek. Szczegó∏owe warunki ewentualnej transakcji zostanà okre-
Êlone w póêniejszym terminie.
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7 lutego 2000 r.
Zarzàd Softbank S.A. poinformowa∏ o przekazaniu do GUS sprawozdania F-01 za IV kwarta∏’99.

Dane za 4 kwarta∏y roku obrotowego 1999 przekazane raportem F-01 do GUS przedstawiajà si´ nast´pujàco (w ty-
siàcach PLN):

Przychody netto ze sprzeda˝y towarów i produktów 320.657
Zysk na dzia∏alnoÊci operacyjnej 71.405
Zysk brutto 77.952
Zysk netto 51.286

Informacja dodatkowa:

1) Raport F-01 dla GUS sporzàdzono wed∏ug zasad podanych w ustawie o rachunkowoÊci.

2) Realna stopa podatkowa za 12 miesi´cy 1999 r. wynios∏a 34,2%.

3) Na dzieƒ 31.12.1999 Spó∏ka rozwiàza∏a nast´pujàce rezerwy:

rezerwa na wynagrodzenia 165.410 PLN
rezerwa na nieprzewidywalne straty zwiàzane z realizowanymi umowami 3 807.960 PLN

4) Na dzieƒ 31.12.1999 Spó∏ka zawiàza∏a nast´pujàce rezerwy:

wynagrodzenia 2.526.566 PLN
koszty przeprowadzenia audytów 269.639 PLN
rezerwa na zobowiàzania 1.182.017 PLN

Innych czynników i zdarzeƒ, majàcych znaczàcy wp∏yw na osiàgni´ty zysk, Spó∏ka w IV kwartale 1999 nie odnotowa∏a.

7 lutego 2000 r.
Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zawiadomi∏ spó∏k´, i˝ nie zg∏asza zastrze˝eƒ do zamiaru ∏àczenia 

polegajàcego na nabyciu przez spó∏k´ Softbank S.A. z siedzibà w Warszawie akcji w kapitale akcyjnym spó∏ki Polska
OnLine Holding S.A. z siedzibà w Warszawie w liczbie powodujàcej przekroczenie 50% g∏osów na Walnym Zgromadze-
niu Akcjonariuszy.

23 lutego 2000 r.
Zarzàd SOFTBANK S.A. poinformowa∏, ˝e:

1) Spó∏ka planuje wyemitowaç 20,030 obligacji zamiennych na Akcje serii B.

2) Obligacje te b´dà dawa∏y prawo do obj´cia 20 akcji Spó∏ki i b´dà obejmowane w ten sposób, ˝e posiadacze wy-
emitowanych w terminie wczeÊniejszym obligacji serii A Spó∏ki za posiadanà jednà obligacj´ i dop∏at´ 7,50 z∏ otrzy-
majà jednà Obligacj´ serii B.

3) Pozosta∏e warunki zbywania Obligacji serii B b´dà takie same jak obligacji serii A, które sà szczegó∏owo opisane
w Prospekcie Emisyjnym Spó∏ki sporzàdzonym w dniu 16 wrzeÊnia 1999 roku, którego treÊç uzyska∏a akceptacj´
KPWiG decyzjà nr DSP1-411-20/99-78/99 z 22 paêdziernika 1999.

Zamiar emisji Obligacji serii B wynika z planowanego przez Spó∏k´ splitu akcji w stosunku jeden do dwóch.

1 marca 2000 r.
Spó∏ka podpisa∏a umowy z BIG Bankiem GDA¡SKIM S.A. oraz z BIG BANKIEM S.A. na sprzeda˝ rozwiàzaƒ infor-

matycznych o ∏àcznej wartoÊci netto ok. 7.677.500 z∏ (1.850.000 USD). Kontrakty b´dà realizowane w pierwszym pó∏-
roczu 2000 r. 

6 marca 2000 r.
Spó∏ka podpisa∏a umow´ z PKO BP. Na mocy tej umowy SOFTBANK S.A. dostarczy oprogramowanie oraz technologi´

w celu obs∏ugi klientów bankowych PKO BP z wykorzystaniem Internetu. WartoÊç umowy jest uzale˝niona od iloÊci 
operacji internetowych. Podpisany kontrakt u∏atwi realizacj´ strategii internetowej Grupy SOFTBANK S.A.



10 marca 2000 r.
Zarzàd SOFTBANK S.A. zawiadomi∏, ˝e w dniu 9 marca 2000 roku Spó∏ka zawar∏a dwie umowy, na mocy których obej-

mie co najmniej 56% akcji Internet Data Systems S.A. w Warszawie. Spó∏ka ta prowadzi dzia∏alnoÊç na terenie ca∏ego
kraju specjalizujàc si´ w us∏ugach dost´pu do internetu dla samorzàdów terytorialnych i szkó∏. Udzia∏ Internet Data Sys-
tems S.A. w tym segmencie rynku wynosi oko∏o 50%. Podpisane kontrakty to kolejny etap realizowania strategii interne-
towej przez Grup´ SOFTBANK S.A.

16 marca 2000 r.
Zarzàd Softbank S.A. poinformowa∏, ˝e od 02.12.1999 do 16.03.2000 Softbank S.A. podpisa∏ umowy z Hewlett-Packard

Polska Sp. z o.o. o ∏àcznej wartoÊci 25.409.515 z∏, z których najwi´ksza na kwot´ 15.140.643 z∏ zosta∏a podpisana 16 mar-
ca 2000 r. Przedmiotem umowy z 16 marca br. jest dostawa, instalacja i serwis sprz´tu komputerowego i oprogramowania
dla jednej z polskich instytucji finansowych. Umowa przewiduje kary umowne w wysokoÊci do 20% wartoÊci netto umowy.

17 marca 2000 r.
16 marca 2000 Spó∏ka podpisa∏a umow´ z bankiem PKO BP na wykonanie i pilotowe wdro˝enie Centralnego Systemu

Autoryzacji i Rozrachunków, który umo˝liwi odmiejscowienie obs∏ugi klientów banku. WartoÊç umowy ok. 5,2 mln z∏otych.

23 marca 2000 r.
Zarzàd Softbank S.A. zawiadamia, i˝ otrzyma∏ informacj´, i˝ w dniu 22 marca 2000 r., Aleksander Lesz, Prezes Za-

rzàdu Softbank S.A. naby∏ w ramach publicznego wezwania 1.202.000 akcji zwyk∏ych na okaziciela Softbank S.A., o war-
toÊci nominalnej 1,25 z∏ ka˝da. Cena nabycia jednej akcji wynios∏a 155 z∏.  

JednoczeÊnie Zarzàd Softbank S.A. informuje, ˝e Akcjonariusz Aleksander Lesz posiada obecnie 3.659.497 akcji So-
ftbank S.A. uprawniajàcych do 3.659.497 g∏osów na WZA, co stanowi 45,66% ogólnej liczby g∏osów.

27 marca 2000 r.
Podstawowe za∏o˝enia dotyczàce przyj´tej przez spó∏k´ strategii dotyczàcej rozwijania us∏ug zwiàzanych z Internetem.

Poczàwszy od 1999 roku Softbank S.A. realizuje proces budowy grupy internetowej. Dotychczasowe inwestycje – za-
kup Polska OnLine (POL), Internet Data Systems (IDS), Powszechny Dost´p do Internetu (PDI) oraz plany dotyczàce wspó∏-
pracy z kolejnymi firmami: Multinet, POLBOX, Pik-Net sà konsekwentnymi krokami konsolidacji firm w ramach tej bran˝y.

WejÊcie w obszar Internetu jest dla Softbank S.A. strategicznym rozszerzeniem profilu dzia∏alnoÊci. Softbank S.A. pra-
gnie odgrywaç wiodàcà rol´ na rynku zwiàzanym z us∏ugami internetowymi. Spó∏ka planuje przeznaczyç na rozwój swojej
nowej oferty oraz zasobów oko∏o 100 mln USD na przestrzeni trzech najbli˝szych lat. W efekcie planowanych dzia∏aƒ So-
ftbank S.A. planuje uzyskaç w roku 2004 oko∏o 1/3 przychodów ca∏ej Grupy Softbank S.A. tylko z bran˝y internetowej. 

W najbli˝szym czasie stworzony zostanie w ramach Grupy Softbank odr´bny podmiot, odpowiedzialny za ca∏okszta∏t
dzia∏alnoÊci internetowej grupy. W sk∏ad tego podmiotu b´dà wchodzi∏y trzy niezale˝ne przedsi´wzi´cia:

• ISP – firma o profilu Internet Service Provider oraz telekomunikacyjnym, prowadzàca jednoczeÊnie us∏ugi w zakre-
sie integracji i dostarczania aplikacji internetowych,

• Specjalizowany Portal Finansowy,

• E-commerce oferta skierowana przede wszystkim w kierunku us∏ug business-to-business (B2B).

Charakterystyka rozwijanych obecnie zasobów ISP – 6 firm, 35 miast obj´tych serwisami, ∏àcznie ponad 90 w´z∏ów
dost´powych, 400 zatrudnionych osób, 8000 klientów korporacyjnych, ponad 350.000 zarejestrowanych u˝ytkowników.
Spó∏ka zamierza osiàgnàç pozycj´ najwi´kszego prywatnego dostawcy Internetu w Polsce (niezale˝nego od telekomów).
Grupa ISP Softbanku obecnie oferuje nast´pujàce produkty i us∏ugi:

• linie dost´powe,

• VPN – Virtual Private Networks,

• Hosting i obs∏uga techniczna rozwiàzaƒ e-business,

• Audio/Video Over IP,

• Voice Over IP,

• WWW – us∏ugi studia www,

• Call-back (interconnect),

• integracja rozwiàzaƒ internetowych z korporacyjnymi systemami IT,

• zabezpieczenie i ochrona danych.
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Portal finansowy – koncepcja dzia∏aƒ Softbank S.A. zmierzajàcà do wykreowania, wspólnie z Agorà, najlepszego w Pol-
sce specjalistycznego serwisu finansowego opartego o Internet. Zamierzenia te wynikajà z tendencji rozwoju rynków Êwia-
towych oraz opierajà si´ na kluczowej pozycji obu firm w swoich segmentach rynku w Polsce. Portal Finansowy b´dzie
udost´pnia∏ nast´pujàce us∏ugi:

• mo˝liwoÊç nawigacji i wyboru us∏ug finansowych,

• mo˝liwoÊç kontaktu z po˝àdanà instytucjà,

• wyspecjalizowany (w tym równie˝ indywidualnie) serwis informacyjny, 

• us∏ugi z dziedziny konsultingu finansowego.

Softbank S.A. swoje zamierzenia opiera g∏ównie na silnej pozycji rynkowej w dostawach IT dla sektora finansowego.
Portal specjalizowany w zakresie us∏ug finansowych adresowany jest do grona klientów i instytucji finansowych, których
potrzeby Softbank S.A. zna doskonale z dotychczasowej dzia∏alnoÊci. Spó∏ka ma nadziej´, ˝e tradycyjni jej klienci b´dà
teraz kluczowymi partnerami w nowych projektach internetowych. 

Partnerstwo z Agorà jest dla Softbank niezwykle interesujàce, poniewa˝: 

• strona www „Gazety Wyborczej” jest trzecià najcz´Êciej odwiedzanà w Polsce,

• w strategii AGORA po∏o˝ony jest du˝y nacisk na us∏ugi tematyczne oferowane w sieci,

• AGORA posiada du˝e doÊwiadczenie w prezentacji informacji,

• AGORA posiada wysoce wykwalifikowany zespó∏ specjalistów w dziedzinie zbierania, opracowywania i przetwarza-
nia informacji.

AGORA i SOFTBANK posiadajà wiodàce pozycje w swoim segmencie rynku, stàd zawarty w dniu dzisiejszym list inten-
cyjny nale˝y traktowaç jako porozumienie silnych partnerów. Intencjà obu stron jest jak najszybsze uruchomienie wspól-
nego przedsi´wzi´cia. Powinno to nastàpiç nie póêniej ni˝ do koƒca bie˝àcego roku. 

Dzia∏alnoÊç w zakresie e-commerce b´dzie rozwijana w dalszej kolejnoÊci. Planowane dzia∏ania dotyczà us∏ug typu
B2B i b´dà rozwijane w pierwszej po∏owie roku 2001.

6 kwietnia 2000 r.
Wykaz akcjonariuszy posiadajàcych co najmniej 5% ogólnej liczby g∏osów na NWZA, które odby∏o si´ 4 kwietnia br. 

Akcjonariusz IloÊç akcji = liczba g∏osów % udzia∏u

1. Aleksander Lesz 3.659.497 45,66%

2. The Bank of New York 1.796.547 22,41%

20 kwietnia 2000 r.
Zarzàd Softbank S.A. informuje, ˝e w dniu 20.04.2000 r. zosta∏o przekazane do GUS sprawozdanie F-01 za I kwar-

ta∏ 2000 roku.

Dane za I kwarta∏ roku obrotowego 2000 przekazane raportem F-01 do GUS przedstawiajà si´ nast´pujàco (w tysià-
cach PLN):

Przychody netto ze sprzeda˝y towarów i produktów 59.232
Zysk na dzia∏alnoÊci operacyjnej 13.531
Zysk brutto 16.672
Zysk netto 11.979

Informacja dodatkowa:

1) Raport F-01 dla GUS sporzàdzono wed∏ug zasad podanych w ustawie o rachunkowoÊci.

2) Realna stopa podatkowa za 3 miesiàce 2000 r. wynios∏a 28,2%.

3) Osiàgni´te w I kwartale wyniki sà zgodne z oczekiwaniami Zarzàdu Spó∏ki. Zwiàzane sà one 

• z zahamowaniem procesu sprzeda˝y do sektora bankowego w III i IV kwartale 1999 r. w zwiàzku 

• z tzw. problemem roku 2000. Procesy decyzyjne wÊród klientów firmy rozpocz´∏y si´ dopiero w po∏owie lutego,
a zatem na efekty trzeba b´dzie poczekaç do II i III kwarta∏u br.
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18 maja 2000 r.
W dniu 17.05.2000 r. Spó∏ka podpisa∏a umow´ z Biurem ¸àcznoÊci i Informatyki Komendy G∏ównej Policji na dosta-

w´ rozwiàzaƒ informatycznych o wartoÊci brutto ok. 4.230 tys. z∏otych.

19 maja 2000 r.
Zarzàd SOFTBANK S.A. informuje, ˝e powzià∏ wiadomoÊç, i˝ decyzjà z 12 maja 2000 r. Sàd Rejonowy dla m.st.

Warszawy, Wydzia∏ XVI Gospodarczy Rejestrowy, podjà∏ decyzj´ o podwy˝szeniu kapita∏u akcyjnego Softbank S.A.
Obecnie kapita∏ akcyjny Softbank S.A. wynosi 16.030.600 z∏ i dzieli si´ na 8.015.300 akcji. Ka˝da akcja ma wartoÊç
nominalnà 2 z∏ote.

24 maja 2000 r.
Zarzàd Softbank S.A. informuje, i˝ 24 maja 2000 r. Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o., dzia∏ajàca pod nazwà han-

dlowà ERA GSM i Softbank S.A. podpisa∏y list intencyjny, w którym strony deklarujà, ˝e zamierzajà podjàç wspó∏prac´
nad opracowaniem rozwiàzaƒ informatycznych, umo˝liwiajàcych wszechstronnà obs∏ug´ klientów przez instytucje finan-
sowe, przy wykorzystaniu sieci telefonii cyfrowej. Strony planujà równie˝ wspó∏prac´ w zakresie rozwoju i wdra˝ania sys-
temów transakcyjnych dla instytucji finansowych oraz innych klientów, wykorzystujàcych sieç telefonii cyfrowej.

25 maja 2000 r.
Zarzàd Softbank S.A. informuje, ˝e podjà∏ uchwa∏´ w sprawie zaproponowania Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariu-

szy, które zosta∏o zwo∏ane na dzieƒ 20 czerwca 2000 r., by na wyp∏at´ dywidendy za rok 1999 przeznaczyç kwot´
8.015.300 z∏.

6 czerwca 2000 r.
Zarzàd Softbank S.A. informuje o wygraniu przez Spó∏k´ dwóch przetargów na ∏àcznà kwot´ ok. 17,4 mln z∏otych.

Przetargi zosta∏y og∏oszone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach ogólnopolskiego programu „Pracownia in-
ternetowa w ka˝dym gimnazjum”.

14 czerwca 2000 r.
Zarzàd Softbank S.A. zosta∏ poinformowany o decyzji Urz´du Ochrony Konkurencji i Konsumentów (nr DDI-2-411-

23/461/2000/ML z 13.06.2000) polegajàcej na nie zg∏oszeniu zastrze˝eƒ przez ten Urzàd co do zamiaru obj´cia przez
Softbank S.A. akcji Internet Data Systems S.A. z siedzibà w Warszawie, powodujàcego przekroczenie progu 50% g∏osów
na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy IDS S.A.

15 czerwca 2000 r.
Zarzàd Softbank S.A. informuje, ˝e w dniu dzisiejszym otrzyma∏ postanowienie Sàdu Rejonowego dla m.st. Warsza-

wy, XVI Wydzia∏ Gospodarczy – Rejestrowy, który w dniu 8 czerwca 2000 r. zarejestrowa∏ zmian´ w kapitale akcyjnym po-
legajàcà na zmianie wartoÊci nominalnej akcji Softbank S.A. Aktualnie kapita∏ akcyjny Softbank S.A. wynosi 16.030.600
z∏ i dzieli si´ na 16.030.600 akcji. Ka˝da akcja ma wartoÊç nominalnà 1 z∏oty.

Wymiana akcji w rejestrze sàdowym zosta∏a dokonana w taki sposób, ˝e dotychczasowej jednej akcji o wartoÊci no-
minalnej 2 z∏ote odpowiadajà dwie akcje o wartoÊci nominalnej 1 z∏oty ka˝da.

20 czerwca 2000 r.
Spó∏ka podpisa∏a z PLL LOT S.A. umow´ na dostaw´ rozwiàzaƒ informatycznych o wartoÊci netto ok. 5.470.534 z∏otych.

27 czerwca 2000 r.
Spó∏ka podpisa∏a z Ministerstwem Edukacji Narodowej dwie umowy, przedmiotem których jest wyposa˝enie i urucho-

mienie 548 pracowni internetowych w gimnazjach województw mazowieckiego, pomorskiego i zachodniopomorskiego.
WartoÊç umów wynosi 17,4 mln z∏otych netto. Realizacja przewidziana jest w ciàgu najbli˝szych 12 tygodni.

29 czerwca 2000 r.
Zarzàd Softbank S.A. zosta∏ poinformowany, i˝ Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie zg∏osi∏ zastrze˝eƒ do

zamiaru ∏àczenia polegajàcego na nabyciu przez Softbank S.A. od 1600 do 4000 udzia∏ów spó∏ki Powszechny Dost´p do
Internetu Sp. z o.o. z siedzibà w ¸odzi, a nast´pnie na obj´ciu przez Softbank S.A. 64.000 udzia∏ów w podwy˝szonym
kapitale zak∏adowym tej spó∏ki, co spowoduje przekroczenie progu 50% g∏osów na Zgromadzeniu Wspólników spó∏ki Pu-
bliczny Dost´p do Internetu Sp. z o.o.
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4 lipca 2000 r. 
W dniu 3 lipca 2000 r. Softbank S.A. zawar∏ umowy z akcjonariuszami Multinet S.A. z siedzibà we Wroc∏awiu,

z udzia∏owcami Polbox Sp. z o.o. z siedzibà w Warszawie i z udzia∏owcami Pik-Net Sieci Rozleg∏e Sp. z o.o. z siedzibà
w Gliwicach. Stronà niektórych z powo∏anych umów jest tak˝e Aleksander Lesz, Prezes Zarzàdu i g∏ówny akcjonariusz
Softbank S.A. 

Przedmiotem umów jest nabycie przez Softbank S.A., odpowiednio, 100% akcji w spó∏ce Multinet S.A. oraz po 100%
udzia∏ów w spó∏kach Polbox Sp. z o.o. i Pik-Net Sieci Rozleg∏e Sp. z o.o. (Multinet S.A., Polbox Sp. z o.o. i Pik-Net Sieci
Rozleg∏e Sp. z o.o. zwane sà dalej ∏àcznie „Spó∏kami”). Transakcje te sà realizowane w ramach „Strategii Internetowej
Grupy Softbank” podanej do publicznej wiadomoÊci w Raporcie Bie˝àcym z dnia 27 marca 2000 r. Jedna z umów prowa-
dzàcych do nabycia akcji Multinet S.A. ma charakter umowy przedwst´pnej, pozosta∏e umowy prowadzàce odpowiednio
do nabycia akcji lub udzia∏ów w Spó∏kach sà umowami stanowczymi. W zwiàzku z tymi umowami Softbank S.A. zawar∏
w dniu 3 lipca 2000 r. szereg umów zabezpieczajàcych wykonanie zobowiàzaƒ stron. 

Strony transakcji uzgodni∏y zap∏at´ ceny za akcje lub udzia∏y w dwóch cz´Êciach: gotówkowej oraz poprzez ni˝ej opi-
sanà emisj´ obligacji. ¸àczna cz´Êç ceny, jakà Softbank S.A. zap∏aci za akcje lub udzia∏y Spó∏ek gotówkà wynosi
17.024.822 z∏otych, a pozosta∏a cz´Êç ceny zostanie rozliczona w drodze emisji obligacji zamiennych na akcje Softbank
S.A. w ogólnej iloÊci 607.241 sztuk. Akcje, które mogà byç obj´te w wyniku tej emisji i zamiany obligacji na akcje stano-
wià oko∏o 7,6% obecnego kapita∏u akcyjnego Softbank S.A. Obligacje zostanà wyemitowane przed koƒcem 2000 roku
i zostanà zaoferowane zbywcom akcji oraz zbywcom udzia∏ów w wy˝ej wymienionych Spó∏kach. 

WartoÊç nominalna jednej obligacji wyniesie 133 PLN. Obligacje b´dà nie oprocentowane, nie zabezpieczone, na oka-
ziciela. Termin wykupu obligacji przewidziano na piàtà rocznic´ daty emisji. Obligacje b´dà zamienne na akcje Softbank
S.A., w ten sposób, ˝e na 66,50 z∏otych wartoÊci nominalnej obligacji przypadaç b´dzie 1 z∏oty wartoÊci nominalnej ak-
cji. Obligacje zostanà zaoferowane po cenie nominalnej. Termin, od którego b´dzie mo˝na z∏o˝yç oÊwiadczenie o zamia-
nie obligacji na akcje Softbank S.A. biegnie poczàwszy od daty obj´cia obligacji. WartoÊç emisji opisanych obligacji 
wg ceny nominalnej wynosi 41,90% kapita∏ów w∏asnych Softbank S.A. na dzieƒ 31 marca 2000 r., a wraz ze wszystkimi
poprzednio wyemitowanymi i nie umorzonymi obligacjami Emitenta, 42,03% kapita∏ów w∏asnych Softbank S.A. na dzieƒ
31 marca 2000 r. Softbank S.A. nie b´dzie ubiegaç si´ o wprowadzenie obligacji do obrotu publicznego. Po rejestracji
podwy˝szenia kapita∏u akcyjnego w wyniku zamiany obligacji na akcje, Softbank S.A. z∏o˝y wniosek o wprowadzenie ak-
cji do obrotu na Gie∏dzie Papierów WartoÊciowych w Warszawie S.A. 

Umowy prowadzàce do nabycia akcji lub udzia∏ów Spó∏ek zawierajà szereg warunków zawieszajàcych ich wykonanie
(przy czym warunki te sà ró˝nie sformu∏owane i niektóre z nich nie sà zawarte w ka˝dej z tych umów): uzyskanie zgody
Prezesa Urz´du Ochrony Konkurencji i Konsumentów na nabycie akcji lub udzia∏ów w Spó∏kach przez Softbank S.A., pod-
pisanie umów z kluczowymi pracownikami Spó∏ek, uzyskanie przez Softbank S.A. opinii prawnych od doradców prawnych
zbywców, podj´cie przez Walne Zgromadzenie Softbank S.A. uchwa∏ w sprawie emisji opisanych powy˝ej obligacji zamien-
nych na akcje, zawarcie umów oraz udzielenie innych zabezpieczeƒ w celu zabezpieczenia realizacji zobowiàzaƒ stron opi-
sywanych umów oraz inne warunki. 

Umowy przewidujà zap∏at´ przez strony kar umownych lub innych Êwiadczeƒ o podobnym charakterze z tytu∏u niewy-
konania przez strony niektórych zobowiàzaƒ. ¸àczna wysokoÊç kar umownych, które mogà cià˝yç na Softbank S.A. nie
powinna przekroczyç równowartoÊci w PLN 4.370.000 USD. W przypadku nieskierowania przez Softbank S.A. propozycji
nabycia obligacji zamiennych na akcje Softbank S.A. lub w przypadku zajÊcia innych zdarzeƒ uniemo˝liwiajàcych nabycie
akcji Softbank S.A. przez zbywców akcji lub udzia∏ów w Spó∏kach zgodnie z postanowieniami umów, Softbank S.A. b´-
dzie zobowiàzany do zap∏aty w gotówce ceny za nabywane akcje lub udzia∏y, która, w ∏àcznej wysokoÊci, po uwzgl´dnie-
niu ewentualnie nale˝nych kar umownych oraz innych Êwiadczeƒ przewidzianych w umowach, nie przekroczy równowarto-
Êci w PLN kwoty 31,1 mln USD, obliczonej w oparciu o kurs 4,3651 z∏otych za 1 USD. Powy˝sza kwota nie obejmuje opi-
sanej wczeÊniej p∏atnoÊci gotówkowej w wysokoÊci 17.024.822 z∏ote. 

Umowy prowadzàce do nabycia akcji lub udzia∏ów Spó∏ek przewidujà prawo pierwszeƒstwa odkupu obligacji lub akcji
Softbank S.A., wydanych za te obligacje, przez Aleksandra Lesza lub Softbank S.A. lub przez podmiot wskazany przez So-
ftbank S.A. Softbank S.A. oraz Aleksander Lesz zagwarantowali sobie to prawo w celu ochrony obrotu walorami pocho-
dzàcymi z tej emisji. 

Ustalono te˝, ˝e kadra kierownicza Spó∏ek zostanie obj´ta w przysz∏oÊci programem opcji mened˝erskich opartym
o emisj´ obligacji o ∏àcznej wartoÊci nominalnej nie przekraczajàcej 32.748 z∏otych, zamiennych na akcje Softbank S.A.
w proporcji 1 z∏oty wartoÊci nominalnej obligacji na 1 z∏oty wartoÊci nominalnej akcji Softbank S.A. WartoÊç nominalna
jednej obligacji wyniesie 1 z∏oty. Obligacje b´dà nie oprocentowane, nie zabezpieczone, na okaziciela. Termin wykupu ob-
ligacji przewidziano na piàtà rocznic´ daty emisji. Obligacje zostanà zaoferowane po cenie nominalnej. Termin, poczàw-
szy od którego b´dzie mo˝na z∏o˝yç oÊwiadczenie o zamianie obligacji na akcje Softbank S.A., biegnie poczàwszy od da-
ty nabycia obligacji. WartoÊç emisji opisanych obligacji wg wartoÊci nominalnej b´dzie wynosiç 0,017% kapita∏ów w∏a-
snych Softbank S.A. na dzieƒ 31 marca 2000 r., a wraz ze wszystkimi poprzednio wyemitowanymi i nie umorzonymi ob-
ligacjami Emitenta, 42,05% kapita∏ów w∏asnych Softbank S.A. na dzieƒ 31 marca 2000 r. Softbank S.A. nie b´dzie ubie-
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gaç si´ o wprowadzenie obligacji do obrotu publicznego. Softbank S.A. zamierza wyemitowaç obligacje w 2001 roku. Po-
zosta∏e warunki programu opcji mened˝erskich, w tym terminy w których uprawnione osoby b´dà mog∏y nabyç obligacje,
zostanà okreÊlone w przysz∏oÊci. 

6 lipca 2000 r. 
W dniu 6 lipca 2000 r. Zarzàd Softbank S.A. dokona∏ analizy wst´pnych wyników Spó∏ki po dwóch kwarta∏ach bie˝à-

cego roku. Stwierdzono, ˝e po 6 miesiàcach uzyskany zysk jest zgodny z za∏o˝onym bud˝etem, natomiast osiàgni´te przy-
chody sà nieco ni˝sze od zak∏adanych. Opierajàc si´ na dost´pnych danych i analizach, Zarzàd Softbank S.A. podaje do
publicznej wiadomoÊci prognoz´ wyników finansowych na rok 2000: 

Przychody ze sprzeda˝y 430 mln z∏
Zysk netto 59 mln z∏

Podstawowà zasadà przyj´tà podczas konstruowania prognozy by∏o za∏o˝enie, i˝ do prognozy sprzeda˝y przyjmuje si´
tylko dobrze zdefiniowane i wysoce prawdopodobne kontrakty (ju˝ podpisane lub b´dàce w fazie uzgodnieƒ i negocjacji
oraz te, które w ocenie Zarzàdu nale˝y uznaç za pewne w stopniu nie mniejszym ni˝ 80%). 

Prognoza zosta∏a sporzàdzona wy∏àcznie dla spó∏ki macierzystej Softbank S.A. i nie uwzgl´dnia wp∏ywów i kosztów
pozosta∏ych spó∏ek Grupy Softbank S.A. Zatem przedstawiona prognoza nie jest prognozà Grupy Softbank S.A., ani te˝
prognozà wyniku Grupy po konsolidacji. 

Od strony kosztowej prognoza zosta∏a oparta na bie˝àcej realizacji bud˝etów przyj´tych w ramach spó∏ki. Bud˝et spó∏-
ki stanowi sum´ bud˝etów poszczególnych komórek organizacyjnych Softbank S.A. Bud˝ety powsta∏e w Softbank S.A.
mo˝na podzieliç na kilka nast´pujàcych grup:

– bud˝ety jednostek produkcyjnych i rozwoju (poszczególne projekty informatyczne – zastosowano tu klucz produktowy),

– bud˝ety jednostek us∏ugowych (serwis techniczny, serwis oprogramowania, serwisy profesjonalne),

– bud˝ety zwiàzane z realizacjà sprzeda˝y (pion sprzeda˝y, logistyka, marketing),

– pozosta∏e (administracja, w tym: dzia∏ prawny, ksi´gowoÊç i finanse, relacje inwestorskie i in.). 

Realizacja poszczególnych bud˝etów zale˝na jest od oceny przez poszczególne komórki organizacyjne wielkoÊci zaso-
bów niezb´dnych do wykonania planów i zadaƒ na rok 2000. 

W Softbank S.A. prowadzony jest sta∏y monitoring realizacji planów i bud˝etów, zarówno od strony kosztów, jak i przy-
chodów. Kierujàcy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi spó∏ki sà na bie˝àco informowani o stanie realizacji pla-
nów i bud˝etów. JednoczeÊnie, co najmniej raz w miesiàcu, Zarzàd Softbank S.A. otrzymuje raporty dotyczàce wykonania
planów i bud˝etów wraz z uaktualnionà prognozà wykonania planów w danym roku kalendarzowym. Sprawozdanie takie
zawiera te˝ komentarz dotyczàcy ewentualnych zagro˝eƒ w wykonaniu planu danego roku. Na tej podstawie – jeÊli zaj-
dzie taka koniecznoÊç – Zarzàd spó∏ki mo˝e dokonaç korekty planu i prognozy wyników. Ewentualna zmiana prognozy mo-
˝e zostaç dokonana, jeÊli wystàpià okolicznoÊci, mogàce mieç wp∏yw na zmian´ dowolnego elementu prognozy o co naj-
mniej 10%. 

JednoczeÊnie Zarzàd informuje, ˝e podana wczeÊniej prognoza sprzeda˝y dla grupy Softbank S.A. w wysokoÊci 
440 mln z∏ ulegnie podwy˝szeniu o ok. 10–15%. W zwiàzku z prowadzonymi dzia∏aniami zmierzajàcymi do rozbudowy Grupy
Softbank, podanie obecnie dok∏adnej wartoÊci sprzeda˝y skonsolidowanej za rok 2000 dla ca∏ej Grupy nie jest mo˝liwe. 

14 lipca 2000 r. 
Zmiana treÊci komunikatu z dnia 4 lipca 2000 r. 

Zarzàd SOFTBANK S.A. informuje, ˝e w dniu 13 lipca 2000 roku, w zwiàzku z planowanà realizacjà kolejnej akwizycji,
podjà∏ decyzj´ o zmianie parametrów programu obligacji zamiennych na akcje opisanego szczegó∏owo w komunikacie
z dnia 4 lipca 2000 roku w ten sposób, ˝e: 

Softbank S.A. wyemituje obligacje zamienne na akcje dwóch serii, tj. C i D. Obligacji serii C b´dzie wyemitowanych
do 659.656 sztuk. Akcje, które mogà byç obj´te w wyniku tej emisji i zamiany obligacji na akcje stanowià 8,23% obec-
nego kapita∏u akcyjnego Softbank S.A. 

WartoÊç nominalna jednej obligacji wyniesie 133 z∏. Obligacje b´dà nie oprocentowane, nie zabezpieczone, na oka-
ziciela. Termin wykupu obligacji przewidziano na piàtà rocznic´ daty emisji. Obligacje b´dà zamienne na akcje Softbank
S.A., w ten sposób, ˝e na 66,50 z∏otych wartoÊci nominalnej obligacji przypadaç b´dzie 1 z∏oty wartoÊci nominalnej ak-
cji. Obligacje zostanà zaoferowane po cenie nominalnej. Termin, od którego b´dzie mo˝na z∏o˝yç oÊwiadczenie o zamia-
nie obligacji na akcje Softbank S.A., biegnie poczàwszy od daty obj´cia obligacji. WartoÊç emisji opisanych obligacji wg
ceny nominalnej wynosi 45,52% kapita∏ów w∏asnych Softbank S.A. na dzieƒ 31 marca 2000 r., a wraz ze wszystkimi po-
przednio wyemitowanymi i nie umorzonymi obligacjami Emitenta, 45,73% kapita∏ów w∏asnych Softbank S.A. na dzieƒ 31



marca 2000 r. Softbank S.A. nie b´dzie ubiegaç si´ o wprowadzenie obligacji do obrotu publicznego. Po rejestracji pod-
wy˝szenia kapita∏u akcyjnego w wyniku zamiany obligacji na akcje, Softbank S.A. z∏o˝y wniosek o wprowadzenie akcji do
obrotu na Gie∏dzie Papierów WartoÊciowych w Warszawie S.A. 

Obligacje serii D skierowane zostanà do kadry kierowniczej Spó∏ek Multinet S.A., Polbox Sp. z o.o. i Pik-Net Sieci Roz-
leg∏e Sp. z o.o. ¸àczna wartoÊç nominalna obligacji serii D nie przekroczy kwoty 32.748 z∏otych. Obligacje te zamienne
b´dà na akcje Softbank S.A. w proporcji 1 z∏oty wartoÊci nominalnej obligacji na 1 z∏oty wartoÊci nominalnej akcji Soft-
bank S.A.. WartoÊç nominalna jednej obligacji wyniesie 1 z∏oty. Obligacje b´dà nie oprocentowane, nie zabezpieczone,
na okaziciela. Termin wykupu obligacji przewidziano na piàtà rocznic´ daty emisji. Obligacje zostanà zaoferowane po ce-
nie nominalnej. Termin, poczàwszy od którego b´dzie mo˝na z∏o˝yç oÊwiadczenie o zamianie obligacji na akcje Softbank
S.A., biegnie poczàwszy od daty nabycia obligacji. WartoÊç emisji opisanych obligacji wg wartoÊci nominalnej b´dzie wy-
nosiç 0,017% kapita∏ów w∏asnych Softbank S.A. na dzieƒ 31 marca 2000 r., a wraz ze wszystkimi poprzednio wyemito-
wanymi i nie umorzonymi obligacjami Emitenta, 45,75% kapita∏ów w∏asnych Softbank S.A. na dzieƒ 31 marca 2000 r.
Softbank S.A. nie b´dzie ubiegaç si´ o wprowadzenie obligacji do obrotu publicznego. Softbank S.A. zamierza wyemito-
waç obligacje w 2001 roku. Pozosta∏e warunki programu opcji mened˝erskich, w tym terminy w których uprawnione oso-
by b´dà mog∏y nabyç obligacje, zostanà okreÊlone w przysz∏oÊci. 

Pozosta∏a treÊç komunikatu z dnia 4 lipca 2000 roku pozostaje bez zmian.

18 lipca 2000 r. 
Zarzàd Softbank S.A. informuje, ˝e w dniu 18 lipca 2000 r. zosta∏ podpisany list intencyjny pomi´dzy Softbank S.A.

i amerykaƒskà spó∏kà Computer Associates International, Inc. z siedzibà w Islandia, Nowy Jork (zwanà dalej CA), w któ-
rym strony ustali∏y wst´pne warunki wspó∏pracy, opisane w za∏àczniku do tego listu. Oba podmioty przewidujà utworze-
nie spó∏ki typu joint venture, której zadaniem b´dzie zapewnianie us∏ug dost´pu do Internetu klientom korporacyjnym i in-
dywidualnym (ISP) oraz Êwiadczenie us∏ug z zakresu dostarczania rozwiàzaƒ informatycznych poprzez Internet, handlu
elektronicznego i e-business’u (ASP). Strony przewidujà równie˝ oferowanie w∏asnych produktów informatycznych poprzez
joint venture. W tworzonej spó∏ce CA i Softbank S.A. obejmà odpowiednio 51 i 49 procent udzia∏ów. Spó∏ka joint ventu-
re zostanie zbudowana na bazie aktywów oraz “know how” internetowego CA oraz Softbank S.A. CA i Softbank S.A. za-
gwarantujà sobie nawzajem równie˝ status preferowanych partnerów w dzia∏alnoÊci w Europie Ârodkowej i Wschodniej.
Ponadto strony rozwa˝à mo˝liwoÊç rozszerzenia wspó∏pracy w regionie w ramach planowanego joint venture. W podpisa-
nym liÊcie strony okreÊli∏y terminy do zawarcia ostatecznych umów. 

19 lipca 2000 r. 
Softbank S.A. podpisa∏ umow´ z Ministerstwem Finansów na dostaw´ rozwiàzaƒ informatycznych o wartoÊci netto 2

mln 123 tys. z∏otych netto. 

20 lipca 2000 r. 
Zarzàd Softbank S.A. informuje, ˝e 19 lipca br. Softbank S.A. oraz TP Internet Sp. z o.o., INTERIA.PL S.A. i PROKOM

Internet S.A. zawiàza∏y Spó∏k´ Akcyjnà pod firmà: „Centrum Rozliczeƒ Transakcji Internetowych” Spó∏ka Akcyjna. Przed-
miotem dzia∏alnoÊci CRTI S.A. b´dzie Êwiadczenie us∏ug teleinformatycznych polegajàcych na gromadzeniu, przetwarza-
niu, przesy∏aniu i archiwizacji transakcji zwiàzanych z rozliczaniem operacji p∏atniczych o wartoÊciach portmonetkowych
powstajàcych przy wykonywaniu umów sprzeda˝y w handlu elektronicznym oraz Êwiadczenie innych us∏ug, w tym w szcze-
gólnoÊci wytwarzania oprogramowania, Êwiadczenie us∏ug doradczych, organizacj´ szkoleƒ, zwiàzanych z podstawowym
przedmiotem dzia∏alnoÊci. 

Ka˝da z firm powo∏ujàcych spó∏k´ CRTI S.A. obejmie 25% akcji. Spó∏ka rozpocznie dzia∏alnoÊç po uzyskaniu zezwo-
lenia Urz´du Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz po wpisaniu do rejestru handlowego w Sàdzie Rejonowym dla
m.st. Warszawy. 

20 lipca 2000 r. 
Zarzàd Softbank S.A. poinformowa∏, ˝e w dniu 20.07.2000 r. Spó∏ka przekaza∏a do GUS sprawozdanie F-01 za 

II kwarta∏ 2000 roku. 

Dane za II kwarta∏ roku obrotowego 2000 przekazane raportem F-01 do GUS przedstawiajà si´ nast´pujàco (w tysià-
cach PLN): 

Przychody netto ze sprzeda˝y towarów i produktów 124.945
Zysk na dzia∏alnoÊci operacyjnej 22.761
Zysk brutto 26.767
Zysk netto 19.091
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Informacja dodatkowa: 

Raport F-01 dla GUS sporzàdzono wed∏ug zasad podanych w ustawie o rachunkowoÊci. 

Realna stopa podatkowa za 6 miesi´cy 2000 r. wynios∏a 28,7%. 

Wyniki osiàgni´te przez Spó∏k´ w I pó∏roczu 2000 roku sà zwiàzane z przesuni´ciem realizacji kontraktów z II kwar-
ta∏u br. na lipiec i sierpieƒ roku 2000. Zarzàd Softbank SA podtrzymuje prognoz´ wyników na rok 2000 przekazanà ra-
portem bie˝àcym z dnia 6 lipca br. (przychody ze sprzeda˝y 430 mln z∏, zysk netto 59 mln z∏).

28 lipca 2000 r. 
Zarzàd Softbank S.A. informuje, ˝e od 17 marca 2000 do 28 lipca 2000 r. Spó∏ka podpisa∏a umowy z Hewlett-Pac-

kard Polska Sp. z o.o. o ∏àcznej wartoÊci 34.929.811 z∏ netto, z których najwi´ksza na kwot´ 26.286.716,90 z∏ netto
zosta∏a podpisana 28 lipca br. Termin realizacji umów – III kwarta∏ 2000 r. Przedmiotem umowy zawartej w dniu 28 lip-
ca 2000 jest dostawa, instalacja i serwis sprz´tu komputerowego oraz oprogramowania dla jednej z polskich instytucji
finansowych. Umowa przewiduje kary umowne w wysokoÊci do 10% wartoÊci brutto umowy. Zap∏ata kary umownej nie
wy∏àcza uprawnienia do dochodzenia roszczeƒ odszkodowawczych przekraczajàcych wysokoÊç tych kar. 

9 sierpnia 2000 r. 
Na mocy podpisanej w dniu 9 sierpnia 2000 r. umowy przedwst´pnej, Softbank S.A. kupi 51% udzia∏ów ZETO-RODAN

Sp. z o.o. z siedzibà w Warszawie. Ostateczna umowa nabycia zostanie zawarta nie póêniej ni˝ 30 wrzeÊnia br. Transak-
cja zostanie zrealizowana poprzez emisj´ 52.415 obligacji serii C zamiennych na akcje, która zosta∏a uchwalona na WZA
w dniu dzisiejszym (patrz: wiadomoÊç z 9.08.2000 – Uchwa∏a Nr 2). ZETO RODAN Sp. z o.o. oferuje oprogramowanie dla
biur i domów maklerskich.

10 sierpnia 2000 r. 
Zarzàd Softbank S.A. poinformowa∏, ˝e 10 sierpnia 2000 r. pomi´dzy Bankiem Wspó∏pracy Europejskiej i Softbank

S.A. zosta∏a zawarta umowa, przedmiotem której jest emisja weksli komercyjnych. WartoÊç programu wynosi 40 mln z∏o-
tych. Ostateczny termin wykupu weksli ustalony zosta∏ na dzieƒ 10 sierpnia 2002 r. Ka˝da ze stron mo˝e rozwiàzaç umo-
w´ z 30-dniowym wypowiedzeniem. 

18 sierpnia 2000 r.
Zarzàd Softbank S.A. informuje, ˝e Spó∏ka wygra∏a przetarg rozpisany przez Ministerstwo SprawiedliwoÊci na us∏ugi

konsultingowe w zakresie prac analityczno-projektowych zwiàzanych z tworzeniem systemów informatycznych Nowa Ksi´-
ga Wieczysta oraz System Informatyczny Wydzia∏ów Procesowych Cywilno-Karnych. Podpisanie umowy nastàpi w pierw-
szej po∏owie wrzeÊnia. 

28 sierpnia 2000 r.
Zarzàd SOFTBANK S.A. informuje, ˝e 28 sierpnia br. Spó∏ka podpisa∏a dwie umowy z RUCH S.A. Przedmiotem tych

umów o ∏àcznej wartoÊci ok. 4.890.567 z∏ jest realizacja projektu majàcego na celu wykonanie ogólnopolskiego kolpor-
ta˝u dla klientów instytucjonalnych za poÊrednictwem Internetu oraz dostawa rozwiàzaƒ informatycznych. 

28 sierpnia 2000 r.
Zarzàd SOFTBANK S.A. informuje, ˝e w dniu dzisiejszym zosta∏a podpisana umowa, na mocy której Bohdan Garstec-

ki z dniem 18 wrzeÊnia 2000 r. zostanie zatrudniony w Spó∏ce na stanowisku Prezesa Zarzàdzajàcego i b´dzie nadzoro-
wa∏ bie˝àcà dzia∏alnoÊç operacyjnà Spó∏ki. W ramach podzia∏u obowiàzków w strukturze Zarzàdu SOFTBANK S.A. Prezes
Zarzàdu Aleksander Lesz b´dzie bezpoÊrednio nadzorowa∏ strategi´ rozwojowà Spó∏ki oraz Grupy Kapita∏owej SOFTBANK
S.A. w tym zasobów internetowych. Zarzàd SOFTBANK S.A. b´dzie wnosi∏ do najbli˝szego Walnego Zgromadzenia Akcjo-
nariuszy o powo∏anie Bohdana Garsteckiego w sk∏ad Zarzàdu Spó∏ki. Bohdan Garstecki ma 45 lat. W 1979 r. ukoƒczy∏
Wydzia∏ Budowy Maszyn Politechniki Gdaƒskiej. Przez nast´pne 7 lat pracowa∏ na Politechnice Gdaƒskiej i w Polskiej Aka-
demii Nauk jako pracownik naukowy i wyk∏adowca. W 1986 r. rozpoczà∏ dzia∏alnoÊç w sektorze informatyki. Poczàtkowo
prowadzi∏ zespó∏ programistów, a w 1987 r. podjà∏ prac´ w warszawskim przedstawicielstwie firmy ICL. W latach 1989
– 1994 pe∏ni∏ funkcj´ szefa sprzeda˝y do sektora finansowo-bankowego w firmie ICL. Od 1991 do 1994 r. by∏ cz∏onkiem
zarzàdu SOFTBANK S.A. W listopadzie 1994 roku objà∏ stanowisko Dyrektora Generalnego w firmie Xerox w Polsce, zo-
stajàc w 1998 r. cz∏onkiem Êcis∏ego kierownictwa Xerox Europe. W ciàgu 5 lat Bohdan Garstecki przeprowadzi∏ transfor-
macj´ niewielkiego przedstawicielstwa firmy Xerox w spó∏k´ prawa handlowego, notowanà w pierwszej trzydziestce naj-
wi´kszych polskich firm w bran˝y informatycznej. 
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1 wrzeÊnia 2000 r.
Zarzàd SOFTBANK S.A. informuje, ˝e w wyniku wygranego przetargu, finansowanego ze Êrodków Banku Âwiatowego

w dniu 31 sierpnia 2000 roku Spó∏ka podpisa∏a umow´ z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMiGW) na za-
projektowanie i wykonanie oprogramowania oraz dostaw´ rozwiàzaƒ informatycznych, dzi´ki którym – w ramach projektu
„System Monitoringu i Os∏ony Kraju” – unowoczeÊniony zostanie system telekomunikacyjny i powstanie System Obs∏ugi
Klienta. WartoÊç kontraktu wynosi 4.914.709 USD (ok. 21 mln 133 tys. z∏). ¸àczna odpowiedzialnoÊç SOFTBANK S.A.
w odniesieniu do odszkodowaƒ za niewyp∏acenie gwarancji funkcjonowania systemu nie przekracza 10% wartoÊci umo-
wy, tj. 491.470 USD (ok. 2 mln 113 tys. z∏). 

1 wrzeÊnia 2000 r.
Zarzàd Softbank S.A. informuje, ˝e w dniu 31 sierpnia 2000 roku Spó∏ka podpisa∏a trzy umowy z ING Bank N.V. Od-

dzia∏ w Warszawie, na mocy których Spó∏ka otrzyma∏a od Banku lini´ gwarancyjnà w wysokoÊci 15.000 tys. USD (ok.
67.500 tys. z∏). ˚adna z zawartych umów nie zawiera postanowieƒ dotyczàcych kar umownych. Uruchomienie linii gwa-
rancyjnej uzale˝nione by∏o od spe∏nienia dwóch warunków, tj.: ustanowienia kaucji w wysokoÊci 8 mln z∏ oraz cesji nie-
których wierzytelnoÊci, których wartoÊç wynosi nie mniej ni˝ 48 mln z∏. Warunki te zosta∏y w ca∏oÊci spe∏nione.

3 wrzeÊnia 2000 r. 
Zarzàd Softbank S.A. poinformowa∏ o zawarciu w dniu 2 wrzeÊnia 2000 roku umowy sprzeda˝y 1.603.000 akcji So-

ftbank S.A. przez akcjonariusza Aleksandra Lesza.

Nabywcà wy˝ej wymienionego pakietu akcji, stanowiàcego 9,99% kapita∏u akcyjnego i tyle samo g∏osów na WZA, b´-
dzie Prokom Software S.A. Cena sprzeda˝y jednej akcji wynosi 80 z∏. Strony ustali∏y, i˝ umowa sprzeda˝y zostanie wyko-
nana do dnia 2 paêdziernika 2000 r. 

Ponadto, umowa przewiduje opracowanie przez Softbank S.A. i Prokom Software S.A. w ciàgu 9 miesi´cy wspólnej
strategii dzia∏ania na rynkach informatycznych w Polsce i za granicà, w tym wzajemnego wykorzystania zasobów i poten-
cja∏u obu firm w realizacji aktualnych i wspólnych przysz∏ych przedsi´wzi´ç informatycznych. Obie firmy deklarujà wspól-
ne dzia∏ania zmierzajàce do podnoszenia jakoÊci oferowanych produktów informatycznych i Êwiadczonych us∏ug w celu
zapewnienia swoim klientom mo˝liwoÊci wykonywania przedsi´wzi´ç informatycznych na najwy˝szym poziomie. 

Softbank S.A. oraz Prokom Software S.A. podejmowaç b´dà dzia∏ania w celu poszerzenia oferty technologicznej obu
firm, stanowiàcych w istotnym stopniu o potencjale polskiego rynku informatycznego, poprzez m.in. prowadzenie wspól-
nych prac badawczo-rozwojowych. 

Plany strategiczne obejmujà równie˝ grupy kapita∏owe obu firm i oprócz uzgodnieƒ dotyczàcych wspólnych dzia∏aƒ
operacyjnych, krótko- i d∏ugofalowych, obejmowaç b´dà równie˝ wspólne plany obni˝enia kosztów dzia∏alnoÊci i najlep-
szego wykorzystania posiadanych zasobów. 

Szczegó∏y dotyczàce planowanej wspó∏pracy zostanà przedstawione w terminie dwóch tygodni na wspólnej konferen-
cji prasowej.

5 wrzeÊnia 2000 r. 
Zarzàd Softbank S.A. zawiadamia, i˝ powzià∏ informacj´ o zawarciu w dniu 4 wrzeÊnia 2000 r. umowy pomi´dzy Alek-

sandrem Leszem i CA IB Investment Bank w drodze przyj´cia oferty dotyczàcej sprzeda˝y 800.000 akcji Softbank S.A.
przez Aleksandra Lesza na rzecz CA IB Investment Bank na nast´pujàcych warunkach:

CA IB Investment Bank lub podmioty wskazane przez CA IB Investment Bank nab´dà:

200.000 akcji Softbank S.A. po cenie 75,50 z∏ za jednà akcj´ oraz

600.000 akcji Softbank S.A. po cenie 80,00 z∏ za jednà akcj´.

Powy˝sze transakcje zostanà zawarte w drodze transakcji pozasesyjnych na Gie∏dzie Papierów WartoÊciowych w War-
szawie S.A. Przeprowadzenie transakcji spodziewane jest oko∏o 20 wrzeÊnia 2000 roku.

JednoczeÊnie, Aleksander Lesz w przes∏anym do Spó∏ki zawiadomieniu oÊwiadczy∏, ˝e w ciàgu najbli˝szych trzech lat
nie zamierza zbywaç pozosta∏ych akcji Softbank S.A., których jest w∏aÊcicielem. 

Ponadto Softbank S.A. i Aleksander Lesz jako akcjonariusz Spó∏ki pragnà podkreÊliç, i˝ obecnie nie istniejà ˝adne
umowy ani porozumienia z Prokom Software S.A., poza umowà podanà do publicznej wiadomoÊci w dniu 3 wrzeÊnia
2000 r., które mog∏yby wp∏ynàç na rezultaty przysz∏ych ustaleƒ obu podmiotów dotyczàcych ich wspólnej strategii. Roz-
mowy takie sà przewidziane na okres najbli˝szych dziewi´ciu miesi´cy.
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2 paêdziernika 2000 r. 
Zarzàd Softbank S.A. zawiadamia, i˝ zosta∏ poinformowany, ˝e w dniu 2 paêdziernika 2000 r. dosz∏o do realizacji dwóch

umów zbycia akcji Softbank S.A. zawartych przez Aleksandra Lesza z CA IB Investmentbank AG i Prokom Software S.A. 

I tak, CA IB Investmentbank AG naby∏ od Aleksandra Lesza 800.000 (osiemset tysi´cy) akcji Spó∏ki, co stanowi
4,99% kapita∏u akcyjnego Softbank S.A. Liczba nabytych akcji uprawnia do 800.000 g∏osów na Walnym Zgromadzeniu
Akcjonariuszy i stanowi 4,99% ogólnej liczby g∏osów. 

Prokom Software S.A. naby∏ 1.603.000 (jeden milion szeÊçset trzy tysiàce) akcji Spó∏ki, co stanowi 9,999% kapita-
∏u akcyjnego Softbank S.A. Liczba nabytych akcji uprawnia do 1.603.000 g∏osów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariu-
szy i stanowi 9,999% ogólnej liczby g∏osów. 

W wyniku powy˝szych transakcji akcjonariusz Aleksander Lesz posiada 4.915.994 (cztery miliony dziewi´çset pi´tna-
Êcie tysi´cy dziewi´çset dziewi´çdziesiàt cztery) akcje Softbank S.A., co stanowi 30,67% kapita∏u akcyjnego Softbank
S.A. Liczba posiadanych akcji uprawnia do 4.915.994 g∏osów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i stanowi 30,67%
ogólnej liczby g∏osów.

W wyniku zawartych transakcji liczba posiadanych przez Aleksandra Lesza g∏osów na WZA Softbank S.A. zmieni∏a si´
z 45,66% do 30,67%. 

2 paêdziernika 2000 r. 
Zarzàd Softbank S.A. zosta∏ poinformowany, ˝e w dniu 29 wrzeÊnia 2000 r. dosz∏o do realizacji umowy zawartej po-

mi´dzy Aleksandrem Leszem oraz Gra˝ynà Lesz z jednej strony a Bankiem Austria Creditanstalt Poland spó∏kà akcyjnà
z siedzibà w Warszawie, Bankiem Austria Creditanstalt International AG z siedzibà w Wiedniu i CAIB Securities S.A. z sie-
dzibà w Warszawie z drugiej strony, na podstawie której wygas∏y zobowiàzania Aleksandra Lesza i Gra˝yny Lesz wobec
Banku Austria Creditanstalt Poland S.A. i Banku Austria Creditanstalt International AG powsta∏e z tytu∏u zawartej umowy
kredytowej w wyniku dokonania przelewu wszystkich zobowiàzaƒ Aleksandra Lesza i Gra˝yny Lesz wobec banków na CA-
IB Investmentbank AG i Prokom Software S.A. WygaÊni´cie roszczeƒ banków wobec Aleksandra Lesza i Gra˝yny Lesz
spowoduje tak˝e wygaÊni´cie Zastawu Rejestrowego ustanowionego na podstawie umowy zastawu rejestrowego zawar-
tej pomi´dzy Aleksandrem Leszem oraz Gra˝ynà Lesz i bankami. 

4 paêdziernika 2000 r. 
Zarzàd Softbank S.A. informuje, ˝e 4 paêdziernika 2000 r. w Brukseli Spó∏ka podpisa∏a z agencjà NC3A (NATO Con-

sultation, Command and Control Agency) umow´ BOA (Basic Ordering Agreement). Umowa okreÊla zasady dostarczania
przez Softbank S.A. rozwiàzaƒ w dziedzinie teleinformatyki dla administracji i Si∏ Zbrojnych Sojuszu Pó∏nocnoatlantyckie-
go. Wydatki agencji NC3A – w samym tylko 2000 roku – na zwi´kszenie zdolnoÊci bojowych obrony powietrznej, zintegro-
wania lokalnych systemów C3 z systemami dowodzenia NATO oraz zwi´kszenia mo˝liwoÊci przyj´cia i przegrupowania si∏
Paktu na terytoriach nowych cz∏onków organizacji (Polski, Czech, W´gier) wynosiç b´dà co najmniej 540 mln USD. Soft-
bank S.A., realizujàc og∏oszonà w I kwartale br. strategi´ pozyskania klientów z sektora administracji publicznej i si∏ zbroj-
nych oraz ekspansji na rynki zagraniczne w powy˝szym obszarze, sta∏ si´ pierwszà polskà spó∏ka publicznà z sektora IT,
która podpisa∏a umow´ z agencjà nale˝àcà do struktur NATO. 

6 paêdziernika 2000 r. 
Spó∏ka podpisa∏a umow´ z Bankiem Komunalnym S.A. w Gdyni na dostaw´ rozwiàzaƒ informatycznych, stanowiàcà

w z∏otych polskich równowartoÊç 287.850 USD. Softbank S.A. niniejszà umowà rozpoczyna wspó∏prac´ z Bankiem Ko-
munalnym S.A. w Gdyni, którego g∏ównym akcjonariuszem jest Merita Nordbanken Group, b´dàcy jednym z najwi´kszych
banków na Êwiecie w zakresie stosowania bankowoÊci internetowej i wiodàcym bankiem skandynawskim. 

11 paêdziernika 2000 r.
Realizujàc postanowienia umów zawartych w dniu 3 lipca 2000 r., opisanych w raporcie bie˝àcym z dnia 4 lipca 2000 r.

(RB 46/2000), Zarzàd Spó∏ki informuje, ˝e 10 paêdziernika 2000 r. Softbank S.A. naby∏ drugà transz´ udzia∏ów spó∏ek
Polbox i Pik-Net, uzyskujàc w ten sposób udzia∏y reprezentujàce 48% kapita∏u zak∏adowego spó∏ki Polbox oraz udzia∏y re-
prezentujàce 45% kapita∏u zak∏adowego spó∏ki Pik-Net. Wraz z udzia∏ami nabytymi w dniu 1 wrzeÊnia 2000 r. aktualnie So-
ftbank S.A. posiada udzia∏y reprezentujàce 58% kapita∏u zak∏adowego Polbox oraz 55% kapita∏u zak∏adowego Pik-Net.

11 paêdziernika 2000 r.
Realizujàc postanowienia umów zawartych w dniu 3 lipca 2000 r., opisanych w raporcie bie˝àcym z dnia 4 lipca

2000 r. (RB 46/2000), Zarzàd Spó∏ki informuje, ˝e 10 paêdziernika 2000 r. Softbank S.A. naby∏ drugà transz´ udzia∏ów
spó∏ek Polbox i Pik-Net, uzyskujàc w ten sposób udzia∏y reprezentujàce 48% kapita∏u zak∏adowego spó∏ki Polbox oraz
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udzia∏y reprezentujàce 45% kapita∏u zak∏adowego spó∏ki Pik-Net. Wraz z udzia∏ami nabytymi w dniu 1 wrzeÊnia 2000 r.
aktualnie Softbank S.A. posiada udzia∏y reprezentujàce 58% kapita∏u zak∏adowego Polbox oraz 55% kapita∏u zak∏adowe-
go Pik-Net.

12 paêdziernika 2000 r. 
Realizujàc postanowienia umowy przedwst´pnej pomi´dzy Softbank S.A. i ZETO-RODAN Sp. z o.o. (patrz: wiadomoÊç

z 9 sierpnia br.) Zarzàd Spó∏ki informuje, ˝e 12 paêdziernika 2000 r. Softbank S.A. zawar∏ umow´ nabycia 51% udzia∏ów
ZETO-RODAN Sp. z o.o. z siedzibà w Warszawie. Transakcja zostanie zrealizowana poprzez emisj´ 52.415 obligacji serii
C zamiennych na akcje, która zosta∏a uchwalona przez WZA w dniu 9 sierpnia 2000 r. (patrz: wiadomoÊç z 9.08.2000
– Uchwa∏a Nr 2). ZETO-RODAN Sp. z o.o. oferuje oprogramowanie dla biur i domów maklerskich. 

13 paêdziernika 2000 r. 
Zarzàd Softbank S.A. powzià∏ wiadomoÊç o zarejestrowaniu 10 paêdziernika 2000 r. przez Sàd Rejonowy dla m.

st. Warszawy Wydzia∏ XVI Gospodarczy Rejestrowy podwy˝szenia kapita∏u akcyjnego Centrum Rozwiàzaƒ Mened˝er-
skich S.A., spó∏ki zale˝nej emitenta. Kapita∏ akcyjny CRM S.A. wynosi 980.000 z∏ i dzieli si´ na 980.000 akcji imien-
nych, o wartoÊci nominalnej 1 z∏ ka˝da. Softbank S.A. posiada 57,9% akcji i tyle samo g∏osów na Walnym Zgroma-
dzeniu Akcjonariuszy CRM S.A. 

16 paêdziernika 2000 r. 
Zarzàd Softbank S.A. powzià∏ wiadomoÊç o zarejestrowaniu 12 paêdziernika 2000 r. przez Sàd Rejonowy dla m.st.

Warszawy Wydzia∏ XVI Gospodarczy Rejestrowy podwy˝szenia kapita∏u akcyjnego Internet Data Systems S.A., spó∏ki za-
le˝nej emitenta. Kapita∏ akcyjny IDS S.A. wynosi 302.500 z∏ i dzieli si´ na 30.250 akcji imiennych, o wartoÊci nominal-
nej 10 z∏ ka˝da. Softbank S.A. posiada 56% akcji i tyle samo g∏osów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy IDS S.A. 

20 paêdziernika 2000 r. 
Zarzàd Softbank S.A. informuje, ˝e od 23.12.1999 do 20.10.2000 r. Softbank S.A. podpisa∏ umowy z IBM Polska 

Sp. z o.o. o ∏àcznej wartoÊci 21.712.053 z∏, z których najwi´ksza na kwot´ 7.038.256 z∏ zosta∏a podpisana 20 paêdzier-
nika 2000 r. Przedmiotem umowy z 20 paêdziernika br. jest dostawa i instalacja sprz´tu komputerowego wraz z oprogra-
mowaniem oraz wykonanie us∏ug wdro˝eniowych i szkoleniowych dla jednej z polskich instytucji finansowych. 

Umowa przewiduje kary umowne w wysokoÊci do 10% wartoÊci brutto umowy. Zap∏ata kary umownej nie wy∏àcza
uprawnienia do dochodzenia roszczeƒ odszkodowawczych przekraczajàcych wysokoÊç tych kar. 

20 paêdziernika 2000 r. 
Zarzàd Softbank S.A. informuje, ˝e w dniu 20.10.2000 r. zosta∏o przekazane do GUS sprawozdanie F-01 o przychodach,

kosztach i wyniku finansowym oraz dzia∏alnoÊci inwestycyjnej za okres od poczàtku roku do koƒca III kwarta∏u 2000 r. 

Wybrane dane przekazane tym raportem przedstawiajà si´ nast´pujàco (w tysiàcach PLN): 

Przychody netto ze sprzeda˝y towarów i produktów 216.464
Zysk na dzia∏alnoÊci operacyjnej 40.087
Zysk brutto 44.548
Zysk netto 32.018

Informacja dodatkowa: 

1. Raport F-01 dla GUS sporzàdzono wed∏ug zasad podanych w ustawie o rachunkowoÊci. 

2. Realna stopa podatkowa za 9 miesi´cy 2000 r. wynios∏a 28,13%. 

3. Spó∏ka w III kwartale 2000 r. rozwiàza∏a rezerw´ na premi´ dla pracowników w wysokoÊci 1.456 tys. z∏.

Wyniki osiàgni´te przez Spó∏k´ po III kwarta∏ach 2000 r. stanowià realizacj´ za∏o˝eƒ bud˝etu sprzeda˝y i kosztów na
rok bie˝àcy.

20 paêdziernika 2000 r. 
Zarzàd Softbank S.A. informuje, ˝e od 23.12.1999 do 20.10.2000 r. Softbank S.A. podpisa∏ umowy z IBM Polska

Sp. z o.o. o ∏àcznej wartoÊci 21.712.053 z∏, z których najwi´ksza na kwot´ 7.038.256 z∏ zosta∏a podpisana 20 paêdzier-
nika 2000 r. Przedmiotem umowy z 20 paêdziernika br. jest dostawa i instalacja sprz´tu komputerowego wraz z oprogra-
mowaniem oraz wykonanie us∏ug wdro˝eniowych i szkoleniowych dla jednej z polskich instytucji finansowych. 

Umowa przewiduje kary umowne w wysokoÊci do 10% wartoÊci brutto umowy. Zap∏ata kary umownej nie wy∏àcza
uprawnienia do dochodzenia roszczeƒ odszkodowawczych przekraczajàcych wysokoÊç tych kar. 



23 paêdziernika 2000 r. 
Zarzàd Softbank S.A. informuje, ˝e 23 paêdziernika 2000 r. Spó∏ka podpisa∏a umow´ podwykonawczà z Hewlett-

Packard Polska Sp. z o.o., przedmiotem której jest sprzeda˝ rozwiàzaƒ informatycznych na potrzeby tworzenia infra-
struktury informatycznej w przedsi´wzi´ciu realizowanym w sektorze administracji publicznej. WartoÊç umowy netto
wynosi 36.321.333 z∏. Maksymalna ∏àczna odpowiedzialnoÊç Softbank S.A. z tytu∏u ponoszonych kar nie przekroczy
kwoty 1 mln USD. 

27 paêdziernika 2000 r. 
Zarzàd Spó∏ki poinformowa∏ o podpisaniu w dniu 26 paêdziernika 2000 r. umowy podwykonawczej z Hewlett-Packard

Polska Sp. z o.o. na dostaw´, instalacj´ i serwis sprz´tu komputerowego i oprogramowania dla jednej z polskich insty-
tucji finansowych. WartoÊç umowy netto wynosi 5.179.308 z∏otych. Umowa przewiduje kary umowne w wysokoÊci do 10%
wartoÊci brutto umowy. Zap∏ata kary umownej nie wy∏àcza uprawnienia do dochodzenia roszczeƒ odszkodowawczych prze-
kraczajàcych wysokoÊç tych kar. 

2 listopada 2000 r. 
W dniu 2 listopada 2000 r. Zarzàd Softbank S.A. dokona∏ analizy wyników Spó∏ki uzyskanych po trzech kwarta∏ach bie-

˝àcego roku. Stwierdzono, ˝e po 9 miesiàcach zarówno osiàgni´ty zysk, jak i przychody sà ni˝sze od zak∏adanych. Jedno-
czeÊnie analiza prognozy wyników czwartego kwarta∏u wykaza∏a istnienie zagro˝enia wykonania wczeÊniej opublikowanej
prognozy przychodów i zysku Spó∏ki w roku 2000 (patrz: informacja z 6.07.2000). Opierajàc si´ na dost´pnych danych
i analizach, Zarzàd Softbank S.A. podaje do publicznej wiadomoÊci korekt´ prognozy wyników finansowych na rok 2000. 

Przychody ze sprzeda˝y: Poprzednia prognoza 430 mln z∏. Obecna prognoza po korekcie 390 mln z∏ (spadek w sto-
sunku do poprzedniej prognozy o 9,3%).

Zysk netto: Poprzednia prognoza 59 mln z∏. Obecna prognoza po korekcie 48 mln z∏ (spadek w stosunku do poprzed-
niej prognozy o 18,6%). 

G∏ówne przyczyny korekty prognozy sprzeda˝y i zysku Spó∏ki sà nast´pujàce: 

1. trudniejsza od prognozowanej sytuacja rynkowa w sektorze bankowoÊci i finansów, w efekcie czego sprzeda˝ do
tego sektora b´dzie ni˝sza od oczekiwanej o oko∏o 45 mln z∏; 

2. wy˝sze od zak∏adanych koszty wchodzenia na nowy dla Spó∏ki rynek administracji publicznej, a w zwiàzku z tym
ni˝sze od planowanych mar˝e na zawartych kontraktach; 

3. spadek sprzeda˝y w sektorze bankowoÊci i finansów spowodowa∏ zmniejszenie uzyskanej mar˝y, a zatem osià-
gni´tych zysków; 

4. dokonane inwestycje w spó∏ki internetowe wp∏yn´∏y na pogorszenie cash-flow, wzrost kosztów finansowych Spó∏-
ki (spowodowane dodatkowo wi´kszymi od oczekiwanych ró˝nicami kursowymi) i obni˝enie w porównaniu z rokiem
1999 wielkoÊci przychodów finansowych.

Prognozowane wyniki oznaczajà wzrost sprzeda˝y Spó∏ki w roku 2000 w stosunku do roku 1999 o 22% oraz spadek
o oko∏o 8% zysku netto w stosunku do roku poprzedniego. 

Podstawowà zasadà przyj´tà podczas konstruowania prognozy by∏o za∏o˝enie, i˝ do prognozy sprzeda˝y przyjmuje si´
tylko dobrze zdefiniowane i wysoce prawdopodobne kontrakty (ju˝ podpisane lub b´dàce w fazie uzgodnieƒ i negocjacji
oraz te, które w ocenie Zarzàdu nale˝y uznaç za pewne w stopniu nie mniejszym ni˝ 80%). 

Prognoza zosta∏a sporzàdzona wy∏àcznie dla spó∏ki macierzystej Softbank S.A. i nie uwzgl´dnia wp∏ywów i kosztów
pozosta∏ych spó∏ek grupy Softbank S.A. Zatem przedstawiona prognoza nie jest prognozà grupy Softbank S.A., ani te˝
prognozà wyniku grupy po konsolidacji. 

Od strony kosztowej prognoza zosta∏a oparta na bie˝àcej realizacji bud˝etów przyj´tych w ramach spó∏ki. Bud˝et spó∏-
ki stanowi sum´ bud˝etów poszczególnych komórek organizacyjnych Softbank S.A. Bud˝ety powsta∏e w Softbank S.A.
mo˝na podzieliç na kilka nast´pujàcych grup: – bud˝ety jednostek produkcyjnych i rozwoju (poszczególne projekty infor-
matyczne – zastosowano tu klucz produktowy) – bud˝ety jednostek us∏ugowych (serwis techniczny, serwis oprogramowa-
nia, serwisy profesjonalne) – bud˝ety zwiàzane z realizacjà sprzeda˝y (pion sprzeda˝y, logistyka, marketing) – pozosta∏e
(administracja, w tym: dzia∏ prawny, ksi´gowoÊç i finanse, relacje inwestorskie i in.). 

Realizacja poszczególnych bud˝etów zale˝na jest od oceny przez poszczególne komórki organizacyjne wielkoÊci zaso-
bów niezb´dnych do wykonania planów i zadaƒ na rok 2000. 

W Softbank S.A. prowadzony jest sta∏y monitoring realizacji planów i bud˝etów, zarówno od strony kosztów jak i przy-
chodów. Kierujàcy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi spó∏ki sà na bie˝àco informowani o stanie realizacji pla-
nów i bud˝etów. JednoczeÊnie, co najmniej raz w miesiàcu, Zarzàd Softbank S.A. otrzymuje raporty dotyczàce wykonania
planów i bud˝etów wraz z uaktualnionà prognozà wykonania planów w danym roku kalendarzowym. Sprawozdanie takie
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zawiera te˝ komentarz dotyczàcy ewentualnych zagro˝eƒ w wykonaniu planu danego roku. Na tej podstawie – jeÊli zaj-
dzie taka koniecznoÊç – Zarzàd Spó∏ki mo˝e dokonaç korekty planu i prognozy wyników. Ewentualna zmiana prognozy
mo˝e zostaç dokonana, jeÊli wystàpià okolicznoÊci, mogàce mieç wp∏yw na zmian´ dowolnego elementu prognozy o co
najmniej 10%. 

JednoczeÊnie Zarzàd informuje, ˝e w zwiàzku z prowadzonymi obecnie dzia∏aniami zmierzajàcymi do konsolidacji
i przebudowy grupy Softbank, podanie w tym momencie dok∏adnej prognozy wartoÊci sprzeda˝y i zysku skonsolidowane-
go na rok 2000 dla ca∏ej grupy nie jest mo˝liwe. 

20 listopada 2000 r. 
Zarzàd Softbank S.A. informuje, ze 20 listopada 2000 r. Sawan Grupa Softbank S.A., spó∏ka zale˝na emitenta, jako

lider Konsorcjum podpisa∏a umow´ z PKO Bank Polski S.A. na kwot´ netto 11.340.000 z∏. Przedmiotem umowy jest wy-
konanie i wdro˝enie w PKO BP S.A. systemu informacji zarzàdczej, opartego o hurtowni´ danych wraz z systemem spra-
wozdawczoÊci obligatoryjnej do NBP. Realizacj´ umowy przewidziano do koƒca 2001 r. 

20 listopada 2000 r. 
Realizujàc postanowienia umów zawartych w dniu 3 lipca 2000 roku, opisanych szczegó∏owo w informacjach

z 4.07.2000 r. i 27.10.2000 r., Zarzàd Spó∏ki informuje, ˝e 20 listopada 2000 r. otrzyma∏ zaÊwiadczenie wystawione
przez Dom Maklerski Banku Zachodniego informujàce o przeniesieniu w∏asnoÊci 292.431 akcji MULTINET S.A. na SOFT-
BANK S.A. reprezentujàcych 35,012% kapita∏u akcyjnego spó∏ki MULTINET S.A. Aktualnie SOFTBANK S.A. posiada
677.130 akcji reprezentujàcych 81,072% kapita∏u akcyjnego MULTINET S.A. 

22 listopada 2000 r. 
W zwiàzku z otrzymaniem propozycji obj´cia stanowiska wiceprezesa ds. nadzoru w∏aÊcicielskiego w nowo tworzonej

spó∏ce Net2Net, majàcej skupiaç internetowe zasoby ISP nale˝àce do Softbank S.A., w dniu 21 listopada 2000 r. dyrek-
tor Filip Szandu∏a z∏o˝y∏ rezygnacj´ z funkcji cz∏onka Zarzàdu Softbank S.A. 

6 grudnia 2000 r.
Zarzàd Softbank S.A. informuje, ˝e dnia 6 grudnia 2000 r. Spó∏ka podpisa∏a dwa porozumienia z Computer Associa-

tes International Inc. (CA), na mocy których CA i Softbank S.A. zawiàza∏y partnerstwo strategiczne oraz powo∏ajà spó∏k´
akcyjnà, której poczàtkowy kapita∏ akcyjny wynosiç b´dzie 9.400.000 z∏otych. W spó∏ce tej CA obejmie 51% akcji, Soft-
bank S.A. 49% akcji. 

Spó∏ka ta rozwijaç b´dzie dzia∏alnoÊç w oparciu o model ASP, dostarczajàc klientom wybrane aplikacje oraz us∏ugi.
Po∏àczy wiodàce, nagradzane rozwiàzania informatyczne, us∏ugi oraz zdolnoÊci szkoleniowe i marketingowe CA z infra-
strukturà internetowà, wiedzà informatycznà, umiej´tnoÊciami integracji i lokalizacji rozwiàzaƒ Softbank S.A. 

Celem nowej firmy b´dzie dostarczenie oprogramowania za poÊrednictwem Internetu, tak aby pomóc klientom w roz-
wiàzywaniu ich najbardziej istotnych zagadnieƒ biznesowych. Joint venture dzia∏aç b´dzie przede wszystkim jako dostaw-
ca us∏ug internetowych dla przedsi´biorstw. Dodatkowo zaoferuje szerokà gam´ us∏ug z zakresu e-business i e-commer-
ce wykorzystujàc model ASP. Dzia∏alnoÊç Spó∏ki skoncentrowana zostanie na obszarze Polski, a w przysz∏oÊci Europy
Ârodkowowschodniej. 

Ponadto, na mocy podpisanego porozumienia CA i Softbank S.A. zobowiàza∏y si´ wspó∏pracowaç na obszarze Polski
i Europy Ârodkowowschodniej jako g∏ówni partnerzy strategiczni. Strony ÊciÊle wspó∏pracowaç b´dà ze sobà w zakresie
przysz∏ych projektów dotyczàcych tworzenia oprogramowania w tym regionie Europy. CA i Softbank S.A. zobowiàza∏y si´
udzielaç wzajemnie wsparcia technicznego w przysz∏ych projektach. 

Softbank S.A. otrzyma∏ status podmiotu uprzywilejowanego w odniesieniu do dzia∏alnoÊci CA na obszarze Polski i Eu-
ropy Ârodkowowschodniej. Dzi´ki temu Softbank S.A. uzyska∏ prawo pierwszeƒstwa we wspó∏pracy z CA w us∏ugach two-
rzenia programów u˝ytkowych oraz prawo do sprzeda˝y rozwiàzaƒ informatycznych CA na warunkach preferencyjnych. Sta-
tus podmiotu uprzywilejowanego nadaje Softbank S.A. prawo pierwszeƒstwa w wype∏nianiu zobowiàzaƒ handlowych CA
wobec klientów prowadzàcych dzia∏alnoÊç w Polsce i w Europie Ârodkowowschodniej. 

Zawarte w dniu dzisiejszym porozumienia stanowià realizacj´ postanowieƒ listu intencyjnego podpisanego przez CA
i Softbank S.A. 18 lipca 2000 r. 

7 grudnia 2000 r. 
Spó∏ka podpisa∏a umow´ z Bankiem Zachodnim S.A. na dostaw´ rozwiàzaƒ informatycznych o wartoÊci netto

14.122.328 z∏otych (USD 3.202.342). 
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8 grudnia 2000 r. 
Zarzàd Softbank S.A. informuje, ˝e 7 grudnia 2000 r. Spó∏ka zawar∏a umow´ podwykonawczà z IBM Polska Sp. z o.o.

na dostaw´ i instalacj´ sprz´tu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla jednej z polskich instytucji finansowych.
WartoÊç umowy netto wynosi 2.833.539,00 z∏. Umowa przewiduje kary umowne w wysokoÊci do 10% wartoÊci brutto
umowy. 

11 grudnia 2000 r. 
Zarzàd Softbank S.A. informuje, ˝e 11 grudnia 2000 r. Spó∏ka zawar∏a trzy umowy podwykonawcze z Hewlett-Packard

Sp. z o.o. na dostaw´ i instalacj´ sprz´tu komputerowego oraz oprogramowania dla jednej z polskich instytucji finanso-
wych. ¸àczna wartoÊç podpisanych umów wynosi netto 6.930.057 z∏. Umowy przewidujà kary umowne w wysokoÊci do
10% wartoÊci brutto umowy. 

12 grudnia 2000 r. 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Softbank S.A. na posiedzeniu w dniu 12 grudnia 2000 r. podj´∏o

nast´pujàce dwie uchwa∏y: 

Uchwa∏a Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SOFTBANK S.A. w sprawie: zmiany sk∏adu Zarzàdu podj´ta
w g∏osowaniu tajnym. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwo∏uje Pana Filipa Szandu∏´ ze sk∏adu Zarzà-
du SOFTBANK S.A. w zwiàzku ze z∏o˝onà rezygnacjà. 

Uchwa∏a Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SOFTBANK S.A. w sprawie: zmiany sk∏adu Zarzàdu podj´ta
w g∏osowaniu tajnym. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powo∏uje Pana Bohdana Aleksandra Garsteckie-
go w sk∏ad Zarzàdu SOFTBANK S.A. 

13 grudnia 2000 r. 
Spó∏ka poinformowa∏a, ˝e 12 grudnia 2000 r. podpisa∏a umow´ z Centralnym Zarzàdem Poczty Polskiej na dostaw´

rozwiàzaƒ informatycznych o wartoÊci netto 2.701.963 z∏otych.

14 grudnia 2000 r. 
Zarzàd SOFTBANK S.A. informuje, ˝e dnia 13 grudnia 2000 roku otrzyma∏ zawiadomienie o zamianie 263.470 obli-

gacji zamiennych serii C na akcje serii P SOFTBANK S.A.

Zarzàd SOFTBANK S.A. oÊwiadcza, ˝e stosownie do zapisów prospektu emisyjnego sporzàdzonego dnia 4 wrzeÊnia
2000 r. i w terminach tam˝e okreÊlonych, b´dzie sukcesywnie sk∏ada∏ do rejestru handlowego Spó∏ki zg∏oszenia podwy˝-
szenia kapita∏u akcyjnego.

Jedna obligacja serii C zamienna jest na dwie akcje serii P. Akcjom tym przys∏ugiwaç b´dà takie same prawa jak innym
akcjom wyemitowanym przez Spó∏k´ i znajdujàcym si´ w obrocie na Gie∏dzie Papierów WartoÊciowych w Warszawie S.A. 

20 grudnia 2000 r. 
W dniu 19 grudnia 2000 r. Spó∏ka zawar∏a umow´ podwykonawczà z Hewlett-Packard Sp. z o.o. na dostaw´ i insta-

lacj´ sprz´tu komputerowego oraz oprogramowania dla jednej z polskich instytucji finansowych. WartoÊç umowy netto
wynosi 8.197.681 z∏. Umowa przewiduje kary umowne w wysokoÊci do 10% wartoÊci brutto umowy.

20 grudnia 2000 r. 
Zarzàd Softbank S.A. informuje, ˝e udzieli∏ spó∏ce TeleDanmark Internet wy∏àcznoÊci na negocjacje w sprawie inwe-

stycji kapita∏owej i wspó∏pracy strategicznej w zakresie rozwoju spó∏ek ISP operujàcych w ramach Grupy Softbank S.A. 

20 grudnia 2000 r. 
Po rozpatrzeniu prognozy wyników Spó∏ki za rok 2000 i uwzgl´dnieniu, ˝e wyniki IV kwarta∏u br. b´dà gorsze od ocze-

kiwanych i wczeÊniej planowanych (patrz: wiadomoÊç z 2.11.2000), Zarzàd Softbank S.A. przyjmuje, i˝ ró˝nica w stosun-
ku do prognozowanego rocznego zysku netto (48 mln z∏) mo˝e przekroczyç 10%, natomiast zak∏adany poziom sprzeda˝y
(390 mln z∏) nie powinien ulec istotnej zmianie. 

Zmiana prognozy jest spowodowana przesuni´ciem na I kwarta∏ 2001 r. realizacji kontraktów z wysokim poziomem
uzyskiwanej mar˝y. Przed∏u˝eniu uleg∏y tak˝e negocjacje prowadzone przez Spó∏k´, dotyczàce sprzeda˝y cz´Êci udzia∏ów
w spó∏kach ISP. 
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Podstawowà zasadà przyj´tà podczas konstruowania prognozy by∏o za∏o˝enie, i˝ do prognozy sprzeda˝y przyjmuje si´
tylko dobrze zdefiniowane i wysoce prawdopodobne kontrakty (ju˝ podpisane lub b´dàce w fazie uzgodnieƒ i negocjacji
oraz te, które w ocenie Zarzàdu nale˝y uznaç za pewne w stopniu nie mniejszym ni˝ 80%). 

Prognoza zosta∏a sporzàdzona wy∏àcznie dla spó∏ki macierzystej Softbank S.A. i nie uwzgl´dnia wp∏ywów i kosztów
pozosta∏ych spó∏ek grupy Softbank S.A. Zatem przedstawiona prognoza nie jest prognozà grupy Softbank S.A. ani te˝
prognozà wyniku grupy po konsolidacji. 

Od strony kosztowej prognoza zosta∏a oparta na bie˝àcej realizacji bud˝etów przyj´tych w ramach spó∏ki. Bud˝et spó∏-
ki stanowi sum´ bud˝etów poszczególnych komórek organizacyjnych Softbank S.A. Bud˝ety powsta∏e w Softbank S.A.
mo˝na podzieliç na kilka nast´pujàcych grup: 

• bud˝ety jednostek produkcyjnych i rozwoju (poszczególne projekty informatyczne – zastosowano tu klucz produktowy), 

• bud˝ety jednostek us∏ugowych (serwis techniczny, serwis oprogramowania, serwisy profesjonalne),

• bud˝ety zwiàzane z realizacjà sprzeda˝y (pion sprzeda˝y, logistyka, marketing),

• pozosta∏e (administracja, w tym: dzia∏ prawny, ksi´gowoÊç i finanse, relacje inwestorskie i in.).

Realizacja poszczególnych bud˝etów zale˝na jest od oceny przez poszczególne komórki organizacyjne wielkoÊci zaso-
bów niezb´dnych do wykonania planów i zadaƒ na rok 2000. 

W Softbank S.A. prowadzony jest sta∏y monitoring realizacji planów i bud˝etów, zarówno od strony kosztów jak i przy-
chodów. Kierujàcy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi spó∏ki sà na bie˝àco informowani o stanie realizacji pla-
nów i bud˝etów.

JednoczeÊnie, co najmniej raz w miesiàcu, Zarzàd Softbank S.A. otrzymuje raporty dotyczàce wykonania planów i bu-
d˝etów wraz z uaktualnionà prognozà wykonania planów w danym roku kalendarzowym. Sprawozdanie takie zawiera te˝
komentarz dotyczàcy ewentualnych zagro˝eƒ w wykonaniu planu danego roku. Na tej podstawie – jeÊli zajdzie taka ko-
niecznoÊç – Zarzàd spó∏ki mo˝e dokonaç korekty planu i prognozy wyników. 

Ewentualna zmiana prognozy mo˝e zostaç dokonana, jeÊli wystàpià okolicznoÊci, mogàce mieç wp∏yw na zmian´ do-
wolnego elementu prognozy o co najmniej 10%. 

21 grudnia 2000 r. 
Spó∏ka powzi´∏a wiadomoÊç, ˝e w dniu 18 grudnia 2000 roku, Sàd Rejonowy w Gdaƒsku XII Wydzia∏ Gospodarczy Re-

jestrowy, dokona∏ rejestracji podwy˝szenia kapita∏u zak∏adowego spó∏ki zale˝nej Softbank S.A. dzia∏ajàcej pod firmà 
SOFTBANK Serwis Sp. z o.o., z siedzibà w Gdaƒsku.

Po podwy˝szeniu kapita∏ zak∏adowy spó∏ki SOFTBANK Serwis Sp. z o.o. wynosi 10.854.500 z∏ i dzieli si´ na 108.545
udzia∏ów o wartoÊci 100 z∏ ka˝dy. Jedynym wspólnikiem SOFTBANK Serwis Sp. z o.o. jest Softbank S.A. Ogólna liczba
g∏osów po zarejestrowaniu podwy˝szonego kapita∏u zak∏adowego SOFTBANK Serwis Sp. z o.o., wynikajàca ze wszystkich
utworzonych udzia∏ów, wynosi 108.545 g∏osów.

Softbank S.A. w poczet kapita∏u zak∏adowego SOFTBANK Serwis Sp. z o.o. wniós∏ aktywa w formie aportu o wartoÊci
ewidencyjnej w ksi´gach rachunkowych Softbank S.A. wynoszàcej 1.383.112,17 z∏.

Wnoszone aktywa zostanà ujawnione w ksi´gach rachunkowych SOFTBANK Serwis Sp. z o.o., zgodnie z metodà ksi´-
gowo-rynkowà, w wysokoÊci 1.425.189,00 z∏, wed∏ug stanu na dzieƒ 31 grudnia 2000 roku (patrz równie˝ wiadomoÊç
z 8.12.2000). 

27 grudnia 2000 r. 
Zarzàd Softbank S.A. informuje, ˝e otrzyma∏ zawiadomienie o zamianie 343.774 obligacji zamiennych serii C na ak-

cje serii P Softbank S.A. Nadto dnia 27 grudnia 2000 r. spó∏ka zawar∏a m.in. z CA IB Securities S.A. stosownà umow´
powierniczà. Zarzàd Softbank S.A. oÊwiadcza, ˝e stosownie do zapisów prospektu emisyjnego sporzàdzonego dnia 4
wrzeÊnia 2000 r. i w terminach tam˝e okreÊlonych, b´dzie sukcesywnie sk∏ada∏ do rejestru handlowego Spó∏ki zg∏osze-
nia podwy˝szenia kapita∏u akcyjnego. Jedna obligacja serii C zamienna jest na dwie akcje serii P. Akcjom tym przys∏ugi-
waç b´dà takie same prawa jak innym akcjom wyemitowanym przez Spó∏k´ i znajdujàcym si´ w obrocie na Gie∏dzie Pa-
pierów WartoÊciowych w Warszawie S.A. 

27 grudnia 2000 r. 
The Bank of New York zmniejszy∏ stan posiadania akcji SOFTBANK S.A. Aktualnie The Bank of New York posiada

akcje uprawniajàce do 3.027.605 g∏osów na Walnym Zgromadzeniu Spó∏ki, co stanowi ∏àcznie 18,89% ogólnej liczby
g∏osów. 
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2 stycznia 2001 r. 
Zarzàd Softbank S.A. powzià∏ wiadomoÊç, i˝ 28.12.2000 r. Prokom Software S.A. z siedzibà w Warszawie, Al. Jero-

zolimskie 65/79, zby∏ 1.550.000 akcji Softbank S.A. i w wyniku tej transakcji aktualnie posiada 53.000 akcji Softbank
S.A., co stanowi 0,33% kapita∏u akcyjnego i uprawnia do 0,33% g∏osów na WZA. Przed zbyciem Prokom Software S.A.
posiada∏ 1.603.000 akcji Softbank S.A., co stanowi∏o 9,99% kapita∏u akcyjnego i uprawnia∏o do 9,99% g∏osów na WZA. 

3 stycznia 2001 r. 
Zarzàd Softbank S.A. powzià∏ nast´pujàce dwie wiadomoÊci dotyczàce posiadania akcji Softbank S.A. przez 

Powszechny Bank Kredytowy S.A. w Warszawie i podmiot zale˝ny PBK Inwestycje S.A.: 

1) wiadomoÊç wczeÊniejsza:

Powszechny Bank Kredytowy S.A. w Warszawie wraz z podmiotem zale˝nym PBK Inwestycje S.A. posiada 1.582.700
akcji Softbank S.A., stanowiàcych 9,87% kapita∏u akcyjnego oraz uprawniajàcych do wykonania 1.582.700 g∏osów, 
stanowiàcych 9,87% ogólnej liczby g∏osów na WZA Softbank S.A. 

2) wiadomoÊç póêniejsza:

Powszechny Bank Kredytowy S.A. w Warszawie wraz z podmiotem zale˝nym PBK Inwestycje S.A. posiada 32.700 ak-
cji Softbank S.A., co stanowi 0,20% kapita∏u akcyjnego Softbank S.A. i uprawnia do wykonywania 32.700 g∏osów, sta-
nowiàcych 0,20% ogólnej liczby g∏osów na WZA Softbank. 

3 stycznia 2001 r. 
Zarzàd Softbank S.A. powzià∏ wiadomoÊç, i˝ 2 stycznia 2001 r. Prokom Software S.A. z siedzibà w Warszawie, Al.

Jerozolimskie 65/79, naby∏ 1.550.000 akcji Softbank S.A. i w wyniku tej transakcji aktualnie posiada 1.603.000 ak-
cji Softbank S.A., co stanowi 9,99% kapita∏u akcyjnego i uprawnia do 9,99% g∏osów na WZA. Przed transakcjà kupna
Prokom Software S.A. posiada∏ 53.000 akcji Softbank S.A., co stanowi∏o 0,33% kapita∏u akcyjnego i uprawnia∏o do
0,33% g∏osów na WZA. 

11 stycznia 2001 r. 
Zarzàd Softbank S.A. otrzyma∏ postanowienie Sàdu Rejonowego dla m.st. Warszawy z dnia 29 grudnia 2000 r., na

mocy którego zosta∏o zarejestrowane podwy˝szenie kapita∏u akcyjnego Spó∏ki. Aktualnie kapita∏ akcyjny Softbank S.A.
wynosi 16.557.540 z∏ i dzieli si´ na 16.557.540 akcji o wartoÊci nominalnej 1 z∏oty ka˝da. Jedna akcja uprawnia do jed-
nego g∏osu na Walnym Zgromadzeniu. Podwy˝szenie kapita∏u akcyjnego nastàpi∏o na skutek zamiany 263.470 obligacji
serii C na 526.940 akcji serii P. Do zamiany na akcje pozosta∏o jeszcze 39.186 obligacji serii C.

Tym samym postanowieniem Sàd wykreÊli∏ ze sk∏adu Zarzàdu Spó∏ki p. Filipa Makarego Szandu∏´ i wpisa∏ p. Bohda-
na Aleksandra Garsteckiego. 

15 stycznia 2001 r. 
Zarzàd Softbank S.A. poinformowa∏, ˝e otrzyma∏ postanowienie Sàdu Rejonowego dla m.st. Warszawy z dnia 10 stycz-

nia 2001 r., na mocy którego zosta∏o zarejestrowane podwy˝szenie kapita∏u akcyjnego Spó∏ki. Aktualnie kapita∏ akcyjny
Softbank S.A. wynosi 17.245.082 z∏ i dzieli si´ na 17.245.082 akcji o wartoÊci nominalnej 1 z∏oty ka˝da. Jedna akcja
uprawnia do jednego g∏osu na Walnym Zgromadzeniu. 

Podwy˝szenie kapita∏u akcyjnego nastàpi∏o na skutek zamiany 343.771 obligacji serii C na 687.542 akcji serii P. Do
zamiany na akcje pozosta∏o jeszcze 52.415 obligacji serii C.

16 stycznia 2001 r. 
Zarzàd Spó∏ki poinformowa∏ o otrzymaniu wiadomoÊci, i˝ w zwiàzku z podwy˝szeniem kapita∏u akcyjnego Softbank S.A.,

The Bank of New York zmniejszy∏ stan posiadania akcji Softbank S.A. Aktualnie The Bank of New York posiada akcje upraw-
niajàce do 2.829.205 g∏osów na Walnym Zgromadzeniu Spó∏ki, co stanowi ∏àcznie 16,4% ogólnej liczby g∏osów.

29 stycznia 2001 r. 
Softbank S.A. udzieli∏ por´czenia wekslowego do kwoty 2.278.000 z∏ na rzecz spó∏ki zale˝nej emitenta PIK-NET Sie-

ci Rozleg∏e Sp. z o.o. z siedzibà w Gliwicach, w zwiàzku z zaciàgni´ciem przez t´ spó∏k´ kredytu.
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3. INFORMACJE O ZDARZENIACH POWSTA¸YCH PO DACIE 
AKTUALIZACJI PROSPEKTU (PO DNIU 31 STYCZNIA 2001 R.)

1 lutego 2001 r. 
Zarzàd Softbank S.A. informuje, ˝e 31.01.2001 r. podjà∏ uchwa∏´ o umorzeniu 20.030 obligacji serii A zamiennych

na Akcje zwyk∏e na okaziciela serii O. W wykonaniu tej uchwa∏y, dnia 1.02.2001 r. Spó∏ka podpisa∏a umow´ z CA IB 
Financial Advisers Sp. z o.o. na wykup obligacji serii A. Obligacje te zosta∏y umorzone w dniu podpisania umowy, czyli
w dniu 1 lutego 2001 r. 

Zarzàd Softbank S.A. oÊwiadcza, ˝e niezw∏ocznie wystàpi do KPWiG z wnioskiem o stwierdzenie wygaÊni´cia decyzji
KPWiG z dnia 22.10.1999 oznaczonej nr DSP1-411-20/99-78/99 – o dopuszczeniu do publicznego obrotu 200.300 
Akcji zwyk∏ych na okaziciela serii O przeznaczonych do obj´cia przez posiadaczy 20.030 obligacji zamiennych serii A.

5 lutego 2001 r. 
Zarzàd Softbank S.A. informuje, ˝e w dniu 5.02.2001 r. zosta∏o przekazane do GUS sprawozdanie F-01 o przychodach,

kosztach i wyniku finansowym oraz dzia∏alnoÊci inwestycyjnej za okres od poczàtku roku do koƒca IV kwarta∏u 2000 r. 

Wybrane dane przekazane tym raportem przedstawiajà si´ nast´pujàco:

w tys. z∏

Przychody netto ze sprzeda˝y towarów i produktów 391.551
Zysk na dzia∏alnoÊci operacyjnej 51.514
Zysk brutto 57.396

Zysk netto 40.284

Informacja dodatkowa:

1) Raport F-01 dla GUS sporzàdzono wed∏ug zasad podanych w ustawie o rachunkowoÊci z 29.09.1994 (Dz.U. 
Nr 121 poz. 591).

2) Realna stopa podatkowa za 12 miesi´cy 2000 r. wynios∏a 29,8%.

3) Spó∏ka w IV kwartale 2000 r. zawiàza∏a rezerwy na nale˝noÊci w wysokoÊci 355 tys. z∏ oraz na zobowiàzania w wy-
sokoÊci 478 tys. z∏.

4) Ni˝sze od oczekiwanych wyniki finansowe uzyskane przez Spó∏k´ w 2000 roku spowodowane by∏y trudnà sytuacjà
rynkowà w sektorze IT wynikajàcà z: 

• nasycenia rynku, zwiàzanà z przygotowaniami do tzw. problemu roku 2000, 

• spowolnienia wzrostu gospodarczego w Polsce, 

• wy˝szymi od spodziewanych kosztami wejÊcia na nowy rynek administracji publicznej oraz restrukturyzacjà i in-
westycjami w Grup´ Softbank, 

• przed∏u˝ajàcymi si´ negocjacjami w sprawie wyboru systemu informatycznego dla PKO BP S.A. 

13 lutego 2001 r. 
Zarzàd Softbank S.A. zawiadamia, ˝e dnia 12 lutego 2001 r. Spó∏ka podpisa∏a z TDC Internet A/S, której 100% w∏a-

Êcicielem jest TeleDanmark A/S, umow´ zbycia akcji i umow´ akcjonariuszy. Na mocy pierwszej umowy Softbank S.A.
sprzeda TDC Internet A/S 51% akcji spó∏ki Net2Net S.A. za ∏àcznà kwot´ 23 mln EURO. 

Umowa przewiduje nast´pujàce warunki zawieszajàce jej wejÊcie w ˝ycie:

–  uzyskanie niezb´dnych zgód z Urz´du Ochrony Konkurencji i Konsumentów;

–  z∏o˝enie do sàdu rejestrowego spó∏ki Net2Net wniosku o rejestracj´ uzgodnionych zmian w statucie spó∏ki Net2Net;

–  dokonanie przez Softbank S.A. zakupu wszystkich udzia∏ów/akcji nast´pujàcych spó∏ek: Polska OnLine Holding
S.A., IDS S.A., PDI Sp. z o.o. Polbox Sp. z o.o. Multinet S.A., Pik-Net Sieci Rozleg∏e Sp. z o.o.;

–  z∏o˝enie przez Softbank S.A. na rzecz TDC Internet A/S oÊwiadczeƒ okreÊlonych w umowie z zapewnieniem, i˝ sà
one rzetelne i prawdziwe;

–  z∏o˝enie oÊwiadczenia o przejÊciu w∏asnoÊci akcji;

–  wyznaczenie przedstawicieli stron w Zarzàdzie i Radzie Nadzorczej Net2Net. 

Umowa akcjonariuszy przewiduje, ˝e poczàwszy od 18 miesiàca od dnia zawarcia umowy TDC Internet A/S posiadaç
b´dzie opcj´ nabycia dalszych 24% akcji spó∏ki Net2Net S.A., a w przypadku nieskorzystania przez TDC Internet A/S z tej
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opcji – po 23. miesiàcach Softbank S.A. posiadaç b´dzie opcj´ zbycia 24% akcji Net2Net S.A. na rzecz TDC Internet
A/S za cen´ 63 mln z∏otych. Na podstawie umowy akcjonariuszy TDC Internet A/C i Softbank S.A. udzieli∏y sobie klau-
zuli najwy˝szego uprzywilejowania w kontaktach handlowych. 

Informacja dodatkowa: 

–  Sprzeda˝ pozosta∏ych 25% akcji mo˝e nastàpiç w okresie poczàwszy od 30 czerwca 2003 r. do 31 grudnia 2005 r.
w wyniku opcji “put” dla Softbank S.A. po cenie rynkowej lub w formie oferty publicznej (IPO).

–  Ca∏y sk∏ad kadry zarzàdzajàcej spó∏ki Net2Net S.A. b´dzie wybierany i oceniany zarówno przez Softbank, jak i Te-
leDanmark.

–  Przed zawarciem transakcji strony uzgodni∏y d∏ugofalowà strategi´ oraz sposób wspó∏pracy. 

Duƒska firma TDC (TeleDanmark) jest znaczàcym europejskim dostawcà rozwiàzaƒ telekomunikacyjnych. W ramach
TDC dzia∏a pi´ç firm: TeleDanmark, TDC Mobile International A/S, TDC Internet A/S, TDC Cable TV A/S i TDC Directo-
ries A/S. TDC jest g∏ównym operatorem telekomunikacyjnym w Danii. Firma posiada znaczne udzia∏y w wielu skandynaw-
skich i europejskich firmach telekomunikacyjnych. TDC zosta∏o sprywatyzowane w 1994 r. Obecnie 41,6% akcji nale˝y
do SBC Communications, pozosta∏e nale˝à do indywidualnych i instytucjonalnych akcjonariuszy na ca∏ym Êwiecie. Spó∏-
ka TeleDanmark A/S jest notowana na gie∏dzie w Kopenhadze i w Nowym Jorku. 

Net2Net S.A. jest spó∏kà zale˝nà Softbank S.A., majàcà konsolidowaç dzia∏alnoÊç internetowà w zakresie ISP (Inter-
net Service Provider), czyli dost´pu do Internetu oraz innych us∏ug dodanych. Net2Net S.A. b´dzie skupiaç nast´pujàce
spó∏ki nale˝àce obecnie do Grupy Softbank: IDS S.A., Multinet S.A., Polbox Sp. z o.o., Pik-Net Sieci Rozleg∏e Sp. z o.o.,
Polska OnLine Holding S.A., PDI Sp. z o.o. 

Softbank S.A. istnieje od 1989 r. Spó∏ka koncentruje si´ na dostarczaniu rozwiàzaƒ informatycznych i biznesowych
dla administracji publicznej, sektora bankowego i ubezpieczeniowego. Jest tak˝e dostawcà us∏ug internetowych ISP i ASP
oraz w∏aÊcicielem portalu finansowego expander.pl. Od czerwca 1998 r. Softbank S.A. jest notowany na rynku podsta-
wowym Warszawskiej Gie∏dy Papierów WartoÊciowych. Grupa Softbank zatrudnia ponad 1100 pracowników. 12 lutego
2001 r. Zarzàd Softbank S.A. informuje, ˝e dnia 11 lutego 2001 r. Spó∏ka podpisa∏a dwie umowy zbycia.

Pierwsza umowa dotyczy zbycia wszystkich posiadanych przez Softbank S.A. akcji w spó∏kach: Polska OnLine Holding
S.A., IDS S.A. i Multinet S.A. Nabywcà jest spó∏ka Net2Net S.A. z siedzibà w Warszawie, nale˝àca w 100% do Softbank
S.A. Transakcja, której wartoÊç wynosi 79.868.319,09 z∏ zostanie przeprowadzona za poÊrednictwem Domu Maklerskie-
go SUR5.Net SA z siedzibà w Warszawie. Druga umowa dotyczy zbycia wszystkich posiadanych przez Softbank S.A. udzia-
∏ów w spó∏kach: PDI Sp. z o.o., Polbox Sp. z o.o., Pik-Net Sieci Rozleg∏e Sp. z o.o. Nabywcà jest spó∏ka Net2Net S.A.
z siedzibà w Warszawie, nale˝àca w 100% do Softbank S.A. WartoÊç transakcji wynosi 73.845.177,49 z∏. 

13 lutego 2001 r. 
Zarzàd Softbank S.A. podaje do publicznej wiadomoÊci prognoz´ wyników finansowych na rok 2001: 

Przychody ze sprzeda˝y 490 mln z∏

Zysk netto 52 mln z∏ 

WielkoÊç za∏o˝onych wyników finansowych Softbank S.A. zwiàzana jest z realizacjà przyj´tej przez Zarzàd strategii roz-
woju Spó∏ki.

Podstawowà zasadà przyj´tà podczas konstruowania prognozy by∏o za∏o˝enie, i˝ do prognozy sprzeda˝y przyjmuje si´
tylko dobrze zdefiniowane i wysoce prawdopodobne kontrakty. 

Prognoza zosta∏a sporzàdzona wy∏àcznie dla spó∏ki macierzystej Softbank S.A. i nie uwzgl´dnia wp∏ywów i kosztów
pozosta∏ych spó∏ek grupy Softbank S.A. Zatem przedstawiona prognoza nie jest prognozà Grupy Softbank ani te˝ progno-
zà wyniku grupy po konsolidacji. 

Od strony kosztowej prognoza zosta∏a oparta na bie˝àcej realizacji bud˝etów przyj´tych w ramach spó∏ki. Bud˝et spó∏-
ki stanowi sum´ bud˝etów poszczególnych komórek organizacyjnych Softbank S.A. Bud˝ety powsta∏e w Softbank S.A.
mo˝na podzieliç na kilka nast´pujàcych grup: 

– bud˝ety jednostek produkcyjnych i rozwoju (poszczególne projekty informatyczne – zastosowano tu klucz produktowy),

– bud˝ety jednostek us∏ugowych (serwis techniczny, serwis oprogramowania, serwisy profesjonalne),

– bud˝ety zwiàzane z realizacjà sprzeda˝y (pion sprzeda˝y, logistyka, marketing),

– pozosta∏e (administracja, w tym: dzia∏ prawny, ksi´gowoÊç i finanse, relacje inwestorskie i in.). 

Realizacja poszczególnych bud˝etów zale˝na jest od oceny przez poszczególne komórki organizacyjne wielkoÊci zaso-
bów niezb´dnych do wykonania planów i zadaƒ na rok 2001. 
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W Softbank S.A. prowadzony jest sta∏y monitoring realizacji planów i bud˝etów, zarówno od strony kosztów, jak i przy-
chodów. Kierujàcy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi spó∏ki sà na bie˝àco informowani o stanie realizacji pla-
nów i bud˝etów.

JednoczeÊnie, co najmniej raz w miesiàcu, Zarzàd Softbank S.A. otrzymuje raporty dotyczàce wykonania planów i bu-
d˝etów wraz z uaktualnionà prognozà wykonania planów w danym roku kalendarzowym. Sprawozdanie takie zawiera te˝
komentarz dotyczàcy ewentualnych zagro˝eƒ w wykonaniu planu danego roku. Na tej podstawie – jeÊli zajdzie taka ko-
niecznoÊç – Zarzàd spó∏ki mo˝e dokonaç korekty planu i prognozy wyników. Ewentualna zmiana prognozy mo˝e zostaç
dokonana, jeÊli wystàpià okolicznoÊci, mogàce mieç wp∏yw na zmian´ dowolnego elementu prognozy o co najmniej 10%. 

15 lutego 2001 r. 
W zwiàzku z podpisaniem w dniu 11 lutego 2001 r. przez Softbank S.A. dwóch umów zbycia znacznych aktywów, Za-

rzàd podaje informacje uzupe∏niajàce do raportu bie˝àcego z dnia 12.02.2001 r. 

Re: Pkt 1 – (par. 4 ust. 1 RRM).

Podmiot nabywajàcy: Net2Net S.A. z siedzibà w Warszawie.

Podmiot zbywajàcy: Softbank S.A. 

Pkt 2 – (podstawowe dane o nabywcy lub o zbywajàcym).

Nabywca:

Net2Net S.A. jest spó∏kà zale˝nà Softbank S.A., majàcà konsolidowaç dzia∏alnoÊç internetowà w zakresie ISP (Inter-
net Service Provider), czyli dost´pu do Internetu oraz innych us∏ug dodanych. Net2Net S.A. b´dzie skupiaç nast´pujàce
spó∏ki, nale˝àce obecnie do Grupy Softbank: IDS S.A., Multinet S.A., Polska OnLine Holding S.A., Polbox Sp. z o.o., Pik-
Net Sieci Rozleg∏e Sp. z o.o., PDI Sp. z o.o.

Net2Net S.A. b´dzie jednà z trzech wiodàcych firm ISP w Polsce, Êwiadczàcych us∏ugi dost´pu do Internetu i komu-
nikacji IP, hostingu, ASP, tworzenia portali oraz vortali, a tak˝e rozwiàzaƒ dla segmentów przedsi´biorstw, profesjonali-
stów i u˝ytkowników prywatnych.

Zbywajàcy:

Softbank S.A. 

Pkt 3 – 11 lutego 2001, sprzeda˝. 

Pkt 4 – Zbyte aktywa obejmujà 100% udzia∏ów w spó∏kach: Polbox Sp. z o.o., Pik-Net Sieci Rozleg∏e Sp. z o.o., PDI
Sp. z o.o. oraz 100% akcji w spó∏kach: IDS S.A., Multinet S.A., Polska OnLine Holding S.A. 

Pkt 5 – Cena: 79.868.319,09 z∏ dotyczy pierwszej umowy zbycia wszystkich posiadanych przez Softbank S.A. akcji
w spó∏kach: Polska OnLine Holding S.A., IDS S.A. i Multinet S.A. na rzecz spó∏ki Net2Net S.A. Transakcja zostanie prze-
prowadzona za poÊrednictwem Domu Maklerskiego SUR5.Net S.A. z siedzibà w Warszawie. 

73.845.177,49 z∏ dotyczy drugiej umowy zbycia wszystkich posiadanych przez Softbank S.A. udzia∏ów w spó∏kach:
PDI Sp. z o.o., Polbox Sp. z o.o., Pik-Net Sieci Rozleg∏e Sp. z o.o. na rzecz spó∏ki Net2Net S.A. 

WartoÊç ewidencyjna w ksi´gach rachunkowych:

Na dzieƒ 31 grudnia 2000 roku wartoÊç ewidencyjna w ksi´gach Softbank S.A. sprzedawanych udzia∏ów w spó∏kach
Polska OnLine Holding S.A., IDS S.A. i Multinet S.A. wynosi∏a razem 72.003.399,1 z∏.

Na dzieƒ 31 grudnia 2000 roku wartoÊç ewidencyjna w ksi´gach Softbank S.A. sprzedawanych udzia∏ów w spó∏kach
PDI Sp. z o.o., Polbox Sp. z o.o., Pik-Net Sieci Rozleg∏e Sp. z o.o. wynosi∏a razem 62.802.328,4 z∏. Poniewa˝ emitent
nie ma jeszcze zamkni´tych ksiàg rachunkowych za miesiàce styczeƒ i luty 2001 r., dlatego te˝ nie mo˝na podaç pe∏nej
wartoÊci ewidencyjnej zakupu udzia∏ów/akcji w spó∏kach, które wesz∏y w sk∏ad Net2Net S.A. Przewidywana dodatkowa
wartoÊç ewidencyjna sprzedanych udzia∏ów/akcji wyniesie oko∏o 18.907 tys. z∏. 

Pkt 6 – Spó∏ka Net2Net S.A. zale˝na od emitenta, Softbank S.A. posiada∏ 100% akcji Net2Net S.A. 

Pkt 7 – èród∏o finansowania nabytych aktywów – Êrodki powsta∏e w wyniku podniesienia kapita∏u zak∏adowego Net2Net S.A. 

Pkt 8 – nie dotyczy. 

Pkt 9 – Softbank S.A. przed zbyciem posiada∏ 100% udzia∏ów/akcji w ka˝dej ze spó∏ek opisanych w punkcie 4 i tyle
samo g∏osów na zgromadzeniach wspólników bàdê walnych zgromadzeniach akcjonariuszy tych spó∏ek. 

WartoÊç nominalna aktywów –  9.503.670 z∏. 

Dla Softbank S.A. udzia∏ w spó∏kach zbywanych mia∏ charakter lokaty krótkoterminowej.

Dla Net2Net S.A. charakter nabytych aktywów mo˝na uznaç za lokat´ d∏ugotermionowà. 

Pkt 10 – Net2Net S.A. jest spó∏kà zale˝nà Softbank S.A., w której emitent posiada 100% akcji.



1 marca 2001 r. 
Zarzàd Softbank S.A. informuje, ˝e otrzyma∏ zawiadomienie o zamianie 32.415 obligacji zamiennych serii C na akcje

serii P Softbank S.A. Zarzàd Softbank S.A. oÊwiadcza, ˝e stosownie do zapisów prospektu emisyjnego sporzàdzonego
dnia 4 wrzeÊnia 2000 r. i w terminach tam˝e okreÊlonych, z∏o˝y do rejestru handlowego Spó∏ki zg∏oszenia podwy˝sze-
nia kapita∏u akcyjnego. Jedna obligacja serii C zamienna jest na dwie akcje serii P. Akcjom tym przys∏ugiwaç b´dà takie
same prawa jak innym akcjom wyemitowanym przez Spó∏k´ i znajdujàcym si´ w obrocie na Gie∏dzie Papierów WartoÊcio-
wych w Warszawie S.A.

2 marca 2001 r. 
Zarzàd SOFTBANK S.A. informuje, ˝e dnia 2 marca 2001 r. otrzyma∏ wiadomoÊç o zmniejszeniu przez The Bank of

New York stanu posiadania akcji Softbank S.A. Aktualnie The Bank of New York posiada akcje uprawniajàce do
2,488,796 g∏osów na walnym zgromadzeniu Spó∏ki, co stanowi ∏àcznie 14,43% ogólnej liczby g∏osów. 

2 marca 2001 r. 
Zarzàd Softbank S.A. zosta∏ poinformowany, ˝e Zarzàd Gie∏dy postanowi∏ wprowadziç z dniem 9 marca 2001 r. w try-

bie zwyk∏ym do obrotu gie∏dowego na rynku podstawowym 1.214.482 akcje zwyk∏e na okaziciela serii P Softbank S.A.
o wartoÊci nominalnej 1 z∏ ka˝da, oznaczone przez KDPW kodem PLSOFTB00024, pod warunkiem dokonania przez 
KDPW w dniu 9 marca 2001 r. po∏àczenia tych akcji z akcjami spó∏ki notowanymi na gie∏dzie i oznaczonymi kodem 
PLSOFTB00016.  

5 marca 2001 r. 
Zarzàd Softbank S.A. informuje, ˝e w dniu 5 marca 2001 r. Spó∏ka podpisa∏a umow´ z Centralnym Zarzàdem Pocz-

ty Polskiej na dostaw´ rozwiàzaƒ informatycznych o wartoÊci netto 4.461.588 z∏. 

6 marca 2001 r.
Zarzàd Softbank S.A. informuje, ˝e 5 marca 2001 r. Spó∏ka z∏o˝y∏a wniosek do sàdu rejestrowego o rejestracj´ zmia-

ny kapita∏u akcyjnego w wyniku zamiany 32.415 obligacji zamiennych serii C na akcje serii P Softbank S.A.

12 marca 2001 r. 
Zarzàd Softbank S.A. informuje, ˝e zgodnie z uchwa∏à KDPW w dniu 9 marca 2001 r. dokonana zosta∏a asymilacja

1.214.482 akcji Softbank S.A. oznaczonych kodem PLSOFTB00024 z 16.030.600 akcjami Softbank S.A. oznaczonych
kodem PLSOFTB00016. Akcje obj´te asymilacjà otrzyma∏y kod PLSOFTB00016. Z dniem 9 marca 2001 r. kodem 
PLSOFTB00016 oznaczonych jest 17.245.082 akcje Softbank S.A.
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ROZDZIA¸ VIII
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ZA¸ÑCZNIK NR 2 

STATUT SPÓ¸KI

Tekst ujednolicony przez Softbank S.A. na podstawie tekstu jednolitego Statutu uchwalonego na podstawie Uchwa∏y
Nr 8 z dnia 13 czerwca 1997 roku Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zaprotoko∏owanej za repertorium A-3085/97
przez notariusza w Warszawie Andrzeja Przyby∏´, zmian Statutu dokonanych na podstawie Uchwa∏y Nr 3 Walnego Zgro-
madzenia Akcjonariuszy z dnia z dnia 30 lipca 1997 roku i Uchwa∏y Nr 1 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia
4 kwietnia 2000 r. zaprotoko∏owanych przez tego samego notariusza za repertorium A-42004/97 i A 1356/2000.

§ 1 FIRMA

1. Spó∏ka b´dzie dzia∏aç pod firmà „SOFTBANK” Spó∏ka Akcyjna.

2. Spó∏ka mo˝e u˝ywaç skróconej nazwy firmy o nast´pujàcym brzmieniu „SOFTBANK” S.A.

3. Spó∏ka mo˝e u˝ywaç firmy ∏àcznie z wyró˝niajàcym jà znakiem graficznym.

§ 2 SIEDZIBA

Siedzibà Spó∏ki jest Warszawa.

§ 3 OBSZAR I ZAKRES DZIA¸ANIA

1. Spó∏ka mo˝e dzia∏aç na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

2. Spó∏ka mo˝e tworzyç oddzia∏y, filie i zak∏ady w kraju i za granicà, przyst´powaç do innych spó∏ek, spó∏dzielni oraz
organizacji gospodarczych, a tak˝e nabywaç i zbywaç akcje i udzia∏y w innych spó∏kach.

§ 4 CZAS TRWANIA SPÓ¸KI

Czas trwania Spó∏ki jest nieograniczony.

§ 5 PRZEDMIOT DZIA¸ALNOÂCI SPÓ¸KI

1. Przedmiotem dzia∏alnoÊci Spó∏ki jest prowadzenie dzia∏alnoÊci wytwórczej, us∏ugowej, handlowej na rachunek w∏a-
sny i w poÊrednictwie we wszelkich dziedzinach gospodarczych, a zw∏aszcza w zakresie:

1.1 wytwarzanie oprogramowania komputerowego dla potrzeb Spó∏ki lub osób trzecich;

1.2 Êwiadczenie us∏ug w zakresie projektowania systemów komputerowych;

1.3 Êwiadczenie us∏ug doradczych i szkoleniowych w zakresie sprz´tu i oprogramowania komputerowego;

1.4 Êwiadczenie us∏ug opracowywania oprogramowania na zlecenie osób trzecich;

1.5 Êwiadczenie us∏ug w zakresie konserwacji i utrzymania w ruchu systemów komputerowych;

1.6 Êwiadczenie us∏ug instalacji sprz´tu i oprogramowania komputerowego;

Êwiadczenie us∏ug w zakresie przetwarzania danych;

prowadzenie dzia∏alnoÊci badawczo-rozwojowej w zakresie techniki, technologii i informatyki;

1.9 Êwiadczenie us∏ug poÊrednictwa w sprzeda˝y maszyn biurowych, urzàdzeƒ elektrycznych i elektronicznych
oraz sprz´tu komputerowego;

1.10 Êwiadczenie us∏ug poÊrednictwa w zakresie sprzeda˝y i licencjonowania oprogramowaƒ komputerowych;

1.11 Êwiadczenie us∏ug w zakresie wynajmu sprz´tu komputerowego;

import urzàdzeƒ elektrycznych, elektronicznych oraz sprz´tu komputerowego;

eksport towarów i us∏ug Êwiadczonych przez Spó∏k´;
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prowadzenie dzia∏alnoÊci handlowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie maszyn biurowych, urzà-
dzeƒ elektrycznych i elektronicznych oraz sprz´tu komputerowego;

Êwiadczenie us∏ug przedstawicielskich i agencyjnych na rzecz krajowych i zagranicznych kontrahentów.

2. Dzia∏alnoÊç, na której prowadzenie wymagana jest koncesja bàdê zezwolenie, prowadzona b´dzie przez Spó∏k´ po
ich uprzednim uzyskaniu.

§ 6 KAPITA¸ AKCYJNY

1. Kapita∏ Akcyjny wynosi 16.030.600 (szesnaÊcie milionów trzydzieÊci tysi´cy szeÊçset) z∏otych.

2. Kapita∏ Akcyjny dzieli si´ na 16.030.600 (szesnaÊcie milionów trzydzieÊci tysi´cy szeÊçset) akcji o wartoÊci nomi-
nalnej 1 (jeden z∏otych dwadzieÊcia) z∏oty ka˝da.

§ 7 AKCJE

1. Akcje Spó∏ki odpowiednio do nast´pujàcych emisji oznacza si´ kolejnymi literami alfabetu jak nast´puje:

1.1 Akcje Spó∏ki o numerach od 1 do 2.000.000 oznacza si´ jako seri´ A,

1.2 Akcje Spó∏ki o numerach od 2.000.001 do 2.000.098 oznacza si´ jako seri´ B,

1.3 Akcje Spó∏ki o numerach od 2.000.099 do 2.000.200 oznacza si´ jako seri´ C,

1.4 Akcje Spó∏ki o numerach od 2.000.201 do 2.000.298 oznacza si´ jako seri´ D,

1.5 Akcje Spó∏ki o numerach od 2.000.299 do 2.000.400 oznacza si´ jako seri´ E,

1.6 Akcje Spó∏ki o numerach od 2.000.401 do 2.010.200 oznacza si´ jako seri´ F,

1.7 Akcje Spó∏ki o numerach od 2.010.201 do 2.020.400 oznacza si´ jako seri´ G,

1.8 Akcje Spó∏ki o numerach od 2.020.401 do 4.960.400 oznacza si´ jako seri´ H,

1.9 Akcje Spó∏ki o numerach od 4.960.401 do 7.990.400 oznacza si´ jako seri´ I,

1.10 Akcje Spó∏ki o numerach od 7.990.401 do 8.020.400 oznacza si´ jako seri´ J,

1.11 Akcje Spó∏ki o numerach od 8.020.401 do 9.985.398 oznacza si´ jako seri´ K,

1.12 Akcje Spó∏ki o numerach od 9.985.399 do 12.010.600 oznacza si´ jako seri´ L,

1.13 Akcje Spó∏ki o numerach od 12.010.601 do 12.030.600 oznacza si´ jako seri´ M,

1.14 Akcje Spó∏ki o numerach od 12.030.601 do 16.030.600 oznacza si´ jako seri´ N.

2. Akcje Spó∏ki mogà byç imienne lub na okaziciela.

3. Akcje imienne Spó∏ki mogà byç uprzywilejowane co do g∏osu na Walnym Zgromadzeniu i co do dywidendy.

3.1 Ka˝da akcja imienna, uprzywilejowana co do g∏osu daje prawo do 5 (pi´ciu) g∏osów na Walnym Zgromadzeniu.

3.2 Dywidenda przypadajàca na ka˝dà akcj´ imiennà, uprzywilejowanà co do dywidendy jest wy˝sza od dywiden-
dy przypadajàcej na akcj´ zwyk∏à o 10%, przy zastrze˝eniu, i˝ nie b´dzie to wartoÊç wi´ksza ni˝ kwota, jakà
przepisy prawa ustalajà jako maksymalnà dla akcji w ten sposób uprzywilejowanej.

4. Akcje serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N sà akcjami zwyk∏ymi, na okaziciela.

5. Z wyjàtkiem akcji uprzywilejowanych co do g∏osu, ka˝da akcja daje prawo do jednego g∏osu na Walnym Zgromadzeniu.

6. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela jest dopuszczalna. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne
nie jest dopuszczalna.

7. Zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela dokonuje Walne Zgromadzenie na ˝àdanie akcjonariusza posiada-
jàcego te akcje. W przypadku zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela tracà one wszelkie uprzywilejowania.

8. Akcje mogà byç wydawane w odcinkach zbiorowych.

§ 8 ZBYWALNOÂå AKCJI

1. Akcje sà zbywalne. Zbycie akcji imiennych wymaga zezwolenia Zarzàdu Spó∏ki. W przypadku odmowy udzielenia ze-
zwolenia na zbycie akcji imiennych, Zarzàd wska˝e nabywc´ akcji, w terminie jednego miesiàca od dnia dor´cze-
nia Zarzàdowi wniosku o wydanie zezwolenia.
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2. W przypadku odmowy udzielenia zezwolenia, o którym mowa w § 8 ust. 1 cena akcji ustalona zostanie po cenie
okreÊlonej w umowie akcjonariusza z nabywcà i winna byç uiszczona przez nabywc´ wskazanego przez Zarzàd Spó∏-
ki, przelewem na rachunek bankowy sprzedajàcego, w terminie 14 dni, liczàc od dnia zawarcia umowy.

3. W przypadku niewskazania nabywcy akcji przez Zarzàd, w terminie okreÊlonym w § 8 ust. 1, niezawarcia przez na-
bywc´ wskazanego przez Zarzàd umowy nabycia akcji w terminie dwóch tygodni od zwrócenia si´ akcjonariusza
z propozycjà zawarcia takiej umowy lub niewykonania przez tego nabywc´ umowy nabycia akcji, akcje imienne mo-
gà byç zbyte bez dalszych ograniczeƒ.

§ 9 UMORZENIE AKCJI

1. Akcje mogà byç umarzane.

2. Z wnioskiem o umorzenie swoich akcji mo˝e wystàpiç do Zarzàdu akcjonariusz. W takim przypadku Zarzàd zapro-
ponuje w porzàdku obrad najbli˝szego Walnego Zgromadzenia podj´cie uchwa∏y o umorzeniu akcji.

3. Umorzenie akcji nast´puje na warunkach ustalonych uchwa∏à Walnego Zgromadzenia, która powinna okreÊlaç
iloÊç i rodzaj akcji ulegajàcych umorzeniu, oraz warunki zap∏aty za akcje, które podlegajà umorzeniu.

4. Cena za jednà umarzanà akcj´ b´dzie ustalana na podstawie ostatniego bilansu Spó∏ki.

5. Umorzenie akcji nast´puje z czystego zysku lub poprzez obni˝enie kapita∏u akcyjnego Spó∏ki.

§ 10 PODWY˚SZANIE I OBNI˚ANIE KAPITA¸U AKCYJNEGO

1. Kapita∏ akcyjny mo˝e byç podwy˝szany lub obni˝any na mocy uchwa∏y Walnego Zgromadzenia.

2. Podwy˝szenie kapita∏u akcyjnego mo˝e nastàpiç w drodze emisji nowych akcji imiennych lub na okaziciela. Nowo
utworzone akcje imienne mogà byç akcjami uprzywilejowanymi w ramach okreÊlonych przez Statut. Kapita∏ akcyj-
ny mo˝e byç podwy˝szony równie˝ przez przeniesienie do niego z kapita∏u zapasowego lub funduszu rezerwowego
Êrodków okreÊlonych uchwa∏à Walnego Zgromadzenia. Obni˝enie kapita∏u akcyjnego mo˝e nastàpiç przez zmniej-
szenie nominalnej wartoÊci akcji lub przez umorzenie cz´Êci akcji.

3. Spó∏ka mo˝e emitowaç obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje.

§ 11 W¸ADZE SPÓ¸KI

W∏adzami Spó∏ki sà:

1) Walne Zgromadzenie,

2) Rada Nadzorcza,

3) Zarzàd.

§ 12 WALNE ZGROMADZENIE

1. Walne Zgromadzenie mo˝e byç zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwo∏uje Zarzàd w terminie nie póêniejszym ni˝ do dnia 30 czerwca ka˝dego kolej-
nego roku kalendarzowego.

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwo∏uje Zarzàd dla rozpatrzenia spraw wymagajàcych niezw∏ocznego postano-
wienia, z w∏asnej inicjatywy, na ˝àdanie Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy przedstawiajàcych przynajmniej 1/10
cz´Êç kapita∏u akcyjnego.

4. Do Walnego Zgromadzenia nale˝y:

1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania, bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok ubieg∏y,

2) podejmowanie decyzji o podziale zysków lub pokryciu strat, wysokoÊci odpisów na kapita∏ zapasowy i inne fun-
dusze, okreÊleniu daty ustalenia prawa do dywidendy, wysokoÊci dywidendy i terminie wyp∏aty dywidendy,

3) udzielenie w∏adzom Spó∏ki pokwitowania z wykonania przez nie obowiàzków,

4) podejmowanie postanowieƒ dotyczàcych roszczeƒ o naprawienie szkody, wyrzàdzonej przy zawiàzywaniu Spó∏-
ki, sprawowaniu zarzàdu albo nadzoru,
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5) podejmowanie decyzji w sprawie zbycia lub wydzier˝awienia przedsi´biorstwa oraz ustanowienia na nim pra-
wa u˝ytkowania,

6) podejmowanie uchwa∏ o po∏àczeniu Spó∏ki z innà spó∏kà, o likwidacji Spó∏ki i wyznaczaniu likwidatora,

7) decydowanie o zbywaniu nieruchomoÊci Spó∏ki, zgodnie z art. 388 pkt 4 Kodeksu Handlowego,

8) podejmowanie uchwa∏ o emisji obligacji, w tym obligacji, które mogà byç zamienione na akcje,

9) zmiana Statutu Spó∏ki, w tym podejmowanie uchwa∏ o podwy˝szeniu i obni˝eniu kapita∏u akcyjnego,

10) zmiana przedmiotu przedsi´biorstwa Spó∏ki,

11) wybieranie oraz odwo∏ywanie Prezesa Zarzàdu oraz pozosta∏ych cz∏onków Zarzàdu,

12) ustalanie zasad wynagradzania lub wysokoÊci wynagrodzenia cz∏onków Rady Nadzorczej,

13) uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia,

14) podejmowanie uchwa∏y o umorzeniu akcji,

15) podejmowanie innych decyzji przewidzianych przepisami prawa i niniejszego Statutu oraz rozstrzyganie
spraw wnoszonych przez akcjonariuszy, Zarzàd i Rad´ Nadzorczà.

5. W sprawach okreÊlonych w ust´pie 4, w punktach 5), 7) i 10) uchwa∏y podejmowane sà na wniosek Rady Nad-
zorczej lub Zarzàdu Spó∏ki.

6. W sprawach okreÊlonych w ust´pie 4, w punkcie 11) uchwa∏y podejmowane sà na wniosek Rady Nadzorczej lub
akcjonariusza, lub grupy akcjonariuszy dysponujàcych co najmniej 15% g∏osów podczas Walnego Zgromadzenia
podejmujàcego uchwa∏´.

7. Ka˝dy z akcjonariuszy mo˝e uczestniczyç w Walnym Zgromadzeniu osobiÊcie lub przez pe∏nomocnika.

8. Uchwa∏y mo˝na powziàç tak˝e bez formalnego zwo∏ania, je˝eli ca∏y kapita∏ akcyjny jest reprezentowany, a nikt
z obecnych nie wnosi sprzeciwu co do odbycia Walnego Zgromadzenia ani co do postawienia poszczególnych
spraw na porzàdku obrad.

9. Je˝eli przepisy Kodeksu Handlowego lub Statutu nie stanowià inaczej, Walne Zgromadzenie jest wa˝ne bez wzgl´-
du na iloÊç reprezentowanych na nim akcji.

10. Uchwa∏y Walnego Zgromadzenia sà podejmowane zwyk∏à wi´kszoÊcià g∏osów oddanych, bez wzgl´du na iloÊç ak-
cji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu, chyba ˝e z innych postanowieƒ Statutu lub z postanowieƒ Ko-
deksu Handlowego wynika inny sposób podejmowania uchwa∏.

11. Uchwa∏a w sprawie odwo∏ania Zarzàdu lub cz∏onka Zarzàdu, przed up∏ywem kadencji wymaga kwalifikowanej wi´k-
szoÊci 2/3 g∏osów oddanych.

12. Walne Zgromadzenia odbywajà si´ w siedzibie Spó∏ki.

§ 13 RADA NADZORCZA

1. Rada Nadzorcza wykonuje sta∏y nadzór nad dzia∏alnoÊcià Spó∏ki we wszystkich ga∏´ziach jej przedsi´biorstwa.

2. Rada Nadzorcza liczy nie mniej ni˝ 5 (pi´ciu) a nie wi´cej ni˝ 7 (siedmiu) cz∏onków.

3. Cz∏onków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie, z wy∏àczeniem okolicznoÊci okreÊlonych w § 13 ust. 3.1
i § 13 ust. 3.2.

3.1 Akcjonariusz lub grupa akcjonariuszy, którzy posiadajà akcje Spó∏ki reprezentujàce ponad 20% lecz nie wi´-
cej ni˝ 25% g∏osów reprezentowanych przez wszystkie akcje wyemitowane przez Spó∏k´, majà prawo powo∏aç
1 (jednego) cz∏onka Rady Nadzorczej;

3.2 Akcjonariusz lub grupa akcjonariuszy, którzy posiadajà akcje Spó∏ki reprezentujàce ponad 25% g∏osów repre-
zentowanych przez wszystkie akcje wyemitowane przez Spó∏k´, majà prawo powo∏aç 2 (dwóch) cz∏onków Ra-
dy Nadzorczej.

3.3 Osobie lub grupie osób, która powo∏a∏a danego cz∏onka Rady Nadzorczej, przys∏uguje prawo odwo∏ania go i za-
stàpienia innà osobà.

4. Rada Nadzorcza powo∏ywana jest na okres lat 3 (trzech), z wyjàtkiem pierwszej Rady Nadzorczej, która powo∏ywa-
na jest na 1 (jeden) rok. Ka˝dy cz∏onek Rady Nadzorczej mo˝e byç ponownie wybrany do pe∏nienia tej funkcji.

5. Na pierwszym, w danej kadencji, posiedzeniu Rada Nadzorcza wybierze ze swego grona Przewodniczàcego, który
b´dzie przewodniczy∏ posiedzeniom Rady i kierowa∏ jej pracami.
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6. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwo∏uje Przewodniczàcy, przy czym posiedzenia Rady Nadzorczej odbywajà si´ nie
rzadziej ni˝ co trzy miesiàce.

7. Uchwa∏y Rady Nadzorczej zapadajà zwyk∏à wi´kszoÊcià g∏osów oddanych, chyba ˝e przepisy prawa lub niniejszy
Statut przewidujà surowsze warunki podejmowania uchwa∏. Je˝eli g∏osowanie pozostaje nierozstrzygni´te, decy-
duje g∏os Przewodniczàcego Rady Nadzorczej, a jeÊli jest on nieobecny g∏os przewodniczàcego posiedzenia.

8. Uchwa∏y Rady Nadzorczej mogà byç podj´te, je˝eli wszyscy jej cz∏onkowie zostali pisemnie powiadomieni o ter-
minie i miejscu posiedzenia, co najmniej na tydzieƒ przed posiedzeniem oraz co najmniej po∏owa z nich jest obec-
na na posiedzeniu.

9. Cz∏onkowie Rady Nadzorczej otrzymywaç b´dà wynagrodzenie okreÊlone uchwa∏à Walnego Zgromadzenia.

10. Zasady dzia∏ania Rady Nadzorczej Spó∏ki zostanà okreÊlone przez Regulamin Rady Nadzorczej. Regulamin ten zo-
stanie uchwalony przez Rad´ Nadzorczà.

11. Do obowiàzków Rady Nadzorczej nale˝à sprawy okreÊlone w Kodeksie Handlowym i w Statucie, w tym:

1) badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat co do zgodnoÊci z ksi´gami i dokumentami, jak i ze stanem fak-
tycznym,

2) badanie sprawozdania Zarzàdu oraz wniosków Zarzàdu co do podzia∏u zysków lub pokrycia strat,

3) sk∏adanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznego, pisemnego sprawozdania z wyników powy˝szych badaƒ,

4) reprezentowanie Spó∏ki w umowach z cz∏onkami Zarzàdu oraz w sporach z Zarzàdem lub jego cz∏onkami,

5) ustalanie zasad wynagradzania cz∏onków Zarzàdu,

6) zatwierdzanie Regulaminu Zarzàdu,

7) dokonywanie wyboru bieg∏ego rewidenta badajàcego sprawozdanie finansowe Spó∏ki.

§ 14 ZARZÑD

1. Zarzàd kieruje dzia∏alnoÊcià Spó∏ki, zarzàdza jej majàtkiem oraz reprezentuje Spó∏k´ na zewnàtrz przed sàdami,
organami w∏adzy i wobec osób trzecich. Zarzàd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach, niezastrze˝onych
przez postanowienia Statutu lub przepisy prawa, do wy∏àcznej kompetencji Rady Nadzorczej lub Walnego Zgro-
madzenia.

2. Zarzàd Spó∏ki liczy od 1 (jednego) do 10 (dziesi´ciu) cz∏onków.

2.1 W sk∏ad Zarzàdu wchodzi Prezes Zarzàdu, b´dàcy cz∏onkiem Zarzàdu oraz cz∏onkowie Zarzàdu.

2.2 W razie wybrania Zarzàdu jednoosobowego jedyny cz∏onek Zarzàdu wybierany jest przez Walne Zgromadze-
nie jako Prezes Zarzàdu.

3. Kadencja Zarzàdu trwa 3 (trzy) lata, z wyjàtkiem kadencji pierwszego Zarzàdu, która trwa 2 (dwa) lata. Ka˝dy
z cz∏onków Zarzàdu mo˝e byç wybrany na nast´pnà kadencj´.

4. Uchwa∏y Zarzàdu zapadajà zwyk∏à wi´kszoÊcià g∏osów oddanych. W razie równoÊci g∏osów, decyduje g∏os Preze-
sa, a w przypadku gdy Prezes jest nieobecny g∏os przewodniczàcego posiedzenia.

5. Zarzàd uwa˝any jest za zdolny do podejmowania uchwa∏ w przypadku, gdy ka˝dy z cz∏onków Zarzàdu zosta∏ po-
wiadomiony pisemnie o majàcym si´ odbyç posiedzeniu, oraz na posiedzeniu obecna jest przynajmniej po∏owa
z ogólnej liczby cz∏onków Zarzàdu.

6. Posiedzenia Zarzàdu odbywajà si´ w siedzibie Spó∏ki. Prawo zwo∏ania posiedzenia przys∏uguje ka˝demu z cz∏on-
ków Zarzàdu. Ka˝dy z cz∏onków Zarzàdu musi otrzymaç pisemne powiadomienie, co najmniej na 7 (siedem) dni,
przed terminem posiedzenia.

7. Zarzàd mo˝e udzieliç prokury. Ustanowienie prokury wymaga zgody wszystkich cz∏onków Zarzàdu. Prokura mo˝e
byç odwo∏ana w ka˝dym czasie przez pisemne oÊwiadczenie skierowane do prokurenta i podpisane przez jedne-
go cz∏onka Zarzàdu.

8. Do wykonywania czynnoÊci okreÊlonego rodzaju Zarzàd mo˝e ustanowiç pe∏nomocników Spó∏ki, upowa˝nionych
do dzia∏ania w granicach udzielonego im pe∏nomocnictwa.

9. W przypadku zawierania umów pomi´dzy Spó∏kà a cz∏onkami Zarzàdu, Spó∏ka jest reprezentowana przez Rad´
Nadzorczà. Rada Nadzorcza mo˝e upowa˝niç w drodze uchwa∏y jednego lub wi´cej cz∏onków do dokonywania ta-
kich czynnoÊci prawnych.

10. Pracownicy Spó∏ki podlegajà Zarzàdowi, który zawiera i rozwiàzuje umowy o prac´ z pracownikami Spó∏ki i usta-
la im wynagrodzenie.
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11. Do sk∏adania oÊwiadczeƒ i podpisywania w imieniu Spó∏ki uprawniony jest prezes Zarzàdu jednoosobowo lub
dwaj cz∏onkowie Zarzàdu dzia∏ajàcy ∏àcznie, albo jeden cz∏onek Zarzàdu dzia∏ajàcy ∏àcznie z Prokurentem.

§ 15 UDZIA¸ W ZYSKU I FUNDUSZE SPÓ¸KI

1. Akcjonariusze majà prawo do udzia∏u w czystym zysku, po uwzgl´dnieniu obowiàzkowych odpisów, przeznaczonych
przez Walne Zgromadzenie do podzia∏u.

2. Spó∏ka tworzy nast´pujàce kapita∏y i fundusze:

1) kapita∏ akcyjny,

2) kapita∏ zapasowy,

3) fundusz rezerwowy.

2.1 Na mocy uchwa∏y Walnego Zgromadzenia Spó∏ka mo˝e tworzyç równie˝ inne fundusze, w tym na pokrycie po-
szczególnych strat lub wydatków albo z przeznaczeniem na okreÊlone cele.

3. WysokoÊç odpisów na kapita∏ zapasowy i inne fundusze okreÊla Walne Zgromadzenie.

3.1 Kapita∏ zapasowy tworzy si´ z odpisów z czystego zysku. Odpis na ten kapita∏ nie mo˝e byç mniejszy ni˝ 8%
czystego zysku rocznego. Dokonywanie odpisów na kapita∏ zapasowy mo˝e byç zaniechane, gdy kapita∏ ten
b´dzie nie mniejszy ni˝ 1/3 kapita∏u akcyjnego.

§ 16 ZAKAZ KONKURENCJI

1. Cz∏onek Zarzàdu nie mo˝e bez zezwolenia Spó∏ki zajmowaç si´ interesami konkurencyjnymi ani te˝ uczestniczyç
w spó∏ce konkurencyjnej jako wspólnik jawny lub cz∏onek w∏adz.

2. Zezwolenia powy˝szego udziela Rada Nadzorcza.

§ 17 RACHUNKOWOÂå

Spó∏ka prowadzi rachunkowoÊç oraz ksi´gi handlowe zgodnie z obowiàzujàcymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisa-
mi prawa.

§ 18 ROK OBROTOWY

1. Rok obrotowy Spó∏ki rozpoczyna si´ 1 stycznia a koƒczy 31 grudnia tego samego roku kalendarzowego.

2. W ciàgu 3 (trzech) miesi´cy po zakoƒczeniu roku obrotowego Zarzàd zobowiàzany jest sporzàdziç i przed∏o˝yç Ra-
dzie Nadzorczej sprawozdanie z dzia∏alnoÊci Spó∏ki w ubieg∏ym roku obrotowym.

§ 19 POSTANOWIENIA KO¡COWE

1. Spó∏ka zamieszcza swoje og∏oszenia w „Monitorze Sàdowym i Gospodarczym”.

2. Ka˝de og∏oszenie winno byç wywieszone w siedzibie przedsi´biorstwa Spó∏ki w miejscu dost´pnym dla wszystkich
pracowników Spó∏ki.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem majà zastosowanie przepisy Kodeksu Handlowego.

Pieczàtka o treÊci:

Za zgodnoÊç z orygina∏em
Radca prawny
dr Jerzy Pardus
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ZA¸ÑCZNIK NR 3

WYBRANE UCHWA¸Y WALNEGO ZGROMADZENIA

UCHWA¸A NR 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA 
AKCJONARIUSZY SPÓ¸KI „SOFTBANK” S.A.

Z DNIA 24 CZERWCA 1999 R.

w sprawie: emisji obligacji zamiennych na akcje

Na podstwie § 10 ust. 5 Statutu Spó∏ki w zwiàzku z art. 388 pkt 5 Kodeksu Handlowego oraz art. 20 ustawy z dnia
29 czerwca 1985 roku o obligacjach (Dz.U. z dnia 19 lipca 1995 roku Nr 83, poz. 420 z póên. zm.) zwana dalej Ustawà
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spó∏ki uchwala co nast´puje:

I. PROGRAM MOTYWACYJNY DLA KADRY ZARZÑDZAJÑCEJ

§ 1
1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SOFTBANK S.A. w Warszawie, majàc na uwadze stabilizacj´ sk∏adu osobowe-

go kadry zarzàdzajàcej, utrzymanie wysokiego poziomu profesjonalizmu zarzàdzania Spó∏kà, oraz stworzenie no-
wych mechanizmów motywacyjnych efektywnego zarzàdzania Spó∏kà, a tak˝e zapewnienie stabilnego wzrostu
wartoÊci akcji Spó∏ki, uchwala niniejszym Program Motywacyjny dla Kadry Zarzàdzajàcej SOFTBANK S.A. zwany
dalej Programem.

2. Programem obj´ci b´dà cz∏onkowie zarzàdu Spó∏ki z wyjàtkiem Pana Aleksandra Lesza oraz inne osoby, które od-
grywajà szczególnà rol´ w zarzàdzaniu Spó∏kà i majà podstawowe znaczenie dla perspektyw jej rozwoju („Osoby
Uprawnione”). O rozszerzeniu Programu na osoby spoza Zarzàdu Spó∏ki decydowaç b´dzie Rada Nadzorcza Spó∏-
ki po zapoznaniu si´ z opinià Zarzàdu Spó∏ki.

3. Program polega∏ b´dzie na wyemitowaniu przez Spó∏k´ obligacji serii A zamiennych („Obligacje”) na Akcje serii
O Spó∏ki, które przeznaczone zostanà dla Osób Uprawnionych. Obligacje obejmie podmiot pe∏niàcy funkcj´ po-
wiernika („Powiernik”), który nast´pnie zaoferuje nabycie Obligacji Osobom Uprawnionym, o ile zostanà spe∏nio-
ne warunki okreÊlone w Regulaminie, o którym mowa poni˝ej w ust. 6.

4. Obligacje zostanà podzielone na dwie równe pule. Program realizowany b´dzie w okresie trzech lat, tj. w 2001 r.,
2001 r. i 2002 r. w ten sposób, ˝e:

1) Pierwsza pula Obligacji b´dzie zbywana przez Powiernika na rzecz Osób Uprawnionych, je˝eli Spó∏ka w latach
1999–2001 osiàgnie co najmniej okreÊlone w Regulaminie, o którym mowa w pkt 6 zyski przed kosztami
i przychodami finansowymi, opodatkowaniem, amortyzacjà i umorzeniem Êrodków trwa∏ych (EBITDA) na jednà
akcj´, zgodnie ze zbadanymi przez bieg∏ego rewidenta skonsolidowanymi sprawozdaniami finansowymi Spó∏-
ki za poszczególne lata.

2) Druga pula Obligacji b´dzie zbywana przez Powiernika na rzecz Osób Uprawnionych, je˝eli w latach
1999–2001 nastàpi w kolejnych latach wzrost ceny akcji Spó∏ki na Gie∏dzie Papierów WartoÊciowych w War-
szawie S.A. co najmniej o wielkoÊç ustalonà w Regulaminie Programu, o którym mowa w pkt 6.

5. Cena nabycia jednej Obligacji przez Osoby Uprawnione b´dzie ustalona przez Rad´ Nadzorczà.

6. Szczegó∏owe warunki Programu zostanà ustalone w uchwalonym przez Rad´ Nadzorczà Spó∏ki Regulaminie. Re-
gulamin zostanie og∏oszony w prospekcie emisyjnym.

II. EMISJA OBLIGACJI ZAMIENNYCH NA AKCJE SPÓ¸KI SERII „O”

§ 2
1. W celu realizacji Programu Spó∏ka wyemituje 20.030 (dwadzieÊcia tysi´cy trzydzieÊci) obligacji serii A o wartoÊci

nominalnej 12,50 z∏ (s∏ownie: dwanaÊcie z∏otych i pi´çdziesiàt groszy), zamiennych na Akcje serii O, o ∏àcznej
wartoÊci nominalnej 250.375 z∏ (s∏ownie: dwieÊcie pi´çdziesiàt tysi´cy trzysta siedemdziesiàt pi´ç z∏otych).
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2. Obligacje nie b´dà zabezpieczone.

3. Obligacje b´dà na okaziciela.

4. Obligacje nie b´dà oprocentowane.

5. Zamiana Obligacji na akcje b´dzie dokonywana na podstawie pisemnych oÊwiadczeƒ Osób Uprawnionych.
OÊwiadczenia o zamianie Obligacji na akcje mogà byç sk∏adane poczàwszy od nast´pnego dnia od daty nabycia
Obligacji przez Osoby Uprawnione do 14-tego dnia przed terminem wykupu Obligacji. OÊwiadczenia nie mogà byç
sk∏adane w okresie od 15 kwietnia do 1 sierpnia ka˝dego roku.

6. Akcjom wydanym w zamian za Obligacje przys∏ugujà takie same prawa jak innym akcjom na okaziciela wyemito-
wanym przez Spó∏k´ i znajdujàcym si´ w obrocie na Gie∏dzie Papierów WartoÊciowych w Warszawie S.A.

7. Emisja Obligacji zostanie przeprowadzona w drodze propozycji nabycia skierowanej do Powiernika w trybie art. 9
ust. 1 pkt 2 Ustawy o obligacjach. Powiernik zobowià˝e si´ oferowaç Obligacje Osobom Uprawnionym w iloÊci
nie wi´kszej ni˝ 300 osób, na zasadach okreÊlonych w umowie zawartej z Powiernikiem i Regulaminie Programu,
o którym umowa w § 1 ust. 6.

8. Terminy skierowania propozycji nabycia Obligacji okreÊli Rada Nadzorcza. Termin na przyj´cie propozycji nabycia
wynosi jeden tydzieƒ.

9. Termin wykupu Obligacji ustala si´ na 31 grudnia 2003 r. Wykup nastàpi wed∏ug wartoÊci nominalnej.

10. W przypadku nienabycia wszystkich Obligacji przez Osoby Uprawnione do dnia 15 kwietnia 2003 r. Spó∏ka mo˝e
dokonaç wczeÊniejszego wykupu nie nabytych Obligacji po wartoÊci nominalnej.

11. Jedna Obligacja daje prawo zamiany na 10 akcji Spó∏ki.

12. Zobowiàzuje si´ Zarzàd Spó∏ki do sukcesywnego zg∏aszania we w∏aÊciwym Sàdzie Rejestrowym podwy˝szeƒ ka-
pita∏u akcyjnego wynikajàcych z zamiany Obligacji celem wpisania do rejestru handlowego wielkoÊci podwy˝szo-
nego kapita∏u akcyjnego.

13. Zobowiàzuje si´ Zarzàd Spó∏ki do podj´cia niezb´dnych dzia∏aƒ zmierzajàcych do dopuszczenia do publicznego
obrotu Akcji serii O oraz wprowadzenia ich do obrotu gie∏dowego na Gie∏dzie Papierów WartoÊciowych w War-
szawie S.A.

14. W przypadku przekszta∏cenia lub likwidacji Spó∏ki przed dniem wykupu Obligacji wszystkie Obligacje podlegajà
wczeÊniejszemu wykupowi wed∏ug wartoÊci nominalnej. W takim przypadku termin z∏o˝enia oÊwiadczenia o za-
mianie Obligacji na akcje up∏ywa z dniem podj´cia uchwa∏y o przekszta∏ceniu lub otwarciu likwidacji Spó∏ki.

15. Je˝eli sàd nie zarejestruje podwy˝szenia kapita∏u akcyjnego Spó∏ki w wielkoÊci wynikajàcej z oÊwiadczenia o za-
mianie w terminie 6 (szeÊciu) miesi´cy od z∏o˝enia przez Osob´ Uprawnionà oÊwiadczenia o zamianie, Osoba ta
ma prawo ˝àdania, w miejsce Êwiadczenia niepieni´˝nego polegajàcego na zamianie Obligacji na Akcje, wykupu
Obligacji po cenie równej ich wartoÊci nominalnej oraz wyp∏aty przez Spó∏k´ odszkodowania. Odszkodowanie,
o którym mowa powy˝ej, ustalone b´dzie jako kara umowna stanowiàca Êwiadczenie pieni´˝ne Spó∏ki w kwocie
obliczonej jako iloczyn Êrednej ceny akcji Spó∏ki na Gie∏dzie Papierów WartoÊciowych w Warszawie S.A. w syste-
mie jednolitego kursu dnia z 30 (trzydziestu) dni sesyjnych bezpoÊrednio poprzedzajàcych dzieƒ z∏o˝enia oÊwiad-
czenia o zamianie oraz liczby akcji, które winny byç wydane w wyniku z∏o˝enia oÊwiadczenia o zamianie, pomniej-
szony o wartoÊç nominalnà Obligacji przedstawionych do zamiany. Odszkodowanie b´dzie p∏atne w terminie 45
(czterdziestu pi´ciu) dni od koƒca wspomnianego szeÊciomiesi´cznego terminu. Obligacje przedstawione zosta-
nà Emitentowi do wykupu z chwilà wyp∏aty przez Spó∏k´ odszkodowania.

16. Dokonujàc zmian kapita∏u akcyjnego lub jego struktury Spó∏ka uwzgl´dniaç b´dzie interesy Osób Uprawnionych
i akcjonariuszy.

17. Maksymalna kwota podwy˝szenia kapita∏u akcyjnego w drodze zamiany Obligacji na akcje wynosi 250.375 z∏o-
tych. Podwy˝szenie nastàpi na warunkach okreÊlonych w niniejszej uchwale i Uchwale Nr 10.

III. OBOWIÑZKI ZARZÑDU I RADY NADZORCZEJ

§ 3
Upowa˝nia i zobowiàzuje si´ Rad´ Nadzorczà do:

1) ustalenia listy Osób Uprawnionych oraz liczby przys∏ugujàcych im Obligacji oraz przekazywania jej Powiernikowi
w trakcie realizacji Programu;

2) ustalenia warunków emisji Obligacji w sprawach nie uregulowanych niniejszà uchwa∏à, w szczególnoÊci ceny emi-
syjnej Obligacji.
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§ 4
Upowa˝nia i zobowiàzuje si´ Zarzàd Spó∏ki do:

1) skierowania do Powiernika propozycji nabycia Obligacji;

2) dokonania wyboru Powiernika i prowadzenia z nim negocjacji oraz, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, zawar-
cia z nim umowy;

3) przeprowadzenia wszelkich czynnoÊci niezb´dnych dla przeprowadzenia i zakoƒczenia Programu, nie zastrze˝o-
nych do kompetencji innych organów.

UCHWA¸A NR 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA 
AKCJONARIUSZY SPÓ¸KI „SOFTBANK” S.A.

Z DNIA 24 CZERWCA 1999 R.

w sprawie: podwy˝szenia kapita∏u akcyjnego w drodze emisji obligacji zamiennych na akcje z wy∏àczeniem
prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy

Na podstwie § 10 ust. 5 Statutu Spó∏ki, art. 388 pkt 5 Kodeksu Handlowego oraz art. 20 ust. 4 i art. 23 ustawy
z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz.U. z dnia 19 lipca 1995 r.), Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co
nast´puje:

1. W zwiàzku z emisjà obligacji zamiennych na akcje uchwala si´ podwy˝szenie kapita∏u akcyjnego spó∏ki z kwoty
10.019.125 z∏ (dziesi´ç milionów dziewi´tnaÊcie tysi´cy sto dwadzieÊcia pi´ç z∏otych), o maksymalnà kwot´
250.375 z∏ (dwieÊcie pi´çdziesiàt tysi´cy trzysta siedemdziesiàt pi´ç z∏otych), poprzez emisj´ do 200.300
(dwieÊcie tysi´cy trzysta) Akcji na okaziciela serii O, o wartoÊci nominalnej 1,25 z∏otych ka˝da.

2. Wy∏àcza si´ prawo poboru Akcji serii O w stosunku do wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spó∏ki posia-
dajàcych dotychczas istniejàce akcje Spó∏ki.

3. Akcje w podwy˝szonym kapitale akcyjnym przeznacza si´ do obj´cia posiadaczom obligacji zamiennych wyemi-
towanych na podstawie Uchwa∏y Nr 9, na warunkach okreÊlonych w Uchwale Nr 9.

4. Akcjom serii O przys∏ugujà takie same prawa jak innym akcjom na okaziciela wyemitowanym przez Spó∏k´ i znaj-
dujàcym si´ w obrocie na Gie∏dzie Papierów WartoÊciowych w Warszawie S.A., w tym w szczególnoÊci prawo do
dywidendy.

5. Akcjonariusze Spó∏ki stwierdzajà, ˝e wy∏àczenie prawa poboru jest ca∏kowicie uzasadnione, poniewa˝ le˝y w in-
teresie Spó∏ki.

Uzasadnienie:

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uznaje, ˝e w interesie Spó∏ki le˝y silniejsze powiàzanie Kadry Zarzàdzajàcej ze Spó∏-
kà oraz stworzenie dodatkowych mechanizmów motywujàcych do dzia∏aƒ celem wzrostu wartoÊci akcji Spó∏ki. Najlepszym
sposobem realizacji tego celu jest zaoferowanie cz∏onkom Zarzàdu Spó∏ki oraz innym osobom majàcym istotny wp∏yw na
jej dzia∏alnoÊç mo˝liwoÊci nabycia w przysz∏oÊci akcji po ustalonej dzisiaj sztywnej cenie. Dzi´ki temu osoby obj´te Progra-
mem zainteresowane b´dà w zapewnieniu wzrostu wartoÊci akcji ponad poziom inflacji co le˝y w oczywistym interesie Spó∏-
ki oraz akcjonariuszy. Dodaç nale˝y, ˝e tak skonstruowany program motywacyjny nie prowadzi do obcià˝enia Spó∏ki istot-
nymi wydatkami. Wszystkie wymienione wy˝ej wzgl´dy przemawiajà jednoznacznie za wy∏àczeniem prawa poboru.
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UCHWA¸A NR 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA 

AKCJONARIUSZY SPÓ¸KI „SOFTBANK” S.A.
Z DNIA 4 KWIETNIA 2000 R.

w sprawie: podniesienia kapita∏u akcyjnego i zmiany statutu

Na podstawie art. 427 § 5 Kodeksu Handlowego oraz § 10 ust. 3 Statutu Spó∏ki Nadzwyczajne Walne Zgromadze-
nie Akcjonariuszy SOFTBANK S.A. uchwala co nast´puje:

PODWY˚SZENIE KAPITA¸U AKCYJNEGO

§ 1
1. Podwy˝sza si´ kapita∏ akcyjny Spó∏ki o kwot´ 6.011.475 (s∏ownie: szeÊç milionów jedenaÊcie tysi´cy czterysta

siedemdziesiàt pi´ç) z∏otych poprzez zwi´kszenie wartoÊci nominalnej ka˝dej wyemitowanej dotychczas akcji to
jest z wartoÊci nominalnej 1,25 (jeden i dwadzieÊcia pi´ç groszy) z∏otego do wartoÊci nominalnej 2 (dwa) z∏ote.

2. Pokrycie kapita∏u akcyjnego nast´puje poprzez przesuni´cie na ten kapita∏ Êrodków z kapita∏u zapasowego zgod-
nie z § 3 niniejszej uchwa∏y w wysokoÊci 6.011.475 (s∏ownie: szeÊç milionów jedenaÊcie tysi´cy czterysta sie-
demdziesiàt pi´ç) z∏otych.

3. Kapita∏ akcyjny po podwy˝szeniu wynosi 16.030.600 (s∏ownie: szesnaÊcie milionów trzydzieÊci tysi´cy szeÊçset)
z∏otych i dzieli si´ na 8.015.300 (s∏ownie: osiem milionów pi´tnaÊcie tysi´cy trzysta) akcji o wartoÊci nominal-
nej 2 (dwa) z∏ote ka˝da.

4. Akcje Spó∏ki po zwi´kszeniu ich wartoÊci nominalnej zachowujà swój dotychczasowy charakter i oznaczenie serii.

5. Akcje o podwy˝szonej wartoÊci nominalnej uczestniczà w dywidendzie w takim zakresie, jak przed zmianà ich wartoÊci.

ZMIANA STATUTU

§ 2
SkreÊla si´ dotychczasowà treÊç § 6 Statutu Spó∏ki w brzmieniu:

„1. Kapita∏ Akcyjny wynosi 10.019.125,00 (dziesi´ç milionów dziewi´tnaÊcie tysi´cy sto dwadzieÊcia pi´ç) z∏otych.

2. Kapita∏ Akcyjny dzieli si´ na 8.015.300 (osiem milionów pi´tnaÊcie tysi´cy trzysta) akcji o wartoÊci nominalnej
1,25 (jeden z∏otych dwadzieÊcia pi´ç groszy) z∏otego ka˝da.”

W jego miejsce wprowadza si´ nast´pujàcy zapis:

„1. Kapita∏ Akcyjny wynosi 16.030.600 (s∏ownie: szesnaÊcie milionów trzydzieÊci tysi´cy szeÊçset) z∏otych.

2. Kapita∏ Akcyjny dzieli si´ na 8.015.300 (s∏ownie: osiem milionów pi´tnaÊcie tysi´cy trzysta) akcji o wartoÊci no-
minalnej 2 (dwa) z∏ote ka˝da.”

PRZESUNI¢CIE ÂRODKÓW Z KAPITA¸U ZAPASOWEGO NA KAPITA¸ AKCYJNY

§ 3
1. Z kapita∏u zapasowego Spó∏ki z cz´Êci zakumulowanej z zysku po opodatkowaniu za rok 1998 wydziela si´ kwo-

t´ w wysokoÊci 6.011.475 (s∏ownie: szeÊç milionów jedenaÊcie tysi´cy czterysta siedemdziesiàt pi´ç) z∏otych
i przekazuje na kapita∏ akcyjny w celu jego podwy˝szenia.

2. Tworzy si´ fundusz rezerwowy celem zapewnienia zap∏aty podatku dochodowego zwiàzanego z przesuni´ciem
Êrodków na kapita∏, do której zap∏aty Spó∏ka jest zobowiàzana jako p∏atnik oraz celem pokrycia wszelkich kosz-
tów zwiàzanych z realizacjà niniejszej uchwa∏y w wysokoÊci 1.502.879 (s∏ownie: jeden milion pi´çset dwa tysià-
ce osiemset siedemdziesit dziewi´ç) z∏otych poprzez przekazanie powy˝szej kwoty z kapita∏u zapasowego Spó∏ki
z cz´Êci zakumulowanej z zysku po opodatkowaniu za rok 1998 r. Funduszem tym dysponuje Zarzàd wy∏àcznie
we wskazanym powy˝ej celu.
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POSTANOWIENIA KO¡COWE

§ 4
Uchwa∏a wchodzi w ˝ycie z dniem podj´cia.

* W tym miejscu Przewodniczàcy stwierdzi∏, ˝e uchwa∏a zosta∏a podj´ta w g∏osowaniu jawnym, g∏osów „za” 
– 5.532.853, „przeciw” – 0, „wstrzymujàcych” – 0.

UCHWA¸A NR 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA 

AKCJONARIUSZY SPÓ¸KI „SOFTBANK” S.A.
Z DNIA 4 KWIETNIA 2000 R.

w sprawie: podzia∏u akcji i zmiany statutu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariusz SOFTBANK S.A. uchwala co nast´puje:

PODZIA¸ AKCJI

§ 1
1. Dokonuje si´ podzia∏u akcji Spó∏ki w ten sposób, ˝e ka˝da 1 (jedna) akcja o wartoÊci nominalnej 2 (dwa) z∏ote

dzieli si´ na 2 (dwie) akcje o wartoÊci nominalnej 1 (jeden) z∏oty ka˝da.

2. IloÊç akcji Spó∏ki wskutek podzia∏u zwi´ksza si´ i wynosi 16.030.600 (s∏ownie: szesnaÊcie milionów trzydzieÊci
tysi´cy szeÊçset) akcji przy niezmienionym kapitale akcyjnym w wysokoÊci 16.030.600 (s∏ownie: szesnaÊcie mi-
lionów trzydzieÊci tysi´cy szeÊçset) z∏otych.

3. Akcje Spó∏ki po podziale zachowujà swoje dotychczasowe oznaczenie jako seria A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L,
M, N:

Akcje Spó∏ki o numerach od 1 do 2.000.000 oznacza si´ jako seri´ A,

Akcje Spó∏ki o numerach od 2.000.001 do 2.000.098 oznacza si´ jako seri´ B,

Akcje Spó∏ki o numerach od 2.000.099 do 2.000.200 oznacza si´ jako seri´ C,

Akcje Spó∏ki o numerach od 2.000.201 do 2.000.298 oznacza si´ jako seri´ D,

Akcje Spó∏ki o numerach od 2.000.299 do 2.000.400 oznacza si´ jako seri´ E,

Akcje Spó∏ki o numerach od 2.000.401 do 2.010.200 oznacza si´ jako seri´ F,

Akcje Spó∏ki o numerach od 2.010.201 do 2.020.400 oznacza si´ jako seri´ G,

Akcje Spó∏ki o numerach od 2.020.401 do 4.960.400 oznacza si´ jako seri´ H,

Akcje Spó∏ki o numerach od 4.960.401 do 7.990.400 oznacza si´ jako seri´ I,

Akcje Spó∏ki o numerach od 7.990.401 do 8.020.400 oznacza si´ jako seri´ J,

Akcje Spó∏ki o numerach od 8.020.401 do 9.985.398 oznacza si´ jako seri´ K,

Akcje Spó∏ki o numerach od 9.985.399 do 12.010.600 oznacza si´ jako seri´ L,

Akcje Spó∏ki o numerach od 12.010.601 do 12.030.600 oznacza si´ jako seri´ M,

Akcje Spó∏ki o numerach od 12.030.601 do 16.030.600 oznacza si´ jako seri´ N.”

4. Akcje Spó∏ki po podziale uczestniczà w dywidendzie w takim zakresie, jak akcje przed podzia∏em.

ZMIANA STATUTU

§ 2
1. SkreÊla si´ dotychczasowà treÊç § 6 ust. 2 Statutu Spó∏ki w brzmieniu:

„2. Kapita∏ Akcyjny dzieli si´ na 8.015.300 (osiem milionów pi´tnaÊcie tysi´cy trzysta) akcji o wartoÊci nominalnej
2 (dwa) z∏ote ka˝da.”
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W jego miejsce wprowadza si´ nast´pujàcy zapis:

„2. Kapita∏ Akcyjny dzieli si´ na 16.030.600 (szesnaÊcie milionów trzydzieÊci tysi´cy szeÊçset) akcji o wartoÊci no-
minalnej 1 (jeden) z∏oty ka˝da.”

2. SkreÊla si´ dotychczasowà treÊç § 7 ust. 1 Statutu Spó∏ki w brzmieniu:

„1. Akcje Spó∏ki odpowiednio do nast´pujàcych emisji oznacza si´ kolejnymi literami alfabetu jak nast´puje:

1.1 Akcje Spó∏ki o numerach od 1 do 1.000.000 oznacza si´ jako seri´ A,

1.2 Akcje Spó∏ki o numerach od 1.000.001 do 1.000.049 oznacza si´ jako seri´ B,

1.3 Akcje Spó∏ki o numerach od 1.000.050 do 1.000.100 oznacza si´ jako seri´ C,

1.4 Akcje Spó∏ki o numerach od 1.000.101 do 1.000.149 oznacza si´ jako seri´ D,

1.5 Akcje Spó∏ki o numerach od 1.000.150 do 1.000.200 oznacza si´ jako seri´ E,

1.6 Akcje Spó∏ki o numerach od 1.000.201 do 1.005.100 oznacza si´ jako seri´ F,

1.7 Akcje Spó∏ki o numerach od 1.005.101 do 1.010.200 oznacza si´ jako seri´ G,

1.8 Akcje Spó∏ki o numerach od 1.010.201 do 2.480.200 oznacza si´ jako seri´ H,

1.9 Akcje Spó∏ki o numerach od 2.480.201 do 3.995.200 oznacza si´ jako seri´ I,

1.10 Akcje Spó∏ki o numerach od 3.995.201 do 4.010.200 oznacza si´ jako seri´ J,

1.11 Akcje Spó∏ki o numerach od 4.010.201 do 4.992.699 oznacza si´ jako seri´ K,

1.12 Akcje Spó∏ki o numerach od 4.992.700 do 6.005.300 oznacza si´ jako seri´ L,

1.13 Akcje Spó∏ki o numerach od 6.005.301 do 6.015.300 oznacza si´ jako seri´ M,

1.14 Akcje Spó∏ki o numerach od 6.015.301 do 8.015.300 oznacza si´ jako seri´ N.”

W jego miejsce wprowadza si´ nast´pujàcy zapis:

„1. Akcje Spó∏ki odpowiednio do nast´pujàcych emisji oznacza si´ kolejnymi literami alfabetu jak nast´puje:

1.1 Akcje Spó∏ki o numerach od 1 do 2.000.000 oznacza si´ jako seri´ A,

1.2 Akcje Spó∏ki o numerach od 2.000.001 do 2.000.098 oznacza si´ jako seri´ B,

1.3 Akcje Spó∏ki o numerach od 2.000.099 do 2.000.200 oznacza si´ jako seri´ C,

1.4 Akcje Spó∏ki o numerach od 2.000.201 do 2.000.298 oznacza si´ jako seri´ D,

1.5 Akcje Spó∏ki o numerach od 2.000.299 do 2.000.400 oznacza si´ jako seri´ E,

1.6 Akcje Spó∏ki o numerach od 2.000.401 do 2.010.200 oznacza si´ jako seri´ F,

1.7 Akcje Spó∏ki o numerach od 2.010.201 do 2.020.400 oznacza si´ jako seri´ G,

1.8 Akcje Spó∏ki o numerach od 2.020.401 do 4.960.400 oznacza si´ jako seri´ H,

1.9 Akcje Spó∏ki o numerach od 4.960.401 do 7.990.400 oznacza si´ jako seri´ I,

1.10 Akcje Spó∏ki o numerach od 7.990.401 do 8.020.400 oznacza si´ jako seri´ J,

1.11 Akcje Spó∏ki o numerach od 8.020.401 do 9.985.398 oznacza si´ jako seri´ K,

1.12 Akcje Spó∏ki o numerach od 9.985.399 do 12.010.600 oznacza si´ jako seri´ L,

1.13 Akcje Spó∏ki o numerach od 12.010.601 do 12.030.600 oznacza si´ jako seri´ M,

1.14 Akcje Spó∏ki o numerach od 12.030.601 do 16.030.600 oznacza si´ jako seri´ N.”

POSTANOWIENIA KO¡COWE

§ 3
Uchwa∏a wchodzi w ˝ycie, o ile Sàd zarejestruje podwy˝szenie kapita∏u akcyjnego Spó∏ki i zmiany Statutu wynikajàce

z Uchwa∏y Nr 1.

* W tym miejscu Przewodniczàcy stwierdzi∏, ˝e uchwa∏a zosta∏a podj´ta w g∏osowaniu jawnym, g∏osów „za” –
5.531.218, „przeciw” – 200, „wstrzymujàcych” – 1.435.
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UCHWA¸A NR 3
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA 

AKCJONARIUSZY SPÓ¸KI „SOFTBANK” S.A.
Z DNIA 4 KWIETNIA 2000 R.

w sprawie: zmiany Uchwa∏y Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 
spó∏ki SOFTBANK S.A. z dnia 24 czerwca 1999 roku

Majàc na uwadze, ˝e:

(a) w zwiàzku z podj´ciem w dniu dzisiejszym przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SOFTBANK S.A. Uchwa∏y 
Nr 1 o podwy˝szeniu kapita∏u akcyjnego i zmianie statutu oraz Uchwa∏y Nr 2 o podziale akcji i zmianie statutu
istnieje koniecznoÊç dostosowania Programu Motywacyjnego dla Kadry Zarzàdzajàcej realizowanego na podsta-
wie Uchwa∏y Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 24 czerwca 1999 roku w sprawie emi-
sji obligacji zamiennych na akcje do skutków wynik∏ych z podwy˝szenia kapita∏u akcyjnego oraz podzia∏u akcji,
a co za tym idzie zmiany Uchwa∏y Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 24 czerwca
1999 roku o podwy˝szeniu kapita∏u oraz

(b) zgodnie z § 1 punktem 17 Uchwa∏y Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 24 czerwca
1999 roku w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje, Spó∏ka jest zobowiàzana przy dokonywaniu zmian ka-
pita∏u akcyjnego lub jego struktury do uwzgl´dniania interesów osób uprawnionych obj´tych Programem Motywa-
cyjnym dla Kadry Zarzàdzajàcej i interesów akcjonariuszy,

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SOFTBANK S.A. uchwala co nast´puje:

I. ZMIANA UCHWA¸Y NR 10 Z DNIA 24 CZERWCA 1999 ROKU 
W ZWIÑZKU ZE ZWI¢KSZENIEM WARTOÂCI NOMINALNEJ AKCJI

§ 1
1. W zwiàzku z podj´ciem w dniu dzisiejszym przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Uchwa∏y Nr 1

w sprawie podwy˝szenia kapita∏u akcyjnego poprzez zwi´kszenie wartoÊci nominalnej jednej akcji z 1,25 (jeden
z∏oty dwadzieÊcia pi´ç groszy) do wartoÊci nominalnej 2 (dwa) z∏ote i zmiany statutu zmienia si´ Uchwa∏´ Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spó∏ki „SOFTBANK” S.A. w sprawie podwy˝szenia kapita∏u ak-
cyjnego w drodze emisji obligacji zamiennych na akcje z wy∏àczeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjo-
nariuszy z dnia 24 czerwca 1999 roku – w nast´pujàcy sposób:

(a) punkt 1 uchwa∏y otrzymuje nast´pujàce brzmienie:

„W zwiàzku z emisjà obligacji zamiennych na akcje uchwala si´ podwy˝szenie kapita∏u akcyjnego o maksy-
malnà kwot´ 400.600 (czterysta tysi´cy szeÊçset z∏otych) poprzez emisj´ do 200.300 (dwieÊcie tysi´cy trzy-
sta) akcji na okaziciela serii O, o wartoÊci nominalnej 2 (dwa) z∏ote ka˝da.”

(b) punkt 3 uchwa∏y otrzymuje nast´pujàce brzmienie:

„Akcje w podwy˝szonym kapitale akcyjnym przeznacza si´ do obj´cia posiadaczom Obligacji Zamiennych se-
rii B na warunkach okreÊlonych w uchwale o emisji Obligacji Zamiennych serii B”

2. Uchwa∏a w zakresie wskazanym w punkcie 1 powy˝ej:

(a) wchodzi w ˝ycie wraz z zarejestrowaniem Uchwa∏y Nr 1 w sprawie podwy˝szeniu kapita∏u akcyjnego i zmia-
nie statutu podj´tej w dniu dzisiejszym, oraz

(b) zostaje podj´ta pod warunkiem podj´cia uchwa∏y o emisji Obligacji Zamiennych serii B.

II. ZMIANA UCHWA¸Y NR 10 Z DNIA 24 CZERWCA 1999 ROKU 
W ZWIÑZKU Z PODZIA¸EM AKCJI

§ 2
1. W zwiàzku z podj´ciem w dniu dzisiejszym przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Uchwa∏y Nr 2

w sprawie podzia∏u akcji, w ten sposób, ˝e 1 (jedna) akcja o wartoÊci nominalnej 2 (dwa) z∏ote dzieli si´ na 2
(dwie) akcje o wartoÊci nominalnej 1 (jeden) z∏oty i zmiany statutu zmienia si´ Uchwa∏´ nr 10 Zwyczajnego Wal-
nego Zgromadzenia Akcjonariuszy spó∏ki SOFTBANK S.A. w sprawie podwy˝szenia kapita∏u akcyjnego w drodze
emisji obligacji zamiennych na akcje z wy∏àczeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy z dnia 24
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czerwca 1999 roku zmienionà na mocy § 1 niniejszej uchwa∏y – w ten sposób, ˝e punkt 1 uchwa∏y otrzymuje na-
st´pujàce brzmienie:

„W zwiàzku z emisjà obligacji zamiennych na akcje uchwala si´ podwy˝szenie kapita∏u akcyjnego o maksymalnà
kwot´ 400.600 (czterysta tysi´cy szeÊçset z∏otych) poprzez emisj´ do 400.600 (czterysta tysi´cy szeÊçset) 
Akcji na okaziciela serii O, o wartoÊci nominalnej 1 (jeden) z∏oty ka˝da.”

2. Uchwa∏a w zakresie wskazanym w punkcie 1 powy˝ej:

(a) wchodzi w ˝ycie wraz z zarejestrowaniem Uchwa∏y Nr 2 w sprawie podzia∏u akcji i zmianie statutu podj´tej
w dniu dzisiejszym, oraz

(b) zostaje podj´ta pod warunkiem podj´cia Uchwa∏y o emisji Obligacji Zamiennych serii B.

W tym miejscu Przewodniczàcy stwierdzi∏, ˝e uchwa∏a zosta∏a podj´ta w g∏osowaniu jawnym, g∏osów „za” 
– 5.531.418, „przeciw” – 0, „wstrzymujàcych” – 1.435.

UCHWA¸A NR 4
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

AKCJONARIUSZY SPÓ¸KI „SOFTBANK” S.A.
Z DNIA 4 KWIETNIA 2000 R.

w sprawie: emisji Obligacji Zamiennych serii B na akcje

Na podstawie § 10 ust. 5 Statutu Spó∏ki w zwiàzku z art. 388 pkt 5 Kodeksu Handlowego oraz art. 20 ustawy z dnia
29 czerwca 1985 roku o obligacjach (Dz.U. z dnia lipca 1995 roku Nr 83, poz. 420 z póên. zm.) (zwanà dalej Ustawà
o Obligacjach) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spó∏ki uchwala co nast´puje:

I. MODYFIKACJA PROGRAMU MOTYWACYJNEGO DLA KADRY ZARZÑDZAJÑCEJ

§ 1
Majàc na uwadze, ˝e:

(a) w zwiàzku podj´ciem w dniu dzisiejszym przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SOFTBANK S.A.
Uchwa∏y Nr 1 o podwy˝szeniu kapita∏u akcyjnego i zmianie statutu oraz Uchwa∏y Nr 2 o podziale akcji i zmianie sta-
tutu istnieje koniecznoÊç dostosowania Programu Motywacyjnego dla Kadry Zarzàdzajàcej realizowanego na podstwie
Uchwa∏y Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 24 czerwca 1999 roku w sprawie emisji ob-
ligacji zamiennych na akcje do skutków wynik∏ych z podwy˝szenia kapita∏u akcyjnego oraz podzia∏u akcji, oraz

(b) zgodnie z § 1 punktem 17 Uchwa∏y Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 24 czerwca
1999 roku w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje Spó∏ka jest zobowiàzana przy dokonywaniu zmian ka-
pita∏u akcyjnego lub jego struktury do uwzgl´dniania interesów osób uprawnionych obj´tych Programem Motywa-
cyjnym dla Kadry Zarzàdzajàcej i interesów akcjonariuszy,

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SOFTBANK S.A. postanawia kontynuowaç realizacj´ Programu Motywacyjne-
go dla Kadry Zarzàdzajàcej SOFTBANK S.A. na zasadach okreÊlonych w Uchwale Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgro-
madzenia Akcjonariuszy z dnia 24 czerwca 1999 roku w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje i powtórzo-
nych w niniejszej uchwale ze zmianami wynikajàcymi z niniejszej uchwa∏y.

II. PROGRAMY MOTYWACYJNE DLA KADRY ZARZADZAJÑCEJ

§ 2
1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SOFTBANK S.A. w Warszawie, majàc na uwadze stabilizacj´ sk∏adu osobowe-

go kadry zarzàdzajàcej, utrzymanie wysokiego poziomu profesjonalizmu zarzàdzania Spó∏kà, oraz stworzenie no-
wych mechanizmów motywacyjnych efektywnego zarzàdzania Spó∏kà, a tak˝e zapewnienie stabilnego wzrostu
wartoÊci akcji Spó∏ki, uchwala niniejszym kontynuowanie Programu Motywacyjnego dla Kadry Zarzàdzajàcej SO-
FTBANK S.A. zwanego dalej Programem zapoczàtkowanego na podstawie Uchwa∏y Nr 9 Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 24 czerwca 1999 roku w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje.



2. Programem obj´ci sà cz∏onkowie zarzàdu Spó∏ki z wyjàtkiem Pana Aleksandra Lesza oraz inne osoby, które od-
grywajà szczególnà rol´ w zarzàdzaniu Spó∏kà i majà podstawowe znaczenie dla perspektyw jej rozwoju („Osoby
Uprawnione”). W tym zakresie zachowuje wa˝noÊç uchwa∏a Rady Nadzorczej z dnia 26 stycznia 2000 roku okre-
Êlajàca Osoby Uprawnione. O rozszerzeniu Programu na osoby spoza Zarzàdu Spó∏ki decydowaç b´dzie Rada
Nadzorcza Spó∏ki po zapoznaniu si´ z opinià Zarzàdu Spó∏ki.

3. Program polega∏ b´dzie na wyemitowaniu przez Spó∏k´ Obligacji serii B („Obligacje”) zamiennych na Akcje serii
O Spó∏ki, które przenaczone zostanà dla Osób Uprawnionych. Obligacje obejmie podmiot pe∏niàcy funkcj´ powier-
nika (zwanego dalej „Powiernikiem” z tym, ˝e Powiernikiem b´dzie podmiot pe∏niàcy dotychczas funkcje powier-
nika w stosunku do obligacji zamiennych serii A), który nast´pnie zaoferuje nabycie Obligacji Osobom Uprawnio-
nym, o ile zostanà spe∏nione warunki okreÊlone w Regulaminie, o którym mowa poni˝ej w ust. 6.

4. Obligacje zostanà podzielone na dwie równe pule. Program realizowany b´dzie w okresie trzech lat, tj. w 2000 r.,
2001 r. i 2002 r. w ten sposób, ˝e:

1) Pierwsza pula Obligacji b´dzie zbywana przez Powiernika na rzecz Osób Uprawnionych, je˝eli Spó∏ka w latach
1999–2001 osiàgnie co najmniej okreÊlone w Regulaminie, o którym mowa w pkt 6 zyski przed kosztami
i przychodami finansowymi, opadatkowaniem, amortyzacjà i umorzeniem Êrodków trwa∏ych (EBITDA) na jed-
nà akcj´, zgodnie ze zbadanymi przez bieg∏ego rewidenta skonsolidowanymi sprawozdaniami finansowymi
Spó∏ki za poszczególnie lata.

2) Druga pula Obligacji b´dzie zbywana przez Powiernika na rzecz Osób Uprawnionych, je˝eli w latach
1999–2001 nastàpi w kolejnych latach wzrost ceny akcji Spó∏ki na Gie∏dzie Papierów WartoÊciowych w War-
szawie S.A. co najmniej o wielkoÊç ustalonà w Regulaminie Programu, o którym mowa w pkt 6.

5. Cena nabycia jednej Obligacji przez Osoby Uprawnione b´dzie równa wartoÊci nominalnej jednej Obligacji.

6. Program b´dzie realizowany zgodnie ze szczegó∏owymi warunkami okreÊlonymi w Uchwale Nr 1 Rady Nadzor-
czej SOFTBANK S.A. z dnia 8 wrzeÊnia 1999 roku zmienionej w dniu 28 paêdziernika 1999 roku w sprawie usta-
lenia szczegó∏owych warunków programu motywacyjnego dla kadry zarzàdzajàcej Spó∏ki z tym zastrze˝eniem, ˝e
niezw∏ocznie po zarejestrowaniu przez sàd rejestrowy podj´tych w dniu dzisiejszym: Uchwa∏y Nr 1 w sprawie
podwy˝szenia kapita∏u akcyjnego oraz zmianie Statutu, Uchwa∏y Nr 2 w sprawie podzia∏u akcji oraz zmiany sta-
tutu oraz niniejszej uchwa∏y Rada Nadzorcza dokona zmiany Uchwa∏y Nr 1 Rady Nadzorczej SOFTBANK S.A.
z dnia 8 wrzeÊnia 1999 roku zmienionej w dniu 28 paêdziernika 1999 roku w sprawie ustalenia szczegó∏owych
warunków programu motywacyjnego dla kadry zarzàdzajàcej Spó∏ki w takim zakresie, w jakim jest to niezb´dne
w zwiàzku z powo∏anymi uchwa∏ami Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz opóênieniem rozpocz´cia reali-
zacji Programu.

III. EMISJA OBLIGACJI ZAMIENNYCH NA AKCJE SPÓ¸KI SERII „O”

§ 3
1. W celu realizacji Programu Spó∏ka wyemituje 40.060 (czterdzieÊci tysi´cy szeÊçdziesiàt) Obligacji serii B o war-

toÊci nominalnej jednej Obligacji wynoszàcej 10 (dziesi´ç) z∏otych, o ∏àcznej wartoÊci nominalnej 400. 600 (czte-
rysta tysi´cy szeÊçset z∏otych) zamiennych na Akcje serii O.

2. Obligacje nie b´dà zabezpieczone.

3. Obligacje b´dà na okaziciela.

4. Obligacje nie b´dà oprocentowane.

5. Zamiana Obligacji na akcje b´dzie dokonywana na podstawie pisemnych oÊwiadczeƒ Osób Uprawnionych.
OÊwiadczenia o zamianie Obligacji na akcje mogà byç sk∏adane poczàwszy od nast´pnego dnia  od daty nabycia
Obligacji przez  Osoby Uprawnione do 14-tego dnia przed terminem wykupu Obligacji. OÊwiadczenia nie mogà byç
sk∏adane w okresie od 15 kwietnia do 1 sierpnia ka˝dego roku.

6. Akcjom wydanym w zamian za Obligacje przys∏ugujà takie same prawa jak innym akcjom na okaziciela wyemito-
wanym przez Spó∏k´ i znajdujàcym si´ w obrocie na Gie∏dzie Papierów WartoÊciowych w Warszawie S.A.

7. Emisja Obligacji zostanie przeprowadzona w drodze propozycji nabycia skierowanej do Powiernika w trybie art. 9
ust. 1 pkt 2 Ustawy o Obligacjach. Powiernik zobowià˝e si´ oferowaç Obligacje Osobom Uprawnionym w iloÊci
nie wi´kszej ni˝ 300 osób, na zasadach okreÊlonych w umowie zawartej z Powiernikiem i Regulaminie Programu,
o którym mowa w § 2 ust. 6.

8. Terminy skierowania propozycji nabycia Obligacji okreÊli Rada Nadzorcza. Termin na przyj´cie propozycji nabycia
wynosi jeden tydzieƒ. Cena emisyjna Obligacji jest równa wartoÊci nomianlnej Obligacji i wynosi 10 (dziesi´ç) z∏o-
tych. Cena emisyjna Obligacji zostanie uiszczona w sposób okreÊlony w § 4 niniejszej uchwa∏y.
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9. Termin wykupu Obligacji ustala si´ na 31 grudnia 2003 r. Wykup nastàpi wed∏ug wartoÊci nominalnej.

10. W przypadku nienabycia wszystkich Obligacji przez Osoby Uprawnione do dnia 15 kwietnia 2003 r. Spó∏ka mo˝e
dokonaç wczeÊniejszego wykupu nienabytych Obligacji po wartoÊci nominalnej.

11. Z zastrze˝eniem postanowieƒ punktu 17 niniejszej uchwa∏y, jedna Obligacja daje prawo zamiany na 10 (dziesi´ç)
akcji Spó∏ki.

12. Zobowiàzuje si´ Zarzàd Spó∏ki do sukcesywnego zg∏aszania we w∏aÊciwym Sàdzie Rejestrowym podwy˝szeƒ ka-
pita∏u akcyjnego wynikajàcych z zmiany Obligacji celem wpisania do rejestru handlowego wielkoÊci podwy˝szone-
go kapita∏u akcyjnego.

13. Zobowiàzuje si´ Zarzàd Spó∏ki do podj´cia niezb´dnych dzia∏aƒ zmierzajàcych do dopuszczenia do publicznego
obrotu Akcji serii O, oraz wprowadzenia ich do obrotu gie∏dowego na Gie∏dzie Papierów WartoÊciowych w Warsza-
wie S.A.

14. W przypadku przekszta∏cenia lub likwidacji Spó∏ki przed dniem wykupu Obligacji wszystkie Obligacje podlegajà
wczeÊniejszemu wykupowi wed∏ug wartoÊci nominalnej. W takim przypadku termin z∏o˝enia oÊwiadczenia o za-
mianie Obligacji na akcje up∏ywa z dniem podj´cia uchwa∏y o przekszta∏ceniu lub otwarciu likwidacji Spó∏ki.

15. Je˝eli sàd nie zarejestruje podwy˝szenia kapita∏u akcyjnego Spó∏ki w wielkoÊci wynikajàcej z oÊwiadczenia o za-
mianie w terminie 6 (szeÊciu) miesi´cy od z∏o˝enia przez Osob´ Uprawnionà oÊwiadczenia o zamianie, Osoba ta
ma prawo ˝àdania, w miejsce Êwiadczenia niepieni´˝nego polegajàcego na zamianie Obligacji na Akcje, wykupu
Obligacji po cenie równej ich wartoÊci nomianlnej oraz wyp∏aty przez Spó∏k´ odszkodowania. Odszkodowanie,
o którym mowa powy˝ej, ustalone b´dzie jako kara umowna stanowiàca Êwiadczenie pieni´˝ne Spó∏ki w kwocie
obliczonej jako iloczyn Êredniej ceny akcji Spó∏ki na Gie∏dzie Papierów WartoÊciowych w Warszawie S.A. w syste-
mie jednolitego kursu dnia z 30 (trzydziestu) dni sesyjnych bezpoÊrednio poprzedzajàcych dzieƒ z∏o˝enia oÊwiad-
czenia o zamianie oraz liczby akcji, które winny byç wydane w wyniku z∏o˝enia oÊwiadczenia o zamianie, pomniej-
szony o wartoÊç nominalnà Obligacji przedstawionych do zamiany. Odszkodowanie b´dzie p∏atne w terminie 45
(czterdziestu pi´ciu) dni od koƒca wspomnianego szeÊciomiesi´cznego terminu. Obligacje przedstawione zosta-
nà Emitentowi do wykupu z chwilà wyp∏aty przez Spó∏k´ odszkodowania.

16. Dokonujàc zmian kapita∏u akcyjnego lub jego struktury Spó∏ka uwzgl´dniaç b´dzie interesy Osób Uprawnionych
i akcjonariuszy.

17. Maksymalna kwota podwy˝szenia kapita∏u akcyjnego w drodze zamiany Obligacji na akcje wynosi 400.600 (czte-
rysta tysi´cy szeÊçset) z∏otych. Podwy˝szenie nastàpi na warunkach okreÊlonych w niniejszej uchwale i Uchwale
Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 24 czerwca 1999 roku z póêniejszymi zmianami.

18. W wypadku dokonania w przysz∏oÊci zmiany wartoÊci nominalnej akcji SOFTBANK S.A. Obligacje b´dà podlega∏y
wymianie na Akcje serii O na zasadzie 1 (jeden) z∏oty wartoÊci nominalnej Obligacji na 1 (jeden) z∏oty wartoÊci
nominalnej Akcji serii O.

IV. OBJ¢CIE OBLIGACJI I POKRYCIE CENY EMISYJNEJ

§ 4
1. Cena emisyjna Obligacji wynoszàca 10 (dziesi´ç) z∏otych za jednà Obligacj´ i ∏àczna cena emisyjna wynoszàca

400.600 (czterysta tysi´cy szeÊçset) z∏otych zostanie pokryta przez Powiernika poprzez z∏o˝enie w Spó∏ce obligacji serii
A zamiennych na akcje i wniesienie dop∏aty w nast´pujàcy sposób:

(a) za zgodà Powiernika, Powiernik z∏o˝y w Spó∏ce wszystkie obligacji serii A zamienne na akcje, wyemitowane
na podstawie Uchwa∏y Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 24 czerwca 1999 ro-
ku w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje o wartoÊci nominalnej jednej obligacji zamiennej serii A wy-
noszàcej 12,50 z∏ (dwanaÊcie z∏otych i pi´çdziesiàt groszy) o ∏àcznej wartoÊci nominalnej 250.375 (dwieÊcie
pi´çdziesiàt tysi´cy trzysta siedemdziesiàt pi´ç) z∏otych w celu zaliczenia na poczet ceny emisyjnej Obligacji
wartoÊci nominalnej obligacji serii A,

(b) z tytu∏u ró˝nicy pomi´dzy wartoÊcià nominalnà obligacji serii A a cenà emisyjnà Obligacji Powiernik uiÊci do-
datkowo ∏àcznie kwot´ 150.225 (sto pi´çdziesiàt tysi´cy dwieÊcie dwadzieÊcia pi´ç z∏otych), to jest kwot´
7,50 z∏ (siedem z∏otych pi´çdziesiàt groszy) w stosunku do jednej obligacji serii A,

(c) w zwiàzku z powy˝szym cena emisyjna jednej Obligacji zostanie pokryta w ten sposób, ˝e za jednà obligacj´
serii A z∏o˝onà w Spó∏ce o wartoÊci nominalnej 12,50 z∏ (dwanaÊcie z∏otych i pi´çdziesiàt groszy) oraz od-
p∏at´ w wysokoÊci 7,50 z∏ (siedem z∏otych i pi´çdziesiàt groszy) w stosunku do jednej obligacji serii A (∏àcz-
na wartoÊç nominalna jednej obligacji serii A wraz z dop∏atà wynosiç b´dzie 20 (dwadzieÊcia) z∏otych, Powier-
nik otrzyma 2 (dwie) Obligacje o wartoÊci nominalnej 10 (dziesi´ç) z∏otych ka˝da.
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V. OBOWIÑZKI ZARZÑDU I RADY NADZORCZEJ

§ 5
Upowa˝nia i zobowiàzuje si´ Rad´ Nadzorczà do:

1) ustalenia listy Osób Uprawnionych oraz liczby przys∏ugujàcych im Obligacji oraz przekazywania jej Powiernikowi
w trakcie realizacji Programu, z tym zastrze˝eniem, ˝e w tym zakresie zachowuje wa˝noÊç uchwa∏a Rady Nadzor-
czej podj´ta w dniu 26 stycznia 2000 roku okreÊlajàca Osoby Uprawnione,

2) ustalenia szczegó∏owych warunków emisji Obligacji w sprawach nie uregulowanych niniejszà uchwa∏à, w drodze
uchwa∏y podj´tej na zasadach, o których mowa w § 1 punkt 6 niniejszej uchwa∏y zmienionej na zasadach, o któ-
rych mowa w tym punkcie.

§ 6
Upowa˝nia i zobowiàzuje si´ Zarzàd Spó∏ki do:

1) okreÊlenia treÊci propozycji nabycia Obligacji i skierowania propozycji nabycia Obligacji do Powiernika,

2) zawarcia z Powiernikiem umowy w zwiàzku z emisjà Obligacji,

3) przeprowadzenia wszelkich czynnoÊci niezb´dnych dla przeprowadzenia i zakoƒczenia Programu, nie zastrze˝o-
nych do kompetencji innych organów.

VI. POSTANOWIENIA KO¡COWE

§ 7
Niniejsza uchwa∏a wchodzi w ˝ycie z dniem zarejestrowania Uchwa∏y Nr 1 w sprawie podwy˝szenia kapita∏u akcyjne-

go i zmiany statutu oraz Uchwa∏y Nr 2 w sprawie podzia∏u akcji i zmiany statutu podj´tych w dniu dzisiejszym.

W tym miejscu Przewodniczàcy stwierdzi∏, ˝e uchwa∏a zosta∏a podj´ta w g∏osowaniu jawnym wobec uzyskania kwali-
fikowanej wi´kszoÊci g∏osów oddanych, g∏osów „za” – 5.532.848, co stanowi 99,99% g∏osów oddanych, „przeciw” 
– 5, „wstrzymujàcych” – 0.
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ZA¸ÑCZNIK NR 4

WARUNKI PROGRAMU MOTYWACYJNEGO 
DLA KADRY ZARZÑDZAJÑCEJ SPÓ¸KI

TEKST JEDNOLITY
UCHWA¸Y NR 1

RADY NADZORCZEJ SPÓ¸KI SOFTBANK S.A.
Z DNIA 8 WRZEÂNIA 1999 ROKU

uwzgl´dniajàcy zmiany dokonane w dniu 28 paêdziernika 1999 roku i 3 paêdziernika 2000 roku
w sprawie: ustalenia szczegó∏owych warunków programu motywacyjnego dla kadry zarzàdzajàcej Spó∏ki

Na podstawie § 1 punkt 6, § 2 punkt 8 oraz § 3 Uchwa∏y Nr 9 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spó∏ki z dnia
24 czerwca 1999 roku oraz na podstawie § 2 ust. 6 Uchwa∏y Nr 4 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spó∏ki z dnia
4 kwietnia 2000 roku oraz § 2 ust. 6 Uchwa∏y Nr 6 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spó∏ki z dnia 9 sierpnia 2000
roku Rada Nadzorcza Spó∏ki uchwala, co nast´puje:

§ 1
1. Niniejsza Uchwa∏a stanowi Regulamin, o którym mowa w punkcie 6 § 1 Uchwa∏y Nr 9 Walnego Zgromadzenia Ak-

cjonariuszy Spó∏ki z dnia 24 czerwca 1999 r.

§ 2
1. Cena emisyjna Obligacji serii B zamiennych na Akcje serii O Spó∏ki („Obligacji”) równa b´dzie cenie nominalnej

Obligacji.

2. Cena nabycia Obligacji przez osoby wskazane w § 2 pkt 2 Uchwa∏y Nr 4 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spó∏ki z dnia 4 kwietnia 2000 roku oraz w § 2 ust. 6 Uchwa∏y Nr 6 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spó∏ki
z dnia 9 sierpnia 2000 równa b´dzie cenie nominalnej Obligacji.

§ 3
1. Obligacje zostanà podzielone na trzy transze. Program b´dzie realizowany w okresie trzech lat, tj. w 2000 r.,

2001 r. i 2002 r., w ten sposób, ˝e:

1) Obligacje b´dà zbywane przez Powiernika na rzecz Osób Uprawnionych, je˝eli w okresie 1999 – 2001 nastà-
pi w kolejnych latach co najmniej okreÊlony poni˝ej procentowy wzrost ceny akcji Spó∏ki na Gie∏dzie Papierów
WartoÊciowych w Warszawie S.A., ustalony na podstawie porównania Êredniego jednolitego kursu notowaƒ
w grudniu danego roku ze Êrednim jednolitym kursem notowaƒ z grudnia roku poprzedniego. WartoÊç bazowà
stanowi Êredni jednolity kurs notowaƒ w grudniu 1998 r. wynoszàcy PLN 84,79: 

* W przypadku wzrostu ceny akcji w 1999 r. o co najmniej 46%, do 6.408 Obligacji mo˝e zostaç zaoferowa-
ne Osobom Uprawnionym, w I kwartale 2000 r.

* W przypadku wzrostu ceny akcji w 2000 r. o co najmniej 24%, do 12.820 Obligacji mo˝e zostaç zaofero-
wane Osobom Uprawnionym, w I kwartale 2001 r.

* W przypadku wzrostu ceny akcji w 2001 r. o co najmniej 21%, do 12.820 Obligacji mo˝e zostaç zaofero-
wane Osobom Uprawnionym, w I kwartale 2002 r.

* Je˝eli w jakimkolwiek roku zak∏adany wzrost ceny akcji nie zostanie osiàgni´ty i jednoczeÊnie zostanie od-
notowany spadek indeksu WIG, osiàgni´cie wy˝ej wymienionych wyznaczników wzrostu powy˝ej procento-
wej zmiany indeksu WIG stanowiç b´dzie warunek zaoferowania Obligacji przez Powiernika Osobom Upraw-
nionym w iloÊci stanowiàcej 50% iloÊci Obligacji przewidzianych powy˝ej do zaoferowania w poszczególnych
latach, tj. w szczególnoÊci:

– Je˝eli indeks WIG spadnie w 1999 r. o p% i cena akcji Spó∏ki wzroÊnie co najmniej o (46-p)% w tym sa-
mym okresie, Osoby Uprawnione b´dà upowa˝nione do obj´cia 3.204 Obligacji w I kwartale 2000 r.

– Je˝eli indeks WIG spadnie w 2000 r. o p% i cena akcji Spó∏ki wzroÊnie co najmniej o (24-p)% w tym sa-
mym okresie, Osoby Uprawnione b´dà upowa˝nione do obj´cia 6.410 Obligacji w I kwartale 2001 r.

– Je˝eli indeks WIG spadnie w 2001 r. o p% i cena akcji Spó∏ki wzroÊnie co najmniej o (21-p)% w tym sa-
mym okresie, Osoby Uprawnione b´dà upowa˝nione do obj´cia 6.410 Obligacji w I kwartale 2002 r.



* W przypadku osiàgni´cia trzyletniego planu wzrostu ceny akcji Spó∏ki to jest za osiàgni´cie 119% wzrostu
ceny akcji mi´dzy 1999 r. a 2001 r. w∏àcznie, transza opiewajàca na 8.012 Obligacji mo˝e zostaç zaofe-
rowana Osobom Uprawnionym nie póêniej ni˝ do koƒca pierwszego kwarta∏u 2002 r. 

2) Je˝eli podczas trwania programu motywacyjnego Gie∏da Papierów WartoÊciowych w Warszawie S.A. zrezygnu-
je z utrzymywania jednolitego kursu notowaƒ, procentowy wzrost ceny akcji Spó∏ki na Gie∏dzie Papierów War-
toÊciowych w Warszawie S.A. b´dzie ustalony na podstawie porównania Êredniego kursu notowaƒ akcji Spó∏-
ki z momentu zamkni´cia notowaƒ w systemie ciàg∏ym w grudniu danego roku ze Êrednim kursem notowaƒ
akcji Spó∏ki z momentu zamkni´cia notowaƒ w systemie ciàg∏ym roku poprzedniego. 

3) W przypadku gdyby Gie∏da Papierów WartoÊciowych w Warszawie S.A. zrezygnowa∏a z utrzymywania jednolite-
go kursu notowaƒ w 2000 r. procentowy wzrost ceny akcji Spó∏ki na Gie∏dzie Papierów WartoÊciowych w War-
szawie S.A. b´dzie ustalony na podstawie porównania Êredniego kursu notowaƒ akcji Spó∏ki z momentu za-
mkni´cia notowaƒ w systemie ciàg∏ym w grudniu 2000 roku ze Êrednim kursem notowaƒ akcji Spó∏ki w sys-
temie jednolitym w grudniu roku 1999. 

4) Je˝eli podczas trwania programu motywacyjnego Spó∏ka dokona podzia∏u akcji, ustalenie wartoÊci bazowej nie-
zb´dnych do oceny spe∏nienia warunków zaoferowania Obligacji przez Powiernika Osobom Uprawnionym na-
stàpi z odpowiednim uwzgl´dnieniem skutków podzia∏u akcji.

2. (skreÊlony)

3. (skreÊlony)

4. Oferta nabycia Obligacji przez Osoby Uprawnione opiewaç b´dzie na ca∏kowità liczb´ Obligacji, a wszelkie u∏am-
kowe cz´Êci Obligacji zostanà zaokràglone w dó∏.

5. Wst´pny przydzia∏ wyszczególnionych powy˝ej transz poszczególnym Osobom Uprawnionym zostanie dokonany
zgodnie z odr´bnà uchwa∏à Rady Nadzorczej.

6. Przed ka˝dym terminem zaoferowania Obligacji przez Powiernika na rzecz Osób Uprawnionych Rada Nadzorcza do-
konywaç b´dzie przydzia∏u ostatecznego Obligacji danej transzy na rzecz Osób Uprawnionych. Przydzia∏ ostatecz-
ny polegaç b´dzie na aktualizacji w stosunku do wst´pnego przydzia∏u listy Osób Uprawnionych, liczby Obligacji
obj´tych poszczególnymi transzami oraz liczby Obligacji oferowanych poszczególnym Osobom Uprawnionym.
Uchwa∏a o przydziale ostatecznym b´dzie podejmowana nie póêniej ni˝ w terminie 1 (jednego) miesiàca odpowied-
nio od dnia podj´cia uchwa∏y o zatwierdzeniu skonsolidowanych sprawozdaƒ finansowych Spó∏ki w odniesieniu do
Obligacji I Puli oraz od zakoƒczenia roku kalendarzowego w odniesieniu do Obligacji II Puli. Niezw∏ocznie po pod-
j´ciu uchwa∏y o ostatecznym przydziale Obligacji w danej transzy Spó∏ka przeka˝e tekst uchwa∏y Powiernikowi oraz
zawiadomi Osoby Uprawnione o dokonanym przydziale.

7. Przydzia∏ ostateczny Obligacji w poszczególnych transzach b´dzie przeprowadzany z zachowaniem nast´pujàcych
zasad:

1) o ile postanowienia punktów poni˝szych nie stanowià inaczej, ka˝dej Osobie Uprawnionej, która w danym ro-
ku nieprzerwanie by∏a zwiàzana umowà o prac´ ze Spó∏kà, przys∏ugiwaç b´dà Obligacje z tytu∏u spe∏nienia wa-
runków za dany rok w iloÊci nie mniejszej od okreÊlonej we wst´pnym przydziale;

2) utrata statusu Osoby Uprawnionej w okresie po zakoƒczeniu danego roku, a przed terminem zaoferowania Ob-
ligacji z tytu∏u spe∏nienia warunków za dany rok wskutek rozwiàzania umowy o prac´ ze Spó∏kà bez zachowa-
nia okresu wypowiedzenia z winy pracownika, powoduje utrat´ prawa do Obligacji z tytu∏u spe∏nienia warun-
ków za dany rok, jak te˝ prawa do Obligacji z tytu∏u osiàgni´cia trzyletniego planu wzrostu EBIDTA, o którym
mowa w punkcie 2 niniejszego paragrafu Uchwa∏y, oraz z tytu∏u osiàgni´cia trzyletniego planu wzrostu ceny
akcji Spó∏ki, o którym mowa w punkcie 3 niniejszego paragrafu Uchwa∏y;

1) W wypadku, jeÊli wystàpi∏y szczególne okolicznoÊci uzasadniajàce zmian´ iloÊci Obligacji przeznaczonych dla
Osoby Uprawnionej w przydziale wst´pnym, takie jak zmiana stanowiska s∏u˝bowego w strukturze organizacyj-
nej Spó∏ki zajmowanego przez Osob´ Uprawnionà lub zmiana zakresu obowiàzków Osoby Uprawnionej,
a w przypadku Osób Uprawnionych b´dàcych cz∏onkami Zarzàdu tak˝e w przypadku odwo∏ania z Zarzàdu Spó∏-
ki – Rada Nadzorcza dokonujàc przydzia∏u ostatecznego mo˝e zmieniç (zwi´kszyç lub zmniejszyç) liczb´ Obli-
gacji przypadajàcej takiej osobie z tytu∏u osiàgni´cia wyników za rok, w którym takie okolicznoÊci nastàpi∏y; 

2) w wypadku nieudzielenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spó∏ki Osobie Uprawnionej b´dàcej cz∏onkiem
Zarzàdu pokwitowania z tytu∏u wykonywania obowiàzków cz∏onka Zarzàdu – cz∏onek Zarzàdu traci prawo do Obli-
gacji Puli I za rok, za który nie udzielono pokwitowania, oraz prawo do Obligacji z tytu∏u osiàgni´cia trzyletniego
planu wzrostu EBIDTA, o którym mowa w punkcie 2 niniejszego paragrafu Uchwa∏y, oraz z tytu∏u osiàgni´cia trzy-
letniego planu wzrostu ceny akcji Spó∏ki, o którym mowa w punkcie 3 niniejszego paragrafu Uchwa∏y. 
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7a. Obligacje w poszczególnych transzach, które nie zosta∏y nabyte przez Osoby Uprawnione wskutek zastosowania
zasad okreÊlonych w punktach 6 i 7 powy˝ej, b´dà tworzyç pul´ rezerwowà Obligacji. Rada Nadzorcza mo˝e wy-
korzystaç Obligacje z puli rezerwowej poprzez zwi´kszenie liczby Obligacji w nast´pnych transzach i przydzielenie
ich wy∏àcznie osobom, którym przyznano status Osoby Uprawnionej po rozpocz´ciu realizacji Programu lub przy-
dzielenie jako dodatkowych Obligacji Osobom Uprawnionym, o których mowa w podpunkcie 3 punktu 7 niniejsze-
go paragrafu.

§ 4
1. Propozycja nabycia Obligacji zostanie w trybie art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o Obligacjach skierowana do Powiernika

po dopuszczeniu akcji serii O do publicznego obrotu. Na podstawie punktu 8 § 2 uchwa∏y Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy Spó∏ki z dnia 24 czerwca 1999 roku ustala si´ termin skierowania propozycji nabycia Obligacji przez
Zarzàd Spó∏ki do Powiernika, jako nie wczeÊniejszy ni˝ 2 (dwa) oraz nie póêniejszy ni˝ 6 (szeÊç) tygodni po opu-
blikowaniu prospektu emisyjnego Akcji serii O Spó∏ki. Termin na przyj´cie propozycji nabycia wynosi jeden tydzieƒ.
Upowa˝nia si´ Zarzàd Spó∏ki do sporzàdzenia wszelkich dokumentów wymaganych Ustawà o obligacjach, a tak-
˝e okreÊlenia celów emisji i przeznaczenia Êrodków z emisji Obligacji. Upowa˝nia si´ Zarzàd Spó∏ki do zawarcia
w imieniu Spó∏ki umowy z Powiernikiem, w szczególnoÊci okreÊlajàcej jego obowiàzki oraz zobowiàzujàcej Powier-
nika do niedokonywania zamiany Obligacji na Akcje serii O.

2. Powiernik zostanie zobowiàzany do zaoferowania wszystkich obj´tych Obligacji Osobom Uprawnionym, których licz-
ba nie mo˝e przekroczyç 300 osób, po spe∏nieniu warunków i w terminach, o których mowa w par. 3. W przypad-
ku nienabycia wszystkich Obligacji przez Osoby Uprawnione do dnia 15 kwietnia 2003 r. Spó∏ka mo˝e dokonaç
od Powiernika wczeÊniejszego wykupu nie nabytych Obligacji po wartoÊci nominalnej.

3. Dopuszcza si´ uiszczenie na rzecz Powiernika zaliczki przed terminem zaoferowania Obligacji na rzecz Osób
Uprawnionych oraz dokonania przez nie p∏atnoÊci w ratach.

4. Zamiana Obligacji na Akcje b´dzie dokonywana na podstawie pisemnych oÊwiadczeƒ posiadaczy obligacji.
OÊwiadczenia o zamianie Obligacji na akcje mogà byç sk∏adane poczàwszy od nast´pnego dnia od daty nabycia
Obligacji przez Osoby Uprawnione do 14 dnia przed terminem wykupu Obligacji. OÊwiadczenia nie mogà byç sk∏a-
dane w okresie od 15 kwietnia do 1 sierpnia ka˝dego roku. W przypadku przekszta∏cenia lub likwidacji Spó∏ki
przed dniem wykupu Obligacji wszystkie Obligacje podlegajà wczeÊniejszemu wykupowi wed∏ug wartoÊci nominal-
nej. W takim przypadku termin z∏o˝enia oÊwiadczenia o zamianie Obligacji na akcje up∏ywa z dniem podj´cia
uchwa∏y o przekszta∏ceniu lub otwarciu likwidacji Spó∏ki.

5. W celu zamiany Obligacji na Akcje serii O posiadacz Obligacji zobowiàzany b´dzie do z∏o˝enia w siedzibie CA IB
Securities S.A. Obligacji oraz oÊwiadczenia o zamianie Obligacji na Akcje serii O. OÊwiadczenie powinno byç z∏o-
˝one w trzech egzemplarzach – pierwszy egzemplarz, po potwierdzeniu przez CA IB Securities S.A. z∏o˝enia
oÊwiadczenia, jest przeznaczony dla posiadacza Obligacji, natomiast drugi i trzeci egzemplarz pozostaje w CA IB
Securities S.A., przy czym trzeci egzemplarz zostanie przekazany przez Spó∏k´ do Sàdu Rejestrowego. Emitent b´-
dzie wyst´powa∏ do Sàdu Rejestrowego, zgodnie z art. 20 ust. 7 Ustawy o Obligacjach, o zarejestrowanie podwy˝-
szenia kapita∏u akcyjnego wynikajàcego z zamiany Obligacji na Akcje serii O.

6. Posiadacze Obligacji mogà dokonaç zamiany Obligacji na Akcje serii O za poÊrednictwem w∏aÊciwie umocowane-
go pe∏nomocnika. Osoba wyst´pujàca w charakterze pe∏nomocnika zobowiàzana jest przed∏o˝yç pisemne pe∏no-
mocnictwo, zawierajàce umocowanie do dokonania zapisu oraz stosowne dane o osobie pe∏nomocnika i posia-
dacza obligacji.

§ 5
Uchwa∏a wchodzi w ˝ycie z dniem podj´cia.

Pieczàtka o treÊci:

Za zgodnoÊç z orygina∏em
Radca prawny
dr Jerzy Pardus
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ZA¸ÑCZNIK NR 5

ZASADY WYLICZENIA WSKAèNIKÓW 
PREZENTOWANYCH W PROSPEKCIE

Stopa zwrotu na zainwestowanym kapitale (ang. Return on Equity – ROE)

Jest to iloraz zysku netto i kapita∏ów w∏asnych (tylko w przypadku gdy ta ostatnia wielkoÊç jest dodatnia).

ROE =
zysk netto

kapita∏y w∏asne

Stopa zwrotu z aktywów (ang. Return on Assets – ROA)

Jest to iloraz zysku netto za dany okres i sumy aktywów na poczàtek tego okresu.

ROA =
zysk netto

suma aktywów

RentownoÊç sprzeda˝y (netto) (ang. Net Profit Margin – NPM)

Jest to iloraz zysku netto i sprzeda˝y netto.

NPM =
zysk netto

sprzeda˝ netto

Stopa wyp∏aty dywidendy (ang. Dividend Pay out Ratio – DPR)

Jest to iloraz wartoÊci dywidendy wyp∏aconej lub zadeklarowanej za ostatni rok obrotowy przez zysk netto.

DPR =
wyp∏acona dywidenda

zysk netto

PROSPEKT EMISYJNY SOFTBANK S.A. • ROZDZIA¸ VIII – ZA¸ÑCZNIKI

232



ZA¸ÑCZNIK NR 6

DEFINICJE I SKRÓTY

Akcje serii A – N
– 16.030.600 akcji zwyk∏ych na okaziciela o wartoÊci nominalnej 1 z∏ ka˝da.

Akcje serii O
– 400.600 Akcji zwyk∏ych na okaziciela serii O, o wartoÊci nominalnej 1 z∏, oferowanych posiadaczom Obligacji serii

B na warunkach i zgodnie z zasadami okreÊlonymi w Prospekcie, emitowanych na podstawie Uchwa∏y Nr 10 Zwy-
czajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 24 czerwca 1999 r, zmienionej Uchwa∏à Nr 6 Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 9 sierpnia 2000 r. 

Amerykaƒska Ustawa o Papierach WartoÊciowych 
– Ustawa Stanów Zjednoczonych Ameryki Pó∏nocnej o Papierach WartoÊciowych z 1933 roku z póêniejszymi zmiana-

mi. Regulacja S oraz Przepis 144a sà aktami wykonawczymi do tej ustawy.

Bieg∏y Rewident 
– PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. z siedzibà w Warszawie, spó∏ka wpisana na list´ podmiotów gospodarczych

uprawnionych do badania sprawozdaƒ finansowych pod Nr 144.

Doradca Prawny
– Allen & Overy Poland Sp. z o.o. z siedzibà w Warszawie.

GDR
– Globalny Kwit Depozytowy, papier wartoÊciowy wyemitowany przez Bank of New York w oparciu o akcje Spó∏ki po-

za granicami Rzeczpospolitej.

GPW, Gie∏da
– Gie∏da Papierów WartoÊciowych w Warszawie S.A.

Grupa Kapita∏owa 
– Softbank S.A. oraz Jednostki Zale˝ne i Jednostki Stowarzyszone z Softbank S.A.

Jednostka Dominujàca 
– jednostka dominujàca w rozumieniu Ustawy o RachunkowoÊci.

Jednostka Zale˝na
– jednostka zale˝na w rozumieniu Ustawy o RachunkowoÊci.

Jednostka Stowarzyszona
– jednostka stowarzyszona w rozumieniu Ustawy o RachunkowoÊci.

Kodeks Cywilny lub K.C.
– Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z póêniejszymi zmianami).

Kodeks Handlowy lub K.H.
– Rozporzàdzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 1934 r. Kodeks Handlowy (Dz.U. Nr 57,

poz. 502 z póêniejszymi zmianami).

Kodeks spó∏ek handlowych lub Ksh
– Ustawa z dnia 15 wrzeÊnia 2000 r. Kodeks spó∏ek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037).
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KPWiG
– Komisja Papierów WartoÊciowych i Gie∏d.

KDPW
– Krajowy Depozyt Papierów WartoÊciowych w Warszawie S.A.

Monitor Sàdowy i Gospodarczy lub MSiG 
– ogólnokrajowy dziennik urz´dowy przeznaczony do zamieszczania obwieszczeƒ lub og∏oszeƒ utworzony na podsta-

wie ustawy z dnia 22 grudnia 1995 r. o wydawaniu Monitora Sàdowego i Gospodarczego (Dz.U. Nr 6 z 1996 r.,
poz. 42 z póêniejszymi zmianami).

NBP
– Narodowy Bank Polski

NWZA, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 
– nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Softbank S.A.

Obligacje Zamienne serii B, Obligacje serii B
– 40.060 Obligacji serii B o wartoÊci nominalnej 10 z∏ zamienne na 400.600 akcji zwyk∏ych na okaziciela o warto-

Êci nominalnej 1 z∏ serii O.

Oferujàcy 
– CA IB Securities S.A. z siedzibà w Warszawie – podmiot oferujàcy Akcje w publicznym obrocie.

Osoba Uprawniona
– Osoba obj´ta Programem Motywacyjnym.

Prawo o Publicznym Obrocie Papierami WartoÊciowymi 
– Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartoÊciowymi (Dz.U. Nr 118 z 1997 r.,

poz. 754 z póêniejszymi zmianami).

Powiernik
– CA IB Financial Advisers S.A. z siedzibà w Warszawie, ul. Emilii Plater 53, wpisana do rejestru handlowego prowa-

dzonego przez Sàd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XVI Wydzia∏ Gospodarczy-Rejestrowy pod numerem RHB 30384. 

Program Motywacyjny
– Program zatwierdzony Uchwa∏à Nr 9 Walnego Zgromadzenia Softbank S.A. z dnia 24 czerwca 1999 r., zmieniony

Uchwa∏à Nr 4 z dnia 4 kwietnia 2000 r. oraz Uchwa∏à Nr 6 z dnia 9 sierpnia 2000 r.

Prospekt 
– niniejszy dokument, jedynie prawnie wià˝àcy dokument zawierajàcy informacje o Spó∏ce oraz wprowadzanych do

publicznego obrotu Akcjach serii O, sporzàdzony zgodnie z wymogami okreÊlonymi w Rozporzàdzeniu Rady Mini-
strów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie szczególnych warunków, jakim powinien odpowiadaç prospekt emisyj-
ny i memorandum informacyjne (Dz.U. Nr 163 poz. 1162) w zwiàzku z wprowadzeniem Akcji serii O do publiczne-
go obrotu.

Rada Nadzorcza
– Rada Nadzorcza Softbank S.A.

Regulamin Programu Motywacyjnego
– Regulamin uchwalony przez Rad´ Nadzorczà Softbank S.A. na mocy Uchwa∏y Nr 1 z dnia 8 wrzeÊnia 1999 r. (zmie-

niony w dniu 28 paêdziernika 1999 r. oraz w dniu 3 paêdziernika 2000 r.) w sprawie ustalenia szczegó∏owych wa-
runków programu motywacyjnego dla kadry zarzàdzajàcej.
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Rewident Sprawozdawca
– PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. z siedzibà w Warszawie, spó∏ka wpisana na list´ podmiotów gospodarczych

uprawnionych do badania sprawozdaƒ finansowych pod Nr 144.

Sàd Rejestrowy
– Sàd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sàd Gospodarczy XVI Wydzia∏ Gospodarczy-Rejestrowy, ul. Âwi´tokrzyska 12,

00-916 Warszawa.

Softbank S.A., Spó∏ka, Emitent
– Softbank Spó∏ka Akcyjna z siedzibà w Warszawie, powsta∏a z przekszta∏cenia spó∏ki z ograniczonà odpowiedzial-

noÊcià z siedzibà w Warszawie, ul. 17 Stycznia 72a.

Statut
– Statut Softbank S.A. z siedzibà w Warszawie.

UOKiK
– Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Ustawa o Obligacjach
– Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz.U. Nr 83 poz. 420 z póêniejszymi zmianami). 

Ustawa o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych
– Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity – Dz.U. z 1991 r., 

Nr 90, poz. 416 z póêniejszymi zmianami).

Ustawa o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych
– Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity – Dz.U. z 1993 r., 

Nr 106, poz. 482 z póêniejszymi zmianami).

Ustawy Podatkowe
– Ustawa o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych i Ustawa o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych.

Ustawa o Przeciwdzia∏aniu Praktykom Monopolistycznym
– Ustawa z dnia 24 lutego 1990 r. o przeciwdzia∏aniu praktykom monopolistycznym i ochronie interesów konsumen-

tów (tekst jednolity – Dz.U. z 1999 Nr 52, poz. 547 z póêniejszymi zmianami).

Ustawa o RachunkowoÊci
– Ustawa z dnia 29 wrzeÊnia 1994 r. o rachunkowoÊci (Dz.U. Nr 121, poz. 591 z póêniejszymi zmianami).

WZA, Walne Zgromadzenie
– Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Softbank S.A. 

Zarzàd
– Zarzàd Softbank S.A.
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Issue Prospectus
of series O ordinary bearer shares of

with its registered seat in 02-146 Warsaw, ul. 17 Stycznia 72a
The banking information technology services sector constitutes the Issuer’s main branch of activities and accordingly impacts its financial results.
This Prospectus has been prepared in connection with the introduction into public trading of up to 400,600 series O ordinary bearer shares of Softbank S.A. (”O Shares”), with a nominal value of PLN
1.00 each and an issue price of PLN 1.00 per share, as well as the offer to acquire up to 400,600 O Shares of Softbank S.A., with a nominal value of PLN 1.00 each and an issue price of PLN 1.00 per
share, addressed to the holders of Series B Convertible Bonds of Softbank S.A., whereby one Series B Convertible Bond (”B Bond”) is exchanged for ten O Shares.

Issue Price (PLN) Commissions and Other Estimated Costs (PLN) Actual Inflows of Issuer (PLN)
Per Unit 1.00 2.55 -1.55
Total 400,600 1,020,000 -619,400

The offering of the O Shares is addressed to holders of B Bonds. The conversion of B Bonds into O Shares will be effected on the basis of written statements of the holders of B Bonds. The conversion of
B Bonds into O Shares will be effected no earlier than from the day after the date of acquiring B Bonds by the entitled person and no later than until 14 day before the deadline of purchase the B Bonds.
The statements may not be made in the period from 15 April to 1 August each year, when the B Bonds are allowed to be converted. In the event of transformation or liquidation of the Issuer before the
deadline of purchase of the B Bonds all of the B Bonds are subject of earlier acquisition for the amount equal to their nominal value. In such event the deadline of submission of statement concerning
conversion of B Bonds into O Shares expires on the day of the resolution on the transformation or liquidation of the Issuer. One B Bond is convertible into ten O Shares. The registration of the increase of
the share capital of the Issuer shall be applied for each time. Promptly after the decision of the Registration Court on the registration of the increase of the share capital of the Issuer through the issue of
O Shares becomes final and binding, the Issuer shall submit to the National Depository of Securities (”NDS”) the application for the registration of the O Shares with the NDS. Within 14 days from the
date of the Management Board of the NDS adopting the resolution on the registration of O shares in the deposit with the NDS, CA IB Securities S.A. shall commence issuance of the certificates of the
acquisition of O Shares to the persons who subscribed for the O Shares.
Series A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M and N shares of the Issuer are traded on the main market of the Warsaw Stock Exchange (”WSE”) under the code PLSOFTB00016. On 25th October 2000 the Securities
and Exchange Commission, adopting decision No DSP1-411-30/00-49/2000, admitted into public trading series P and series R Shares. Those shares are not listed on the Warsaw Stock Exchange. 
The detailed description of the distribution rules is included in item 3 ”Distribution Principles” of Chapter III ”Issue Data.” 
On 22nd October, 1999 the Securities and Exchange Commission admitted into public trading series O Shares, the issue of which was originally connected with the issue of series A Convertible Bonds
(”A Bonds”). Rules and conditions of the issue of A Bonds and intended rules and conditions of the issue of series O Shares were included into Issue Prospectus of Softbank S.A. published on 11th December
1999. All of A Bonds were acquired by the trustee.
On the 4th April, 2000 the Extraordinary Shareholders’ Meeting adopted a resolution on increase of the share capital by way of increase of the nominal value of shares from PLN 1.25 to PLN 2.00 each (Resolution
no 1 of the Extraordinary Shareholders’ Meeting). Subsequently the same Extraordinary Shareholders’ Meeting adopted a resolution amending the nominal value of shares so that each share of the nominal
value of PLN 2 has been divided into two shares of a nominal value of PLN 1 (Resolution no. 2). As the result of the adoption of both of the above-mentioned resolutions it was necessary to make relevant
amendments to Motivation Programme, whose primary element was the issue of A Bonds convertible into series O Shares. In face of the changes to technical conditions of the issue of A Bonds and connected
with it the issue of series O Shares, which required the far-going amendments to the Issue Prospectus, for the sake of realisation of the Programme the Extraordinary Shareholders’ Meeting adopted a resolu-
tion no. 4, subsequently amended (in part relating to the establishment of the number of convertible bonds due to the entitled persons) by the resolution no. 6 of the Ordinary Shareholders’ Meeting dated 
9th August, 2000 effecting the Programme by way of issue of B Bonds convertible into series O Shares. The already issued A convertible bonds, acquired by the trustee, were redeemed by Softbank, and the
redemption price will be set-off towards the issue price of B Bonds, which all shall be offered and acquired by the same trustee. Due to the difference between the value of A Bonds and the issue price of
B Bonds, when acquiring B Bonds the trustee will additionally pay PLN 150,225 i.e. PLN 7.50 towards every A bond.
As a result of these circumstances the Securities and Exchange Commission issued a decision number DSP1–411–20/99–78–99–7/2001 dated February 14, 2001 which declared the expiry of the 
decision of the Securities and Exchange Commission dated October 22, 1999 on admitting the series O Shares to public trading, in connection with issue of A bonds.
Series O Shares has not been yet issued and are not quoted on the Warsaw Securities Stock Exchange.
The introduction of O Shares into trading on the main market of the WSE is planned. Because the conversion of B Bonds into O Shares depends on the decision of particular B Bond holders, the Management
Board is not able to determine when the O Shares will be introduced into public trading.
Main risk factors: ● Operating (business) risk ● Competition

● Risk of changes in the banking sector ● Risk of series O Shares not being admitted into WSE trading
● Risk of supplier dependence ● Risk connected with the change of the provisions
● Risk of client dependence of the Bond Act and coming into force the new Commercial Code
● Risk of losing key employees ● Risk resulting from redemption of A bonds by Softbank before the date set in the resolution no. 9
● Macroeconomic risk of the Ordinary Shareholders’ Meeting dated 24th June, 2000 concerning the issue of the A convertible bonds.

A detailed description of the risk factors is presented in item 2 ”Factors Contributing to the Higher Risk for the Purchaser of the Securities” of Chapter I ”Conclusions and Risk Factors.” 
The O Shares are introduced into public trading exclusively on conditions and in accordance with principles specified in this Prospectus. The Prospectus is the only legally binding document containing
information about the issue of the O Shares and the Issuer.

Representation of the Securities and Exchanges Commission
The Securities and Exchanges Commission determined that the documents presented thereto include all the data and information required by law. The Securities and Exchanges Commission 
does not assume any liability with regards to any investment risk related to purchasing securities described in this prospectus. The Commission would like to emphasise that the responsibility for the
selection of the conversion procedure of the convertible bonds lies with the Issuer, whereas the brokerage house, acting in the capacity of the Offeror, is responsible for its execution. By Decision
number DSP1-411-30a/00-8/2001 dated February 14, 2001 the Securities and Exchanges Commission admitted to public trading the securities covered by this prospectus.
The party offering the O Shares in public trading (the ”Offeror”) is: 
CA IB Securities S.A. with its registered seat in Warsaw, address: Emilii Plater 53, 00-113 Warsaw
The Issuer does not intend to enter into an underwriting or subscription agreement.
This Prospectus was prepared in Warsaw on 4th September 2000. The validity of the Prospectus expires upon the allotment of B Bonds but no later than on 30th June, 2001, with the exception of the part
of the Prospectus concerning the terms and conditions of converting B Bonds into O, i.e. item ”Distribution Principles” which shall remain in force until the date of the B Bonds conversion on 31st Decem-
ber 2003.
The information inserted for the purpose of updating the Prospectus, unless it stipulates otherwise, was according to the status as of 31st January 2001.
During its validity and at least two weeks prior to dispatching Bond B purchase proposals, the Prospectus, its shortened version and the appendices to the Prospectus will be available in the Information
Centre of the Securities and Exchange Commission – ul. Mazowiecka 13, Warsaw; at the Offeror’s seat – ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warsaw; and in the Promotion Center of the Warsaw Stock Exchange
in Warsaw S.A. – ul. Nowy Świat 6/12, Warsaw; and at the Issuer’s seat. Additionally, the Prospectus will be made available electronically on the Issuer’s web site at www.softbank.pl. Furthermore, during
the Prospectus’s validity, the audited financial statements for 1997, 1998 and 1999, as well as the Issuer’s by-laws, the minutes from all of the General Shareholders Meetings, and the except from the
Commercial Register as well as current and periodic information submitted by the Issuer since its admittance into public trading will be made available at the Issuer’s seat. 
A shortened version of the Prospectus shall be published in the ”Prawo i Gospodarka” and ”Gazeta Giełdy Parkiet” dailies.
Pursuant to Art. 81 of the Public Trading in Securities Act any information resulting in changes to the Prospectus’s content since its publication and during its validity must be submitted by the Issuer to
the Securities and Exchanges Commission and the Warsaw Stock Exchange simultaneously within 24 hours since the occurrence of such an event or the receipt of information about such an event and
20 minutes after the transfer of such information to the SEC and WSE, the Polish Press Agency (PAP) should also be informed.
If information resulting in the change to the contents of the Prospectus during its validity may have a considerable influence on the price or value of the Shares O series, the Issuer shall publish such 
information in the daily ”Gazeta Giełdy Parkiet” within seven days of the receipt of such information.
The following periodic reports have been appended to the Prospectus:

● Half-yearly report of 2000, published on 21 September, 2000. ● Quarterly report for 3rd quarter of 2000, published on 3 November, 2000.
● Consolidated half-yearly report of 2000, published on 30 November, 2000.

This periodic reports mentioned above have been made available to the public via the ”Emitent” system. These reports are available for public review in the Information Centre of the Securities and Exchan-
ge Commission, ul. Mazowiecka 13, Warsaw, at the Offeror’s seat located at ul. Emilii Plater 53, Warsaw and the Issuer’s seat located at ul. 17 Stycznia 72a, Warsaw.
Prior to the preparation of the Prospectus, the Issuer has not concluded and does not plan to conclude the agreement as contemplated by Art. 96 of the Public Trading in Securities Act in connection with
the O Shares issue. On 14 April, 1998 the Company concluded a Depository Agreement with the Bank of New York, under which the Bank of New York, acting as the depository bank, issued GDRs linked
to the shares of the Issuer. The GDRs issued by the Bank of New York are traded on SEAQ International, as well as on the stock exchanges in Berlin and Munich. According to the information presented
on 16th January 2001 the Bank of New York is the owner of 2,829,205 shares representing 16.4% of the total number of Issuer’s shares and representing 16.4% of the total number of votes at the 
General Shareholders Meeting of Softbank S.A.
The Offeror does not plan to undertake any actions relating to the stabilisation of share and GDR prices before, during, or after the conclusion of the issue of O Shares.
The entity supervising the securities market, on which the Issuer’s securities are quoted, is the Securities and Exchanges Commission with its seat in Warsaw, Plac Powstańców Warszawy 1.
Outside the Republic of Poland this document may be regarded only as informational material and it cannot be treated as an invitation for the purchase of O Shares. Each investor residing or having 
its seat outside the Republic of Poland should familiarise themselves with the laws in force in the Republic of Poland and the laws of any territory, in the jurisdiction of which they might find himself.
No shares of the Issuer have not been and are not intended to be registered under the ”The United States Securities Act of 1933” or by any non-Polish regulatory body in the field of securities. The sha-
res of the Issuer may not be sold or offered in the United States or in any other jurisdiction where a registration is required or, to any U.S. Person (within the meaning of the Regulation S issued under 
The United States Securities Act), unless under exemptions under appropriate laws or regulations provided that conditions set forth in those laws or regulations are met.
This Prospectus may not be transferred in any form to any person located in the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Canada or Japan unless under appropriate provisions or regulations
of those jurisdictions.
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