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I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA

I.1 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DOTYCZĄCE EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ
Firma: MCI Management
Forma prawna: Spółka Akcyjna
Kraj: Polska
Siedziba: Wrocław
Adres: ul. Świętego Mikołaja 7
Telefon: (071) 78 17 380, (071) 78 17 386
Fax: (071) 78 17 383
Adres strony internetowej: www.mci.com.pl
Poczta elektroniczna: rzecznik@mci.com.pl
Statystyczny numer identyfikacyjny REGON: 932038308
Numer identyfikacji podatkowej NIP: 899-22-96-521

I.1.1 SPECYFIKA I CHARAKTER DZIAŁALNOŚCI MCI MANAGEMENT S.A.

MCI Management S.A. jest funduszem venture capital koncentrującym się w swej działalności na przedsiębiorstwach działających w branży 
zaawansowanych technologii informatycznych: oprogramowania, technologii internetowych i mobilnych. Istotą działalności funduszy venture 
capital jest przeprowadzanie inwestycji w przedsiębiorstwa na wczesnym etapie ich rozwoju, prowadzenie działań zmierzających do wzrostu ich 
wartości a następnie sprzedaży ich inwestorom strategicznym lub giełdowym oraz przez wykup menedżerski. MCI dokonuje również inwestycji 
w firmy wymagające restrukturyzacji. Działalność funduszy venture capital, w tym MCI Management S.A. oparta jest o założenia dotyczące faz 
rozwoju przedsiębiorstwa gospodarczego, z których możemy wyróżnić:
- stadium pomysłu (idea, seed);
- rozpoczęcia jego realizacji (start-up);
- rozwoju przedsięwzięcia (development, roll-out);
- restrukturyzacja (turnaround)
- ekspansji przedsiębiorstwa (expanion).

Wartość przedsiębiorstwa wzrasta od momentu jego powstania (etap pomysłu) i osiąga maksymalne wartości w okresie jego ekspansji. Celem 
działań funduszu venture capital jest zwiększenie wartości przejętego i kontrolowanego przedsiębiorstwa w możliwie krótkim czasie. Ponieważ 
krzywa wzrostu wartości jest najbardziej stroma w okresie startu i rozwoju przedsiębiorstw, fundusze venture capital dokonują inwestycji na 
wczesnych etapach rozwoju przedsięwzięć gospodarczych co pozwala na uzyskanie znacznych wartości zwrotu z zaangażowanych kapitałów. 
Ten rodzaj działalności wiąże się dużym ryzykiem jakie podejmuje fundusz, ponieważ brak sukcesu rynkowego przedsięwzięcia finansowanego 
przez venture capital oznacza stratę zainwestowanych w rozwój przedsiębiorstwa znacznych środków finansowych. 
Podsumowując przedstawione powyżej uwagi można stwierdzić,  że model inwestycyjny funduszy venture capital  zakłada przeprowadzenie 
inwestycji w przedsiębiorstwo na wczesnym etapie jego rozwoju, finansowanie i zarządzanie jego rozwojem i ekspansją, w drugim etapie często 
z inwestorem typu private equity oraz wyjście z inwestycji po osiągnięciu przez przedsiębiorstwo wymaganej przez fundusz wartości.
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Model inwestycyjny zakłada inwestycje w okresie tworzenia przedsięwzięcia lub na jego wczesnym etapie, a 
następnie aktywny nadzór właścicielski opcjonalnie połączony z pozyskaniem inwestora finansowego w celu 
finansowania rozwoju i ekspansji. Oczekiwane stopy zwrotu z inwestycji przez MCI wynoszą minimum 25%-
35% rocznie. Wyjście docelowo realizowane jest poprzez sprzedaż do inwestora strategicznego , wykup 
menadżerski  lub IPO spółki portfelowej. Całość cyklu inwestycyjnego jest realizowana w okresie 3 - 7 lat.
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MCI Management S.A. jest funduszem venture capital uczestniczącym w projektach związanych z sektorem nowych, innowacyjnych technologii 
informatycznych,  głównie  z  obszaru  integracji,  GIS,  bezpieczeństwa  informatycznego  oraz  wykorzystania  technologii  internetowych  
i mobilnych. Na dzień aktualizacji prospektu Emitent zaangażowany jest w projekty wymienione w tabeli 1.1.

Tabela 1.1 Spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Emitenta
Nazwa spółki Udział Emitenta Obszar działania
Computer Communication Systems S.A. z siedzibą we Wrocławiu 64,86% Integracja
Bankier.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu 38,36% Internet / vortal finansowy
Process4E S.A. z siedzibą w Warszawie 66,66% CRM/business konsulting
Travelplanet.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu 69,47% e-commerce turystyka
S4e S.A. z siedzibą w Krakowie 84,43% storage, dystrybucja, serwis
Biprogeo S.A. z siedzibą we Wrocławiu 73,71% GIS / integracja
GeoTechnologies Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu 75,00% GIS / software
One-2-One Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 50,85% Mobile solution / Marketing
Iplay.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu 56,00% Internet / portal muzyczny
CK Adax Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu 66,36% Reseller sprzętu komputerowego
PWM – Portal Wykup Menadżerski S.A. w organizacji, z siedzibą w Warszawie 80,00% Internet/portal
Technopolis Sp. z o.o. w organizacji, z siedzibą we Wrocławiu 96,00% Restrukturyzacja przedsiębiorstw

Źródło: Emitent

I.1.2 PODSTAWOWE PRODUKTY, TOWARY, USŁUGI I RYNKI DZIAŁALNOŚCI

Działalność  MCI  Management  S.A.  jako  funduszu  venture  capital  polega  na  prowadzeniu  inwestycji  kapitałowych  w inne  podmioty 
gospodarcze. Projekty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych realizowane są w następujących etapach:
- identyfikacja potencjalnych celów inwestycyjnych w wybranych branżach i sektorach;
- ocena atrakcyjności inwestycyjnej projektu;
- realizacja inwestycji;
- zwiększenie wartości przedsięwzięcia poprzez:
- zasilenie kapitałowe,
- doradztwo biznesowe,
- doradztwo branżowe;
- wyjście z inwestycji.

Zgodnie z wewnętrznymi procedurami MCI Management S.A. wyróżnia następujące fazy inwestycji:
1. Analiza wstępna (initial screening)

Wymagana forma zgłoszenia projektu inwestycyjnego do MCI Management S.A. zawiera podstawowe dokumenty: streszczenie biznes 
planu lub biznes plan oraz model finansowy z projekcjami. Streszczenie biznes planu powinno być stworzone przez osoby bezpośrednio 
zaangażowane w realizację projektu na podstawie pełnego biznes planu. Pierwsza analiza streszczenia biznes planu odbywa się pod kątem 
zgodności ze strategią inwestycyjną MCI, a więc czy zgłaszany projekt zalicza się do preferowanych przez MCI sektorów, czy znajduje się 
na odpowiednim etapie rozwoju oraz czy wymagana kwota inwestycji mieści się w zakresie preferowanym przez MCI. Na tym etapie 
odbywają się również pierwsze spotkania z pomysłodawcami przedsięwzięć.

2. Ocena biznes planu (business case analysis) 
Po  wstępnej  analizie  następuje  analiza  merytoryczna  pełnego  biznes  planu,  zarówno  pod  kątem  potencjału  danego  produktu  lub 
działalności, warunków panujących na docelowym rynku, jak i kompetencji kadry zarządzającej, która w przypadku inwestycji venture 
capital ma kluczowe znaczenie. Po uzyskaniu pozytywnej oceny biznes planu następuje analiza modelu i projekcji finansowych. Analiza ta 
odbywa się na kilku płaszczyznach. Przede wszystkim badana jest zgodność i spójność z informacjami przedstawionymi w biznes planie. 
Analiza przychodów odbywa się w dwie strony - top-down, czyli wychodzące od wielkości rynku, na którym spółka zamierza działać  
i schodzące do poziomu firmy i możliwej pozycji jaką może ona osiągnąć, biorąc pod uwagę panujące na rynku warunki oraz down-top, 
a więc badając planowane zasoby spółki i ich potencjał, przesuwając się w górę w celu weryfikacji z potencjałem rynku docelowego. 
Odbywa się również analiza rzetelności i racjonalności planowanych kosztów. Kluczowymi elementami finansowanymi analizowanymi na 
tym etapie są wielkość przychodów, wynik na działalności operacyjnej, cykl obrotu gotówki i moment osiągnięcia zrównania przychodów 
z kosztami operacyjnymi.

3. List intencyjny (term sheet) 
Na podstawie wyników oceny firmy i jej kierownictwa opracowywany jest list intencyjny (term sheet), w którym będzie opisana struktura 
potencjalnej inwestycji. Chodzi tu o zdefiniowanie udziału poszczególnych stron w projekcie, ich praw i obowiązków, formy organizacyjnej 
przyszłej spółki, ewentualnie już istniejącego podmiotu, ustalenie praw korporacyjnych stron, ewentualnie systemu opcji menedżerskich. 
List intencyjny obejmuje zazwyczaj również główne wnioski z wstępnej analizy, ocenę biznes planu firmy i brzegowe warunki ewentualnej 
umowy  inwestycyjnej.  W przypadku,  kiedy  firma  lub  aktualni  udziałowcy  wyrażą  zainteresowanie  warunkami  podanymi  w  liście 
intencyjnym, MCI Management S.A. przystępuje do dokładnej analizy przedsiębiorstwa (due diligence).

4. Finalna ocena przedsięwzięcia i due diligence (preinvestment analysis and due diligence).
Po  przejściu  analizy  wewnątrz  funduszu  i  podpisaniu  listu  intencyjnego,  następuje  etap  wspólnych  prac  specjalistów  z funduszu  
i  pomysłodawców.  Prace dotyczą uściślania,  ewentualnie  redefiniowania  strategii  spółki  i  modelu biznesowego,  racjonalizacji  modelu 
finansowego  projektu,  ewentualnie  poszukiwania  potencjalnych  synergii  z posiadanymi  przez  fundusz  spółkami  portfelowymi.  Jeżeli 
projekt dotyczy spółki już funkcjonującej konieczne jest przeprowadzenie dokładnej analizy, due diligence, na płaszczyźnie finansowej, 
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organizacyjnej i prawnej. W zależności od sytuacji, proces ten prowadzony jest przy użyciu zasobów wewnętrznych funduszu lub korzysta 
się z zewnętrznych specjalistów. Jeżeli na tym etapie możliwe jest osiągnięcie konsensusu i projekt wydaje się atrakcyjny, przechodzi on do 
następnej fazy.

5. Negocjacje inwestycyjne – inwestycja (investment negotiation and closing).
W fazie tej negocjowane są finalne warunki, na jakich planowana inwestycja może zostać zrealizowana. Wynikiem tej fazy jest stworzenie 
tzw. końcowego term sheet,  czyli  sformalizowanego szczegółowego opisu biznesowej strony planowanej inwestycji.  Następnie projekt 
przedstawiany jest na posiedzeniu Rady Nadzorczej MCI Management S.A., która przeprowadza kolejną weryfikację trafności dokonanego 
wyboru i udziela lub nie danemu projektowi rekomendacji. Projekt jest przedstawiany zarówno przez specjalistów funduszu, jak i przez 
pomysłodawców,  tak  aby  uwiarygodnić  kompetencje  tych  ostatnich.  Po  pozytywnym  rozpatrzeniu  projektu  przez  Radę,  następuje 
ostateczny etap formalizacji procesu, a więc przełożenie biznesowego term sheet na język prawniczy w formie umowy inwestycyjnej. Po 
podpisaniu umowy przekazane zostają środki i spółka rozpoczyna działalność. 

2) Monitoring inwestycji (investment monitoring) 
Po  rozpoczęciu  działalności  przez  spółkę  rola  Emitenta  ogranicza  się  do  bieżącego  monitoringu  jej  funkcjonowania  poprzez  organ 
kontrolny, radę nadzorczą. Spółki zobowiązane zostają do regularnego raportowania swoim Radom Nadzorczym, najczęściej w odstępach 
miesięcznych, według ustalonego wzoru, pozwalającego na wczesne wykrywanie nieprawidłowości bądź pogarszania się sytuacji. Co roku 
spółki przygotowują budżety na rok następny, które muszą zostać zatwierdzone przez ich rady nadzorcze, i które stanowią podstawę oceny 
działalności spółki i jej zarządu.

Podstawowym  źródłem  przychodów  MCI  Management  S.A.  są  wpływy  uzyskiwane  ze  sprzedaży  pakietów  akcji  lub  udziałów  
w przedsiębiorstwach Grupy Kapitałowej. Emitent realizuje wzrost wartości spółek portfelowych poprzez aktywny nadzór inwestycyjny, w tym 
doradztwo merytoryczne, organizacyjne i biznesowe. Spółka posiada duże doświadczenie w zakresie konsultingu biznesowego, finansowego 
oraz dogłębną wiedzę na temat rynku informatycznego.
W  ramach  prowadzonego  nadzoru  inwestycyjnego  Emitent  szczególną  uwagę  zwraca  na  jakość  kadry  menedżerskiej  prowadzonych 
przedsięwzięć  i  aktywnie  wspomaga  kontrolowane  przedsiębiorstwa  w  zakresie  doradztwa  personalnego  i zarządzania  personelem,  
w szczególności  w zakresie  systemów wynagrodzeń,  kontraktów menedżerskich,  programów opcji  menedżerskich,  systemów oceny  pracy 
zarządu i kadry kierowniczej.
MCI Management S.A. w zakresie działań zmierzających do wzrostu wartości spółek portfelowych wspiera swoje projekty inwestycyjne poprzez 
współdziałania ze swoimi partnerami strategicznymi, siecią dostawców kluczowych usług i produktów. Partnerzy Emitenta stworzyli specjalną 
ofertę dla spółek portfelowych. Oferowane usługi obejmują wsparcie prawne, usługi finansowe, usługi badań sprawozdań finansowych, usługi 
telekomunikacyjne i bankowe. Ponadto Emitent wspiera poszczególne spółki Grupy Kapitałowej w zakresie marketingu i public relations.
Aktywność MCI Management S.A.  jako inwestora  w spółce  portfelowej  skoncentrowana jest  między innymi na zaangażowaniu Emitenta  
w  formułowanie  średnio  i  długookresowych  strategii  rozwoju  przedsiębiorstwa,  w  szczególności  sporządzaniu  analiz  rynkowych, 
ekonomicznych,  konkurencji,  wykonywaniu  ekspertyz  prawnych,  tworzeniu  biznes  planów  i formułowaniu  strategii  produktowych. 
Zaangażowanie MCI Management S.A. w ten zakres działalności przedsiębiorstwa pozwala na precyzyjne określenie celów strategicznych oraz 
na pomiar i ocenę ich realizacji. Emitent inwestując w przedsiębiorstwo implementuje w nim standardy finansowe, które pozwalają na efektywne 
zarządzanie  przedsiębiorstwem.  Elementy  rachunkowości  finansowej  i  zarządczej  skonstruowane  zgodnie  z  polskimi  i  międzynarodowymi 
standardami rachunkowości oraz dostosowywane do indywidualnych wymogów modeli biznesowych spółek portfelowych. 
Istotnym elementem w działaniach zmierzających do wzrostu wartości przedsiębiorstw zależnych od Emitenta jest efektywne wykorzystywanie 
synergii rynkowych i operacyjnych spółek należących do Grupy Kapitałowej. Doświadczenia zbierane w poszczególnych spółkach pozwalają na 
ustalanie  standardów działania  (best  practices)  dla  wszystkich spółek portfelowych,  skutecznie  przyczyniając  się  do wzrostu ich wartości  
i ograniczenie ryzyk gospodarczych.

Osiągane przez Emitenta wyniki finansowe oraz wyniki Grupy Kapitałowej zdeterminowane są wynikami poszczególnych spółek portfelowych. 
Poniżej  przedstawiono  krótkie  charakterystyki  spółek  wchodzących  w skład  Grupy  Kapitałowej  Emitenta  na  dzień  aktualizacji  Prospektu.
Sprawozdaniem skonsolidowanym Emitenta za pierwszy kwartał roku 2004 r. oprócz Emitenta objęte zostały następujące spółki:
- Computer Communication Systems S.A.,
- Process4E S.A.,
- S4E S.A.,
- Travelplanet.pl S.A.,
- GeoTechnologies Sp. z o.o.,
- One-2-One Sp. z o.o.

Z konsolidacji wyłączono:
- spółki:  Bankier.pl  S.A.,  Biprogeo S.A.,  Iplay  Sp.  z  o.o  ze  względu  na kryterium istotności  zgodnie  z  art.  58 ust.  1  pkt  1  Ustawy  

o rachunkowości, dla których to spółek łączny udział sum bilansowych w sumie bilansowej grupy kapitałowej przed wyłączeniami stanowi 
2,34%.

Nie objęto przedmiotem konsolidacji spółek PWM – Portal Wykup Menadżerski S.A. w organizacji  i  Technopolis sp. z o.o. w organizacji 
albowiem zostały zawiązane w okresie drugiego kwartału 2004 r. oraz spółki CK Adax sp. z o.o., w której udziały zostały nabyte w okresie 
drugiego kwartału 2004 r.

Computer Communication Systems S.A.
CCS S.A. prowadzi działalność w zakresie doradztwa informatycznego, projektowania i realizacji kompleksowych rozwiązań informatycznych. 
CCS S.A. kieruje swoją ofertę przede wszystkim do firm z Europy Środkowej o rozproszonych terytorialnie strukturach, rozwijając własne, 
zaawansowane rozwiązania podnoszące produktywność i bezpieczeństwo infrastruktury teleinformatycznej klienta. Usługi i produkty oferowane 
przez  CCS S.A.  obejmują  prace projektowe,  optymalizację,  wdrożenie,  serwisowanie  i  rozwój  funkcjonalnych i  przestrzennych  systemów 
teleinformatycznych,  konsulting  w  zakresie  przedsięwzięć  informatycznych,  integrację  systemową,  projektowanie  i  instalacje  lokalnych 
i rozległych sieci komputerowych, systemów dla inteligentnego budynku, systemów telefonii internetowej i satelitarnej, sprzedaż i wdrożenie 
własnego oprogramowania komunikacyjnego.
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W tabeli podano dane dotyczące przychodów osiągniętych przez CCS S.A. w latach 2001 – 2003.

Tabela 1.2 Przychody CCS SA w latach 2001 – 2003 i w pierwszym kwartale 2004 r. /w tys. PLN/
I Q 2004 2003 2002 2001

Przychody ze sprzedaży 14 670,0 35 036,0 27 370,8 59 167,4
Źródło: Emitent

S4E S.A.
S4E S.A. jest dystrybutorem zaawansowanych rozwiązań do składowania, archiwizacji, ochrony i bezpieczeństwa danych: macierzy dyskowych, 
bibliotek  taśmowych  oraz  oprogramowania  służącego  do  tworzenia  kopii  zapasowych.  Firma  świadczy  także  usługi  doradcze  z  zakresu 
projektowania i wdrażania związanego z archiwizacją, tworzeniem kopii zapasowych, bezpieczeństwem danych, bezpieczeństwem sieci oraz 
projektowaniem centrów zapasowych. Swoje cele biznesowe S4E S.A. realizuje poprzez związanie się na szczególnie dogodnych zasadach  
z dostawcami będącymi liczącymi się podmiotami w odpowiednich segmentach rynku pamięci masowych (EMC - macierze dyskowe, Legato – 
oprogramowanie, ADIC –biblioteki taśmowe). Potencjał generowania wartości przez S4E jest pochodną: pozycji Vendora i jego rozwiązań na 
rynku,  jakości  kanału,  w  którym  działa  S4E  oraz  kompetencji  sprzedażowych  i  technologicznych  zespołu  S4E. Sprzedaż  sprzętu, 
oprogramowania oraz usług S4E realizuje wyłącznie poprzez kanał partnerski, w skład którego wchodzą duzi integratorzy działający na terenie 
całego kraju, partnerzy regionalni, partnerzy branżowi, firmy o profilu ASP oraz partnerzy zagraniczni.

Tabela 1.3 Przychody S4E SA w latach 2001 – 2003 i w pierwszym kwartale 2004 r. /w tys. PLN/
I Q 2004 2003 2002 2001

Przychody ze sprzedaży 2 261 7 644 6 625 3 326
Źródło: Emitent

Process4E S.A.
Process4E S.A. prowadzi działalność koncentrującą się na doradztwie biznesowym i strategicznym oraz proponuje nowoczesne rozwiązania 
informatyczne w obszarze marketingu, sprzedaży oraz obsługi klienta. Oferta tego podmiotu skierowana jest na rynek krajowy i globalny. Wśród 
oferowanych przez Process4E S.A. produktów i usług znajdują się rozwiązania w zakresie CRM dla dużych, średnich i małych przedsiębiorstw, 
usługi w zakresie analizy i modelowania procesów biznesowych, strategiczne doradztwo biznesowe.

Tabela 1.4 Przychody Process4E SA w latach 2001 – 2003 i w pierwszym kwartale 2004 r./w tys. PLN/
I Q 2004 2003 2002 2001*

Przychody ze sprzedaży 1 439 2 235 3 538 3 606
*Pierwszy rok obrotowy Spółki obejmował okres od 01.08.2000 do 31.12.2001
Źródło: Emitent

Travelplanet.pl S.A.
Travelplanet.pl  SA jest  największym  w Polsce  internetowym  biurem  podróży,  świadczącym  swoje  usługi  poprzez  internet  i  call  center. 
Podstawowa działalność firmy polega na dystrybucji  zagranicznych ofert  turystycznych.  Spółka konsoliduje  oferty  około 30 największych 
touroperatorów działających na polskim rynku i sprzedaje je w jednym miejscu pod jedną marką. Travelplanet.pl pełni funkcje multiagenta, który 
za pomocą bezpośrednich kanałów sprzedaży dociera do klientów detalicznych i klientów instytucjonalnych Travelplanet.pl SA uzyskuje także 
przychody  ze  sprzedaży  reklamy  i  product  placement  na  stronie  www.  Podstawowym  założeniem  w  przypadku  product  placement  jest 
dostarczenie użytkownikom serwisu informacji o usługach i produktach komplementarnych w stosunku do wyjazdów urlopowych. W tabeli 1.5 
przedstawiono przychody ze sprzedaży uzyskiwane przez Travelplanet.pl oraz obroty ze sprzedaży imprez turystycznych oraz biletów lotniczych. 

Tabela 1.5 Przychody Travelplanet SA w latach 2001 – 2003 i w pierwszym kwartale 2004 r. /w tys. PLN/
I Q 2004 2003 2002 2001

Obroty* 2 603 9 197 2 848 802

Przychody księgowe ze sprzedaży** 520 1 653 534 220
*Pozycja obroty przedstawia całkowite obroty ze sprzedaży imprez turystycznych oraz biletów lotniczych.
**Różnica w pozycji przychody księgowe ze sprzedaży w porównaniu do obrotów wynika z faktu, iż przychodem ze sprzedaży imprez 
turystycznych dla Travelplanet.pl jest jedynie marża osiągana na tej sprzedaży. Przychody ze sprzedaży pozostałych usług nie różnią się 
wartością od obrotów.
Źródło: Emitent

Biprogeo S.A. 
Firma zajmująca się integracją rozwiązań z zakresu Geograficznych Systemów Informacji (GIS) oraz Systemów Informacji o Terenie (SIP).  
W ofercie Biprogeo znajdują się usługi związane z wyborem i implementacją systemów GIS/SIT i CAD/CAM, specjalistyczny konsulting  
w zakresie stosowanych technologii i szkolenia dotyczące oprogramowania, zagadnień geoinformatycznych oraz usługi pozyskiwania danych 
i tworzenia zasobów numerycznych. Biprogeo S.A. oferuje zarówno rozwiązania autorskie jak i produkty renomowanych firm. Biprogeo działa 
przede  wszystkim  na  rynkach:  administracji  państwowej  i  samorządowej,  instytucji  branżowych  (zasoby  wodne,  parki  narodowe)  oraz 
przedsiębiorstw  przemysłowych.  Firma  jest  obecnie  w  fazie  restrukturyzacji.  W tabeli  1.6  przedstawiono  przychody  Biprogeo  w  latach  
2001 – 2003.

Tabela 1.6 Przychody Biprogeo SA w latach 2001 – 2003 i w pierwszym kwartale 2004 r. /w tys. PLN/
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I Q 2004 2003 2002 2001

Przychody ze sprzedaży 275,0 1 292,8 3 302,0 3 272,0
Źródło: Emitent

GeoTechnologies Sp. z o.o.
Firma  GeoTechnologies  jest  producentem  oprogramowania  dla  organów  administracji  samorządowej  (głównie  na  szczeblu  miast/gmin  
i  powiatów),  w wydziałach związanych z  GIS/SIT,  oraz  dla  wszystkich innych  podmiotów gospodarczych  potrzebujących  wykorzystania  
i usprawnienia przepływu tego typu informacji. W szczególności, oznacza to m.in. aplikacje związane z prowadzeniem katastru nieruchomości 
oraz prowadzeniem planów zagospodarowania przestrzennego. Firma zostałoa powołana pod koniec roku 2002 i do tej pory zamknęła tylko 
jeden pełny rok obrotowy. Dane finansowe za rok 2002 przedstawione w tabeli 1.7 dotyczą jedynie dwóch miesięcy działalności.

Tabela 1.7 Przychody GeoTechnologies Sp. z o.o. w okresie X.2002 – XII.2003 i w pierwszym kwartale 2004 r./w tys. PLN/
I Q 2004 2003 2002

Przychody ze sprzedaży 176 1 537 476
Źródło: Emitent

One-2-One Sp. z o.o.
One–2–One  jest  integratorem  rozwiązań  mobilnych,  którego  misją  jest  dostarczanie  klientom  wysokiej  jakości  usług  wykorzystujących 
technologie  mobilne  w  obszarze  marketingu  precyzyjnego.  W  ofercie  One–2–One  znajdują  się  rozwiązania  z  zakresu  komunikacji 
bezprzewodowej,  ułatwiające  komunikację  z  wykorzystaniem urządzeń  przenośnych.  Z  usług  firmy korzysta  ponad  80  stacji  radiowych,  
20 redakcji prasowych, wiele klubów sportowych, firm fonograficznych oraz serwisów internetowych.

Tabela 1.8 Przychody One-2-One w latach 2001 – 2003 i w pierwszym kwartale 2004 r. /w tys. PLN/
I Q 2004 2003 2002 2001

Przychody ze sprzedaży 720 2 762 777 214
Źródło: Emitent

Bankier.pl S.A.
Portal  finansowy,  kreujący  wizerunek  niezależnego,  wiarygodnego  doradcy  i  brokera  usług  finansowych.  Działa  przy  pomocy 
zindywidualizowanych  oraz  personalizowanych  narzędzi  komunikacji  bezpośredniej  z  użytkownikiem  a  także  wspiera  sektor  finansowy  
w  budowaniu  trwałych  relacji  z  klientami.  Działania  prowadzi  wykorzystując  nowoczesne  technologie  internetowe.  Przychody Bankier.pl 
uzyskuje z dystrybucji produktów finansowych oraz reklamy.

Tabela 1.9 Przychody Bankier.pl S.A. w latach 2001 – 2003 i w pierwszym kwartale 2004 r. /w tys. PLN/
I Q 2004 2003 2002 2001

Przychody ze sprzedaży 543 2 000 1 638 2 222
Źródło: Emitent

Iplay Sp. z o.o.
Muzyczny  portal  odsłuchowy,  uzyskujący  przychody  ze  sprzedaży  muzyki  w postaci  elektronicznej  poprzez  Internet.  Portal  współdziała  
z  wytwórniami płytowymi a  jego odbiorcami są  klienci  indywidualni.  Na przełomie  II  i  III  kwartału  serwis  rozszerzy swoją działalność  
o sprzedaż plików muzycznych, z możliwością nagrywania na dyski komputerowe oraz płyty CD-audio oraz odtwarzacze przenośne. Zostanie 
wtedy udostępniona znacznie większa liczba utworów, która dynamicznie będzie powiększana.

Tabela 1.10 Przychody Iplay Sp. z o.o. w pierwszym kwartale 2004 r. /w tys. PLN/
I Q 2004

Przychody ze sprzedaży 0,17
Źródło: Emitent

Centrum Komputerowe Adax Sp. z o.o.
Udziały w CK Adax Emitent nabył 30 kwietnia 2004 roku. Firma ta jest resellerem sprzętu i akcesoriów komputerowych. Zamiarem Emitenta 
jest  przeprowadzenie  restrukturyzacji  oraz  rozwój  w  ramach  struktur  CK Adax działalności  e-commerce  związanej  z  dystrybucją  sprzętu 
komputerowego.

Tabela 1.11 Przychody CK Adax Sp. z o.o.  w latach 2001 – 2003 i w pierwszym kwartale 2004 r. /w tys. PLN/
2004/2003 2003/2002 2002/2001

Przychody ze sprzedaży 6 737 8 803 10 698
Rok obrotowy CK Adax Sp. z o.o. trawa od 1 kwietnia do 31 marca.
Źródło: Emitent

Technopolis sp. z o.o. w organizacji
Technopolis sp. z o.o. ma prowadzić działalność w zakresie kontynuowania restrukturyzacji JTT Computer S.A. w upadłości.

MCI Management S.A. · Prospekt Emisyjny ⋅ 5



Rozdział I · Podsumowanie i czynniki ryzyka

W dniu 28 czerwca 2004 r. Emitent sprzedał wszystkie posiadane akcje JTT Komputer S.A. spółce Technopolis sp. z o.o. w organizacji, której 
podstawowym celem i zadaniem ma być kontynuowanie procesu restrukturyzacji JTT Komputer S.A. w upadłości, który został opracowany i jest 
wdrażany przez Emitenta.

PWM – Portal Wykup Menadżerski S.A. w organizacji
PWM – Portal Wykup Menadżerski S.A. ma prowadzić działalność w zakresie kontynuowania działalności portalu internetowego Wirtualna 
Polska S.A. w upadłości. Celem spółki jest odkupienie przedsiębiorstwa Wirtualna Polska S.A. od syndyka masy upadłości, a następnie podjęcie 
działań naprawczych niezbędnych do kontynuacji działalności portalu i jego dalszego rozwoju. Spółka złożyła już syndykowi ofertę na nabycie 
przedsiębiorstwa Wirtualna Polska S.A. w upadłości.
Spółka nie podjęła jeszcze działalności gospodarczej, a w szczególności nie zanotowała jeszcze żadnych przychodów ze sprzedaży.

I.1.3 PLANY I PRZEWIDYWANIA W ZAKRESIE CZYNNIKÓW WPŁYWAJĄCYCH NA PRZYSZŁE WYNIKI EMITENTA I JEGO 
GRUPY KAPITAŁOWEJ

MCI Management S.A. jest funduszem venture capital  koncentrującym się na przedsięwzięciach z branży zaawansowanych technologii,  co 
determinuje zakres czynników, które wpływają na jego przyszłe wyniki.  Wyniki MCI Management S.A. są uzależnione do wartości spółek 
znajdujących się w portfelu inwestycyjnym Emitenta, które to wartości ściśle związane są między innymi z wynikami spółek zależnych oraz 
rynkami, na których działają te spółki. Oznacza to, że na wyniki uzyskiwane przez MCI Management S.A. oraz Grupę Kapitałową wpływają te 
same czynniki zewnętrzne. Najistotniejsze z tych czynników wskazano poniżej.

I.1.3.1 MOŻLIWOŚCI POZYSKANIA NOWYCH PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH

Emitent  ustawicznie  prowadzi  działania  zmierzające  do  identyfikacji  projektów  z  sektora  zaawansowanych  technologii,  które  mogą  być 
interesującym  celem  inwestycji.  Zgodnie  ze  strategią  MCI  Management  S.A.  dokonuje  inwestycji  przede  wszystkim  w  przedsięwzięcia 
gospodarcze na wczesnym etapie ich rozwoju oraz w projekty restrukturyzacyjne Liczba projektów mogących stanowić potencjalny przedmiot 
inwestycji jest ściśle związana z rozwojem nowych technologii, wzrostem liczby innowacyjnych rozwiązań i aplikacji. Ponadto MCI działając na 
rynku venture capital musi liczyć się z możliwością konkurencji ze strony innych funduszy tego typu. Pomimo faktu, że w ostatnich latach 
Emitent był prawdopodobnie jedynym funduszem dokonującym inwestycji w przedsięwzięcia informatyczne na rynku polskim, w przyszłości 
możliwy jest wzrost konkurencji tego typu co może ograniczyć możliwości Emitenta w zakresie pozyskania nowych projektów na warunkach 
akceptowanych przez MCI.

I.1.3.2 ROZWÓJ RYNKU IT W POLSCE

Rozwój  branży  IT  oznaczający  między  innymi  rozpowszechnianie  wykorzystania  łączności  internetowej  w  aplikacjach  biznesowych 
i indywidualnych, wzrost poziomu bezpieczeństwa wymiany informacji w sieci, w tym dokonywania transakcji, upowszechnienie wykorzystania 
zaawansowanych rozwiązań teleinformatycznych, wzrost poziomu nasycenia gospodarstw domowych komputerami klasy PC oznacza rozwój 
docelowych rynków spółek portfelowych MCI Management S.A., wzrost ich przychodów i uzyskiwanych wyników. Umożliwia to ich przejście 
spółek portfelowych z faz wczesnego rozwoju do etapu rozwoju i ekspansji.

I.1.3.3 ROZWÓJ RYNKU KAPITAŁOWEGO I FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Rozwój  krajowego  rynku  kapitałowego  oraz  rynku  funduszy  inwestycyjnych  i  funduszy  venture  capital  ułatwia  Emitentowi  zamknięcie 
prowadzonych  inwestycji  kapitałowych  poprzez  zwiększanie  możliwości  korzystnego  wyjścia  z  prowadzonych  inwestycji  lub  pozyskania 
partnerów do finansowania dalszego rozwoju spółek portfelowych Emitenta jeszcze przed ostatecznym wyjściem z inwestycji.

I.1.4 STRATEGIA I ROZWÓJ EMITENTA

Emitent  w  najbliższych  latach  planuje  kontynuować  działalność  jako  fundusz  venture  capital  skoncentrowany  na  inwestycjach  w  branży 
zaawansowanych  technologii.  Rynkiem  bezpośrednich  działań  Emitenta  będzie  Polska.  W celu  zintensyfikowania  działań  inwestycyjnych 
Emitent rozpoczął starania o pozyskanie finansowania zewnętrznego poprzez emisję obligacji zamiennych. Ponadto MCI Management S.A. 
zamierza środki uzyskane po zakończeniu inwestycji  bieżących inwestować w nowe projekty o dużym potencjale wzrostu wartości.  Takie 
działania powinny umożliwić zdecydowany wzrost wartości portfela Emitenta w okresie najbliższych kilku lat. Dodatkowym zamiarem Emitenta 
jest  rozszerzenie  geograficznego  obszaru działania.  Ekspansja  Emitenta  poza  granice  Polski  odbywać się  będzie  poprzez  stworzony nowy 
fundusz technologiczny, zarządzany przez MCI Management S.A. oraz działający na innych rynkach Europy Wschodniej i Środkowej. Strategia 
inwestycyjna powołanego funduszu koncentrowałaby jego działania na dynamicznie rozwijającej się branży rozwiązań mobilnych (inwestycje w 
przedsięwzięcia na wczesnym etapie rozwoju) przy jednoczesnej aktywności funduszu na innych bardziej dojrzałych sektorach. W tym drugim 
przypadku  fundusz  dokonywałby  inwestycji  w  późniejszych  stadiach  rozwoju  przedsiębiorstwa  (rollout).  Środki  finansowe  na  realizację 
inwestycji  kapitałowych  tworzony  fundusz  zamierza  pozyskać  od  zewnętrznych  inwestorów.  Zarządzanie  stworzonym  funduszem 
technologicznym umożliwi  Emitentowi  zwiększenie  bieżących  przepływów finansowych związanych  ze  świadczeniem usług  zarządczych  
i doradczych.

We własnych działaniach MCI Management SA nie planuje dokonywać zdecydowanych zmian. Spółka nadal będzie dążyła do doskonalenia 
procesów  nadzoru  właścicielskiego  i  pozyskiwała  wartościową  kadrę  zarządzającą.  Podstawowe  parametry  bieżącej  i  przyszłej  strategii 
inwestycyjnej przedstawione są poniżej.

Tabela 1.12 Parametry inwestycyjne Emitenta
Parametr Opis

Preferowana wielkość inwestycji 10.000 $ - 500.000$ (maksymalnie 5.000.000 $)
Preferowany typ przedsięwzięć Seed, start-up, rozwój, restrukturyzacja
Specjalizacja branżowa Informatyka, Internet, Wireless-Mobile
Geograficzny zasięg inwestycji Polska, planowany fundusz na CEE
Oczekiwana stopa zwrotu 25% - 35% rocznie, 5- 10 x inwestycja
Oczekiwany okres inwestycji Od 3 do 7 lat
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Stopień koncentracji środków ok. 10% wartości portfela, maksymalnie 20%
Źródła finansowania Środki własne i długoterminowe instrumenty dłużne

Strategia  Grupy  Kapitałowej  jako  całości  także  nie  ulegnie  zdecydowanym  zmianom.  Zamiarem  Emitenta  jest  w  przypadku  każdej  
z nadzorowanych spółek dążenie do dynamicznego wzrostu jej wartości. Cel ten będzie osiągany poprzez działania zmierzające do pozyskania 
silnej pozycji rynkowej oraz udoskonalenie procesów wewnętrznych spółek portfelowych. Ponadto Emitent będzie zwracał szczególną uwagę na 
jakość zarządzania podmiotami zależnymi i wspierał je w działaniach operacyjnych poprzez aktywne wykonywanie nadzoru właścicielskiego 
oraz wykorzystanie wszelkich synergii istniejących pomiędzy podmiotami składowymi Grupy Kapitałowej.
Podsumowując strategia wzrostu wartości Emitenta i  Grupy Kapitałowej jest  ściśle związana ze wzrostem wartości poszczególnych spółek 
portfelowych.  Priorytetowe  działania  dla  poszczególnych  podmiotów  tworzących  Grupę  Kapitałową  to  dynamiczny  wzrost  przychodów  
z  dotychczasowej  działalności,  koncentracja  na wybranych  segmentach  rynku  oraz  poprawa rentowności  na  poziomie  operacyjnym.  Wagi 
przykładane do wymienionych działań uzależnione są od bieżącej sytuacji  finansowej oraz etapu rozwoju poszczególnych członków Grupy 
Kapitałowej.

I.1.5 WYKAZ OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH EMITENTEM I AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA 
WALNYM ZGROMADZENIU

W skład Zarządu Emitenta wchodzą:

Tomasz Czechowicz Prezes Zarządu
Prokura:
Tomasz Czuczos

W skład Rady Nadzorczej Emitenta wchodzą:

Waldemar Sielski Przewodniczący Rady Nadzorczej
Hubert Janiszewski Członek Rady Nadzorczej
Mariusz Kunda Członek Rady Nadzorczej
Roman Matkiwsky Członek Rady Nadzorczej

Wybór brakującego członka Rady Nadzorczej będzie przedmiotem najbliższego WZA Emitenta. Wobec brzmienia przepisu art. 385 § 1 ksh rada 
nadzorcza spółki publicznej liczy co najmniej 5 osób. Przepis ma charakter bezwzględnie obowiązujący co oznacza, że każda uchwała Rady 
Nadzorczej Emitenta, gdyby była podjęta w niepełnym składzie byłaby uchwałą nieważną. Do czasu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej nie 
będą podejmowane żadne uchwały przez ten organ. Ostatnie posiedzenie Rady Nadzorczej miało miejsce 17 maja 2004 r, to jest przed dniem 
rezygnacji dotychczasowego członka Rady Nadzorczej Emitenta z pełnienia funkcji (18.05.2004 r.).

Proporcje posiadanych akcji i głosów na WZA zostały zamieszczone w poniższej tabeli.

Tabela 1.13 Struktura akcjonariatu MCI Management S.A.
Akcjonariusz Liczba akcji % kapitału Liczba głosów % głosów na WZA

Czechowicz Ventures Sp. z o.o. 15.173.102 40,14 15.173.102 40,14

BZ WBK AIB TFI S.A. 2 100 000 5,55 2 100 000 5,55

Pozostali 20.526.898 54,31 20.526.898 54,31

Razem 37.800.000 100,00 37.800.000 100,00
Źródło: Emitent

I.2 CZYNNIKI POWODUJĄCE WYSOKIE RYZYKO DLA NABYWCÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

I.2.1 CZYNNIKI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ EMITENTA

I.2.1.1 RYZYKO ZWIĄZANE Z POZYSKANIEM NOWYCH PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH

Rozwój  MCI  Management  S.A.  jest  ściśle  związany  z  możliwościami  dokonywania  nowych  inwestycji  w  oryginalne  i zaawansowane 
technologicznie projekty gospodarcze. Istnieje możliwość wzrostu konkurencji innych funduszy inwestycyjnych (venture capital, private equity) 
i aniołów biznesu (business angels) zainteresowanych inwestycjami w podmioty z branży IT na wczesnym etapie rozwoju. Taki rozwój rynku 
funduszy inwestycyjnych może powodować wzrost kosztów pozyskania nowych projektów, co wpłynie w długim okresie na osiągane przez 
Emitenta wyniki finansowe. Dodatkowym czynnikiem zwiększającym konkurencję dotyczącą pozyskania nowych projektów będzie oczekiwany 
wzrost aktywności instytucji finansowych (banki, fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne) na polu inwestycji o podwyższonym ryzyku.

I.2.1.2 RYZYKO ZWIĄZANE Z PŁYNNOŚCIĄ PORTFELA INWESTYCYJNEGO EMITENTA

Istotne znaczenie na wycenę posiadanych przez Emitenta akcji i udziałów w innych podmiotach gospodarczych, będzie miała ich płynność.  
W chwili obecnej wszystkie aktywa posiadane przez Emitenta nie znajdują się w obrocie publicznym, co powodować może trudności z ich 
zbyciem  i  obniżeniem  ceny  transakcyjnej.  Emitent  będzie  obniżał  wskazane  ryzyko  poprzez  wprowadzanie  poszczególnych  walorów  do 
publicznego obrotu wtórnego.
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I.2.1.3 RYZYKO ZWIĄZANE Z KADRĄ MENEDŻERSKĄ EMITENTA

Uzyskanie dynamicznego wzrostu wartości podmiotu gospodarczego uzależnione jest od jakości pracy kluczowych pracowników zatrudnionych 
w tym podmiocie, a w szczególności zarządu. Emitent ogranicza to ryzyko poprzez aktywną politykę personalną i wprowadzanie pracowniczych 
i menedżerskich programów lojalnościowych.

I.2.1.4 RYZYKO ZWIĄZANE ZE STRUKTURĄ AKCJONARIATU

Znaczącym akcjonariuszem Emitenta jest Czechowicz Ventures Sp. z o.o. posiadająca 15 173 102 sztuk akcji, stanowiących 40,14% w kapitale 
zakładowym Spółki i w głosach na WZA. Dominującym udziałowcem Czechowicz Ventures Sp. z o.o. jest Tomasz Czechowicz, pełniący także 
obowiązki Prezesa Zarządu Emitenta Po przeprowadzeniu publicznej subskrypcji Obligacji i następnie dokonaniu zamiany Obligacji na Akcji 
serii F, Czechowicz Ventures Sp. z o.o. będzie nadal posiadać znaczący pakiet akcji Emitenta. Z tego powodu Czechowicz Ventures Sp. z o.o. (a 
pośrednio Tomasz Czechowicz) będą posiadać decydujący wpływ na działalność Emitenta. Hipotetyczny udział Czechowicz Ventures sp. z o.o. 
w kapitale  zakładowym Emitenta  po dokonaniu podwyższenia  kapitału  zakładowego poprzez emisję  akcji  serii  F będzie  wynosił  35,45%. 
Obliczenia przeprowadzono przy założeniu, że Czechowicz Ventures Sp. z o.o. nie obejmie żadnej z oferowanych Obligacji serii A zamiennych 
na Akcje serii F.

I.2.1.5 RYZYKO ZWIĄZANE ZE STRATĄ Z LAT UBIEGŁYCH

W sprawozdaniu  finansowym za  rok  2003  Emitent  wykazuje  stratę  z  lat  ubiegłych  w  wysokości  przekraczającej  30  mln  zł.  Uzyskane  
w  przyszłości  zyski  mogą  w  dużej  części  lub  w  całości  zostać  przeznaczone  na  pokrycie  wskazanej  straty,  zmniejszając  lub  eliminując 
możliwości wypłaty dywidendy. W przypadku braku uzyskania dodatnich wyników finansowych przez Emitenta możliwy jest dalszy spadek 
kapitałów własnych Emitenta i pogorszenie jego sytuacji finansowej.

I.2.2 CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z KLUCZOWYMI PROJEKTAMI INWESTYCYJNYMI

I.2.2.1 RYZYKO ZWIĄZANE Z POSTANOWIENIAMI UMOWY INWESTYCYJNEJ DOTYCZĄCEJ CCS S.A.

W dniu 26 stycznia 2000 roku pomiędzy Emitentem a Polish Enterprise Fund L.P. (PEF), spółką komandytową z biurem głównym w Nowym 
Jorku została zawarta umowa na podstawie, której Polish Enterprise Fund L.P. nabył od Emitenta 1 677 zwykłych imiennych akcji CCS S.A. 
serii C (stanowiących, w dacie zawarcia umowy 6,14% kapitału zakładowego CCS S.A.) za łączną cenę 2 180 100 zł. 
Zgodnie z dalszym postanowieniami tej umowy strony zobowiązały się dołożyć wszelkich starań, aby wprowadzić akcje CCS S.A. do obrotu 
giełdowego na GPW S.A. nie później niż do 31.12.2003 roku lub jeżeli okaże się to korzystniejsze, do pozyskania dla CCS S.A. inwestora 
strategicznego nie później niż do 31.12.2004 roku.

W przypadku, gdy nie zajdzie jedno z opisanych wyżej zdarzeń PEF ma wobec Emitenta prawo żądania kupienia posiadanych przez PEF akcji  
CCS S.A., a jeżeli Emitent nie odkupi od PEF akcji CCS S.A. to PEF ma prawo żądania sprzedaży przez Emitenta akcji CCS S.A. na rzecz PEF 
na warunkach szczegółowo opisanych w Rozdziale V Prospektu. W treści umowy zawarta jest nieodwołalna oferta Emitenta na zbycie przez 
niego wszystkich aktualnie posiadanych akcji CCS S.A. ważna do 15 stycznia 2007 roku.
Do 31.12.2003 roku akcje CCS S.A. nie zostały wprowadzone na GPW S.A., PEF do dnia sporządzenia Prospektu, nie skorzystał ze swoich 
uprawnień, ale w dalszym ciągu, istnieje ryzyko skorzystania przez PEF z umownych praw opisanych powyżej zwłaszcza, gdy do 31.12.2004 
roku nie zostanie pozyskany inwestor strategiczny dla CCS S.A.

I.2.2.2 RYZYKO ZWIĄZANE Z POSTANOWIENIAMI UMOWY ZOBOWIĄZUJĄCEJ DO NABYCIA AKCJI EMITENTA ZAWARTEJ ZE 
SPÓŁKĄ PROCESS4E S.A.

W dniu  30.07.2003 roku,  w celu  przygotowania  programu opcji  menedżerskiej  dla  managementu  Emitenta  i  managementu  spółek  Grupy 
Kapitałowej, Emitent zawarł z Process4E S.A. umowę zobowiązującą Process4E S.A. do nabycia 1.000.000 akcji Emitenta. Akcje zostały nabyte 
przez Process4E S.A. i dla celów realizacji umowy są powierniczo posiadane przez Process4E S.A.
Istnieje ryzyko konieczności odkupienia przez Emitenta swoich akcji,  posiadanych Process4E S.A.,  jeżeli  nie powiedzie się program opcji 
menedżerskiej i akcje Emitenta nie zostaną nabyte przez opcjonariuszy od Process4E S.A. Ryzyko takie powstanie po dniu 31.03.2005 roku.  
W takiej sytuacji Emitent będzie zobowiązany do odkupienia swoich akcji po cenie ich nabycia poniesionej przez Process4E S.A (1,20 zł za 
jedną akcję), powiększonej o koszty nabycia akcji, poniesione przez Process4E S.A.

I.2.2.3 RYZYKO ZWIĄZANE Z OGŁOSZENIEM UPADŁOŚCI JTT COMPUTER S.A.

W dniu 21 stycznia została ogłoszona upadłość z możliwością zawarcia układu JTT Computer S.A. 31 maja 2004 r. sąd przekształcił upadłość z 
możliwością zawarcia układu na upadłość likwidacyjną. MCI Management S.A. będzie kontynuowała prace zmierzające do reaktywowania JTT 
Computer S.A. W dniu 28 czerwca 2004 r. Emitent sprzedał wszystkie posiadane akcje JTT Computer S.A. w upadłości do nowo powołanej 
spółki  Technopolis  sp.  z  o.o.  w organizacji,  której  podstawowym celem i  zadaniem ma być  kontynuowanie  procesu  restrukturyzacji  JTT 
Computer S.A. w upadłości. Technopolis sp. z o.o. w organizacji jest spółka zależną od Emitenta. Emitent w dalszym ciągu będzie podejmował 
działania zmierzające do układu JTT Komputer S.A. w upadłości z wierzycielami ale możliwość zawarcia takiego układu jest bardzo mała. 
Oznacza to ryzyko, że wartość akcji JTT Computer S.A. w upadłości spadnie do zera.

I.2.2.4 RYZYKO ZWIĄZANE Z ZAGROŻENIEM UPADŁOŚCI BIPROGEO S.A.

Z uwagi na istniejące, znaczne zadłużenie, powstałe jeszcze w latach 2002 – 2003 istnieje w dalszym ciągu poważne ryzyko wniesienia wniosku 
o ogłoszenia upadłości spółki Biprogeo S.A. przez wierzycieli, mimo iż spółka spłaca wszystkich wierzycieli w kwotach ratalnych, których 
wysokość  wyznacza,  przede  wszystkim,  stan  przychodów  tej  spółki.  Ze  względu  na  istniejące  ryzyko  Zarząd  Emitenta  podjął  decyzję  
o dokonaniu odpisu zmniejszającego wartość tej inwestycji w swoich księgach finansowych do kwoty 250 tyś. zł (stan na koniec pierwszego 
kwartału 2004 r.).

I.2.2.5 RYZYKO ZWIĄZANE Z NIESPŁACENIEM POŻYCZKI PRZEZ WSPÓLNIKÓW 4PI ANALYST SPÓŁKI CYWILNEJ

W dniu 30 marca 2000 roku Emitent udzielił pożyczki w kwocie 600.000,00 zł wspólnikom 4Pi Analyst spółki cywilnej. Pożyczki udzielono na 
podstawie  umowy  pisemnej.  Pożyczka  miała  na  celu  finansowanie  rozwoju  spółki  w  okresie  negocjowania  i  przygotowywania  umowy 
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inwestycyjnej,  dotyczącej wspólnej inwestycji  pod nazwą „4Pi Analyst  S.A.”. Do realizacji  tej  inwestycji  nigdy nie doszło. Pożyczka była 
kilkakrotnie aneksowana i prolongowana w zakresie spłaty. Pożyczkobiorcy zaprzeczają istnieniu roszczeń pożyczkowych Emitenta, podnoszą 
własne roszczenia finansowe i  podejmują różnorodne działania faktyczne i  prawne w celu uniemożliwienia spłaty pożyczki. W okresie od 
kwietnia 2003 roku do dnia sporządzenia niniejszego Prospektu trwają czynności windykacyjne wobec zobowiązań pożyczkobiorców. Czynności 
windykacyjne prowadzone są przez firmę „Tresor Inkasso” Marek Urbaniak. Istnieje ryzyko nie odzyskania kwoty pożyczki przez Emitenta 
mimo wieloletnich starań i prowadzenia  różnorodnych czynności  windykacyjnych  albo odzyskania  przez  Emitenta  tylko  części  pieniędzy  
z pożyczki udzielonej w 2000 roku. Emitent utworzył rezerwę na 100% wartości niespłacanej pożyczki i nie wykazuje pożyczki w swoich 
aktywach.

I.2.2.6 RYZYKO ZWIĄZANE Z ZOBOWIĄZANIAMI PODATKOWYMI CCS S.A. 

W 2002r.  Urząd  Kontroli  Skarbowej  we  Wrocławiu  wydał  decyzje  w  zakresie  podatku  dochodowego  i  VAT za  1997  i  1998r.  ustalającą 
zobowiązania podatkowe CCS S.A. w łącznej wysokości 760 tys. CCS S.A. kwestionując zasadność decyzji UKS odwołała się do Izy Skarbowej 
we Wrocławiu, a następnie do Naczelnego Sądu Administracyjnego. W trakcie rozpatrywania sprawy przez NSA spółka w październiku 2002 
roku  złożyła  w  miejscowo  właściwym  urzędzie  skarbowym  wniosek  restrukturyzacyjny  zgodnie  z  ustawą  z  dnia  30  sierpnia  2002r  
o  restrukturyzacji  niektórych  zaległości  podatkowych.  Wniosek  został  złożony  zgodnie  z  przepisami,  spełnia  wszystkie  warunki  ustawy  
i zdaniem spółki powinien być rozpatrzony w sposób pozytywy dla CCS S.A. Jednak wobec nie rozpoznania sprawy podatkowej przez NSA 
urząd  skarbowy  wstrzymuje  się  z  wydaniem  decyzji  w  sprawie  wniosku  restrukturyzacyjnego  CCS  S.A.  Istnieje  ryzyko  negatywnego,  
w skutkach dla CCS S.A., wyroku NSA i negatywnego rozpatrzenia wniosku restrukturyzacyjnego przez urząd skarbowy.  
  
W dniu 03.02.2004 Urząd Kontroli Skarbowej we Wrocławiu wydał decyzje w zakresie zobowiązań z tytułu podatku od towarów i usług (VAT) 
spółki CCS SA za rok 2001. Maksymalna wartość żądanego do zapłacenia przez UKS podatku VAT może osiągnąć kwotę 2,7 mln zł, co stanowi 
więcej  niż  10  % kapitałów własnych  Grupy  Kapitałowej  Emitenta.  Spółka  CCS nie  zgadza  się  z  ustaleniami  UKS i  podjęła  niezbędne  
i konieczne kroki prawne zmierzające do uchylenia decyzji UKS (m.in. złożyła odwołanie od tych decyzji do Izby Skarbowej we Wrocławiu). 
Aktualnie  odwołania  CSS S.A.  od  decyzji  UKS są  rozpatrywane przez Izbę  Skarbową we  Wrocławiu.  CCS S.A.  stoi  na  stanowisku,  iż  
w wydanych decyzjach organy skarbowe dokonały nadinterpretacji przepisów prawa podatkowego i zawyżają znacząco kwoty żądanego do 
zapłaty podatku VAT za 2001 rok. CCS S.A. jest przekonana o słuszności swojego stanowiska, i uważa, iż maksymalne zobowiązanie podatkowe 
spółki nie powinno przekroczyć 500 tys. zł. Sprawa podatkowa CCS S.A. nie jest jeszcze rozstrzygnięta przez Izbę Skarbową we Wrocławiu i 
istnieje ryzyko wydania przez Izbę Skarbową decyzji podtrzymujących decyzje podatkowe UKS. W takiej sytuacji CCS S.A. będzie zaskarżała 
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu decyzje Izby Skarbowej. W takiej sytuacji należy brak pod uwagę ryzyko związane z 
wyrokami WSA, w tym także ryzyko wynikające z sytuacji, że takie wyroki będą wydane po upływie wielu miesięcy od złożenia skarg przez 
CCS  S.A.  a  w tym czasie  organy  skarbowe mogą  domagać  się  wykonania  decyzji  podatkowych.  Wg CCS S.A.  ewentualne  rezerwy  na 
zobowiązania podatkowe nie będą obciążać wyników bieżących tej spółki, lecz skorygują wyniki roku 2001. W istniejącej sytuacji Emitent  
w uzgodnieniu z akcjonariuszami i Zarządem CCS S.A. przygotowują możliwości doinwestowania Spółki w przypadku zaistnienia negatywnych 
dla CCS S.A. skutków, wynikających z ryzyk podatkowych opisanych powyżej.

I.2.2.7 RYZYKO ZWIĄZANE ZE SPRZEDAŻĄ AKCJI TRAVELPLANET.PL S.A.

W dniu 08.06.2004r. Emitent sprzedał 42.953 akcje imienne Travelplanet.pl S.A., stanowiące 25% kapitału zakładowego tej spółki po 135,00 zł 
za jedną akcję i uzyskał łączną cenę 5.798.655,00 zł. Istnieje ryzyko wypłacenia przez Emitenta kar umownych nabywcom akcji, które mogą 
zmniejszyć uzyskaną przez Emitenta cenę  sprzedaży akcji o kwotę 1.000.000,00 zł, jeżeli Emitent nie wprowadzi akcji Travelpanet.pl S.A. do 
obrotu publicznego w ciągu 12 miesięcy od daty zbycia akcji. Dodatkowym ryzykiem zmniejszającym cenę sprzedaży akcji Travelplanet.pl S.A. 
lub powodującym obowiązek Emitenta do dodatkowej sprzedaży akcji Travelplanet.pl S.A. jest zrealizowanie w 2004 roku przez Travelplanet.pl 
obrotów niższych  niż  15.365.000,00  zł.  Emitent  ma  wówczas  prawo  wyboru  między  zapłatą  kary  umownej  lub  dokonaniem dodatkowej 
sprzedaży akcji (opcja sprzedaży) w cenie po 1,00 za akcję. Nie jest możliwe wskazanie kwoty kary umownej ani ilości akcji gdyż wyliczenia 
oparte  są  na  wzorze  uzależnionym  od  danych,  które  będą  znane  dopiero  w  dacie  wymagalności  kary  (opcji  sprzedaży).  Wysokość 
rekompensaty będzie ustalona w oparciu o wzór: Ct*(1-(S/P), gdzie: Ct oznacza niższą z dwóch wartości: cena sprzedaży akcji 
w transakcji lub 203,71 zł (cena akcji przy wycenie spółki na poziomie 35.000.000 zł), S - zrealizowany przez spółkę obrót w roku 
2004 r., P – plany obrotu spółki przedstawione w memorandum, w oparciu o które nastąpiła sprzedaż akcji.

I.2.3 CZYNNIKI ZWIĄZANE Z OTOCZENIEM, W JAKIM EMITENT PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ

I.2.3.1 RYZYKO ZWIĄZANE Z SYTUACJĄ MAKROEKONOMICZNĄ POLSKI 

Rok 2003 przyniósł  kontynuację dobrych trendów gospodarczych, m.in. poprzez większy wzrost PKB i rosnący eksport.  Trendy te zostały 
potwierdzone na początku roku 2004. Jednak równie istotnym czynnikiem mającym znaczący wpływ na stabilność ekonomiczną i gospodarczą 
kraju,  a  budzącym ogromne obawy, jest  wysoki deficyt  budżetowy. Istnieje więc pewne ryzyko cofnięcia się  obecnej  dobrej koniunktury  
w polskiej gospodarce. Sytuacja taka miałaby wpływ na osłabienie tempa wzrostu konsumpcji krajowej oraz inwestycji, a więc i na popyt na  
produkty spółek Grupy Kapitałowej Emitenta, a przez to na wyniki osiągane bezpośrednio przez Emitenta.

I.2.3.2 RYZYKO ZWIĄZANE ZE ZMIANAMI REGULACJI PRAWNYCH

Sytuacja makroekonomiczna państwa wymusza zmiany w prawie, w tym szczególności w prawie podatkowym. Nie są w związku z tym w wciąż 
jasne warunki prowadzenia działalności gospodarczej w przyszłych latach. Zmiana przepisów mogą spowodować wzrost kosztów działalności 
Grupy Kapitałowej Emitenta i wpłynąć na wyniki finansowe oraz powodować trudności w ocenie skutków przyszłych zdarzeń czy decyzji. 

I.2.3.3 RYZYKO ZWIĄZANE Z WEJŚCIEM POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ

Wejście  Polski  do struktur  krajów Unii  Europejskiej  może skutkować  dalszymi zmianami w obowiązujących  przepisach i normach.  Może 
również przyczynić się do zaostrzenia konkurencji na Polskim rynku ze strony zagranicznych funduszy inwestycyjnych oraz zagranicznych 
podmiotów działających w branżach zaawansowanych technologii. Sprawia to, iż mogą nastąpić w przyszłości istotne zmiany w warunkach 
prowadzenia  działalności  gospodarczej  Emitenta.  Przede wszystkim należy zwrócić  uwagę na zwiększenie  konkurencji  na  rynku funduszy 
inwestycyjnych, co może powodować wzrost cen zakupów udziałów i akcji w podmiotach gospodarczych – potencjalnych celach przejęcia. 
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Jednocześnie  wzrost  konkurencji  na  rynku  funduszy  inwestycyjnych  oraz  wśród  inwestorów branżowych powinien  zwiększyć  możliwości 
zamykania  przez  Spółkę  dotychczasowych  inwestycji  poprzez  ich  odsprzedaż.  Wskazane  zmiany  warunków  prowadzenia  działalności 
gospodarczej mogą skutkować zmianami w przychodach i zyskach Grupy Kapitałowej Emitenta.

I.2.4 CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z RYNKIEM KAPITAŁOWYM

I.2.4.1 RYZYKO ZWIĄZANE Z NIE DOJŚCIEM EMISJI DO SKUTKU

Emisja Obligacji może nie dojść do skutku jeżeli żadna Obligacja nie zostanie objęta i należycie opłacona.
Ponadto Emitent do czasu rozpoczęciu przyjmowania zapisów na Obligacje może odstąpić od oferty w drodze stosownej uchwały Zgromadzenia 
Akcjonariuszy, jeżeli przeprowadzanie oferty byłoby zagrożeniem dla interesu Spółki lub byłoby niemożliwe.
Skutkiem  tych  niekorzystnych  zdarzeń  może  być  m.in.  czasowe  zamrożenie  środków  finansowych  i  utrata  potencjalnych  korzyści  dla 
inwestorów, którym zostaną zwrócone wpłacone kwoty bez żadnych odsetek czy odszkodowań.

I.2.4.2 RYZYKO ZWIĄZANE Z ODMOWĄ WPROWADZENIA OBLIGACJI DO OBROTU GIEŁDOWEGO LUB OPÓŹNIENIEM W TYM 
ZAKRESIE

Wprowadzenie Obligacji do obrotu giełdowego wymaga uzyskania następujących postanowień i decyzji:
- decyzji KDPW o przyjęciu papierów wartościowych do depozytu i nadaniu im kodu;
- decyzji Zarządu Giełdy odnośnie dopuszczenia Obligacji Emitenta do obrotu giełdowego;
- decyzji Zarządu Giełdy odnośnie wprowadzenia Obligacji Emitenta do obrotu giełdowego.

Opóźnienie lub odmowa którejkolwiek instytucji wydania postanowienia lub decyzji może spowodować zachwianie lub całkowite przerwanie 
procesu  wprowadzenia  Obligacji  MCI  Management  S.A.  do  obrotu  giełdowego.  Emitent  nie  może  precyzyjnie  określić  i  zagwarantować 
dotrzymania terminów wprowadzenia Obligacji do obrotu na GPW.
Emitent  zamierza  ubiegać  się  o  pozyskanie  opisywanych  decyzji  najszybciej  jak  to  będzie  możliwe.  W tym  celu  zamierza  składać  do 
powyższych instytucji stosowne wnioski niezwłocznie po zaistnieniu okoliczności umożliwiających złożenie wniosku

I.2.4.3 RYZYKO ZWIĄZANE Z PRZYSZŁĄ CENĄ OBLIGACJI ORAZ ICH PŁYNNOŚCIĄ 

Ceny papierów wartościowych na GPW są wypadkową wielu czynników, z których tylko niektóre są do przewidzenia. Stąd inwestowanie  
w papiery wartościowe obarczone jest zawsze pewnym ryzykiem. Trzeba jednak równocześnie pamiętać, iż inwestowanie w obligacje jest  
z reguły mniej ryzykowne, niż inwestowanie w akcje.
Trzeba również wziąć pod uwagę, iż emisja Obligacji jest niewielka liczbowo. Dodatkowo większość inwestorów może traktować inwestycję, 
jako inwestycje długoterminową. Może to ograniczać możliwości zbycia Obligacji bez ryzyka spadku kursów.

I.2.4.4 RYZYKO ZWIĄZANE Z MOŻLIWOŚCIĄ NIEPRZYDZIELENIA OBLIGACJI PRZEZ ZARZĄD 

Zgodnie z zasadami przydziału Obligacji  Inwestorom, szczegółowo opisanym w Rozdziale III,  pkt 3.18 Prospektu, Zarząd przy dokonaniu 
przydziału Obligacji Inwestorom, którzy dokonali zapisów na Obligację bez zaproszenia, nie jest związany dokonanym przez Inwestora zapisem 
i może nie przydzielić Inwestorowi żadnej Obligacji, pomimo poprawnie złożonego przez Inwestora zapisu na Obligacje.

I.2.4.5 RYZYKO ZWIĄZANE Z ZAWIESZENIEM NOTOWAŃ

Obrót  papierami  wartościowymi  Emitenta  zawiesić  może  Zarząd  Giełdy  na  okres  do  trzech  miesięcy  w przypadku  gdy  Emitent  narusza 
obowiązujące na GPW przepisy lub gdy wymaga tego bezpieczeństwo i interes uczestników obrotu lub na wniosek Emitenta.

I.2.4.6 RYZYKO ZWIĄZANE Z KONIECZNOŚCIĄ WYKUPU OBLIGACJI ZAMIENNYCH 

W przypadku, gdy Obligatariusze nie wyrażą woli zamiany Obligacji Zamiennych na Akcje Serii F, Emitent będzie zobowiązany do ich wykupu, 
za kwotę odpowiadającą wartości nominalnej Obligacji powiększonej o premię. Istnieje, więc ryzyko, że w chwili wykupu Obligacji Emitent nie 
będzie dysponował nadwyżką środków wystarczającą na pokrycie zobowiązań względem Obligatariuszy. W takim przypadku Emitent będzie 
zmuszony do sięgnięcia po zewnętrzne źródeł finansowania, co poprzez wzrost kosztów finansowych będzie miało ujemny wpływ na przyszłe jej 
wyniki.

I.2.4.7 RYZYKO ZWIĄZANE Z TERMINEM WPROWADZENIA, BĄDŹ Z ODMOWĄ WPROWADZENIA AKCJI SERII F DO OBROTU 
GIEŁDOWEGO 

Zgodnie z § 18 Regulaminu GPW, nie wymaga uchwały Zarządu Giełdy dopuszczenie do obrotu giełdowego akcji emitenta, którego akcje tego 
samego rodzaju  są  już  dopuszczone do  obrotu  giełdowego,  jeżeli  we wniosku  o  ich  wprowadzenie  do  obrotu  giełdowego Emitent  złoży 
oświadczenie,  że  są  one dopuszczone do obrotu publicznego,  ich zbywalność nie jest  ograniczona oraz że zostały wyemitowane zgodnie  
z zasadami publicznego charakteru obrotu giełdowego. 

W  ocenie  Emitenta  wprowadzanie  Akcji  Serii  F  obejmowanych  przez  posiadaczy  Obligacji  do  obrotu  giełdowego  następować  będzie 
sukcesywnie, w miarę obejmowania Akcji przez posiadaczy Obligacji. Terminy wprowadzania zależne jednak będą od uzyskania decyzji KDPW 
o przyjęciu Akcji do depozytu i nadaniu im kodu oraz decyzji Zarządu GPW o wprowadzeniu Akcji do giełdowego obrotu. Tym samym Emitent 
nie może precyzyjnie określić i zagwarantować terminów wprowadzania Akcji Serii F do obrotu na GPW. Jednakże Zarząd Emitenta będzie 
dokładał wszelkich starań, aby wprowadzanie Akcji do obrotu giełdowego następowało w możliwie krótkich terminach.

W przypadku odmowy wprowadzenia Akcji Serii F do giełdowego obrotu ich płynność będzie znacznie ograniczona. 
O decyzji i terminie wprowadzania Akcji Serii F do obrotu na GPW Spółka poinformuje w trybie określonym w art. 81 Prawa o Publicznym 
Obrocie Papierami Wartościowymi w formie przewidzianej dla raportu bieżącego. 
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I.2.4.8 RYZYKO ZNACZNEJ PODAŻY AKCJI 

Nie można wykluczyć pojawienia się znacznej podaży akcji ze strony nowych akcjonariuszy począwszy od dnia wprowadzenia Akcji Serii F do 
obrotu giełdowego. Podobnie nie można wykluczyć podaży znacznych pakietów akcji Spółki znajdujących się w posiadaniu obecnych jak  
i przyszłych akcjonariuszy, Zwiększenie podaży akcji w obrocie giełdowym może mieć niekorzystny wpływ na kształtowanie się ich kursu

I.2.4.9 RYZYKO ZWIĄZANE Z WYKLUCZENIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Z OBROTU GIEŁDOWEGO

Zarząd Giełdy wyklucza papiery wartościowe Emitenta z obrotu giełdowego w przypadku, gdy:
- utraciły status papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu; 
- ich zbywalność stała się ograniczona.

Wykluczenie papierów wartościowych z obrotu może nastąpić również:
- jeżeli przestały spełniać warunki dopuszczenia do obrotu giełdowego;
- jeżeli Emitent uporczywie narusza przepisy obowiązujące na Giełdzie;
- na wniosek Emitenta;
- wskutek ogłoszenia upadłości lub oddalenia wniosku o upadłość z powodu braku środków w majątku Emitenta na zaspokojenie kosztów 

postępowania;
- jeżeli wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu;
- wskutek podjęcia decyzji o połączeniu z innym podmiotem, jego podziale lub przekształceniu;
- jeżeli w ciągu 3 miesięcy nie dokonano żadnej transakcji giełdowej na danych papierach wartościowych;
- wskutek podjęcia przez Emitenta działalności zakazanej przez obowiązujące przepisy prawa;
- wskutek otwarcia likwidacji Emitenta.

I.2.4.10 RYZYKO ZWIĄZANE Z WYKLUCZENIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Z PUBLICZNEGO OBROTU

Zgodnie z art. 85 Ustawy Prawo o publicznym Obrocie Papierami wartościowymi na skutek niedopełnienia wymaganych prawem obowiązków 
Emitenta papierów wartościowych, Komisja Papierów Wartościowych i Giełd może: 
- wydać decyzję o wykluczeniu papierów wartościowych z publicznego obrotu;
- nałożyć karę pieniężną do wysokości 500 000 złotych;,
- wydać  decyzję  o  wykluczeniu  papierów wartościowych  z  publicznego  obrotu  nakładając  jednocześnie  karę  pieniężną  do  wysokości 

500 000 złotych.

I.3 WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ORAZ EMITENTA ZA OKRES 2001 – 2003

Podstawowe dane finansowe MCI Management S.A. zostały zamieszczone w tabeli poniżej:

Tabela1.14 Wybrane dane finansowe Emitenta w latach 2001 –  2003 oraz I kwartał 2004 r. 
Wyszczególnienie j.m. I Q 2004* 2003 2002 2001

Przychody ze sprzedaży (tys. zł) 150 312 25 56
Zysk (strata) na działalności operacyjnej (tys. zł) -298 -874 -2 191 -5 359
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 304 -352 -22 759 -2 638
Zysk (strata) netto (tys. zł) 404 898 -22 816 -2 742
Aktywa razem (tys. zł) 30 527 30 176 30 438 53 744
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (tys. zł) 392 444 1 604 2 094
Zobowiązania długoterminowe (tys. zł) 0 0 0 0
Zobowiązania krótkoterminowe (bez funduszy specjalnych) (tys. zł) 251 303 570 1 376
Kapitał własny (aktywa netto) (tys. zł) 30 135 29 732 28 834 51 650
Kapitał zakładowy (tys. zł) 37 800 37 800 37 800 37 800
Liczba akcji / udziałów (tys. szt.) 37 800 37 800 37 800 37 800
Zysk (strata) na jedną akcję / udział (zł) 0,04** 0,02 -0,60 -0,07
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję / udział (zł) 0,04** 0,02 -0,53 -0,06
Zadeklarowana lub wypłaconą dywidenda na jedną akcję / udział (zł) 0,0 0,0 0,0 0,0

Źródło: Emitent
* Na podstawie danych finansowych nie będących przedmiotem badania przez biegłego rewidenta.
**Obliczenia przeprowadzone w skali roku..
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Podstawowe dane finansowe Grupy Kapitałowej MCI Management S.A. zostały zamieszczone w tabeli poniżej:

Tabela 1.15 Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta w latach 2001 –  2003 oraz I kwartał 2004 r.
Wyszczególnienie j.m. I Q 2004* 2003 2002 2001

Przychody ze sprzedaży (tys. zł) 19 786 49 947 37 248 59 168
Zysk (strata) na działalności operacyjnej (tys. zł) -541 1 342 -5 454 -8 787
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 12 56 -24 662 -12 104
Zysk (strata) netto (tys. zł) 175 526 -21 562 -8 294
Aktywa razem (tys. zł) 34 063 33 394 33 467 74 028
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (tys. zł) 19 657 16 604 17 001 35 454
Zobowiązania długoterminowe (tys. zł) 144 144 34 303
Zobowiązania krótkoterminowe (bez funduszy specjalnych) (tys. zł) 18 693 15 810 15 300 31 792
Kapitał własny (aktywa netto) (tys. zł) 12 314 14 931 15 335 40 491
Kapitał zakładowy (tys. zł) 37 800 37 800 37 800 37 800
Liczba akcji / udziałów (tys. szt.) 37 800 37 800 37 800 37 800
Zysk (strata) na jedną akcję / udział (zł) 0,02** 0,01 -0,57 -0,22
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję / udział (zł) 0,02** 0,01 -0,50 -0,19
Zadeklarowana lub wypłaconą dywidenda na jedną akcję / udział (zł) 0,0 0,0 0,0 0,0

Źródło: Emitent. 
* Na podstawie danych finansowych nie będących przedmiotem badania przez biegłego rewidenta.
**Obliczenia przeprowadzone w skali roku.

I.4 WSKAŹNIKI CHARAKTERYZUJĄCE EFEKTYWNOŚĆ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 
Wskaźniki charakteryzujące efektywność działalności gospodarczej Emitenta zostały przedstawione w poniższej tabeli.

Tabela 1.16 Efektywność działalności gospodarczej i zdolności regulowania zobowiązań Emitenta w latach 2001 – 2003 oraz w I kwartale roku 
2004.

Wyszczególnienie j.m. I Q 2004* 2003 2002 2001
Stopa zwrotu z zainwestowanego kapitału a) % 1,3 3,0 -79,1 -5,3
Stopa zwrotu z aktywów b) % 1,3 3,0 -75,0 -5,1
Rentowność sprzedaży c) % -199,3 -282 -9012 -8 946
Stopa wypłaty dywidendy d) % 0 0 0 0
Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych e) 0,01 0,01 0,06 0,04

Źródło: Emitent.
* Na podstawie danych finansowych nie będących przedmiotem badania przez biegłego rewidenta.

Tabela 1.17 Efektywność działalności gospodarczej i zdolności regulowania zobowiązań Grupy Kapitałowej w latach 2001 – 2003 oraz 
w I kwartale 2004

Wyszczególnienie j.m. I Q 2004* 2003 2002 2001
Stopa zwrotu z zainwestowanego kapitału a) % 1,4 3,5 -140,6 -20,5
Stopa zwrotu z aktywów b) % 0,5 1,6 -64,4 -11,2
Rentowność sprzedaży c) % -2,9 2,5 -14,9 -10,2
Stopa wypłaty dywidendy d) % 0 0 0 0
Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych e) 1,60 1,11 1,11 0,88

Źródło: Emitent.
* Na podstawie danych finansowych nie będących przedmiotem badania przez biegłego rewidenta

a) stopa zwrotu z zainwestowanego kapitału - zysk netto za prezentowany okres do stanu kapitałów własnych na koniec okresu
b) stopa zwrotu z aktywów – zysk netto za prezentowany okres do stanu aktywów ogółem na koniec okresu
c) wskaźnik rentowności sprzedaży – stosunek zysku ze sprzedaży za dany okres do przychodów ze sprzedaży w tym okresie
d) stopa wypłaty dywidendy – kwota wypłaconej dywidendy na jedną akcję do aktualnego kursu giełdowego jednej akcji
e) wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych - iloraz sumy zobowiązań (długo i krótkoterminowych) i kapitałów własnych

I.5 INFORMACJE O RATINGU
W świetle znanych Emitentowi faktów nie został  przeprowadzony przez jakąkolwiek wyspecjalizowaną instytucję krajową lub zagraniczną 
rating Emitenta lub jego papierów wartościowych. 
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I.6 CELE EMISJI OBLIGACJI

I.6.1 PRZEZNACZENIE WPŁYWÓW UZYSKANYCH Z EMISJI 

Celem emisji jest pozyskanie środków na statutową działalność MCI Management S.A. Całość pozyskanych środków finansowych zostanie 
wykorzystana do realizacji inwestycji kapitałowych Emitenta. Zgodnie ze strategią MCI Management S.A. realizuje inwestycje we wczesne 
etapy rozwoju przedsięwzięć działających w trzech określonych segmentach.

Informatyka
Potencjalne  przedmioty  inwestycji  to  producenci  oprogramowania  i  firmy  świadczące  usługi  informatyczne  na  rzecz  administracji 
samorządowej, przedsiębiorstw handlowych i usługowych, usług finansowych, telekomunikacji. Preferowane etapy rozwoju przedsięwzięć, które 
mogą być w kręgu zainteresowań inwestycyjnych Emitenta to rozwój, i restrukturyzacja/MBO.
Obecnie MCI rozważa przeprowadzenie inwestycji w spółki o następujących modelach biznesowych:
- producent oprogramowania dla administracji samorządowej,
- producent oprogramowania dla energetyki, producent oprogramowania klasy ERP dla średnich przedsiębiorstw,
- producent oprogramowania i usług dla sektora finansowego z zakresu Business Intelligence,
- dostawca usług i oprogramowania z zakresu Document Management i Work Flow.

Internet
Preferowane obszary inwestycyjne to e-commerce, B2C oraz e-biznes adresowany do sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Preferowanymi 
w tym segmencie etapami rozwoju przedsięwzięć są rozwój i restrukturyzacja. Obecnie Emitent rozważa możliwość przeprowadzenia inwestycji 
w spółki o następujących modelach biznesowych:
- dostawcy usług i agenci e-commerce w sektorach entertainment, nieruchomości, ubezpieczenia oraz komputerowej,
- przedsiębiorstwa zajmujące się tworzeniem narzędzi internetowych, portali korporacyjnych oraz dostawcy usług i narzędzi e marketingu,
- portale horyzontalne.

Mobile
Preferowane obszary działania potencjalnych przedmiotów inwestycji  to usługi mobilne dla rynku konsumenckiego oraz małych i  średnich 
przedsiębiorstw, rozwiązania z zakresu M2M (automatyka, komunikacja z wykorzystaniem transmisji GPRS), marketing mobilny, tworzenie 
oprogramowania dla telefonów komórkowych na potrzeby rynku konsumenckiego (gry, rozrywka) oraz biznesu (m-biznes). Preferowane etapy 
rozwoju przedsięwzięć to start-up i rozwój. Obecnie Emitent rozważa inwestcje w spółki o następujących modelach biznesowych:
- producenci i integratorzy rozwiązań mobilnych wspomagających sprzedaż i zarządzanie w sektorze SMB,
- developer rozwiązań mobilnych dla branży multimedialnej,
- operator usług dostępowych w technologii WiFi,
- dostawca narzędzi i integrator w segmencie M2M.
W chwili obecnej MCI Management S.A. prowadzi rozmowy dotyczące około 30 projektów inwestycyjnych. Zaawansowanie negocjacji i analiz 
dotyczących możliwości przeprowadzenia potencjalnej inwestycji jest zróżnicowane. W fazie ostatniej znajdują się rozmowy inwestycyjne dla 
kilku projektów. Zgodnie z planami Emitenta co najmniej dwie nowe inwestycje zostaną przeprowadzone do końca roku 2004, a w roku 2005 
MCI Management S.A. dokona co najmniej kolejnych czterech inwestycji kapitałowych. W ramach wskazanych inwestycji Emitent nie planuje 
nabycia udziałów lub akcji od podmiotów powiązanych.
Opis przykładowych celów inwestycyjnych Emitenta zamieszczony jest w Rozdziale VI, pkt. 6.6.1

I.6.2 DODATKOWE FUNDUSZE KONIECZNE NA REALIZACJĘ CELÓW 

MCI Management S.A. planowanych inwestycji będzie dokonywał wyłącznie przy wykorzystaniu posiadanych środków własnych oraz środków 
uzyskanych w wyniku emisji obligacji zamiennych. Zarząd Emitenta nie planuje w najbliższym czasie pozyskiwania dodatkowych funduszy na 
realizację planowanych przedsięwzięć gospodarczych.

I.6.3 WARTOŚĆ ZADŁUŻENIA SPŁACANEGO WPŁYWAMI Z EMISJI

Środki pozyskane z Emisji nie będą przeznaczone na spłatę zadłużenia. 

I.6.4 SKŁADNIKI MAJĄTKOWE FINANSOWANE WPŁYWAMI Z EMISJI NABYWANE NA WARUNKACH ISTOTNIE 
ODBIEGAJĄCYCH OD DOTYCHCZASOWYCH

Środki pozyskane z Emisji Obligacji nie będą służyły finansowaniu składników majątkowych, których nabycie miałoby zostać dokonane na 
warunkach istotnie odbiegających od dotychczasowych warunków nabywania takich składników majątkowych.

I.6.5 INFORMACJA DOTYCZĄCA NABYWANIA SKŁADANIKÓW MAJĄTKOWYCH OD PODMIOTU POWIĄZANEGO 

Wobec wygaśnięcia z dniem 01 stycznia 2005 roku umowy licencji (z 02.01.2002r.) zawartej pomiędzy Emitentem a Czechowicz Ventures sp. 
z  o.o.  na  korzystanie  przez Emitenta ze  znaku towarowego słowno-graficznego „mci”,  Emitent   planuje  nabycie   wszelkich praw do tego 
składnika majątkowego od podmiotu  powiązanego,  to  jest  Czechowicz Ventures sp.  z  o.o.,  z tym że w dniu 19 maja  2004 roku między 
Emitentem i Czechowicz Ventures sp. z o.o. zostało zawarte porozumienie o nabyciu przez Emitenta znaku towarowego (logo) „mci” za kwotę 
1,00 zł z dniem 01 stycznia 2005 roku. Szczegółowy opis tego porozumienia zawarty jest w Rozdziale V pkt. 5.5.4.1

I.6.6 PLANY EMITENTA ODNOŚNIE WYKORZYSTANIA WPŁYWÓW Z EMISJI W OKRESIE DO REALIZACJI ZOBOWIĄZAŃ 
WYNIKAJĄCYCH Z REALIZACJI CELÓW EMISJI

W okresie pomiędzy pozyskaniem środków z Emisji a realizacją celów Emisji,  Emitent ulokuje pozyskane środki w instrumenty finansowe 
występujące na rynku, m.in. lokaty bankowe, papiery dłużne skarbowe, komercyjne bony skarbowe.
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I.6.7 STAN PRZYGOTOWAŃ EMITENTA DO REALIZACJI CELÓW EMISJI

MCI Management S.A. w aktualnej strukturze organizacyjnej jest  całkowicie przygotowana do realizacji  celów emisji.  Emitent działa jako 
fundusz  venture  capital  od  początku  działalności  i  w  tym  okresie  wypracował  wewnętrzne  standardy  poszukiwania,  analiz  i  wyboru 
potencjalnych inwestycji  oraz w dalszej  kolejności prowadzenia nadzoru właścicielskiego.  Wykorzystanie środków pozyskanych w wyniku 
emisji  obligacji  zamiennych  nie  będzie  odbiegało  proceduralnie  i organizacyjnie  od  innych  projektów  inwestycyjnych  zrealizowanych 
dotychczas przez Emitenta.

I.6.8 WYKORZYSTANIE WPŁYWÓW Z POPRZEDNICH EMISJI AKCJI

W wyniku przeprowadzenia pierwszej emisji  publicznej w roku 2000 MCI Management S.A. pozyskała 24 mln złotych.  Środki te zostały 
wykorzystane zgodnie z założonymi celami w następujący sposób:
Doinwestowanie spółek znajdujących się w portfelu Emitenta:
- Computer Communication Systems S.A.:

bezpośrednio 4.300 tys. Zł w 2002 r., 2.170 tys. w 2003 oraz w wysokości 830 tys. zł poprzez udzielenie pożyczki; 972 tyś. zł wydano na 
odkup akcji CCS S.A. od innych akcjonariuszy

- Bankier.pl S.A.:
bezpośrednio 1.126 tys. złotych oraz odkup akcji od akcjonariuszy mniejszościowych za kwotę 1.056 tys. zł;

Przeprowadzenie nowych inwestycji w następujące podmioty:
- Biprogeo S.A. o wartości 1.337 tys. zł;
- PPU S.A. – o wartości 4.190 tys. zł
- Travelplanet S.A. o wartości 2.336 tys. zł
- Synergy S.A. o wartości 500 tys. zł
- S4e S.A. o wartości 4.000 tys. zł
- One-2-One Sp. z o.o. o wartości 536 tys. zł
- Geotechnologies Sp. z o.o. o wartości 100 tys. zł
- Iplay Sp. z o.o. o wartości 50 tys. zł

W większości wymienionych wyżej podmiotów Emitent w dalszym ciągu prowadzi inwestycje. W roku 2002 nastąpiło zamknięcie inwestycji 
w PPU S.A.  poprzez  sprzedż  wszystkich  akcji  za  kwotę118,88  zł.  Jednocześnie  Emitent  kontynuował  inwestycję  w obszarze,  dotychczas 
realizowanym przez PPU S.A. poprzez nabycie od PPU S.A. udziałów Expertia sp. z o.o. za kwotę 33.017,42 zł. W lipcu 2003 roku Emitent,  
zamykając inwestycję w Expertia sp. z o.o. zbył wszystkie posiadane udziały Expertia sp. z o.o. za kwotę 250.000,00 zł. W lipcu 2003 roku 
została także zamknięta inwestycja w spółkę Snergy Polska S.A. i Emitent dokonał sprzedaży wszystkich posiadanych akcji tej spółki za cenę 
250.000,00 zł.

I.7 ZMIANY CELÓW EMISJI
Emitent dopuszcza zmiany celów Emisji. Organem uprawnionym do dokonywania zmian celów Emisji jest Zarząd Emitenta. W przypadku 
zaistnienia okoliczności, które wymuszą zmianę celów emisji, decyzje w tej sprawie podejmie Zarząd Spółki w formie uchwały. W wypadku 
zmiany celów emisji Spółka poda informację o zmianie celów Emisji  do publicznej wiadomości w trybie raportu bieżącego, opisanym we 
wstępie do Prospektu.

I.8 CZYNNIKI MAJACE WPŁYW NA CENĘ EMISYJNĄ OBLIGACJI I ZASADY JEJ USTALANIA 
Cena Emisyjna Obligacji została ustalona na poziomie wartości nominalnej. Wpływ na taki sposób ustalenia ceny miały zwyczaje i zasady 
obowiązujące zwykle przy emisji  obligacji,  gdzie cena emisyjna nie odbiega zwykle istotnie od wartości nominalnej obligacji.  Brane były 
również pod uwagę przepisy Art.  20 ust  2 Ustawy o obligacjach, nie pozwalający na ustalenie ceny emisyjnej obligacji zamiennej poniżej 
wartości nominalnej.

Cena zamiany Akcji wydawanych w zamian za Obligacje wynosi 6,00 zł, co oznacza, że Obligatariusz będzie uprawniony do objęcia w zamian 
za jedną Obligację serii A 1000 Akcji serii F. Cena zamiany została ustalona uchwałą nr 12 Walnego Zgromadzenia z dnia 17 lutego 2004 r. przy 
uwzględnieniu aktualnej ceny rynkowej akcji Emitenta, wartości środków pozyskanych przez Spółkę, terminu wykupu obligacji oraz możliwości 
rozwoju Spółki i wzrostu jej wartości po realizacji celów Emisji.

I.9 DANE FINANSOWE DOTYCZĄCE WARTOŚCI KSIĘGOWEJ I ZOBOWIĄZAŃ EMITENTA 

Tabela 1.18  Dane finansowe
Na dzień roku: 30 czerwca 2004

tys.  zł
Wartość księgowa netto Spółki 49.690
Zobowiązania Spółki 893

Źródło: Emitent.

I.10 STOPIEŃ OBNIŻENIA WARTOŚCI KSIĘGOWEJ NA JEDNĄ AKCJĘ DLA NOWYCH NABYWCÓW
Poniżej przedstawiono stopień obniżenia wartości księgowej na jedną akcję serii F dla nowych akcjonariuszy oraz proporcje wkładu pieniężnego 
dotychczasowych i nowych akcjonariuszy Spółki, przy założeniu wymiany wszystkich wyemitowanych Obligacji zamiennych serii A na Akcje 
serii F.
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Tabela 1.19 Stopień obniżenia wartości księgowej netto na jedną akcję serii F dla nowych nabywców (stan na 31.03.2004)
Cena emisyjna jednej Akcji serii F 6,00 zł

Wartość księgowa netto na jedną Akcję przed emisją 0,80 zł

Wzrost wartości księgowej na jedną akcję po emisji 5 000 000 akcji 0,02 zł

Wartość księgowa netto na jedną akcję po emisji 5 000 000 akcji (pro forma) 0,82 zł

Obniżenie wartości księgowej netto na jedną nabywaną akcję 0,18 zł

Źródło: Emitent.

Tabela 1.20 Proporcje wkładu pieniężnego dotychczasowych i nowych Akcjonariuszy

Wyszczególnienie
Nabyte Akcje Łączny wkład pieniężny 

do kapitału Spółki
Średnia cena zapłacona 

za 1 akcję (w zł)

Ilość Procent Wartość
 (w zł) Procent

Dotychczasowi akcjonariusze 37 800 000 88,32 66 850 000 69,02 1,77 zł
Nowi nabywcy seria F 5 000 000 11,68 30 000 000 30,98 6,00 zł
Razem 42 800 000 100,00 96 850 000 100,00 2,26 zł

Źródło: Emitent, Obliczenia: IDM
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II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE

II.1 EMITENT 
Firma Spółki: MCI Management Spółka Akcyjna
Siedziba Spółki: Wrocław
Adres i numery telekomunikacyjne: ul. Świętego Mikołaja 7, 50-125 Wrocław

tel. (071) 78 17 380, (071) 78 17 386
fax (071) 78 17 381

Poczta elektroniczna: rzecznik@mci.com.pl
Strona internetowa: www.mci.com.pl

W imieniu Emitenta działają następujące osoby:
Tomasz Czechowicz Prezes Zarządu
Tomasz Czuczos Prokurent

Informacja  o  miejscu  zamieszkania  osób  fizycznych  działających  w  imieniu  Emitenta  została  objęta  wnioskiem  o niepublikowanie  
i przedstawiona w „Informacjach objętych wnioskiem o niepublikowanie”.

Wyżej wymienione osoby odpowiadają za wszystkie informacje zawarte w Prospekcie.

Oświadczenie odpowiedzialności osób działających w imieniu Emitenta
Działając w imieniu MCI Management S.A. oświadczamy, że wszystkie informacje zawarte w Prospekcie są prawdziwe, rzetelne i nie pomijają 
żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie w Prospekcie jest wymagane przepisami prawa, a także zgodnie z naszą najlepszą wiedzą 
nie istnieją, poza ujawnionymi w Prospekcie, istotne zobowiązania Emitenta ani okoliczności, które mogłyby wywrzeć znaczący wpływ na 
sytuację prawną, majątkową i finansową Emitenta oraz osiągane przez niego wyniki finansowe.

Tomasz Czechowicz Tomasz Czuczos

Prezes Zarządu Prokurent

16 ⋅ Prospekt Emisyjny · MCI Management S.A.

http://www.mci.com.pl/
mailto:rzecznik@mci.com.pl


Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie · Rozdział II

II.2 PODMIOTY SPORZĄDZAJĄCE PROSPEKT

II.2.1 MCI MANAGEMENT S.A.

Firma Spółki: MCI Management Spółka Akcyjna
Siedziba Spółki: Wrocław

Adres i numery telekomunikacyjne:
ul. Świętego Mikołaja 7, 50-125 Wrocław
tel. (071) 78 17 380, (071) 78 17 386
fax: (071) 78 17 381

Poczta elektroniczna: rzecznik@mci.com.pl
Strona internetowa: www.mci.com.pl

W imieniu Emitenta działają następujące osoby:
Tomasz Czechowicz Prezes Zarządu
Tomasz Czuczos Prokurent

Informacja o miejscu zamieszkania osób fizycznych działających w imieniu MCI Management S.A. została objęta wnioskiem o niepublikowanie 
i przedstawiona w „Informacjach objętych wnioskiem o niepublikowanie”.
Osoby  działające  w  imieniu  Emitenta  jako  podmiotu  sporządzającego  Prospekt  odpowiedzialne  są  za  informacje  zawarte  w Prospekcie  
w następujących jego częściach: Rozdział II pkt 2.1 i 2.2.1, Rozdział V pkt. 5.1 - 5.3, Rozdział VI, Rozdział VII, Rozdział VIII, Rozdział IX,  
Rozdział X Załączniki nr 1-4.
Według stanu na dzień sporządzenia Prospektu pomiędzy osobami działającymi w imieniu Emitenta a Emitentem nie istnieją żadne powiązania 
personalne, kapitałowe, organizacyjne ani umowne za wyjątkiem wskazanych poniżej:
1. Tomasz Czechowicz – pełni funkcję Prezesa Zarządu, jest akcjonariuszem posiadającym 1 824 300 akcji Emitenta oraz posiada 98,75% 

udziałów w Czechowicz Ventures Sp. z o.o., podmiocie posiadającym 40,12% udziałów w kapitale zakładowym Emitenta.
2. Tomasz  Czuczos  –  pełni  funkcję  Prokurenta  i  sprawuje  obowiązki  Dyrektora  Finansowego na  podstawie  umowy zawartej  pomiędzy 

Emitentem i TCC Sp. z o.o., w której posiada 100% udziałów.

Oświadczenie o odpowiedzialności osób działających w imieniu MCI Management S.A., jako podmiotu sporządzającego Prospekt
Działając  w  imieniu  MCI  Management  S.A.  oświadczamy,  że  Prospekt  w  częściach,  za  których  sporządzenie  odpowiedzialna  jest  MCI 
Management S.A. został sporządzony z zachowaniem należytej staranności zawodowej oraz, że informacje zawarte w częściach prospektu za 
których sporządzenie odpowiedzialna jest  MCI Management S.A. są prawdziwe i rzetelne i  nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, 
których ujawnienie w prospekcie jest wymagane przepisami obowiązującego prawa.

Tomasz Czechowicz Tomasz Czuczos

Prezes Zarządu Prokurent
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II.2.2 INTERNETOWY DOM MAKLERSKI S.A.

Firma Spółki: Internetowy Dom Maklerski Spółka Akcyjna
Siedziba Spółki: Kraków
Adres i numery telekomunikacyjne: Kraków, Mały Rynek 7

tel. (012) 422 25 77, (012) 421 15 72, (012) 292 02 93
fax: (012) 422 67 32

Poczta elektroniczna: biuro@idmsa.pl
Strona internetowa: www.idmsa.pl

W imieniu IDMSA.PL działają następujące osoby:
Grzegorz Leszczyński Prezes Zarządu
Rafał Abratański Wiceprezes Zarządu

Informacja  o  miejscu  zamieszkania  osób  fizycznych  działających  w  imieniu  IDMSA.PL  została  objęta  wnioskiem  
o niepublikowanie i przedstawiona w „Informacjach objętych wnioskiem o niepublikowanie”.
Osoby  działające  w imieniu  IDMSA.PL odpowiedzialne  są  za  informacje  zawarte  w Prospekcie  w następujących  jego  częściach:  Wstęp, 
Rozdział I pkt. 1.1, 1.2.1, 1.2.3, 1.2.4, 1.3 – 1.10, Rozdział II pkt 2.2.2 i 2.4, Rozdział III pkt 3.18, Rozdział X - Załączniki nr 5-9.
Powiązania IDMSA.PL z Emitentem
Według stanu na dzień sporządzenia Prospektu pomiędzy IDMSA.PL oraz osobami fizycznymi działającymi w imieniu IDMSA.PL a Emitentem 
nie istnieją żadne powiązania personalne, kapitałowe, organizacyjne ani umowne za wyjątkiem wskazanych poniżej:
1. Umowy zawartej  w dniu 31 marca 2004 roku,  której  przedmiotem jest  podjęcie  czynności mających na celu wprowadzenie obligacji 

Emitenta do obrotu publicznego, oraz przeprowadzenie publicznej oferty Obligacji.
2. Umowy zawartej  w dniu  9  czerwca  2004 roku,  dotyczącej  świadczenia  usług  pośrednictwa w obrocie  papierami  wartościowymi  nie 

dopuszczonymi do obrotu publicznego.
3. Umowy zawartej  w dniu 24 czerwca 2004 roku na wykonywanie przez IDMSA.PL funkcji  sponsora emisji  dla wszystkich serii  akcji 

Emitenta  w rozumieniu  zasad  obowiązujących w KDPW; funkcji  sponsora  emisji  obligacji  5-letnich  zamiennych na akcje  Emitenta  
w rozumieniu zasad obowiązujących w KDPW; funkcję animatora Emitenta na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie dla akcji na 
okaziciela Emitenta dopuszczonych do obrotu giełdowego.

Oświadczenie o odpowiedzialności osób działających w imieniu Internetowego Domu Maklerskiego S.A. 
Działając  w imieniu  IDMSA.PL oświadczamy,  że  Prospekt  w częściach,  za  których  sporządzenie  odpowiedzialny  jest  IDMSA.PL,  został 
sporządzony z zachowaniem należytej  staranności zawodowej oraz, że informacje zawarte w częściach Prospektu, za sporządzenie których 
odpowiada IDMSA.PL, są prawdziwe i rzetelne i nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie w Prospekcie jest wymagane 
przepisami prawa.

Grzegorz Leszczyński Rafał Abratański

Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu
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II.2.3 DORADCA PRAWNY

Firma Spółki: Kancelaria Prawnicza Marek Brachmański & Ryszard Ptasiński 
Spółka Cywilna

Siedziba Spółki: Wrocław

Adres i numery telekomunikacyjne
ul. Przemyska 80, 54-030 Wrocław;
tel. (071) 372 49 32,
fax: (071) 343 55 81

Poczta elektroniczna: ptasinski@kancpraw.com.pl
Strona internetowa: www.kancpraw.com.pl

Osoby działające w imieniu Doradcy Prawnego:
Ryszard Ptasiński Wspólnik
Marek Brachmański Wspólnik

Informacja  o  miejscu  zamieszkania  osób  fizycznych  działających  w  imieniu  Doradcy  Prawnego  została  objęta  wnioskiem  
o niepublikowanie i przedstawiona w „Informacjach objętych wnioskiem o niepublikowanie”.
Odpowiedzialność Doradcy Prawnego jako podmiotu sporządzającego  Prospekt  ograniczona jest  do informacji  zawartych  w następujących 
częściach Prospektu: Rozdziale I pkt. 1.2.2, Rozdziale II pkt. 2.2.3, Rozdziale III pkt. 3.1 – 3.17 oraz 3.19 – 3.30 , Rozdziale IV, Rozdziale V pkt. 
5.4 – 5.15

Pomiędzy  Kancelaria  Prawnicza  Marek  Brachmański  &  Ryszard  Ptasiński  s.c.,  jako  podmiotem  sporządzającym  prospekt  oraz  osobami 
fizycznymi działającymi w imieniu Doradcy Prawnego a Emitentem nie istnieją żadne powiązania personalne, kapitałowe, organizacyjne ani 
umowne poza wskazanymi poniżej:

1. umową zlecenia obsługi prawnej na rzecz Emitenta z dnia 31 stycznia 2001 roku;\
2. umową doradztwa prawnego emisji  obligacji  zamiennych na akcje oraz wprowadzenia emisji  obligacji  do obrotu publicznego z dnia  

01 kwietnia 2004 roku;
3. umową zlecenia obsługi prawnej na rzecz Czechowicz Ventures sp. z o.o. posiadającej 40,12% udziału w kapitale zakładowym Emitenta 

z dnia 31 stycznia 2001 roku.

Oświadczenie o odpowiedzialności osób działających w imieniu Doradcy Prawnego, jako podmiotu sporządzającego Prospekt.
Oświadczamy, że Prospekt w częściach, za sporządzenie których odpowiada Kancelaria Prawnicza Marek Brachmański & Ryszard Ptasiński s.c. 
został  sporządzony  z  zachowaniem należytej  staranności  zawodowej  oraz,  że  informacje  w  częściach  prospektu,  za  których  sporządzenie 
odpowiedzialna jest Kancelaria Prawnicza Marek Brachmański & Ryszard Ptasiński s.c. są prawdziwe i rzetelne i nie pomijają żadnych faktów 
ani okoliczności których ujawnienie w prospekcie jest wymagane przepisami prawa.

Ryszard Ptasiński Marek Brachmański

Wspólnik Wspólnik
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II.3 PODMIOT UPRAWNIONY DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
Podmiotem  uprawnionym,  wydającym  opinię  o  badanym  sprawozdaniu  finansowym  Emitenta  i  skonsolidowanym  sprawozdaniu  Grupy 
Kapitałowej Emitenta za okres od 01.01. do 31.12.2003 roku, zawartych w odpowiednich raportach rocznych S.A.-R i S.A.-RS zamieszczonych 
w Prospekcie jest:

Firma spółki: MOORE STEPHENS Smoczyński i Partnerzy
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Nazwa skrócona MOORE STEPHENS Smoczyński i Partnerzy Sp. z o.o.
Siedziba spółki: Warszawa
Adres i numery telekomunikacyjne: 00-511 Warszawa, Nowogrodzka 12 lok.3

tel. (022) 622 19 22
fax. (022) 629 87 47

Poczta elektroniczna: mssip@moorestephens.pl
Strona internetowa: www.moorestephens.pl
Podstawa uprawnień: Podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania 

sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym 1898 
prowadzoną przez KIBR

W imieniu  MOORE  STEPHENS  Smoczyński  i  Partnerzy  Sp.  z  o.o.  jako  podmiotu  uprawnionego  do  badania  sprawozdań  finansowych 
w zakresie odpowiedzialności za opinie o prawidłowości, rzetelności i jasności sprawozdania finansowego Emitenta za okres 1.01.-31.12.2003 r. 
i  skonsolidowanego  sprawozdania  finansowego  Grupy  Kapitałowej  za  okres  1.01.-31.12.2003  r.  zawartych  odpowiednio  w  niniejszym 
Prospekcie, działają:

Joe Smoczyński Prezes Zarządu
Monika Byczyńska Biegły Rewident

Biegły rewident dokonujący badania sprawozdania finansowego Emitenta za okres 1.01.-31.12.2003 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego Grupy Kapitałowej za okres 1.01.-31.12.2003 r., zawartych odpowiednio w raporcie rocznym S.A.-R i skonsolidowanym raporcie 
rocznym S.A.-RS:

Monika Byczyńska
Biegły Rewident 

Nr ewidencyjny 9877

Informacja o miejscu zamieszkania osób fizycznych działających w imieniu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oraz 
osoby dokonującej badania sprawozdania finansowego została objęta wnioskiem o niepublikowanie i przedstawiona w „Informacjach objętych 
wnioskiem o niepublikowanie.
Według  stanu  na  dzień  sporządzenia  Prospektu  pomiędzy  podmiotem  uprawnionym  do  badania  sprawozdań  finansowych  oraz  osobami 
fizycznymi działającymi w imieniu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych a Emitentem oraz Podmiotem Dominującym 
nie istnieją żadne powiązania personalne, strukturalne, kapitałowe, organizacyjne ani umowne.

Oświadczenie  osób  działających  w  imieniu  podmiotu  uprawnionego  do  badania  sprawozdania  o  wyborze  biegłego  rewidenta  MCI  
Management S.A oraz potwierdzenie spełnienia warunków przez MOORE STHEPHENS Smoczyński i Partnerzy Sp. z o.o. do wyrażenia  
bezstronnej i niezależnej opinii o badanych sprawozdaniach finansowych.

Oświadczamy, że MOORE STEPHENS Smoczyński i Partnerzy Sp. z o.o.,  jako podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych 
została wybrana zgodnie z przepisami prawa oraz spełnia warunki do wyrażenia bezstronnych i niezależnych opinii o badanych sprawozdaniach 
finansowych dla celów prospektu.

Joe Smoczyński Monika Byczyńska

Biegły Rewident
Prezes Zarządu

MOORE STEPHENS
Smoczyński i Partnerzy Sp. z o.o.

Biegły Rewident
Nr ewidencyjny 9877
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Oświadczenie osoby dokonującej badania sprawozdania finansowego Emitenta za okres 01.01. – 31.12.2003 r. zawartego w raporcie S.A.-R 
oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Emitenta za okres 1.01.-31.12.2003 r. zawartego w raporcie S.A.-RS 
o spełnieniu warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym
Ja  niżej  podpisany  biegły  rewident  oświadczam,  iż  spełniam  warunki  do  wyrażenia  bezstronnej  i niezależnej  opinii  
o sprawozdaniu finansowym Emitenta za okres 1.01. – 31.12.2003 r. oraz o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej 
Emitenta za okres 1.01.-31.12.2003 r. 

Monika Byczyńska

Biegły Rewident 
Nr ewidencyjny 9877

Oświadczenia  osób  działających  w  imieniu  podmiotu  uprawnionego  do  badania  sprawozdań  finansowych  oraz  biegłego  rewidenta  
o przeprowadzonych badaniach sprawozdań finansowych.
Niniejszym oświadczamy, że zamieszczone w prospekcie sprawozdanie finansowe Emitenta za okres 1.01.-31.12.2003 r. oraz skonsolidowane 
sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za okres 1.01.-31.12.2003 r., zawarte odpowiednio w raporcie rocznym S.A.-R i skonsolidowanym 
raporcie rocznym S.A.-RS podlegały zbadaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami zawodowymi.
Na podstawie przeprowadzonych badań zostały wydane opinie bez zastrzeżeń o prawidłowości, rzetelności i jasności sprawozdań finansowych, 
których pełna treść jest przedstawiona w Rozdziale VIII Prospektu. 

Joe Smoczyński Monika Byczyńska

Biegły Rewident
Prezes Zarządu

MOORE STEPHENS
Smoczyński i Partnerzy Sp. z o.o.

Biegły Rewident
Nr ewidencyjny 9877

Oświadczenie  osób  działających  w  imieniu  podmiotu  uprawnionego  do  badania  sprawozdań  finansowych  oraz  Biegłego  Rewidenta  
o porównywalności danych.
Oświadczamy, że porównywalne dane finansowe zamieszczone w raporcie rocznym S.A.-R oraz raporcie rocznym S.A.-RS zamieszczone  
w Prospekcie, zostały sporządzone w sposób zapewniający ich porównywalność przez zastosowanie jednolitych zasad (polityki) rachunkowości 
we  wszystkich  prezentowanych  okresach,  zgodnych  z  zasadami  (polityką)  rachunkowości  stosowanymi  przez  Emitenta  przy  sporządzaniu 
sprawozdań finansowych za okres 01.01. – 31.12.2003 r. oraz przez ujęcie korekt błędów podstawowych w okresach, których one dotyczą, bez 
względu  na  okres,  w  którym  zostały  ujęte  w  księgach  rachunkowych,  oraz  że  uzgodnienie  danych  porównywalnych,  zamieszczonych  
w  Prospekcie,  do  pozycji  zbadanych  sprawozdań  finansowych  rzetelnie  odzwierciedla  dokonane  przekształcenie,  zaś  dane  porównywalne 
zamieszczone w Prospekcie wynikają ze zbadanych sprawozdań finansowych, po uwzględnieniu korekt doprowadzających do porównywalności 
z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości i korekt błędów podstawowych.

Joe Smoczyński Monika Byczyńska

Biegły Rewident
Prezes Zarządu

MOORE STEPHENS
Smoczyński i Partnerzy Sp. z o.o.

Biegły Rewident
Nr ewidencyjny 9877

Oświadczenie o dostosowaniu do wymogów Rozporządzenia o Prospekcie
Oświadczamy, że forma prezentacji  sprawozdania finansowego Emitenta za okres 1.01.-31.12.2003 r.  oraz skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego Grupy Kapitałowej za okres 1.01.-31.12.2003 r., zawartych odpowiednio w raporcie rocznym S.A.-R i skonsolidowanym raporcie 
rocznym S.A.-RS oraz danych porównywalnych zamieszczonych odpowiednio w raporcie rocznym S.A.-R i skonsolidowanym raporcie rocznym 
S.A.-RS, jest zgodna z wymogami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych 
przekazywanych  przez  emitentów  papierów  wartościowych  oraz  rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  16  października  2001  r.  w  sprawie 
szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny i skrót prospektu.

Joe Smoczyński Monika Byczyńska

Biegły Rewident
Prezes Zarządu

MOORE STEPHENS
Smoczyński i Partnerzy Sp. z o.o.

Biegły Rewident
Nr ewidencyjny 9877
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II.4 OFERUJĄCY PAPIERY WARTOŚCIOWE OBJĘTE PROSPEKTEM
Firma Spółki: Internetowy Dom Maklerski S.A.
Siedziba Spółki: Kraków

Adres i numery telekomunikacyjne:
Polska, Kraków, Mały Rynek 7
tel. (012) 422 25 77, (012) 421 15 72, (012) 292 02 93
fax: (012) 422 67 32

Poczta elektroniczna: biuro@idmsa.pl
Strona internetowa: http://www.idmsa.pl

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

Grzegorz Leszczyński Prezes Zarządu
Rafał Abratański Wiceprezes Zarządu

Informacja  o  miejscu  zamieszkania  osób  fizycznych  działających  w  imieniu  Oferującego  została  objęta  wnioskiem  o niepublikowanie  
i przedstawiona w „Informacjach objętych wnioskiem o niepublikowanie”.

Powiązania Oferującego z Emitentem
Według stanu na dzień sporządzenia Prospektu pomiędzy IDMSA.PL oraz osobami fizycznymi działającymi w imieniu IDMSA.PL a Emitentem 
nie istnieją żadne powiązania personalne, kapitałowe, organizacyjne ani umowne za wyjątkiem wskazanych poniżej:
1. Umowy zawartej  w dniu 31 marca 2004 roku,  której  przedmiotem jest  podjęcie  czynności mających na celu wprowadzenie obligacji 

Emitenta do obrotu publicznego, oraz przeprowadzenie publicznej oferty Obligacji.
2. Umowy zawartej  w dniu  9  czerwca  2004 roku,  dotyczącej  świadczenia  usług  pośrednictwa w obrocie  papierami  wartościowymi  nie 

dopuszczonymi do obrotu publicznego.
3. Umowy zawartej  w dniu 24 czerwca 2004 roku na wykonywanie przez IDMSA.PL funkcji  sponsora emisji  dla wszystkich serii  akcji 

Emitenta  w rozumieniu  zasad  obowiązujących w KDPW; funkcji  sponsora  emisji  obligacji  5-letnich  zamiennych na akcje  Emitenta  
w rozumieniu zasad obowiązujących w KDPW; funkcję animatora Emitenta na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie dla akcji na 
okaziciela Emitenta dopuszczonych do obrotu giełdowego.

Oświadczenie osób działających w imieniu jako Oferującego
Działając w imieniu Internetowego Domu Maklerskiego Spółka Akcyjna, jako Oferującego Obligacje w publicznym obrocie, oświadczamy że 
Oferujący  dołożył  należytej  staranności  zawodowej  przy  przygotowaniu  i  przeprowadzeniu  wprowadzenia  papierów  wartościowych  do 
publicznego obrotu.

Grzegorz Leszczyński Rafał Abratański

Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu
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III DANE O EMISJI

III.1 OBLIGACJE WPROWADZANE DO PUBLICZNYGO OBROTU 
Na podstawie niniejszego Prospektu do publicznego obrotu papierami wartościowymi wprowadza się łącznie nie więcej niż  5.000 Obligacji na 
okaziciela serii A o wartości nominalnej 6.000 PLN każda zamiennych na Akcje Serii F. Łączna wartość nominalna Obligacji nie będzie większa 
niż 30.000.000,00 PLN.
Zgodnie  z przepisami Prawa o  Publicznym Obrocie  Papierami  Wartościowymi,  Obligacje  po  dopuszczeniu do obrotu publicznego zostaną 
zarejestrowane w depozycie KDPW. Przenoszenie praw z Obligacji nie podlega żadnym ograniczeniom. Z Obligacjami nie jest związany żaden 
obowiązek świadczeń dodatkowych.

Zgodnie z art. 64 Ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, dopuszczenie do publicznego obrotu Obligacji zamiennych na 
akcje Serii F, jest równoznaczne z dopuszczeniem do publicznego obrotu akcji serii F.

Tabela 3.21 Papiery wartościowe oferowane w publicznym obrocie

Papiery wartościowe według 
rodzajów Liczba

Wartość 
nominalna

(zł)

Cena 
emisyjna

(zł)

Nadwyżka ceny 
emisyjnej nad 

wartością 
nominalną

Szacunkowe 
prowizje 

i koszty emisji

Wpływy 
Emitenta

(zł)

1 2 3 4 5 6 7=(2*4)-6
Na jednostkę 1 6 000 6 000 0,00 203,49 5 796,51
Razem 5 000 30 000 000 30 000 000 0,00 1 017 449 28 982 551

Szacunkowe koszty emisji:
Koszty sporządzenia prospektu emisyjnego – 130 tys. złotych
Szacunkowe koszty ogłoszeń, druku prospektu i promocji planowanej oferty – 110 tys. złotych
Koszty przeprowadzenia oferty – 695 tys. złotych
Opłaty urzędowe - 82 tys. złotych:
Podane wyżej koszty odnoszą się wyłącznie do kosztów emisji obligacji i nie uwzględniają ewentualnych kosztów emisji akcji. Koszty te zostaną 
zaliczone do kosztów finansowych. Jeżeli dojdzie do konwersji obligacji zamiennych na akcje, dodatkowo mogą się pojawić niewielkie koszty 
emisji akcji, głównie związane z opłatami urzędowymi. Ponieważ nie jest obecnie znana liczba obligacji zamienianych na akcje, koszt emisji 
akcji jest trudny do określenia. Zgodnie z art. 36 ust. 2b Ustawy o Rachunkowości koszty emisji akcji poniesione przy podwyższeniu kapitału 
zakładowego, zmniejszają kapitał zapasowy spółki do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną akcji, a pozostałą ich część 
zalicza się do kosztów finansowych.

III.2 PODSTAWA PRAWNA EMISJI OBLIGACJI OFEROWANYCH I ICH WPROWADZENIA DO 
PUBLICZNEGO OBROTU

III.2.1 ORGAN UPRAWNIONY DO PODJĘCIA DECYZJI O EMISJI OBLIGACJI I ICH WPROWADZENIU DO PUBLICZNEGO 
OBROTU

Zgodnie  z  §22 Statutu  w związku z  art.  20 ust.  1  Ustawy o Obligacjach Spółka może emitować obligacje  uprawniające do objęcia  akcji 
emitowanych przez Spółkę w zamian za te obligacje. Podjęcie uchwały w przedmiocie emisji obligacji  zamiennych należy do kompetencji 
Walnego Zgromadzenia (art.  393 pkt 5 Kodeksu Spółek Handlowych). Uchwała dotycząca emisji obligacji zamiennych zapada większością 
trzech czwartych głosów (art. 415 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych).

III.2.2 DATA I FORMA PRAWNA PODJĘCIA DECYZJI O EMISJI 

W dniu 17 maja  2004  roku  Zwyczajne  Walne Zgromadzenie  podjęło uchwałę  nr  12  w sprawie  emisji  obligacji  zamiennych serii  A oraz 
warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. 
Uchwała Nr 12 zapadła w obecności akcjonariuszy reprezentujących 40,15% kapitału zakładowego, przy czym „za" uchwałą oddano 100% 
głosów. Uchwała została podjęta głosami wszystkich obecnych na ZWZA akcjonariuszy, tym samym nie został odnotowany w protokole żaden 
sprzeciw, dotyczący podjęcia Uchwały Nr 12 ZWZA. Walne Zgromadzenie, które odbyło się w dniu 17.05.2004r. było prawidłowo zwołane, co 
zostało odnotowane w protokole notarialnym, albowiem ogłoszenie o jego zwołaniu ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu 
23.04.2004r. tj. wcześniej niż trzy tygodnie przed datą ZWZA.
Pełny tekst uchwały nr 12 przedstawiony jest w Rozdziale X Prospektu, Załącznik II.
Stosowny fragment uchwały nr 12 odnoszący się do emisji obligacji zamiennych serii A ma następujące brzmienie: 

I. Emisja Obligacji z prawem zamiany na akcje
§ 1 Spółka wyemituje nie więcej niż 5.000 (pięć tysięcy) Obligacji serii A o wartości nominalnej 6.000,00 zł (sześć tysięcy złotych) każda.  

Obligacje serii A będą obligacjami na okaziciela uprawniającymi do objęcia emitowanych przez Spółkę akcji serii F. 
§ 2 Łączna wartość nominalna Obligacji serii A wynosi nie więcej niż 30.000.000,00 zł (trzydzieści milionów złotych).
§ 3 

1. Zarząd Spółki w drodze uchwały, podjętej przed rozpoczęciem subskrypcji obligacji, określi liczbę emitowanych Obligacji serii A,  
termin ostatecznego wykupu Obligacji  przez Spółkę,  zwany dalej  Dniem Wykupu, z tym że Dzień Wykupu nie może być ustalony  
w okresie późniejszym niż sześćdziesiąt miesięcy od daty emisji Obligacji określonej zgodnie z § 7 poniżej.
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2. Zarząd Spółki,  w drodze uchwały, podjętej  przez rozpoczęciem subskrypcji Obligacji określi także wszystkie inne warunki emisji  
Obligacji  nie  określone  w  niniejszej  uchwale.  W związku  z  powyższym  upoważnia  się  Zarząd  Spółki  do  określenia  pozostałych  
warunków i terminów emisji Obligacji oraz emisji Akcji serii F, nie zawartych w niniejszej Uchwale, a także do dokonania przydziału  
Obligacji, przy czym Zarząd Spółki na zasadach określonych w warunkach emisji, może przydzielić Obligacje w liczbie mniejszej niż  
określona  
w niniejszym paragrafie albo w ogóle odstąpić od emisji Obligacji, jak również upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania innych  
czynności niezbędnych do przeprowadzenia emisji Obligacji oraz zapewnienia realizacji praw z Obligacji. 
3. Cena emisyjna Obligacji zostanie ustalona przez Zarząd Spółki w drodze uchwały, podjętej przed rozpoczęciem subskrypcji Obligacji,  
z tym, że cena ta nie może być niższa od wartości nominalnej Obligacji.
4.Obligacje  będą  oprocentowane.  Zarząd  Spółki  w  uchwale,  podjętej  przed  rozpoczęciem  subskrypcji  Obligacji,  określi  zasady 
oprocentowania Obligacji, poprzez wskazanie, czy będzie to oprocentowanie stałe czy zmienne, określenie stopy procentowej i ustalenie  
okresów odsetkowych oraz terminów wypłat odsetek.

§ 4 Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu 
§ 5 Obligacje będą niezabezpieczone w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach. 
§ 6 Obligacje zostaną zaoferowane w drodze publicznej subskrypcji, zgodnie z art. 9 pkt. 1 Ustawy o obligacjach.
§ 7 Za dzień emisji Obligacji uznaje się dzień przydziału Obligacji. 
§ 8 Zarząd  Spółki  może  w uchwale,  podjętej  przed rozpoczęciem subskrypcji  Obligacji,  przewidzieć  możliwość  wcześniejszego wykupu 

Obligacji i określić przypadki, w których Spółka będzie zobowiązana lub uprawniona do wcześniejszego wykupu Obligacji oraz określić  
świadczenie pieniężne związane z wcześniejszym wykupem Obligacji lub sposób wyliczenia takiego świadczenia

§ 9 Wykup  Obligacji  nastąpi  poprzez  zapłatę  kwoty  pieniężnej  w  wysokości  wartości  nominalnej  Obligacji.  Kwota  wykupu  może  być  
podwyższona o premię w wysokości ustalonej przez Zarząd Spółki w drodze uchwały podjętej przed rozpoczęciem subskrypcji Obligacji.

§ 10 Upoważnia  się  Zarząd  Spółki  do  podjęcia  wszelkich  niezbędnych  działań  w  celu  wprowadzenia  Obligacji  do  publicznego  obrotu  
papierami wartościowymi oraz do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie lub na CeTO SA, jak również do  
zawarcia umów o subemisję inwestycyjną lub usługową.

§ 11  Wyłącza się prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do Obligacji, z przyczyn podanych w opinii Zarządu Spółki.  
Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru sporządzona zgodnie z art. 433 § 2 w zw. z 433 § 6 Kodeksu  
spółek handlowych stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. Walne Zgromadzenie, podzielając stanowisko Zarządu w sprawie niniejszej  
Uchwały,  postanowiło  przyjąć  tekst  przedstawionej  opinii  Zarządu  jako  jej  uzasadnienie  wymagane  przepisami  Kodeksu  spółek  
handlowych.

II. Zamiana Obligacji na akcje serii F
§12 Obligatariuszom przysługuje  prawo do  objęcia,  w zamian za posiadane Obligacje,  Akcji  zwykłych na okaziciela  serii  F Spółki,  o  

wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.
§ 13 Cena zamiany Akcji wydawanych w zamian za Obligacje wynosi 6,00 zł (sześć złotych) co oznacza, że Obligatariusz będzie uprawniony  

do objęcia w zamian za jedną Obligację serii A 1000 (jednego tysiąca) akcji serii F.
§ 14 Prawo do zamiany Obligacji na Akcje serii F może zostać zrealizowane w sposób określony w Ustawie o obligacjach poprzez złożenie  

pisemnego oświadczenia o zamianie Obligacji na Akcje, w terminach określonych w § 22 niniejszej uchwały.
§ 15 W następstwie zamiany Obligacji na Akcje serii F kapitał zakładowy Spółki zostanie podwyższony o kwotę nie większą niż 5.000.000,00  

złotych (pięć milionów złotych). 
§ 16 W przypadku, jeżeli po wydaniu Obligacji a przed Dniem Wykupu i przed zamianą wszystkich Obligacji na Akcje zmianie uległaby  

wartość nominalna akcji Spółki, przeliczenie Obligacji na Akcje Spółki, dokonane zostanie w ten sposób, że cena zamiany jednej Akcji,  
zostanie uprzednio przemnożona przez iloraz liczby akcji wyemitowanych przez Spółkę przed zmianą wartości nominalnej i liczby akcji  
wyemitowanych przez Spółkę po zmianie wartości nominalnej (do obliczenia liczby akcji wyemitowanych nie bierze się akcji serii F).  
Liczba Akcji przypadających do objęcia na jedną Obligację w przypadku, o którym mowa w zdaniu pierwszym równa będzie liczbie  
stanowiącej zaokrąglony w dół do najbliższej liczby całkowitej ilorazu wartości nominalnej Obligacji oraz wartości ustalonej w zdaniu 
pierwszym.

Uchwała nr 12 została zaprotokołowana w formie aktu notarialnego przez Notariusza Helenę Szymczyk Grabińską prowadzącego Kancelarię 
Notarialną we Wrocławiu, i została wpisana do repertorium A pod nr 1612/2004. Protokołem, sporządzonym w formie aktu notarialnego, z dnia 
27.05.2004 r. przez notariusza Helenę Szymczyk Grabińską, zapisanym w repertorium A pod numerem 1770, Uchwała nr 12 w § 16 wiersz  
10 została sprostowana z powodu stwierdzenia przez notariusza błędu pisarskiego.

Zarząd Spółki w dniu 26 maja 2004 r. podjął Uchwałę nr 01/05/2004 w sprawie określenia szczegółowych warunków emisji obligacji serii A 
zamiennych na akcje Spółki serii F. Dnia 29 czerwca Zarząd podjął uchwałę nr 03/05/2004 ustalającą terminy emisji obligacji serii A. W dniu 
20 lipca Zarząd podjął uchwałę 04/05/2004 potwierdzającą wielkość emisji obligacji serii A. w liczbie 5000 sztuk. Uchwały zostały podjęte  na  
podstawie i wykonaniu upoważnień udzielonych Zarządowi na mocy Uchwały nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 maja 2004 
roku.

III.3 PRAWO PIERWSZEŃSTWA DO OBJĘCIA AKCJI
W dniu 17 maja  2004  roku  Zwyczajne  Walne Zgromadzenie  podjęło uchwałę  nr  12  w sprawie  emisji  obligacji  zamiennych serii  A oraz 
warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. 
Uchwała Nr 12 zapadła w obecności akcjonariuszy reprezentujących 40,15% kapitału zakładowego, przy czym „za" uchwałą oddano 100% 
głosów Stosowne fragmenty uchwały nr 12 mają następujące brzmienie: 
(….)
§ 11 Wyłącza się prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do Obligacji, z przyczyn podanych w opinii Zarządu Spółki.  

Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru sporządzona zgodnie z art. 433 § 2 w zw. z 433 § 6 Kodeksu  
spółek handlowych stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. Walne Zgromadzenie, podzielając stanowisko Zarządu w sprawie niniejszej  
Uchwały,  postanowiło  przyjąć  tekst  przedstawionej  opinii  Zarządu  jako  jej  uzasadnienie  wymagane  przepisami  Kodeksu  spółek  
handlowych.

(….)
III. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego i wyłączenie prawa poboru.
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§ 17 W celu przyznania posiadaczom Obligacji prawa do objęcia Akcji serii F, podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę  
nie większą niż 5.000.000,00 złotych (pięć milionów złotych).

§18 Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w § 17, dokona się poprzez emisję nie więcej niż 5.000.000 (pięć  
milionów)  Akcji  zwykłych na  okaziciela  serii  F,  o  wartości  nominalnej  1,00 zł  (jeden złoty)  każda  i  łącznej  wartości  nominalnej  
5.000.000,00 złotych (pięć milionów złotych). 

§ 19 Uprawnionymi do objęcia Akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki będą Obligatariusze. 
§ 20 Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji staje się skuteczne, o ile posiadacze Obligacji wykonają przysługujące im  

prawo do zamiany Obligacji na Akcje, na warunkach określonych w niniejszej Uchwale, Ustawie o obligacjach oraz warunkach emisji  
Obligacji. 

§21   Cena emisyjna jednej Akcji będzie równa cenie zamiany ustalonej zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej Uchwale.
§ 22 Obligatariusze mogą wykonywać prawo do objęcia Akcji: 5 stycznia, 5 kwietnia albo 5 października każdego roku lub w pierwszym dniu  

roboczym następującym po wybranym dniu pod warunkiem, że termin ten przypada co najmniej na dzień przed Dniem Wykupu.
§ 23 Akcje uczestniczyć będą w dywidendzie na następujących warunkach:

1. W przypadku jeżeli Akcje zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych najdalej w dniu poprzedzającym dzień dywidendy 
w rozumieniu kodeksu spółek handlowych - Akcje uczestniczą w zysku za poprzedni rok obrotowy to jest od pierwszego stycznia roku 
obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok w którym doszło do ich zapisania na rachunku papierów wartościowych.
2. W przypadku jeżeli akcje zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych w dniu dywidendy lub po nim - Akcje uczestniczą 
w zysku począwszy od pierwszego stycznia roku obrotowego, w którym zostały zapisane na rachunku papierów wartościowych. 

§ 24 Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu wprowadzenia Akcji do publicznego  
obrotu papierami wartościowymi oraz do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie lub na CeTO SA. 

§ 25 Wyłącza się prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy  w odniesieniu do Akcji,  z  przyczyn podanych w opinii  Zarządu Spółki.  
Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru sporządzona zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych 
stanowi  załącznik  do  niniejszej  Uchwały.  Walne  Zgromadzenie,  podzielając  stanowisko  Zarządu  w  sprawie  niniejszej  uchwały,  
postanowiło przyjąć tekst przedstawionej opinii Zarządu jako jej uzasadnienie wymagane przepisami Kodeksu spółek handlowych.

Załącznikiem do Uchwały Walnego Zgromadzenia  jest  „Opinia  Zarządu MCI Management  S.A.  w przedmiocie  wyłączenia  prawa poboru 
dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do akcji spółki serii „F” i w odniesieniu do obligacji  serii „A” zamiennych na akcje serii „F” oraz 
w sprawie zasad ustalenia ceny emisyjnej obligacji i akcji nowej emisji” w brzmieniu: 

Zarząd Spółki MCI Management S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając w trybie art. 433 § 2 i § 6 Kodeksu spółek handlowych, a także  
mając na względzie postanowienia art.  445 § 1 w zw. z art.  448 i  art.  449 § 1 kodeksu spółek handlowych – przedstawia Walnemu 
Zgromadzeniu Akcjonariuszy swoją opinię w sprawie wyłączenia prawa poboru Obligacji serii „A”, akcji serii „F” oraz sposobu ustalenia  
ceny emisyjnej obligacji i akcji.
Zgodnie z § 1 projektu Uchwały nr 12 ZWZA MCI Management S.A. („Spółka”) „w sprawie emisji obligacji zamiennych serii „A” oraz  
warunkowego  podwyższenia  kapitału  zakładowego  w  drodze  emisji  akcji  serii  „F”  z  wyłączeniem  prawa  poboru  dotychczasowych  
akcjonariuszy” („Uchwała”) Spółka ma zamiar wyemitować nie więcej niż 5000 Obligacji zamiennych na akcje o wartości nominalnej po  
6000 zł  każda.  Łączna wartość nominalna Obligacji  serii  A nie przekroczy kwoty 30.000.000 zł.  Przy czym cena emisyjna Obligacji  
zostałaby ustalona przez Zarząd Spółki w drodze uchwały, podjętej przed rozpoczęciem subskrypcji Obligacji, ale zawsze cena emisyjna  
Obligacji nie mogłaby być niższa od wartości nominalnej Obligacji.
W związku z zamiarem emisji Obligacji, na zasadach określonych Uchwałą, konieczne jest także dokonanie warunkowego podwyższenia  
kapitału zakładowego Spółki z kwoty 37.800.000 złotych do kwoty nie większej niż 42.800.000 złotych, tj. o kwotę nie większą niż 5.000.000 
złotych.
Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki,  o którym mowa w zdaniu poprzednim dokonane zostałoby poprzez emisję nie  
więcej niż 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii „F”, o wartości nominalnej 1 złoty każda i łącznej wartości nominalnej nie większej  
niż 5.000.000 zł.
Wszystkie  nowe akcje  serii  „F” zostaną  przeznaczone  do  objęcia  przez  posiadaczy  Obligacji.  Zgodnie  z  zapisem art.  448  §  4  ksh,  
podwyższenie kapitału zakładowego dokonane w celu przyznania praw do objęcia akcji przez Obligatariuszy obligacji zamiennych może 
nastąpić wyłącznie w trybie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.
Proponowana przez  Zarząd cena  zamiany akcji  serii  „F” na Obligacje  serii  „A” wynosi  6  zł,  co  oznacza,  że  Obligatariusz  będzie  
uprawniony do objęcia w zamian za jedną Obligację 1000 akcji serii „F”. W przypadku zamiany wszystkich Obligacji na akcje Spółki  
ostateczne podwyższenie kapitału zakładowego Spółki wyniesie 5.000.000 zł.
Zarząd Spółki proponuje aby cena emisyjna akcji serii „F” była równa cenie zamiany Obligacji na akcje serii „F”, ustalonej w Uchwale i  
wynosiła 6 zł.
W sytuacji zamiaru emisji przez Spółkę Obligacji zamiennych na akcje Spółki, wyłączenie prawa poboru akcji serii „F” i obligacji serii  
„A” jest  w  pełni  uzasadnione,  albowiem ma na  celu  stworzenie  Obligatariuszom,  którzy  będą  posiadać wyemitowane  przez  Spółkę  
Obligacje prawnej możliwości realizacji przewidzianego w tych Obligacjach prawa do ich zamiany na akcje Spółki. Nadto wyłączenie  
prawa poboru, na zasadach określonych w Uchwale, jest zgodne i konieczne po myśli art. 23 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o 
obligacjach (Dz.U. Nr 83, poz. 420 z późn. zm.), który wymaga, aby w przypadku, gdy akcjonariuszom służy prawo poboru do objęcia 
nowych akcji, uchwała o emisji obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa prawo to wyłączała, zakresie trybie przepisów  
kodeksu spółek handlowych, w zakresie niezbędnym do wykonania uprawnień Obligatariuszy.
Zdaniem Zarządu najkorzystniejszym sposobem pozyskania przez  Spółkę dodatkowego kapitału  jest  skuteczne przeprowadzenie  emisji  
obligacji  zamiennych na akcje  Spółki,  na warunkach i  zasadach określonych w niniejszej  Uchwale.  Emisja  taka pozwoliłaby Spółce  
pozyskać,  na  korzystnych  warunkach  finansowych,  środki  pieniężne  niezbędne  do  realizacji  dalszych  planów  inwestycyjnych  Spółki,  
zgodnych z celami statutowymi i uchwalonym biznes planem Spółki na rok 2004.
W ocenie Zarządu Spółki, sposób wyznaczenia ceny emisyjnej Obligacji, zaproponowany w treści Uchwały, a w szczególności przekazanie  
tej  kompetencji  Zarządowi  Spółki,  pozwali  na  optymalne  ukształtowanie  ceny  emisyjnej  Obligacji  serii  „A”  w  oparciu  
o warunki rynkowe, istniejące przed rozpoczęciem subskrypcji publicznej Obligacji. Natomiast propozycja ustalenia ceny emisyjnej akcji  
serii „F” jest w pełni uzasadniona wysokością ceny zamiany Obligacji serii „A” na akcje serii „F” wzrostem wartości MCI wynikającym 
ze  wzrostu wartości  obecnie  posiadanych  spółek  portfelowych oraz nowych inwestycji  dokonanych  ze  środków pozyskanych  z  emisji  
obligacji.
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Mając powyższe na uwadze Zarząd Spółki rekomenduje akcjonariuszom głosowanie za wyłączeniem w całości prawa poboru akcji serii  
„F” oraz prawa poboru obligacji  serii  „A”,  przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki  oraz ustalenie  cen emisyjnych  
Obligacji i akcji na zasadach określonych w Uchwale.

Uchwała nr 12 została zaprotokołowana w formie aktu notarialnego przez Notariusza Helenę Szymczyk Grabińską prowadzącego Kancelarię 
Notarialną we Wrocławiu, i została wpisana do repertorium A pod nr 1612/2004. Protokołem, sporządzonym w formie aktu notarialnego, z dnia 
27.05.2004r. przez notariusza Helenę Szymczyk Grabińską, zapisanym w repertorium A pod numerem 1770, Uchwała nr 12 w § 16 wiersz  
10 została sprostowana z powodu stwierdzenia przez notariusza błędu pisarskiego.

III.4 DATY, OD KIEDY AKCJE WPROWADZONE DO PUBLICZNEGO OBROTU BĘDĄ UCZESTNICZYĆ 
W DYWIDENDZIE
W dniu 17 maja  2004  roku  Zwyczajne  Walne Zgromadzenie  podjęło uchwałę  nr  12  w sprawie  emisji  obligacji  zamiennych serii  A oraz 
warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. 
Uchwała Nr 12 zapadła w obecności akcjonariuszy reprezentujących 40,15% kapitału zakładowego, przy czym „za" uchwałą oddano 100% 
głosów. Stosowny fragment uchwały nr 12 ma następujące brzmienie: 

§ 23 Akcje uczestniczyć będą w dywidendzie na następujących warunkach:
1. W przypadku jeżeli Akcje zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych najdalej w dniu poprzedzającym dzień dywidendy 
w rozumieniu kodeksu spółek handlowych - Akcje uczestniczą w zysku za poprzedni rok obrotowy to jest od pierwszego stycznia roku 
obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok w którym doszło do ich zapisania na rachunku papierów wartościowych.
2. W przypadku jeżeli akcje zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych w dniu dywidendy lub po nim - Akcje uczestniczą 
w zysku począwszy od pierwszego stycznia roku obrotowego, w którym zostały zapisane na rachunku papierów wartościowych. 

Uchwała nr 12 została zaprotokołowana w formie aktu notarialnego przez Notariusza Helenę Szymczyk Grabińską prowadzącego Kancelarię 
Notarialną we Wrocławiu, i została wpisana do repertorium A pod nr 1612/2004. Protokołem, sporządzonym w formie aktu notarialnego, z dnia 
27.05.2004r. przez notariusza Helenę Szymczyk Grabińską, zapisanym w repertorium A pod numerem 1770, Uchwała nr 12 w § 16 wiersz  
10 została sprostowana z powodu stwierdzenia przez notariusza błędu pisarskiego.
W związku z postanowieniami Uchwały Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 maja 2004 roku oraz w celu wyeliminowania 
możliwej  nierówności w prawach do dywidendy z akcji, będących w obrocie i będących przedmiotem zamiany, Zarząd Emitenta nie będzie 
proponował Walnemu Zgromadzeniu ustalania dnia prawa do dywidendy, przypadającego na dzień zamiany Obligacji na Akcje.

III.5 PROGRAM MOTYWACYJNY
Emitent nie przewiduje wykorzystania niniejszej emisji Obligacji do jakichkolwiek celów związanych z programem motywacyjnym.

III.6 OPIS ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH DO KTÓRYCH ZOBOWIAZUJE SIĘ EMITENT 
Z Obligacji wynikają następujące świadczenia pieniężne:
- wykup za zapłatą kwoty pieniężnej równej wartości nominalnej Obligacji,
- odsetki z oprocentowania,
- premia z tytułu wykupu Obligacji przez Emitenta w wysokości 10% wartości nominalnej Obligacji,
Naliczanie odsetek z oprocentowania następuje na podstawie iloczynu ilości dni w danym okresie odsetkowym, przy uwzględnieniu 365 dni  
w okresie rocznym, oraz stawki WIBOR6M + Premia, ustalonej na pierwszy dzień danego okresu odsetkowego. Premia zostanie ustalona przez 
Zarząd Emitenta w porozumieniu z Oferującym i zostanie podana do publicznej wiadomości w trybie art. 81 ust. 1 Ustawy nie później niż przed 
rozpoczęciem Publicznej Subskrypcji. 
Okres odsetkowy wynosi 6 miesięcy. Pierwszy okres odsetkowy może być różny od 6 miesięcy gdyż liczony będzie od dnia przydziału. Odsetki 
od obligacji wypłacane będą w dniach: 20 stycznia 2005, 20 lipca 2005, 20 stycznia 2006, 20 lipca 2006, 20 stycznia 2007, 20 lipca 2007,  
20 stycznia 2008, 20 lipca 2008, 20 stycznia 2009, 20 lipca 2009. Jeżeli data płatności odsetek przypada w dniu wolnym od pracy, a także na 
dzień kiedy banki nie świadczą usług dla klientów wypłata zostaje przesunięta na następujący po nim pierwszy dzień roboczy. Dniem ustalenia 
prawa do odsetek dla danego okresu odsetkowego będą: 4 stycznia 2005, 4 lipca 2005, 4 stycznia 2006, 4 lipca 2006, 4 stycznia 2007, 4 lipca 
2007, 4 stycznia 2008, 4 lipca 2008, 4 stycznia 2009, 4 lipca 2009.
Osobami  uprawnionymi  do  otrzymania  premii  z  tytułu  wykupu obligacji  przez  Emitenta  są  osoby  będące  właścicielami  obligacji  w dniu 
ustalenia prawa do odsetek w ostatnim okresie odsetkowym tj. 4 lipca 2009. 
Świadczenia pieniężne wynikające z Obligacji  zostały określone w Uchwale Nr 01/05/2004 Zarządu z dnia 26 maja 2004 roku w sprawie 
określenia szczegółowych warunków emisji obligacji serii A zamiennych na akcje Spółki serii F, zmienionej Uchwałą Zarządu nr 03/06/2004 
z  dnia  29 czerwca 2004 r.  w sprawie  określenia szczegółowych warunków emisji  obligacji  serii  A zamiennych na akcje  Spółki  serii  F w 
brzmieniu:

UCHWAŁA NR 01/05/2004
Zarządu MCI Management S.A. podjęta w dniu 26 maja 2004 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków emisji obligacji serii A 
zamiennych  na  akcje  Spółki  serii  F,  zmieniona  UCHWAŁĄ ZARZĄDU NR 03/06/2004  z  dnia  29  czerwca  2004  r.  w  sprawie  określenia 
szczegółowych warunków emisji obligacji serii A zamiennych na akcje Spółki serii F

Działając na podstawie i w wykonaniu upoważnień, wynikających z § 3, § 10, § 22 i § 24 Uchwały Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Akcjonariuszy  Spółki  z  dnia  17  maja  2004  r.  w  sprawie  emisji  obligacji  zamiennych  serii  A  oraz  warunkowego  podwyższenia  kapitału  
zakładowego w drodze emisji akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy (zwanej dalej „Uchwałą WZA”) Zarząd 
Spółki ustala, co następuje:
§ 1. Ustala się, że w ramach jednego procesu emisyjnego – objętego jedną propozycją nabycia Obligacji serii A, na podstawie § 1 Uchwały  

WZA, wyemitowanych zostanie nie więcej niż 5000 (pięć tysięcy) Obligacji o wartości nominalnej po 6000,00 (sześć tysięcy) złotych każda,  
z tym że Zarząd Spółki, zgodnie z § 3 ustęp 1 Uchwały WZA będzie uprawniony do przydzielenia mniejszej liczby Obligacji.

§ 2. Ustala się, że Obligacje zostaną przydzielone Obligatariuszom, którzy złożyli prawidłowe zapisy na Obligacje, najpóźniej w siódmym dniu 
roboczym od Dnia Zamknięcia Publicznej Subskrypcji Obligacji ustalonego w § 15 poniżej (Dzień Przydziału).
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§ 3. 1. Ustala się, że ostateczny wykup Obligacji w stosunku, do których nie złożone zostanie oświadczenie o zamianie, nastąpi w dniu 20 lipca 
2009 roku (Dzień Wykupu), to jest nie później niż sześćdziesiąt miesięcy od Dnia Przydziału Obligacji, określonego w § 2 powyżej.
2. Wykup Obligacji nastąpi poprzez zapłatę kwoty pieniężnej równej wartości nominalnej Obligacji i Premii w kwocie, stanowiącej iloczyn 
wartości nominalnej Obligacji i 10% (dziesięć procent). Obligatariusz otrzyma również odsetki za ostatni pełny okres odsetkowy.

§ 4. 1.  Ustala  się,  że  Obligacje  będą  oprocentowane  w  skali  roku  według  zmiennej  stopy  procentowej  WIBOR6M  +  Premia.  Wartość  
oprocentowania liczona będzie od wartości nominalnej Obligacji. Premia zostanie określona przez Zarząd w odrębnej uchwale w dniu  
następnym po zakończeniu procesu book building, o którym mowa w § 14 niniejszej Uchwały.
2. Okres odsetkowy wynosić będzie 6(sześć) miesięcy, z tym że pierwszy okres odsetkowy może być krótszy niż 6 miesięcy, gdyż będzie  
liczony od Dnia Przydziału Obligacji do dnia 20 stycznia 2005 roku. Odsetki będą płatne w następujących terminach: 

ROK OKRES ODSETKOWY DATA PŁATNOŚCI ODSETEK
I I 20 stycznia 2005

II 20 lipca 2005
II III 20 stycznia 2006

IV 20 lipca 2006
III V 20 stycznia 2007

VI 20 lipca 2007
IV VII 20 stycznia 2008

VIII 20 lipca 2008
V IX 20 stycznia 2009

X 20 lipca 2009

3. Jeżeli data płatności odsetek, należnych od Obligacji, przypada w dniu wolnym od pracy (tj. sobota, niedziela lub inny dzień ustawowo 
wolny od pracy,  a  także  w dniu,  w którym banki  w Polsce nie  świadczą usług dla klientów),  odsetki  będą zapłacone w następnym,  
pierwszym dniu roboczym.

§ 5. 1. Naliczanie odsetek następuje na podstawie iloczynu ilości dni w danym okresie odsetkowym, przy uwzględnieniu 365 dni w okresie  
rocznym, oraz stawki WIBOR6M + Premia, ustalonej na pierwszy dzień danego okresu odsetkowego.
2. W przypadku, gdy w dniu ustalenia praw do odsetek, nie jest ustalana stawka WIBOR6M, odsetki oblicza się na podstawie stawki  
WIBOR6M, obowiązującej w ostatnim dniu roboczym, poprzedzającym pierwszy dzień danego okresu odsetkowego.
3. W przypadku zamiany Obligacji na akcje serii F, przypadającej przed dniem ustalenia praw do odsetek, odsetki naliczane będą na dzień  
zamiany Obligacji na akcje i są iloczynem ilości dni w tym okresie oraz stawki WIBOR6M + Premia.

 § 6. 1. Osobami uprawnionymi do otrzymania odsetek za pełne okresy odsetkowe, są osoby będące właścicielami Obligacji w dniu ustalenia 
praw do odsetek w poszczególnych okresach odsetkowych.

2. Ustala się, że dla poszczególnych okresów odsetkowych dzień ustalenia praw do odsetek przypada na dzień:

ROK OKRES ODSETKOWY DZIEŃ USTALENIA PRAW DO ODSETEK
I I 4 stycznia 2005

II 4 lipca 2005
II III 4 stycznia 2006

IV 4 lipca 2006
III V 4 stycznia 2007

VI 4 lipca 2007
IV VII 4 stycznia 2008

VIII 4 lipca 2008
V IX 4 stycznia 2009

X 4 lipca 2009

3. Osobami uprawnionymi do otrzymania odsetek za niepełne okresy odsetkowe są osoby, które złożyły oświadczenie o zamianie Obligacji  
na akcje serii F, będące właścicielami Obligacji w dniu złożenia tego oświadczenia.

§ 7. 
1. Osobami uprawnionymi do otrzymania kwoty stanowiącej równowartość nominału Obligacji są osoby, będące właścicielami Obligacji 
w dniu ustalenia praw do odsetek w ostatnim okresie odsetkowym, tj. w dniu 04 lipca 2009 roku.
2. Osobami uprawnionymi do otrzymania Premii z tytułu wykupu Obligacji przez Emitenta są osoby będące właścicielami Obligacji w dniu  
ustalenia praw do odsetek w ostatnim okresie odsetkowym, tj. w dniu 04 lipca 2009 roku.

§ 8. Wypłata świadczeń pieniężnych z Obligacji nastąpi za pośrednictwem KDPW oraz domów maklerskich prowadzących rachunki, na których 
zapisane są Obligacje.

§ 9. W razie podjęcia uchwały bądź prawomocnego postanowienia sądu o likwidacji Spółki Obligacje podlegają natychmiastowemu wykupowi,  
chociażby termin ich wykupu jeszcze nie nastąpił.

§ 10. 
1. Prawo zamiany Obligacji na akcje serii F będzie dokonywane na podstawie pisemnych oświadczeń Obligatariuszy.

2. Obligatariusze będą mogli składać oświadczenia o zamianie Obligacji na akcje serii F w dniach wskazanych w ustępie 3 poniżej lub 
w pierwszym dniu roboczym, następującym po dniu wskazanym w ust. 3 poniżej, jeżeli dzień wskazany to sobota, niedziela lub inny dzień  
ustawowo wolny od pracy, a także dzień, w którym banki w Polsce nie świadczą usług dla klientów, z tym że zawsze termin ten musi  
przypadać, co najmniej na jeden dzień przed Dniem Wykupu, ustalonym w § 3 niniejszej Uchwały.
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3. Ustala się, w poszczególnych latach, następujące dni, w których Obligatariusze mogą składać oświadczenia o zamianie Obligacji na  
akcje serii F:
a) w 2005 roku: 05 stycznia, 05 kwietnia i 05 października;
b) w 2006 roku: 05 stycznia, 05 kwietnia i 05 października;
c) w 2007 roku: 05 stycznia, 05 kwietnia i 05 października;
d) w 2008 roku: 05 stycznia, 05 kwietnia i 05 października;
e) w 2009 roku: 05 stycznia, 05 kwietnia.

§ 11. Ustala się, że cena emisyjna Obligacji równa jest wartości nominalnej Obligacji.
§ 12. 

1. Wpłat na Obligacje dokonuje się w złotych polskich. Wpłata na Obligacje, musi być uiszczona w pełnej wysokości najpóźniej wraz z  
dokonaniem zapisu na Obligacje.

2. Przez wpłatę w pełnej wysokości rozumie się kwotę równą iloczynowi liczby Obligacji objętych zapisem i ceny emisyjnej Obligacji.
3. Przewidziane zostają następujące formy dokonywania wpłat na Obligacje: 

a)  gotówką na rachunek bankowy biura maklerskiego przyjmującego zapis, z adnotacją „wpłata na Obligacje Zamienne na Akcje serii  
„F” MCI Management S.A.” wraz z podaniem nazwy (lub imienia i nazwiska) Inwestora 
b) gotówką do kasy punktu przyjmującego zapis, jeżeli dopuszcza on wpłaty gotówkowe,
c) przelewem lub przekazem telegraficznym z adnotacją „wpłata na Obligacje Zamienne na Akcje serii „F” MCI Management S.A.” wraz 
z podaniem nazwy (lub imienia i nazwiska) Inwestora, na rachunek biura przyjmującego zapis; w przypadku dokonania wpłaty w formie  
przelewu lub przekazu telegraficznego wpłata w pełnej wysokości musi wpłynąć na rachunek biura przyjmującego zapis najpóźniej w dniu 
zakończenia przyjmowania zapisów na Obligacje;
d) czekiem potwierdzonym;
e) łącznie wyżej wymienionymi formami płatności.

4. Wpłaty na Obligacje nie podlegają oprocentowaniu.
§ 13. Ustala się, że wszelkie ogłoszenia, zawiadomienia lub wezwania wymagane przepisami prawa w związku z emisją i subskrypcją Obligacji,  

wykupem Obligacji lub zamianą Obligacji będą publikowane przez Spółkę w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim, to jest w  Gazecie Giełdy  
„Parkiet”, a w przypadku gdy wynika to z przepisów prawa także w dzienniku regionalnym „Gazeta Wrocławska”. 

§14 Ustala się, że przed rozpoczęciem Publicznej Subskrypcji  Obligacji  zostaną przeprowadzone działania marketingowe zwane procesem 
budowania „książki popytu” (book building). Procedura book building zostanie przeprowadzona w dniach od 8 września 2004 roku do 10  
września 2004 roku przez dom maklerski IDM S.A. 

§15 Ustala  się,  że  Publiczna  Subskrypcja  Obligacji odbywać  się  będzie  od  dnia  14  września  2004  roku  (Dzień  Otwarcia  Publicznej  
Subskrypcji) do dnia 16 września 2004 roku (Dzień Zamknięcia Publicznej Subskrypcji) i w tym samym terminie będą przyjmowane zapisy  
na Obligacje.”

§ 16. Zarząd Spółki ma prawo zmiany terminów określonych w §§ 14 i 15 powyżej, w szczególności w zakresie przesunięcia lub wydłużenia 
terminów  book  building,  okresu  przyjmowania  zapisów  na  Obligacje  oraz  terminów  Publicznej  Subskrypcji,  z  tym  że  termin  do  
przyjmowania zapisów na Obligacje nie może być dłuższy  niż trzy  miesiące od Dnia Otwarcia Publicznej Subskrypcji.  W przypadku  
podjęcia takiej decyzji Zarząd Spółki poda stosowną informację do wiadomości publicznej przez zamieszczenie ogłoszenia w dzienniku, o  
którym mowa w § 13 powyżej.

§ 17.
1.Przydział Obligacji nastąpi w oparciu o przyjęte prawidłowe zapisy, z tym że w pierwszej kolejności Obligacje zostaną przydzielone  
inwestorom, którzy zostali zaproszeni do złożenia zapisu na Obligacje. 
2. Jeżeli po dokonaniu przydziału Obligacji inwestorom, do których zostało skierowane zaproszenie, pozostaną Obligacje nie przydzielone,  
Zarząd  dokona  przydziału  tych  Obligacji  inwestorom,  którzy  założyli  zapis  na  Obligacje  bez  zaproszenia.  Jeżeli  liczba  Obligacji  
pozostałych  po  dokonaniu  przydziału  inwestorom zaproszonym będzie  mniejsza  od  łącznej  liczby  Obligacji,  na  jakie  inwestorzy  bez  
zaproszenia złożyli zapisy, to zapisy tych inwestorów będą podlegać redukcji. Redukcja będzie proporcjonalna dla wszystkich inwestorów,  
składających zapisy bez zaproszenia.
3. Dalsze szczegółowe zasady przydziału Obligacji zostaną określone w prospekcie emisyjnym Obligacji serii A zamiennych na akcje  
serii F. 

§ 18. 
1.Spółka może odstąpić od przeprowadzenia Publicznej Subskrypcji Obligacji tylko na podstawie stosownej uchwały podjętej przez Zarząd  
przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Obligacje.
2.Spółka może nabywać własne Obligacje,  znajdujące się w obrocie giełdowym, tylko w celu ich umorzenia. Decyzja Zarządu Spółki
 o nabyciu własnych Obligacji wymaga uprzedniej zgody Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.  

§ 19. Ustala się, że Obligacje oraz akcje serii F zostaną wprowadzone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych Warszawie. 
§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

III.7 OPIS ŚWIADCZEŃ NIEPIENIEŻNYCH DO KTÓRYCH ZOBOWIAZUJE SIĘ EMITENT
Obligatariuszom przysługuje  prawo do objęcia  w zamian  za  posiadane Obligacje  akcji  zwykłych  na  okaziciela  serii  F Spółki,  o  wartości 
nominalnej  1  złoty  każda,  zgodnie  z  postanowieniami uchwały nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 maja 2004 r,  której 
odpowiednie fragmenty brzmią:
(….)
§12 Obligatariuszom przysługuje  prawo do  objęcia,  w zamian za posiadane Obligacje,  Akcji  zwykłych na okaziciela  serii  F Spółki,  o  

wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.
§ 13 Cena zamiany Akcji wydawanych w zamian za Obligacje wynosi 6,00 zł (sześć złotych) co oznacza, że Obligatariusz będzie uprawniony  

do objęcia w zamian za jedną Obligację serii A 1000 (jednego tysiąca) akcji serii F.
§ 14 Prawo do zamiany Obligacji na Akcje serii F może zostać zrealizowane w sposób określony w Ustawie o obligacjach poprzez złożenie  

pisemnego oświadczenia o zamianie Obligacji na Akcje, w terminach określonych w § 22 niniejszej uchwały.
(….)
§ 22 Obligatariusze mogą wykonywać prawo do objęcia Akcji: 5 stycznia, 5 kwietnia albo 5 października każdego roku lub w pierwszym dniu  

roboczym następującym po wybranym dniu pod warunkiem, że termin ten przypada co najmniej na dzień przed Dniem Wykupu.
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III.8 FORMA I PRZEDMIOT ZABEZPIECZENIA OBLIGACJI
Emitowane Obligacje serii A zamienne na Akcje serii F nie są zabezpieczone.

III.9 WSKAZANIE ŹRÓDEŁ POCHODZENIA ŚRODKÓW NA SPŁATĘ ZOBOWIAZAŃ WYNIKAJĄCYCH 
Z EMITOWANYCH OBLIGACJI 
Obligacje  zostaną  spłacone  ze  środków Spółki.  Emitent  nie  przewiduje  obecnie  przeprowadzania  kolejnych  emisji  obligacji  celem spłaty 
zobowiązań wynikających z Obligacji.

III.10  PRAWA WYNIKAJACE Z EMITOWANYCH OBLIGACJI
Nie istnieją inne prawa z obligacji poza prawami opisanymi w we wcześniejszych punktach prospektu.

III.11 WYKUP OBLIGACJI
Obligacje,  które nie  zostaną zamienione na Akcje Serii  F,  zostaną wykupione przez Spółkę w dniu 20 lipca 2009 roku Obligacje zostaną 
wykupione za zapłatą kwoty pieniężnej równej ich wartości nominalnej powiększonej o premię w kwocie stanowiącej 10% wartości nominalnej 
Obligacji.
Szczegółowe zasady wykupu Obligacji, przypadki, w których Spółka będzie zobowiązana lub uprawniona do wcześniejszego wykupu Obligacji 
oraz świadczenie pieniężne związane z wcześniejszym wykupem Obligacji i sposób jego wyliczenia zostały określone w Uchwale Nr 01/05/2004 
Zarządu z dnia 26 maja 2004 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków emisji obligacji serii A zamiennych na akcje Spółki serii F, 
zmienionej Uchwałą Zarządu Nr 03/06/2004 z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków emisji obligacji serii A 
zamiennych na akcje Spółki serii F.. Odpowiedni fragment uchwały brzmi:
§ 3. 1. Ustala się, że ostateczny wykup Obligacji w stosunku, do których nie złożone zostanie oświadczenie o zamianie, nastąpi w dniu 20 lipca 

2009 roku (Dzień Wykupu), to jest nie później niż sześćdziesiąt miesięcy od Dnia Przydziału Obligacji, określonego w § 2 powyżej.
2. Wykup Obligacji nastąpi poprzez zapłatę kwoty pieniężnej równej wartości nominalnej Obligacji i Premii w kwocie, stanowiącej iloczyn 
wartości nominalnej Obligacji i 10% (dziesięć procent). Obligatariusz otrzyma również odsetki za ostatni pełny okres odsetkowy.

III.12 INFORMACJE O BANKU REPREZENTANCIE
Emitent nie zawarł i nie planuje zawarcia z żadnym bankiem umowy o reprezentację Obligatariuszy wobec Emitenta.

III.13  SPOSÓB PRZELICZANIA OBLIGACJI NA AKCJE SERII F
Zgodnie  z  brzmieniem § 12 uchwały nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  z dnia 17 lutego 2004 roku cena zamiany Akcji 
wydawanych w zamian za Obligacje wynosi 6,00 zł (sześć złotych) co oznacza, że Obligatariusz będzie uprawniony do objęcia w zamian za 
jedną Obligację serii A 1000 (jednego tysiąca) akcji serii F.
Ustala się, że cena emisyjna Obligacji równa jest wartości nominalnej Obligacji.
W przypadku, jeżeli po wydaniu Obligacji a przed Dniem Wykupu i przed zamianą wszystkich Obligacji na Akcje zmianie uległaby wartość 
nominalna akcji Spółki, przeliczenie Obligacji na Akcje Spółki, o którym mowa powyżej zmienione zostanie w ten sposób, że cena zamiany 
jednej  Akcji  ustalona  na  podstawie  uchwały,  w  trybie  określonym  uchwałą,  zostanie  uprzednio  przemnożona  przez  iloraz  liczby  akcji 
wyemitowanych przez Spółkę przed zmianą wartości nominalnej i liczby akcji wyemitowanych przez Spółkę po zmianie wartości nominalnej 
(do obliczenia liczby akcji wyemitowanych nie bierze się akcji serii F). Liczba Akcji przypadających do objęcia na jedną Obligację w przypadku, 
o którym mowa w zdaniu poprzednim równa będzie liczbie stanowiącej zaokrąglony w dół do najbliższej liczby całkowitej iloraz wartości 
nominalnej Obligacji oraz wartości ustalonej w zdaniu poprzednim.

III.14  OPODATKOWANIE DOCHODÓW 
Podatek dochodowy od osób fizycznych
Zasady opodatkowania osób fizycznych reguluje Ustawa o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych.

Opodatkowanie odsetek od Obligacji
Zgodnie z brzmieniem art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się, 
między innymi, odsetki (dyskonto) od papierów wartościowych.
Zgodnie z art.  30a ust.  7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dochodów z odsetek i dyskonta od papierów wartościowych 
uzyskiwanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osiąganych przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych nie łączy się 
z przychodami z innych źródeł. Od dochodów (przychodów) z odsetek i dyskonta od papierów wartościowych pobiera się zryczałtowany podatek 
dochodowy w wysokości 19% uzyskanego przychodu (dochodu). Zryczałtowany podatek od dochodów (przychodów) z odsetek i dyskonta od 
papierów wartościowych, zgodnie z art. 30a ust 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pobiera się bez pomniejszania przychodu 
o koszty uzyskania.
Osoby prawne, które dokonują wypłat z tytułu odsetek i dyskonta od papierów wartościowych na rzecz osób fizycznych obowiązane są zgodnie 
z art. 41 ust 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jako płatnicy pobierać w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek. 
Pobrany podatek przekazywany jest przez płatników na rachunek odpowiedniego urzędu skarbowego do 20 dnia miesiąca następującego po 
miesiącu pobrania podatku.
Opodatkowanie dochodów ze sprzedaży Obligacji
Zgodnie z brzmieniem art. 17 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się, 
między innymi, należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych oraz przychody  
z  realizacji  praw  wynikających  z  papierów  wartościowych,  o  których  mowa  w  art.  3  ust.  3  ustawy  o  publicznym  obrocie  papierami 
wartościowymi..
Zgodnie z art. 30b. ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
z  odpłatnego  zbycia  papierów  wartościowych  lub  pochodnych  instrumentów  finansowych,  i z realizacji  praw  z  nich  wynikających  oraz  
z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość 
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prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część,  
podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.
Dochodów, o których mowa powyżej, nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach ogólnych jak i z dochodami opodatkowanymi na 
zasadzie art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Z dochodów osiągniętych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, i z realizacji praw z nich 
wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach 
mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego 
zorganizowana część podatnik rozlicza się samodzielnie składając do dnia 30 kwietnia następnego roku za rok poprzedni, odrębne zeznanie 
podatkowe. Zasady ustalania tego dochodu określa art. 30b ust. 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i stanowi go różnica 
między przychodem z danego tytułu, a kosztem uzyskania przychodu obliczanym według zasad określonych w tym przepisie.
Informacje niezbędne do prawidłowego rozliczenia się podatnik otrzyma od podmiotu, za którego pośrednictwem sprzedał swe walory. Powyższe 
informacje podmioty te mają obowiązek przesłać podatnikowi (oraz urzędowi skarbowemu) do końca lutego następnego roku za rok poprzedni.
Strata poniesiona z opisywanego źródła przychodów w danym roku może być rozliczona z dochodu z tego źródła w ciągu pięciu kolejnych lat 
nie więcej jednak niż 50% kwoty straty w jednym roku. 
Należy przy tym zwrócić uwagę, że art. 30 b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stosuje się z uwzględnieniem umów 
o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, jednakże zastosowanie stawki podatkowej wynikającej z tej 
umowy lub niezapłacenie podatku na podstawie tych umów jest możliwe pod warunkiem posiadania przez podatnika certyfikatu rezydencji.
Opisanych powyżej zasad opodatkowania nie stosuje się jeżeli zbycie papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych oraz 
realizacja praw z nich wynikających, następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej.

Podatek dochodowy od osób prawnych
Zasady opodatkowania osób prawnych reguluje Ustawa o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych.
Opodatkowanie odsetek od obligacji
Kwestia skutków podatkowych powstałych w wyniku korzystania przez podatników z instrumentów finansowych jakimi są obligacje zamienne 
na akcje nie została uregulowana w sposób szczególny w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych Z tego też 
względu, w celu prawidłowego określenia przychodów i kosztów uzyskania przychodów oraz momentu ich wystąpienia, zastosowanie mają 
ogólne zasady określenia momentu wystąpienia przychodów i kosztów uzyskania przychodów.
Dochody uzyskiwane przez osoby prawne z odsetek od obligacji podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych określonych w art. 19 Ustawy 
o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych: podatek od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku wynosi 19% podstawy opodatkowania.
Opodatkowanie dochodów ze sprzedaży Obligacji
Obowiązek  uiszczenia  podatku  dochodowego z  tytułu  sprzedaży  obligacji  oraz  ze  sprzedaży  praw z  tych  obligacji  powstaje  w przypadku 
uzyskania dochodu, który stanowi różnicę pomiędzy przychodem ze sprzedaży obligacji (praw z obligacji) a wydatkami poniesionymi na nabycie 
tych obligacji.  Dochody ze  sprzedaży obligacji  osiągane przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych opodatkowane są na 
zasadach ogólnych łącznie z przychodami z innych źródeł. Stawka podatku dochodowego od osób prawnych od dnia 1 stycznia 2004 roku 
wynosi 19% podstawy opodatkowania.

Podatek dochodowy zagranicznych osób fizycznych i prawnych
Powyżej  opisane  zasady  opodatkowania  dotyczą  co  do  zasady  inwestorów  zagranicznych,  którzy  podlegają  w  Polsce  ograniczonemu 
obowiązkowi podatkowemu (tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej), czyli:
– osób prawnych, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu (art. 3 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od 
osób prawnych) i
– osób fizycznych, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania (art. 3 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym 
od osób fizycznych).
Od powyższej zasady, w treści art. 21 ust 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, znajdujemy jeden wyjątek. Mianowicie  
podatek dochodowy z tytułu uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o 
podatku dochodowym od osób prawnych,  przychodów z odsetek,  niezależnie  od tytułu  ich  pobierania,  ustalony został  w wysokości  20% 
przychodu z tego źródła. Osoby prawne i jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz będące przedsiębiorcami osoby fizyczne, 
które dokonują wypłat należności z tytułu odsetek, są obowiązane, jako płatnicy, pobierać, w dniu dokonania wypłaty, zryczałtowany podatek 
dochodowy o którym mowa powyżej. 
Zasady opodatkowania oraz wysokość stawek podatku od dochodów osiąganych przez te podmioty na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej  
z tytułu posiadania papierów wartościowych, mogą być zmienione postanowieniami umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartymi 
pomiędzy Rzeczypospolitą Polską i krajem miejsca siedziby lub zarządu osoby prawnej lub miejsca zamieszkania osoby fizycznej. W przypadku, 
gdy umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania modyfikuje zasady opodatkowania dochodów osiąganych przez te osoby z tytułu posiadania 
papierów  wartościowych,  wiążące  są  postanowienia  tej  umowy  i  wyłączają  one  stosowanie  przywołanych  powyżej  przepisów  ustaw 
podatkowych. Jednakże zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zastosowanie stawki podatku wynikającej 
z właściwej umowy w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod 
warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika do celów podatkowych, uzyskanym od niego zaświadczeniem (certyfikat rezydencji), 
wydanym przez właściwy organ administracji podatkowej. W przypadku osób fizycznych art. 30a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu albo niepobranie 
podatku jest możliwe pod warunkiem uzyskania od podatnika certyfikatu rezydencji.

Podatek od czynności cywilnoprawnych.
Zgodnie z postanowieniami zawartymi w przepisach Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi, sprzedaż papierów wartościowych 
na  Giełdzie  Papierów  Wartościowych  odbywa  się  za  pośrednictwem  podmiotów  prowadzących  przedsiębiorstwa  maklerskie,  które  przy 
dokonywaniu transakcji działają w imieniu własnym, lecz na rachunek inwestora. Artykuł 9 pkt 9 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku 
od  czynności  cywilnoprawnych  stanowi,  iż  zwolniona jest  od podatku  od czynności  cywilnoprawnych  „sprzedaż  papierów wartościowych 
domom maklerskim i  bankom prowadzącym działalność maklerską oraz sprzedaż papierów wartościowych dokonywana za  pośrednictwem 
domów maklerskich lub banków prowadzących działalność maklerską”.
Przepisy  Prawa o  Publicznym Obrocie  Papierami  Wartościowymi  zawierają  jednak  szereg  wyjątków od  ww.  zasady  ogólnej,  przewidując 
możliwość  zbywania  papierów  wartościowych  dopuszczonych  do  obrotu  publicznego  bez  korzystania  z obowiązkowego  pośrednictwa 
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podmiotów prowadzących przedsiębiorstwa maklerskie. Dotyczy to, między innymi, sprzedaży papierów wartościowych bezpośrednio pomiędzy 
osobami fizycznymi. Stawka podatku od czynności cywilnoprawnych od takiej transakcji wynosi 1%. W terminie 14 dni od dnia powstania 
obowiązku podatkowego (czyli od dnia dokonania czynności cywilnoprawnej) należy uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych oraz złożyć 
deklarację  w sprawie  podatku  od  czynności  cywilnoprawnych;  obowiązek  powyższy  ciąży  solidarnie  na  zbywcy  i  nabywcy  papierów 
wartościowych.

III.15  UMOWY O SUBEMISJĘ USŁUGOWĄ LUB INWESTYCYJNĄ
Na dzień sporządzenia Prospektu Emitent nie zawarł umowy o subemisję usługową lub inwestycyjną. Emitent nie będzie zawierał umowy  
o subemisję usługową. Decyzja o ewentualnym zawarciu lub nie zawarciu umowy o subemisję inwestycyjną będzie podjęta po rozpoznaniu 
sytuacji rynkowej oraz warunków ewentualnych umów subemisji. Istotnym czynnikiem rozpoznania sytuacji rynkowej będzie planowany proces 
book-building. Dlatego planowane jest podjęcie decyzji o zawarciu umowy subemisji inwestycyjnej po przeprowadzeniu book-building, a przed 
rozpoczęciem subskrypcji. O zawarciu umowy subemisji Emitent poinformuje niezwłocznie, w trybie określonym w art. 81 Ustawy, opisanym 
we wstępie do Prospektu.

III.16 UMOWY DOTYCZĄCE EMISJI KWITÓW DEPOZYTOWYCH POZA GRANICAMI 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, W OPARCIU O OFEROWANE PAPIERY WARTOŚCIOWE
Do dnia sporządzenia Prospektu Emitent nie zawarł umowy, określonej w art. 96 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi. Nie 
jest planowane zawarcie wspomnianej umowy.

III.17 TERMINY ZAMIANY OBLIGACJI NA AKCJE
Prawo do zamiany Obligacji na Akcje może zostać zrealizowane w sposób określony w Ustawie o Obligacjach poprzez złożenie pisemnego 
oświadczenia o zamianie Obligacji na Akcje w terminach ustalonych Uchwałą nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz Uchwałą Nr 
01/05/2004 Zarządu z dnia 26 maja 2004 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków emisji obligacji serii A zamiennych na akcje 
Spółki serii F, zmienionej Uchwałą Zarządu Nr 03/06/2004 z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków emisji  
obligacji serii A zamiennych na akcje Spółki serii F. 
Obligatariusz ma prawo do składania Oświadczeń o Zamianie Obligacji w dniach:
w roku 2004: 05 października;
w roku 2005: 05 stycznia, 05 kwietnia, 05 października;
w roku 2006: 05 stycznia 05 kwietnia, 05 października;
w roku 2007: 05 stycznia 05 kwietnia; 05 października;
w roku 2008: 05 stycznia, 05 kwietnia, 05 października;
w roku 2009: 05 stycznia, 05 kwietnia.
Oświadczenia o Zamianie Obligacji powinny być składane w siedzibie Emitenta.

III.18 ZASADY DYSTRYBUCJI OBLIGACJI 

III.18.1 BOOK BUILDING

Przed rozpoczęciem Publicznej Subskrypcji przeprowadzone zostaną działania marketingowe zwane procesem budowania książki popytu - book 
building. Emitent może jednak podjąć decyzję, iż nie będzie przeprowadzał procesu „book building”. W takim wypadku informacja zostanie 
podana do publicznej wiadomości przed terminem planowanego rozpoczęcia „book building” w trybie określonym w art. 81 Ustawy Prawo  
o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi, w formie komunikatu przesłanego do KPWiG, GPW oraz PAP.
Podstawowym celem przeprowadzenia procesu book building jest określenie Premii, o którą zostanie zwiększony WIBOR 6M w celu ustalenia 
zmiennej stopy procentowej Obligacji w stosunku rocznym. Prócz tego przeprowadzenie procesu book building ma na celu:
1. zaprezentowanie informacji na temat Spółki oraz Oferty Publicznej;
2. zdefiniowanie grupy Inwestorów potencjalnie zainteresowanych nabyciem Obligacji Oferowanych;
3. określenie popytu na Obligacje Oferowane.

W wyniku tych działań powstanie  “książka popytu” na Obligacje  serii  A (czyli  lista  Inwestorów deklarujących zainteresowanie  nabyciem 
Obligacji  Oferowanych,  ze  wskazaniem  liczby  Obligacji  Oferowanych,  których  nabyciem  są  zainteresowani  oraz  stopy  oprocentowania 
Obligacji  w  stosunku  rocznym  jakiej  oczekują,  w  postaci  Premii  o  jaką  oprocentowanie  będzie  przewyższać  WIBOR  6M).  Będzie  ona 
wykorzystana przy ustalaniu Premii zwiększającej stopę procentową Obligacji ponad WIBOR 6M.
Proces budowania “książki popytu” polega na zbieraniu zgłoszeń Inwestorów zainteresowanych nabyciem określonej liczby Obligacji Serii A, 
oferowanych  na  podstawie  niniejszego  Prospektu,  na  określonych  warunkach  dotyczących  oprocentowania  Obligacji.  Wzór  formularza 
deklaracji zainteresowania zakupem Obligacji zawiera załącznik nr V do niniejszego Prospektu. Premię zwiększającą stopę procentową Obligacji 
ponad WIBOR 6M Inwestor powinien podać z dokładnością do 0,05 punktu procentowego.
Zgłoszenia zawierające:
1. niecałkowitą liczbę obligacji;
2. Premię zwiększającej stopę procentową Obligacji ponad WIBOR 6M większą niż 5 punktów procentowych;
3. brak wymaganych danych
będą uznane za nieważne.

Zgłoszenia będą zbierane od 8 września 2004 r. do 10 września 2004 r. do godziny 12.00 za pośrednictwem punktów subskrypcyjnych, których 
lista jest  przedstawiona w Rozdziale X - Załącznik nr VIII do Prospektu. Zarząd zastrzega sobie prawo do zmiany terminu przyjmowania 
zgłoszeń w procesie  book building.  W takim przypadku informacja o  zmianie zostanie podana do publicznej wiadomości  najpóźniej  przed 
planowanym terminem rozpoczęcia przyjmowania zgłoszeń. Potencjalny Inwestor w trakcie trwania procesu book building może złożyć kilka 
deklaracji,  określając  liczbę  Obligacji  Oferowanych  oraz  stopę  procentową  jaką  gotów jest  zaakceptować.  Odpowiedni  formularz  będzie 
udostępniony w punktach subskrypcyjnych. Wszystkie złożone deklaracje uznaje się za ważne, a deklaracja późniejsza nie anuluje deklaracji 
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wcześniejszej.  Złożoną  deklarację  można  wycofać  poprzez  złożenie  pisemnego  oświadczenia  w  punkcie  subskrypcyjnym  przyjmującym 
deklarację.
Zarządzający  cudzym  pakietem  papierów  wartościowych  na  zlecenia  może  złożyć  łączną  deklarację  obejmującą  zarządzane  przez  siebie 
rachunki. Towarzystwa Funduszy inwestycyjnych składają deklaracje łącznie na rzecz wszystkich funduszy zarządzanych przez Towarzystwo.
Formularz book building powinien zawierać między innymi kolejny numer oraz m.in:

Dane o Inwestorze:
1. imię i nazwisko osoby fizycznej lub firmę osoby prawnej,
2. adres lub siedzibę,
3. w przypadku osoby krajowej nr PESEL lub nr dowodu osobistego dla osób fizycznych oraz nr REGON (lub inny numer identyfikacyjny) 

dla osób prawnych,
4. w przypadku osób zagranicznych - numer paszportu dla osoby fizycznej oraz numer właściwego rejestru dla osoby prawnej, lub inny 

dokument potwierdzający istnienie jednostki w danym kraju,
5. status dewizowy (określenie czy dany podmiot jest rezydentem czy nierezydentem w rozumieniu Prawa Dewizowego),
6. datę i podpis Inwestora.

Dane o liczbie Obligacji serii A oraz oczekiwanym oprocentowaniu:
1. liczbę Obligacji serii A, których nabyciem zainteresowany jest Inwestor,
2. określenie minimalnej Premii Obligacji powyżej stawki WIBOR6M
Formularz  book building  powinien być wypełniony w dwóch egzemplarzach, z których jeden przeznaczony jest dla Oferującego i jeden dla 
Inwestora. Inwestor może uczestniczyć w procesie book building poprzez pełnomocnika, wyznaczonego na zasadach opisanych w pkt 3.18.6 
Rozdziału III.
Zaznacza się, że:
1. celem procesu book building jest rozpoznanie popytu rynkowego na oferowane Obligacje serii A; 
2. zgłoszenie na tym etapie chęci zakupu Obligacji serii A nie jest wiążące ani dla Inwestora ani dla Emitenta, w szczególności Emitent nie ma 

obowiązku przesyłania zaproszeń do wszystkich uczestników book building ;
3. Inwestorzy, którzy będą uczestniczyli w procesie book building, będą preferowani podczas oferowania i dokonywania przydziału Obligacji 

serii  A.  W oparciu o listę  Inwestorów,  którzy będą uczestniczyli  w procesie  book building i  złożą deklarację  nabycia  Obligacji  przy 
ostatecznie ustalonej Premii nie niższej niż zadeklarowana zostaną przygotowane zaproszenia do składania zapisów na Obligacje, zgodnie 
z zasadami określonymi w pkt. 3.18.4 Rozdziału III. Zarząd zastrzega sobie prawo wysłania zaproszeń również do innych Inwestorów,  
w tym nie uczestniczących w book-buildnig, do wysyłania zaproszeń dotyczących innej liczby Obligacji niż deklarowana w book-buildnig, 
jak również do wysyłania zaproszeń w wypadku braku procesu book-building.

4. Zarząd Emitenta nie ma obowiązku równoważenia popytu zgłoszonego w book-buiding.

III.18.2 OSOBY DO KTÓRYCH KIEROWANA JEST OFERTA 

Do nabywania Obligacji uprawnieni są rezydenci oraz nierezydenci.
1. Rezydenci:

a) osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania w kraju oraz osoby prawne mające siedziby w kraju, a także inne podmioty mające 
siedzibę w kraju, posiadający zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu;

b) polskie przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i inne polskie przedstawicielstwa oraz misje specjalne korzystające  
z immunitetów i przywilejów dyplomatycznych lub konsularnych. 

2. Nierezydenci:
a) osoby fizyczne nie mające miejsce zamieszkania w kraju oraz osoby prawne nie mające siedziby w kraju, a także inne podmioty nie 

mające siedziby w kraju, posiadające zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu;
b) osobę, o której mowa w pkt 1 lit. a), w zakresie, w jakim prowadzi ona działalność za granicą poprzez swoje przedsiębiorstwo, oddział  

lub przedstawicielstwo mające siedzibę za granicą;
c) mające siedzibę w kraju oddziały i przedstawicielstwa osób i podmiotów, o których mowa w lit. a) i b), utworzone na podstawie umów 

międzynarodowych zawartych przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, chyba, że umowy te stanowią inaczej;
d) obce  przedstawicielstwa  dyplomatyczne,  urzędy  konsularne,  misje  specjalne  i  organizacje  międzynarodowe  oraz  inne  obce 

przedstawicielstwa  korzystające  z  immunitetów  i  przywilejów  dyplomatycznych  lub  konsularnych  na  mocy  umów,  ustaw  lub 
powszechnie ustalonych zwyczajów międzynarodowych.

Nierezydenci, zamierzający nabyć Obligacje winni zapoznać się z właściwymi przepisami państwa swojej siedziby, lub miejsca zamieszkania.

III.18.3 TERMINY ZWIĄZANE Z SUBSKRYPCJĄ

Zgłoszenia w procesie book-building będą zbierane 8 września do 10 września 2004 roku.
Dniem otwarcia Publicznej Subskrypcji jest 14 września 2004 roku.
Zapisy na Obligacje będą przyjmowane od 14 września do 16 września 2004 roku.
Dniem zamknięcia Publicznej Subskrypcji jest16 września 2004 roku.

Zarząd zastrzega sobie prawo do zmiany podanych wyżej terminów, co oznaczać może przesunięcie lub wydłużenie okresu przyjmowania 
zapisów oraz publicznej subskrypcji. Nie przewiduje się możliwości skrócenia subskrypcji oraz terminów przyjmowania zapisów. W wypadku 
przesunięcia lub wydłużenia Oferty Publicznej oraz terminu składania zapisów na Obligacje, stosowna informacja zostanie podana do publicznej 
wiadomości w dzienniku Gazeta Giełdy Parkiet nie później, niż przed dniem otwarcia Publicznej Subskrypcji. W wypadku zmiany terminu 
book-building stosowna informacja zostanie podana do publicznej wiadomości w trybie określonym w art. 81 Ustawy Prawo o Publicznym 
Obrocie Papierami Wartościowymi, w formie komunikatu przesłanego do KPWiG, GPW i PAP oraz w dzienniku Gazeta Giełdy Parkiet nie 
później niż przed rozpoczęciem procesu book-building.
Podstawowym celem przeprowadzenia procesu book building jest określenie Premii, o którą zostanie zwiększony WIBOR 6M w celu ustalenia 
zmiennej stopy procentowej Obligacji w stosunku rocznym. Premia zostanie ustalona przez Zarząd Emitenta w porozumieniu z Oferującym 
i zostanie podana do publicznej wiadomości w trybie art. 81 ust. 1 Ustawy nie później niż przed rozpoczęciem Publicznej Subskrypcji.
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Po rozpoczęciu przyjmowania zapisów, Zarząd zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu przyjmowania zapisów, gdy łączna liczba Obligacji 
objętych złożonymi zapisami będzie mniejsza, niż liczba Obligacji Oferowanych w ramach Publicznej Subskrypcji, lecz termin ten nie może być 
dłuższy, niż trzy miesiące od dnia otwarcia Publicznej Subskrypcji. Stosowna informacja zostanie podana do publicznej wiadomości w dzienniku 
ogólnopolskim  Gazeta  Giełdy  Parkiet,  nie  później,  niż  przed  ostatnim  dniem przyjmowania  zapisów.  Przedłużenie  terminu  przyjmowania 
zapisów może nastąpić wyłącznie w terminie ważności Prospektu, nie później niż do dnia 31 grudnia 2004 r. W wypadku zmiany terminu 
przydziału Obligacji stosowna informacja zostanie podana do publicznej wiadomości w formie komunikatu przesłanego do KPWiG, GPW oraz 
PAP,  nie  później  niż  przed  terminem  przydziału  Obligacji.  Zwraca  się  uwagę,  iż  wydłużenie  terminu  przyjmowania  zapisów  oznacza 
równocześnie wydłużenie terminu subskrypcji.
Cena emisyjna jest równa cenie nominalnej i wynosi 6 000 złotych.

III.18.4 ZASADY, MIEJSCA I TERMINY SKŁADANIA ZAPISÓW ORAZ TERMIN ZWIĄZANIA ZAPISEM

Zapisy na Obligacje  będą przyjmowane:  14 września  do 16 września  2004 r.  Inwestor  lub jego pełnomocnik zapisujący się  na  Obligacje 
powinien  złożyć  w  miejscu  dokonywania  zapisu  wypełniony  w  trzech  egzemplarzach  i  podpisany  formularz  zapisu  na  Obligacje.  Wzór 
formularza zapisu zawiera Załącznik nr VI do niniejszego Prospektu.
Zapisy będą przyjmowane w punktach obsługi klienta, wskazanych w załączniku nr VIII.  Możliwe jest składanie zapisów na Obligacje za 
pośrednictwem internetu, telefonu, faxu i za pomocą innych środków technicznych, na zasadach określonych w regulaminie IDMSA.PL, biura 
maklerskiego  przyjmującego  zapisy.  W takim  wypadku  Inwestor  powinien  mieć  podpisaną  stosowna  umowę  z  IDMSA.PL.  Umowa  taka 
powinna w szczególności zawierać upoważnienie IDMSA.PL lub jego pracowników do złożenia zapisu na Obligacje w imieniu Inwestora.
Przyjmowane będą zapisy na dowolną liczbę Obligacji. Zapisy na liczbę Obligacji większą niż 5.000 sztuk, będą jednak uważane za zapisy na 
5.000 sztuk oraz będą podlegać redukcji w ten sam sposób jak pozostałe zapisy, zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 3.18. 7 Rozdziału III 
Prospektu.
Zasady i terminy składania zapisów na Obligację są niezależne od decyzji Emitenta dotyczącej przeprowadzenia lub nie procesu book-building.
Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego lub niepełnego wypełnienia zapisu na Obligacje (łącznie z uznaniem go za nieważny) 
ponosi Inwestor.
Jeden egzemplarz formularza zapisu jest przeznaczony dla Inwestora, drugi dla Emitenta, a trzeci dla punktu przyjmującego zapis. Formularz 
zapisu zawiera: 
a) dane o Inwestorze:

w stosunku do osób fizycznych: 
1. imię i nazwisko osoby fizycznej;
2. miejsce zamieszkania;
3. adres do korespondencji; 
4. numer dowodu osobistego lub numer paszportu, a także PESEL;

w stosunku do osób prawnych: 
1. nazwę;
2. siedzibę;
3. adres do korespondencji;
4. dla jednostek prawnych rezydentów - numer REGON (lub inny numer identyfikacyjny), dla osób prawnych nierezydentów - 

numer właściwego rejestru (lub inny dokument potwierdzający istnienie jednostki w danym kraju); 
5. dane dotyczące osób fizycznych działających w imieniu osoby prawnej zgodnie z powyższym wyszczególnieniem dotyczącym 

osób fizycznych (dodatkowo załączony powinien zostać dokument wskazujący podstawę prawną działania wspomnianych osób 
fizycznych);

w stosunku do jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej:
dane odpowiednio tak jak dla osoby prawnej;

b) liczbę Obligacji objętych zapisem;
c) kwotę wpłaty na Obligacje;
d) określenie sposobu zwrotu wpłaconej kwoty w całości (w wyniku niezrealizowania zapisu na Obligacje) lub w części (w szczególności 

w wyniku nadpłaty lub przydzielenia Obligacji w liczbie mniejszej niż subskrybowana);
e) podpis Inwestora lub jego pełnomocnika i upoważnionej osoby przyjmującej zapis.

Formularz zapisu zawiera także oświadczenie, iż Inwestor: 
a) zapoznał się z treścią Prospektu i zaakceptował warunki Publicznej Subskrypcji; 
b) zgadza się na przydzielenie mu mniejszej liczby Obligacji, niż subskrybowana lub nie przydzielenie mu ich wcale.
Wszelkie konsekwencje wynikające z podania błędnych lub niepełnych danych ponosi osoba zapisująca się.
Zapis zostaje uznany za nieważny, jeżeli:
- nie  zawiera  wszystkich  przewidzianych  wyżej  elementów,  chyba  że  chodzi  o  brak  w  zapisie  nieistotny  z  punktu  widzenia  oceny 

oświadczenia woli i Inwestor może go z łatwością uzupełnić;
- jest dokonany pod warunkiem lub z zastrzeżeniem;
- jest nieczytelny;
- nie zawiera podpisu Inwestora lub jego pełnomocnika;
- nie zostanie prawidłowo opłacony w terminach przewidzianych w Prospekcie;
- zaistnieją inne przesłanki przewidziane prawem, powodujące nieważność zapisu.
Pozostałe zapisy uznane są za ważne.
W momencie składania zapisów Inwestor lub jego pełnomocnik może złożyć nieodwołalną decyzję deponowania Obligacji, która umożliwi 
zapisanie  na  jego  rachunku  papierów  wartościowych  wszystkich  Obligacji,  które  zostaną  mu  przydzielone,  bez  konieczności  odbierania 
świadectwa  depozytowego  do  potwierdzenia  w  biurze  maklerskim  prowadzącym  jego  rachunek  papierów  wartościowych.  Wszelkie 
konsekwencje wynikające z niewłaściwego lub niepełnego wypełnienia dyspozycji deponowania ponosi Inwestor.
Inwestor jest związany zapisem na Obligacje przez okres 3 miesięcy od rozpoczęcia subskrypcji, chyba że wcześniej zostanie ogłoszone, iż 
Emisja nie doszła do skutku, lub Obligacje zostały przydzielone. Ogłoszenie zostanie zamieszczone w formie komunikatu bieżącego w trybie 
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określonym w art. 81 Ustawy oraz dodatkowo w dzienniku Gazeta Giełdy Parkiet i w dzienniku regionalnym Gazeta Wrocławska w terminie 
14 dni od zaistnienia wydarzenia.

Do składania zapisów na Obligacje uprawnione są wszystkie osoby, do których skierowana jest oferta. Jednocześnie Emitent zastrzega sobie 
prawo do wysyłania do wybranych Inwestorów imiennych zaproszeń do składania zapisów z określeniem proponowanej liczby Obligacji do 
objęcia. Zaproszenia takie zostaną skierowane, drogą faksową lub w inny uzgodniony sposób, do wybranych Inwestorów. Podstawą otrzymania 
zaproszenia i określenia liczby Obligacji podanych w zaproszeniu, będzie udział w procesie book-buildingu (w wypadku jego przeprowadzenia) 
i złożenie deklaracji nabycia akcji przy ostatecznej Nadwyżce Oprocentowania nie niższej niż zadeklarowana. Zarząd zastrzega sobie prawo 
wysłania zaproszeń również do innych Inwestorów, w tym nie uczestniczących w book-building, do wysłania zaproszeń dotyczących innej liczby 
Obligacji (tj. większej lub mniejszej) niż deklarowana w book-building, jak również do wysłania zaproszeń w wypadku braku procesu  book-
building oraz  do  możliwości  nie  wysyłania  zaproszenia,  pomimo  uczestnictwa  w  book-building.  W wypadku  braku  book-building,  oraz  
w wypadku Inwestorów nie uczestniczących w book-building Zarząd prześle zaproszenia kierując się własnym rozeznaniem sytuacji.
Podstawowym kryterium, przyjętym przez Emitenta, do wysyłania zaproszeń będzie poziom proponowanego oprocentowania zgłaszanego przez 
Inwestorów.  Zarząd nie jest obowiązany do równoważenie popytu, co oznacza, iż może wysłać zaproszenia dotyczące łącznie mniejszej liczby 
Akcji, niż złożono deklaracji w book-building, jak również wysyłane zaproszenia mogą  dotyczyć składania zapisów na Obligacje w mniejszej 
liczbie niż dostępna w ramach emisji .
Podejmując decyzję  o  wysłaniu zaproszeń do podmiotów nie  uczestniczących w  book-building (również w przypadku jego braku)  Zarząd 
kierować się będzie kolejno:
- Wysokością  oprocentowania  deklarowanego  w  book-building –  preferowani  będą  Inwestorzy  zgłaszający  wyższe  oprocentowanie 

Obligacji;
- Rodzajem Inwestora – preferowane będą instytucje finansowe o charakterze inwestycyjnym;
- Charakterem Inwestora – preferowani będą inwestorzy o maksymalnie długoterminowym podejściu do inwestycji.
Podejmując decyzję o nie wysłaniu zaproszeń do podmiotów uczestniczących w book-building Zarząd kierować się będzie kolejno:
- Rodzajem Inwestora - preferowane będą instytucje finansowe o charakterze inwestycyjnym, a unikani inni Inwestorzy;
- Charakterem  Inwestora  –  preferowani  będą  inwestorzy  o  maksymalnie  długoterminowym  podejściu  do  inwestycji,  a  unikani  inni 

Inwestorzy.
Łączna liczba Obligacji na jakie Zarząd roześle zaproszenia nie będzie większa niż liczba Obligacji oferowanych.
Do wysyłanych zaproszeń zostanie dołączony Prospekt lub Inwestor będący adresatem zaproszenia podpisze oświadczenie, że zapoznał się  
z Prospektem. Prospekt zostanie opublikowany przed wysłaniem przez Emitenta pierwszego zaproszenia do składania zapisów na Obligacje.  
W zaproszeniu zostanie wskazane, że Prospekt jest jedynym dokumentem prawnie wiążącym określającym zasady emisji i przydziału Obligacji.
Jeżeli do końca drugiego dnia po otrzymaniu zaproszenia zapraszany Inwestor nie złoży i prawidłowo nie opłaci zapisu, przyjmować się będzie, 
iż zaproszenie nie zostało przyjęte. Zapis złożony po tym terminie będzie traktowany jak zapis Inwestora nie zapraszanego. Zapisy Inwestorów 
zapraszanych,  złożone  w  liczbie  Obligacji  większej  od  liczby  wskazanej  w  zaproszeniu  będą  traktowane  jak  zapisy  Inwestorów  nie 
zapraszanych.  Zapisy Inwestorów zapraszanych,  złożone w liczbie  Obligacji  wskazanych  w zaproszeniu lub  mniejszej,  nie  będą podlegać 
redukcji.
Wysłanie zaproszeń przez Emitenta nie ogranicza prawa żadnego Inwestora, w tym Inwestora, do którego skierowano zaproszenie, do składania 
zapisów na Obligację bez zaproszenia.

III.18.5 ZASADY, MIEJSCA I TERMINY DOKONYWANIA WPŁAT ORAZ SKUTKI PRAWNE NIE DOKONANIA WPŁATY 
W OZNACZONYM TERMINIE LUB WNIESIENIA WPŁATY NIEPEŁNEJ

Wpłat na Obligacje dokonuje się w złotych polskich. Wpłata na Obligacje, z zastrzeżeniem pkt c i d (przekaz lub przelew), musi być uiszczona 
w pełnej wysokości najpóźniej wraz z dokonaniem zapisu na Obligacje.
Przez wpłatę w pełnej wysokości rozumie się kwotę równą iloczynowi liczby Obligacji objętych zapisem i ceny emisyjnej.
Przewidziano następujące formy dokonywania wpłat: 
a) gotówką na rachunek bankowy biura maklerskiego przyjmującego zapis, z adnotacją „wpłata na Obligacje Zamienne na Akcje serii „F” MCI 

Management S.A.” i  z podaniem nazwy (lub imienia  i  nazwiska)  Inwestora,  (lista  POK-ów przyjmujących zapisy zamieszczona jest  
w Rozdziale X, załącznik nr VIII);

b) gotówką do kasy punktu przyjmującego zapis, jeżeli dopuszcza on wpłaty gotówkowe (lista POK-ów przyjmujących zapisy zamieszczona 
jest w Rozdziale X, załącznik nr VIII);

c) przelewem lub przekazem telegraficznym z adnotacją „wpłata na Obligacje Zamienne na Akcje serii „F” MCI Management S.A.” wraz z 
podaniem nazwy (lub imienia i nazwiska) Inwestora, na rachunek biura przyjmującego zapis; w przypadku dokonania wpłaty w formie 
przelewu lub przekazu telegraficznego wpłata w pełnej wysokości musi wpłynąć na rachunek biura przyjmującego zapis najpóźniej w dniu 
zakończenia przyjmowania zapisów na Obligacje;

d) czekiem potwierdzonym;
e) łącznie wyżej wymienionymi formami płatności.
Wpłaty na Obligacje nie podlegają oprocentowaniu.
Inwestor dokonujący wpłaty na Obligacje za pośrednictwem banku, powinien liczyć się z możliwością pobierania przez bank prowizji od wpłat 
gotówkowych lub od przelewów. 
Zgodnie z uchwałą nr 4/98 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 30 czerwca 1998 r. (Dziennik Urzędowy NBP nr 18/98) dane osób dokonujących 
wpłat gotówkowych, których równowartość przekracza 10 000 EURO podlegają wpisowi do ewidencji, a informacje o tym są przechowywane 
przez okres 5 lat.
Zgodnie z uchwałą Nr 396 Komisji Papierów Wartościowych z dnia 9 listopada 1995 r. (Dziennik Urzędowy Komisji Papierów Wartościowych 
Nr  6  poz.  197)  w  sprawie  stanowiska  Komisji  co  do  zasad  postępowania  podmiotów  prowadzących  podmioty  maklerskie  w  przypadku 
zaistnienia uzasadnionego podejrzenia  pochodzenia środków pieniężnych klientów z przestępstwa,  lub mających związek z przestępstwem, 
domy maklerskie będą rejestrować i prowadzić rejestry każdej jednorazowej wpłaty lub polecenia przelewu powyżej 20 000 złotych, jak również 
mniejszych wpłat lub poleceń przelewów następujących po sobie w ciągu krótkiego czasu i przekraczających w sumie kwotę 20 000 złotych,  
oraz dodatkowo każdej innej wpłaty lub polecenia przelewu, które będą dokonywane w okolicznościach świadczących, że mogą mieć na celu 
lokowanie środków pieniężnych pochodzących z przestępstwa lub mających związek z przestępstwem.
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Zgodnie z art. 106 ust. 1 Prawa Bankowego Bank jest obowiązany przeciwdziałać wykorzystywaniu swojej działalności dla celów mających 
związek z przestępstwem, o którym mowa w art. 299 ustawy z 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. nr 88, poz. 553 i nr 128, poz. 840) lub  
w celu ukrycia działań przestępczych. Zgodnie z art. 108 ust. 1 Prawa Bankowego bank nie ponosi odpowiedzialności za szkodę, która może 
wyniknąć z wykonywania w dobrej wierze obowiązków określonych w art. 106 ust. 1 Prawa Bankowego.
Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących 
z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł (Dz. U. nr 116 z dnia 22 grudnia 2000 r.) domy maklerskie zobowiązane są gromadzić i przekazywać 
Generalnemu  Inspektorowi  Informacji  Finansowej  informacje  dotyczące  osób  otwierających  rachunki  papierów wartościowych  i  rachunki 
pieniężne, osób dokonujących wpłat i  wypłat  gotówkowych, oraz osób dokonujących transakcji  skutkujących przeniesieniem własności lub 
posiadania wartości majątkowych zapisanych na wyżej wymienionych rachunkach lub przechowywanych w domu maklerskim. Na podstawie 
art. 8 w/w ustawy, dom maklerski przyjmujący dyspozycję (zlecenie) klienta do przeprowadzenia transakcji, której równowartość przekracza 
10 000 EURO, ma obowiązek rejestrowania takiej czynności. Obowiązek rejestracji powstaje zarówno jeżeli jest to operacja pojedyncza, jak też 
w ramach kilku operacji, jeżeli okoliczności wskazują, że są one ze sobą powiązane.
Jeżeli Inwestor nie dokona wpłaty w oznaczonym terminie lub wniesie wpłatę niepełną, jego zapis zostaje uznany za nieważny.

III.18.6 DZIAŁANIE PRZEZ PEŁNOMICNIKA

Rezydenci oraz nierezydenci są uprawnieni do objęcia Obligacji za pośrednictwem pełnomocnika. W wypadku pełnomocnictwa udzielonego 
biuru maklerskiemu obowiązuje regulamin danego biura maklerskiego. W innym wypadku osoba występująca w charakterze pełnomocnika 
zobowiązana jest przedłożyć pisemne pełnomocnictwo Inwestora, zawierające umocowanie do złożenia zapisu oraz następujące informacje  
o osobie Inwestora:
- dla osób fizycznych rezydentów: imię i nazwisko, dokładny adres, numer dowodu osobistego lub numer paszportu, numer PESEL; 
- dla osób fizycznych nierezydentów: imię i nazwisko, dokładny adres, numer paszportu; 
- dla osób prawnych rezydentów: firmę lub nazwę, adres, numer REGON oraz załączony do pełnomocnictwa wypis z właściwego rejestru;
- dla osób prawnych nierezydentów: firmę lub nazwę, adres oraz załączony do pełnomocnictwa wypis z właściwego rejestru lub dokument 

potwierdzający  istnienie  podmiotu  w danym kraju  (dokumenty  sporządzone  w języku  obcym i  wystawione  za  granicą  powinny  być 
przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego);

- dla rezydentów, podmiotów nie posiadających osobowości prawnej: nazwę, adres, numer REGON oraz załączony do pełnomocnictwa 
wypis z właściwego rejestru;

- dla  nierezydentów,  podmiotów nie  posiadających  osobowości  prawnej:  nazwę,  adres  oraz  załączony  do  pełnomocnictwa  wypis  
z  właściwego rejestru  lub  dokument  potwierdzający  istnienie  podmiotu  w  danym kraju  (dokumenty  sporządzone  w języku  obcym  
i wystawione za granicą powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego).

Ponadto pełnomocnictwo powinno zawierać następujące informacje o osobie pełnomocnika: 
- dla osób fizycznych rezydentów: imię i nazwisko, dokładny adres, numer dowodu osobistego lub numer paszportu, numer PESEL; 
- dla osób fizycznych nierezydentów: imię i nazwisko, dokładny adres, numer paszportu; 
- dla osób prawnych rezydentów: firmę lub nazwę, adres, numer REGON oraz załączony do pełnomocnictwa wypis z właściwego rejestru;
- dla osób prawnych nierezydentów: firmę lub nazwę, adres oraz załączony do pełnomocnictwa wypis z właściwego rejestru lub dokument 

potwierdzający istnienie  podmiotu w danym kraju (dokumenty  sporządzone  w języku obcym i  wystawione za  granicą  powinny  być 
przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego).

Dokument pełnomocnictwa lub jego kopia pozostają w punkcie przyjmującym zapis. Dokument pełnomocnictwa w języku obcym powinien być 
przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego.
Przy odbiorze imiennego świadectwa depozytowego oraz odbiorze zwracanych kwot pełnomocnik winien okazać pełnomocnictwo do dokonania 
wyżej wymienionych czynności z podpisem notarialnie poświadczonym. Dopuszcza się również pełnomocnictwo udzielone w formie pisemnej 
w  obecności  osoby  upoważnionej  przez  biuro  maklerskie  przyjmujące  zapis,  która  potwierdza  dane  zawarte  w  pełnomocnictwie  oraz 
autentyczność podpisów pełnomocnika i mocodawcy.
Nie ogranicza się liczby pełnomocnictw udzielonych jednemu pełnomocnikowi.
Od pełnomocnictwa winna być uiszczona opłata skarbowa w wysokości 15,00 zł  (znaczek opłaty skarbowej),  zgodnie z Ustawą o Opłacie 
Skarbowej.

III.18.7 TERMINY I SZCZEGÓŁOWE ZASADY PRZYDZIAŁU

Przydział  Obligacji  zostanie dokonany przez Zarząd Emitenta w terminie do 7 dni  roboczych po dniu zamknięcia Publicznej Subskrypcji. 
Przydział Obligacji nastąpi w oparciu o przyjęte zapisy.
Decyzje dotyczącą przydziału Obligacji poszczególnym Inwestorom podejmie Zarząd Emitenta, kierując się jedynie własnym uznaniem.
Obligacje w pierwszej kolejności zostaną przydzielone Inwestorom, którzy zostali  zaproszeni do złożenia zapisu na Obligacje. Zaproszenia 
zostaną wysłane na numer faksu wskazany w deklaracji  book-building lub w inny uzgodniony sposób. Zapisy będą przyjmowane w oparciu  
o imienne zaproszenia do składania zapisów z określeniem proponowanej liczby Obligacji do objęcia. Podstawą do otrzymania zaproszenia  
i określenia liczby Obligacji podanych w zaproszeniu, będzie udział w procesie  book-building (w wypadku jego przeprowadzenia) i złożenie 
deklaracji nabycia Obligacji przy ostatecznej Nadwyżce Oprocentowania nie niższej niż zadeklarowana. Zarząd zastrzega sobie prawo wysłania 
zaproszeń  również  do  innych  Inwestorów,  w  tym nie  uczestniczących  w  book-building,  do  wysłania  zaproszeń  dotyczących  innej  liczby 
Obligacji (tj. większej lub mniejszej) niż deklarowana w book-building, jak również do wysłania zaproszeń w wypadku braku procesu  book-
building oraz  do  możliwości  nie  wysyłania  zaproszenia,  pomimo  uczestnictwa  w  book-building.  W wypadku  braku  book-building,  oraz 
w wypadku Inwestorów nie uczestniczących w book-building Zarząd prześle zaproszenia kierując się własnym rozeznaniem sytuacji.
Do wysyłanych zaproszeń zostanie dołączony Prospekt lub Inwestor będący adresatem zaproszenia podpisze oświadczenie, że zapoznał się  
z Prospektem. Prospekt zostanie opublikowany przed wysłaniem przez Emitenta pierwszego zaproszenia do składania zapisów na Obligacje.  
W zaproszeniu zostanie wskazane, że Prospekt jest jedynym dokumentem prawnie wiążącym określającym zasady emisji i przydziału Obligacji.
Jeżeli do końca drugiego dnia po otrzymaniu zaproszenia zapraszany Inwestor nie złoży i prawidłowo nie opłaci zapisu, przyjmować się będzie, 
iż zaproszenie nie zostało przyjęte. Zapis złożony po tym terminie będzie traktowany jak zapis Inwestora nie zapraszanego. Zapisy Inwestorów 
zapraszanych,  złożone  w  liczbie  Obligacji  większej  od  liczby  wskazanej  w  zaproszeniu  będą  traktowane  jak  zapisy  Inwestorów  nie 
zapraszanych.  Zapisy Inwestorów zapraszanych,  złożone w liczbie  Obligacji  wskazanych  w zaproszeniu lub  mniejszej,  nie  będą podlegać 
redukcji.
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Jeżeli po dokonaniu przydziału Obligacji Inwestorom, do których zostało skierowane zaproszenie, pozostaną Obligacje nie przydzielone, Zarząd 
Emitenta dokona przydziału tych Obligacji Inwestorom, którzy złożyli zapis na Obligacje bez zaproszenia. Jeżeli liczba Obligacji pozostałych po 
dokonaniu przydziału Inwestorom zaproszonym będzie mniejsza od łącznej liczby W przypadku przydziału Obligacji Inwestorom, którzy złożyli 
zapis na Obligację bez zaproszenia Zarząd zastrzega sobie prawo nie dokonywania przydziału Obligacji lub dokonania przydziału Obligacji w 
liczbie mniejszej niż wskazana w zapisie. Przy podejmowaniu decyzji dotyczącej przydziału bądź nie przydzielenia Obligacji Inwestorom, którzy 
złożyli zapis bez zaproszenia Zarząd będzie się kierował jedynie własnym uznaniem.
Jeżeli Inwestor dokona niepełnej wpłaty na Obligacje (mniejszej niż wynikająca ze złożonego zapisu), zapis zostanie uznany za nieważny  
i Inwestorowi nie zostaną przydzielone żadne obligacje. Jeżeli Inwestor złożył więcej zapisów, a opłacił tylko niektóre z nich, za ważne uznaje 
się tylko zapisy opłacone w całości. 

III.18.8 ZASADY ORAZ TERMINY ROZLICZENIA WPŁAT I ZWROTU NADPŁACONYCH KWOT

Wykazy subskrybentów, ze wskazaniem liczby Obligacji przydzielonych każdemu z nich, będą wyłożone w ciągu 7 dni od momentu przydziału 
Obligacji w punktach przyjmowania zapisów, w których były one przyjmowane. 
Zwrot nadpłaconych kwot osobom, którym przydzielono Obligacje w liczbie mniejszej niż wymieniona w zapisie lub nie przydzielono Obligacji 
w  ogóle  rozpocznie  się  nie  później  niż  w  ciągu  14  dni  po  dokonaniu  przydziału  Obligacji,  w  sposób  zadeklarowany  przez  Inwestora  
w formularzu zapisu. Zwrot powyższych kwot zostanie dokonany bez odsetek i odszkodowań. W dzienniku Gazeta Giełdy Parkiet zamieszczone 
zostanie ogłoszenia o terminie rozpoczęcia zwrotu nadpłaconych kwot.

III.18.9 PRZYPADKI, KIEDY EMISJA MOŻE NIE DOJŚĆ DO SKUTKU, LUB EMITENT MOŻE ODSTĄPIĆ OD JEJ 
PRZEPROWADZENIA

Emisja nie dojdzie do skutku, jeżeli:
1. żadna Obligacja nie zostanie objęta i należycie opłacona;
2. Emitent nie dopełni obowiązku zgłoszenia uchwały o emisji Obligacji Zamiennych do Krajowego Rejestru Sądowego;
3. Uprawomocni się decyzja Sądu Rejestrowego w sprawie odmowy wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego uchwały o emisji Obligacji 

Zamiennych.
Emitent do czasu rozpoczęciu przyjmowania zapisów na Obligacje może odstąpić od oferty w drodze stosownej uchwały podjętej przez Zarząd 
Emitenta na podstawie upoważnienia wynikającego z § 3 Uchwały Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 maja 2004 roku, jeżeli 
przeprowadzanie oferty byłoby zagrożeniem dla interesu Spółki lub byłoby niemożliwe. Sytuacja taka może w szczególności gdy:
1. Obligacje Zamienne nie zostaną dopuszczone do publicznego obrotu.
2. Aktualna koniunktura  na rynku giełdowym lub sytuacja  Spółki  będzie powodować,  iż  subskrypcja  Obligacji  w sposób oczywisty  nie 

zakończy się powodzeniem lub będzie niecelowa.
3. Wystąpią inne nieprzewidziane przyczyny powodujące, iż przeprowadzenie oferty byłoby niemożliwe lub szkodliwe dla interesu Spółki.
Po rozpoczęciu przyjmowania zapisów na Obligacje, Emitent nie może odstąpić od przeprowadzenia Oferty.

III.18.10 SPOSÓB I FORMA OGŁOSZENIA O DOJŚCIU LUB NIEDOJŚCIU OFERTY DO SKUTKU ORAZ SPOSOBU I TERMINU 
ZWROTU WPŁACONYCH KWOT

Jeżeli subskrypcja nie dojdzie do skutku, o niedojściu subskrypcji do skutku Spółka poinformuje w formie komunikatu bieżącego, w trybie 
określonym w art.  81 Ustawy, opisanym we wstępie do Prospektu. Dodatkowo ogłoszenie w tej sprawie zamieszczone będzie w dzienniku 
Gazeta Giełdy Parkiet oraz w dzienniku regionalnym Gazeta Wrocławska, w siedzibie Emitenta oraz w punktach przyjmowania zapisów na 
Obligacje. 
To samo ogłoszenie będzie zawierać wezwanie od odbioru przez subskrybentów wpłaconych kwot. Wpłacone kwoty zostaną zwrócone bez 
odsetek i odszkodowań w ciągu 14 dni od ukazania się ogłoszeń, o których mowa powyżej, w sposób określony przez Inwestora w formularzu 
zapisu. 
Ogłoszenie ukaże się w następujących terminach:
1. jeżeli żadna Obligacja nie zostanie objęta i należycie opłacona - w takim przypadku powyższe ogłoszenie ukaże się w terminie 14 dni po 

upływie terminu zamknięcia Subskrypcji;
2. jeżeli Emitent nie dopełni obowiązku zgłoszenia uchwały o emisji Obligacji Zamiennych do Krajowego Rejestru Sądowego - w takim 

przypadku ogłoszenie o nie dojściu Emisji do skutku ukaże się w ciągu 7 dni od upłynięcia terminu związania Subskrybenta zapisem na 
Obligacje;

3. jeżeli  Sąd odmówi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego uchwały o emisji  Obligacji  Zamiennych -  w takim przypadku powyższe 
ogłoszenie ukaże się w ciągu 7 dni od uprawomocnienia się postanowienia Sądu Rejestrowego odmawiającego wpisu.

W przypadku  niedojścia  Emisji  do  skutku,  złożenia  przez  Inwestora  nieważnego  zapisu,  dokonania  nadpłaty,  nieprzydzielenia  Obligacji 
Inwestorowi lub wystąpienia innej przyczyny powodującej konieczność zwrotu wpłaconej kwoty Inwestorowi, wpłacona przez Inwestora kwota 
zostanie zwrócona w sposób określony przez Inwestora w formularzu zapisu, w terminie 14 dni od dnia dokonania przydziału bez odsetek  
i odszkodowań.
Zwrot wypłaconej kwoty może nastąpić w szczególności:
- gotówką do odbioru w biurze maklerskim przyjmującym zapisy;
- przelewem na wskazany rachunek (po potrąceniu kosztów przelewu);
- w inny wskazany sposób (po potrąceniu ewentualnych kosztów operacji).

Jeżeli subskrypcja dojdzie do skutku, o zakończeniu subskrypcji Spółka poinformuje w formie komunikatu bieżącego, w trybie określonym  
w art. 81 Ustawy, opisanym we wstępie do Prospektu. Dodatkowo ogłoszenie w tej sprawie zamieszczone będzie w dzienniku Gazeta Giełdy 
Parkiet  oraz  w  dzienniku  regionalnym Gazeta  Wrocławska,  w  siedzibie  Emitenta  oraz  w  punktach  przyjmowania  zapisów na  Obligacje. 
Ogłoszenie to ukaże się w terminie do 14 dni po upływie terminu zamknięcia Subskrypcji.
Jeżeli dojdzie do redukcji zapisów na Obligacje, lub zaistnieje inna okoliczność powodująca konieczność zwrotu nadpłaconych kwot, to samo 
ogłoszenie  może zawierać wezwanie od odbioru przez subskrybentów wpłaconych kwot.  Wpłacone kwoty zostaną zwrócone bez odsetek  
i odszkodowań w ciągu 14 dni od ukazania się ogłoszeń, o których mowa powyżej, w sposób określony przez Inwestora w formularzu zapisu.
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III.18.11 SPOSÓB I FORMA OGŁOSZENIA O ODSTĄPIENIU OD OFERTY PUBLICZNEJ LUB JEJ ODWOŁANIU

Do  czasu  rozpoczęciu  przyjmowania  zapisów  na  Obligacje,  Emitent  może  odstąpić  od  Oferty  Publicznej  lub  ją  odwołać.  
W przypadku odstąpieniu od Oferty Publicznej lub jej odwołania, ogłoszenie w tej sprawie zostanie podane do wiadomości publicznej w trybie 
określonym w art. 81 Ustawy Prawo o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi, w formie komunikatu przesłanego do KPWiG, GPW 
i PAP a także zamieszczone w dzienniku Gazeta Giełdy Parkiet oraz w dzienniku regionalnym Gazeta Wrocławska, w siedzibie Emitenta oraz we 
wskazanych w Prospekcie punktach przyjmowania zapisów na Obligacje.

III.19  ZAMIARY EMITENTA DOTYCZĄCE WTÓRNEGO OBROTU OBLIGACJAMI
Zamiarem Emitenta jest wprowadzenie Obligacji do obrotu giełdowego na rynku podstawowym w najkrótszym możliwym terminie. Zgodnie z § 
20 Regulaminu Giełdy obligacje zamienne Emitenta są dopuszczone do obrotu giełdowego na podstawie wniosku Emitenta stwierdzającego, że 
obligacje takie są dopuszczone do obrotu publicznego i ich zbywalność nie jest ograniczona. Dopuszczenie do obrotu giełdowego następuje na 
podstawie uchwały Zarządu Giełdy. Zarząd Giełdy obowiązany jest podjąć taką uchwałę w terminie 6 tygodni od dnia złożenia stosownego 
wniosku  wraz  z  oświadczeniem,  że  papiery  wartościowe  będące  przedmiotem  wniosku  są  dopuszczone  do  publicznego  obrotu  oraz  że 
zbywalność tych papierów nie jest ograniczona. Emitent zamierza wystąpić do Zarządu GPW z wnioskiem o wprowadzenie Obligacji do obrotu 
giełdowego niezwłocznie po podjęciu przez KDPW uchwały o przyjęciu Obligacji do depozytu i oznaczeniu ich kodem. 

III.20 INFORMACJA O UDZIELANYCH POŻYCZKACH, ZABEZPIECZENIACH, ZALICZKOWYCH 
WYPŁATACH I INNEJ FORMIE FINANSOWANIA NABYCIA LUB OBJĘCIA OBLIGACJI
Emitent  oświadcza,  że  nie  będzie  udzielał  pożyczek,  zabezpieczeń,  zaliczkowych  wypłat,  jak  również  w  innej  formie,  bezpośrednio  lub 
pośrednio, nie będzie finansował nabycia lub objęcia emitowanych przez siebie obligacji.

III.21  AKCJE WPROWADZANE DO PUBLICZNEGO OBROTU
Zgodnie  z  art.  64  Ustawy Prawo o  publicznym obrocie  papierami  wartościowymi,  dopuszczenie  do  publicznego  obrotu  Obligacji  serii  A 
zamiennych na akcje Serii F, jest równoznaczne z dopuszczeniem do publicznego obrotu akcji serii F. Na podstawie niniejszego Prospektu do 
publicznego obrotu papierami wartościowymi wprowadza się łącznie nie więcej niż 5.000.000 Akcji serii F. Łączna wartość nominalna Akcji nie 
będzie większa niż 5.000.000,00 PLN. Przenoszenie praw z Akcji  nie podlega żadnym ograniczeniom. Z Akcjami nie jest związany żaden 
obowiązek świadczeń dodatkowych.

Tabela 3.22 Akcje serii F

Papiery 
wartościowe 

według rodzajów
Liczba

Wartość 
nominalna

(zł)

Cena emisyjna
(zł)

Nadwyżka ceny 
emisyjnej nad 

wartością 
nominalną

Szacunkowe 
prowizje i 

koszty emisji

Wpływy 
Emitenta

(zł)

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

Na jednostkę 1 1,00 6,00 5,00 0,00 6,00

Razem 5 000 000 5 000 000 30 000 000 25 000 000 0,00 30 000 000

Jeżeli dojdzie do konwersji obligacji zamiennych na akcje, dodatkowo mogą się pojawić niewielkie koszty emisji akcji, głównie związane  
z opłatami urzędowymi. Ponieważ nie jest obecnie znana liczba obligacji zamienianych na akcje, koszt emisji akcji jest trudny do określenia.  
Zgodnie z art. 36 ust. 2b Ustawy o Rachunkowości koszty emisji akcji poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego, zmniejszają kapitał 
zapasowy  spółki  do  wysokości  nadwyżki  wartości  emisji  nad  wartością  nominalną  akcji,  a  pozostałą  ich  część  zalicza  się  do  kosztów 
finansowych.

III.22 PODSTAWA PRAWNA EMISJI AKCJI SERII F

III.22.1 ORGAN DECYZYJNY I PODSTAWY PRAWNE EMISJI AKCJI SERII F

Podstawę prawną emisji Akcji Oferowanych stanowią przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz postanowienia Statutu. Organem decyzyjnym 
w sprawie emisji Akcji jest Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy i w zakresie przekazanym uchwałami Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy - 
Zarząd.
Podstawą prawną emisji Akcji serii F są uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy dotyczące emisji obligacji zamiennych na Akcje.
Wszystkie dotychczasowe podwyższenia kapitału zakładowego Spółki zostały opłacone w całości.

III.22.2 DATA I FORMA PRAWNA PODJĘCIA DECYZJI O EMISJI AKCJI SERII F

Podstawą emisji  Akcji  serii F jest Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 17 maja 2004 r.  Uchwała ta 
stwierdza, że:
III. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego i wyłączenie prawa poboru.
§ 17 W celu przyznania posiadaczom Obligacji prawa do objęcia Akcji serii F, podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie  

większą niż 5.000.000,00 złotych (pięć milionów złotych).
§18 Warunkowe podwyższenie  kapitału  zakładowego,  o  którym mowa w § 17,  dokona się  poprzez  emisję  nie  więcej  niż  5.000.000 (pięć  

milionów)  Akcji  zwykłych  na  okaziciela  serii  F,  o  wartości  nominalnej  1,00  zł  (jeden  złoty)  każda  i  łącznej  wartości  nominalnej  
5.000.000,00 złotych (pięć milionów złotych). 

§ 19 Uprawnionymi do objęcia Akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki będą Obligatariusze. 
§ 20 Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji staje się skuteczne, o ile posiadacze Obligacji wykonają przysługujące im prawo  

do zamiany Obligacji na Akcje, na warunkach określonych w niniejszej Uchwale, Ustawie o obligacjach oraz warunkach emisji Obligacji. 
§21 Cena emisyjna jednej Akcji będzie równa cenie zamiany ustalonej zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej Uchwale.
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§ 22 Obligatariusze mogą wykonywać prawo do objęcia Akcji: 5 stycznia, 5 kwietnia albo 5 października każdego roku lub w pierwszym dniu  
roboczym następującym po wybranym dniu pod warunkiem, że termin ten przypada co najmniej na dzień przed Dniem Wykupu. 

§ 23 Akcje uczestniczyć będą w dywidendzie na następujących warunkach:
1.W przypadku jeżeli Akcje zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych najdalej w dniu poprzedzającym dzień dywidendy  
w rozumieniu kodeksu spółek handlowych - Akcje uczestniczą w zysku za poprzedni rok obrotowy to jest od pierwszego stycznia roku 
obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok w którym doszło do ich zapisania na rachunku papierów wartościowych.
2.W przypadku jeżeli akcje zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych w dniu dywidendy lub po nim - Akcje uczestniczą  
w zysku począwszy od pierwszego stycznia roku obrotowego, w którym zostały zapisane na rachunku papierów wartościowych. 

§ 24 Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu wprowadzenia Akcji do publicznego obrotu  
papierami wartościowymi oraz do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie lub na CeTO SA. 

§ 25 Wyłącza się prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do Akcji, z przyczyn podanych w opinii Zarządu Spółki. Opinia  
Zarządu Spółki uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru sporządzona zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych stanowi  
załącznik do niniejszej Uchwały. Walne Zgromadzenie, podzielając stanowisko Zarządu w sprawie niniejszej uchwały, postanowiło przyjąć 
tekst przedstawionej opinii Zarządu jako jej uzasadnienie wymagane przepisami Kodeksu spółek handlowych.

§ 26
1.W przypadku przekształcenia, likwidacji Spółki lub trwałego zaprzestania notowań akcji Spółki na GPW SA w Warszawie lub na CeTO 
SA przed dniem wykupu Obligacji, wszystkie Obligacje podlegają wcześniejszemu wykupowi poprzez zapłatę kwoty pieniężnej w wysokości  
wartości nominalnej Obligacji. 
2.W przypadku określonym w ust. 1, prawo do objęcia akcji serii F wygasa z dniem przekształcenia, otwarcia likwidacji Spółki lub z dniem  
zaprzestania notowania akcji Spółki na GPW SA w Warszawie lub na CeTO SA. 

Uchwała Nr 12 zapadła w obecności akcjonariuszy reprezentujących 40,15% kapitału zakładowego, przy czym „za" uchwałą oddano 100% 
głosów.

III.23  PRAWO PIERWSZEŃSTWA DO OBJĘCIA AKCJI PRZEZ DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY
Prawo pierwszeństwa do objęcia Akcji serii F zostało wyłączone Uchwałą nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia  
17 maja 2004  r. Odpowiedni fragment tej uchwały stwierdza, że:

§ 25
Wyłącza się prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do Akcji, z przyczyn podanych w opinii Zarządu Spółki. Opinia  
Zarządu Spółki uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru sporządzona zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych stanowi  
załącznik do niniejszej Uchwały. Walne Zgromadzenie, podzielając stanowisko Zarządu w sprawie niniejszej uchwały, postanowiło przyjąć 
tekst przedstawionej opinii Zarządu jako jej uzasadnienie wymagane przepisami Kodeksu spółek handlowych.

Załącznikiem do Uchwały Walnego Zgromadzenia jest „Opinia Zarządu MCI Management S.A. w przedmiocie wyłączenia prawa 
poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do akcji spółki serii „F” i w odniesieniu do obligacji  serii „A” zamiennych na akcje  
serii „F” oraz w sprawie zasad ustalenia ceny emisyjnej obligacji i akcji nowej emisji” w brzmieniu: 

Zarząd Spółki MCI Management S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając w trybie art. 433 § 2 i § 6 Kodeksu spółek handlowych, a  
także mając na względzie postanowienia art. 445 § 1 w zw. z art. 448 i art. 449 § 1 kodeksu spółek handlowych – przedstawia Walnemu  
Zgromadzeniu Akcjonariuszy swoją opinię w sprawie wyłączenia prawa poboru Obligacji serii „A”, akcji serii „F” oraz sposobu ustalenia  
ceny emisyjnej obligacji i akcji.

Zgodnie z § 1 projektu Uchwały nr 12 ZWZA MCI Management S.A. („Spółka”) „w sprawie emisji obligacji zamiennych serii „A”  
oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii „F” z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych  
akcjonariuszy” („Uchwała”) Spółka ma zamiar wyemitować nie więcej niż 5000 Obligacji zamiennych na akcje o wartości nominalnej po  
6000 zł  każda.  Łączna wartość nominalna Obligacji  serii  A nie przekroczy kwoty 30.000.000 zł.  Przy czym cena emisyjna Obligacji  
zostałaby ustalona przez Zarząd Spółki w drodze uchwały, podjętej przed rozpoczęciem subskrypcji Obligacji, ale zawsze cena emisyjna  
Obligacji nie mogłaby być niższa od wartości nominalnej Obligacji.

W  związku  z  zamiarem  emisji  Obligacji,  na  zasadach  określonych  Uchwałą,  konieczne  jest  także  dokonanie  warunkowego  
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 37.800.000 złotych do kwoty nie większej niż 42.800.000 złotych, tj. o kwotę nie większą 
niż 5.000.000 złotych.

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w zdaniu poprzednim dokonane zostałoby poprzez emisję  
nie więcej niż 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii „F”, o wartości nominalnej 1 złoty każda i łącznej wartości nominalnej nie  
większej niż 5.000.000 zł.

Wszystkie nowe akcje serii „F” zostaną przeznaczone do objęcia przez posiadaczy Obligacji. Zgodnie z zapisem art. 448 § 4 ksh,  
podwyższenie kapitału zakładowego dokonane w celu przyznania praw do objęcia akcji przez Obligatariuszy obligacji zamiennych może 
nastąpić wyłącznie w trybie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.

Proponowana przez Zarząd cena zamiany akcji serii „F” na Obligacje serii „A” wynosi 6 zł, co oznacza, że Obligatariusz będzie  
uprawniony do objęcia w zamian za jedną Obligację 1000 akcji serii „F”. W przypadku zamiany wszystkich Obligacji na akcje Spółki  
ostateczne podwyższenie kapitału zakładowego Spółki wyniesie 5.000.000 zł.

Zarząd Spółki proponuje aby cena emisyjna akcji serii „F” była równa cenie zamiany Obligacji na akcje serii „F”, ustalonej  
w Uchwale i wynosiła 6 zł.

W sytuacji zamiaru emisji przez Spółkę Obligacji zamiennych na akcje Spółki, wyłączenie prawa poboru akcji serii „F” i obligacji  
serii „A” jest w pełni uzasadnione, albowiem ma na celu stworzenie Obligatariuszom, którzy będą posiadać wyemitowane przez Spółkę  
Obligacje prawnej możliwości realizacji przewidzianego w tych Obligacjach prawa do ich zamiany na akcje Spółki. Nadto wyłączenie  
prawa poboru, na zasadach określonych w Uchwale, jest  zgodne i  konieczne po myśli art.  23 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku  
o obligacjach (Dz.U. Nr 83, poz. 420 z późn. zm.), który wymaga, aby w przypadku, gdy akcjonariuszom służy prawo poboru do objęcia 
nowych akcji, uchwała o emisji obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa prawo to wyłączała, zakresie trybie przepisów  
kodeksu spółek handlowych, w zakresie niezbędnym do wykonania uprawnień Obligatariuszy.

Zdaniem Zarządu najkorzystniejszym sposobem pozyskania przez Spółkę dodatkowego kapitału jest skuteczne przeprowadzenie 
emisji obligacji zamiennych na akcje Spółki, na warunkach i zasadach określonych w niniejszej Uchwale. Emisja taka pozwoliłaby Spółce  
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pozyskać,  na  korzystnych  warunkach  finansowych,  środki  pieniężne  niezbędne  do  realizacji  dalszych  planów  inwestycyjnych  Spółki,  
zgodnych z celami statutowymi i uchwalonym biznes planem Spółki na rok 2004.

W ocenie Zarządu Spółki,  sposób wyznaczenia ceny emisyjnej Obligacji,  zaproponowany w treści Uchwały, a w szczególności  
przekazanie  tej  kompetencji  Zarządowi  Spółki,  pozwali  na  optymalne ukształtowanie  ceny  emisyjnej  Obligacji  serii  „A” w oparciu  
o warunki rynkowe, istniejące przed rozpoczęciem subskrypcji publicznej Obligacji. Natomiast propozycja ustalenia ceny emisyjnej akcji  
serii „F” jest w pełni uzasadniona wysokością ceny zamiany Obligacji serii „A” na akcje serii „F” wzrostem wartości MCI wynikającym 
ze  wzrostu wartości  obecnie  posiadanych  spółek  portfelowych oraz nowych inwestycji  dokonanych  ze  środków pozyskanych  z  emisji  
obligacji.

Mając powyższe na uwadze Zarząd Spółki rekomenduje akcjonariuszom głosowanie za wyłączeniem w całości prawa poboru akcji  
serii „F” oraz prawa poboru obligacji serii „A”, przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki oraz ustalenie cen emisyjnych  
Obligacji i akcji na zasadach określonych w Uchwale.

III.24  KRYTERIA I WARUNKI OBJĘCIA AKCJI PRZEZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE EMITENTA
Nie zostały ustanowione szczególne warunki ani kryteria udostępniania, jak również ograniczenia do obejmowania Akcji serii F przez osoby 
zarządzające w Spółce.

III.25  PRAWA I OBCIĄŻENIA Z PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Kodeks Spółek Handlowych i Statut Spółki

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu Spółek Handlowych oraz zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki posiadaczom akcji Emitenta 
przysługują poniższe prawa:
- prawo zbywania Akcji  Oferowanych bez ograniczeń z zastrzeżeniem odpowiednich przepisów Prawa o publicznym obrocie papierami 

wartościowymi,
- prawo do uczestnictwa w WZA oraz wykonywania prawa głosu osobiście lub przez przedstawiciela stosownie do artykułu 412 KSH. 

Warunkiem uczestnictwa w WZA jest złożenie imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek 
papierów wartościowych,  na  którym zapisane są  Akcje,  co najmniej  na  tydzień przed odbyciem WZA i  dokonanie  blokady Akcji  na 
rachunku  papierów  wartościowych  na  okres  obejmujący  WZA.  Według  artykułu  414  KSH  uchwały  WZA zapadają  bezwzględną 
większością głosów oddanych, z zastrzeżeniem postanowień KSH i Statutu. Stosownie do przepisów KSH w sprawach zmian Statutu, 
emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji, umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego, zbycia 
przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części i  rozwiązania Spółki wymagana jest większość 3/4 głosów. Do powzięcia uchwały  
o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki wymagana jest większość 2/3 głosów oddanych, przy czym w tym przypadku każda akcja 
ma jeden głos bez przywilejów i  ograniczeń.  Uchwała o zmianie formy prawnej Spółki na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, 
połączeniu Spółki, podziale Spółki lub przejęciu przez Spółkę części majątku spółki dzielonej, stosownie do przepisów KSH, wymaga 
obecności  Akcjonariuszy  przedstawiających  przynajmniej  połowę kapitału  zakładowego i  musi  być powzięta  większością  3/4 głosów. 
Zgodnie z art. 86 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi, uchwała o wycofaniu Akcji Spółki z obrotu publicznego wymaga 
dla  swej  skuteczności  większości  4/5  głosów  oddanych  w  obecności  Akcjonariuszy  reprezentujących,  co  najmniej  połowę  kapitału 
zakładowego Spółki,

- prawo do zaskarżania uchwał WZA w drodze powództwa o uchylenie uchwały. Stosownie do artykułu 422 KSH uchwała podjęta przez 
WZA sprzeczna ze Statutem bądź dobrymi obyczajami i godząca w interes Spółki lub mająca na celu pokrzywdzenie akcjonariusza może 
być  zaskarżona,  w  drodze  wytoczonego  przeciwko  Spółce  powództwa  o  uchylenie  uchwały  przez  Zarząd,  Radę  Nadzorczą  oraz 
poszczególnych  członków  tych  organów  lub  Akcjonariusza,  który  (i)  głosował  przeciwko  uchwale,  a  po  jej  powzięciu  zażądał 
zaprotokołowania sprzeciwu (wymóg głosowania nie dotyczy akcji niemej), (ii) został bezzasadnie niedopuszczony do udziału w Walnym 
Zgromadzeniu,  (iii)  nie  był  obecny  na  Walnym Zgromadzeniu,  ale  jedynie  w przypadku gdy Walne Zgromadzenie  zostało  zwołane  
w sposób wadliwy bądź uchwałę powzięto w sprawie nieobjętej porządkiem obrad. Ponadto, stosownie do artykułu 425 KSH, uchwała 
może być zaskarżona, w drodze wytoczonego przeciwko Spółce powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały, jeżeli jest ona sprzeczna 
z przepisami KSH. Termin do wniesienia pozwu o uchylenie uchwały WZA wynosi miesiąc od dnia otrzymania wiadomości o uchwale, nie 
później jednak niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały, natomiast w terminie 30 dni od daty ogłoszenia uchwały WZA, nie później 
jednak niż w terminie 1 roku od dnia powzięcia uchwały, może zostać wytoczone powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały,

- prawo  domagania  się  zwołania  Nadzwyczajnego  Walnego  Zgromadzenia  oraz  umieszczenia  określonych  spraw  na  porządku  obrad 
najbliższego walnego zgromadzenia, stosownie do artykułu 400 KSH,

- prawo powoływania członków Rady Nadzorczej. Zgodnie z art. 385 § 3 KSH na wniosek Akcjonariuszy, przedstawiających przynajmniej 
jedną  piątą  część  kapitału  zakładowego  wybór  Rady  Nadzorczej  powinien  być  dokonany  przez  najbliższe  Walne  Zgromadzenie 
Akcjonariuszy w drodze głosowania oddzielnymi grupami,

- prawo do udziału w zysku przeznaczonym do podziału przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Akcje uczestniczyć będą w dywidendzie 
na  następujących  warunkach.  W  przypadku  jeżeli  Akcje  zostaną  zapisane  na  rachunku  papierów  wartościowych  najdalej  w  dniu 
poprzedzającym dzień Walnego Zgromadzenia Spółki, w którego porządku obrad jest przewidziane podjęcie uchwały w sprawie podziału 
zysku  lub pokrycia  straty  -  Akcje  uczestniczą  w zysku  za  poprzedni  rok  obrotowy to  jest  od  pierwszego stycznia  roku  obrotowego, 
poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do ich zapisania na rachunku papierów wartościowych. W przypadku jeżeli akcje 
zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych w dniu Walnego Zgromadzenia lub w dniu przypadającym po odbyciu Walnego 
Zgromadzenia Spółki, w którego porządku obrad znalazła się uchwała w sprawie podziału zysku lub pokryciu straty - Akcje uczestniczą w 
zysku począwszy od pierwszego stycznia roku obrotowego, w którym zostały zapisane na rachunku papierów wartościowych

- prawo pierwszeństwa do objęcia akcji nowej emisji w stosunku do liczby posiadanych Akcji (prawo poboru). Stosownie do artykułu 433 
KSH, w braku odmiennych postanowień Statutu lub uchwały o podwyższeniu, dotychczasowi Akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa do 
objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych Akcji,

- prawo do udziału w majątku pozostałym po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli Spółki w przypadku likwidacji Spółki, a następnie 
rozwiązania Spółki stosownie do artykułu 474 KSH.

Nabywcy Akcji serii F nie są zobowiązani do jakichkolwiek dodatkowych świadczeń na rzecz Spółki.
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Prawo o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi

Prawa i obowiązki wynikające z wprowadzenia Akcji do obrotu publicznego
Zgodnie  z  art.  7  Prawa o  publicznym obrocie  papierami  wartościowymi,  Akcje  po  dopuszczeniu  do  publicznego  obrotu  nie  mają  formy 
dokumentu. Prawa z Akcji powstają z chwilą ich zapisania na rachunku papierów wartościowych i przysługują osobie będącej posiadaczem tego 
rachunku. Stosownie do art. 11 Prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi, dokumentem uprawniającym do wykonywania praw z 
akcji  dopuszczonych  do  publicznego  obrotu  jest  imienne  świadectwo  depozytowe,  potwierdzające  prawa z  Akcji  przysługujące  nabywcy. 
Imienne  świadectwo  depozytowe  może  być  wystawione  przez  biuro  maklerskie,  bank  lub  inny  podmiot  prowadzący  rachunek  papierów 
wartościowych na żądanie posiadacza takiego rachunku.
Prawa i obowiązki związane ze zbywaniem Akcji serii F w publicznym obrocie
Obrót Akcjami serii F w związku z ich wprowadzeniem do obrotu publicznego podlegać będzie rygorom Prawa o publicznym obrocie papierami 
wartościowymi.  Z  zastrzeżeniem  wyjątków  przewidzianych  w  tej  ustawie,  obrót  papierami  wartościowymi  dopuszczonymi  do  obrotu 
publicznego dokonywany jest wyłącznie na rynku regulowanym za pośrednictwem podmiotów prowadzących działalność maklerską. Stosownie 
do  art.  7  ust.  3  Prawa  o  publicznym obrocie  papierami  wartościowymi  umowa  zobowiązująca  do  przeniesienia  papierów wartościowych 
dopuszczonych  do  publicznego  obrotu  przenosi  te  papiery  z  chwilą  odpowiedniego  zapisu  na  rachunku  papierów  wartościowych.  Poza 
wyjątkami  wynikającymi  z  przepisów  Prawa  o  publicznym  obrocie  papierami  wartościowymi,  dokonanie  zapisu  na  rachunku  papierów 
wartościowych na podstawie umowy zawartej na rynku regulowanym następuje po przeprowadzeniu rozliczenia transakcji w KDPW.
Obowiązki i ograniczenia wynikające z nabywania znacznych pakietów Akcji
Zgodnie z art. 147 Prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi, każdy kto:
- w wyniku nabycia akcji spółki publicznej osiągnął albo przekroczył 5% albo 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, albo
- posiadał przed zbyciem akcje spółki publicznej zapewniające co najmniej 5% albo co najmniej 10% ogólnej liczby głosów na walnym 

zgromadzeniu, a w wyniku zbycia stał się posiadaczem akcji zapewniających odpowiednio nie więcej niż 5% albo nie więcej niż 10% 
liczby głosów, albo

- posiadał  akcje  spółki  publicznej  zapewniające  mu ponad 10% głosów na walnym zgromadzeniu  i  nabył  lub  zbył  akcje  zmieniające 
posiadaną liczbę głosów o co najmniej (i) 2% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, w przypadku spółki publicznej, której akcje 
są dopuszczone do obrotu na regulowanym rynku giełdowym, lub (ii) 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, w przypadku 
pozostałych spółek publicznych (obowiązek zawiadomienia powstaje zarówno w przypadku zawarcia pojedynczej transakcji, jak i kilku 
transakcji łącznie),

- w wyniku nabycia akcji spółki publicznej osiągnął albo przekroczył, lub w wyniku zbycia stał się posiadaczem akcji zapewniających nie 
więcej niż, odpowiednio: 25%, 50% lub 75% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu

obowiązany jest w ciągu 4 dni od dnia dokonania zapisu na rachunku papierów wartościowych zawiadomić KPWiG, spółkę oraz UOKiK o 
samej transakcji, a także o jej wpływie na liczbę aktualnie posiadanych akcji, ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o 
liczbie  głosów  i  ich  procentowym  udziale  przysługujących  mu  na  walnym  zgromadzeniu.  Nabycie,  zbycie  lub  posiadanie  akcji  (bądź 
wystawionych w związku z tymi akcjami kwitów depozytowych) przez podmiot pośrednio lub bezpośrednio zależny uważa się za ich nabycie, 
zbycie lub posiadanie przez podmiot dominujący. Zawiadomienie związane z osiągnięciem lub przekroczeniem 10% ogólnej liczby głosów 
powinno dodatkowo zawierać informacje dotyczące zamiarów dalszego zwiększania udziału w spółce publicznej w okresie 12 miesięcy od 
złożenia zawiadomienia oraz celu zwiększania tego udziału.

Zgodnie z art. 150 Prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi obowiązek określony w art. 147 stosuje się odpowiednio w przypadku 
nabycia lub zbycia obligacji zamiennych na akcje spółki publicznej, kwitów depozytowych, jak również innych papierów wartościowych, z 
których wynika prawo lub obowiązek nabycia akcji spółki publicznej.

Zgodnie z art. 149 Prawa o Publicznym obrocie papierami wartościowymi, każdy kto zamierza nabyć akcje spółki publicznej lub wystawione w 
związku z tymi akcjami kwity depozytowe w liczbie zapewniającej mu osiągnięcie lub przekroczenie odpowiednio: 25%, 33% lub 50% ogólnej 
liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, obowiązany jest powiadomić o tym KPWiG i uzyskać jej zgodę (zezwolenie KPWiG nie 
jest wymagane jeżeli nabycie dotyczy akcji spółki publicznej notowanej na nieurzędowym rynku pozagiełdowym). Zamiar nabycia, zbycia lub 
posiadanie akcji (bądź wystawionych w związku z tymi akcjami kwitów depozytowych) przez podmiot pośrednio lub bezpośrednio zależny 
uważa się za ich nabycie, zbycie lub posiadanie przez podmiot dominujący. KPWiG w terminie 14 dni od dnia złożenia zawiadomienia:
- udziela zgody i przekazuje agencji informacyjnej informacje o udzielonym zezwoleniu albo
- odmawia udzielenia zgody na nabycie akcji, jeżeli spowodowałoby to naruszenie przepisów prawa albo zagrażałoby ważnemu interesowi 

państwa lub gospodarki narodowej. KPWiG może odmówić zezwolenia również w przypadku gdy w okresie ostatnich 24 miesięcy przed 
dniem złożenia wniosku, wnioskodawca nie wykonywał lub wykonywał nienależycie obowiązki informacyjne określone w art. 147 i art.  
150 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi. 

Zgodnie z art. 151 Prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi, nabycie w obrocie wtórnym, w okresie krótszym niż 90 dni, akcji 
dopuszczonych do publicznego obrotu lub wystawionych w związku z tymi akcjami kwitów depozytowych, w liczbie zapewniającej co najmniej 
10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, dokonuje się wyłącznie w wyniku publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż 
lub  zamianę  akcji.  Ogłoszenie  wezwania  następuje  po  ustanowieniu  zabezpieczenia  w  wysokości  100%  wartości  akcji,  które  mają  być 
przedmiotem nabycia.  Ustanowienie  zabezpieczenia  powinno  być  udokumentowane  zaświadczeniem banku  lub  innej  właściwej  instytucji. 
Obowiązek  ogłoszenia  wezwania  nie  powstaje  w  przypadku  nabywania  akcji  spółki  publicznej  dopuszczonych  do  obrotu  wyłącznie  na 
nieurzędowym  rynku  pozagiełdowym.  Nabycie,  zbycie  lub  posiadanie  akcji  (bądź  wystawionych  w  związku  z  tymi  akcjami  kwitów 
depozytowych) przez podmiot pośrednio lub bezpośrednio zależny uważa się za ich nabycie, zbycie lub posiadanie przez podmiot dominujący.

Zgodnie z art. 154 Prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi, każdy kto w wyniku nabycia akcji lub wystawionych w związku z  
tymi akcjami kwitów depozytowych stał się akcjonariuszem spółki publicznej, posiadającym co najmniej 50% ogólnej liczby głosów na walnym 
zgromadzeniu, jest zobowiązany do:
- ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę pozostałych akcji tej spółki, albo
- zbycia, przed wykonaniem prawa głosu z posiadanych akcji, takiej ilości akcji, które spowoduje osiągnięcie nie więcej niż 50% ogólnej 

liczby głosów na walnym zgromadzeniu;
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Nabycie,  zbycie lub posiadanie akcji  (bądź wystawionych w związku z tymi akcjami kwitów depozytowych) przez podmiot pośrednio lub 
bezpośrednio zależny uważa się za ich nabycie, zbycie lub posiadanie przez podmiot dominujący.
Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi stanowi ponadto, iż obowiązki określone powyżej spoczywają:
- łącznie  na wszystkich podmiotach,  które  łączy pisemne lub ustne porozumienie  dotyczące (i)  wspólnego nabywania  akcji  tej  spółki 

publicznej lub wystawionych w związku z tymi akcjami kwitów depozytowych, lub (ii) zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu 
akcjonariuszy tej spółki dotyczącego istotnych spraw spółki, lub (iii) prowadzenia trwałej i wspólnej polityki w zakresie zarządzania tą 
spółką  -  chociażby  tylko  jeden  z  tych  podmiotów  podjął  lub  zamierzał  podjąć  czynności  powodujące  powstanie  tych  obowiązków 
(obowiązki te wykonywane są przez jedną ze stron porozumienia, wskazaną przez strony porozumienia),

- na funduszu inwestycyjnym również w przypadku gdy osiągnięcie lub przekroczenie danego progu liczby głosów określonego w tych 
przepisach następuje  w związku  z  nabywaniem,  zbywaniem lub  posiadaniem akcji  lub kwitów depozytowych łącznie  przez  (i)  inne 
fundusze inwestycyjne zarządzane przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych, (ii) inne fundusze inwestycyjne utworzone poza 
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzane przez ten sam podmiot,

- również na podmiocie, w przypadku którego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu liczby głosów określonego w tych przepisach 
następuje  w związku z nabywaniem, zbywaniem lub posiadaniem akcji  lub kwitów depozytowych (i)  przez osobę trzecią  w imieniu 
własnym, lecz na zlecenie lub na rzecz tego podmiotu, z wyłączeniem akcji nabytych w ramach wykonywania usług brokerskich, (ii) w 
ramach zarządzania cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie (w zakresie akcji wchodzących w skład zarządzanych portfeli 
papierów wartościowych, z których podmiot ten, jako zarządzający może w imieniu zleceniodawców wykonywać prawo głosu na walnym 
zgromadzeniu.

Prawo  o  publicznym obrocie  papierami  wartościowymi  reguluje  odpowiedzialność  z  tytułu  niedochowania  obowiązków,  o  których  mowa 
powyżej, w sposób następujący:
- zgodnie z art. 156, wykonywanie prawa głosu z akcji, które zostały nabyte z naruszeniem obowiązków, o których mowa w art. 147, 149, 

151 i 155 jest bezskuteczne, natomiast niewykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 154 powoduje bezskuteczność wykonywania 
prawa głosu z wszystkich posiadanych akcji,

- zgodnie z art.  167, kto nie dokonuje w terminie zawiadomienia, o którym mowa w art.  147 ust.  1 lub 2,  podlega karze grzywny w  
wysokości do 1.000.000 zł,

- zgodnie z art. 168, kto nabywa akcje bez zachowania warunków, o których mowa w art. 151 ust. 1 lub 2, podlega karze grzywny do 
1.000.000 zł,

- zgodnie z art. 169, kto ogłasza i przeprowadza wezwanie bez zachowania warunków, o których mowa w art. 152 ust. 1 albo w art. 153,  
podlega karze grzywny do 1.000.000 zł,

- zgodnie z art. 171, kto będąc akcjonariuszem spółki publicznej posiadającym ponad 50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, 
nie dokonuje wezwania, o którym mowa w art. 154 pkt 1 albo nie zbywa akcji w przypadku wymienionym w pkt 2 tego przepisu, podlega 
karze grzywny do 1.000.000 zł,

- zgodnie z art. 172, kto w wezwaniu, o którym mowa w art. 154, proponuje cenę niższą niż określona na podstawie art. 155 ust. 1 pkt 1 albo  
pkt 2, podlega karze grzywny do 1.000.000 złotych.

Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów

Zgodnie z art.12 ustęp 1  ustawy  o ochronie konkurencji i konsumentów z dnia 15 grudnia 2000 r. (Dz. U. nr 122 poz. 1319) zamiar koncentracji 
podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu, jeżeli łączny obrót przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym 
rok zgłoszenia przekracza równowartość 50.000.000 EUR.
Obowiązek wynikający z ust. 1 dotyczy zamiaru:
1) połączenia dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców,
2) przejęcia - poprzez nabycie lub objęcie akcji, innych papierów wartościowych, udziałów, całości lub części majątku lub w jakikolwiek inny 

sposób - bezpośredniej  lub pośredniej  kontroli  nad całym albo częścią jednego lub więcej przedsiębiorców przez jednego lub więcej 
przedsiębiorców,

3) utworzenia przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy.

Obowiązek zgłoszenia zamiaru koncentracji, o którym mowa w ust. 1, dotyczy również:
1) objęcia  lub  nabycia  akcji  albo  udziałów  innego  przedsiębiorcy,  powodującego  uzyskanie  co  najmniej  25%  głosów  na  walnym 

zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników,
2) objęcia przez tę samą osobę funkcji członka organu zarządzającego albo organu kontrolnego u konkurujących ze sobą przedsiębiorców,
3) rozpoczęcia wykonywania praw z akcji lub udziałów objętych lub nabytych bez uprzedniego zgłoszenia zgodnie z art. 13 pkt 3 i 4.

Stosownie do art. 97 ustęp 1 wyżej cytowanej ustawy postępowanie antymonopolowe w sprawach koncentracji powinno być zakończone nie 
później  niż w terminie 2 miesięcy od dnia jego wszczęcia, z zastrzeżeniem ust.  2. W przypadku zamiaru nabycia akcji dopuszczonych do 
publicznego obrotu postępowanie, o którym mowa w ust. 1, powinno być zakończone nie później niż w terminie 14 dni od dnia jego wszczęcia.

III.26 OPODATKOWANIE DOCHODÓW Z AKCJI

Opodatkowanie dochodów z dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału w zysku spółki akcyjnej uzyskiwanych przez krajowe 
osoby fizyczne

Zgodnie z brzmieniem art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się, 
między innymi, dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, których podstawą uzyskania są udziały (akcje) w spółce 
mającej osobowość prawną. Natomiast zgodnie z brzmieniem art. 24 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochodem  
z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód faktycznie uzyskany z tego udziału.
Zgodnie z art. 30a ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób  
prawnych  mających  siedzibę  na  terenie  Polski  osiąganych  przez  podatników  podatku  dochodowego  od  osób  fizycznych  nie  łączy  się  
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z przychodami z innych źródeł.  Od dochodów (przychodów) z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych 
pobiera  się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości  19% uzyskanego przychodu (dochodu).  Zryczałtowany podatek od dochodów 
(przychodów)  z  dywidend  i  innych  przychodów z  tytułu  udziału  w zyskach  osób  prawnych,  zgodnie  z  art.  30a  ust  6  ustawy o  podatku 
dochodowym od osób fizycznych, pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania, jednak z pewnym wyjątkiem. Zgodnie z art. 21 
ust.  1 pkt 50 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychody otrzymane w związku z umorzeniem akcji  w spółce mającej 
osobowość prawną, w tym także z odpłatnym zbyciem (akcji) na rzecz spółki w celu ich umorzenia zwolnione są z opodatkowania w części 
stanowiącej koszt nabycia akcji. Jeżeli nabycie nastąpiło w drodze spadku lub darowizny, przychód otrzymany w związku z umorzeniem tych 
akcji, zwolniony jest z opodatkowania do wysokości wartości akcji z dnia nabycia spadku lub darowizny.
Osoby prawne, które dokonują wypłat z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych na rzecz osób fizycznych 
obowiązane są zgodnie z art. 41 ust 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jako płatnicy pobierać w dniu dokonania wypłaty 
zryczałtowany podatek.  Pobrany  podatek  przekazywany jest  przez  płatników na  rachunek  odpowiedniego  urzędu  skarbowego do  20  dnia 
miesiąca następującego po miesiącu pobrania podatku. 

Opodatkowanie dochodów z dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału z zysku spółki akcyjnej uzyskiwanych przez krajowe 
osoby prawne

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych w przepisie art. 10 ust. 1 stanowi, iż dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób 
prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z akcji a następnie przykładowo wylicza jakiego 
rodzaju dochody zaliczają się do dochodów (przychodów) z udziału w zyskach osób prawnych. Nie ma wątpliwości, iż dywidendy wypłacane 
przez spółkę jej akcjonariuszom nalezą właśnie do tej kategorii dochodów (przychodów) osiąganych przez osoby prawne. Ponadto do dochodów 
(przychodów)  z  tytułu  udziału  w zyskach  osób  prawnych  zaliczają  się  takie  dochody  jak:  dochód z  umorzenia  akcji,  dochód uzyskany  
z odpłatnego zbycia akcji na rzecz spółki – w celu umorzenia tych akcji, wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej, 
dochód przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego oraz dochód stanowiący równowartość kwot przekazanych na ten kapitał z innych 
kapitałów osoby prawnej oraz inne wymienione w art. 10 ust 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.  
Dochodów (przychodów) z tytułu udziału w zyskach polskich spółek akcyjnych osiąganych przez podatników podatku dochodowego od osób 
prawnych nie łączy się z przychodami z innych źródeł. Dochody (przychody) z powyższych źródeł, ewentualnie po pomniejszeniu o kwoty nie 
stanowiące przychodów określone w art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych opodatkowane są, zgodnie z art. 22  
ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zryczałtowanym podatkiem w wysokości 19% uzyskanego przychodu.
Od podatku od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę na terytorium 
Rzeczypospolitej  Polskiej  zwolnione są spółki wchodzące w skład podatkowej grupy kapitałowej, uzyskujące dochody wymienione w tym 
przepisie od spółek tworzących tę grupę.
Zryczałtowany podatek  pobierany  jest  przez  spółkę  akcyjną  (płatnika),  w  dniu  dokonania  wypłaty  należności.  Kwoty  pobranego  podatku 
przekazywane  są  przez  płatników  w  terminie  do  7  dnia  miesiąca  następującego  po  miesiącu,  w  którym  pobrano  podatek  na  rachunek 
odpowiedniego urzędu skarbowego.
Zgodnie  z  art.  23  ustawy  o  podatku  dochodowym  od  osób  prawnych,  kwota  podatku  uiszczonego  od  otrzymanych  dywidend  i  innych 
przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej podlega odliczeniu od podatku 
należnego na zasadach ogólnych. W przypadku braku możliwości odliczenia podatku w danym roku podatkowym, kwotę podatku pobranego 
u źródła odlicza się w następnych latach podatkowych.

Opodatkowanie przychodów (dochodów) z dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału z zysku spółki akcyjnej uzyskiwanych 
przez podmioty zagraniczne

Powyżej  opisane  zasady  opodatkowania  dotyczą  co  do  zasady  inwestorów  zagranicznych,  którzy  podlegają  w  Polsce  ograniczonemu 
obowiązkowi podatkowemu (tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej), czyli:
– osób prawnych, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu (art. 3 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od 
osób prawnych) i
– osób fizycznych, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania (art. 3 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym 
od osób fizycznych).
Zasady opodatkowania oraz wysokość stawek podatku od dochodów osiąganych przez te podmioty na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej  
z tytułu udziału w zyskach spółki akcyjnej, mogą być zmienione postanowieniami umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartymi 
pomiędzy Rzeczypospolitą Polską i krajem miejsca siedziby lub zarządu osoby prawnej lub miejsca zamieszkania osoby fizycznej. W przypadku, 
gdy umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania modyfikuje zasady opodatkowania dochodów osiąganych przez te osoby z tytułu udziału 
w  zyskach  osób  prawnych,  wiążące  są  postanowienia  tej  umowy  i  wyłączają  one  stosowanie  przywołanych  powyżej  przepisów  ustaw 
podatkowych. Jednakże zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zastosowanie stawki podatku wynikającej 
z właściwej umowy w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod 
warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika do celów podatkowych, uzyskanym od niego zaświadczeniem (certyfikat rezydencji), 
wydanym przez właściwy organ administracji podatkowej. W przypadku osób fizycznych art. 30a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu albo niepobranie 
podatku jest możliwe pod warunkiem uzyskania od podatnika certyfikatu rezydencji.
Artykuł 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zwalnia się od podatku dochodowego dochody z dywidend oraz z innych 
dochodów (przychodów) z udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej spółek, które łącznie 
spełniają następujące warunki:
nie mają siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
podlegają w państwie członkowskim Unii Europejskiej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów bez względu na 
miejsce ich osiągania,
dochody (przychody) uzyskiwane są z udziału w zysku osoby prawnej, w której kapitale spółka uzyskująca ten dochód posiada bezpośrednio nie 
mniej niż 25% udziałów nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż dwa lata.
Powyższe zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów z tytułu umorzenia udziałów, zbycia udziałów w celu ich umorzenia lub likwidacji 
osoby prawnej. Zwolnienie wprowadzone w art. 22 ust 4 ma zastosowanie do dochodów osiągniętych od dnia uzyskania przez Rzeczpospolitą 
Polską członkostwa w UE.

Opodatkowanie dochodów osób fizycznych uzyskanych ze sprzedaży akcji oraz praw z akcji oferowanych w publicznym obrocie
Zgodnie z art. 30b. Ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  
z  odpłatnego  zbycia  papierów wartościowych  lub  pochodnych  instrumentów finansowych,  i  z  realizacji  praw z  nich  wynikających  oraz  
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z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość 
prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, 
podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.
Dochodów z tytułu zysków kapitałowych określonych w art. 30b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie łączy się z dochodami 
opodatkowanymi na zasadach ogólnych jak i  z dochodami opodatkowanymi na zasadzie art.  30c ustawy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych.
Z dochodów osiągniętych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, i z realizacji praw z nich 
wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach 
mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego 
zorganizowana część podatnik rozlicza się samodzielnie składając do dnia 30 kwietnia następnego roku za rok poprzedni, odrębne zeznanie 
podatkowe. Zasady ustalania tego dochodu określa art. 30b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i stanowi go różnica 
między przychodem z danego tytułu, a kosztem uzyskania przychodu obliczanym według zasad określonych w tym przepisie.
Informacje  niezbędne  do  prawidłowego  rozliczenia  się  podatnik  otrzyma  od  podmiotu,  za  którego  pośrednictwem  sprzedał  swe  walory. 
Powyższe informacje podmioty te mają obowiązek przesłać podatnikowi (oraz urzędowi skarbowemu) do końca lutego następnego roku za rok 
poprzedni.
Strata poniesiona z opisywanego źródła przychodów w danym roku może być rozliczona z dochodu z tego źródła w ciągu pięciu kolejnych lat 
nie więcej jednak niż 50% kwoty straty w jednym roku. Należy przy tym zwrócić uwagę, że art. 30 b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od  
osób fizycznych stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest rzeczpospolita polska, jednakże 
zastosowanie stawki podatkowej wynikającej z tej umowy lub niezapłacenie podatku na podstawie tych umów jest możliwe pod warunkiem 
posiadania przez podatnika certyfikatu rezydencji.
Opisanych powyżej zasad opodatkowania nie stosuje się jeżeli zbycie papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych oraz 
realizacja praw z nich wynikających, następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej.

Opodatkowanie dochodów osób prawnych uzyskanych ze sprzedaży akcji oraz praw z akcji oferowanych w publicznym obrocie
Obowiązek uiszczenia podatku dochodowego z tytułu sprzedaży akcji oraz ze sprzedaży praw z akcji (prawa do dywidendy, prawa poboru) 
powstaje  w przypadku uzyskania  dochodu,  który stanowi różnicę  pomiędzy przychodem ze sprzedaży akcji  a  wydatkami poniesionymi na 
nabycie akcji. Dochody ze sprzedaży akcji osiągane przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych opodatkowane są na zasadach 
ogólnych łącznie z przychodami z innych źródeł. Stawka podatku dochodowego od osób prawnych od dnia 1 stycznia 2004 roku wynosi 19% 
podstawy opodatkowania.

Opodatkowanie dochodów podmiotów zagranicznych uzyskanych ze sprzedaży akcji  oraz praw z akcji  oferowanych w publicznym 
obrocie

Dochody osiągane przez podmioty zagraniczne, które podlegają w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, z tytułu sprzedaży akcji 
lub praw do akcji na polskiej giełdzie papierów wartościowych podlegają co do zasady opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Polsce,  
z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Zgodnie jednak z postanowieniami większości umów o unikaniu podwójnego 
opodatkowania zawartych przez Polskę, dochody z tytułu sprzedaży papierów wartościowych podlegają opodatkowaniu w państwie siedziby lub 
miejsca  zamieszkania  zbywcy. Tym samym polska nie  ma prawa do opodatkowania  tego dochodu.  W praktyce opodatkowanie  dochodów 
osiąganych przez podmioty zagraniczne z  tytułu  sprzedaży akcji  na giełdzie  papierów wartościowych będzie ograniczone do sytuacji,  gdy 
inwestor będący osobą prawną ma siedzibę lub miejsce zarządu w państwie, z którym polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego 
opodatkowania.

III.27 UMOWY DOTYCZĄCE SUBEMISJI USŁUGOWEJ LUB INWESTYCYJNEJ
Na dzień sporządzenia Prospektu Emitent nie zawarł, ani też nie zamierza zawrzeć umowy dotyczącej subemisji  usługowej lub inwestycyjnej, 
określonej w art. 4 pkt 10 i 11 Prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi, dotyczącej Akcji serii F.

III.28 UMOWY DOTYCZĄCE EMISJI KWITÓW DEPOZYTOWYCH
Na dzień sporządzenia Prospektu Emitent nie zawarł, ani też nie zamierza zawrzeć umowy określonej w art. 96 Prawa o publicznym obrocie 
papierami wartościowymi, dotyczącej Akcji serii F.

III.29 ZASADY DYSTRYBUCJI AKCJI SERII F
Akcje serii F zostaną wyemitowane i przydzielone Obligatariuszom, którzy w sposób określony w Ustawie o Obligacjach poprzez złożenie 
pisemnego oświadczenia,  w terminach  ustalonych  postanowieniami  uchwały  nr  12  ZWZ z  dnia  17  maja  2004  r.  i  na  warunkach  w niej  
określonych dokonają zamiany Obligacji na Akcje. Odpowiednie fragmenty wskazanej uchwały brzmią:
(….)
§12 Obligatariuszom przysługuje prawo do objęcia, w zamian za posiadane Obligacje, Akcji zwykłych na okaziciela serii F Spółki, o wartości  

nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.
§ 13  Cena zamiany Akcji wydawanych w zamian za Obligacje wynosi 6,00 zł (sześć złotych) co oznacza, że Obligatariusz będzie uprawniony do 

objęcia w zamian za jedną Obligację serii A 1000 (jednego tysiąca) akcji serii F.
§ 14 Prawo do zamiany Obligacji na Akcje serii F może zostać zrealizowane w sposób określony w Ustawie o obligacjach poprzez złożenie  

pisemnego oświadczenia o zamianie Obligacji na Akcje, w terminach określonych w § 22 niniejszej uchwały.
(….)
§ 22 Obligatariusze mogą wykonywać prawo do objęcia Akcji: 5 stycznia, 5 kwietnia albo 5 października każdego roku lub w pierwszym dniu  

roboczym następującym po wybranym dniu pod warunkiem, że termin ten przypada co najmniej na dzień przed Dniem Wykupu.

Obligatariusz ma prawo do składania Oświadczeń o Zamianie Obligacji w dniach:
w roku 2004: 05 października;
w roku 2005: 05 stycznia, 05 kwietnia, 05 października;
w roku 2006: 05 stycznia 05 kwietnia, 05 października;
w roku 2007: 05 stycznia 05 kwietnia; 05 października;
w roku 2008: 05 stycznia, 05 kwietnia, 05 października;
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w roku 2009: 05 stycznia, 05 kwietnia.
Oświadczenia o Zamianie Obligacji powinny być składane w siedzibie Emitenta.

III.30 ZAMIARY EMITENTA DOTYCZĄCE WTÓRNEGO OBROTU AKCJAMI
Zarząd Spółki podejmie wszelkie działania w celu wprowadzenia Akcji serii F do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA 
na  rynku  podstawowym.  Każdorazowo,  po dokonaniu zamiany  Obligacji  na  Akcje  serii  F,  Emitent  składać  będzie  do KDPW dokumenty 
niezbędne  do  zarejestrowania  Akcji  serii  F  powstałych  w  wyniku  zamiany  Obligacji.  Następnie  Zarząd  Spółki  złoży  do  KDPW i  GPW 
dokumenty  niezbędne  do  wprowadzenia  Akcji  serii  F  do  obrotu  giełdowego  w  następstwie  ich  asymilacji  z  pozostałymi  akcjami  Spółki 
notowanymi na GPW. 

III.31 INFORMACJA O UDZIELANYCH POŻYCZKACH, ZABEZPIECZENIACH, ZALICZKOWYCH 
WYPŁATACH I INNEJ FORMIE FINANSOWANIA NABYCIA LUB OBJĘCIA AKCJI.
Emitent nie przewiduje udzielania pożyczek, zabezpieczeń, zaliczkowych wypłat jak również w innej formie bezpośrednio lub pośrednio nie 
będzie finansował nabycia lub objęcia emitowanych przez siebie akcji 
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IV DANE O EMITENCIE

IV.1 ZASADY WYPŁATY DYWIDENDY 

IV.1.1 WYPŁATA DYWIDENDY W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT OBROTOWYCH

W okresie ostatnich trzech lat obrotowych nie były podejmowane przez Walne Zgromadzenia uchwały o wypłacie dywidendy.

IV.1.2 ZASADY WYPŁATY DYWIDENDY W PRZYSZŁOŚCI

Intencją Zarządu jest, aby w okresie najbliższych trzech lat obrotowych wypracowany zysk pozostawiać w całości w Spółce i nie przeznaczać go 
na wypłatę dywidendy. Z tego względu Zarząd nie zamierza występować do Walnego Zgromadzenia z wnioskami o wypłatę dywidendy za 
najbliższe trzy lata obrotowe.

IV.1.3 ZASADY DYSTRYBUCJI DYWIDENDY

IV.1.3.1 OZNACZENIE TERMINU PODEJMOWANIA DECYZJI CO DO WYPŁATY DYWIDENDY

Zgodnie z art. 395 Kodeksu spółek handlowych organem właściwym do powzięcia decyzji o podziale zysku (lub o pokryciu straty), w tym także 
o  wypłacie  dywidendy,  jest  walne  zgromadzenie  akcjonariuszy,  które  winno  odbyć  się  w  terminie  6  miesięcy  po  upływie  roku  każdego 
obrotowego. Zwyczajne walne zgromadzenie w powziętej uchwale ustala dzień, według którego ustala się listy akcjonariuszy uprawnionych do 
dywidendy za  dany rok obrotowy (dzień dywidendy)  oraz  termin  wypłaty  dywidendy (art.  348 § 3 Kodeksu spółek handlowych).  Dzień 
dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia.
W związku z postanowieniami Uchwały Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 maja 2004 roku oraz w celu wyeliminowania 
możliwości nierówności w prawach do dywidendy z akcji, będących w obrocie i będących przedmiotem zamiany Obligacji na Akcje, Zarząd 
Emitenta nie będzie proponował Walnemu Zgromadzeniu ustalania dnia prawa do dywidendy, przypadającego na dzień zamiany Obligacji na 
Akcje.

IV.1.3.2 OKREŚLENIE SPOSOBU OGŁASZANIA INFORMACJI O ODBIORZE DYWIDENDY

Informacja o zamiarze podjęcia przez walne zgromadzenie uchwały w przedmiocie wypłaty dywidendy oraz jej proponowana treść zostanie 
przekazana w formie raportu bieżącego za pośrednictwem Systemu „Emitent” w ciągu 24 godzin od zajścia takiego zdarzenia: KPWiG, GPW 
S.A. oraz Polskiej Agencji Prasowej. W analogicznej formie Emitent przekaże informacje o treści podjętej uchwały o wypłacie dywidendy, jak 
również o warunkach jej odbioru i wypłaty. W tym samym trybie Emitent poda do publicznej wiadomości wszelkie decyzje dotyczące deklaracji 
wypłaty lub wstrzymania wypłaty dywidendy, a także ogłosi o odbiorze dywidendy.

IV.1.3.3 WARUNKI ODBIORU DYWIDENDY

Warunki wypłaty dywidendy ustali zarząd Emitenta w porozumieniu z KDPW. Emitent jest ponadto zobowiązany, zgodnie z § 23 Regulaminu 
GPW S.A., niezwłocznie poinformować GPW S.A. o zamiarze wykonywania praw z papierów wartościowych już notowanych, w tym prawa do 
dywidendy od tych papierów. Nadto zarząd Emitenta ma obowiązek uzgadniać z GPW S.A. decyzje o wypłacie dywidendy w zakresie, w jakim 
mogą one mieć wpływ na organizacje i sposób przeprowadzania transakcji giełdowych.

IV.1.3.4  WSKAZANIE ISTNIEJĄCYCH UPRZYWILEJOWAŃ CO DO DYWIDENDY

U Emitenta (w Statucie Spółki) nie występują żadne uprzywilejowania akcji co do dywidendy.

IV.2 AKCJE TWORZĄCE KAPITAŁ ZAKŁADOWY
Kapitał zakładowy Emitenta składa się z 37.800.000 akcji o wartości nominalnej 1,00 zł każda, w tym:

Seria Akcji Liczba Akcji danej serii Rodzaj Akcji Wartość nominalna (zł) Cena emisyjna (zł)
Seria A 100.000 zwykłe na okaziciela 1,00 1,00
Seria B 19.500.000 zwykłe na okaziciela 1,00 1,00
Seria C 12.500.000 zwykłe na okaziciela 1,00 1,00
Seria D 500.000 zwykłe na okaziciela 1,00 7,10
Seria E 5.200.000 zwykłe na okaziciela 1,00 6,00

Akcje tworzące kapitał zakładowy Emitenta, z wyjątkiem emisji serii E, były pierwotnie emitowane jako akcje imienne. Akcje imienne serii A, C 
i D zostały zamienione na akcje na okaziciela na mocy Uchwały Nr 1 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 maja 2000 roku. Akcje imienne 
serii B zostały zamienione na akcje na okaziciela na mocy uchwał Zarządu Emitenta podejmowanych w dniach: 04 czerwca 2001 roku, 11 lipca 
2001 roku i 07 stycznia 2002 roku.

IV.3 ZMIANY KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO
W okresie ostatnich trzech lat nie doszło do zmiany wysokości kapitału zakładowego Emitenta.
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IV.4 PRZEWIDYWANE ZMIANY KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO W PRZYSZŁOŚCI W WYNIKU REALIZACJI 
UPRAWNIEŃ OBLIGATORIUSZY WYNIKAJĄCYCH Z OBLIGACJI ZAMIENNYCH
W dniu 17 maja 2004 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło Uchwałę Nr 12 w „sprawie emisji obligacji zamiennych serii  
A oraz  warunkowego  podwyższenia  kapitału  zakładowego  w  drodze  emisji  akcji  serii  F  z wyłączeniem  prawa  poboru  dotychczasowych 
akcjonariuszy”. Na mocy Uchwały Nr 12 Emitent wyemituje nie więcej niż 5.000 Obligacji serii A o wartości nominalnej po 6.000,00 złotych 
każda. W związku z wyemitowaniem Obligacji  zamiennych na akcje, na mocy tej samej Uchwały został  warunkowo podwyższony kapitał 
zakładowy Emitenta z kwoty 37.800.000,00 zł  do kwoty nie wyższej niż 42.800.000,00 zł  w drodze emisji nie więcej niż 5.000.000 akcji 
zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej po 1,00 zł każda akcja.
Cena zamiany Akcji wydawanych w zamian za Obligacje wynosi 6,00 zł, co oznacza, że Obligatariusz będzie uprawniony do objęcia w zamian 
za jedną Obligację serii A 1000 akcji serii F.
Prawo do zamiany Obligacji serii A na Akcje serii F może zostać zrealizowane przez Obligatariuszy w terminach określonych w uchwale WZA 
Emitenta z dnia 17 maja 2004 roku oraz w uchwale Zarządu Emitenta Nr 01/05/2004 z dnia 26 maja 2004 roku, to znaczy w 2005 roku:  
05 stycznia, 05 kwietnia i 05 października; w 2006 roku: 05 stycznia, 05 kwietnia i 05 października; w 2007 roku: 05 stycznia, 05 kwietnia  
i 05 października; w 2008 roku: 05 stycznia, 05 kwietnia i 05 października; w 2009 roku: 05 stycznia, 05 kwietnia.
Obligacje, które nie zostaną zamienione na Akcje zostaną wykupione przez Spółkę w terminie nie dłuższym niż 5 lat od dnia wyemitowania 
Obligacji, to jest w terminie do dnia 20 lipca 2009 roku.

IV.5 PRZEWIDYWANE ZMIANY KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO W GRANICACH KAPITAŁU 
DOCELOWEGO
Statut  Spółki  Emitenta  w § 7 ust.  13 przewiduje upoważnienia  dla  Zarządu do podwyższenia  kapitału  zakładowego w granicach kapitału 
docelowego na następujących zasadach:

„Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony nie tylko w sposób określony w powyższych ustępach 8 i 9, ale także w trybie art. 444  
i następnych kodeksu spółek handlowych w ramach kapitału docelowego, w sposób określony poniżej:

a) Zarząd  Spółki  jest  upoważniony  do  dnia  31  grudnia  2005  roku  do  podwyższenia  kapitału  zakładowego o  kwotę  nie  wyższą  niż  
12.200.000,00 (dwanaście milionów  dwieście tysięcy) złotych; 

b) Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego 
w ramach kapitału docelowego;

c) podwyższając kapitał zakładowy w ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać akcje w zamian za wkłady gotówkowe oraz za  
aporty, z tym że wydanie akcji w zamian za wniesione aporty wymaga zgody Rady Nadzorczej;

d) ustalenie ceny emisyjnej akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego wymaga zgody Rady Nadzorczej;
e) za zgodą Rady Nadzorczej prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do akcji wydawanych przez Zarząd w ramach  

kapitału docelowego może zostać wyłączone;
f) Zarząd nie jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego ze środków własnych Spółki;
g) akcje wydawane przez Zarząd w ramach kapitału docelowego nie mogą być akcjami uprzywilejowanymi, a także nie mogą być z nimi  

związane uprawnienia osobiste dla ich posiadaczy;
h) uchwała Zarządu, dotycząca podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, wymaga zachowania formy aktu  

notarialnego”.

W dniu 17 maja 2004 roku Rada Nadzorcza Spółki uchwałą nr 04/05/2004 uchwaliła „Regulamin Opcji Menedżerskiej w MCI Management 
S.A.”  jako  podstawowy element  systemu motywacyjnego,  obowiązującego w Spółce w latach  2004 –  2005,  dotyczącego  członków Rady 
Nadzorczej Spółki, Zarządu Spółki, menedżerów i pracowników Spółki oraz managementu spółek grupy kapitałowej. Zgodnie ze §5 Regulaminu 
opcja dla członków Zarządu Emitenta w będzie realizowana przez Emitenta z wykorzystaniem do tego celu nowych akcji Emitenta emitowanych 
z kapitału docelowego lub emitowanych poprzez warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego. W latach 2004-2005 członkowie Zarządu 
Emitenta  będą mieli  prawo do objęcia łącznie  2.200.000 nowych akcji  Emitenta,  to  jest  po 1.100.000 w każdym roku.  Szczegółowy opis 
Regulaminu Opcji zawarty jest w Rozdziale VII pkt 7.7 Prospektu.

IV.6 AKCJE EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ SPÓŁKI LUB JEDNOSTKI NALEŻĄCEJ DO GRUPY 
KAPITAŁOWEJ
Na dzień sporządzenia niniejszego Prospektu nie występują akcje Emitenta, które byłyby własnością Spółki.
Na  podstawie  umowy  zobowiązującej  do  nabycia  akcji  Emitenta  zawartej  przez  Emitenta  ze  spółką  Process4E  S.A.,  należącą  do  grupy 
kapitałowej Emitenta Process4e S.A. nabył 1.000.000 akcji Emitenta w ramach jednej transakcji pakietowej dokonanej zgodnie z zasadami 
określonymi w § 158 Regulaminu GPW S.A. Akcje Emitenta o wartości nominalnej 1,00 zł zostały nabyte przez Process4e S.A. w cenie po 1,00 
zł za akcję.
Wartość ewidencyjna akcji Emitenta posiadanych przez Process4e S.A. wynosi 1.000.000,00 zł
Akcje  Emitenta  zostały  nabyte  przez Process4E S.A.  w celu przygotowania  i  realizacji  przez Emitenta  programu opcji  menedżerskiej  dla 
managementu Emitenta oraz dla managementu spółek z grupy kapitałowej Emitenta w latach 2004 i 2005. Szczegółowy opis umowy zawartej 
przez Emitenta z Process4e S.A. został zamieszczony w Rozdziale V pkt 5.5.6.2 Prospektu.

IV.7 INFORMACJA O NABYTYCH WŁASNYCH AKCJACH
W dniu 18 maja 2003 roku Emitent  nabył 1.400.000 własnych akcji  na  okaziciela  serii  E o wartości  nominalnej  1,00 każda akcja.  Akcje 
stanowiły 3,70% kapitału zakładowego Emitenta. Nabyte akcje były dopuszczone do obrotu publicznego w dniu 03 listopada 2000 roku. Akcje 
zostały nabyte od CDM PEKAO S.A., który posiadał te akcje jako subemitent usługowy i powiernik programu opcji menedżerskiej ustalonego 
uchwałą Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 26 maja 200 roku.

Akcje zostały nabyte przez Emitenta w cenie po 1,00 zł za każdą akcję. Emitent dokonał zakupu  akcji od CDM PEKAO S.A. aby doprowadzić 
do zamknięcia programu opcji menedżerskiej oraz w celu zapobiegnięcia bezpośrednio zagrażającej Spółce poważnej szkodzie (art. 362 § 1 pkt 1 
kodeksu spółek handlowych). Poważną szkodą byłaby konieczność wykupu akcji od CDM PEKAO S.A. za kwotę wyższą niż  1.400.000,00 zł. 
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Zgodnie z umową o subemisji z 2000 roku Emitent był zobowiązany do wykupienia od subemitenta wszystkich posiadanych przez subemitenta 
akcji za kwotę jaką subemitent poniósł na ich nabycie, powiększoną o koszt kapitału zaangażowanego przez CDM PEKAO S.A. od grudnia 2000 
roku ( w wypadku posiadania przez subemitenta 1.400.000 akcji za kwotę 1.400.000,00 powiększoną od wartość kosztu kapitału subemitenta).   
Nabyte akcje własne zostały przeznaczone przez Emitenta na realizację nowego programu opcji menedżerskiej wobec managementu  Emitenta 
i managementu spółek z grupy kapitałowej Emitenta.

W dacie sporządzania niniejszego Prospektu Emitent nie posiada już opisanych wyżej akcji własnych albowiem w okresie maj-czerwiec 2003 
roku Emitent zbył wszystkie posiadane akcje własne uczestnikom nowego programu opcji menedżerskiej za cenę równą 0,32 zł za każdą akcję. 
Akcje były zbywane w oparciu o zgody KPWG wyrażane w trybie art. 93 Prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi.
W dniu 10 czerwca 2003 roku, w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Zarząd Emitenta złożył akcjonariuszom, w trybie art. 363 §1 
kodeksu spółek handlowych, informację o nabyciu akcji własnych.

IV.8 INFORMACJE O WPISANIU DANYCH DOTYCZĄCYCH PRZEDSIĘBIORSTWA EMITENTA DO 
DZIAŁU 4 REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW, ZGODNIE Z USTAWĄ O KRS.
Do dnia aktualizacji prospektu do działu 4 rejestru KRS nie zostały wpisane żadne dane dotyczące przedsiębiorstwa Emitenta.
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V DANE O DZIAŁALNOŚCI EMITENTA

V.1 PODSTAWOWE USŁUGI EMITENTA I GRUPY KAPITAŁOWEJ

V.1.1 DZIAŁALNOŚĆ EMITENTA

MCI Management S.A. jest podmiotem gospodarczym, którego zgodnie z postanowieniami Statutu podstawowym przedmiotem działalności jest 
lokowanie środków finansowych w papiery wartościowe oraz działalność związana z zarządzaniem holdingami. Dodatkowo Emitent prowadzi 
doradztwo  w  zakresie  prowadzenia  działalności  gospodarczej  i  zarządzania  oraz  pomocniczą  działalność  finansową.  Statutowy  przedmiot 
działalności MCI Management S.A. realizuje  jako fundusz venture  capital  inwestujący w projekty gospodarcze z  branży zaawansowanych 
technologii  informatycznych.  Emitent  jest  aktywnym  inwestorem  na  rynkach  związanych  z  integracją  aplikacji  informatycznych  oraz 
wdrażaniem technologii internetowych i mobilnych.
Działalność MCI Management S.A. jako fundusz venture capital polega na prowadzeniu inwestycji kapitałowych w inne podmioty gospodarcze. 
Projekty inwestycyjne Emitenta realizowane są w następujących etapach:
- identyfikacja potencjalnych celów inwestycyjnych w wybranych branżach i sektorach;
- ocena atrakcyjności inwestycyjnej projektu;
- realizacja inwestycji; 
- zwiększenie wartości przedsięwzięcia poprzez:
- zasilenie kapitałowe,
- doradztwo biznesowe,
- doradztwo branżowe;
- wyjście z inwestycji.

Podstawowym celem działalności inwestycyjnej Emitenta jest doprowadzenie do maksymalnego wzrostu wartości przedsiębiorstw będących 
przedmiotami  inwestycji.  MCI  Management  S.A.  uzyskuje  to  poprzez  dostarczenie  niezbędnych  środków  finansowych  na  rozwój 
przedsiębiorstwa oraz zaangażowanie w zarządzanie oraz doradztwo na poziomie strategicznym. MCI w szczególności wspiera spółki portfelowe 
w zakresie:
- zarządzania finansami,
- kreowania i realizacji strategii przedsiębiorstwa,
- rozwijania relacji z kontrahentami,
- pozyskiwania i opracowania danych dotyczących rynków na których działa przedsiębiorstwo,
- pozyskiwania, doskonalenia i motywowania kadry menedżerskiej,
- tworzenia strategii marketingowej.
Podstawowym  źródłem  przychodów  MCI  Management  S.A.  są  wpływy  uzyskiwane  ze  sprzedaży  pakietów  akcji  lub  udziałów  
w przedsiębiorstwach Grupy Kapitałowej. Dodatkowo Spółka uzyskuje przychody z inwestycji w dłużne papiery wartościowe. Uwzględniając 
powyższe spostrzeżenia należy stwierdzić, że wyniki uzyskiwane przez Emitenta na podstawowej działalności wykazywane są w rachunku 
wyników na poziomie przychodów i kosztów finansowych. W poniższej tabeli 5.1 przedstawiono dane dotyczące uzyskiwanych przez Emitenta 
przychodów i  kosztów finansowych  w ostatnich  trzech  latach  w porównaniu  z  ponoszonymi  kosztami  ogólnego  zarządu.  Wskazane  dane 
determinują wynik finansowy uzyskiwany przez Emitenta w poszczególnych latach obrotowych.

Tabela 5.23 Wybrane pozycje z rachunku zysków i strat Emitenta w latach 2001 - 2003 oraz w I kwartale 2004 r. /w tys. zł/
Pozycja z rachunku zysków i strat I Q 2004* 2003 2002 2001

Przychody finansowe razem 602 4 846 1 891 12 863
Odsetki 44 491 1 629 2 604
Zysk ze zbycia inwestycji 0 77 140 2 990
Aktualizacja wartości inwestycji 550 4 277 0 7 267
Pozostałe przychody finansowe 7 1 122 2
Koszty finansowe razem 0 4 324 22 459 10 142
Odsetki 0 0 1 79
Strata ze zbycia inwestycji 0 84 5 923 6 241
Aktualizacja wartości inwestycji 0 4 163 15 564 3 718
Pozostałe koszty finansowe 0 76 971 104
Wynik na działalności finansowej 602 522 -20 568 2 721
Koszty ogólnego zarządu 449 1 171 2 278 5 066
Źródło: Emitent
* Na podstawie danych finansowych nie będących przedmiotem badania przez biegłego rewidenta.

Należy zwrócić uwagę, że zarówno przychody jak i koszty finansowe wykazywane w pozycjach „Aktualizacja wartości inwestycji” nie są 
kosztami podatkowymi i w związku z tym Spółka nie uwzględnia ich w rozliczeniach podatkowych.
Emitent realizuje wzrost wartości spółek portfelowych poprzez aktywny nadzór inwestycyjny, w tym doradztwo merytoryczne, organizacyjne 
i  biznesowe. Spółka posiada duże doświadczenie w zakresie konsultingu biznesowego,  finansowego oraz dogłębną wiedzę na temat rynku 
informatycznego.
W  ramach  prowadzonego  nadzoru  inwestycyjnego  Emitent  szczególną  uwagę  zwraca  na  jakość  kadry  menedżerskiej  prowadzonych 
przedsięwzięć  i  aktywnie  wspomaga  kontrolowane  przedsiębiorstwa  w  zakresie  doradztwa  personalnego  i zarządzania  personelem,  w 
szczególności w zakresie systemów wynagrodzeń, kontraktów menedżerskich, programów opcji menedżerskich, systemów oceny pracy zarządu 
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i kadry kierowniczej. Przychody uzyskiwane przez spółkę z tej działalności wykazywane są w rachunku wyników jako przychody ze sprzedaży. 
Wraz z rozwojem Emitenta, zwiększaniem wartości jego portfela udział przychodów z działalności konsultingowej w całości przychodów ulega 
zwiększeniu. Jednak zgodnie ze strategią działania MCI Management nie będzie on nigdy stanowił istotnej części przychodów uzyskiwanych 
przez Spółkę. Struktura przychodów uzyskiwanych przez Emitenta przedstawiona jest w poniższej tabeli.

Tabela 5.24 Struktura przychodów uzyskiwanych przez Emitenta w latach 2001-2003oraz w I kwartale 2004 r.
Wyszczególnienie I Q 2004* 2003 2002 2001

Wartość Udział Wartość Udział Wartość Udział Wartość Udział
Przychody ze sprzedaży 150 19,75% 312 6,01% 25 1,08% 56 0,42%
Przychody operacyjne 
pozostałe 7,8 1,03% 31 0,60% 396 17,13% 380 2,86%

Przychody finansowe 601,6 79,22% 4 846 93,39% 1 891 81,79% 12 863 96,72%
Razem przychody 
Emitenta 759,4 100% 5 189 100% 2 312 100% 13 299 100%

Źródło: Emitent
* Na podstawie danych finansowych nie będących przedmiotem badania przez biegłego rewidenta.

MCI Management S.A. w zakresie działań zmierzających do wzrostu wartości spółek portfelowych wspiera swoje projekty inwestycyjne poprzez 
współdziałania ze swoimi partnerami strategicznymi, siecią dostawców kluczowych usług i produktów. Partnerzy Emitenta stworzyli specjalną 
ofertę dla spółek portfelowych. Oferowane usługi obejmują wsparcie prawne, usługi finansowe, usługi badań sprawozdań finansowych, usługi 
telekomunikacyjne i bankowe. Ponadto Emitent wspiera poszczególne spółki Grupy Kapitałowej w zakresie marketingu i PR.
Aktywność MCI Management S.A. jako inwestora w spółce portfelowej skoncentrowana jest między innymi na zaangażowaniu Emitenta w 
formułowanie średnio i długookresowych strategii rozwoju przedsiębiorstwa, w szczególności sporządzaniu analiz rynkowych, ekonomicznych, 
konkurencji, wykonywaniu ekspertyz prawnych, tworzeniu biznes planów i formułowani strategii produktowych. Zaangażowanie MCI w ten 
zakres działalności przedsiębiorstwa pozwala na precyzyjne określenie celów strategicznych oraz na pomiar i  ocenę ich realizacji.  Emitent 
inwestując  w  przedsiębiorstwo  implementuje  w  nim  standardy  finansowe,  które  pozwalają  na  efektywne  zarządzanie  przedsiębiorstwem. 
Elementy rachunkowości  finansowej i  zarządczej  skonstruowane zgodnie z  polskimi i międzynarodowymi standardami rachunkowości  oraz 
dostosowywane do indywidualnych wymogów modeli biznesowych spółek portfelowych. 
Istotnym elementem w działaniach zmierzających do wzrostu wartości przedsiębiorstw zależnych od MCI jest  efektywne wykorzystywanie 
synergii rynkowych i operacyjnych spółek należących do Grupy Kapitałowej. Doświadczenia zbierane w poszczególnych spółkach pozwalają na 
ustalanie standardów działania (best  practices) dla wszystkich spółek portfelowych, skutecznie przyczyniając się do wzrostu ich wartości i 
ograniczenie ryzyk gospodarczych.

V.1.2 DZIAŁALNOŚĆ GRUPY KAPITAŁOWEJ

Strategią Emitenta jest uczestnictwo wyłącznie w projektach inwestycyjnych o największej wartości dodanej, ukierunkowanych na tworzenie 
wartości  przedsiębiorstwa  na  podstawie  wysokiego  poziomu  technologicznego  oferowanych  usług  oraz  najwyższych  kwalifikacji  osób 
zarządzających projektami. Poniżej przedstawiono krótkie charakterystyki podmiotów gospodarczych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej 
ze szczególnym uwzględnieniem produktów, towarów i usług jakie znajdują się w ich ofercie.

Computer Communication Systems S.A. 
Udział MCI Management S.A. w kapitale zakładowym: 64,98%
Faza rozwoju spółki portfelowej: Rozwój
Siedziba: 50-265 Wrocław, ul. Bema 15
NIP: 898-001-61-54
Regon: 930506550
KRS: 0000021315 – Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VI 

Gospodarczy KRS
Zarząd Spółki: Marek Liwski – Prezes Zarządu

Grzegorz Piecek – Wiceprezes Zarządu d.s. Finansów
Henryk Rowiński – Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza Spółki: Adam Grzech – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Tomasz Czechowicz – Członek Rady Nadzorczej
Marek Grzegorzewicz – Członek Rady Nadzorczej
Rafał Bator – Członek Rady Nadzorczej

Computer Communication Systems Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu jest  ogólnopolskim integratorem systemowym, prowadzącym 
działalność w zakresie doradztwa informatycznego, projektowania i realizacji kompleksowych rozwiązań informatycznych. CCS S.A. kieruje 
swoją  ofertę  przede  wszystkim do  firm z  Europy  Środkowej  o  rozproszonych  terytorialnie  strukturach,  rozwijając  własne,  zaawansowane 
rozwiązania podnoszące produktywność i bezpieczeństwo infrastruktury teleinformatycznej klienta.
Głównymi  obszarami  w  jakich  działa  CCS  S.A.  są  integracja  systemów,  opieka  systemowa,  systemy  komunikacyjne  oraz  monitoring  
i bezpieczeństwo. Usługi i produkty oferowane przez CCS S.A. obejmują:
- konsulting w zakresie przedsięwzięć informatycznych;
- integracja systemowa
- projekt i instalacja lokalnych i rozległych sieci komputerowych (LAN, WAN);
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- projekt i instalacja systemów dla inteligentnego budynku;
- projekt i instalacja systemów Telefonii Internetowej i Satelitarnej;
- produkcja i wdrażania oprogramowania komunikacyjnego
- ogólnopolski serwis oprogramowania, sieci i sprzętu komputerowego (24/7).
CCS  S.A.  świadcząc  usługi  dla  klientów  korzysta  z  własnej  dopasowywanej  do  potrzeb  klienta  metodologii  opracowania  i  wdrożenia 
rozwiązania informatycznego.  Umożliwia to  zindywidualizować proponowane rozwiązania,  zapewnić jego otwartość  i  bezpieczeństwo oraz 
ograniczyć ekonomiczne koszty wdrożenia. Podstawowe dane finansowe CCS S.A. uzyskiwane w ostatnich latach przedstawiono w tabeli.

Tabela 5.3 Przychody i zysk netto CCS SA w latach 2001 – 2003 i w pierwszym kwartale 2004 r. /w tys. PLN/
I Q 2004 2003 2002 2001

Przychody ze sprzedaży 14 670 35 036 27 371 59 167

Zysk netto 59 429 224 (8.834)
Źródło: Emitent

Wśród klientów CCS S.A. znajdują się przede wszystkim przedsiębiorstwa o rozbudowanej strukturze organizacyjnej działające w dystrybucji, 
przemyśle, usługach, bankowości a także jednostki administracji centralnej. Do największych odbiorców usług CCS S.A. należą:
- Jeronimo Martins Dystrybucja Sp. z o.o.
- Kaufland Polska Sp. z o.o.
- Kronopol Sp. z o.o.
- Wincor Nixdorf Sp. z o.o.
- Siemens Sp. z o.o.
- Scholler Sp. z o.o.
- Cadbury Wedel Sp. z o.o.
- PKN Orlen S.A. 
Oferując swoje usługi CCS S.A. współdziała ze sprawdzonymi partnerami, wiodącymi podmiotami w swoich branżach, co umożliwia uzyskanie 
wysokiej jakości usług oferowanych przez CCS S.A. klientom. Do najważniejszych partnerów biznesowych CCS S.A. zaliczyć należy: IBM 
Polska, 3Com, IBS, CISCO, HP, Techmex, Avnet, Magirus i Veracomp.

S4E S.A. 
Udział MCI Management S.A. w kapitale zakładowym: 84,43%
Faza rozwoju spółki portfelowej Rozwój
Siedziba: 30-415 Kraków, ul. Wadowicka 8w
Telefon / Faks 012 / 296 45 45
Adres strony internetowej: www.s4e.pl 
NIP: 676-21-80-819
Regon: 356267368
KRS: 000034998 – Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, Wydział VI Gospodarczy 

KRS
Zarząd Spółki: Józef Dusza – Prezes Zarządu

Tadeusz Jan Kudła – Zastępca Prezesa Zarządu
Andrzej Jasieniecki – Prokurent

Rada Nadzorcza Spółki: Roman Pudełko – Przewodniczący Rady Nadzorczej 
Tomasz Czechowicz – Członek rady Nadzorczej
Michael Scherrer – Członek Rady Nadzorczej 
Piotr Czechowicz - Członek Rady Nadzorczej
Grzegorz Kozłowski - Członek Rady Nadzorczej

S4E prowadzi dystrybucję z wartością dodaną zaawansowanych rozwiązań do składowania, archiwizacji, ochrony i bezpieczeństwa danych. 
Spółka  rozpoczęła  działalność operacyjną w drugiej  połowie  2001 roku.  W ofercie  tej  spółki  portfelowej  są  macierze  dyskowe,  biblioteki 
taśmowe oraz oprogramowanie służące do tworzenia kopii  zapasowych. Firma świadczy także szeroki wachlarz usług dodanych takich jak 
doradztwo  i  wdrożenia;  dzięki  rozwojowi  tych  usług  w  roku  2003  zanotowała  istotną  poprawę  rentowności,  wzrost  przychodów (16%  
w stosunku do roku poprzedniego) oraz osiągnęła 100% wzrost wypracowanej marży. S4E S.A. umacniając swoją pozycję na rynku dystrybucji 
rozwiązań pamięci masowych, osiągnęła trwałą rentowność operacyjną. 
Ustabilizowana pozycja S4E S.A. na rynku oraz efektywna struktura kosztów działalności umożliwiła wypracowanie w poprzednim roku wyniku 
EBITDA na poziomie 500 tys. zł oraz zysku brutto w wysokości 340 tys. zł.
Sprzedaż sprzętu, oprogramowania oraz usług S4E realizuje wyłącznie poprzez kanał partnerski, w skład którego wchodzą duzi integratorzy 
działający na terenie całego kraju, partnerzy regionalni, partnerzy branżowi, firmy o profilu ASP oraz partnerzy zagraniczni. Firma ustawicznie 
prowadzi  działania  zmierzające  do  poszerzenia  liczby  partnerów  handlowych  oraz  do  podnoszenia  jakości  ich  usług.  Podstawowe  dane 
finansowe S4E S.A. uzyskiwane w ostatnich latach przedstawiono w tabeli.

Tabela 5.4 Przychody i zysk nettoS4E SA w latach 2001 – 2003 i w pierwszym kwartale 2004 r. /w tys. PLN/
I Q 2004 2003 2002 2001

Przychody ze sprzedaży 2 261 7 644 6 625 3 326

Zysk netto 125 85 (711) (1 085)

http://www.s4e.pl/
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Źródło: Emitent
Celem strategicznym Spółki w latach 2004 – 2006 jest osiągnięcie pozycji lidera na rynku dystrybucji zaawansowanych rozwiązań pamięci 
masowych dla małych i średnich przedsiębiorstw. Swoje cele biznesowe S4E S.A. realizuje poprzez związanie się na zasadach ekskluzywnych 
z  dostawcami  będącymi wiodącymi  graczami  w odpowiednich  segmentach  rynku pamięci  masowych (Legato –  oprogramowanie,  EMC – 
macierze dyskowe i oprogramowanie,  ADIC –biblioteki). Potencjał generowania wartości przez S4E jest pochodną: pozycji Vendora i jego 
rozwiązań na rynku, jakości kanału w którym działa S4E oraz kompetencji sprzedażowych i technologicznych zespołu S4E. Obecnie główne 
elementy oferty Spółki to: 

- Macierze dyskowe EMC 
EMC od lat jest wiodącym producentem sieciowych systemów pamięci masowych przeznaczonych dla najbardziej wymagających klientów. S4E 
jako dystrybutor firmy EMC oferuje swoim partnerom pełen zakres produktów (sprzętu, oprogramowania) jak również specjalistyczne usługi 
związane z tworzeniem niezawodnych nie zawodnych i wysoko-dostępnych systemów pamięci masowych (SAN, NAS, CAS). 
Rodzina macierzy CLARiiON CX oraz Symmetrix DMX należy do najbardziej zaawansowanych tego typu rozwiązań na rynku. Powszechnie są 
one stosowane w sektorze banków, operatorów telefonii jak również innych firm wymagających gwarancji najwyższego poziomu dostępności 
i zabezpieczeni danych.
W 2003 roku EMC wprowadziło do swojej oferty produkt Centera, wyznaczający nowy kierunek na rynku systemów pamięci masowych. Ta 
inteligentna macierz  dyskowa pozwala  przechowywać duże wolumeny danych w niezmienionej  formie  w dowolnie  długim czasie.  Jest  to 
rozwiązanie zaprojektowane pod kątem obowiązujących regulacji prawnych zobowiązujących banki, towarzystwa ubezpieczeniowe oraz inne 
podmioty do przechowywania informacji w niezmiennej formie w określonym czasie.
EMC posiada ponad 20% udział w globalnym rynku systemów dyskowych, a obecnie poszerza swoją ofertę o rozwiązania z zakresu ochrony 
i archiwizacji danych, wirtualizacji systemów informatycznych jak również zarządzania obiegiem informacji. Produkty EMC jest tworzone we 
współpracy m.in. z Microsoft, SAP, Oracle, Sybase, LEGATO, Veritas, PeopleSoft. Wśród klientów firmy EMC jest 98% firm z listy Fortune 
100. Polsce systemy EMC użytkują m.in.: NBP, KIR, Ministerstwo Finansów, PKO SA, PKO BP, BPH-PBK, WBK, Bank Śląski, ZUS, TPSA, 
Polkomtel, PTC ERA, PTK Centertel, PZU AT, Commercial Union, PKN Orlen, KGHM, Reemtsma, GZE, PLL LOT, Wirtualna Polska, Interia, 
Aster City.
S4E ma dostęp do całości oferty EMC (macierzy i  oprogramowanie).  Ze względu iż około 90% sprzedaży EMC w Polsce stanowią duże 
rozwiązania  klasy  Enterprise,  sprzedawane  bezpośrednio  przez  EMC,  S4E  jest  skoncentrowane  na  liniach  low/mid  end  –  Clarion,  CX-
300/500/700. Posiadając niezbędne certyfikaty i szkolenia S4E może świadczyć część usług związanych z wdrożeniem i instalacją sprzętu. 
Produkty i rozwiązania EMC są bardzo konkurencyjne pod względem jakościowym - są to wiodące technologicznie rozwiązania na rynku.  
W segmencie high end rozwiązania EMC są najlepsze. Niestety w przeniesieniu na rynek mid/low end w polskich warunkach rozwiązania EMC 
są słabo konkurencyjne cenowo. Ma to się zmienić po wprowadzeniu do sprzedaży linii tanich macierzy klasy AX w połowie 2004 roku. Wśród 
najważniejszych konkurentów EMC należy wymienić: HDS, IBM, HP, Sun Microsystems, Network Appliance. 

- Inteligentne biblioteki taśmowe Advanced Digital Information Corporation (ADIC) 
ADIC jest jednym z wiodących dostawców inteligentnych rozwiązań w obszarze pamięci taśmowych pracujących w otwartych środowiskach 
(Intelligent  Storage).  Zgodnie  z  podpisaną  z  ADIC  umową  dystrybucyjną,  S4E  S.A.  prowadzi  działania  zmierzające  do  stworzenia 
autoryzowanych  kanałów sprzedaży  dla  całej  linii  automatycznych  bibliotek  taśmowych  oferowanych  przez  ADIC,  działając  jako  partner 
serwisowy ADIC udziela pełnego wsparcia projektowego i serwisowego swoim dystrybutorom, zarządza magazynem części zamiennych oraz 
otworzy centrum szkoleniowe i testowe wyposażone w biblioteki firmy ADIC. Dzięki tak szerokiej współpracy S4E S.A. może oferować swoim 
klientom pełny  zakres  rozwiązań technologicznych.  ADIC jest  największym światowym dostawcą automatycznych systemów taśmowych  
w zakresie najbardziej popularnych technologii stosowany w tym obszarze. Produkty pamięci masowych firmy ADIC (od prostych autoloaderów 
przez systemy archiwizujące zasoby pojedynczych serwerów, po inteligentne biblioteki taśmowe Scalar i2000 czy Scalar 10000, do rozwiązań 
stosowanych w otwartych środowiskach typu centra  danych)  są  dostępne poprzez ogólnoświatowy zespół  sprzedawców oraz globalną sieć 
odsprzedawców i partnerów OEM, m.in. Cray, Dell, Fujitsu-Siemens, IBM i Sun. 
S4E ma wyłączną dystrybucje  pełnej oferty  ADIC w Polsce.  Oferta  obejmuje wszystkie segmenty rynku od prostych urządzeń do dużych 
rozwiązań  klasy  Enterprise.  Posiadając  niezbędne  certyfikaty  i  szkolenia  S4E  może  świadczyć  całość  usług  związanych  z  wdrożeniem i 
instalacją sprzętu. Usługi są kierowane do partnerów S4E. Oferta usług w 2004 roku została poszerzona o usługi serwisowe. 
Oferta ADIC jest bardzo konkurencyjna pod względem jakościowym, są to wiodące technologicznie rozwiązania na rynku jak w segmencie low 
end tak i high end. ADIC jest bardzo dobrze postrzegany w Polsce i posiada dużą bazę zainstalowanych klientów. Wśród najważniejszych 
konkurentów ADIC należy wymienić: IBM, HP, StorageTek. 

- Oprogramowanie do zarządzania środowiskiem storage LEGATO Software 
LEGATO Software od ponad 15 lat należy do ścisłej czołówki producentów otwartego oprogramowania do zabezpieczenia, archiwizacji danych 
dla heterogenicznych systemów informatycznych. Od 2003 roku LEGATO jest częścią firmy EMC dostarczając zaawansowanych rozwiązań  
z zakresu zarządzania i ochrony informacji. Firma ma w swojej ofercie min. skalowalne systemy do backupu oraz archiwizacji danych dla 
różnych platform systemowych jak i aplikacji. LEGATO Software jest wiodącym producentem systemów backupu, archiwizacji danych jak 
również rozwiązań HSM oraz Content Management. Flagowym produktem firmy jest system NetWorker Backup, stosowany  u ponad 30 tysięcy 
klientów na całym świecie. Rozwiązania firmy LEGATO umożliwiają zabezpieczanie krytycznych aplikacji (ERP, CRM, bazy danych, systemy 
bilingu)  bez obawy o utratę ich danych.  LEGATO Software  posiada w swojej  ofercie również systemy klastrowe (Automated Availability 
Manager)  umożliwiające  zwiększenie  niezawodności  aplikacji,  oraz  rozwiązania  HSM  przeznaczone  do  inteligentnej  migracji  rzadko 
wykorzystywanych danych na tańsze nośniki (DiskXtender). 
S4E jest jedynym autoryzowanym dystrybutorem produktów LEGATO w Polsce oraz w innych krajach Europy Centralnej (Węgry, Rumunia, 
Chorwacja, Słowenia, Jugosławia). Firma świadczy szeroki zakres usług związanych z wdrożeniami, audytem jak i serwisowaniem systemów 
firmy LEGATO zarówno w Polsce jak i innych krajach. W 2003 roku S4E został uznany przez LEGATO Software za najlepszego Partnera  
w regionie Europie Środkowo Wschodniej. 
Oferta LEGATO Software jest bardzo konkurencyjna pod względem wydajnościowym w stosunku do konkurencji.  Cenowo jest droższa od 
Tivoli i porównywalna do Veritas. 
W roku 2004 S4E planuje poszerzyć swoją ofertę handlową o nowe linie produktowe w zakresie backup’u i archiwizacji danych. W 1Q 2004 
roku S4E podpisało kontrakty dystrybucyjne z dostawcą rozwiązań iSCSI – SANRAD oraz z dostawcą tanich macierzy dyskowych JetStor. 
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Wartością dodaną S4E jako dystrybutora z wartością dodaną dla dostawców rozwiązań są następujące elementy działalności Spółki: rozwój  
i wsparcie sprzedaży, budowa i zarządzanie kanałem partnerskim, marketing i PR dla oferty dostawców, analizy rynkowe, zdolność kredytowania 
kanału sprzedaży, zarządzanie logistyką dostaw,  wsparcie techniczne. 
Ponieważ  S4E  nie  prowadzi  sprzedaży  bezpośredniej,  Spółka  kładzie  istotny  nacisk  na  rozwój  kanału  Partnerskiego.  S4E  współpracuje  
z Partnerami (dealerzy i integratorzy), tak aby za ich pośrednictwem być obecnym w każdym regionie geograficznym Polski. Dla partnerów 
handlowych  poprzez  których  S4E  prowadzi  sprzedaż  głównymi  elementami  wartości  dodanej  Spółki  są:  wsparcie  procesu  sprzedaży, 
kredytowanie sprzedaży, dostęp do szerokiej oferty produktów i usług, długoterminowa współpraca z dostawcami, zarządzanie logistyką dostaw, 
wsparcie techniczne i serwis certyfikowanych inżynierów, szeroki wachlarz usług dodatkowych, szkolenia handlowe i techniczne oraz centrum 
testowe i demonstracyjne.
Klientem docelowym produktów i usług oferowanych przez S4E jest praktycznie każda organizacja posiadająca kilka serwerów i co najmniej 
200GB danych. Odbiorcami produktów i  usług S4E S.A. są podmioty z różnych sektorów gospodarki:  przedsiębiorstwa świadczące usługi 
finansowe, reprezentanci przemysłu chemicznego,  przedsiębiorstwa handlowe i  dystrybucyjne,  przedsiębiorstwa energetyczne,  administracja 
centralna i lokalna, przedsiębiorstwa telekomunikacyjne i przemysłowe. Do największych klientów końcowych, którym S4E poprzez Partnerów 
sprzedawało rozwiązania i usługi w 2003 roku należą w poszczególnych sektorach:
- Finanse – Narodowy Bank Polski, Lukas Bank, ABN Amro, WBG;
- Chemia i Farmaceutyka – Pliva Kraków, Novartis, Polfa Rzeszów, AVON, Kosmepol;
- Handel i dystrybucja – MGI Metro;
- Energetyka – ZEC Łódź, ZE Ostrołęka, ZE Rzeszów;
- Administracja – Główny Urząd Statystyczny, Komisja Papierów Wartościowych i Giełd, Ministerstwo Finansów;
- Telekomunikacja i Media – Telekomunikacja Polska S.A., Polkomtel, Onet.pl, Canal+;
- Przemysł – Reemtsma, Stomil Sanok, Philip Morris, Wavin, BRW

Process4E S.A. 
Udział MCI Management S.A. w kapitale zakładowym 66,66%
Faza rozwoju spółki portfelowej Rozwój
Siedziba: ul. Postępu 15, 02-676 Warszawa
NIP: 521-31-04-097
Regon: 016381099
KRS: 0000036406, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XX Wydział 

Gospodarczy KRS 
Zarząd Spółki: Ulrich Kottmann – Prezes Zarządu
Rada Nadzorcza Spółki: Tomasz Czechowicz

Michael Scherrer
Grażyna Leśniak-Łebkowska
Emilian Konarzewski
Zbigniew Filipowicz

Łącząc klasyczne  umiejętności  konsultingowe w zakresie  zarządzania  z  najnowocześniejszymi narzędziami IT,  Process4E świadczy usługi 
doradcze oraz dostarcza rozwiązania w dwóch obszarach biznesu:

1. Zarządzanie Relacjami z Klientami (CRM – Customer Relationship Management)
Process4E oferuje następujące rozwiązania CRM:
- SIEBEL  –  najbardziej  wszechstronny  i  w  pełni  zintegrowany  system  typu  CRM,  przeznaczony  zarówno  dla  średniej  wielkości 

przedsiębiorstw,  jak  i  dużych  międzynarodowych  koncernów.  Aplikacja  wspomaga  procesy  biznesowe  wykorzystując  elektroniczną 
wymianę  danych.  Siebel  jest  systemem  uniwersalnym,  przeznaczonym  do  obsługi  sprzedaży,  marketingu,  serwisu,  call  center  oraz 
zarządzania  rozbudowaną  siecią  partnerów i  handlowców.  Rozwiązanie  w  naturalny  sposób  wykorzystuje  internet  do  automatyzacji 
sprzedaży i obsługi klientów.

- MARKETING.MANAGER 6 – rozwiązanie typu closed loop (zamknięta pętla), wspomagające zarządzanie działalnością marketingową, 
sprzedażą i obsługą posprzedażną. Jego zadaniem jest podnoszenie efektywności w wymienionych obszarach: przez oszczędność kosztów, 
wzrost sprzedaży, wzrost satysfakcji klientów oraz wzrost wartości relacji z klientami. Wysoka funkcjonalność, skalowalność i wydajność 
narzędzi administracyjnych pakietu pozwalają na standaryzację i automatyzację procesów biznesowych, niezależnie od sektora czy modelu 
biznesowego przedsiębiorstwa.

- TETA CRM – umożliwia realizowanie strategii CRM w małych i średnich firmach. Narzędzie zostało stworzone przez programistów 
TETY w technologii .NET i Microsoft SQL Server, zaś biznesową stronę projektu opracowała firma Process4E.

- OKAY CRM –  niezwykle  prosty,  intuicyjny i  czytelny system do zarządzania  relacjami z  klientami.  Korzystania  z  aplikacji  można 
nauczyć się w 30 minut! Narzędzie posiada bogaty wybór funkcji, które z pewnością ułatwią obsługę klientów.

Process4E oferuje następujące usługi w zakresie CRM:
- Audyt CRM
- Analiza przed-wdrożeniowa CRM
- Budowa Strategii CRM (identyfikacja klientów, customer care, programy lojalnościowe)
- Modelowanie Procesów CRM
- Wsparcie w wyborze systemów CRM
- Projektowanie dedykowanych systemów CRM
- Wdrożenia systemów CRM
- Szkolenia CRM
- Deduplikacja i migracja danych do systemów CRM
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2. Zarządzanie Procesami Biznesowymi (BPM – Business Process Management)
Process4E oferuje następujące rozwiązania BPM:

- FileNet Business Process Manager – sprawdzone rozwiązanie zwiększające wydajność i skracające czas realizacji złożonych procesów 
biznesowych. Oparte na standardach, elastyczne i dające się dostosować do potrzeb wielu branż, systemy FileNet pozwalają stworzyć 
indywidualną infrastrukturę wiążącą użytkowników i aplikacje w jeden sprawnie działający organizm firmy. Rozwiązania FileNet – lidera 
rynku zarządzania procesami i obiegiem dokumentów (BPM i DMS) - pozwalają na śledzenie procesów zarówno w czasie rzeczywistym 
jak i analizę danych historycznych.

- Metastorm  e-Work jest otwartą platformą „workflow”, pozwalającą na zbudowanie systemu do zarządzania procesami biznesowymi 
(BPM). e-Work umożliwia szybkie dostosowanie narzędzia informatycznego do potrzeb przedsiębiorstwa, a także automatyzację zadań 
oraz integrację  z istniejącymi systemami i  bazami danych.  Metastorm e-Work pomaga w rozbudowie i  usprawnieniu szerokiej  gamy 
aplikacji i rozwiązań, włączając w to ERP, SCM, CRM, systemy zarządzania obiegiem dokumentów i inne.

- QPR ProcessGuide i ScoreCard – łatwe i elastyczne systemy do modelowania procesów biznesowych oraz budowy Strategicznej Karty 
Wyników. ProcessGuide służy do planowania, dokumentacji  oraz wdrażania nowych i udoskonalonych procesów w firmie. ScoreCard 
natomiast  gromadzi informacje finansowe oraz dane o procesach biznesowych,  a  następnie tworzy jednolity obraz realizacji  strategii 
przedsiębiorstwa, stanowiący podstawę do podejmowania decyzji.

Process4E oferuje następujące usługi w zakresie BPM:
- Identyfikacja i dokumentacja procesów biznesowych
- Mapowanie procesów
- Analiza procesów – symulacje
- Analizy przedwdrożeniowe workflow
- Automatyzacja procesów
- Systemy workflow
- Systemy obiegu dokumentów
- Dane finansowe Process4E przedstawione są w poniższej tabeli.

Tabela 5.5 Przychody i zysk nettoProcess4E SA w latach 2001 – 2003 i w pierwszym kwartale 2004 r. /w tys. PLN/
I Q 2004 2003 2002 2001*

Przychody ze sprzedaży 1 439 2 235 3 538 3 606

Zysk netto (151) 20 350 (79)
Źródło: Emitent
*Pierwszy rok obrotowy Spółki obejmował okres od 01.08.2000 do 31.12.2001

Wszystkie usługi i rozwiązania Process4E cechują się wysoką elastycznością i mogą zostać dostosowane do indywidualnych wymagań klienta. 
Oferta firmy kierowana jest głównie do dużych i średnich firm, niemniej jednak firma posiada również przystępne cenowo rozwiązania dla 
mniejszych przedsiębiorstw. 
W 2004 roku Process4E S.A. rozpoczyna sprzedaż nowych rozwiązań CRM takich jak Siebel, marketing.manager, TETA CRM oraz OKAY 
CRM. Przychody z tej działalności mają stanowić ponad 70% przychodów firmy. W pozostałej działalności spółka skupi się na rozwoju portfela 
usług  i  rozwiązań  z  zakresu  zarządzania  procesami  biznesowymi  (BPM).  W tym  celu  firma  podpisała  w  ostatnim  czasie  szereg  umów 
partnerskich.

Travelplanet.pl S.A. 
Udział MCI Management S.A. w kapitale zakładowym 69,47%
Faza rozwoju spółki portfelowej Rozwój
Siedziba: ul. Świdnicka 13, 50-066 Wrocław
NIP: 897-16-52-554
Regon: 932281575
KRS: 0000055057, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VI 

Gospodarczy KRS
Zarząd Spółki: Piotr Multan – Prezes Zarządu

Tomasz Moroz – Wiceprezes Zarządu
Rada Nadzorcza Spółki: Tomasz Czechowicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Jerzy Rutkowski – Członek Rady Nadzorczej
Andrzej Sobol – Członek Rady Nadzorczej
Jacek Ciesielski – Członek Rady Nadzorczej
Konrad Łapiński – Członek Rady Nadzorczej

Travelplanet.pl  SA jest  największym  w Polsce  internetowym  biurem  podróży,  świadczącym  swoje  usługi  poprzez  internet  i  call  center. 
Podstawowa działalność firmy polega na dystrybucji  zagranicznych ofert  turystycznych.  Spółka konsoliduje  oferty  około 30 największych 
touroperatorów działających na polskim rynku i sprzedaje je w jednym miejscu pod jedną marką. Travelplanet.pl pełni funkcje multiagenta, który 
za  pomocą  bezpośrednich  kanałów  sprzedaży  dociera  do  klientów  detalicznych  i  klientów  instytucjonalnych.  Misją  Travelplanet.pl  jest 
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osiągniecie statusu wiodącego podmiotu w branży usług turystycznych na rynkach Europy Środkowo Wschodniej wyróżniającego się wysoką 
jakością i obsługującego klientów indywidualnych i przedsiębiorstwa za pośrednictwem kanałów bezpośrednich.

Travelplanet.pl wyróżnia w swojej ofercie następujące grupy produktów:
- Pakiety turystyczne – wycieczki lotnicze, wycieczki z dojazdem własnym, wycieczki autokarowe;
- Bilety lotnicze – krajowe i zagraniczne, na większość liczących się linii lotniczych świata sprzedawane pod marką Aero.pl;
- Turystyczne bony - TravelPass Polska; 
- Zindywidualizowane wyjazdy grupowe i konferencyjne dla klientów instytucjonalnych;
- Ubezpieczenia turystyczne;
- Product placement usług komplementarnych w stosunku do pakietów turystycznych;
- Usługi w zakresie reklamy internetowej.
Spółka  Travelplanet.pl  jako  agent  turystyczny,  podpisała  umowy  z  około  trzydziestoma  największymi,  renomowanymi  biurami  podróży 
działającymi  na  polskim  rynku  wyjazdów  zagranicznych,  których  łączna  oferta  obejmuje  ponad  80%  całościowej  oferty  wyjazdów 
zorganizowanych. Przychód Spółki ze sprzedaży pakietów turystycznych pochodzi z prowizji, która jest indywidualnie negocjowana z każdym 
z touroperatorem a średnia jej wartość przekracza 10%. Podstawowy produkt spółki, pakiety turystyczne można podzielić na kategorie związane 
ze  sposobem zakupu,  wykorzystania,  jak również terminem realizacji.  Spółka oferując  produkt  masowy, w postaci  czarterowych pakietów 
turystycznych  koncentruje  się  na  najbardziej  poszukiwanych  ofertach  wyjazdów  w  Basen  Morza  Śródziemnego  i  ofertach  last  minute. 
Travelplanet.pl S.A. jest  jednak w stanie zaoferować swoim klientom indywidualnym i instytucjonalnym wyjazd w dowolną cześć świata  
w oparciu o zindywidualizowaną specyfikację produktu.
Bilety lotnicze Travelplanet.pl sprzedaje poprzez zakupiony przez siebie serwis Aero.pl, który zachowując swoją markę całkowicie przejął ten 
obszar działalności Spółki.  Pozwala to na efektywną specjalizację w ramach Travelplanet.pl S.A. oraz rozwój w stale powiększającym się 
segmencie  rynkowym.  Docelowo  począwszy  od  2005  roku,  przychody  ze  sprzedaży  biletów  lotniczych  mają  stanowić  15%  wszystkich 
przychodów Spółki i funkcjonować jako produkt komplementarny w stosunku do podstawowych pakietów turystycznych. 
Kolejnym produktem sprzedawanym pod osobną marką są bony turystyczne TravelPass Polska, które stanowią kontynuację i rozwój strategii 
dystrybucji i sprzedaży, oferowanych już od początku istnienia Spółki kuponów wakacyjnych. Bony turystyczne stanowią środek płatniczy za 
cała  ofertę  Travelplanet.pl  S.A.  Rynkiem  podstawowym,  zainteresowanym  zakupem  bonów  są  głównie  kliencie  instytucjonalni,  którzy 
wykorzystują te bony turystyczne do premiowania swoich kontrahentów i pracowników. Dla Spółki stanowi to bardzo tani sposób pozyskania 
średniookresowych zasobów finansowych, dzięki którym może finansować swój rozwój i inwestycje. Atrakcyjną cechą tego produktu jest jego 
wpływ na cash flow, gdyż wpływ gotówki do Spółki następuje natychmiast po dokonaniu zakupu przez klienta, natomiast realizacja kuponu 
może nastąpić w ciągu dwóch lat. Travelplanet.pl S.A. zdecydowało się na wydzielenie sprzedaży bonów turystycznych pod osobną marka w 
celu podniesienia efektywności i zwiększenia obrotów. Koncentracja i budowa osobnego centrum sprzedażowego ma za zadanie podniesienie 
jakości i profesjonalizmu świadczonych usług w tym obszarze.
Wyjazdy grupowe i konferencyjne to kolejny produkt przygotowanych głównie pod kątem klientów instytucjonalnych. Dzięki posiadanemu 
doświadczeniu i  kontaktom w branży Travelplanet.pl  oferuje swoim odbiorcom najwyższej  jakości  produkt,  dopasowany ściśle do potrzeb 
klienta. W strukturze organizacyjnej Spółki zostały wydzielone zasoby przeznaczone na realizację tej kategorii produktów, co zapewnia sprawną 
obsługę pozyskanych klientów na ten rodzaj usługi.
Travelplanet.pl  SA uzyskuje  także  przychody  ze  sprzedaży  reklamy  i  product  placement  na  stronie  www.  Podstawowym  założeniem  
w przypadku product placement jest dostarczenie użytkownikom serwisu informacji o usługach i produktach komplementarnych w stosunku do 
wyjazdów urlopowych. Pozwoliło to na budowę zróżnicowanego portfolio prezentacji partnerów biznesowych, stale obecnych na serwisie. Obok 
korzyści dla klienta i wzbogacenia serwisu, daje to Spółce przychody, a z uwagi na długie terminy umów pozwala na oszacowanie poziomu 
stałych przychodów na następne 12 miesięcy. Bazując na informacjach udzielanych przez użytkowników serwisu w trakcie logowania można 
stwierdzić,  że  Travelplanet.pl  posiada bardzo atrakcyjną grupę docelową,  co oprócz działalności  podstawowej  może być także znakomicie 
wykorzystane w działaniach reklamowych. Większość użytkowników serwisu Travelplanet.pl to osoby młode i w średnim wieku, między 20 
a 50 rokiem życia, wykształcone, zarabiające znacznie powyżej średniej i mieszkające w dużych aglomeracjach miejskich. Spółka nawiązała 
trwałe  kontakty z  domami mediowymi i  agencjami interaktywnymi,  co zaowocowało bardzo wysokim poziomem zleceń reklamowych od 
klientów, którzy uznali grupę odbiorców Travelplanet.pl za bardzo atrakcyjną dla swoich produktów.
Zamiarem Travelplanet.pl jest wykorzystywanie do sprzedaży produktów turystycznych nowoczesnych kanałów dystrybucji. W chwili obecnej 
Travelplanet.pl korzysta z dwóch komplementarnych kanałów – internetu i telefonu. Serwis internetowy oraz wszystkie działania promocyjne 
prowadzone za pośrednictwem internetu mają za zadanie zainteresować potencjalnych klientów i ułatwić im wybór oferty turystycznej. Spółka 
dąży do automatyzacji procesu prezentacji, aktualizacji i sprzedaży wyjazdów zagranicznych przez internet, tak aby wszystkie czynności mogły 
zostać  dokonane przez klientów online.  Jednak z  uwagi  na brak standaryzacji  i  unifikacji  zarówno w obszarze systemów rezerwacyjnych 
touroperatorów, jak i zbytniej złożoności produktu, internet pełni jeszcze przede wszystkim funkcję informacyjno-promocyjną. Spółka w celu 
optymalizacji  procesu  sprzedaży  stworzyła  profesjonalne  Call  Center,  którego  podstawowym zadaniem jest  obsługa  transakcji  sprzedaży  
i weryfikacja poprawności dokonywanych rezerwacji. Dzięki pozyskaniu doświadczonego personelu, Travelplanet.pl S.A. stworzyło najbardziej 
profesjonalne i kompetentne Call Center w polskim przemyśle turystyki wyjazdowej. Kanał telefoniczny uniezależnia Spółkę od trendów na 
rynku internetowym, gdyż może funkcjonować autonomicznie. Tym samym rozszerza się grupa potencjalnych klientów Spółki również o osoby, 
które z internetu nie korzystają lub mają do niego utrudniony dostęp. Pozwala to również na szereg działań promocyjnych i sprzedażowych 
prowadzonych za pomocą telefonu, co przy nadal niskim poziomie penetracji internetu umożliwia przyśpieszenie wzrostu Spółki. Idąc śladem 
największych  internetowych  biur  podróży  na  świecie  Spółka  zdecydowała  się  na  rozwój  tych  komplementarnych  kanałów sprzedaży,  co 
umożliwiło jej zajęcie pozycji lidera i osiągnięcie przewagi konkurencyjnej względem podmiotów działających na polskim rynku.
Travelplanet.pl S.A. stale dostosowuje swój model i kanały sprzedaży do potrzeb rynkowych, dlatego rozważane są różne projekty w zakresie 
nowych kanałów promocji i sprzedaży. Obok idei stworzenia sieci franchisingowej Spółka rozważa alians strategiczny w ramach utworzenia 
wyspecjalizowanego kanału telewizyjnego. Te działania są jednak brane pod uwage po roku 2005.
Obecny rozwój Travelplanet.pl w zakresie kanałów dystrybucji i promocji następuje w dwóch kierunkach. Spółka zawarła umowę z jednym 
z wiodących portali horyzontalnych – Wirtualną Polską, któremu został umożliwiony dostęp do zasobów produktowych Travelplanet.pl. Portal 
www.wp.pl prowadzi prezentację oferty turystycznej Spółki, otrzymując z tego tytułu część prowizji Travelplanet.pl. Cała obsługa klienta ma 
miejsce w Travelplanet.pl. Dzięki potencjałowi marketingowemu partnera współpraca ta stanowi obecnie znaczące źródło przychodów Spółki, 
ponieważ umożliwia dotarcie z własną ofertą do masowego rynku po relatywnie niskim koszcie. Współpraca opierająca się na tych zasadach 
została  rozpoczęta  na  początku  września  2002  roku.  Poza  Wirtualną  Polską  spółka  zawiera  umowy o  współpracy  również  z  mniejszymi 
serwisami internetowymi, które dysponują atrakcyjną i lojalną bazą klientów z punktu widzenia Spółki. Współpraca ta polega na prezentowaniu 
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oferty Spółki przez te serwisy i podziale przychodów w oparciu o model „profit sharing” z faktycznie zrealizowanej przez nie sprzedaży. Dla 
Spółki jest to rozwiązanie bardzo korzystne, ponieważ wiąże się jedynie z ponoszeniem kosztów zmiennych dopiero w momencie dojścia do 
skutku  transakcji  kupna.  Do  tej  pory  Spółka  podpisała  umowy  z  Merlin.pl,  PanoramaFirm.pl,  Naszemiasto.pl,  Hoga.pl,  O2.pl,  Gery.pl, 
Skionline.pl i znajduje się w fazie negocjowania z kolejnymi serwisami zainteresowanymi taką współpracą.
Spółka nieustannie monitoruje rynek swoich usług i  dostosowuje swoje działania do jego zmian.  Takie zmiany dostosowujące początkowe 
założenia dotyczące strategii rozwoju Spółki, która powstała pod koniec 2000 roku, były dokonane w roku 2003. Zaowocowało to znacznym 
zwiększeniem efektywności Spółki oraz ewolucją modelu biznesowego do postaci, która najbardziej odpowiada warunkom rynkowym. Spółka 
wyszła już z fazy start-up i obecnie weszła w fazę ekspansji rynkowej, a tym samym pozbyła się już ryzyk charakterystycznych dla nowo 
tworzonych podmiotów – ustalił się jasny, racjonalny i sprawdzony model biznesowy. Zarząd wyznaczył precyzyjnie kierunek dalszego rozwoju, 
a co najważniejsze Spółka realizuje wymierne przychody, które rosną dynamicznie z miesiąca na miesiąc. Pracownicy Spółki posiadają jasną 
wizję Spółki i celów jakie stawia przed nimi Zarząd. Cele te są bezpośrednio związane z modelem biznesowym, który nakierowany został 
głównie na sprzedaż i  to do jak najszerszej grupy odbiorców – oferta Travelplanet.pl SA obejmuje zarówno produkty z górnej półki,  jak  
i wycieczki tańsze oraz niezwykle popularne w Polsce wyjazdy last minute. Do tego wprowadzono do sprzedaży produkty dla firm, co rozszerza 
zakres klientów o atrakcyjną grupę, przynoszącą znaczne dochody przy stosunkowo niewielkich kosztach. 
Travelplanet.pl S.A. rośnie od początku swojego istnienia około 300% rokrocznie. Poza efektywną organizacja i modelem biznesowym duże 
znaczenia ma tutaj segment rynkowy, w jakim działa oraz zmieniające się potrzeby klientów. Spółka działa w najatrakcyjniejszym segmencie 
rynku internetowego, który jako jedyny oparł  się załamaniu w momencie pęknięcia „internetowej bańki mydlanej”. Turystyka w internecie 
generuje ponad 20% światowych przychodów z e-commerce, a największe spółki na tym rynku albo już osiągnęły zyskowność operacyjną, albo 
są tego bliskie. Ponadto rynek turystyki w internecie, pomimo dużej dynamiki wzrostu, jest w Polsce jeszcze nadal słabo rozwinięty - daje to 
Spółce ogromną szansę trwałego umocnienia pozycji lidera, zważywszy, że już obecnie jest najbardziej zaawansowanym podmiotem na tym 
rynku.
W okresie od połowy maja 2001 r., kiedy to serwis Travelplanet.pl pojawił się w sieci, do końca grudnia roku 2001 wartość sprzedaży (obrót) 
produktów turystycznych - wyjazdów turystycznych i biletów lotniczych, przekroczyła 802.000 PLN. Łącznie z usług Travelplanet.pl skorzystały 
w tym okresie 443 osoby. W przekonaniu Zarządu był to bardzo dobry wynik, zważywszy, że 2001 był najgorszym rokiem dla turystyki od wielu 
lat. Rok 2002 przyniósł bardzo dynamiczny wzrost sprzedaży, który spółka zanotowała pomimo stagnacji polskiego rynku turystycznego. W 
2002 r. sprzedaż produktów turystycznych wyniosła 2.848.000 PLN obrotu. Z usług Spółki w tym okresie skorzystało 1580 osób. Porównując 
wyniki  osiągnięte  przez Spółkę w 2003 r.  (9.197.000 PLN obrotu)  wyraźnie  widać bardzo duży wzrost  obrotów na sprzedaży produktów 
turystycznych (323%). Na podkreślenie zasługuje fakt, że w tym samym okresie wzrost przychodów spółki z podstawowej działalności w roku 
2003 wyniósł 312%, zaś w 2002 w stosunku do roku 2001 - 475% i dorównuje wzrostowi obrotów. Tak dobre wyniki wynikają głównie ze 
znacznego zwiększenia rentowności sprzedaży oraz poszerzenia źródeł przychodów. W tabeli 5.6 przedstawiono przychody ze sprzedaży i zysk 
netto Travelplanet.pl uzyskiwane w latach 2001 – 2003.

Tabela 5.6 Dane finansowe Travelplanet.pl SA w latach 2001 – 2003 i w pierwszym kwartale 2004 r./w tys. PLN/
I Q 2004 2003 2002 2001

Obroty* 2 857 9 197 2 848 802

Przychody księgowe ze sprzedaży** 520 1 653 534 220

Zysk netto (219) 11 (957) (1 584)

Źródło: Emitent

*Pozycja obroty przedstawia całkowite obroty ze sprzedaży imprez turystycznych oraz biletów lotniczych.

**Różnica w pozycji przychody księgowe ze sprzedaży w porównaniu do obrotów wynika z faktu, iż przychodem ze sprzedaży imprez turystycznych dla 
Travelplanet.pl jest jedynie marża osiągana na tej sprzedaży. Przychody ze sprzedaży pozostałych usług nie różnią się wartością od obrotów.

Biprogeo S.A. 
Udział MCI Management S.A. w kapitale zakładowym 73,71%
Faza rozwoju spółki portfelowej Restrukturyzacja
Siedziba: ul. Kaszubska 8, 50-214 Wrocław
NIP: 897-10-08-451
Regon: 930488183
KRS: 0000033563, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VI 

Gospodarczy KRS
Zarząd Spółki: Renata Raczyńska – Prezes Zarządu
Rada Nadzorcza Spółki: Tomasz Czuczos  - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Stanisław Kostecki – Zastępca Przewodniczącego 
Józef Woźniak – Członek
Artur Stanejko – Członek
Arkadiusz Mazur - Członek

Firma zajmująca się integracją rozwiązań z zakresu Geograficznych Systemów Informacji (GIS) oraz Systemów Informacji o Terenie (SIP).  
W ofercie Biprogeo znajdują się usługi związane z wyborem i implementacją systemów GIS/SIT i CAD/CAM, specjalistyczny konsulting  
w zakresie stosowanych technologii i szkolenia dotyczące oprogramowania, zagadnień geoinformatycznych oraz usługi pozyskiwania danych 
i tworzenia zasobów numerycznych. 
Biprogeo S.A. oferuje zarówno rozwiązania autorskie jak i produkty renomowanych firm. W ofercie produktowej firmy znajdują się:



Rozdział V · Dane o działalności Emitenta

- CitiView – aplikacja umożliwiająca powiązanie mapy numerycznej i danych z satelitarnego systemu pozycjonowania. Umożliwia śledzenie 
ruchu obiektu wyposażonego w odbiornik GPS na mapie, a także np. na wytyczanie optymalnych tras pomiędzy dwoma punktami (produkt 
autorski Biprogeo S.A.);

- LISTY – system inwentaryzacji i obiegu korespondencji wykonany dla Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (produkt autorski Biprogeo S.A.);
- PlanZAG  1.2  –  umożliwia  zarządzanie  i  prowadzenie  numerycznych  planów  zagospodarowania  przestrzennego,  tworzenie  studiów 

uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  gmin  oraz  opracowań  ekofizjograficznych  oraz  prognoz  skutków 
oddziaływania na środowisko planów miejscowych (produkt autorski Biprogeo S.A.)

- Przekroje 2.0 – inwentaryzacja i automatyczne kreślenie przekroi dolinowych i profili podłużnych cieków. Topograficzna baza obiektów 
hydrotechnicznych. Aplikacja autorska Biprogeo S.A. dedykowana dla Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

- Rozwiązania Bentley Systems, w tym MicroStation V8 narzędzie do tworzenia projektów w technologii parametrycznych modeli 3D, MS 
Geographics, MS PowerMap, MS InRoads;

- Rozwiązania Oracle i Microsoft
Biprogeo  działa  przede  wszystkim  na  rynkach:  administracji  państwowej  i  samorządowej,  instytucji  branżowych  (  zasoby  wodne,  parki 
narodowe) oraz przedsiębiorstw przemysłowych.
Wśród odbiorców Biprogeo S.A. znajdują się:
- Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego;
- Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego;
- Wielkopolski Park Narodowy ;
- Urząd Dzielnicy Mokotów Miasta Stołecznego Warszawy;
- Urząd Miasta Tarnowa;
- Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu;
- Kopalnia Węgla Brunatnego Turów
 
W tabeli 5.7 przedstawiono podstawowe dane finansowe Biprogeo w latach 2001 – 2003 i w pierwszym kwartale 2004 r.

Tabela 5.7 Dane finansowe Biprogeo SA w latach 2001 – 2003 i w pierwszym kwartale 2004 r./w tys. PLN/
I Q 2004 2003 2002 2001

Przychody ze sprzedaży 275 1 293 3 302 3 272

Zysk netto 13 (268) (324) (2 299)

Źródło: Emitent

Geo Technologies Sp. z o.o
Udział MCI Management S.A. w kapitale zakładowym 75,00%
Faza rozwoju spółki portfelowej Start up
Siedziba: Rynek 48, 50-116 Wrocław
NIP: 898-20-06-415
Regon: 932835855
KRS: 0000136886, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy 

KRS
Zarząd Spółki: Bernard Bohdanowicz – Prezes Zarządu

Michał Hermanowski – Wiceprezes Zarządu
Anna Suszyńska – Członek Zarządu

Rada Nadzorcza Spółki: Tomasz Czechowicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Stanisław Kostecki – Członek Rady Nadzorczej
Tomasz Czuczos – Członek Rady Nadzorczej

Firma  GeoTechnologies  jest  producentem  oprogramowania  dla  organów  administracji  samorządowej  (głównie  na  szczeblu  miast/gmin  
i  powiatów),  w wydziałach związanych z  GIS/SIT,  oraz  dla  wszystkich innych  podmiotów gospodarczych  potrzebujących  wykorzystania  
i usprawnienia przepływu tego typu informacji. W szczególności, oznacza to m.in. aplikacje związane z prowadzeniem katastru nieruchomości 
oraz prowadzeniem planów zagospodarowania przestrzennego.
Opracowane przez firmę systemy bazują na uznanej jakości rozwiązaniach informatycznych (Oracle), zapewniając zgodność ze światowymi 
standardami oprogramowania CAD/GIS (Autodesk, Bentley, ESRI). 

Implementowane przez GeoTechnologies aplikacje dają możliwość łatwego gromadzenia, aktualizacji i archiwizacji danych. Umożliwiają także 
wykonywanie  zaawansowanych  analiz  i  raportów,  a  przede  wszystkim  zapewniają  spójność  i  otwartą  strukturę  baz  danych,  gwarantując 
jednocześnie  właściwą ich ochronę oraz ściśle  określony dostęp do jej  zasobów. W swojej  działalności  firma oprócz sprzedaży gotowego 
produktu, po poznaniu potrzeb klienta oraz dzięki bezpośredniej z nim współpracy, tworzy modyfikacje produktowe, ściśle dopasowane do 
potrzeb odbiorcy. Oferowane przez GeoTechnologies usługi mają charakter kompleksowy, firma zapewnia stały nadzór autorski nad projektem 
(zarówno w czasie wdrożenia  jak i  po jego zakończeniu),  konwersję danych i  szkolenia.   Jest  bardzo ważne ze  względu na okres  bardzo 
intensywnych zmian w domenie działania klientów Spółki, wynikających z jednej strony ze zmian przepisów (wejście do UE), a z drugiej – 
rozwojem  technologicznym.  Misją  GeoTechnologies  jest  znalezienie  i zaproponowanie  optymalnego  rozwiązania  informatycznego 
wypracowanego ściśle we współpracy z klientem.
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W roku 2003 zarząd spółki podjął działania związane z rozwojem systemu ewidencji gruntów i budynków Oskar, tworząc i promując nową 
wersję Oskar3.0. W trzecim kwartale ubiegłego roku spółka stworzyła także nowe aplikacje (PlanGT, InfoGT, RejestrGT) i poszerzyła obszar 
działań sprzedażowych o urzędy miast i gmin.
Firma została powołana pod koniec roku 2002 i do tej pory zamknęła tylko jeden pełny rok obrotowy. Dane finansowe firmy przedstawiono 
w tabeli 5.8. Dane za rok 2002 dotyczą jedynie dwóch miesięcy działalności. 

Tabela 5.8 Dane finansowe GeoTechnologies Sp. z o.o. w okresie X.2002 – III. 2004 /w tys. PLN/
I Q 2004 2003 2002

Przychody ze sprzedaży 176 1 537 476

Zysk netto (106) 81 134

Źródło: Emitent

Wśród odbiorców GeoTechnologies Sp. z o.o. znajdują się urzędy miast i gmin oraz przedsiębiorstwa samorządowe, w tym:
- Kancelaria Senatu RP
- Urząd Dzielnicy Mokotów m. Stołecznego Warszawy;
- Urząd Miasta w Tarnowie; 
- Urząd Miasta w Suwałkach;
- Urząd Miasta w Lubinie;
- Urząd Miasta i Gminy w Wołowie
- Urząd Miasta i Gminy w Strzegomiu

- Starostwo Powiatowe w Górze;
- Starostwo Powiatowe w Trzebnicy;
- Starostwo Powiatowe w Jaworze;
- Starostwo Powiatowe w Miliczu;
- Starostwo Powiatowe w Wołowie;
- Starostwo Powiatowe w Świdnicy;
- Starostwo Powiatowe w Lubinie
- Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu;

Priorytety spółki w roku 2004 to wdrożenie systemu Oskar w kolejnych powiatach na terenie Dolnego Śląska, sprzedaż oprogramowania dla 
około 15% urzędów miast i  gmin w południowo – zachodniej  Polsce, oraz stworzenie i  wdrożenie w wybranych starostwach powiatowych 
systemu do zarządzania mapami sieci uzbrojenia technicznego.

One–2–One Sp. z o.o
Udział MCI Management S.A. w kapitale zakładowym 50,85%
Faza rozwoju spółki portfelowej Rozwój
Siedziba: ul. Jarochowskiego 8/4, 60-235 Poznań
NIP: 779-215-23-20
Regon: 634196995
KRS: 0000013175 Sąd Rejonowy w Poznaniu, Wydział XXI Gospodarczy KRS
Zarząd Spółki: Tomasz Długiewicz – Prezes Zarządu

Piotr Dzięcioł - Wiceprezes
Rada Nadzorcza Spółki: Piotr Długiewicz - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Tomasz Czechowicz - Członek Rady Nadzorczej
Paula Wąsowska - Członek Rady Nadzorczej

One–2–One  jest  integratorem  rozwiązań  mobilnych,  którego  misją  jest  dostarczanie  klientom  wysokiej  jakości  usług  wykorzystujących 
technologie  mobilne  w  obszarze  marketingu  precyzyjnego.  W  ofercie  One–2–One  znajdują  się  rozwiązania  z  zakresu  komunikacji 
bezprzewodowej, ułatwiające komunikację z wykorzystaniem urządzeń przenośnych. Z usług firmy korzysta ponad 80 stacji radiowych, 20 
redakcji prasowych, wiele klubów sportowych, firm fonograficznych oraz serwisów internetowych.
Spółka współpracuje z
- Operatorami GSM: Era, Idea, Polkomtel
- wydawnictwami i grupami mediowymi: Agora, Wprost, PassaurPresse, Radio Eska, Radio Plus;
- Portalami internetowymi: Onet.pl , Bankier.pl.

W tabeli 5.9. przedstawiono dane finansowe One–2–One za lata 2001 – 2003 i w pierwszym kwartale 2004 r.
Tabela 5.9 Dane finansowe One–2–One Sp. z o.o .w latach 2001 – 2003 i w pierwszym kwartale 2004 r. /w tys. PLN/

I Q 2004 2003 2002 2001

Przychody ze sprzedaży 720 2 762 777 214

Zysk netto 8 11 (282) (40)
Źródło: Emitent

Należy zwrócić uwagę, że MCI Management S.A. dokonał inwestycji w One–2–One w kwietniu roku 2002, a w roku 2003 objął udziały  
w podwyższonym kapitale zakładowym.

Bankier.pl S.A. 
Udział MCI Management S.A. w kapitale zakładowym: 38,36%
Faza rozwoju spółki portfelowej Rozwój 
Siedziba: ul. Świdnicka 13, 50-066 Wrocław
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NIP: 897-16-29-360
Regon: 932143650
KRS: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy KRS
Zarząd Spółki: Artur Listwan – Prezes Zarządu

Piotr Wąsowski - Członek Zarządu

Rada Nadzorcza Spółki: Jens Spyrka – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Tomasz Czechowicz – Członek Rady Nadzorczej 
Janusz Żebrowski – Członek Rady Nadzorczej 

Portal finansowy oferujący klientom indywidualnymi i biznesowym produkty oraz usługi za pośrednictwem Internetu. Bankier.pl wykorzystuje 
innowacyjne technologie komunikacyjne i pozycję na rynku informacji gospodarczo- finansowych w celu wsparcia działań marketingowych 
i sprzedażowych instytucji finansowych. Buduje opinię  niezależnego, wiarygodnego doradcy i brokera usług finansowych. Działa przy pomocy 
zindywidualizowanych  oraz  personalizowanych  narzędzi  komunikacji  bezpośredniej  z  użytkownikiem  a  także  wspiera  sektor  finansowy  
w  budowaniu  trwałych  relacji  z  klientami.  Przychody  Bankier.pl  uzyskuje  z  dystrybucji  produktów  finansowych  oraz  reklamy.  Do 
najważniejszych partnerów biznesowych firmy należą: Reuters, WGPW, Infor, BRE Bank, Profit, BusinessWeek Polska, Saxo Bank, PAI, ISB, 
IAR.

Tabela 5.10 Dane finansowe Bankier.pl S.A. w latach 2001 – 2003 i w pierwszym kwartale 2004 r. /w tys. PLN/
I Q 2004 2003 2002 2001

Przychody ze sprzedaży 543 2 000 1 638 2 222

Zysk netto 27 (980) (2 904) (3 299)

Źródło: Emitent

Do głównych odbiorców usług Bankier.pl S.A. należą: BRE BANK S.A. ,PKO BP S.A., Telekomunikacja Polska S.A., Ad.net S.A., Qnet S.A.,  
DM BZ WBK S.A., Raiffeisen Bank Polska S.A., Volkswagen Bank Polska S.A., Deutsche Bank PBC S.A, LUKAS Bank S.A., GE Bank 
Mieszkaniowy  S.A.,  ING  Nationale-Nederlanden  Polska  PTE  S.A.,  Inteligo  Financial  Services  S.A.,  SEB  Towarzystwo  Funduszy 
Inwestycyjnych S.A. 
Należy podkreślić, że portal ma jedną z najsilniejszych pozycji na swoim rynku działalności, posiada silną i rozpoznawalną markę oraz wysoko 
rozwiniętą  współpracę  z  dostawcami  usług  finansowych i  mediami.  Technologiczne  zaplecze  spółki  pozwala  firmie  zaproponować  swoim 
użytkownikom unikalne rozwiązania i narzędzia wyszukiwania informacji, co niewątpliwie umacnia pozycję firmy na rynku portali finansowych 
w Polsce.
Portal dociera miesięcznie do ponad 200 tys. użytkowników o bardzo wyspecjalizowanym profilu (kadra zarządzająca, specjaliści, inwestorzy 
giełdowi  i  pracownicy  sektora  bankowo-finansowego).  W  2003r.  oglądalność  portalu  wzrosła  o  150%,  a  ilość  sprzedanych  produktów 
finansowych 500%. W ostatnim kwartale 2003 spółka osiągnęła dodatni wynik EBIDA, a w pierwszym kwartale 2004 zysk netto.

Iplay.pl Sp. z o.o.
Udział MCI Management S.A. w kapitale zakładowym 56,00%
Faza rozwoju spółki portfelowej Start up
Siedziba: Rynek 48, 50-116 Wrocław
NIP: 897-16-91-910
Regon: 932959876
KRS: 0000184180, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VI 

Gospodarczy KRS
Zarząd Spółki: Tomasz Szladowski – Prezes Zarządu
Rada Nadzorcza Spółki: Piotr Długiewicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Tomasz Czechowicz – Członek Rady Nadzorczej
Bogdan Wiśniewski– Członek Rady Nadzorczej

Muzyczny portal odsłuchowy, uzyskujący przychody ze sprzedaży muzyki w postaci elektronicznej poprzez Internet. Spółka Iplay.pl została 
założona 31 grudnia 2003 roku. Portal współdziała z wytwórniami płytowymi, a jego odbiorcami są klienci indywidualni. Dostawcami Iplay.pl 
Sp. z o.o. są wytwórnie płytowe polskie i zagraniczne: Pomaton EMI, Sp Records, Tsunami Music, Sublime Exile, Indies Records, Luna Music. 
Firma w segmencie rynku związanym z odsłuchiwaniem i ściąganiem utworów muzycznych poprzez Internet nie ma w Polsce konkurentów. 
Zajęcie przez tę spółkę pozycji pierwszego podmiotu na rynku oznacza duże prawdopodobieństwo osiągnięcia przez nią pozycji lidera tego 
segmentu działalności w przyszłości.

Na przełomie II i III kw. 2004 roku spółka uruchomi nową wersję serwisu.
Nowy serwis umożliwi użytkownikom nie tylko odsłuchiwanie utworów, ale także ich zapis na dysk jak również nagrywanie utworów na płyty 
audio i urządzenia przenośne.

Podpisano już nowe umowy umożliwiające sprzedaż utworów kilkudziesięciu wytwórni płytowych z Polski i z zagranicy. Użytkownicy będą 
mieli możliwość zakupu znacznie większej liczby utworów, nie tylko z Polski, ale również m.in. ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii,  
Szwecji, Francji, Belgii, Hiszpanii, Danii, Niemiec, Australii i Włoch.
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Utwory, które zostaną udostępnione w nowym serwisie Iplay.pl są w formacie wma - zabezpieczone przy wykorzystaniu technologii Microsoft 
Digital Rights Management, która skutecznie chroni utwory przed nielegalnym i nieautoryzowanym kopiowaniem.
Serwis jest notowany na liście międzynarodowej organizacji pro-music.org promującej legalne muzyczne serwisy internetowe.
Spółka Iplay została założona 31 grudnia 2003 roku. 

Poniżej przedstawiono dane finansowe za pierwszy kwartał roku bieżącego.
Tabela 5.11 Dane finansowe Iplay.pl Sp. z o.o. w pierwszym kwartale 2004 r. /w tys. PLN/

I Q 2004

Przychody ze sprzedaży 0,17

Zysk netto (24)
Źródło: Emitent

Centrum Komputerowe Adax Sp. z o.o.
Udział MCI Management S.A. w kapitale zakładowym 66,36%
Faza rozwoju spółki portfelowej Restrukturyzacja
Siedziba: ul. Oławska 1, 50-123 Wrocław
NIP: 898-00-23-148
Regon: 930223964
KRS: 0000014260, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy 

KRS
Zarząd Spółki: Arkadiusz Mazur – Prezes Zarządu

Udziały w CK Adax Sp. z o.o. Emitent nabył 30 kwietnia 2004 roku.
Firma ta jest resellerem sprzętu i akcesoriów komputerowych, posiada 11-sto letnie doświadczenie w branży komputerowej prowadząc sklep 
Adaxland we Wrocławiu..  Zamiarem Emitenta  jest  przeprowadzenie restrukturyzacji  oraz  rozwój w ramach struktur CK Adax działalności 
e-commerce związanej z dystrybucją sprzętu komputerowego.

Tabela 5.252 Dane finansowe CK Adax Sp. z o.o.. w okresie 1.04.2001 – 31.03.2004 /w tys. PLN/
2004/2003 2003/2002 2002/2001

Przychody ze sprzedaży 6 737 8 803 10 698

Zysk netto (289) 11 (6)
Źródło: Emitent Rok obrotowy spółki trwa od 1 kwietnia do 31 marca.

Technopolis Sp. z o.o. w organizacji
Udział MCI Management S.A. w kapitale zakładowym 96,00%
Faza rozwoju spółki portfelowej Start up
Siedziba: 50 – 011 Wrocław, ul. Kościuszki 33/4
NIP: Nie posiada
Regon:
KRS: W trakcie rejestracji przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, 

Wydział VI Gospodarczy KRS
Zarząd Spółki: Andrzej  Lis – Prezes Zarządu
Rada Nadzorcza Spółki: Tomasz Czechowicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Edward Koziarzewski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Tomasz Czuczos – Członek Rady Nadzorczej.

Technopolis sp. z o.o. ma prowadzić działalność w zakresie kontynuowania restrukturyzacji JTT Computer S.A. w upadłości. Celem spółki jest 
odkupienie  przedsiębiorstwa  JTT Computer  S.A.  od  syndyka  masy  upadłości,  a  następnie  podjęcie  działań  naprawczych  niezbędnych  do 
optymalnego wykorzystania kupionego majątku, w szczególności urządzenie parku technologicznego z wykorzystaniem nabytych składników 
majątku.  Technopolis  sp.  z  o.o.  jest  podmiotem w organizacji  i  nie  rozpoczęła  jeszcze  działalności  gospodarczej,  a  w  szczególności  nie 
zanotowała jeszcze żadnych przychodów ze sprzedaży.

PWM – Portal Wykup Menadżerski S.A.  w 
organizacji
Udział MCI Management S.A. w kapitale 
zakładowym

80,00%

Faza rozwoju spółki portfelowej Start up
Siedziba: 00 – 675 Warszawa, ul. Koszykowa 54
NIP: Nie posiada
Regon: 015738174
KRS: W trakcie rejestracji przez Sąd Rejonowy w Warszawie
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Zarząd Spółki: Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu
Rada Nadzorcza Spółki: Tomasz Czuczos – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Andrzej Chajec – Członek Rady Nadzorczej
Przemysław Borzestowski – Członek Rady Nadzorczej.

PWM – Portal Wykup Menadżerski S.A. ma prowadzić działalność w zakresie kontynuowania działalności portalu internetowego Wirtualna 
Polska S.A. w upadłości. Celem spółki jest odkupienie przedsiębiorstwa Wirtualna Polska S.A. od syndyka masy upadłości, a następnie podjęcie 
działań naprawczych niezbędnych do kontynuacji działalności portalu i jego dalszego rozwoju. Spółka złożyła już syndykowi ofertę na nabycie 
przedsiębiorstwa Wirtualna Polska S.A. w upadłości.
Spółka nie podjęła jeszcze działalności gospodarczej, a w szczególności nie zanotowała jeszcze żadnych przychodów ze sprzedaży.”

V.2 OTOCZENIE, W JAKIM PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ EMITENT

V.2.1 PODSTAWOWE POJĘCIA I DEFINICJE 

MCI Management S.A. jest funduszem venture capital inwestującym w przedsięwzięcia gospodarcze z sektora zaawansowanych technologii 
informatycznych.
Oprócz  funduszy  venture  capital  na  rynku  kapitałowym  działają  inne  podmioty  zajmujące  się  dokonywaniem  inwestycji  w  podmioty 
gospodarcze.  Możemy je  podzielić  na  kilka  grup,  należy  jednak  pamiętać,  że  wskazane  podziały  są  dość  płynne  i  podmioty  dokonujące 
inwestycji często działają na pograniczu wskazanych podziałów lub przechodzą z jednej grupy do drugiej.
Podstawowymi rodzajami podmiotów jakie można wyróżnić na rynku funduszy inwestycyjnych oraz sposobów finansowania kapitałowego 
przedsięwzięć gospodarczych są:
Inkubatory inwestycyjne – podmioty dostarczające kapitału i wspierające przedsięwzięcia w bardzo wczesnej fazie rozwoju, nawet na etapie idei.  
Działalność  ta  wiąże  się  z  bardzo  dużym  poziomem  akceptacji  ryzyka  inwestycyjnego  i wymaga  wysokich  kompetencji  sektorowych 
umożliwiających wsparcie przedsięwzięcia przy przejściu z etapu idei do jego realizacji.
Venture capital – to forma finansowania projektów inwestycyjnych, znajdujących się w fazie start-up lub wczesnego rozwoju, w sektorach  
o podwyższonym ryzyku inwestycyjnym. Fundusze venture capital działają w dwóch formach: bądź są to zamknięte niepubliczne fundusze, 
zawiązane na z góry oznaczony czas, działające w celu zmaksymalizowania powierzonych im przez inwestorów środków, bądź funkcjonują jako 
spółki publiczne, inwestując środki pozyskane z emisji akcji na giełdzie. Podstawowymi działaniami funduszy venture capital jest dostarczenie 
kapitału, know-how, kompetencji i relacji w celu stworzenia i wspierania tworzenia, rozwoju i restrukturyzacji przedsięwzięć gospodarczych.
Private equity – forma finansowania działalności gospodarczej ze źródeł niepublicznych, różniąca się od venture capital głównie fazą inwestycji, 
a co za tym idzie poziomem podejmowanego ryzyka. Fundusze private equity inwestują w spółki w fazie rozwoju i ekspansji, najczęściej gdy 
spółka posiada już pewną ugruntowaną pozycję rynkową i sprawdzony model biznesowy. Podejmowane ryzyko jest niższe niż w przypadku 
venture capital, ale jednocześnie niższe są oczekiwane zwroty z inwestycji. Konsekwencją późniejszej fazy inwestowania są również wyższe 
średnie wartości inwestycji. Fundusze private equity są naturalnymi partnerami dla venture capital przy drugich rundach finansowania.
Corporate ventures - odnosi się do funduszy inwestowanych przez wielkie korporacje posiadające wolne środki finansowe, które są inwestowane 
w innowacyjne i często komplementarne działalności w stosunku do podstawowej działalności spółki finansującej.
MBO / MBI / LBO – forma finansowania przejęcia przedsiębiorstwa lub jego części przez grupę menedżerów, bądź z wewnątrz firmy (MBO), 
bądź z zewnątrz (MBI), ze wsparciem środkami zewnętrznymi. Często transakcje MBO / MBI wiążą się z potrzebą restrukturyzacji działalności, 
w związku z tym obarczone są dość dużym ryzykiem. Są to również najczęściej  duże transakcje. W statystykach rynków inwestycyjnych  
w krajach rozwiniętych są grupą transakcji o największej łącznej wartości.
Mezzanine Finance  – sposób finansowania projektów inwestycyjnych, stanowiący formę pośrednią między finansowaniem długiem i poprzez 
objęcie  kapitału.  Występuje  najczęściej  w  formie  pożyczki  o  gwarantowanej  stopie  zwrotu  i  mającej  pierwszeństwo  przez  kapitałem  
w przypadku niepowodzenia przedsięwzięcia, a jednocześnie daje najczęściej prawa korporacyjne porównywalne do tych, jakie mają posiadacze 
kapitału spółki. Często mezzanine finance połączone jest z opcją konwersji na kapitał spółki, po spełnieniu określonych warunków.
Pre-IPO finance – to forma finansowania przedsiębiorstw planujących debiut na rynku publicznym. Celem takiego posunięcia jest ewentualna 
poprawa wyników finansowych lub uwiarygodnienie spółki poprzez wprowadzenie do akcjonariatu silnego inwestora finansowego. Siłą rzeczy, 
inwestycje pre-IPO dotyczą spółek w późniejszym stadium rozwoju. Inwestor obejmuje najczęściej pakiety mniejszościowe.
Strategie wyjścia z inwestycji przez fundusze venture capital: 
Oferta publiczna (IPO) – strategia polegająca na wprowadzeniu posiadanej w portfelu spółki na rynek publiczny i sprzedaż jej akcji na giełdzie. 
W  praktyce  najczęściej  droga  ta  jest  wykorzystywana  do  uzyskania  rynkowej  wyceny  inwestycji  i  ewentualnie  częściowego  wyjścia.  
W przypadku bowiem gdy fundusz VC jest większościowym akcjonariuszem, trudno sobie wyobrazić sprzedaż całego pakietu w transakcjach 
giełdowych. Wadą tego rozwiązania jest wysoki koszt realizacji. W obecnej sytuacji na rynku kapitałowym, ścieżka wyjścia z inwestycji poprzez 
IPO została praktycznie zamknięta, szczególnie dla spółek technologicznych. 
Post-IPO – strategia polegająca w pierwszej kolejności na wprowadzeniu spółki na giełdę, co wiąże się z rynkową weryfikacją jej wyceny,  
a następnie sprzedaż posiadanego pakietu akcji do inwestora strategicznego.
Sprzedaż do inwestora strategicznego (strategic trade sale) – forma wyjścia polegająca na sprzedaży, na rynku niepublicznym, akcji posiadanej 
spółki  do  inwestora  strategicznego.  Ponieważ  w przypadku niepublicznej  sprzedaży  do  inwestora  strategicznego  brak  jest  realnej  wyceny 
rynkowej, fundusz może uzyskać wyższą cenę za swój pakiet, zwłaszcza jeżeli profil spółki korzystnie uzupełnia działalność inwestora, który 
jest skłonny zapłacić premię. W obecnej sytuacji rynkowej trade sale jest praktycznie jedyną możliwą opcją wyjścia z inwestycji dla funduszy.
MBO/MBI/LBO – wyjście z inwestycji polegające na wykupieniu spółki od funduszu przez jej zarząd bądź grupę menedżerów zewnętrznych. 
W Polsce ta droga jest jak dotąd mało popularna.

V.2.2 RYNEK PRIVATE EQUITY / VENTURE CAPITAL W POLSCE

Sektor private equity /venture w Polsce i w całej Europie Środkowo-Wschodniej rozwija się dynamicznie od 1990 roku. Polska jest, obok innych 
krajów rozwijających się, znakomitym rynkiem dla inwestycji private equity oraz venture capital. 
Już na początku lat 90 w kraju zaczęły się lokować fundusze oparte głównie o kapitały zagranicznych instytucji finansowych (Polish Private 
Equity  Funds,  Pioneer  Poland Fund i  inne).  Wraz ze  dalszą  stabilizacją  warunków gospodarowania  i  pojawieniem się  znacznego wzrostu 
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gospodarczego Polska jeszcze bardziej zwiększyła swoja atrakcyjność inwestycyjną przyciągając nowe kapitały typu private Equity - pod koniec 
lat 90 nastąpiło zdecydowane zwiększenie liczby funduszy i wielkości zarządzanego przez nie kapitału. 
Łączny kapitał pod zarządem ponad 30 funduszy którzy prowadzą swoją działalność inwestycyjną w Polsce od początku lat 90  wynosi około 
5  mld  EUR,  w tym kapitał  przeznaczony dla  Polski  oraz  innych  krajów regiony  szacowany jest  na  ponad  2,5  mld  EUR.  Największymi 
dostawcami  kapitału  dla  funduszy  były  zagraniczne  banki,  instytucje  ubezpieczeniowe  oraz  fundusze  emerytalne.  Dotychczas  fundusze 
zainwestowały około 80% dostępnych funduszy pod zarządzaniem, czyli około 4 mld EUR. W tym ponad 2,5 mld EUR zostało zainwestowano 
w Polsce w ponad 400 przedsiębiorstw. 
W latach 2001-2003 polskie firmy zarządzające funduszami zredukowały swoją działalność w regionie na rzecz inwestycji na rynku krajowym. 
Jak  wynika  z  badań  EVCA aż  93% (422  mln  PLN)  z  całej  zainwestowanej  przez  nie  w  2002  r.  kwoty  454  mln  PLN zasiliło  polskie 
przedsiębiorstwa, a jedynie 7% (32 mln) trafiło do spółek w pozostałych krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Liczba spółek podlegających 
finansowaniu  w  roku  2002  znacznie  wzrosła  w  porównaniu  z  rokiem 2001.  Polskie  firmy  inwestycyjne  private  equity  /  venture  capital 
zainwestowały w 2002 r. w 86 spółek, z czego 74 to inwestycje na polskim rynku, a 12 w innych krajach regionu. W 2001 r. inwestycje trafiły do 
57 spółek - 49 w Polsce i 8 za granicą. Oznacza to wzrost liczby sfinansowanych przedsiębiorstw w Polsce o 51% i w innych krajach regionu 
o 50%. Należy zauważyć, że powyższy wzrost wynika przede wszystkim z faktu, że wiele spółek, które już znajdowały się w portfelu funduszy 
private equity, otrzymało kolejną transzę finansowania. Aż 63 z 86 inwestycji zrealizowanych w 2002 r. miały właśnie taki charakter. Po raz 
pierwszy inwestycję private equity pozyskały w 2002 r. 23 spółki. W 2001 r. było ich 25, zaś 32 otrzymały kolejną transzę finansowania. Analiza 
wielkości inwestycji w obie grupy spółek potwierdza powyższe zjawisko. Kolejne inwestycje w spółki z portfela funduszy wyniosły w 2002 roku 
290 mln PLN, czyli 64% całości, zaś 164 mln, 36%, stanowiły inwestycje pierwotne. W 2001 roku kolejne inwestycje stanowiły 37% całości 
(205 mln PLN), a inwestycje pierwotne 63% (347 mln PLN). 
Wartość pojedynczej inwestycji wg EVCA zmniejszyła się z 9,7 mln PLN w 2001 r. do 5,3 mln PLN w 2002 r. Spadek ten dotyczył zarówno 
inwestycji pierwotnych, jak i kolejnych. W 2002 r. średnia wartość inwestycji pierwotnej zmniejszyła się o 49% w stosunku do 2001 r., z 13,9 
mln PLN w 2001 r. do 7,1 mln PLN w 2002 r., a średnia wartość inwestycji kolejnych o 28%, z 6,4 mln w 2001 r. do 4,6 mln w 2002 r. Analiza 
powyższych danych wskazuje, że polskie firmy private equity skoncentrowały swoją aktywność inwestycyjną na posiadanym portfelu spółek, 
realizując  znaczną  liczbę  mniejszych  inwestycji.  Mniejsza  wartość  średniej  inwestycji  pierwotnej  wynika  wyraźnie  ze  zmiany  struktury 
branżowej inwestycji.
W 2002 roku polskie firmy zarządzające funduszami inwestowały przede wszystkim w spółki dojrzałe. I tak, 207 mln PLN (46%) zainwestowały 
w spółki na etapie dynamicznego rozwoju, a 209 mln PLN przeznaczyły na refinansowanie lub wykup od poprzednich właścicieli (buyout). 
Finansowanie spółek na wczesnym etapie było niewielkie i wyniosło 38 mln PLN w 2002 r. w porównaniu do 92 mln PLN w 2001 r. Objawiło 
się to również w liczbie transakcji: w fazie zasiewu nie było żadnej, a liczba start-upów spadła z 21 do 13. Tendencja powyższa odzwierciedla 
stosunkowo niską skłonność do ryzyka inwestorów private equity w 2002 r., a tym samym wskazuje na rosnącą lukę kapitałową w Polsce 
i innych krajach regionu, która oznacza brak możliwości finansowania firm na wczesnym etapie rozwoju.
Kwota dezinwestycji  podawana jest  w badaniu EVCA według wartości początkowej inwestycji i  nie jest sumą przychodów uzyskanych ze 
sprzedaży spółki. Według danych EVCA kwota dezinwestycji w Polsce w 2002 roku wzrosła dwukrotnie ze 153 mln PLN w 2001 r. (38 spółek) 
do 306 mln PLN w 2002 r. (30 spółek). Sprzedaż inwestorowi strategicznemu była najczęstszą metodą wyjścia z inwestycji i stanowiła 53% 
całkowitej  kwoty dezinwestycji.  32% to wyjście poprzez giełdę (7% w 2001 r.),  a tylko 6% tej kwoty pochodziła z dezinwestycji  poprzez 
likwidację spółek (7% w 2001 r.). Na tle Europy portfele inwestycyjne firm działających na rynku polskim wyglądają bardzo dobrze. W Europie 
zmniejszyła się kwota wyjść z inwestycji z 12,5 mld EUR w roku 2001 do 10,7 mld EUR w roku 2002 (spadek o 14%). 31% wyjść zrealizowano 
poprzez  sprzedaż  inwestorowi  strategicznemu,  12% poprzez giełdę,  a  30% z  tej  kwoty  to  wyjście  z  inwestycji  poprzez likwidację  spółki 
portfelowej. 
W 2002 r. wyraźnie widoczna była zmiana kierunków inwestowania wśród polskich firm zarządzających funduszami. Podobnie jak w całej 
Europie nastąpił zwrot w kierunku branży dóbr konsumpcyjnych. W 2002 roku trafiło doń 159 mln PLN, co stanowi 35% z całości środków 
zainwestowanych w Polsce i w krajach regionu. Jest to radykalna zmiana, zważywszy, że w 2001 r. jedynie 49 mln PLN (9%) trafiło do tego 
sektora. Z kolei branża telekomunikacji i mediów, która w 2001 roku cieszyła się największym zainteresowaniem funduszy (256 mln PLN i 46% 
całości) przyciągnęła jedynie 63 mln (14%) w 2002 r. Znaczny spadek inwestycji dotyczył również sektora zaawansowanych technologii, który 
przyciągnął w 2002 roku jedynie 8% (36 mln PLN) w porównaniu do 34% (186 mln PLN w 2001 roku).
Spadek inwestycji w branże technologiczne, a także telekomunikację i media, odzwierciedla tendencje notowane w Europie i na świecie. W 2002 
roku fundusze private equity oraz venture capital wyraźnie koncentrowały się na inwestycjach w "starą gospodarkę". 
Wyniki badania EVCA zaprezentowane powyżej pokazują, że w stosunkowo krótkim czasie Polska i inne kraje Europy Środkowej i Wschodniej, 
stały się rynkiem dla dynamicznego rozwoju private equity /  venture capital.  Zgromadzono i  zainwestowano pokaźne kwoty, wiele spółek 
skorzystało z finansowania typu PE/VC, tworząc dziesiątki tysięcy miejsc pracy.

Tabela 5. 263 Struktura branżowa inwestycji PE/VC w Polsce w tys EUR
2002 2003

Kwota 
inwestycji

% Liczba 
spółek

% Kwota 
inwestycji

% Liczba 
spółek

%

Telekomunikacja/Media 16 370 13,9 21 24,4 39 514 29,7 13 27,1
Informatyka 4 518 3,8 9 10,5 119 0,1 1 2,1
Elektronika - inne 692 0,6 3 3,5 1 560 1,2 1 2,1
Biotechnologia 569 0,5 1 1,2 0 0,0 0 0,0
Medycyna 4 195 3,6 3 3,5 6 160 4,6 2 4,2
Energia 8 060 6,8 4 4,7 6 919 5,2 1 2,1
Dobra konsumpcyjne 41 360 35,1 12 14 33 882 25,4 7 14,6
Produkty i usługi 
przemysłowe

1 995 1,7 4 4,7 0 0,0 0 0,0

Chemia i gospodarka 
materiałowa

0 0 0 0 1 780 1,3 1 2,1

Automatyka przemysłowa 2 151 1,8 1 1,2 0 0,0 0 0,0
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Produkcja - inne 18 698 15,9 9 10,5 3 923 2,9 6 12,5
Transport 7 070 6 4 4,7 1 234 0,9 1 2,1
Usługi finansowe 1 393 1,2 1 1,2 31 527 23,7 5 10,4
Usługi - inne 3 810 3,2 8 9,3 1 453 1,1 1 2,1
Rolnictwo 0 0 0 0 34 0,0 1 2,1
Budownictwo 6 814 5,8 5 5,8 1 997 1,5 4 8,3
Inne 0 0 0 0 3 089 2,3 4 8,3
Inwestycje ogółem 11 769 100 86 100 133 191 100,0 48 100,0
High-Tech ogółem 9 390 8 16 18,6 41 194 30,9 15 31,3

Źródło: EVCA

Jednocześnie  należy  zaznaczyć  iż  w  Polsce  rynek  venture  capital  ciągle  znajduje  się  w  wczesnym  stadium  rozwoju  a  jego  znaczenie  
w finansowaniu przedsięwzięć gospodarczych jest nadal niewielkie w porównaniu z rynkami rozwiniętymi. Załamania koniunktury w latach 
2001 – 2002 tym bardziej dotknął podmioty działające w tej branży w Polsce oraz wymusił modyfikacje ich strategii inwestycyjnych. Stały się 
one znacznie bardziej ostrożne i wymagające w stosunku do przedsięwzięć, w które się angażują, a inwestycje przeprowadzają po wnikliwej 
ocenie przedstawionych biznesplanów. Dokonywane inwestycje muszą być poparte rozległym know-how partnerów, a jeszcze lepiej - latami 
badań i doświadczeń. Aktualnie przez fundusze venture capital preferowane są rozwijające się przedsiębiorstwa, które potrzebują kapitału na 
inwestycje oraz na restrukturyzację swoich finansów. Ponadto zarówno fundusze venture capital  jak i private equity starają się w chwili obecnej 
o zdobycie większej kontroli nad przejmowanymi podmiotami. Posiadanie przez fundusz pakietu większościowego udziałów lub akcji usprawnia 
proces podejmowania decyzji oraz kierowania firmą, a także daje możliwość wymiany kadry. Fundusze venture capital stały się bardziej aktywne 
w zarządzaniu, monitorują wyniki przedsiębiorstw, ale także starają się poświęcać więcej uwagi edukacji przedsiębiorców.
Dodatkową przyczyną modyfikacji sposobów działania funduszy inwestycyjnych podwyższonego ryzyka (venture capital i private equity) było 
ograniczenie w latach 2001-2003 możliwości  wyjścia  z  inwestycji  lub znalezienia potencjalnych partnerów do drugich rund finansowania. 
Wynikało ono przede wszystkim z osłabienia rynku kapitałowego oraz utraty zainteresowania ze strony inwestorów spółkami z sektora nowych 
technologii. Mniej aktywni stali się także inwestorzy finansowi oraz wielkie korporacje, które do tej pory chętnie inwestowały wolne środki 
finansowe w innowacyjne przedsięwzięcia. W chwili obecnej fundusze venture capital muszą liczyć się z koniecznością finansowania spółek aż 
do osiągnięcia przez nie samowystarczalności finansowej. 
Rok 2003 i początek roku 2004 przyniosły pierwsze sygnały wyjścia z recesji gospodarczej i poprawy warunków działania funduszy venture 
capital. Do istotnych czynników powodujących wzrost tej aktywności należy zaliczyć poprawę koniunktury na giełdzie zwiększającą wachlarz 
dostępnych możliwości wyjścia inwestycji oraz wejście Polski do Unii  Europejskiej  obniżającej ogólne ryzyko gospodarcze naszego kraju. 
Czynniki te spowodowały uaktywnienie istniejących oraz pojawienie się nowych funduszy inwestycyjnych na rynku krajowym.
Na rynku polskim działają następujące fundusze venture capital (pozycje 1 – 7) i private equity (pozycje 8 – 12):

1. MCI Management S.A.: 12 spółek portfelowych – prowadzi nowe inwestycje;
2. PBK Inwestycje: 7 spółek portfelowych;
3. BMP: 2 spółki portfelowe
4. Ekatalyst: 5 spółek portfelowych;
5. Intel Capital: 1 spółka portfelowa, prowadzi nowe inwestycje;
6. 3TS Venture Partners: 1 spółka portfelowa – prowadzi nowe inwestycje;
7. Caresbac: 1 spółka portfelowa;
8. Enterprise Investors; 6 spółek portfelowych – prowadzi nowe inwestycje;
9. Innova Capital: 2 spółki portfelowe – prowadzi nowe inwestycje;
10. AIB – WBK: 6 spółek portfelowych – prowadzi nowe inwestycje;
11. Rennaisance: 2 spółki portfelowe – prowadzi nowe inwestycje;
12. Trinity / NFI Jupiter: 3 spółki portfelowe;

Z wszystkich wskazanych powyżej funduszy venture capital i private equity najbardziej aktywny pod kontem inwestycji w przedsięwzięcia 
technologiczne jest  MCI Management  S.A.,  który aktywnie  prowadzi  działania  monitoringu rynku  technologicznego  w celu  poszukiwania 
potencjalnych możliwości inwestycyjnych oraz posiada jak do tej pory największą liczbę podmiotów gospodarczych w swoim portfelu.
Należy się spodziewać, iż kolejne dziesięć lat przyniesie dalsze przyspieszenie dotychczasowych trendów rozwoju rynku  private equity / venture 
capital.  Nastąpią  również  zmiany  związane  z  wejściem  Polski  i  innych  państw  regionu  do  Unii  Europejskiej,  na  które  oczekują  firmy 
zarządzające funduszami. Wg PSIK najważniejsze z nich to: 

1. wyeliminowanie barier w handlu z krajami UE, co da bodziec rozwojowy spółkom eksportującym na te rynki, 
2. napływ funduszy strukturalnych UE, co powinno poprawić infrastrukturę oraz przyspieszyć rozwój gospodarczy,
3. prawdopodobne przenoszenie produkcji przez międzynarodowe przedsiębiorstwa do regionu bogatego w wykwalifikowaną, lecz tańszą 

siłę roboczą, 
4. wejście  na rynki  Europy Środkowej  i  Wschodniej  funduszy inwestujących wyłącznie  w krajach  Unii,  co  może  zwiększyć sumę 

inwestycji zagranicznych w Polsce i regionie, 
5. możliwość konsolidacji  podobnych firm działających w różnych krajach europejskich,  bowiem zniknie  bariera  pomiędzy Europą 

Zachodnią i Wschodnią. 
Z pewnością  private  equity  będzie  pełnić  ważną rolę  w Polsce i  całym regionie,  niezależnie  od tego,  jaka droga zostanie  obrana i  jakim 
wyzwaniom będzie trzeba w przyszłości sprostać.

V.3 OTOCZENIE W JAKIM PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ GRUPA KAPITAŁOWA
Działalność Emitenta  jest  skoncentrowana na działaniach inwestycyjnych w podmioty gospodarcze z  branży zaawansowanych technologii  
i ogólnie pojęty rynek IT jest miejscem działania spółek portfelowych MCI Management S.A. Poniżej przedstawiono informacje dotyczące tego 
rynku ze szczególnym uwzględnieniem tych jego segmentów, na których działają spółki portfelowe MCI Management S.A.
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V.3.1 RYNEK TELEINFORMATYCZNY W REGIONIE EUROPY ŚRODKOWO WSCHODNIEJ

W 2003 roku wg EITO (European Information Technology Observatory) wartość rynku teleinformatycznego w UE wzrosła do 592 mld EUR, 
reprezentując 3,1% jej PKB. Z dziesięcioma nowymi członkami UE kwota ta wzrosłaby do 631 mld euro.
Jak prognozuje EITO w 2004 r. rynek teleinformatyczny w Europie wzrośnie o 3,1% (w tym czasie europejskie PKB zwiększy się o 1,8%).  
W 2003 r. wzrost wyniósł zaledwie 0,8%. Znacznie szybciej mają rosnąć wydatki w Europie Środkowo-Wschodniej - o ponad 8%, do 42 mld 
euro. Za tak dobre wyniki mają odpowiadać szybki wzrost PKB w krajach tego regionu, wysoki poziom inwestycji zagranicznych (w 2003 r. 
wyniosły one 7,3 mld euro) oraz rosnący udział handlu zagranicznego w PKB nowych członków Unii Europejskiej. 
Na rozwój rynku ICT w Unii Europejskiej w ub.r. największy wpływ miały inwestycje w takich sektorach, jak administracja, służba zdrowia,  
edukacja,  usługi  użyteczności  publicznej  i  bankowość.  Na  stałym poziomie  pozostały  wydatki  w firmach  handlowych,  spadły  natomiast  
w branżach: przemysłowej (inwestycje głównie w systemy typu SCM, SRM i PLM), transportowej i telekomunikacyjnej. 
Po przystąpieniu do Unii Europejskiej dziesięciu nowych krajów członkowskich wartość unijnego rynku ICT (Information & Communication 
Technology) wzrośnie o ok. 35 mld euro. To mniej niż 6% obecnej wartości rynku informatycznego i telekomunikacyjnego Unii Europejskiej. 
Zdaniem analityków EITO to znak, że w dziedzinie wydatków na teleinformatykę nowi członkowie UE będą musieli szybko starać się nadrobić  
dystans do krajów Europy Zachodniej. Na duże kraje wstępujące do Unii Europejskiej, takie jak Polska, Czechy i Węgry, przypada aż 70% 
wartości rynku teleinformatycznego Europy Środkowo-Wschodniej. Czechy i Węgry mają wysokie wskaźniki wydatków na IT w odniesieniu do 
PKB, odpowiednio: 3,5% i 3,3%. W Polsce jest to zaledwie 2,0%.
Na wzrost wydatków IT w Europie w 2003 r. największy wpływ miały zakupy oprogramowania i niektórych usług, głównie outsourcingowych 
oraz związanych z zarządzaniem aplikacjami. W tym roku - poza dalszym wzrostem wydatków na usługi i oprogramowanie - ponownie mają 
rosnąć inwestycje w sprzęt (wzrost o 1,1%, w porównaniu ze spadkiem 6,1% w 2003 r.). 
Tego typu wydatki dominują w Europie Środkowo-Wschodniej (mają 40-proc. udział). W ubiegłym roku wyniosły one 5 mld euro, z czego aż 
2,5 mld euro przypadło na zakupy komputerów PC. Ich sprzedaż wśród wszystkich nowych członków Unii Europejskiej osiąga jednak zaledwie 
poziom sprzedaży w Hiszpanii. Tymczasem sprzedaż usług IT w 2003 r.  w Europie Środkowo-Wschodniej wyniosła 3,1 mld euro (wzrost  
o 10,3%), a oprogramowania 2,1 mld euro (13,1%).

Tabela 5.274 Wydatki na informatykę oraz telekomunikacje w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej
Wydatki na 

informatykę 
w mln EUR 

w 2003 r.

Wydatki na 
informatykę 
jako % PKB 

w 2003 r.

Planowana 
średnioroczna 
stopa wzrostu 

sektora 
informatycznego 
w 2003-2005 w %

Wydatki na 
telekomunikację 

w mln EUR 
w 2003 r.

Wydatki na 
telekomunikację 

jako % PKB 
w 2003 r.

Planowana 
średnioroczna 
stopa wzrostu 

sektora 
telekomunikacji 
w 2003-2005 w %

Czechy 2620 3,30% 8,70% 3930 5,00% 2,80%
Estonia 216 3,10% 6,50% 524 7,50% 6,50%
Węgry 1956 3,50% 10,00% 4001 7,20% 4,20%
Łotwa 220 2,50% 9,40% 670 7,60% 5,60%
Litwa 257 1,70% 12,50% 787 5,00% 7,80%
Polska 3992 2,00% 12,00% 10816 5,40% 7,70%
Słowacja 757 2,40% 9,20% 1255 4,00% 2,10%
Słowenia 507 2,10% 8,80% 978 4,00% 2,00%

Źródło: EITO 2004, IDC 

Według EITO za ubiegłoroczny wzrost na europejskim rynku telekomunikacyjnym odpowiadały przede wszystkim: rozwój tzw. usług dodanych 
i  inwestycje  w  infrastrukturę  na  potrzeby  telefonii  komórkowej.  Podobnie  będzie  w  latach  2004-2005,  kiedy  to  większość  operatorów 
europejskich ma - po latach oczekiwania na UMTS - uruchomić usługi telefonii trzeciej generacji. W 2004 r. nadal jednak nad UMTS będą 
przeważać inwestycje w rozwój usług transmisji danych w technologii GPRS. 
Autorzy raportu IDC spodziewają się w tym roku dalszego spadku udziału sprzedaży usług głosowych w przychodach operatorów analogowych 
(-1,1%).  Rekompensować  będzie  im  to  jednak  szybki  wzrost  usługi  transmisji  danych  (8,5%)  związany  przede  wszystkim  z  rozwojem 
szerokopasmowego dostępu do Internetu. Podobne tendencje widać już także w Polsce. Europejscy operatorzy przymierzają się do zaoferowania 
w tym roku takich usług, jak G.SHDSL (oferujący przepustowość od 192 Kb/s do 2,3 Mb/s) i VDSL (od 13 od 55 Mb/s). W Polsce wydatki na  
telekomunikację w 2003 r. były najwyższe wśród wszystkich krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Wyniosły ok. 10,8 mld euro, co stanowiło 
blisko połowę wydatków w całym regionie. Zakupy rozwiązań i usług telekomunikacyjnych w Polsce - wyrażane jako odsetek PKB - stanowiły 
5,4%, tyle co średnia dla Europy Środkowo-Wschodniej. Większy udział tych wydatków w PKB ma jedynie: Estonia - 7,5%, Łotwa - 7,6% i 
Węgry - 7,2%. Najszybszy rozwój rynku telekomunikacyjnego w latach 2004-2005 będzie jednak udziałem Polski (7,7% rocznie), Litwy (7,8%) 
i Estonii (6,5%).
Gospodarki  dziesięciu  nowych członków Unii  Europejskiej  -  pomimo ogólnego  spowolnienia  na  świecie,  a  zwłaszcza  w krajach  Europy 
Zachodniej, stanowiącej ich główny rynek eksportowy - nadal szybko się rozwijają. PKB w tym regionie ma wzrosnąć w 2004 r. o ok. 4% 
(szacunki dotyczące Polski mówią o 5,0-5,4%), podczas gdy średnia w UE wyniesie zaledwie ok. 1%. Wg prognoz przygotowanych przez EITO 
podobna różnica na korzyść dziesięciu nowych członków UE ma się utrzymywać przez kilka najbliższych lat. 
Na wysoki wzrost  gospodarczy ma wpływać:  coraz lepsza efektywność przedsiębiorstw w Europie  Środkowo-Wschodniej,  wysoki  poziom 
inwestycji zagranicznych (w 2003 r. wyniosły one ok. 7,4 mld euro) i rosnący poziom międzynarodowej wymiany handlowej. Silny wzrost 
gospodarczy przedkłada się zaś na rozwój rynku ICT. 
Zdaniem wielu analityków bezsprzecznie największy wpływ na rozwój  rynków w krajach Europy Środkowo-Wschodniej  będzie mieć fakt 
wejścia do Unii Europejskiej. Już perspektywa akcesji wpływała korzystnie na gospodarki tych krajów od połowy lat 90. Wówczas zagraniczni 
inwestorzy zaczęli coraz silniej wchodzić na rynki środkowoeuropejskie zachęceni stabilnością polityczną i ekonomiczną tych krajów, którą 
gwarantowała perspektywa przystąpienia do UE. 
Wejście do Unii Europejskiej ma również bezpośredni wpływ na rozwój rynku ICT. W roku 2003 rządy państw, które wchodzą w maju br. do 
UE, rozpoczęły duże projekty informatyczne mające dostosować administrację tych państw do standardów unijnych. Inwestycje te dotyczyły 
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projektów w takich dziedzinach, jak podatki i cła, sądownictwo, służba zdrowia, monitorowanie finansów, zwłaszcza unijnych, a także rozwoju 
systemów statystycznych i katastralnych. 

V.3.2 RYNEK TELEINFORMATYCZNY W POLSCE

Ogólna  sytuacja  rynku  informatycznego  w  Polsce  jest  pochodną  sytuacji  na  światowym  rynku  teleinformatycznym.  Recesja  na  rynkach 
technologicznych w 2000-2002 zapoczątkowała okres spadku dynamiki wzrostu rynku IT. Dodatkowo pogłębiająca się recesja ekonomiczna 
pokazała jak duży wpływ na wydatki na informatykę ma ogólna sytuacja ekonomiczna. 
Istnieje wyraźna korelacja miedzy wartością i rozwojem polskiego rynku IT a wzrostem gospodarczym (PKB). 2001 rok jednoznacznie pokazał 
że wzrost niespełna 1% PKB oznacza dla branży technologicznej faktycznie znaczący spadek dynamiki wzrostu. Można się spodziewać, że  
w najbliższych latach w ślad wzrostu gospodarczego będzie utrzymywał się istotny wzrost rynku IT i będzie to wzrost szybszy od wzrostu PKB, 
jednak dynamika nie będzie już tak gwałtowna jak w latach 90’tych. 
Zdaniem EITO polski rynek IT ponownie osiągnął znaczący wzrost (o 8,1% w stosunku do 2002 r.), tj. do 14,8 mld euro. Z tego ok. 4 mld euro 
przypadało na informatykę (wzrost 0 9,6% w stosunku do 2002 r.). 
Na wzrost polskiego rynku teleinformatycznego wpłynęły: zwyżka PKB i eksportu, kilka dużych przetargów w administracji publicznej, a także 
napływ funduszy  unijnych.  Nie  bez  znaczenia  dla  osiągniętego  wyniku  była  również  wymiana  infrastruktury  teleinformatycznej  przez  te 
przedsiębiorstwa, które obawiały się wykonać taki ruch w latach 2001-2002, gdy sytuacja gospodarcza nie zachęcała do poważnych inwestycji.

Tabela 5. 285 Wybrane segmenty polskiego rynku informatycznego w latach 2001 - 2005. Prognoza wg EITO.
2001 2002 2003 2004 P 2005 P

Serwery 354 341 343 369 399
Komputery PC 946 890 1004 1204 1291
Sprzęt biurowy 94 98 107 122 135
Urządzenia do sieci LAN 182 195 207 220 234
Usługi informatyczne 770 868 974 1095 1236
Systemy informatyczne 266 303 346 394 448
Aplikacje 277 335 375 425 485
Inne 581 610 636 701 771
IT RAZEM 3470 3640 3992 4530 4999
dynamika roczna 4,90% 9,67% 13,48% 10,35%

Źródło: EITO 2004, IDC, Teleinfo 

Struktura rynku nabiera w Polsce oznak dojrzałości charakterystycznych dla rynku amerykańskiego i rynku Europy Zachodniej. Maleje udział 
sprzętu na rzecz oprogramowania i  przede wszystkim usług.  Prosty  sprzęt  komputerowy wciąż ma większy udział  w rynku polskim niż  
w Czechach, Słowenii i na Węgrzech. Niemniej jednak sprzedaż usług i oprogramowania dynamicznie rośnie, w latach 2002-2003 odpowiednio 
o 12 i 13 proc. Za pozytywnym scenariuszem rozwoju rynku IT przemawiają dane o wzroście inwestycji dokonywanych przez przedsiębiorstwa 
gospodarcze, a duża część tego popytu inwestycyjnego kierowana jest do branży IT. Dodatkowym czynnikiem, który powinien spowodować 
wyraźne ożywienie w branży jest wejście Polski do Unii Europejskiej i spowodowany tym faktem wzrost liczby zamówień z sektora publicznego 
oraz wzrost inwestycji w IT w małych i średnich przedsiębiorstwach, wykorzystujących fundusze pomocowe UE. Wielkość funduszy unijnych 
(SAPARD,  ISPA i  PHARE w 2003  r.  przekroczyła  800  mln  euro  (  trzykrotnie  więcej  niż  w  2002  r.).  Niezależnie  od  tego  rozpoczęto  
w administracji publicznej kilka dużych projektów związanych z wejściem do Unii Europejskiej, m.in. budowę Centralnej Ewidencji Pojazdów 
i Kierowców. 
Analizując potencjalny popyt na rozwiązania informatyczne należy zaznaczyć iż Największy potencjał branży IT drzemie:
- w grupie średnich przedsiębiorstw, zwłaszcza w obszarze zarządzania produkcją, dystrybucją i zarządzania kontaktami z klientami,
- w firmach telekomunikacyjnych – po okresie dekoniunktury w latach 2001-2002 sektor wznowił inwestycje w informatykę,
- w  sektorze  bankowości  –  ze  względu  na  przynależność  większości  polskich  banków  do  międzynarodowych  grup  finansowych  

i wynikającej z tego konieczności wdrożenia stosowanych w całej grupie rozwiązań informatycznych.
- w sektorze firm ubezpieczeniowych, firm leasingowych powiązanych z bankami,
- w sektorze energetycznym,  w świetle szerokiej prywatyzacji tego sektora w najbliższym okresie.
Szczególnie dotyczy to obszarów związanych z unowocześnianiem infrastruktury sprzętowej i teleinformatycznej. Firmy branży IT muszą więc 
skoncentrować swoją uwagę na sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Nie są to klienci zamawiający duże i kosztowne rozwiązania, ale ze 
względu na liczebność i różnorodność tych podmiotów mogą stanowić bardzo atrakcyjny rynek zbytu. Jest to rynek szczególnie atrakcyjny dla 
firm tworzących oprogramowanie.
W kontekście  wejścia  do UE oraz  ich konkurencyjności  w UE polskie  przedsiębiorstwa informatyczne mają  wg autorów raportu  „Polska 
informatyka w Unii Europejskiej” do wyboru cztery strategie rozwojowe pod kontem przewagi konkurencyjnej:  
- Specjalizacja branżowa  - pozyskanie branżowego know-how, restrukturyzacja zatrudnienia (pozyskanie specjalistów),  nowe partnerstwa 
- Specjalizacja technologiczna  - pozyskanie produktowego know-how, inwestycje w produkty, restrukturyzacja zatrudnienia (pozyskanie 

specjalistów),  nowe partnerstwa 
- Konsolidacja  -   dostęp  do  kapitału,   optymalizacja  zatrudnienia,  infrastruktury  i  procesów  biznesowych  ,  umiejętność  utrzymania 

(motywowania) kluczowych pracowników. 
- Ekspansja na rynki zagraniczne -  atrakcyjny produkt, który łatwo dostosować do warunków lokalnych, nowe partnerstwa (dostęp do sieci 

dystrybucji),  gotowość do ponoszenia ryzyka inwestycyjnego w obcych krajach
Koniec  2002  roku  był  początkiem wydarzeń  konsolidacyjnych  wśród  polskich  firm branży  IT.  Przejęcie  Softbanku przez  Prokom,  zakup 
Wonloka  przez  Softbank,  wykupienie  PB  PolSoft  przez  Computerland,  budowa  grupy  SterProjekt   poprzez  akwizycje  mniejszych  firm 
informatycznych wskazują kierunek, w którym prawdopodobnie będzie zmierzać rynek IT w Polsce. 
Podsumowując można stwierdzić, że głównymi czynnikami mającymi wpływ na rozwój rynku IT w najbliższych latach będą: 



Dane o działalności Emitenta · Rozdział V

- wzrost wykorzystania technologii informatycznych w zarządzaniu przedsiębiorstwami, co przełoży się na wzrost nakładów inwestycyjnych 
na informatykę w przedsiębiorstwach przemysłowych i handlowych,

- wzrost zapotrzebowania na kompleksowe usługi informatyczne co już wywołuje tendencję do zmiany struktury rynku informatycznego 
w kierunku wzrostu udziału usług oraz spadku sprzedaży sprzętu,

- rozwój infrastruktury teleinformatycznej, rozwój internetu,
- popyt ze strony sektora publicznego (reformy i informatyzacja),
- silny rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

V.3.3 RYNEK USŁUG IT

Usługi IT obok produkcji oprogramowania stanowią jedną z najbardziej rentownych działalności IT. Na rozwiniętych rynkach usługi IT stanowią 
około 35-40% całego rynku IT. Trwałą tendencją na rynkach światowych jest zmniejszenie udziału usług związanych ze sprzętem na rzecz usług 
związanych z oprogramowaniem. Sektor usług IT na polskim rynku można podzielić na następujące segmenty:
- Integratorzy systemów IT
- Outsourcing
- Integratorzy aplikacyjni. Wdrożenie i serwis oprogramowania.
- Usługi doradcze / consulting.
- Usługi serwisowe.

V.3.3.1 INTEGRATORZY SYSTEMÓW IT

Przesłanki rozwoju biznesu integracyjnego wynikają przynajmniej w części z trendów ogólnoświatowych. Szybko zmieniające w ostatnich latach 
wymagania biznesowe sprawiły, że praktycznie żadna firma nie korzysta dziś z jednego systemu informatycznego. Zamiast dążyć do rozbudowy 
funkcjonalności  istniejących  systemów,  co  jest  bardzo  kosztowne,  przedsiębiorstwa  wolą  wdrażać  systemy  wycinkowe  i  integrować  je  
z istniejącymi rozwiązaniami. Do wzrostu zainteresowania integracją systemów przyczyniają się fuzje przedsiębiorstw. Popyt generuje także 
wzrost znaczenia wymiany danych z otoczeniem. Chodzi tu zwłaszcza o przyjmowanie zamówień drogą elektroniczną oraz wymianę danych 
o dostępności towarów w łańcuchach logistycznych.
Polski rynek integratorów wykazuje jeden bardzo wyraźny trend. Jest nim konsolidacja. Dodatkowym argumentem za konsolidacją jest także 
wzrost  wymagań  stawianych  firmą  integratorskim.  Klienci  zagraniczni  oczekują  od  dostawców  orientowania  się  w  zagadnieniach 
wykraczających  poza  oferowane  dotychczas  rozwiązania  i  przygotowania  gruntu  pod  kolejne  komponenty  funkcjonalne  -  niekoniecznie 
pochodzące od tego samego dostawcy. Często konsolidacje odbywa się w drodze przejęć firm posiadających komplementarną ofertę. 
Innym widocznym trendem rynkowym jest specjalizacja. Wzrost konkurencyjności powoduje, iż niemożliwym staje się posiadanie dogłębnej 
wiedzy o każdym z sektorów, w którym operuje spółka. Dlatego większość firm integratorskich rozpoczęło koncentracje własnych działań  
w tych sektorach, w których mają największe doświadczenie.
Graczy w tym segmencie rynku IT można podzielić na kilka podstawowych grup. Pierwszą stanowią największe polskie firmy giełdowe IT: 
Prokom z Softbankiem,  ComputerLand oraz SterProjekt.  Prokom oraz ComputerLand zbudowały silne  grupy kapitałowe,  przejmując bądź 
zakładając spółki, o komplementarnym profilu działalności. Spółki z omawianej grupy świadczą bardzo szeroki wachlarz usług z zakresu IT, od 
doradztwa, poprzez projektowanie systemów informatycznych i internetowych, aż po integrację systemową i aplikacyjną. Oferują zarówno swoje 
własne rozwiązania systemowe i aplikacyjne, jak i największych światowych graczy w tym zakresie.
Drugą grupę stanowią kilkadziesiąt firm integracyjnych o średniej wielkości działających lokalnie, którzy specjalizują się w tworzeniu systemów 
i  sieci  komputerowych  i  z  reguły  sprzedaż  i  integracja  hardware’u  stanowi  gros  ich  przychodów.  Tutaj  lista  jest  zdecydowanie  dłuższa: 
ComArch, Comp, CSS, MCX, Sprint, Emax, Talex, Qumak-Sekom i inni.
Do integratorów IT należy także zaliczyć spółkę portfelową Emitenta:  Computer  Communication Systems S.A. Usługi integracji  niszowej 
świadczy dla swoich partnerów również S4E S.A. oraz Biprogeo S.A. 

V.3.3.2 OUTSOURCING.

Rynek  outsourcingu  w  Polsce  rośnie  bardzo  powoli  i  podobnie  jak  w  Europie  Zachodniej  rośnie  głównie  jako  pochodna  kontraktów 
wdrożeniowych i  serwisowych.  Niestety  model  outsourcingu stosowany powszechnie  w dużych zagranicznych firmach nie  przyjmuje  się  
w Polsce. Sytuacja ta powoli zmienia się w czasie ożywienia gospodarczego, kiedy duże firmy nie są w stanie wystarczająco szybko realizować 
swoich zobowiązań  i zmuszone są na wspomaganie się firmami trzecimi.

V.3.3.3 INTEGRATORZY APLIKACYJNI. WDROŻENIE I SERWIS OPROGRAMOWANIA.

Rosnące znaczenie oprogramowania w architekturze informatycznej przedsiębiorstw sprawia, że usługi wdrożeniowe aplikacji stają się bardziej 
popularne wśród potencjalnych klientów. W branży coraz ważniejsze stają się partnerstwa i sojusze strategiczne z producentami oprogramowania 
oraz integratorami systemów. 
Podmioty z opisywanej grupy integratorów systemowych, oprócz własnych wdrożeń, współpracują z szeregiem firm zwanych integratorami 
aplikacyjnymi. W związku jednak ze strategią uzyskiwania jak najwyższych dochodów z usług wdrożeniowych i integracyjnych przez firmy typu 
SAP czy QAD, polscy integratorzy aplikacyjni tracą na znaczeniu i w perspektywie kilku lat mogą zostać wyparci z rynku bądź przejęci przez 
większe podmioty. 
W swoich niszach spółki portfelowe MCI Management S.A - S4E S.A., CCS S.A. oraz Biprogeo S.A. , świadczą usługi wdrożenia i serwisu 
oprogramowania. 

V.3.3.4 USŁUGI SERWISOWE.

Działające w Polsce firmy serwisowe można podzielić na trzy grupy:
- Wyspecjalizowane działy międzynarodowych producentów sprzętu (HPCompaq, IBM, FSC), oferują one najbardziej wyrafinowane usługi 

serwisowe,  obejmujące  najczęściej  wyłącznie  zaawansowane  rozwiązania.  Ze  względu  na  wysoki  poziom  bezpieczeństwa,  jakie 
zapewniają te firmy, usługi te należą do jednych z najdroższych na rynku, działalność w tym segmencie jest wysoko rentowna.

- Firmy, mające po kilkanaście rozrzuconych oddziałów w całej Polsce (CSS, Prokom, ComputerLand, Ster-Projekt, inne). Podpisują one 
porozumienia  ze  stosunkowo  dużą  grupą  dostawców  produktów  w  zakresie  usług  gwarancyjnych,  jednak  coraz  częściej  starają  się 
oferować bardziej zaawansowane usługi. Obecnie opieka nad sprzętem – komputerami PC, drukarkami i prostymi sieciami – przestała być 
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głównym elementem usług, a spółki serwisowe świadczą także usługi doradcze, usługi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa danych  
i zasobów, oferują wynajem infrastruktury. Mają własne magazyny części zamiennych i sprzętu zastępczego.

- Małe firmy, często powiązani z dystrybutorami sprzętu. Dzięki utrzymywaniu niskich kosztów mali usługodawcy mogą zaoferować niskie 
ceny. 

Zaostrzenie konkurencji na rynku usług serwisowych doprowadziło do spadku cen usług podstawowych. Jednak klienci nadal skłonni są płacić 
za złożone i kompleksowe usługi. Usługi serwisowe w zakresie dystrybuowanych rozwiązań storage świadczy spółka portfelowa Emitenta – S4E 
S.A., a w zakresie sprzętu komputerowego i sieciowego – CCS S.A. 

V.3.3.5 USŁUGI DORADCZE / CONSULTING.

Rynek niezależnych firm doradczych po okresie dekoniunktury ponownie rozwija dynamicznie. Na polskim rynku istnieje nadal niewielka grupa 
firm  zajmujących  się  wyłącznie  lub  przede  wszystkim  świadczeniem  usług  doradczych  w  zakresie  strategii  informatyzacji  i prowadzenia 
projektów informatycznych. Ich przychody rosną systematyczne, ale niezbyt szybko. Nie rozwija się one na tyle dynamicznie, by stworzyć obok 
dystrybutorów,  producentów  oprogramowania  czy  dostawców  sprzętu  znaczącą  grupę  firm  informatycznych  o  wspólnym  mianowniku.  
Z  wyjątkiem  kilku  większych  firm  jak  Infovide,  są  to  firmy  kilku-  lub  najwyżej  kilkunastu  osobowe,  oferujące  przede  wszystkim 
przeprowadzenie analizy potrzeb informatycznych i  organizacyjnych firmy klienta, przygotowanie specyfikacji przetargowej na rozwiązanie 
informatycznie, analizy i oceny ofert, szkolenia z zakresu prowadzenia projektów, monitoring projektu i zarządzanie jakością wdrożenia projektu 
czy  odpowiednie  procedury  zakupowe.  Pomagają  też  przy  negocjowaniu  kontraktu.  Od konsultantów wymaga  się  nie  tylko  opracowanie 
teoretycznych wytycznych, ale też wprowadzenie ich je życie, co wiąże się ze znajomością konkretnych technologii.
W tym segmencie rynku jako niezależny konsultant aktywnie działa Process4E S.A., spółka portfelowa MCI Management S.A. Jednocześnie 
należy podkreślić że wszystkie spółki informatyczne z portfela MCI Management S.A. mają w swojej ofercie usługi consultingowe dostosowane 
do nisz rynkowych w których prowadzą działalność. 

V.3.4 RYNEK  OPROGRAMOWANIA  INFORMATYCZNEGO

Oprogramowanie  stanowi obok niektórych usług najbardziej  rentowny segment  rynku IT.  Wartość segmentu systematycznie  rośnie  i  nadal 
cechuje się największą dynamiką wzrostową wśród IT. O atrakcyjności oprogramowania świadczy również wysoka rentowność i relatywnie 
stabilny popyt w porównaniu do sprzętu IT i usług. 
Szczególnie stabilnie zachowuje się rynek oprogramowania dla małych i średnich firm, który dobrze przeczekał spowolnienie gospodarcze  
i konkurencję zachodnich producentów. Spora grupa firm z tego sektora notuje kilkunastoprocentowy wzrost. W tej grupie znajdują się zarówno 
producenci gotowych rozwiązań softwarowych, jak i firmy produkujące - wymagające wdrożenia i szkoleń - oprogramowanie zarządcze dla 
średnich firm.
Liderzy w tym sektorze zawdzięczają  pozycję  rynkową przede wszystkim silnej,  rozbudowanej  sieci  dealerskiej  i serwisowej,  ale  również 
niskiej, nie przekraczającej kilkuset złotych cenie programu, łatwości jego instalowania i intuicyjnej obsłudze nie wymagającej szkoleń. 
Spadek w czasie dekoniunktury popytu na oprogramowanie oraz zainteresowanie dużych producentów tym rynkiem (SAP – Business One, 
Microsoft – Navision) spowodowały znaczny wzrost konkurencji widoczny poprzez:
- rozbudowywanie sieci sprzedaży(Matrix.pl , CDN)
- spadek cen;
- załączanie do oprogramowania prostych aplikacji dodatkowych;
- rozwój oprogramowania w stronę CRM
Jeżeli chodzi o duże systemy klasy ERP, to żadnemu polskiemu producentowi nie udało się do tej pory zdobyć nawet kilkuprocentowego udziału 
w sprzedaży tych rozwiązań największym polskim przedsiębiorstwom. Rynek ten został w latach 90 zdominowany przez międzynarodowych 
potentatów i sytuacja na nim jest obecnie po tym względem stabilna. Można przewidywać, że nie ulegnie ona także zmianie w dającej się 
przewidzieć przyszłości wskutek postępującego spadku liczby kontraktów na wdrożenia systemów ERP zawieranych przez największe firmy w 
Polsce, powodującego zanikanie szans na poprawienie swej pozycji w tym segmencie rynku.
Istotne  fragmentem  rynku  oprogramowania  jest  pisanie  oprogramowania  na  zamówienie.  Od  oprogramowania  standardowego  różni  je 
niepowtarzalność wynikająca z przystosowania do unikalnego modelu biznesowego klienta, który aplikacje zamawia. Najczęściej wybór pada na 
oprogramowanie dedykowane, gdy brak jest na rynku standardowych aplikacji do obsługi określonego typu przedsiębiorstwa lub wycinka jego 
działalności.  W takiej  sytuacji  klient  jest  skazany  na pomoc  firmy IT,  która  napisze odpowiednie  oprogramowanie.  Inne  powody to  chęć 
odróżnienia się od konkurentów i przekonanie, że dzięki unikalnemu systemowi informatycznemu będzie można obniżyć koszty, zaproponować 
klientom lepsze warunki współpracy lub wprowadzić takie produkty i usługi, których nie mogą oferować inne firmy, posługujący się aplikacjami 
standardowymi.
Sektorami, które najczęściej korzystają z oferty firm programistycznych są telekomunikacja i finanse. Tam panuje największa konkurencja i stąd 
wypływa  potrzeba  stosowania  niestandardowych  rozwiązań.  Za  obiecujący  rynek  producenci  uważają  również  przemysł  energetyczny 
zwiększający inwestycje w informatykę.
W portfelu  MCI  Management  S.A.  znajdują  się  producenci  i  dystrybutorzy  oprogramowania:  GeoTec  Sp  z  o.o.  i  Biprogeo  –  produkcja 
oprogramowania GIS; Process4E S.A. – własne oprogramowanie CRM oraz dystrybucja oprogramowania do wspomagania zarządzania i analizy 
procesów biznesowych; S4E S.A. – dystrybucja oprogramowania do back up i archiwizacji; CCS – produkcja i dystrybucja oprogramowania dla 
struktur wieloodziałowych. 

V.3.5 PRODUKCJA I SPRZEDAŻ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Produkcja i sprzedaż sprzętu IT najdotkliwiej odczuła ochłodzenie koniunktury gospodarczej. Oprócz spadku inwestycji przedsiębiorstw w IT 
należy także zaznaczyć malejący udział  sprzętu w strukturze inwestycji  na  rzecz oprogramowania  i usług.  Trudno dokonać jednoznacznej, 
całościowej oceny kondycji polskich firm dystrybucyjnych. Są firmy które w 2001 / 2002 radziły sobie z trudną sytuacją na rynku (TechData, 
Action, AB, ABCData, Veracomp) i takie których obroty znacznie spadły (Techmex). Część firm zaprzestała działalności dystrybucyjnej (JTT, 
System 3000). 
Drastyczny spadek przychodów niektórych firm jest konsekwencją nie tyle znacznie obniżonego popytu, ile braku kapitału obrotowego. Branża 
charakteryzuje się bardziej konkurencją w oferowaniu krótkoterminowego finansowania aniżeli cenową. Niskie obroty przy niskich marżach 
dystrybucyjnych nie umożliwiają prowadzenie dochodowej działalności, może się więc okazać że firmy te będą zmuszone do zawieszenie lub 
zmiany profilu działalności. Najbardziej interesującym zarówno z punku widzenia dynamiki wzrostu przychodów jak i osiąganej marży, jest 
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obecnie dystrybucja oprogramowania i produktów sieciowych umożliwiających jednoczesną sprzedaż usług towarzyszących. Szansą na rozwój 
i wzrost dystrybutorów jest świadczenie usług logistycznych, związanych z zarządzaniem łańcuchem dostaw. W ten sposób pozycjonuje się 
dzisiaj większość najważniejszych dystrybutorów technologii informatycznych na świecie.

V.3.6 NISZE RYNKOWE IT 

Bardzo ciekawą grupą podmiotów, które posiadają duży potencjał rozwoju i szansę utrzymania się na trudnym rynku IT, są firmy niszowe. Dla 
przykładu  można  wymienić  firmy  produkujące  systemy  informacji  przestrzennej  (GIS)  –  Biprogeo,  GeoTec,  Intergraph,  Hanslik,  firmy 
zajmujące się dostarczaniem rozwiązań w zakresie archiwizacji danych i pamięci masowych – S4E, Big Vent, firmy specjalizujące w systemach 
bezpieczeństwa IT – K2 Net, Safe Computing, Ascomp.
MCI Management S.A. rozpoznając możliwości rozwoju tych podmiotów stara się dokonywać inwestycji także w firmy o takim charakterze 
działalności. W portfelu Emitenta znajdują się: Biprogeo, GeoTec, S4E.

V.3.7 RYNEK INTERNETOWY  W POLSCE 

Wzrost zainteresowania Internetem jest w Polsce przesądzony. Można przypuszczać, że proces jego rozwoju będzie przebiegać na wzór rynku 
amerykańskiego czy też europejskiego. Ale chociaż ogólne prawa działają wszędzie podobnie, to z uwagi na różnice kulturowe, polityczne, 
ekonomiczne, poziom infrastruktury telekomunikacyjnej, itp. szczegółowy przebieg rozwoju w poszczególnych państwach będzie odmienny. 
Opóźnienie czasowe dla Polski wobec Europy szacuje sie na około 3-4 lata, a w stosunku do USA na ponad 5 lat.
Liczba internautów w Polsce rośnie bardzo dynamicznie. W grupie powyżej 15 lat (15+) już 20% deklaruje korzystanie z Internetu. W grupie 15-
24 lata ten współczynnik wynosi ponad 50%. Wg różnych agencji badawczych obecnie ponad 7 milionów Polaków deklaruje korzystanie  
z Internetu, z czego ok. 5,5 milionów twierdzi, że korzysta z tego medium regularnie (przynajmniej raz w miesiącu). Prognozuje się, że w roku 
2005 Polska osiągnie stopień nasycenia w Internecie zbliżony do średnioeuropejskiego poziomu penetracji (30%) z 2001 roku, a docelowa 
penetracja 50% populacji w roku 2008 jest zbliżona do poziomu jaki ma osiągnąć Europa Zachodnia w roku 2005.
Jednak w porównaniu do innych krajów regionu Polska pozostaje w tyle.  Podczas gdy całkowita liczba użytkowników jest  najwyższa,  to 
procentowy jest bardzo niski. Kraje takie jak Słowacja, Estonia czy Czechy mają wyższy współczynnik penetracji niż Polska. Różnica pomiędzy 
Polską a krajami takimi jak Węgry, czy Czechy (jeśli chodzi o współczynnik penetracji Internetu) może zostać wytłumaczona niezbyt rozwiniętą 
infrastrukturą. Polska pozostaje również w tyle jeśli chodzi o liczbe hostów internetowych. 
Mówiąc  o  infrastrukturze  internetowej  mamy  przede  wszystkim  na  myśli  infrastrukturę  telefoniczną  TP  S.A.  Prawie  90%  internautów 
wykorzystuje w tym celu tradycyjne modemy typu dial-up, które oferują prędkość przesyłu danych na poziomie 56kb/ s. TPSA oferuje także 
usługę  pod  nazwą Szybki  Dostęp  do  Internetu  (SDI),  który  zwiększa  prędkość  przesyłu  do  115,2kb/s,  jak  również  instaluje  łącza  ISDN 
pozwalające na uzyskanie prędkości nawet do 2Mb/s. Obecnie ISP konkurują z TPSA przede wszystkim jakością połączeń (np. gwarantowana 
prędkość przesyłu), a nie ceną. Należy się jednak spodziewać, że wzrost konkurencji na rynku telekomunikacyjnym wymusi na TPSA poprawę 
jakości świadczonych usług co dodatkowo pogorszy pozycję konkurencyjną prywatnych ISP w Polsce. Zdecydowaną przewagę nad TPSA ma 
konkurencja w obsłudze bardziej wymagających klientów (łącza o gwarantowanym poziomie dostępności, obudowane dodatkowymi usługami 
np. z zakresu bezpieczeństwa). TP S.A. ma w planach szeroko zakrojoną ekspansje z dostępem szerokopasmowym ADSL - NEOSTRADA. 
Szacowana liczba użytkowników usługi NEOSTRADA obecnie wynosi około 200 tys.
Wartość całego rynku ISP szacowana jest na ponad 600 mln PLN, rynek ma umiarkowane perspektywy rozwoju. Oferta usługodawców zakresu 
stałego dostępu do Internetu jest  ograniczona pod względem terytorialnym do obszaru większych miast.  Prawie wszystkie  liczące się  ISP 
koncentrują się na klientach biznesowych i  w tym obszarze jest  to faktycznie rynek konkurencyjny. Na rynku konsumentskim możliwości 
wyboru są ograniczone do obszaru działania kilku niezależnych operatorów telefonicznych. Na rynku tym istnieje bardzo dużo lokalnych ISP 
świadczących usługi dostępowe, wszystkie małe podmioty mają nikłe perspektywy znacznego wzrostu. Na rynku obecne podmioty świadczące 
dostęp drogą radiową, satelitarną oraz poprzez gniazdo elektryczne (testy). 
Tak jak niemal we wszystkich krajach europejskich, w Polsce odnotowano istotny wzrost sektora telefonii komórkowej (14 proc.). Co więcej, 
w ub.r. liczba klientów operatorów mobilnych przekroczyła liczbę odbiorców usług telefonii stacjonarnej. W roku 2003 polski rynek telefonii  
komórkowej osiągnął pod względem przychodów rozmiar porównywalny z rynkiem telefonii stacjonarnej (ok. 14 mld zł). Pod względem liczby 
użytkowników zdecydowanie przewodzą operatorzy komórkowi. Według prognoz, telefonia komórkowa stanie się w ciągu najbliższych kilku lat 
drugim, obok telefonii stacjonarnej, najbardziej popularnym sposobem łączenia z siecią Internet.
Wi-Fi  jest  postrzegane  na  razie  tylko  jako  uzupełnienie  usługowego portfolio  największych  graczy  telekomunikacyjnych,  niemniej  jednak 
pojawia się coraz więcej lokalizacji, w których można uzyskać dostęp do Internetu za pomocą laptopa wyposażonego w kartę Wi-Fi. Obecnie 
liczba hot spotów w Polsce wynosi około 200. Trudno dzisiaj prognozować rozwoj dostępu WiFi w Polsce, głównymi graczami na tym rynku są  
operatorzy GSM. Dużą barierą rozwoju rynku mogą być koszty budowy infrastruktury hot spotów. 
Cały rynek internetowy można podzielić wg kryterium generowanych strumieni przychodów. 
Tabela 5.296. Proponowany podział rynku internetowego

Rynki Modele
Rynek reklamy on line Portale horyzontalne / portale tematyczne/ wyszukiwarki
Rynek e-commerce B2C Sklepy / Aukcje
Rynek e-commerce B2B Giełdy B2B / sklepy korporacyjne
Rynek infrastruktury / ISP Operatorzy telekomunikacyjni / niezależni ISP
Rynek hostingu Usługi dodane do ISP / Data Center
Rynek web solution/aplication sofwar house / integratorzy aplikacyji
Rynek webdesign / e-marketing Agencje reklamowo – marketingowe / firmy graficzne
Rynek bezpieczeństwa / certyfikacja Usługi dodane / podmioty wyspecjalizowane

Poniżej przedstawiono krótkie informacje dotyczące rozwoju rynku reklamy internetowej i rynku e-commerce, na których to rynkach działają 
spółki portfelowe MCI Management S.A. 

Rynek reklamy internetowej.
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Na rynku reklamy internetowej działają przede wszystkim portale i wortale. Portal internetowy jest środkiem masowego przekazu, medium takim 
jak telewizja, radio, prasa oraz stanowi wejście do globalnej sieci. Portale stały się punktem wejściowym dla użytkowników Internetu dzięki 
zbieraniu i katalogowaniu danych i informacji (content). Z jednej strony, internauci łączą się z portalem w celu znalezienia interesujących ich 
treści  i  informacji.  Z  drugiej  zaś,  reklamodawcy  wykorzystują  to  miejsce  do  prowadzenia  normalnej  działalności.  Ze  względu  na  zakres 
tematyczny dzieli się portale na: horyzontalne – o szerokim zakresie tematów, wertykalne (tzw. vortale) – ukierunkowane tematycznie (np.: 
finansowe, informatyczne, medyczne itp.).
W przypadku portali internetowych można wyróżnić cztery podstawowe źródła przychodów:
- produkty i usługi reklamowe -  działalność medialna,
- płatny dostęp do różnego rodzaju serwisów -  działalność medialna,
- handel elektroniczny (e-commerce) – działalność handlowa,
- generowanie ruchu w sieciach telekomunikacyjnych - działalność telekomunikacyjna.
Zbyt duża liczba graczy w stosunku do wielkości rynku w 2000-2001 wymusiła konieczność konsolidacji rynku portali internetowych przez 
upadki. Bieżąca sytuacja portali to w dużym stopniu uzależnienie przychodów od rynku reklamy online oraz raczkujące alternatywne strumienie 
przychodów.  W  poszukiwaniu  alternatywnych  przychodów  i  kosztowych  efektywności  portale  konsolidują  się  operacyjnie  z  firmami 
telekomunikacyjnymi i medialnymi. Liderami w tym segmencie są: Onet.pl, Wp.pl, Interia.pl oraz gazeta.pl. 
Szanse na dochodowość mają również małe i niszowe wortale o niskich kosztach własnych,  perspektywistyczne wortale finansowe z racji 
wydatków instytucji finansowych na reklamę i product placement oraz wortale skupiające usługi ecommerce dla wybranych branż np turystyka, 
akcesoria i sprzęt komputerowy i multimedialny, książki itd. 
Charakteryzując rynek reklamy internetowej należy zaznaczyć iż: 
- Rynek reklamy internetowej jest po początkowej fazie rozwoju. Po okresie dekoniunktury na rynku reklamy internetowej posiada on duży 

potencjał wzrostu.
- Analiza aktualnego i przyszłego kształtu rynek jest utrudniona. Z wczesną fazą rozwoju wiążą się problemy z dostępnością do jednolitych 

danych na temat obecnej charakterystyki rynku (wielkość, struktura, natura konkurencji) i co ważniejsze napotykamy poważne trudności 
z określeniem przyszłego kształtu rynku oraz jego potencjału wzrostu.

- Stan rynku jest uwarunkowany otoczeniem. Otoczenie rynku można podzielić na trzy zasadnicze elementy: po pierwsze infrastruktura (stan 
infrastruktury  telekomunikacyjnej,  liczba  i  penetracja  komputerów,  wydatki  na  nowe  technologie);  po  drugie  użytkownicy  (liczba 
użytkowników i penetracja internetowa społeczeństwa, charakterystyka internautów, zamożność społeczeństwa, skłonność do akceptacji 
nowinek technologicznych); i po trzecie reklamodawcy (charakterystyka najważniejszych sektorów które reklamują się w internecie).

- Rynek reklamy internetowej wrażliwy na koniunkturę gospodarczą ze względu na strukturę reklamodawców. Najistotniejsze dla portali 
sektory reklamodawców (finanse, media, IT, telekomunikacja) są mocno związane z koniunkturą gospodarczą.

- Wzrost rynku i struktura jest uwarunkowana skutecznością i kosztem reklamy internetowej. Badania wykazują, że dotychczas najbardziej 
popularna forma reklamy internetowej – bannery – cechuje się najmniejszą skutecznością (około 1%), natomiast np. skuteczność mailingu 
szacowana jest na około 12%.. 

- Kluczowa rola gotówkowego rynku reklamy internetowej. Rynek wydatków gotówkowych ma kapitalne znaczenia w procesie analizy 
portali internetowych, świadczy bowiem o rzeczywistej „gotówkowej” wartości rynku reklamowego. Bezpośrednie przełożenie ma to  
w przepływach gotówkowych portali, co z kolei determinuje bieżącą sytuacje finansową.

W roku 2003 szacowane gotówkowe wydatki reklamowe w internecie wyniosły ok. 45-50 mln PLN. Prognozy na 2004 rok zakładają wzrost 
rynku reklamy internetowej o ponad 20% do wielkości około 60 mln PLN. Dominującą pozycję na polskim rynku mają portale horyzontalne: 
Onet, Wirtualna Polska, gazeta.pl oraz Interia.pl  – kontrolują ponad 70% rynku reklamowego w internecie.
Wg CR-Media na rynku form reklamy internetowej dominować będą bannery, które w tym roku stanowić będą 50% wszystkich realizowanych 
kampanii. Znaczenie bannerów jeszcze wzrośnie gdy rynek przestanie używać reklam typu pop-up i pop-under. Reklamodawcy będą też nadal 
chętnie wykorzystywać mailing reklamowy i różnego rodzaju sponsoringi. Wg szacunków CR Media mailing stanowił w zeszłym roku ok. 14% 
wszystkich  wydatków  reklamowych,  a  sponsoring  ok.  13%.  Głównymi  reklamodawcami  są  sektory  rozrywka,  media,  informatyka  oraz 
telekomunikacja. 
Na tym rynku działa Bankier.pl S.A. - spółka portfelowa MCI Management S.A. Pośrednio na tym rynku obecni są również Travelplanet.pl oraz 
One-2-One Sp z o.o. poprzez własny wortal supersms.pl.

Rynek e-commerce.
W  duży  uproszczeniu  można  powiedzieć,  że  handel  elektroniczny  –  e-commerce  jest  to  elektroniczne  prowadzenie  biznesu  oparte  na 
przetwarzaniu  i  transmisji  danych,  takich  jak  tekst,  dźwięk  czy  obraz,  obejmujące  takie  zagadnienia,  jak:  handel  towarami  i  usługami, 
elektroniczne  sklepy,  kampanie  promocyjne,  wymiana  dokumentów  (faktury,  zamówienia,  listy  przewozowe,  itp.),  elektroniczny  transfer 
środków płatniczych,  giełdy  towarowe i  kapitałowe,  marketing  bezpośredni,  obsługa klienta,  współpraca między  przedsiębiorstwami,  sieci 
zaopatrzenia i dystrybucji, poszukiwanie partnerów czy informacji gospodarczej.
Najważniejszymi segmentami e-commerce są:
- Business-to-business  B2B  (firma-firma):  najszybciej  rozwijający  się  sektor  handlu  elektronicznego  obejmujący  szeroko  rozumiane 

kontakty między przedsiębiorstwami. Dotyczy transakcji handlowych, w tym międzynarodowych, często, ale nie zawsze zawieranych  
z pominięciem pośredników.

- Business-to-consumer B2C (firma-konsument): obejmuje wszelkie formy sprzedaży detalicznej realizowane zarówno przez producentów, 
jak też  pośredników w formie  elektronicznych sklepów czy supermarketów i  sieci  sprzedaży bezpośredniej,  niekiedy z  pominięciem 
hurtowni i pośredników. 

Szacując perspektywy wykorzystania Internetu do obsługi transakcji detalicznych należy przyjrzeć się poszczególnym segmentom z osobna, 
gdyż ze względu na ich znaczne zróżnicowanie, patrzenie na rynek jako całość wydaje się dość mało precyzyjne. Jest to inna sytuacja niż na 
rynku  hurtowym B2B,  gdzie  bardzo  trudno  znaleźć  dziedziny,  w których  Internet  (lub  wydzielone sieci  ekstranetowe)  nie  mógłby  zostać 
wykorzystany do przekazu informacji, obiegu dokumentów czy zawierania transakcji.
Z handlu elektronicznego B2C bezpośrednie korzyści czerpią dwie kategorie podmiotów: sklepy elektroniczne, które prowadzą sprzedaż na 
własny rachunek i utrzymują „fizyczną” infrastrukturę logistyczną oraz portale, które w ramach swoich „dzielnic handlowych” agregują ofertę 
sklepów internetowych, dzięki czemu mają przychody z przekazywania klientów. W praktyce część podmiotów łączy obie te funkcje, co z jednej 
strony prowadzi do oczywistych synergii, z drugiej strony w przypadku portali agregujących może to prowadzić do konkurencji z własnymi 
klientami. 
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Przychody portali z handlu w sieci są realizowane poprzez pobieranie ustalonej prowizji od transakcji dokonanych za ich pośrednictwem lub 
w formie stałych opłat za dzierżawienie miejsca na stronach www. Marże portali działających w Stanach Zjednoczonych i Europie wahają się w 
granicach 1-3% od pojedynczej transakcji. Marże uzyskiwane przez polskie portale nie przekraczają 1%, a opłaty stałe za dzierżawę wahają się 
od 50 zł do 1200 zł miesięcznie.
W  przypadku  sprzedaży  elektronicznej  dokonywanej  w  internecie  można  również  wspomnieć  o  aspekcie  sezonowości.  Największą 
popularnością w przypadku e-commerce cieszą się pozycje książkowe, płyty kompaktowe, kasety, usługi turystyczne. Sumując wspomniane 
grupy można oczekiwać największego wolumenu sprzedaży w ostatnich miesiącach roku, w przypadku usług turystycznych dochodzi jeszcze 
okres urlopowy.
Założenia  dotyczące  zastosowania  Internetu  do  obsługi  detalicznego  handlu  elektronicznego  są  oczywiście  bardzo  subiektywne.  Niemniej 
możemy oszacować rząd wielkości tego zjawiska w poszczególnych segmentach rynku w założeniu zbliżony pomiędzy notowanymi obecnie  
w Europie Zachodniej i USA.
Wydaje  się,  że  osiągnięcie  w  stosunkowo  krótkim  czasie  (powiedzmy  2-3  lata)  udziału  1% w  całym rynku  handlu  detalicznego  przez  
e-commerce jest całkiem realne. Optymistyczny i bardziej długoterminowy scenariusz prowadzi do ponad 3% udziału. Ze względu na wysoki 
udział artykułów spożywczych oraz paliw w wartości rynku osiągnięcie wyższego udziału elektronicznego kanału dystrybucji w dającej się 
przewidzieć perspektywie jest mało prawdopodobne. Drugim znaczącym segmentem jest elektroniczna sprzedaż usług detalicznych, zwłaszcza 
świadczenie usług finansowych przez internet oraz pośrednictwo w usługach związanych z turystyką. Tu realne jest szybkie osiągnięcie dużo 
wyższych udziałów w rynku i przychodów, prawdopodobnie przy dużo wyższych marżach.
W internecie obecnie można kupić praktycznie wszystko. Największym powodzeniem wśród polskich internautów dokonujących zakupów  
w sieci w roku 2003 cieszyły się:
- Usługi turystyczne (bilety lotnicze, wycieczki),
- Książki, płyty CD i DVD,
- Multimedia,
- Produkty finansowo-bankowe,
- Usługi IT (hosting, konta e-mail i www),
- Oprogramowanie,
- Kosmetyki.
Transakcje  dokonywane  podczas  zakupów przez Internet  są  autoryzowane w odpowiednich centrach autoryzacyjnych.  Centra  te  prowadzą 
autoryzację on-line, tzn. w czasie rzeczywistym oraz rozliczają transakcje przeprowadzane przy użyciu kart płatniczych. Największym centrum 
autoryzacyjnym dla sklepów internetowych w Polsce jest eCard S.A.
W ciągu 2003 roku internauci zapłacili kartami kredytowymi i płatniczymi w polskich sklepach i serwisach internetowych za towary lub usługi 
o łącznej wartości prawie 55 mln zł. Jeśli założyć, że kartą opłacanych jest w Polsce w ujęciu wartościowym około 20 proc. internetowych 
zakupów (większość płatności regulowana jest za zaliczeniem pocztowym lub przelewem bankowym), można wyliczyć, że cały internetowy 
detal w tym okresie miał w Polsce wartość około 300 mln zł  (dla porównania - ubiegłoroczną wartość tego rynku eCard szacował na około 150 
mln zł).

Ciekawym przykładem popularności wykorzystania internetu są usługi bankowości internetowej. Na rynku dużą liczbę użytkowników zdobyły 
internetowe banki: mBank, Inteligo (przejęty przez PKO BP) i Volkswagen Direct. Dodatkowo większość banków tradycyjnych uruchomiły 
możliwość dostępu do kont bankowych przez internet. 
Na  cieszącym  się  popularnością  rynku  aukcji  internetowych  absolutnym  liderem  jest  Allegro.  Inne  serwisy  aukcyjne  bądź  przestały 
funkcjonować, bądź zajmują nisze rynkowe.
Na rynku B2B rozpoczęło funkcjonowanie kilka podmiotów, których zadaniem jest stworzenie platformy wymiany handlowej między firmami. 
Dwie funkcjonujące platformy ogólnego zastosowania to Xtrade oraz MarketPlanet. Kolejną grupę stanowią platformy dedykowane konkretnym 
branżom. Są to platforme rozwijane najczęściej przez przedstawicieli danej branży i traktowane są jako inwestycje strategiczne, które powinny 
przynieść korzyści w dłuższym okresie czasu. 
Na rynku e-commerce aktywnie działają Travelplanet.pl S.A. oraz Bankier.pl S.A. -  spółki portfelowe MCI Management S.A. 

V.3.8 RYNEK MOBILNY W POLSCE

Rozwój  rynku  handlu  mobilnego  wyznaczany  jest  w głównej  mierze  przez  poziom penetracji  telefonii  komórkowej,  który  w Polsce  jest 
stosunkowo  niski  w  porównaniu  z  innymi  państwami  regionu  środkowoeuropejskiego.  Polski  rynek  mobilny  charakteryzuje  się  dużym 
potencjałem i powinien być atrakcyjny dla usługodawców i reklamodawców choćby ze względu na grupy społeczne. Na koniec 2003 roku liczba 
użytkowników telefonii komórkowej szacowana jest na około 16 mln użytkowników – daje to penetracje na poziomie około 40%. 
Głównych graczy rynku mCommerce można sklasyfikować następująco: 
- Operatorzy telefonii komórkowej
- Agregatorzy usług i treści
- Dostawcy treści i usług
- Dostawcy sprzętu i aplikacji mobilnych
Rozwój rynku mCommerce jest szansą dla operatorów na odejście od strategii sprzedaży opartej na cenie, jako głównego narzędzia marketingu 
w walce o klienta. Obecnie operatorzy są postrzegani w głównej mierze przez pryzmat ceny, a to oznacza, że nie posiadają oni marki kojarzonej z 
usługami  niegłosowymi  –  rozrywką,  informacją  czy  usługami  finansowymi.  Rozwój  rynku  mCommerce  umożliwiłby  różnicowanie  się 
operatorów względem oferowanych usług mobilnych, a to wzmocniłoby zarówno markę operatora, jak i dokonało podziału rynku pod kątem 
oferowanych usług i ich odbiorców.
Obecnie na polskim rynku mCommerce działalność niezależnych agregatorów usług i treści (podmioty zbierające usługi i treści, które następnie 
są prezentowane w jednym miejscu; obecnie – ze względu na ograniczenia techniczne – takim miejscem są witryny www) jest ograniczana 
wspomnianymi wysokimi barierami wejścia (np. marże w przypadku SMS premium sięgają 50%-80% wartości danej usługi) tworzonymi przez 
operatorów.  W  efekcie  tego  na  rynku  działa  tylko  kilku  znaczących  agregatorów  niezależnych  (przykładem  serwisów  internetowych 
sprzedających usługi i treść przez telefon komórkowy są m.in.  wapster.pl oraz supersms.pl).  Integracją usług i treści we własnym zakresie 
zajmują się też operatorzy telefonii komórkowej, którzy docelowo mogą przejąć rynek agregacji usług i tym samym wyprzeć niezależnych 
agregatorów na pozycje niszowe. Niezależni agregatorzy przyciągnęli do siebie nawet do kilkuset tysięcy klientów, co jest znaczącym sukcesem 
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w kontekście ponoszonych niskich nakładów na marketing. Dominującym modelem płatności na rynku mCommerce jest SMS premium, czyli 
SMS o podwyższonej wartości. 
Z kolei  trzeci  gracz mobilnego rynku – dostawcy usług i  treści  –  jest  najsłabszym graczem na rynku zdominowanym przez operatorów  
i (potencjalnie) agregatów, ale za to graczem najważniejszym. Taką dysproporcję wśród graczy należy upatrywać w mało efektywnej polityce 
agregatów i operatów pod względem marketingowym, technicznym i finansowym w stosunku do dostawców usług i treści. W ten sposób oferta 
najaktywniejszego na rynku operatora liczy nie więcej niż 150 usług (w porównaniu z rynkami zachodnimi, gdzie tych usług jest kilka tysięcy). 
Według analityków dobrymi dostawcami treści  są media tradycyjne,  serwisy internetowe oraz podmioty, które traktują kanał mobilny jako 
dodatkowy kanał sprzedaży, np. banki, biura turystyczne czy pośrednicy finansowi. Na dużą popularność będą mogli liczyć dostawcy treści  
i usług rozrywkowych. Szanse na uzyskanie silnej pozycji na rynku mCommerce mają głównie dostawcy treści wysoce unikalnej, niszowej  
i trudnej do skopiowania.
Rynek dostawców aplikacji dopiero co się kształtuje. Wiele firm nie doszło jeszcze do etapu specjalizacji i próbuje wejść w kilka segmentów 
rynku. Na rynku działa ponad 10 firm dostarczających aplikacje wspomagania zarządzania i komunikacje poprzez technologie mobilne. Rośnie 
również rynek dla zastosowania aplikacji  mobilnych na masowym rynku,  głównie w sektorze rozrywka.  Nowym obszarem który zdobywa 
popularność na rynku B2B są aplikacje i usługi oparte na technologii IVR.
Wskazany rynek technologii mobilnych ze względu na duże możliwości wzrostu wartości jest obszarem zainteresowań inwestycyjnych funduszy 
venture capital, w tym MCI Management S.A. W portfelu MCI Management znajduje się integrator rozwiązań mobilnych oraz dostawca usług 
marketingu mobilnego One-2-One Sp z o.o.

V.4 INFORMACJE O UZALEŻNIENIU OD ODBIORCÓW LUB DOSTAWCÓW
Emitent  prowadzi  działalność polegającą na  przeprowadzaniu  inwestycji  kapitałowych w inne podmioty  gospodarcze,  która  to  działalność 
determinuje  uzyskiwane  przychody  całkowite  oraz  ponoszone  koszty  ogółem.  Uwzględniając  wskazaną  specyfikę  działalności  Emitenta 
podmiotem wobec którego zachodzą okoliczności stwarzające możliwość uzależnienia od danego dostawcy jest Czechowicz Ventures Sp. z o.o., 
akcjonariusz posiadający 40,14% kapitału zakładowego oraz głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, którego dominującym udziałowcem 
jest Tomasz Czechowicz Prezes Zarządu Emitenta. W roku 2003 koszty poniesione na rzecz Czechowicz Ventures Sp. z o.o. stanowiły 28% 
wszystkich kosztów operacyjnych Emitenta. Powiązania Emitenta z Czechowicz Ventures Sp. z o.o. i Tomaszem Czechowiczem przedstawione 
są w Rozdziale V pkt. 5.5.4, Rozdziale 7 pkt. 7.1.1.1 i pkt. 7.3 Prospektu.

V.5 INFORMACJE O ZNACZĄCYCH I ISTOTNYCH DLA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ EMITENTA 
UMOWACH 

V.5.1 INFORMACJE O ZNACZĄCYCH DLA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ EMITENTA UMOWACH

Emitent przyjmuje, że w zakresie jego działalności (działalności spółek zależnych od Emitenta) stosowanym kryterium do uznania zawieranych 
umów za umowy znaczące, w rozumieniu pkt 53a ust. 1 § 2 Rozporządzenia o Prospekcie, powinna być wartość przedmiotu umowy, wynosząca 
co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta. Zdaniem Emitenta, kryterium to najbardziej odpowiada rodzajowi i rozmiarom działalności 
gospodarczej prowadzonej przez Emitenta.
Poniżej przedstawiono informacje, dotyczące umów, zawartych przez Emitenta, które to umowy są znaczące dla działalności Emitenta albowiem 
wartość przedmiotu każdej z tych umów jest wyższa  niż 10% kapitałów własnych Emitenta.

V.5.1.1 UMOWY SPRZEDAŻY AKCJI TRAVELPLANET.PL S.A. 

W dniach 08 i 09 czerwca 2004r. Emitent sprzedał łącznie 42.953 akcji imiennych Travelplanet.pl S.A., stanowiących 25% kapitału zakładowego 
tej spółki po 135,00 zł za jedną akcję i uzyskał łączną cenę 5.798.655,00 zł. Akcje zostały sprzedane za pośrednictwem IDMSA.PL w oparciu o 
zawartą z IDMSA.PL w dniu 01 czerwca 2004 roku i opisaną w pkt 5.5.4.4.  Zasady sprzedaży akcji Travelplanet.pl S.A. określają warunki, 
które  mogą  zmniejszyć  uzyskaną  przez  Emitenta  cenę  sprzedaży  akcji  o  kwotę  1.000.000,00  zł,  jeżeli  Emitent  nie  wprowadzi  akcji 
Travelpanet.pl  S.A.  do obrotu publicznego w ciągu 12 miesięcy od daty zbycia  akcji.  Dodatkowym warunkiem,  który może spowodować 
zmniejszenie ceny sprzedaży akcji Travelplanet.pl S.A. lub może spowodować powstanie obowiązku Emitenta do dodatkowej sprzedaży akcji 
Travelplanet.pl S.A. jest zrealizowanie w 2004 roku przez Travelplanet.pl obrotów niższych niż 15.365.000,00 zł. Jeżeli zajdzie ten warunek to 
Emitent ma prawo wyboru między zapłatą kary umownej lub dokonaniem dodatkowej sprzedaży akcji (opcja sprzedaży) w cenie po 1,00 za 
akcję.  W treści  umowy nie wskazano kwoty kary umownej ani ilości  akcji  ale uzgodniono wzór matematyczny wyliczenia kary lub ilości 
sprzedawanych dodatkowo akcji, oparty na danych (niewiadome), które będą znane dopiero w dacie wymagalności kary (opcji sprzedaży).
W dniu 22 czerwca 2004 roku Emitent, realizując zobowiązania umowne, wystawił na rzecz każdego posiadacza akcji Travelplanet.pl, który 
nabył akcje na wskazanych wyżej warunkach, dokument pod nazwą „Opcja sprzedaży”, na podstawie którego każdy z nich może w przyszłości 
zrealizować  opcję  dodatkowego  zakupu  akcji  Travelplanet.pl,  jeżeli  zajdą  stosowne  przesłanki  umowne  i  Emitent  nie  zwolni  się  z  tego 
zobowiązania poprzez zapłatę kary umownej.

V.5.1.2  UMOWY ZAWARTE PRZEZ EMITENTA Z AKCJONARIUSZAMI CCS S.A. W 2004 ROKU

W dniu 29 czerwca 2004 roku Emitent dokonał sprzedaży 5634 akcji imiennych CCS S.A. serii G na rzecz: Marka Liwskiego, Grzegorza Piecka 
i Henryka Rowińskiego, będących członkami Zarządu CCS S.A. oraz dla Przemysława Kucharzewskiego będącego Dyrektorem Pionu Realizacji  
w CCS S.A.  Akcje zostały sprzedane łącznie za kwotę 2.917.076,00 zł, która winna zostać zapłacona do 30 czerwca 2006 roku. Zapłata ceny  
sprzedaży została zabezpieczona zastawem ustanowionym na zbywanych akcjach. Sprzedaż akcji dla Marka Liwskiego i Henryka Rowińskiego w  
ilości  2817  sztuk  została  dokonana  bez  warunków zawieszających  albowiem  są  oni  akcjonariuszami  CCS  S.A.  Sprzedaż  2817  akcji  dla  
Grzegorza  Piecka  i  Przemysława  Kucharzewskiego  została  dokonana  pod  warunkiem  nie  wykonania  przez  pozostałych  akcjonariuszy  
statutowego prawa pierwszeństwa do  nabycia  akcji  zbywanych  przez  Emitenta.  Nabywcy  akcji  będą  posiadali  prawo przyłączenia  się  do  
sprzedaży akcji przez Emitenta w okresie do 30 czerwca 2006 roku jeżeli Emitent będzie zbywał więcej niż 13.557 akcji CCS S.A. w jednej lub w  
wielu transakcjach. Przyłączenie może być wykonane proporcjonalnie do procentowego udziału akcji zbywanych przez Emitenta w kapitale  
zakładowym  CCS  S.A.  
W stosunku do części nabytych akcji wprowadzone zostało umowne ograniczenie zbywalności w okresie do 30 czerwca 2006 roku.
W dniu 30 czerwca 2004 roku Emitent dokonał sprzedaży na rzecz  Marka Liwskiego, Grzegorza Piecka i Henryka Rowińskiego, będących  
członkami Zarządu CCS S.A. 3162 akcji imiennych serii H. Sprzedaż została dokonana w wykonaniu przez Emitenta zobowiązań powiernika  
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emisji serii G, jako emisji dokonanej na potrzeby realizowanej przez CCS S.A. opcji menedżerskiej. Akcje zostały sprzedane, zgodnie z zasadami  
opcji menedżerskiej, po 1,00 zł za każda akcję.

V.5.1.3 UMOWA SPRZEDAŻY AKCJI JTT COMPUTER S.A.

W dniu  29 czerwca 2004 roku Emitent  dokonał  sprzedaży 426.866 akcji  imiennych  JTT Computer  S.A.  ,  stanowiących  36,05% kapitału 
zakładowego JTT na rzecz nowo powołanej spółki „Technopolis sp. z o.o.”. Emitent podjął taką decyzję w sytuacji przekształcenia w dniu 
31.05.2004 roku  upadłości  JTT z  możliwością  zawarcia  układu na upadłość  likwidacyjną.  Taka decyzja  sądu  i  postawa większościowego 
akcjonariusza  JTT,  uniemożliwiła  Emitentowi  prowadzenie  dalszych  prac,  zmierzających  do  reaktywowania  JTT  i  zawarcia  układu  
z  wierzycielami.  Zmiana  upadłości  układowej  na  upadłość  likwidacyjną  uniemożliwia  formułowanie  i  składanie  skutecznych  propozycji 
układowych i powoduje, że wartość akcji JTT Computer S.A. spada do zera. 
W celu  ograniczenia  skutków  takiej  sytuacji  Emitent  podjął  decyzję  o  powołaniu  Technopolis  sp.  z  o.o.,  która  ma  zająć  się  nabyciem 
przedsiębiorstwa JTT od syndyka i następnie restrukturyzacją nabytego majątku.
W celu umożliwienia Technopolis sp. z o.o. aktywnego występowania w procesie upadłości JTT, jako akcjonariusz tej spółki, Emitent dokonał 
sprzedaży wszystkich posiadanych akcji JTT o wartości ewidencyjnej 1.570.017,00 zł za kwotę 45.000,00 zł.

V.5.2 INFORMACJE O ISTOTNYCH DLA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ EMITENTA UMOWACH

Poniżej  przedstawiono  informacje,  dotyczące  wybranych  umów,  zawartych  przez  Emitenta,  które  to  umowy  w  ocenie  Zarządu  Emitenta 
należałoby uznać za umowy istotne, w rozumieniu pkt 54 ust. 1 § 2 Rozporządzenia o Prospekcie, albowiem najlepiej charakteryzują specyfikę 
działalności Emitenta i jego Grupy Kapitałowej.
W szczególności  kryterium uznania  za  istotną  spełniają  te  wszystkie  umowy,  które  są  związane  i  kształtują  podstawowy cel  działalności 
Emitenta,  jakim  jest  prowadzenie  działalności  inwestycyjnej,  polegającej  na  udziale  kapitałowym  w innych  spółkach,  to  jest  umowy  
o inwestycjach dokonanych przez Emitenta inwestycji w spółki zależne (umowy inwestycyjne), umowy zbycia bądź nabycia akcji (udziałów), 
szczególnie w sytuacji gdy zawierają dodatkowe postanowienia o prawach i obowiązkach stron lub funkcjonowaniu spółek zależnych, umowy 
o współpracy z innymi podmiotami oraz umowy zawarte z Czechowicz Ventures sp. z o.o.

V.5.2.1 UMOWA INWESTYCYJNA DOTYCZĄCA CCS S.A.

Umowa ta została zawarta w dniu 26 stycznia 2000 roku pomiędzy Emitentem a Polish Enterprise Fund L.P. (Polski Fundusz Przedsiębiorczości 
- „Fundusz”, „PEF”), spółką komandytową z biurem głównym w Nowym Jorku. Umowa była zmieniana dwukrotnie: Aneksem Nr 01/2001  
z dnia 27.04.2001 r. oraz Aneksem Nr 02/2002 z dnia 27.02.2002r.
Strony  zobowiązały  się  dołożyć  wszelkich  starań  w  celu  zapewnienia,  aby  akcje  CCS  S.A.,  zostały  dopuszczone  do  publicznego  obrotu 
papierami wartościowymi oraz dopuszczone do obrotu giełdowego na GPW nie później niż do dnia 31 grudnia 2003 roku lub, o ile okaże się to 
korzystniejsze,  do  pozyskania  inwestora  strategicznego  nie  później  niż  do  dnia  31  grudnia  2004  roku.  W przypadku,  gdyby  powyższe 
postanowienie umowy nie zostało wykonane (do 31.12.2003r. akcje CCS S.A. nie zostały wprowadzone do obrotu giełdowego na GPW S.A.), 
Funduszowi będzie przysługiwać prawo do złożenia Emitentowi, do dnia 31 grudnia 2005 roku, oferty sprzedaży akcji CCS S.A. należących do 
Funduszu  po  cenie  określonej  na  podstawie  wyceny  dokonanej  przez  „Enterprise  Investors  Sp.  z  o.o.”  (podmiot  reprezentujący w Polsce 
Fundusz). Jeżeli Emitent nie zaakceptuje tej oferty, to Funduszowi będzie przysługiwać opcja nabycia wszystkich akcji CCS S.A. posiadanych 
przez Emitenta po cenie równej cenie, po jakiej akcje CCS S.A. należące do Funduszu zostały zaoferowane do nabycia Emitentowi. Fundusz 
może skorzystać z powyższej opcji do dnia 31 grudnia 2006 roku. W celu zabezpieczenia wykonania postanowień tej opcji Emitent złożył 
Funduszowi nieodwołalną ofertę sprzedaży posiadanych akcji CCS S.A. ważną do dnia 15.01.2007 roku. Zbycie akcji CCS S.A. posiadanych 
przez Emitenta oraz podmioty powiązane kapitałowo z Emitentem może zostać dokonane pod warunkiem przystąpienia nabywcy tych akcji do 
opisywanej umowy po stronie Emitenta w zakresie opcji przysługującej Funduszowi oraz oferty zabezpieczającej tą opcję.
Umowa inwestycyjna Emitenta z Funduszem reguluje ponadto zasady dokonania zorganizowanej sprzedaży znacznych pakietów akcji CCS S.A. 
Przez zorganizowaną sprzedaż znacznych pakietów akcji należy rozumieć sprzedaż akcji w publicznym lub niepublicznym obrocie papierami 
wartościowymi, w tym sprzedaż akcji CCS S.A. za granicą. Zgodnie z umową, na żądanie akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 25% 
kapitału  zakładowego CCS S.A.,  CCS  S.A.  będzie  zobowiązana  do  podjęcia  czynności  niezbędnych  do  przeprowadzenia  zorganizowanej 
sprzedaży akcji.  Czynności te, zgodnie z umową, obejmują ujawnienie informacji  o CCS S.A. niezbędnych do przeprowadzenia sprzedaży 
zorganizowanej znacznego pakietu akcji CCS S.A., zawarcie umowy o subemisję, umożliwienie badania CCS S.A. przez biegłych rewidentów, 
uczestnictwo  przedstawicieli  CCS  S.A.  w  prezentacjach  itp.  CCS  S.A.  jest  zobowiązana  do  pokrycia  udokumentowanych  kosztów 
zorganizowanej sprzedaży akcji CCS S.A. w kwocie nie wyższej niż 100.000,00 USD.

V.5.2.2 UMOWY ZAWARTE PRZEZ EMITENTA Z AKCJONARIUSZAMI CCS S.A. W 2000 ROKU

Emitent  zawarł  w dniu  01  lutego  2000 roku  umowy z  Leszkiem Borzemskim,  Mirosławem Kurianem,  Jerzym Składzieniem,  Andrzejem 
Kozłowiczem  oraz  Adamem  Grzechem,  będącymi  mniejszościowymi  akcjonariuszami  CCS  S.A.  (poniżej  zostanie  użyte  określenie 
„Akcjonariusz  Mniejszościowy” na określenie  każdej  z  tych osób).  Wszystkie  z  tych  umów są  odrębnymi  umowami,  zostaną  one  jednak 
omówione łącznie, ze względu na to, iż zawierają tożsame postanowienia. Każda z umów z Akcjonariuszem Mniejszościowym może być jednak 
wykonywane niezależnie od umów zawartych z innymi Akcjonariuszami Mniejszościowymi.
Każda z umów określa zasady wspólnej sprzedaży przez Akcjonariusza Mniejszościowego oraz Emitenta posiadanych akcji CCS S.A. Zgodnie 
z treścią tych umów, w przypadku zamierzonej przez Emitenta sprzedaży pakietu akcji CCS S.A. nie mniejszego niż 33% kapitału zakładowego 
tej spółki, Emitent będzie zobowiązany do poinformowania Akcjonariusza Mniejszościowego o zamiarach takiej sprzedaży. Akcjonariuszowi 
Mniejszościowemu przysługuje prawo złożenia oświadczenia o zamiarze wspólnej sprzedaży wszystkich lub części posiadanych przez niego 
akcji CCS S.A. wraz z akcjami sprzedawanymi przez Emitenta. W przypadku złożenia takiego oświadczenia, Emitent jest zobowiązany uzyskać 
dla Akcjonariusza Mniejszościowego takie same warunki zbycia należących do niego akcji CCS S.A., jakie zostaną uzyskane przez Emitenta.
Każda z umów zawartych przez Akcjonariusza Mniejszościowego zawiera postanowienia mające zastosowanie w przypadku otrzymania przez 
Emitenta oferty nabycia wszystkich akcji CCS S.A. należących do Emitenta, złożoną przez osobę trzecią, nie będącą akcjonariuszem CCS S.A.,  
a  skuteczność  takiej  oferty  będzie  uzależniona  od  obowiązku  zbycia  wszystkich  akcji  CCS  S.A.  posiadanych  przez  Akcjonariusza 
Mniejszościowego.  W  wypadku  otrzymania  przez  Emitenta  takiej  oferty,  Emitent  ma  obowiązek  zawiadomić  o  niej  Akcjonariusza 
Mniejszościowego, a Akcjonariusz Mniejszościowy jest zobowiązany złożyć Emitentowi oświadczenie o zamiarze sprzedaży posiadanych przez 
siebie akcji CCS S.A. wraz z akcjami CCS S.A. posiadanymi przez Emitenta (wraz ze złożonym oświadczeniem Akcjonariusz Mniejszościowy 
ma obowiązek udzielić Emitentowi pełnomocnictwa do sprzedaży posiadanych przez siebie akcji CCS S.A.).
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Postanowienia umów zawartych z Akcjonariuszami Mniejszościowymi, dotyczące prawa do dokonania wspólnej sprzedaży akcji CCS S.A., nie 
mają zastosowania w przypadku sprzedaży akcji CCS S.A. dokonywanej pomiędzy akcjonariuszami CCS S.A. oraz w przypadku sprzedaży lub 
przenoszenia akcji pomiędzy Emitentem a jego podmiotem powiązanym (umowa definiuje podmiot stowarzyszony z Emitentem). W przypadku 
takiego przenoszenia akcji CCS S.A., Emitent jest zobowiązany do przeniesienia zobowiązań wynikłych z umów zawartych z Akcjonariuszami 
Mniejszościowymi na podmiot nabywający akcje CCS S.A.
Umowy z  Akcjonariuszami Mniejszościowymi zawierają  postanowienia  nakazujące traktować  je  jako  umowy przedwstępne w rozumieniu 
postanowień Kodeksu Cywilnego. Opisywane umowy zawierają także zapisy na sąd polubowny, którym będzie Sąd Arbitrażowy przy Krajowej 
Izbie Gospodarczej.

V.5.2.3 UMOWA INWESTYCYJNA DOTYCZĄCA PROCESS4E S.A.

Umowa inwestycyjna dotycząca Process4E S.A. została zawarta w dniu 11 maja 2000 roku przez Emitenta, Ulricha Kottmanna oraz Dariusza 
Ciborskiego. Umowa dotyczyła zasad, na jakich ma zostać utworzona spółka Process4E S.A., świadcząca usługi doradcze w zakresie systemów 
wspomagających zarządzanie tworzonych w oparciu o narzędzia dostępne w sieci Internet. Akcje zostały objęte, po cenie emisyjnej równej cenie 
nominalnej, przez Emitenta (333.299 akcji), Dariusza Ciborskiego (1 akcja) i Ulricha Kottmanna (166.700 akcji).
Umowa inwestycyjna przewiduje przeprowadzenie w latach 2000-2003 programu opcji menedżerskiej przez Process4E S.A. Program ten ma 
umożliwić członkom grupy menedżerskiej nabycie akcji spółki w łącznej liczbie równej 164.000 sztuk. Umowa nie określa szczegółowo sposobu 
przeprowadzenia programu opcji menedżerskiej w spółce. Umowa pozostawia dalszemu uzgodnieniu stron szczegółowe warunki programu opcji 
menedżerskiej.
 Umowa inwestycyjna zawiera także postanowienia dotyczące uzgodnionej treści kontraktów menedżerskich, które zostaną zawarte w spółce. 
Osoby, z którymi zostaną zawarte kontrakty menedżerskie, będą tworzyć grupę menedżerską uczestniczącą w programie opcji menedżerskiej.
Umowa inwestycyjna dotycząca Process4E S.A. reguluje ponadto zasady dokonania zorganizowanej sprzedaży znacznych pakietów akcji spółki. 
Przez zorganizowaną sprzedaż znacznych pakietów akcji należy rozumieć sprzedaż akcji w publicznym lub niepublicznym obrocie papierami 
wartościowymi, w tym sprzedaż akcji Process4E S.A. za granicą. Zgodnie z umową, na żądanie akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 25% 
kapitału zakładowego Process4E S.A., Emitent i Ulrich Kottmann będą zobowiązani spowodować, że spółka podejmie czynności niezbędne do 
przeprowadzenia zorganizowanej sprzedaży akcji. Czynności te, zgodnie z umową, obejmują ujawnienie informacji o spółce Process4E S.A. 
niezbędnych do przeprowadzenia sprzedaży zorganizowanej znacznego pakietu akcji spółki, zawarcie umowy o subemisję, umożliwienie badania 
Process4E S.A.  przez  biegłych  rewidentów,  uczestnictwo przedstawicieli  spółki  w prezentacjach itp.  spółka jest  zobowiązana do pokrycia 
udokumentowanych kosztów zorganizowanej sprzedaży akcji Process4E S.A.
Umowa  inwestycyjna  zawiera  postanowienia  nakazujące  traktować  ją  jako  umowę  przedwstępną  w  rozumieniu  postanowień  Kodeksu 
Cywilnego. Opisywana umowa zawiera także zapis na sąd polubowny, którym będzie Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej.

V.5.2.4 UMOWA INWESTYCYJNA DOTYCZĄCA TRAVELPLANET.PL S.A.

W dniu 6 grudnia  2000r.  we Wrocławiu pomiędzy Emitentem oraz Piotrem Multanem,  Tomaszem Morozem i  Łukaszem Bartoszewiczem 
zawarta  została  umowa,  której  przedmiotem  była  realizacja  inwestycji  polegającej  na  utworzeniu  spółki  „TRAVELPLANET.PL”  Spółka 
Akcyjna, działającej w obszarze sprzedaży ofert turystycznych oraz dostarczania informacji turystycznych z wykorzystaniem internetu („Umowa 
Inwestycyjna”). W Umowie Inwestycyjnej określono szczegółowo zasady i  tryb realizacji  powyższej inwestycji  oraz harmonogram działań 
mających na celu doprowadzenie do zawiązania spółki akcyjnej pod firmą „TRAVELPLANET.PL” S.A. („Spółka”) Strony postanowiły, iż 
niezwłocznie  po  podpisaniu  Umowy  Inwestycyjnej  podejmą  wszelkie  niezbędne  kroki  do  zawiązania  Spółki.  Wysokość  kapitału 
założycielskiego określono na kwotę 500.000,00-zł, który będzie się dzielił na 50.000 akcji zwykłych imiennych o wartości nominalnej 10,00-zł 
każda. Ustalono, że Emitent obejmie w kapitale zakładowym Spółki 45.500 akcji a pozostałe strony Umowy Inwestycyjnej po 1.500 akcji każdy. 
Emitent  zobowiązał  się do udzielenia Spółce,  nie później  niż do dnia 31 marca 2001r.,  pożyczki pomostowej  przeznaczonej  wyłącznie na 
finansowanie  statutowej  działalności  gospodarczej  Spółki.  Pożyczka  miała  być  udzielona  w  kwocie  1.000.000,00-zł.  Pożyczka  miała  być 
zwrócona  Emitentowi  najpóźniej  do  dnia  31  marca  2002r.  ale  tylko  w przypadku pozyskania  przez  Spółkę  i  jej  akcjonariuszy  inwestora 
finansowego lub strategicznego, który sfinansuje jej dalszy rozwój. W przypadku nie zajścia powyższego warunku Emitent wyrażał zgodę na to, 
aby kwota pożyczki została zamieniona na akcje wydane Emitentowi. Wskazana pożyczka została spłacona w okresie lipiec – wrzesień 2002 
roku.
W Umowie Inwestycyjnej  strony zobowiązały się  również do zorganizowania  w spółce  programu opcji  menedżerskiej  podjęcia  wszelkich 
niezbędnych  czynności  w  celu  umożliwienia  w  latach  2001  -–  2004,  która  prowadziłaby  do  nabycia  przez  członków  Zarządu  i  innych 
kluczowych pracowników Spółki („Grupa Menedżerska") zwykłych imiennych akcji Spółki w łącznej liczbie 15.000 sztuk.  (piętnaście tysięcy) 
sztuk  („Opcja  Menedżerska").  W  szczególności  Strony  zobowiązały  się  do  emisji  akcji  Spółki  przeznaczonych  do  wykonania  Opcji 
Menedżerskiej nie później niż w terminie do dnia 30 kwietnia 2001 roku.
Strony zobowiązały się do zgodnego współdziałania w celu pozyskania dla Spółki inwestora finansowego lub strategicznego. Ponadto strony 
uzgodniły treść statutu Spółki, pierwszy skład Zarządu Spółki oraz Rady Nadzorczej a także sposób powoływania jej członków. Ustalono także 
ogólne wytyczne dotyczące sposobu zawierania oraz treści kontraktów menedżerskich zawieranych przez Spółkę z członkami Zarządu oraz 
innymi  kluczowymi  pracownikami  Spółki.  Nadto  ustalono  zasady  sprawozdawczości  prowadzonej  przez  Spółkę  oraz  sposób  kontroli 
działalności Spółki przez Radę Nadzorczą. 
Emitent zobowiązał się wobec Piotra Multana, Tomasza Moroza i Łukasza Bartoszewicza, że w każdym przypadku zamierzonej sprzedaży 
wszystkich akcji posiadanych w Spółce, w tym także w przypadku korzystania przez Emitenta ze zorganizowanej sprzedaży znacznych pakietów 
akcji na zasadach określonych w Statucie Spółki, do swojej oferty sprzedaży Akcji włączy, na żądanie Piotra Multana lub Tomasza Moroza lub 
Łukasza Bartoszewicza, posiadane przez każdego z nich akcje Spółki. Jeżeli Emitent uchyliłby się od powyższego to Piotr Multan albo Tomasz 
Moroz albo Łukasz Bartoszewicz, każdy z osobna, mogą żądać od MCI zapłaty kary umownej w wysokości 1/3 (jednej trzeciej) wartości akcji 
Spółki posiadanych przez każdego z nich. Wartość akcji Spółki będzie ustalona na podstawie ostatniej ceny emisyjnej akcji albo ostatniej ceny 
obrotu akcjami, w zależności, która z tych cen jest wyższa.
Umowie Inwestycyjnej nadany został charakter umowy przedwstępnej, o której mowa w art. 389 i następnych Kodeksu Cywilnego.
W dniu 19 października 2001r. strony umowy zawarły aneks nr 1 do umowy inwestycyjnej. Przedmiotem aneksu była zmiana sposobu udzielenia 
oraz zwrotu Pożyczki Pomostowej dla Spółki oraz zasad realizacji Opcji Menedżerskiej. Aneksem nr 1 zmieniono również zasady dotyczące 
Opcji Menedżerskiej. 
W dniu 26 kwietnia 2002r. pomiędzy Emitentem oraz Piotrem Multanem i Tomaszem Morozem („Założyciele”) zawarty został aneks nr 2 do 
Umowy Inwestycyjnej. Pan Łukasz Bartoszewicz, będący stroną Umowy Inwestycyjnej, wobec zbycia wszystkich posiadanych przez niego akcji 
Spółki na rzecz Piotra Multana w dniu 1 lutego 2002r., nie był stroną tego aneksu. Z dniem zawarcia aneksu nr 2 Łukasz Bartoszewicz został  
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zwolniony ze wszelkich zobowiązań podjętych na podstawie Umowy Inwestycyjnej wobec Spółki i stron Umowy Inwestycyjnej. Ponadto w 
aneksie nr 2 strony tego aneksu określiły zasady dalszego finansowania Spółki zasady podwyższenia kapitału zakładowego spółki. W wyniku 
podwyższenia  kapitału  zakładowego Spółki  struktura  własnościowa spółki  miała  się  przedstawiać  następująco:  Emitent  –  94,47% kapitału 
zakładowego, Piotr Multan – 3,93% kapitału zakładowego, Tomasz Moroz – 1,6% kapitału zakładowego. Ponadto strony aneksu uzgodniły 
dokonanie zmian w treści statutu Spółki oraz zmiany zasad realizacji opcji menedżerskiej. Emitent zobowiazał się do sprzedaży Założycielom 
i/lub pracownikom Spółki posiadanych akcji Spółki w liczbie określonej w Regulaminie Opcji uchwalonym przez Radę Nadzorcza Spółki. 
Regulamin Opcji miał być uchwalony do dnia 30 czerwca 2002 roku.
W dniu 22 lipca 2003 roku pomiędzy Emitentem i Travelplanet.pl podpisany został „ List intencyjny” dotyczący nowego uregulowania opcji 
menedżerskiej w Travelplanet.pl w latach 2003-2005. Na mocy tego listu intencyjnego Emitent  zobowiązał się przeznaczyć na realizacje planu 
opcji posiadane przez niego akcje Travelplanet.pl w ilości stanowiącej 10% kapitału zakładowego spółki. Akcje miały być sprzedawane przez 
Emitenta członkom zarządu i rady nadzorczej oraz pracownikom po cenie odpowiadającej wartości nominalnej akcji powiększonej o koszt 
kapitału w czasie liczonym jako 25% (w skali roku) od stycznia 2001. List intencyjny precyzyjnie określał transze akcji przeznaczonych do 
realizacji opcji oraz warunki uzależniające realizację opcji, oparte o wyniki finansowe spółki i stan realizacji budżetu spólki.
W dniu 24 maja 2004 roku strony umowy inwestycyjnej podpisały porozumienie na mocy którego uzgodniono, że Tomasz Moroz i Piotr Multan 
rezygnują z prawa pierwszeństwa do nabycia akcji spółki serii A, jeżeli będą one zbywane przez Emitenta w okresie do 31.07.2004r. Dodatkowo 
zrezygnowali oni z przysługującego im prawa przyłączenia do sprzedaży przez Emitenta znacznego pakietu akcji w okresie do 31.07.2004r. 
Ponadto  strony  umowy  inwestycyjnej,  wzajemnie,  zrezygnowały  z  żądania  od  nowych  akcjonariuszy,  nabywców  akcji  od  Emitenta, 
przystępowania do umowy inwestycyjnej.

V.5.2.5 UMOWA INWESTYCYJNA DOTYCZĄCA S4E S.A.

W dniu 01 czerwca 2001r. w Krakowie pomiędzy Emitentem a Romanem Pudełko, Tadeuszem Janem Kudła, Stanisławem Jagielskim, Jackiem 
Zaleskim i spółką „S4E” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (S4E S.A.), zwaną dalej „Spółką” zawarta została umowa inwestycyjna, której 
przedmiotem było ustalenie zasad i trybu realizacji inwestycji mającej na celu pozyskanie dla Spółki inwestora strategicznego oraz środków 
finansowych zapewniających rozwój Spółki, a przede wszystkim umożliwiających uzyskanie przez Spółkę do końca 2004r. pozycji wiodącego 
integratora  i  dystrybutora  systemów archiwizacji  danych  oraz  matryc  dyskowych,  a  także  ustalenie  trybu,  zasad  i  harmonogramu działań 
organizacyjnych  mających  na  celu  doprowadzenie  do  podwyższenia  kapitału  zakładowego  Spółki  oraz  ustalenie  nowego  Statutu  Spółki 
(„Umowa Inwestycyjna”).
Zgodnie  z  postanowieniami § 2 Umowy Inwestycyjnej  Emitent  miał  objąć  łącznie  4.000.000 akcji  zwykłych,  imiennych Spółki  o  łącznej 
wartości  nominalnej  4.000.000,00-zł  i  pokryć  je  w  całości  wkładami  gotówkowymi  w  łącznej  wysokości  4.000.000,00-zł  („Inwestycja”). 
Inwestycja miała zostać wykonana przez Emitenta w czterech etapach. W wyniku każdego z etapów Emitent miał obejmować po 1.000.000 akcji 
Spółki. Realizacja pierwszego etapu Inwestycji nastąpiła po podpisaniu przez Strony umowy Inwestycyjnej. W wyniku realizacji pierwszego 
etapu  Inwestycji  Emitent  osiągnął  90,89% udziału  w  kapitale  zakładowym Spółki.  Realizacja  kolejnych  trzech  etapów Inwestycji  –  trzy 
podwyższenia  kapitału  zakładowego Spółki  o  1.000.000,00-zł  –  była  uzależniona od wykonania  przez Spółkę  harmonogramu kluczowych 
kroków („Milestones”) zapisanych w biznes planie Spółki uchwalonym przez Radę Nadzorczą Spółki.
W umowie ustalono zasady realizacji opcji menedżerskiej w spółce, przez przyznanie prawa nabycia akcji spółki od Emitentai w ilości 3% 
kapitału  zakładowego Spółki  (każdej  emisji).  Ponadto  w  treści  Umowy Inwestycyjne  ustalono  zasady  na  jakich  Spółka  będzie  zawierała 
kontrakty menedżerskie z członkami Zarządu Spółki i innymi kluczowymi pracownikami, zasady kontroli Spółki przez Radę Nadzorczą. W § 7 
Umowy Inwestycyjnej określono ogólne zasady dotyczące obrotu akcjami Spółki oraz sposobu zbycia prze każdą ze Stron posiadanych przez nią 
pakietów akcji Spółki.
Do Umowy Inwestycyjnej w dniu 1 października 2003r., pomiędzy tymi samymi stronami, zawarty został aneks nr 01/2003. Na mocy aneksu 
skreślono § 4 „Opcja Menedżerska” z treści Umowy Inwestycyjnej. Ponadto w aneksie zawarto postanowienia dotyczące planowanej rezygnacji 
Romana Pudełko z funkcji Prezesa Zarządu Spółki, objęcie przez niego funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. Uzgodniono także 
inne  zobowiązania  Romana  Pudełko  wobec  spółki  w  tym nie  prowadzenia  działalności  konkurencyjnej,  aktywnego wspierania  Spółki  na 
wszystkich polach jej działalności. Emitent zobowiązał się w stosunku do Romana Pudełko do zbycia na jego rzecz akcji Spółki po cenie równej 
ich wartości nominalnej w takiej ilości, która umożliwi mu osiągnięcie pakietu akcji stanowiącego 5% kapitału zakładowego Spółki. Ponadto 
aneks zobowiązywał Jacka Zaleskiego do zbycia wszystkich posiadanych przez niego akcji Spółki na rzecz Spółki. Z chwilą zbycia przez niego 
wszystkich akcji Spółki postanowienia Umowy Inwestycyjnej, poza zakazami konkurencji oraz obowiązkiem zachowania poufności, przestały 
go obowiązywać. W aneksie uzgodniono również, iż w 2004r. Spółka uruchomi program opcji menedżerskich oparty m. in. na zasadach:
- Na program opcji managerskich zostanie przeznaczona pula akcji własnych 400 000 akcji. Akcje zostaną odkupione od Emitenta oraz od 

Jacka Zaleskiego po cenie 1,00 zł za akcję,
- Program będzie obowiązywał przez 3 lata od momentu uruchomienia (to jest maksymalnie do 31 grudnia 2006)
- Program przeznaczony dla Zarządu Spółki i kluczowych osób związanych ze Spółką. Pula akcji przeznaczonych na realizacje programu 

opcji będzie podzielona w ten sposób, że: Prezes Zarządu będzie uprawniony do nabycia - max 50% całej puli, pozostałe kluczowe osoby 
dla Spółki - max 50% całej puli).

- Program opcji będzie realizowany w ten sposób, że uprawnieni nabędą akcje spółki po 1,00 zł .
Szczegółowy regulamin realizacji opcji zostanie opracowany przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą w terminie do 30.06.2004. 
Aneks nr 01/2003 wszedł w życie w dniu jego zawarcia.

V.5.2.6 UMOWA INWESTYCYJNA DOTYCZĄCA ONE-2-ONE SP. Z O.O.

Umowa inwestycyjna dotycząca One-2-One sp. z o.o. została zawarta w dniu 24 kwietnia 2002 roku przez Emitenta, Tomasza Długiewicza, 
Jarosława Żabko,  Piotra Drygasa,  Mariana Witkowskiego oraz One-2-One sp.  z  o.o.  z  siedzibą w Poznaniu (Spółka).  Celem umowy była 
wspólna realizacja inwestycji mającej na względzie pozyskanie dla Spółki inwestora strategicznego oraz środków finansowych zapewniających 
rozwój Spółki, a przede wszystkim umożliwiających uzyskanie przez Spółkę do końca 2004 roku pozycji wiodącego integratora internetowych 
usług mobilnych w modelu „B2B” i „B2C”. Umowa dotyczy zasad i trybu realizacji inwestycji oraz harmonogramu działań organizacyjnych 
mających na celu doprowadzenie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, a także zawiera projekt nowej umowy spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością oraz projekt statutu spółki akcyjnej w wypadku podjęcia w przyszłości decyzji o przekształceniu Spółki w spółkę akcyjną.
Umowa inwestycyjna dotycząca One-2-One sp. z o.o. przewidywała podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez utworzenie nowych 
udziałów do objęcia przez Emitenta, Tomasza Długiewicza, Jarosława Żabko i Piotra Drygasa. Inwestycja została przeprowadzona na podstawie 
uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, na mocy,  której  to uchwały, został  podwyższony kapitał  zakładowy Spółki o kwotę 
42.000 PLN podzieloną na 84 udziały o wartości nominalnej po 500 PLN każdy.  Nowe udziały zostały po cenie wyższej od ich wartości 
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nominalnej,  to jest w kwocie po 5.540 PLN za każdy udział.  Mocą umowy inwestycyjnej Emitentowi przysługiwała opcja objęcia nowych 
udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki za łączną kwotę emisyjną 200.000 PLN w ilości, która spowodowała, że w wyniku 
objęcia tych nowych udziałów udział Emitenta w kapitale zakładowym Spółki przekroczył 50,00%. Emitent wykonał przysługującą mu opcję, 
obejmując nowe udziały w spółce i zwiększając swój stan poosiadania do 50,85% kapitału zakładowego spółki. Emitent posiada także 50,85% 
głosów na zgromadzeniach wspólników. 
Umowa inwestycyjna przewiduje też przeprowadzenie w latach 2002-2004 programu opcji menedżerskiej przez One-2-One sp. z o.o. Program 
ten ma umożliwić wspólnikom oraz wiodącym pracownikom i współpracownikom Spółki nabycie udziałów w Spółce w ilości nie większej niż 
10% kapitału zakładowego Spółki według jego stanu po rejestracji sądowej podwyższenia kapitału zakładowego wynikającego z Inwestycji. 
Umowa  inwestycyjna  zawiera  także  postanowienia  dotyczące  kontraktów  menedżerskich  w  One-2-One  sp.  z  o.o.  Umowa  stanowi,  iż  
One-2-One sp. z o.o. zawrze kontrakty menedżerskie z członkami Zarządu oraz innymi kluczowymi pracownikami Spółki. Osoby te tworzą 
grupę menedżerską uczestniczącą w programie opcji menedżerskiej.
Umowa  inwestycyjna  przewiduje  ponadto,  iż  Emitentowi  przysługiwać  będzie  prawo  do  wyjścia  z  inwestycji  w  One-2-One  sp.  z  o.o.  
z  gwarantowana stopą zwrotu nie  niższą niż  25%; Emitentowi  i  pozostałym stronom umowy inwestycyjnej  przysługuje  wzajemnie  prawo 
pierwokupu udziałów oferowanych do zbycia; Emitentowi przysługuje prawo do przyłączenia swoich udziałów do sprzedaży przez pozostałych 
udziałowców; Emitentowi przysługuje prawo do złożenia beneficjentom opcji menedżerskiej, realizowanej w spółce, oferty kupna udziałów 
Spółki objętych przez nich w ramach planu opcji.

V.5.2.7 UMOWY SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW „GEOTECHNOLOGIES” SP. Z O.O. WE WROCŁAWIU

W dniu 07 listopada 2002r. została zawarta wielostronna umowa sprzedaży przez Emitenta udziałów „Geotechnologies” Sp. z o.o. we Wrocławiu 
na rzecz Bernarda Bohdanowicza, Michała Hermanowskiego i Anny Suszyńskiej (zmieniona następnie Aneksem nr 1/2004 z dnia 26 lutego 2004 
roku). Dodatkowo, w tym samym dniu, została zawarta umowy umowa sprzedaży udziałów Geotechnologies na rzecz Stanisława Kosteckiego. 
Na podstawie zawartych umów Emitent sprzedał następujące ilości udziałów:
- Bernardowi Bohdanowiczowi 18 udziałów po 500,00-zł każdy za cenę 18,00zł,
- Michałowi Hermanowskiemu 14 udziałów po 500,00-zł każdy cenę 14,00zł,
- Annie Suszyńskiej 8 udziałów po 500,00-zł każdy za cenę 8,00-zł.
- Stanisławowi Kosteckiemu 10 udziałów po 500,00-zł każdy za cenę 5000,00 zł. 
Opisywane umowy sprzedaży udziałów, z uwagi na treść i zakres uregulowań, tworzą i zastępują formalną „umowę inwestycyjną” dotyczącą 
spółki GeoTechnoligies.
W umowie sprzedaży udziałów zawartej z Bernardem Bohdanowiczem, Michałem Hermanowskim i Anną Suszyńską strony zawarły umowne 
prawo odkupu przez Emitenta sprzedanych udziałów spółki Geotechnologies, jeżeli nabywcy udziałów nie wykonają założeń finansowych w 
postaci biznes planu na rok 2004 lub 2005 oraz nie uzyskają zgody Zgromadzenia Wspólników w sprawie zatwierdzenia bilansu za rok 2004 lub 
2005.  W takim  wypadku  Emitent  może  skorzystać  z  prawa  odkupienia  od  Bernarda  Bohdanowicza,  Michała  Hermanowskiego  i  Anny 
Suszyńskiej  wszystkich  posiadanych  przez  nich  udziałów  po  cenie  sprzedaży.  Nie  wykonanie  założeń  finansowych  rozumiane  jest  jako 
wykonanie biznes planu poniżej 90% wskaźnika realizacji założonego w biznes planie wyniku finansowego „GeoTechnologies” w 2004r. lub 
2005r. W przypadku wykonania biznes planu powyżej 90 % w stosunku do założonego w biznes planie wyniku finansowego, o którym mowa 
powyżej, opcja odkupu wygasa w dniu zaaprobowania bilansu „GeoTechnologies”. za rok 2004 lub 2005. Emitent może skorzystać z Opcji 
Odkupu poprzez doręczenie wszystkim obecnym udziałowcom pisemnego oświadczenia z zastrzeżeniem, że takie oświadczenie nie może zostać 
doręczone wcześniej niż 31 marca 2005 roku i nie później niż 30 grudnia 2005 roku lub wcześniej niż 31 marca 2006 roku i nie później niż 
30 grudnia 2006 roku.
Nadto w obu umowach sprzedaży udziałów Geotechnologies sp. z o.o. zostały ustalone przez Strony następujące prawa i obowiązki:
- Wspólna z Emitentem sprzedaż udziałów Geotechnologies sp. z o.o. w przypadku złożenia Emitentowi przez osobę trzecią, nie będącą 

wspólnikiem spółki,  propozycji  nabycia  wszystkich  udziałów posiadanych przez Emitenta,  uzależnionej  od  zbycia  przez pozostałych 
wspólników wszystkich posiadanych przez nich udziałów. Emitent może zażądać od pozostałych wspólników sprzedaży ich udziałów na 
rzecz tejże osoby trzeciej. W celu zabezpieczenia powyższego prawa każdy z nabywców udziałów złożył wobec Emitenta nieodwołalną 
ofertę zbycia wszystkich posiadanych przez siebie istniejących i wyemitowanych w przyszłości udziałów spółki po cenie odpowiadającej 
wartości nominalnej udziału powiększonej o oprocentowanie w wysokości rocznej WIBOR12M+2% (okres oprocentowania jest liczony od 
dnia opłacenia udziału do dnia zbycia udziału). Oferta powyższa jest ważna do dnia 31 grudnia 2010r.

- Prawo Pierwokupu – Emitent może skorzystać z Prawa Pierwokupu składając nabywcy udziałów pisemne oświadczenie w terminie 30 dni 
od daty otrzymania zawiadomienia od tego nabywcy udziałów o zamiarze zbycia posiadanych udziałów. W przypadku niezapłacenia przez 
Emitenta ceny sprzedaży udziałów, proponowanej przez nabywcę udziałów, w terminie 14 dni od daty otrzymania przez nabywcę udziałów 
oświadczenia Emitenta o zamiarze skorzystania z Prawa Pierwokupu, Prawo Pierwokupu jest bezskuteczne i nabywca udziałów sprzedać 
posiadane udziały.

- Prawo Przyłączenia się do sprzedaży udziałów Geotechnologies sp. z o.o. w przypadku gdy wspólnik otrzyma ofertę zbycia wszystkich 
posiadanych  przez niego udziałów,  pochodzącą od osoby trzeciej,  nie  będącej  udziałowcem spółki,  pozostali  wspólnicy  mają  prawo 
przyłączyć  swoje  udziały  do  transakcji  na  takich  samych warunkach  jak  zaproponowane  wspólnikowi.  W przypadku,  gdy  wspólnik 
otrzyma ofertę zbycia części posiadanych przez niego udziałów, pochodzącą od osoby trzeciej, nie będącej udziałowcem spółki, pozostali 
wspólnicy mają prawo do proporcjonalnego przyłączenia swoich udziałów do transakcji na takich samych warunkach jak zaproponowane 
temu nabywcy udziałów. W każdym przypadku uchylenia się przez wspólnika od obowiązków wynikających z Prawa Przyłączenia jest on 
zobowiązany do zapłaty kary umownej w kwocie  100.000,00-zł  na  rzecz pozostałych wspólników. Kara  umowna będzie rozdzielona 
między uprawnionymi wspólnikami pro rata do ich wzajemnego stosunku posiadanych udziałów.

- Dodatkowo w umowie zostały określone zasady zbycia udziałów „GeoTechnologies” Sp. z o.o. przez wspólników innych niż Emitent. W 
okresie 18 miesięcy od daty rejestracji  sądowej „GeoTechnologies” Sp. z o.o.  zbycie udziałów przez każdego z nabywców udziałów 
wymaga pisemnej zgody Emitenta i w tym też okresie wyłączone jest Prawo Przyłączenia do sprzedaży udziałów pozostałych wspólników. 
W przypadku rezygnacji przez nabywców udziałów ze stanowisk zajmowanych przez nich w organach lub w samej „GeoTechnologies” 
Sp. z o.o., a które piastowali w dacie umowy, obowiązani są oni do bezwarunkowego zaoferowania na piśmie odsprzedaży Emitentowi 
udziałów w „GeoTechnologies” Sp. z o.o. po cenie równej cenie zakupu udziałów od Emitenta z dnia zawarcia umowy, powiększanej 
corocznie o iloczyn ceny zakupu i wskaźnika WIBOR3M z dnia podpisania umowy sprzedaży udziałów powiększonego o 2%. Emitent ma 
prawo  do  odrzucenia  oferty.  W  przypadku  naruszenia  przez  któregokolwiek  z  nabywców  udziałów  zasad  zbycia  udziałów, 
wyszczególnionych powyżej, Emitent ma prawo żądać zapłaty kary umownej w wysokości 100.000,00-zł. Ustalono także, że w przypadku 
wyłączenia Prawa Przyłączenia nabywcy udziałów do sprzedaży udziałów, wspólnicy sprzedający swoje udziały w „GeoTechnologies”  
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Sp. z o.o. są zobowiązani do wypłacenia takiemu nabywcy udziałów odszkodowania. Odszkodowanie jest równe połowie utraconego przez 
nabywcę udziałów zysku ze  sprzedaży jego udziałów (przez zysk rozumie się różnicę  pomiędzy wartością  nominalną a  ceną zbycia 
udziału). Odszkodowanie jest należne nabywcy udziałów w terminie 14 dni od daty otrzymania przez wspólników sprzedających udziały 
zapłaty  ceny  za  sprzedawane  udziały.  Odszkodowanie  jest  należne  od  zobowiązanych  wspólników  proporcjonalnie  do  ich  udziału 
sprzedaży udziałów „GeoTechnologies” Sp. z o.o. 

V.5.2.8 UMOWA INWESTYCYJNA (UDZIAŁOWA) DOTYCZĄCA BANKIER.PL S.A.

W dniu 02 lipca 2003 roku została zawarta kolejna „Umowa inwestycyjna” pomiędzy Emitentem, niemieckimi funduszami: bmp AG oraz 
Central  Eastern Venture Gmbh (CEEV) Nadto stronami umowy była spółka  bmp Polska sp. z o.o. oraz spółka Bankier.pl S.A. Na podstawie 
§ 10 Umowy z 02 lipca 2003 r. uchylone zostały postanowienia poprzedniej umowy inwestycyjnej z 13.02.200r. Jednocześnie strony umowy 
z 02 lipca 2003r., będące także stronami umowy inwestycyjnej z 13.02.2002r., złożyły oświadczenia, że spełniły swoje zobowiązania przyjęte 
w umowie z 13.02.2002r. oraz że z dniem wejścia w życie postanowień umowy z 02.07.2003r. nie istnieją żadne zobowiązania finansowe 
Bankier.pl S.A. wobec stron umowy. Nadto strony umowy złożyły oświadczenie, że nie będą zgłaszać wobec siebie żadnych zastrzeżeń, żądań 
odszkodowawczych, czy oczekiwań, mogących mieć oparcie w postanowieniach umowy inwestycyjnej z 13.02.2002r., za wyjątkiem tych które 
zostały wyraźnie wskazane w treści umowy z 02.07.2003r.
Postanowieniami umowy inwestycyjnej z 02.07.2003r. ustalone zostały zasady i sposób podwyższenia kapitału zakładowego Bankier.pl S.A.  
o kwotę 2.377.967,00 zł w drodze emisji akcji imiennych o nominale 1,00 zł i cenie emisyjnej 1,00 zł. Na mocy postanowień umowy Emitent 
miał objąć 1.092.158 akcji serii G. Pozostałe akcje miały być objęte przez fundusze: bmp i CEEV. Skutkiem objęcia akcji przez MCI miał być 
wzrost udziału Emitenta w kapitale zakładowym Bankier.pl S.A. do 38,36%. Obejmowane przez akcjonariuszy Bankier.pl S.A. akcje miały 
zostać opłacone konwersją wierzytelności pożyczkowych Emitenta oraz funduszy: bmp i CEEV posiadanych wobec spółki Bankier.pl S.A.  
w łącznej 2.377.967,00 zł.
Umowa ustalała zasady wyjścia stron z inwestycji w Bankier.pl S.A. poprzez sprzedaż wszystkich akcji spółki osobie trzeciej albo poprzez 
wprowadzenie spółki na rynek kapitałowy (IPO). Strony ustaliły, że zawsze wyjście z inwestycji będzie dokonywane z poszanowaniem praw 
stron do przyłączenia się do oferty nabycia akcji spółki Bankier.pl S.A. otrzymanej przez jednego z akcjonariuszy (tag-along-right). W treści  
umowy inwestycyjnej  ustalono także  prawo, przysługujące funduszom bmp i  CEEV, do żądania  od pozostałych akcjonariuszy sprzedania 
posiadanych przez tych akcjonariuszy akcji  Bankier.pl S.A., jeżeli bmp/CCEV otrzymają od osoby trzeciej ofertę nabycia wszystkich akcji 
Bankier.pl S.A.(drag along). Przy czym w umowie została ustalona minimalna cena sprzedaży akcji Bankier.pl S.A. na kwotę 0,59 zł oraz została 
ustalona zasada i metody zmiany ceny minimalnej w kolejnych 20 kwartałach. Ustalono, że przy sprzedaży akcji spółki będzie obowiązywać 
akcjonariuszy wzajemne prawo pierwokupu. Powyższe prawa nie obowiązują przy sprzedaży akcji Bankier.pl S.A. przez bmp i CEEV dla spółek 
z grup kapitałowych tych funduszy oraz przy sprzedaży akcji przez Emitenta do spółek grupy kapitałowej emitenta.
Ustalony  został  nowy  projekt  statutu  Bankier.pl  S.A.,  w  którym m.in.  zrezygnowano  z  zapisów  o  kapitale  docelowym,  ustalono  zasadę 
trzyosobowej rady nadzorczej i sposób powoływania jej członków. Ustalono zasadę równych praw Emitenta oraz funduszy (wykonywanej przez 
bmp Polska sp. z o.o.) do monitoringu działalności Bankier.pl S.A., otrzymywania z tego tytułu wynagrodzenia oraz otrzymywania informacji 
o  spółce.  Ustalono  rezygnację  z  istniejącego  w  spółce  programu  opcji  menedżerskiej  (brak  zainteresowania  jego  realizacją  ze  strony 
uprawnionych) opartego o możliwości zakupu przez pracowników akcji posiadanych powierniczo przez bmp Polska sp. z o.o. Akcje z programu 
opcji zostały przeznaczone do nabycia przez fundusze bmp/CCEV. W miejsce programu opcji ma być wprowadzony nowy system premiowy, na 
który ma zostać przeznaczone w roku 2003 i 2004 każdorazowo 30% nadwyżk8i EBITDA ponad wielkość ustaloną w planie.

V.5.2.9 UMOWA INWESTYCYJNA IPLAY SP. Z O.O.

W dniu 05 grudnia 2003r. zawarta została umowa inwestycyjna, której stronami są: Emitent oraz Tomasz Szladowski zamieszkały w Opolu 
prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Blue Melon”. Przedmiotem umowy było utworzenie spółki „IPLAY” Sp. z o.o., ustalenie przez 
strony zasad i trybu realizacji tej inwestycji oraz ustalenie wzajemnych praw i obowiązków stron związanych z tą inwestycją. Zgodnie z § 1 
opisywanej umowy Emitent miał doprowadzić do zawiązania jednoosobowej spółki z o.o. z kapitałem zakładowym w wysokości 50.000,00-zł. 
Udziały w nowo zawiązanej spółce miały zostać w całości objęte przez Emitenta. Kolejnym etapem inwestycji miało być, po złożeniu do sądu 
wniosku o rejestrację spółki, odkupienie do Tomasza Szladowskiego prawa do domeny www.iplay.pl, oprogramowania serwisu www.iplay.pl, 
wszelkich form graficznych wykorzystywanych w serwisie www.iplay.pl oraz tworzących ten serwis za łączną cenę 1.000,00-zł. Jednocześnie 
Emitent zobowiązał się do zbycia na rzecz p. Tomasza Szladowskiego 30 udziałów spółki IPLAY sp. z o.o. o wartości nominalnej 15.000,00-zł, 
stanowiących 30% kapitału zakładowego spółki z łączną cenę 1,00-zł.
W umowie zastrzeżono,  na  rzecz  Emitenta,  opcję  na objęcie  nowych udziałów spółki  w okresie  24 miesięcy od  dnia  podpisania  umowy 
inwestycyjnej.  Opcja  uprawnia  Emitenta  do zwiększenia  swojego udziału  w spółce  w drodze objęcia  nowych udziałów za łączną wartość 
nominalną 100.000,00-zł. Udział Emitenta w kapitale spółki po skorzystaniu z opcji będzie wynosić 80%. W przypadku uchylenia się, przez 
choćby jedną ze stron umowy, od wykonania zobowiązań powodujących i umożliwiających realizację opcji Emitenta, pozostałe strony umowy 
zobowiązane będą zapłacić na rzecz Emitenta karę umowną w kwocie 100.000,00-zł.
W umowie określono również tekst umowy spółki sp. z o.o. „IPLAY” oraz skład  zarządu i sposób powoływania członków zarządu, skład 
pierwszej rady nadzorczej, zasady kontroli spółki przez radę nadzorczą. Ponadto w umowie zastrzeżono na rzecz Emitenta prawo pierwokupu 
udziałów posiadanych przez pozostałych wspólników. Zbycie udziałów przez wspólników innych niż Emitent zostało ograniczone w ten sposób, 
iż do takiej czynności każdorazowo wymagana jest zgoda Emitenta. W razie zbycia udziałów przez wspólnika bez wymaganej zgody Emitenta, 
Emitent  ma prawo żądać  od tego  wspólnika  zapłaty  kary  umownej  w kwocie  100.000,00-zł.  Umowa inwestycyjna  gwarantuje  wszystkim 
wspólnikom spółki „Prawo Przyłączenia”, polegające na tym, że w przypadku, gdy jeden ze wspólników otrzyma ofertę nabycia wszystkich 
posiadanych  przez  niego  udziałów pochodzącą  od  osoby  trzeciej,  nie  będącej  udziałowcem spółki,  pozostali  wspólnicy  będą  mieli  prawo 
przyłączyć swoje udziały do oferty nabycia otrzymanej przez tego wspólnika. W razie uchylenia się przez wspólnika, który otrzymał ofertę 
nabycia wszystkich posiadanych udziałów, od jego obowiązków związanych z Prawem Przyłączenia, wspólnik ten będzie zobowiązany do 
zapłaty na rzecz pozostałych wspólników kary umownej w kwocie 100.000,00-zł. Zgodnie z postanowieniami par. 11 umowy w przypadku 
odwołania wspólnika z organu spółki z przyczyn leżących po stronie tego wspólnika lub uwarunkowanych przepisami prawa albo rezygnacji 
wspólnika z udziału w organie spółki, Emitent ma prawo do złożenia takiemu wspólnikowi oferty kupna jego udziałów – Prawo Odkupu.
W wykonaniu postanowień umowy inwestycyjnej, dniu 08 kwietnia 2004r. Emitent zbył na rzecz Tomasza Szladowskiego 30 udziałów spółki 
IPLAY o wartości  nominalnej  po  50,00 zł  każdy za  łączną  cenę 0,90 zł.  W tym samym dniu  Emitent  sprzedał  na  rzecz spółki  Concept 
Management Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Suchy Las, 14 udziałów w spółce „IPLAY”  o wartości nominalnej po 50,00 zł każdy w cenie 
po 714,28 zł za każdy udział i za łączną cenę w kwocie 10.000,00 zl. Jednocześnie pomiędzy dotychczasowymi stronami umowy inwestycyjnej 
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(oraz dodatkowo z udziałem spółki Concept Management Sp. z o.o.) zawarty został  aneks do opisywanej umowy inwestycyjnej.  Na mocy 
niniejszego aneksu spółka Concept Management Sp. z o.o. przystąpiła do opisywanej umowy inwestycyjnej w charakterze strony.

V.5.3 UMOWY KUPNA (SPRZEDAŻY) AKCJI (UDZIAŁÓW) SPÓŁEK GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA

V.5.3.1 UMOWA KUPNA PRZEZ EMITENTA AKCJI BIPROGEO S.A. WE WROCŁAWIU

Dnia 15 czerwca 2001r. została zawarta umowa sprzedaży akcji spółki „Biprogeo” S.A. we Wrocławiu, na mocy której Emitent nabył od spółki 
„Polish Enterprise Fund L.P.” (PEF) z siedzibą w Nowym Jorku 750.233 zwykłych akcji imiennych spółki „Biprogeo” S.A. we Wrocławiu, które 
stanowiły łącznie 75% kapitału zakładowego spółki Biprogeo S.A. Tytułem zapłaty ceny za nabyte akcje Emitent zapłacił PEF kwotę 100.000 
dolarów amerykańskich („Cena Sprzedaży”). Dodatkowo, obok zapłaty ceny sprzedaży w kwocie 100.000 dolarów amerykańskich, Emitent 
zobowiązał się do zapłacenia PEF dodatkowej kwoty uzupełniającej cenę sprzedaży w razie zajścia przypadków opisanych w treści umowy :
- w każdym przypadku zbycia przez Emitenta akcji albo praw podobnych do akcji w spółce Biprogeo S.A. albo jej następcy prawnym  

w liczbie równej liczbie akcji (albo równoważnej - jeśli odpowiednikiem jednej akcji nie jest jedno takie prawo) osobie trzeciej - kwota 
uzupełniająca wynosić będzie 20% (dwadzieścia procent) różnicy pomiędzy ceną sprzedaży a ceną zbycia uzyskaną przez  Emitenta od 
osoby trzeciej (bez uwzględnienia jakichkolwiek potrąceń, kompensat i innych czynności czy zastrzeżeń umownych o podobnym skutku) 
albo

- w każdym przypadku  zbycia podmiotowi bezpośrednio lub pośrednio zależnemu od Spółki Biprogeo S.A. lub Emitenta, lub podmiotowi 
bezpośrednio lub pośrednio kontrolującemu Spółkę Biprogeo S.A. lub Emitenta - kwota uzupełniająca, należna „Polish Enterprise Fund 
L.P.”, będzie ustalana i wyliczana według wzoru ustalonego w treści umowy.

Emitent zobowiązał się wobec PEF do zapłaty kwoty uzupełniającej w ciągu 25 lat od dnia wejścia w życie opisywanej umowy tj. od dnia  
25  czerwca  2001r.  Emitent  ponadto  zobowiązał  się  spowodować,  aby  zysk  Spółki  Biprogeo  S.A.  nie  został  przeznaczony  do  wypłaty 
akcjonariuszom ani też dywidenda nie została wypłacona akcjonariuszom do czasu wypełnienia przez Emitenta wszystkich zobowiązań wobec 
PEF, wynikających z opisywanej umowy.

V.5.3.2 UMOWA SPRZEDAŻY PRZEZ EMITENTA AKCJI BIPROGEO S.A. WE WROCŁAWIU

W dniu 01.10.2002 roku Emitent sprzedał Markowi Ścisłemu (ówczesnemu Prezesowi Zarządu Biprogeo S.A.) 260.060 akcji Biprogeo SA za 
cenę 5000,00 zł.  Następnie w dniu 29.08.2003 roku Emitent odkupił od Marka Ścisłego 130.030 akcji Biprogeo S.A. za cenę 2501,00 zł  
i sprzedał te akcje w dniu 11.09.2003 roku Renacie Raczyńskiej (nowemu Prezesowi Zarządu Biprogeo S.A.) za cenę 2501,00 zł.
Zawarte przez Emitenta umowy sprzedaży akcji Biprogeo S.A., z uwagi na cenę sprzedaży akcji Biprogeo S.A., nie spowodowały obowiązku 
zapłaty na rzecz „Polish Enterprise Fund L.P.” kwoty uzupełniającej do ceny sprzedaży zgodnie z postanowieniami umowy zawartej przez 
Emitenta z„Polish Enterprise Fund L.P.”, opisanej w pkt 5.5.3.1. powyżej.

V.5.3.3 UMOWY SPRZEDAŻY AKCJI  „SYNERGY POLSKA ” S.A.

Dnia 12 sierpnia 2003r. Emitent zawarł umowy sprzedaży akcji „Synergy Polska” S.A. z siedzibą w Warszawie: z „Syriusz Management”  
Sp. z o.o. w Warszawie oraz z „Management & Consulting” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Trzecią stronątych umów była spółka „Synergy 
Polska” S.A.
Emitent zbył na rzecz Syriusz Management sp. z o.o. 143.979 akcji spółki o wartości nominalnej po 1,00 zł każda akcja za ceną 0,69 zł za jedną 
akcję i łączną cenę 100.000,00 zł. Strony ustaliły, że cena sprzedaży zostanie zapłacona w 48 równych ratach płatnych do sierpnia 2008 roku.  
Emitent zbył na rzecz  „Management & Consulting” Sp. z o.o. 215.969 akcji spółki o wartości nominalnej po 1,00 zł każda akcja za cenę 0,69 zł  
za jedną akcję i łączną cenę 150.000,00 zł. Strony ustaliły, że cena sprzedaży zostanie zapłacona w 48 ratach płatnych do sierpnia 2008 roku.  
Ceny sprzedaży akcji zostały zabezpieczone poręczeniami i wekslami własnymi in blanco wystawionymi przez spółkę Synergy Polska S.A. oraz 
dodatkowo wekslami wystawionymi przez osoby trzecie. 
W związku  z  zawarciem opisanych powyżej  umów sprzedaży  akcji  Synergy  Polska  S.A.,  Emitent  przestał  być akcjonariuszem w Spółce 
„Synergy Polska” S.A. Dlatego też w dniu 12 sierpnia 2003 roku podpisany został Aneks nr 03/2002 do „Umowy Inwestycyjnej” z dnia 25 lipca 
2001 roku zawartej, w celu określenia zasad utworzenia i funkcjonowania Spółki „Synergy Polska” S.A., pomiędzy Emitentem a Krzysztofem 
Bąkiem i Wiesławem Popowskim. W aneksie strony ustaliły, iż rozwiązują wyżej wymienioną umowę inwestycyjną i oświadczyły, iż nie mają do 
siebie nawzajem żadnych roszczeń oraz że nie będą w przyszłości, podnosić względem siebie żadnych pretensji.
Umowa kupna przez emitenta udziałów Centrum komputerowe Adax sp. z o.o. we Wrocławiu
W dniu 30 kwietnia 2004 roku zawarta została umowa sprzedaży udziałów spółki „Centrum Komputerowe ADAX” sp.  z o.o.  (CK Adax  
sp. z o.o.) przez JTT Computer S.A. w upadłości, reprezentowane przez Zarządcę sądowego oraz przez Roberta Nabiałka, będących wspólnikami 
CK Adax sp. z o.o. Na mocy tej umowy Emitent kupił od JTT Computer S.A. 124 udziały o wartości nominalnej po 500,00 zł każdy za łączną 
cenę 36.332,00 zł  oraz Emitent kupił  22 udziały o wartości nominalnej 500,00 zł  każdy od Roberta Nabiałka za cenę łączną 6.446,00 zł. 
Pozostałe udziały w spółce CK Adax sp. z o.o. w ilości 74 sztuk zostały kupione przez Limes sp. z o.o. w Opolu. Emitent został właścicielem 
66,36% kapitału zakładowego CK Adax sp. z o.o. oraz posiada taką samą ilość głosów na zgromadzeniu wspólników.

V.5.3.4 STATUT  PWM – PORTAL WYKUP MENADŻERSKI S.A. 

W dniu 26 maja 2004 roku Emitent podpisał akt założycielski spółki akcyjnej, zawiązując wspólnie z Sokrates Inwestycje sp. z o.o., spółkę 
akcyjną pod firmą „PWM – Portal Wykup Menadżerski”. Siedzibą nowej spółki akcyjnej jest miasto Warszawa. Przedmiot działalności spółki 
został określony szeroko od świadczenia usług z zakresu oprogramowania, usług informatycznych, telekomunikacyjnych do reklamy. Jednak 
podstawowym, uzgodnionym przez  akcjonariuszy, celem spółki jest przejęcie (wykupienie) od syndyka majątku upadłego portalu Wirtualna 
Polska S.A. w celu dalszego prowadzenie oraz spowodowania rozwoju tego portalu internetowego.  W kapitale założycielskim PWM – Portal 
Wykup Menadżerski S.A., w kwocie 500.000 zł, Emitent objął 400.000 akcji imiennych po 1,00 zł każda, a Sokrates Inwestycje sp. z o.o., objęła 
100.000 akcji imiennych po 1,00 zł. Akcje zostały wyemitowane w cenie po 1,00 zł za akcję. W nadanym spółce statucie uzgodniono, że akcje 
będą  opłacone  wkładami  gotówkowymi  wniesionymi  w  całości  do  30  czerwca  2004 roku.  Uzgodniono  zapisy  o  zasadach  dobrowolnego 
umorzenia akcji. Ustalono, że do dnia wprowadzenia akcji do obrotu publicznego prawo pierwszeństwa akcjonariuszy do nabycia akcji spółki w 
razie zamiaru ich zbycia na rzecz osoby trzeciej, nie będącej akcjonariuszem. Zasady pierwszeństwa nabycia nie stosuje w razie zbycia akcji na 
rzecz podmiotu kontrolowanego przez akcjonariusza, zbywania akcji przez subemitenta, depozytariusza lub powiernika oraz w razie zbywania 
akcji  osobom  objętym  programem  opcji  menedżerskiej.  Na  każdą  akcję  przypada  jeden  głos,  a  akcje  nie  są  w  żaden  inny  sposób 
uprzywilejowane. Zarząd jest powoływany przez radę nadzorczą. Rada nadzorcza składa się z 3 do 5 członków. Emitent powołuje i odwołuje 
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2 członków rady nadzorczej (w tym przewodniczącego rady) tak długo jak posiada więcej niż 32% akcji spółki. Sokrates Inwestycje powołuje 
i odwołuje 1 członka rady nadzorczej tak długo jak posiada minimum 8% akcji spółki. Pozostałych członków rady nadzorczej powołuje walne 
zgromadzenie.

V.5.3.5 UMOWA TECHNOPOLIS SP. Z O.O.

W dniu 29 czerwca 2004 roku Emitent podpisał umowę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zawiązując wspólnie z  CMM Consulting 
Marketing Management sp. z o.o.  i  z Apix sp. z o.o. w organizacji spółkę pod firmą „Technopolis”. Siedzibą spółki jest  miasto Wrocław.  
Przedmiot  działalności  zawiązanej  spółki  został  określony  szeroko  od  produkcji  sprzętu  informatycznego,  oprogramowania,  usług 
informatycznych, usług finansowych, zarządzania innymi przedsiębiorstwami do zarządzania nieruchomościami. Podstawowym, uzgodnionym 
przez wspólników, celem spółki jest przejęcie (wykupienie) od syndyka majątku upadłego JTT Computer S.A. i zagospodarowanie tego majątku, 
włącznie z zamiarem utworzenia parku technologicznego z wykorzystaniem nieruchomości wchodzących w skład tego majątku. Emitent objął 
w kapitale założycielskim, w kwocie 50.000 zł, 960 udziałów po 50 zł każdy, a pozostali wspólnicy objęli po 2 udziały po 50 zł. W umowie 
spółki  uzgodniono  zapisy  o  zasadach  dobrowolnego  i  przymusowego  umorzenia  udziałów,  zgodę  spółki  na  zbycie  udziałów  oraz  prawo 
pierwszeństwa wspólników do nabycia udziałów spółki w razie zamiaru ich zbycia na rzecz osoby trzeciej nie będącej wspólnikiem. Na każdy 
udział przypada jeden głos, a udziały nie są w żaden inny sposób uprzywilejowane. Zarząd jest powoływany przez radę nadzorczą. Emitent 
zawsze powołuje wszystkich, z wyjątkiem jednego, członków rady nadzorczej, która może składać się z trzech lub więcej osób.

V.5.4 UMOWY O WSPÓŁPRACY I O PODOBNYM CHARAKTERZE 

V.5.4.1 UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ZAWARTA Z ZENITH CAPITAL LTD. Z SIEDZIBĄ W LONDYNIE 

Umowa o świadczenie usług zawarta w dniu 25.09.2003 pomiędzy Emitentem, a Zenith Capital Ltd. z siedzibą w Londynie (Zleceniobiorca). 
Przedmiotem umowy jest  świadczenie  przez  Zleceniobiorcę usług  polegających  na przeglądzie,  doradztwie  i  zarządzaniu  przygotowaniem 
„Memorandum  o  Prywatnej  Emisji  Akcji  dla  Funduszu  Technologicznego  MCI”,  który  Emitent  zamierza  stworzyć.  Ponadto  do  zadań 
Zleceniobiorcy należy doradztwo w zakresie  zagadnień prawnych,  organizacji  i  procesu tworzenia Funduszu,  a  także organizacja spotkań  
z  potencjalnymi  inwestorami  oraz  zarządzanie  kontaktami  i  negocjacjami.  Umowa  została  zawarta  na  czas  określony  od  06.04.2004  do 
31.03.2005. Wynagrodzenie Zleceniobiorcy ustalone zostało formie pieniężnej, w kwocie odpowiadającej 1,5 % pozyskanych przez Fundusz 
środków pieniężnych od inwestorów wskazanych przez Zleceniobiorcę. Umowa przewiduje ponadto premie dla zleceniobiorcy na warunkach 
szczegółowo opisanych w umowie. Umowa nie określa żadnych szczegółowych zasad odpowiedzialności stron oraz nie przewiduje żadnych kar 
umownych. 

V.5.4.2 UMOWY O WSPÓŁPRACY ZAWARTE Z BIZNESNET S.A. 

Umowa o współpracy zawarta w dniu 01.06.2001 pomiędzy Emitentem, a BiznesNet S.A. z siedzibą w Częstochowie (BiznesNet). Przedmiotem 
umowy jest  udzielenie przez BiznesNet Emitentowi licencji  niewyłącznej na materiały będące własnością BiznesNet a wykorzystywane do 
wydawania portalu internetowego biznesnet.pl w zakresie eksploatowania tych materiałów w sieci Internet oraz do korzystania z tych materiałów 
przez użytkowników sieci Internet w zamian za zamieszczenie przez Emitenta na stronach internetowych informacji na temat źródła pochodzenia 
materiałów wraz z logo BiznesNet oraz  łącza hipertekstowego przekierowującego użytkowników Internetu do strony biznesnet.pl.  Umowa 
została zawarta na czas nieoznaczony, z możliwością jej wypowiedzenia z zachowaniem jednomiesięcznego terminu, ze skutkiem na koniec 
miesiąca kalendarzowego.  Wzajemne wynagrodzenie stron jest ekwiwalentne i zamyka się kwotą 3.000 PLN dla każdej ze stron. Umowa nie 
określa żadnych szczegółowych zasad odpowiedzialności stron oraz nie przewiduje żadnych kar umownych.
Umowa o współpracy zawarta w dniu 02.01.2002 pomiędzy Emitentem, a BiznesNet S.A. z siedzibą w Częstochowie (BiznesNet). Przedmiotem 
umowy jest ustalenie zasad i warunków współpracy stron w zakresie dotyczącym organizacji cyklicznych imprez pod nazwą „TMT Executive 
Seminar”  prowadzonych  przez  BiznesNet.  Umowa  została  zawarta  na  czas  nieoznaczony.  Umowa  nie  zawiera  klauzuli  dotyczącej 
wypowiedzenia umowy.  Wzajemne wynagrodzenie stron jest ekwiwalentne i zamyka się kwotą 1.000 PLN dla każdej ze stron. Umowa nie 
określa żadnych szczegółowych zasad odpowiedzialności stron oraz nie przewiduje żadnych kar umownych.

V.5.4.3 UMOWY NA ŚWIADCZENIE USŁUG DORADCZYCH ZAWARTE Z SERPENT SP. Z O.O.

W dniu 7 kwietnia 2004r. Emitent zawarł z Serpent Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie umowę o świadczenie usług doradczych. Przedmiotem 
umowy było świadczenie przez Serpent usług, których celem było przygotowanie informacji inwestycyjnych dotyczących spółki Travelplanet.pl 
S.A., pozyskanie klientów zainteresowanych kupnem od Emitenta pakietu ok. 20% akcji Spółki a także prowadzenie negocjacji z potencjalnymi 
nabywcami akcji, ocena zgłoszonych przez nich ofert nabycia akcji oraz obsługa transakcji sprzedaży tych akcji. Za usługi świadczone na rzecz 
Emitenta  Serpent  ma  otrzymać  wynagrodzenie  w  wysokości  20.000,00-zł,  a  ponadto  wynagrodzenie  za  sukces,  wynosząca  1,00%  ceny 
uzyskanej przez Emitenta z tytułu sprzedaży pakietu akcji Spółki niezależnie czy zapłata za akcje nastąpi w formie gotówkowej czy innej. Strony 
ustaliły w umowie również zasady odpowiedzialności odszkodowawczej w stosunku do siebie, w razie wyrządzenia przez jedną ze stron szkody 
drugiej stronie umowy. Opisywana umowa została zawarta na czas określony do dnia 31 grudnia 2004r. Strony zastrzegły w umowie prawo do 
jej rozwiązania przez każda ze stron z zachowaniem 30-dniowego terminu wypowiedzenia. 
W dniu 16 czerwca 2004roku Emitent zawarł umowę na świadczenie przez Serpent sp. z o.o. usług doradczych w zakresie możliwości zakupu 
pakietu akcji spółki Wirtualna Polska S.A. w upadłości (WP S.A.), udziału w restrukturyzacji tej spółki w przypadku zakupu pakietu akcji,  
pełnienia funkcji doradcy finansowego zakupu pakietu akcji i procesu restrukturyzacji. Umowa została zawarta na okres do 30 czerwca 2005 
roku. Wynagrodzenie Serpent ustalono jako stałe miesięczne w kwocie 10.000,00 zł płatne przez Emitenta przez okres trzech miesięcy. Ustalono 
także wynagrodzenie zmienne określone jako  opłata za sukces ( opłata za sukces jest opcją zakupu przez Serpent 1,5% liczby akcji spółki WP 
S.A. zakupionych przez Emitenta). Opcja byłaby realizowana na wezwanie Serpent w okresie do 36 miesięcy od daty zakupu pakietu akcji.  
Emitent posiada umowne prawo pieniężnego rozliczenia z Serpent przyznanej opcji zakupu akcji, jeżeli zostanie wezwany przez Serpent do 
wykonania opcji,  w takim wypadku Emitent będzie zobowiązany do wypłacenia Serpent kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy ceną zakupu 
pakietu akcji WP S.A. a ich wartości w dacie realizacji opcji przez Serpent. Umowa może wypowiedziana przez każdą ze stron za miesięcznym 
wypowiedzeniem. 

V.5.4.4 UMOWY ZLECENIA ZAWARTE Z INTERNETOWYM DOMEM MAKLERSKIM S.A. (IDMSA.PL). 

W dniu 21 marca 2004 roku Emitent zawarł z Internetowym Domem Maklerskim S.A. w Krakowie umowę zlecenia przeprowadzenia przez IDM 
S.A.  czynności  faktycznych  i  prawnych,  których  celem jest  doprowadzenie  do  zbycia  przez  Emitenta  akcji  spółki  „Travelplanet.pl”  S.A., 
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posiadanych  przez  Emitenta.  Przedmiotem  sprzedaży  miałyby  być  akcje  stanowiące  do  25% kapitału  zakładowego  Travelplanet.pl  S.A.  
w terminie od 01.05.2004 roku do 30.09.2004 roku. W umowie ustalona została, oczekiwana przez Emitenta cena zbycia akcji, ustalone zostały 
kryteria,  jakie powinny być stosowane do wskazania nabywcy akcji  Travelplanet.pl S.A. IDM S.A. zobowiązał się wykonać memorandum 
informacyjne dotyczące Travelplanet.pl S.A. oraz pośredniczyć w realizacji umów sprzedaży akcji Travelplanet.pl S.A.  
Ustalone w umowie wynagrodzenie IDM S.A. ma charakter prowizyjny i  uzależnione zostało od wyceny akcji  Travelpanet.pl S.A., w taki 
sposób, iż przy wycenie 25% akcji spółki Travelplanet.pl S.A. w kwocie 5.000.000,00 zł wynosi 3% ceny sprzedaży akcji, a przy wycenie 
takiego samego pakietu akcji na kwotę 10.000.000,00 zł wynosi 4% ceny sprzedaży akcji.
W dniu 01 czerwca 2004r. IDM S.A. zawarł z Emitentem umowę na mocy której podjął się przeprowadzenia czynności faktycznych i prawnych, 
których celem jest doprowadzenie do zbycia przez Emitenta 42.953 akcji imiennych Travelplanet.pl S.A. Emitent w treści umowy zobowiązał się 
wobec  IDM  S.A.  i  przyszłych  nabywców  akcji  Travelplanet.pl,  że  Travelplanet.pl  w  2004  roku  zrealizuje  plan  obrotów  nie  niższy  niż 
19.207.170,00 zł oraz że Emitent w terminie 12 miesięcy od daty zbycia akcji wprowadzi akcje Travelplanet.pl do obrotu publicznego. Dla 
nabywców akcji Travelplanet.pl ustanowiono zabezpieczenia w postaci kary umownej w kwocie 1.000.000,00 zł na wypadek nie wprowadzenia 
akcji Travelplanet.pl do obrotu publicznego. Na wypadek zrealizowania  w 2004 roku przez Travelplanet.pl obrotów niższych niż 15.365.000,00 
zł. Emitent zobowiązał się do wypłaty nabywcom akcji kary umownej albo dokonania na ich rzecz dodatkowej sprzedaży akcji (opcja sprzedaży) 
Travelplanet.pl  w cenie  po 1,00 za  akcję.  Wybór należy do Emitenta.  IDM S.A.  jest,  zgodnie  z  umową, upoważniony i  zobowiązany do 
dochodzenia  od  Emitenta  realizacji  kar  umownych  lub  opcji  sprzedaży  a  w  przypadku  zapłaty  kary  umownej  do  jej  podziału  między 
uprawnionych posiadaczy akcji Travelpalnet.pl 
W dniu 09 czerwca 2004 roku Emitent zawarł z IDM S.A. umowę świadczenia usług pośrednictwa w obrocie papierami wartościowymi nie 
dopuszczonymi do obrotu publicznego. Na mocy tej umowy IDM S.A. podjął się, że na zlecenie Emitenta będzie nabywał lub zbywał akcje, 
obligacje, niedopuszczone do obrotu publicznego w imieniu własnym lecz na rachunek Emitenta. W tym też celu utworzony został specjalny 
rachunek inwestycyjny Emitenta prowadzony przez IDM S.A. Ustalono, że wysokość prowizji należnej IDM S.A. będzie ustalana indywidualnie 
dla  każdej  transakcji.  Przepisami  uzupełniającymi  dla  treści  umowy  są  postanowienia  Regulaminu  Niepublicznego  Obrotu  Papierami 
wartościowymi IDM S.A. Umowa została zawarta na czas nieokreślony z możliwością miesięcznego wypowiedzenia.
W dniu 18 czerwca 2004 roku Emitent zawarł z IDM S.A. umowy na wykonywanie przez IDM S.A.: funkcji sponsora emisji dla wszystkich serii  
akcji  Emitenta w rozumieniu zasad obowiązujących w KDPW; funkcji  sponsora emisji  obligacji  5-letnich zamiennych na akcje  Emitenta  
w rozumieniu zasad obowiązujących w KDPW; funkcję animatora Emitenta na WGPW dla akcji na okaziciela Emitenta dopuszczonych do 
obrotu giełdowego, funkcja animatora będzie wykonywana stosownie do obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

V.5.5 UMOWY ZAWARTE POMIĘDZY EMITENTEM A „CZECHOWICZ VENTURES” SP Z O.O. 

„Czechowicz Ventures” sp. z o.o. to firma prowadząca działalność związaną z zarządzaniem holdingami, doradztwa w zakresie prowadzenia 
działalności gospodarczej i zarządzania, wynajmu nieruchomości na własny rachunek, kupno i sprzedaż nieruchomości. „Czechowicz Ventures” 
sp. z. o. o. posiada 15 173 102 sztuk akcji zwykłych na okaziciela „MCI Management” S.A., tj. 40,14% akcji w kapitale zakładowym Emitenta.
Prezes zarządu Emitenta Tomasz Czechowicz posiada 98,75% udziałów w kapitale zakładowym „Czechowicz Ventures” sp. z. o. o. Pozostałe 
informacje dotyczące Czechowicz Ventures sp. z o.o. zostały zawarte w pkt. 7.3, a dotyczące Tomasza Czechowicza zostały opisane w rozdziale 
7.1.1.1 Prospektu.
Pomiędzy Emitentem a „Czechowicz Ventures” sp. z o.o. zostały zawarte następujące umowy:

V.5.5.1 UMOWA LICENCYJNA 

Emitent zawarł w dniu 1 stycznia 2002 roku umowę licencyjną dotyczącą znaku towarowego w postaci znaku słowno – graficznego „mci”, 
którego właścicielem jest „Czechowicz Ventures” Sp. z o.o. Na podstawie tej umowy Emitent  uzyskał prawo do wyłącznego i nieograniczonego 
(licencja wyłączna) korzystania ze znaku towarowego dla celów związanych z działalnością gospodarczą Emitenta w kraju i za granicą. Czas 
trwania licencji strony ustaliły na okres 3 lat, tj. do dnia 31.12.2004r. Za pierwszy rok korzystania z Licencji tj. do 31.12.2002r. strony ustaliły  
opłatę będącą równowartością 120.000 USD. Za następne lata opłata licencyjna miała być ustalana w aneksach. W dniu 01.01.2003r. strony 
podpisały aneks, na mocy którego ustaliły wysokość opłaty licencyjnej w kwocie 215.460 zł.  W dniu 02.01.2004. strony podpisały aneks  
i ustaliły wysokość opłaty licencyjnej na kwotę 807.843,63 zł. 
W dniu 16 września 2003 roku Urząd Patentowy RP zarejestrował znak towarowy „mci” i  nadał prawo ochronne temu znakowi na rzecz 
Czechowicz Ventures sp. z o.o. w sprawie rejestrowej prowadzonej pod numerem Z 243116.   
W dniu 19 maja 2004 roku Emitent i Czechowicz Ventures sp. z o.o. zawarli „porozumienie o zbyciu znaku towarowego”, którego przedmiotem 
jest ustalenie zasad i terminu nabycia przez Emitenta praw ochronnych do znaku towarowego (logo) „mci”. Zgodnie z tym porozumieniem 
Emitent z dniem 01 stycznia 2005 roku nabędzie od Czechowicz Ventures sp. z o.o. prawa ochronne do znaku towarowego „mci” za kwotę  
1,00 zł plus podatek VAT. Przejście praw do znaku towarowego dokona się bez składania dodatkowych oświadczeń woli przez strony z dniem 
01 stycznia 205 roku po wygaśnięciu umowy licencji tego znaku.

V.5.5.2 UMOWA POŚREDNICTWA FINANSOWEGO

Emitent zawarł w dniu 1 marca 2003 roku z „Czechowicz Ventures” Sp. z o.o. umowę dotyczącą pośrednictwa finansowego. Umowa została 
zmieniona aneksem nr 01/2004 z dnia 02 stycznia 2004 roku. Czechowicz Ventures Sp. z o.o świadczy na rzecz Emitenta usługi w zakresie 
pośrednictwa finansowego, w tym pośrednictwa finansowego w inwestycjach finansowych i kapitałowych Emitenta, polegających na nabywaniu 
lub sprzedaży akcji i udziałów w spółkach portfelowych. Za usługi świadczone na podstawie tej umowy Czechowicz Ventures Sp. z o.o. otrzyma 
wynagrodzenie w postaci prowizji od każdej wykonanej przez nią czynności do wysokości 1% wartości każdorazowego przychodu ze sprzedaży 
inwestycji oraz 5% uzyskanego przez Emitenta zysku ze sprzedaży inwestycji. Nadto Czechowicz Ventures sp. z o.o. może otrzymać prowizję 
w wysokości 2% wartości innej usługi finansowej, która została wykonana na rzecz Emitenta. Umowa została zawarta na czas nieokreślony,  
z możliwością jej wypowiedzenia z zachowaniem sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia. 

V.5.5.3 UMOWA O STWORZENIE NOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO

Emitent  zawarł  w dniu  1  stycznia  2004  roku  z  Czechowicz  Ventures  Sp.  z  o.o.  umowę mającą  na  celu  stworzenie  nowego prywatnego, 
zamkniętego funduszu inwestycyjnego o roboczej nazwie „CEE TechVentures”, który swoim zakresem działania powinien objąć kilka spośród 
krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Za wykonywanie umowy Czechowicz Ventures sp. z o.o. będzie otrzymywała wynagrodzenie w kwocie 
16.000 zł miesięcznie. Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Każda ze stron może ją rozwiązać za jednomiesięcznym wypowiedzeniem. 
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Strony mogą rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w każdym czasie, za porozumieniem. W dniu 17 kwietnia 2004 roku strony 
podpisały aneks na mocy, którego ustalono, iż wyżej wymieniona umowa zawarta jest do dnia 31.12.2004r. 

V.5.5.4 UMOWY NAJMU

W dniu 1 października 2003 roku Emitent zawarł z Czechowicz Ventures Sp. z o.o. umowę najmu spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego 
o pow. użytkowej 62,80 m2 położonego w Warszawie przy ul. Racławickiej 129, stanowiącego własność Czechowicz Ventures. Czynsz najmu 
ustalono na 1.800,00 zł miesięcznie. Najemca ponosi także opłaty za dostarczane do lokalu media. Umowa została zawarta do 31.12.2004r. 
W  dniu  1  kwietnia  2004  roku  Emitent  zawarł  z  Czechowicz  Ventures  Sp.  z  o.o.  umowę  najmu  pomieszczenia  w  budynku  przy  
ul. Bartoszowickiej 3 we Wrocławiu stanowiącym własność Czechowicz Ventures Sp. z o.o. o łącznej powierzchni 30 m2. Czynsz strony ustaliły 
na 910,00 zł miesięcznie plus ryczał za media w kwocie 90 zł miesięcznie. Umowa została zawarta do 31.12.2004r.
W dniu 23 kwietnia 2004 roku Emitent zawarł z Czechowicz Ventures Sp. z o.o. umowę najmu samochodu ciężarowego marki Skoda Oktawia 
Celebrate, rok produkcji 2004. Czynsz najmu ustalono w równowartości 240 EURO, wg średniego kursu EURO w NBP z dnia wystawienia 
faktury.  Umowa  została  zawarta  na  czas  nieokreślony,  z  możliwością  jej  wypowiedzenia  z  zachowaniem  jednomiesięcznego  okresu 
wypowiedzenia. 

V.5.6 UMOWY SPRZEDAŻY AKCJI EMITENTA W RAMACH REALIZACJI OPCJI MENEDŻERSKIEJ 

V.5.6.1 UMOWY SPRZEDAŻY AKCJI EMITENTA W RAMACH REALIZACJI OPCJI MENEDŻERSKIEJ W 2003 ROKU

W dniu 30 maja 2003 roku Emitent dokonał sprzedaży 1.400.000 sztuk własnych akcji  serii  E o wartości nominalnej 1,00 zł  każda akcja 
(nabytych uprzednio od CDM PEKAO S.A. w związku z koniecznością zamknięcia poprzedniego programu opcji menedżerskiej realizowanego 
w oparciu o postanowienia Regulaminu Opcji z 2000 roku), realizując w ten sposób nowy program opcji menedżerskiej wobec menedżerów 
Emitenta  oraz menedżerów ze spółek grupy kapitałowej.  Sprzedaż akcji  Emitenta dokonywana była  w oparciu o postanowienia Uchwały  
Nr 11/05/2003/tel Rady Nadzorczej Emitenta podjętej w dniu 22.05.2003r. „w sprawie opinii Rady Nadzorczej do zamiaru Zarządu Spółki o 
sprzedaży akcji własnych” oraz w oparciu o zgody Komisji Papierów Wartościowych i Giełd wyrażone w trybie art. 93 Prawa o publicznym 
obrocie papierami wartościowymi. Emitent sprzedał wszystkie akcje w cenie po 0,32 zł za jedną akcję. Każdy nabywca akcji Emitenta był 
zobowiązany zapłacić za akcje w dwóch równych ratach: pierwsza rata płatna w ciągu sześciu miesięcy po zakupu akcji, a druga rata po upływie 
dwunastu miesięcy od daty zakupu akcji Emitenta. Wszyscy nabywcy uiścili pierwszą ratę ceny nabycia akcji emitenta. Termin zapłaty drugiej 
raty upływa 30 czerwca 2004 roku.

V.5.6.2 UMOWA ZOBOWIĄZUJĄCA DO NABYCIA AKCJI EMITENTA PRZEZ SPÓLKĘ PROCESS4E S.A. 

W dniu 30 lipca 2003 roku Emitent i spółka Process4E S.A.(Process4E) zawarły umowę zobowiązującą Process4E do nabycia na Giełdzie 
Papierów  Wartościowych  Wartościowych  Warszawie  akcji  Emitenta  za  łączną  cenę  1.000.000  zł  w  ramach  jednej  transakcji  pakietowej 
dokonanej  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w §  158  Regulaminu  GPW S.A.  Process4E zobowiązana  była  do  nabycia  akcji  Emitenta  do 
30.10.2003  roku.  Celem  nabycia  przez  Process4E  akcji  Emitenta  było  stworzenie  podstaw  do  przygotowania  nowego  programu  opcji 
menedżerskiej  dla  managementu  Emitenta  i  managementu  spółek  grupy  kapitałowej  Emitenta  (Program  Motywacyjny).  Umowa  została 
zmieniona Aneksem nr 01/2003 z 30 września 2003 roku. Emitent zobowiązał się do opracowania szczegółowych zasad realizacji Programu 
Motywacyjnego  oraz  zobowiązał  się  i  zagwarantował  Process4E  odkupienie  wszystkich  akcji  Emitenta,  które  pozostałyby  w  posiadaniu 
Process4E skutkiem częściowego lub całkowitego nie zrealizowania Programu Motywacyjnego. W tym zakresie Emitent zobowiązał się do 
odkupienia od Process4E akcji Emitenta po cenie równej kosztowi nabycia akcji poniesionemu przez Process4E powiększonej o oprocentowanie 
równe średniemu WIBOR3M+3% za okres od dnia nabycia akcji do dnia ich odsprzedaży. Akcje miałyby być odkupione przez Emitenta do dnia 
30 kwietnia 2005 roku, na podstawie żądania Process4E złożonego do 01 kwietnia 2005 roku. W przypadku gdyby Emitent nie wykonał swojego 
zobowiązania do odkupienia akcji Emitenta Process4E będzie uprawniona do zbycia posiadanych akcji Emitenta na GPW S.A. Jeżeli Process4E 
zrealizuje takie uprawnienie i uzyskana cena sprzedaży akcji Emitenta pokryje wszystkie koszty nabycia akcji poniesione przez Process4E, 
Emitent  będzie wolny od zobowiązań wobec Process4E Jeżeli  uzyskana przez Process4E cena zbycia  akcji  Emitenta nie pokryje kosztów 
Process4E poniesionych na nabycie akcji Emitenta, Emitent będzie zobowiązany wypłacić Process4E stosowną różnicę kosztów. W przypadku, 
gdy Process4E, sprzedając akcje Emitenta uzyska cenę zbycia akcji wyższą od poniesionych kosztów nabycia akcji będzie zobowiązana do 
zwrotu na rzecz Emitenta stosownej różnicy pomiędzy kosztami nabycia a uzyskaną ceną zbycia akcji Emitenta. W przypadku nie zrealizowania 
przez Emitenta swojego zobowiązania do odkupienia od Process4E akcji Emitenta do dnia 30 kwietnia 2005 roku oraz w przypadku niemożności 
zbycia przez Process4E posiadanych akcji Emitenta na GPW S.A. przez okres trzech miesięcy od daty pierwszego zlecenia złożonego przez 
Process4E na zbycie akcji Emitenta, Emitent będzie zobowiązany do wyrównania Process4E poniesionej straty poprzez zapłatę odszkodowania 
w  wysokości  gwarantowanej  przez  Emitenta  ceny  odkupienia  akcji,  powiększonej  o  koszty  nabycia  akcji.  Po  zapłaceniu  odszkodowania 
Process4E,  stosując  się  do  zasad  obowiązujących  w  obrocie  publicznym  papierami  wartościowymi,  przeniesie  na  Emitenta  nieodpłatnie, 
własność akcji Emitenta. Celem zabezpieczenia roszczeń Process4E wynikających z umowy, Process4E ma prawo, w każdym czasie, zażądać 
dokonania zastawu rejestrowego na akcjach Process4E.,  posiadanych przez Emitenta, jeżeli cena rynkowa akcji  Emitenta będzie niższa niż 
gwarantowana przez Emitenta cena odkupienia akcji, powiększona o koszt nabycia akcji. Zastaw będzie dotyczył takiej ilości akcji Process4E, 
których łączna wartość nominalna odpowiada różnicy między gwarantowaną przez Emitenta ceną odkupienia akcji, powiększoną o koszt nabycia 
akcji, a ceną rynkową akcji Emitenta.
W umowie  ustalone  zostały  także  podstawowe  zasady  realizacji  praw  do  nabycia  akcji  Emitenta  przez  osoby  uprawnione  w  Programie 
Motywacyjnym. W tym:
- Czas trwania Programu Motywacyjnego, tj. w okresie do dnia 31 grudnia 2004. roku.
- Zasadę,  że  Emitent  zarządza  realizacją  Programu  Motywacyjnego  a  Process4E  zobowiązuje  się  realizować  Program Motywacyjny  

w oparciu o pisemne dyspozycje Emitenta.
- Zasadę, że Emitent pisemnie wskazuje osoby uprawnione do nabycia akcji.
- Zasadę,  że  osoba  uprawniona  realizuje  swoje  uprawnienie  do  nabycia  akcji  Emitenta  na  podstawie  oferty  pisemnej  skierowanej  do 

Process4E
- Zasadę, że cena sprzedaży akcji Emitenta na rzecz osób uprawnionych w Programie Motywacyjnym wynosi 1,20-zł + koszt nabycia jednej 

akcji,  a Process4E nie jest  uprawniona,  bez pisemnej zgody Emitenta,  do sprzedaży osobom uprawnionym akcji  Emitenta na innych 
warunkach.
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- Zasadę,  że  Process4E  realizując  opcję  osób  uprawnionych  może  zbyć  posiadane  akcje  Emitenta  na  parkiecie  GPW S.A.  i  osobom 
uprawnionym wypłacić, w formie pieniężnej, różnicę pomiędzy uzyskaną ceną sprzedaży akcji Emitenta (po kurcie dnia) a kwotą 1,20 zł + 
koszt nabycia jednej akcji Emitenta poniesiony przez Process4E.

Uchwałą  rady Nadzorczej Emitenta  Nr 04/05/2004 z  dnia  17 maja  2004 roku uchwalony został  „Regulamin Opcji  Menedżerskiej  w MCI 
Management S.A.”, który szczegółowo określa zasady nabywania akcji Emitenta przez osoby uprawnione, w tym w oparciu o postanowienia 
wynikające z umowy zawartej  przez Emitenta  z  Process4E. Zasady funkcjonowania  tej  opcji  menedżerskiej  zostały  szczegółowo opisane  
w Rozdziale VII pkt. 7.7 Prospektu.

V.6 UMOWY, KTÓRYCH STRONĄ SĄ AKCJONARIUSZE ORAZ PODMIOTY POWIĄZANE

V.6.1 UMOWY ZAWARTE POMIĘDZY EMITENTEM A SPÓŁKAMI GRUPY KAPITAŁOWEJ

V.6.1.1 UMOWY ZAWARTE Z TRAVELPLANET.PL S.A. 

W dniu 23 grudnia 2003r. Emitent zawarł umowę o doradztwo i wsparcie w zarządzaniu. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Emitenta 
na  rzecz Travelplanet.pl  S.A.  różnorodnych  usług  z  zakresu wspomagających  proces  zarządzania  spółką.  Umowa została  zawarta  na  czas 
określony do dnia 31 grudnia 2004r. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron za jednomiesięcznym wypowiedzeniem.
W dniu 08 czerwca 2004r. Emitent zawarł z Travelplanet.pl S.A. porozumienie do „Listu Intencyjnego” podpisanego między stronami w dniu 
22.07.2003r. a dotyczącego zasad realizacji w spółce planu opcji menedżerskiej. Podpisane porozumienie szczegółowo ustala zasady realizacji 
opcji w latach 2003-2005 i przyjmuje, że zasadą będzie emisja akcji przez spółkę w celu objęcia przez opcjonariuszy, w tym także emisja transzy  
opcyjnej w ramach emisji publicznej akcji spółki. Dodatkowym sposobem i możliwością realizacji opcji może być sprzedaż akcji przez Emitenta 
na rzecz opcjonariuszy, jeżeli tak zdecyduje Rada Nadzorcza spółki. Na lata 2003-2005 przeznaczono, w ramach opcji, łącznie 17.181 akcji 
Travelplanet.pl S.A. po 5727 w każdym roku obowiązywania opcji. W przypadku gdy Emitent będzie sprzedawał akcje Travelplanet.pl, pod 
potrzeby opcji, to będzie to czynił po wartości nominalnej akcji powiększonej o koszt kapitału w czasie od od 01.01.2001 

V.6.1.2 UMOWY ZAWARTE Z COMPUTER COMMUNICATION SYSTEMS S.A.  

W dniu 15 grudnia 2002r. Emitent zawarł z Computer Communication Systems S.A.(CCS S.A.) umowę, na mocy Emitent której zobowiązał się 
do  wspierania  i  udzielania  wszelkiej  konsultacyjnej  pomocy  przy  zarządzaniu  CCS S.A.,  w  tym współpracy  w  zakresie  przygotowania  
a następnie monitoringu realizacji biznesplanów i budżetów spółki,  udzielania wsparcia w zakresie pozyskiwania dodatkowego kapitału dla 
spółki. Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Strony mogą ją wypowiedzieć z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. 
Dnia 01 sierpnia 2003 roku Emitent zawarł z CCS S.A umowę o przygotowanie projektów restrukturyzacyjnych, zorganizowanie i obsługę 
poprzez wdrożenie przez Emitenta restrukturyzacji zadłużenia CCS S.A. Przedmiotem umowy jest także pozyskanie finansowego wsparcia CCS 
S.A poza bankową pomocą kredytową, przygotowanie w ramach planu restrukturyzacji CCS S.A dokumentacji finansowej i prawnej, kreowanie 
pozytywnego wizerunku CCS S.A w szczególności w mediach. 

V.6.1.3 UMOWA ZAWARTA Z ONE-2-ONE SP. Z O.O. 

Emitent dnia 7 czerwca 2002r. zawarł umowę zlecenia z One-2-One Sp. z o.o. (One2One). Przedmiotem umowy jest wspieranie i udzielanie 
wszelkiej konsultacyjnej pomocy przy zarządzaniu przedsiębiorstwem One-2-One. W zakres obowiązków Emitenta wchodzą m.in. czynności 
z zakresu współpracy przy przygotowaniu biznes planów i budżetów, spółki dokonywanie bieżącej analizy i konsultacji wyników finansowych, 
udzielenie  wsparcia  w  procesie  pozyskiwania  dodatkowego  kapitału.  Czas  trwania  umowy  jest  nieokreślony.  Umowa  może  zostać 
wypowiedziana przez każdą ze stron za jednomiesięcznym wypowiedzeniem. 

V.6.1.4 UMOWA ZAWARTA Z GEOTECHNOLOGIES SP. Z O.O. 

Emitent dnia 15 grudnia 2002r. zawarł umowę zlecenia z GeoTechnologies Sp. z o.o. w zakresie wspierania i udzielania wszelkiej konsultacyjnej 
pomocy  przy  zarządzaniu  przedsiębiorstwem  GeoTechnologies.  Emitent  w  szczególności  współpracuje  z  GeoTechnologies  w  zakresie: 
przygotowania oraz monitoring realizacji biznesplanów i budżetów spółki, dokonywania bieżącej analizy wyników finansowych, doradztwa  
w zakresie finansów i księgowości, udzielanie wsparcia w procesie pozyskiwania dodatkowego kapitału dla spółki. Umowa została zawarta na 
okres od dnia 1 stycznia 2003r. do 31 grudnia 2003r. Aneksem z dnia 1 grudnia 2003r. oznaczono czas trwania umowy na nieoznaczony. Strony 
ustaliły jednomiesięczny termin wypowiedzenia.

V.6.1.5 UMOWA ZAWARTA Z PROCESS4E S.A. 

Dnia 15 grudnia 2002r. została zawarta umowa zlecenia pomiędzy Emitentem a „Process4E” S.A. w zakresie wspierania i udzielania wszelkiej 
konsultacyjnej pomocy przy zarządzaniu przedsiębiorstwem Process4e. W zakres obowiązków Emitenta w szczególności wchodzą: współpraca z 
zarządem tej spółki w zakresie przygotowania, a następnie monitoringu realizacji  biznesplanów i budżetów  spółki, dokonywanie bieżącej 
analizy  i  konsultacji  w zakresie  wyników finansowych,  udzielenie  wsparcia  w zakresie  aliansów i  pozyskiwania  partnerów biznesowych, 
doradztwo w zakresie zarządzania aktywami spółki, doradztwo w zakresie wykorzystania programów rządowych unijnych. Umowa weszła  
w  życie  dnia  1  kwietnia  2003r.  i  została  zawarta  na  czas  nieokreślony.  Strony  mogą  rozwiązać  umowę  zachowując  miesięczny  termin 
wypowiedzenia.

V.6.1.6 UMOWA ZAWARTA Z S4E S.A. 

Dnia 3 stycznia 2004r. została zawarta umowa o doradztwo pomiędzy Emitentem a „S4E” S.A. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez 
Emitenta  na  rzecz  „S4E”  S.A.  usług  w  zakresie  doradztwa  kapitałowego  włącznie  z  przygotowaniem  memorandum  informacyjnego, 
opracowaniem i zapewnieniem doradztwa w kwestii strategii marketingowej, opracowaniem i aktualizowaniem listy potencjalnych inwestorów 
oraz prowadzeniem w imieniu „S4E” S.A. negocjacji z inwestorami. Umowa została zawarta na czas nieokreślony, poczynając od dnia 1 stycznia 
2004r.  Strony mogą wypowiedzieć umowę z  zachowaniem jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia.  Za zgodnym porozumieniem stron 
umowa może zostać rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym.
Ponadto  Emitent  zawarł  umowy z  Czechowicz  Ventures  Sp.  z  o.o.  Powiązania  Emitenta  z  Czechowicz  Ventures  Sp.  z  o.o.  i  Tomaszem 
Czechowiczem przedstawione są w Rozdziale V pkt. 5.5.4, Rozdziale 7 pkt. 7.1.1.1 i pkt. 7.3 Prospektu oraz pkt. 5.5 rozdz. V prospektu gdzie 
wylistowano umowy zawarte z podmiotami powiązanymi i opisane dotychczas w prospekcie 
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V.7 INFORMACJE O ZAWARCIU PRZEZ EMITENTA LUB JEDNOSTKĘ OD NIEGO ZALEŻNĄ JEDNEJ 
LUB DWU LUB WIĘCEJ TRANSAKCJI Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI
Emitent w swojej działalności zawiera wiele różnorodnych umów z podmiotami tworzącymi Grupę Kapitałową oraz z Czechowicz Ventures  
sp.  z  o.o.,  to jest  spółką posiadająca znaczący pakiet  akcji  Emitenta.  Istotne umowy zawarte  przez Emitenta z  podmiotami zależnymi lub 
powiązanymi zostały szczegółowo opisane powyżej w Rozdziale V Prospektu w punktach:
- w pkt 5.5.2.5. – umowa inwestycyjna dotycząca  S4E S.A. (gdzie stroną umowy jest S4E S.A.) 
- w pkt 5.5.2.6. – umowa inwestycyjna dotycząca One-2-One sp. z o.o. (gdzie stroną umowy jest One-2-One sp. z o.o.) 
- w pkt 5.5.2.8. – umowa inwestycyjna dotycząca z Bankier.pl S.A. (gdzie stroną umowy jest Bankier.pl S.A.)
- w pkt 5.5.6.2. – umowa zobowiązująca do nabycia akcji Emitenta przez Process4e S.A. 
- w pkt 5.5.5 – umowy zawarte z Czechowicz Ventures sp. z o.o. 
- w pkt 5.12.2 – umowy pożyczki zawarte z : Travelplanet.pl S.A.;., CK Adax sp. z o.o. i CCS sp. z o.o. 

V.8 KONCESJE I INNE ZEZWOLENIA
Emitent  nie  posiada  koncesji  lub  zezwoleń  albowiem prowadzona  przez  Emitenta  działalność  gospodarcza  nie  wymaga  posiadania  przez 
Emitenta jakichkolwiek koncesji lub zezwoleń.
Spółki tworzące Grupę Kapitałową Emitenta nie posiadają koncesji i zezwoleń albowiem prowadzona przez nie działalność gospodarcza nie 
wymaga posiadania przez jakichkolwiek koncesji lub zezwoleń.

V.9 NAJISTOTNIEJSZE PATENTY, LICENCJE I ZNAKI TOWAROWE
W swojej działalności gospodarczej Emitent korzysta ze znaku towarowego słowno-graficznego (logo) „mci” na podstawie umowy licencji 
zawartej 2002 roku z Czechowicz Ventures, jako właścicielem tego znaku towarowego. Umowa licencji  jest szczegółowo opisana powyżej 
w5.4.6.1 tego Rozdziału. W dniu 16 września 2003 roku Urząd Patentowy RP zarejestrował znak towarowy „mci” i nadał prawo ochronne temu 
znakowi na rzecz Czechowicz Ventures sp. z o.o. w sprawie rejestrowej prowadzonej pod numerem Z 243116.   
W dniu 19 maja 2004 roku Emitent i Czechowicz Ventures sp. z o.o. zawarli „porozumienie o zbyciu znaku towarowego”, którego przedmiotem 
jest ustalenie zasad i terminu nabycia przez Emitenta praw ochronnych do znaku towarowego (logo) „mci”. Zgodnie z tym porozumieniem 
Emitent z dniem 01 stycznia 2005 roku nabędzie od Czechowicz Ventures sp. z o.o. prawa ochronne do znaku towarowego „mci” za kwotę  
1,00 zł plus podatek VAT. Przejście praw do znaku towarowego dokona się bez składania dodatkowych oświadczeń woli przez strony z dniem 
01 stycznia 205 roku po wygaśnięciu umowy licencji tego znaku.

V.10 PRACE BADAWCZO – ROZWOJOWE ORAZ WDROŻENIOWE W OKRESIE OSTATNICH TRZECH 
LAT
W okresie ostatnich trzech lat Emitent nie prowadził żadnych prac badawczo-rozwojowych lub prac wdrożeniowych.

V.11 INWESTYCJE KAPITAŁOWE EMITENTA
Poza inwestycjami w podmioty zależne Emitent w okresie ostatnich 3 lat nie dokonywał żadnych inwestycji kapitałowych, Opis dokonanych 
inwestycji przedstawiony jest w Rozdziale I, pkt. 1.6.8 oraz pkt. 1.1.2

V.12 UMOWY KREDYTOWE, POŻYCZKI, PORĘCZENIA I GWARANCJE ORAZ ZOBOWIĄZANIA 
WYNIKAJĄCE Z PAPIERÓW DŁUŻNYCH, PRAW POCHODNYCH LUB INNYCH INSTRUMENTÓW 
FINANSOWYCH

V.12.1 UMOWY UBEZPIECZENIA

Emitent zawarł z Tryg Polska Towarzystwem Ubezpieczeń S.A. umowę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy 
pojazdów mechanicznych i  dobrowolnych ubezpieczeń Auto-Casco,  następstw nieszczęśliwych wypadków samochodu AUDI A6 na łączną 
kwotę  262.000  zł.  Umowa  obejmuje  okres  od  dnia  5  lipca  2004r.  do  dnia  4  lipca  2005r.  Emitent  zawarł  z  Tryg  Polska  Towarzystwem 
Ubezpieczeń S.A. umowę ubezpieczenia, następstw nieszczęśliwych wypadków na łączną kwotę 10.000 zł. Umowa obejmuje okres od dnia  
5 lipca 2004r. do dnia 4 lipca 2005r. Emitent zawarł z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A. umowę ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej na łączną kwotę 5.000 zł. Umowa obejmuje okres od dnia 1 marca 2004r. do dnia 28 lutego 2005r.

V.12.2 UMOWY POŻYCZKI

V.12.2.1 UMOWA POŻYCZKI DLA RENATY RACZYŃSKIEJ

W dniu 19 grudnia 2003 roku Emitent zawarł umowę pożyczki z Renatą Raczyńską, Prezesem zarządu Biprogeo S.A. Emitent udzielił Renacie 
Raczyńskiej  pożyczkę  w kwocie  10.000  zł  oprocentowaną  w wysokości  10% w stosunku  rocznym.  Pożyczka  ma być  spłacana  w ratach 
miesięcznych w wysokości 500 zł, począwszy do stycznia 2004r. Odsetki naliczane są kwartalnie. Tytułem zabezpieczenia spłaty udzielonej 
pożyczki Renata Raczyńska przekazała Emitentowi weksel własny bez protestu wraz z deklaracją wekslową. 

V.12.2.2 UMOWA POŻYCZKI DLA TRAVELPLANET.PL S.A. 

W dniu 13 lutego 2004 roku Emitent zawarł umowę pożyczki z Travelplanet.pl S.A. Na mocy umowy Emitent udzielił pożyczki w kwocie 
95.000 zł oprocentowanej 10% w stosunku rocznym. Pożyczka została udzielona na czas do dnia 31 sierpnia 2004 roku. Pożyczka została  
zabezpieczona przewłaszczeniem na rzecz Emitenta „Kuponów Travelplanet” o łącznej wartości 150.000,00 zł.



Rozdział V · Dane o działalności Emitenta

V.12.2.3 UMOWA POŻYCZKI DLA COMPUTER COMMUNICATION SYSTEMS SP. Z O.O.  

W dniu 30 czerwca 2004r. Emitent udzielił CCS sp. z o.o. pożyczki w kwocie 600.000,00-zł z terminem spłaty do 30.09.2004r. Pożyczka została 
oprocentowana w wysokości WIBOR3M z dnia 30 czerwca 2004 powiększony o 2%, w stosunku rocznym. Pożyczka została zabezpieczona 
hipoteką łączną ustanowioną na lokalach stanowiących własność CCS sp. z o.o. oraz zastawem rejestrowym na majątku ruchomym CCS S.A. 

V.12.2.4 UMOWA POŻYCZKI DLA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ 4PI ANALYST

W dniu  30  marca  2000  roku  Emitent  udzielił  pożyczki  w  kwocie  600.000,00  zł  wspólnikom spółki  cywilnej  „4Pi  Analyst”  z  siedzibą  
w Warszawie. Pożyczka została udzielona na realizację przez pożyczkobiorców biznes planu spółki „4piAnalyst sc.”. Pożyczka stanowiła także 
czynność przygotowawczą Emitenta i pożyczkobiorców w ramach wspólnego przygotowywania inwestycji pn. „4piAnalyst  S.A.” Pożyczka 
została zabezpieczona wekslami własnymi in blanco z klauzulą bez protestu wystawionymi przez pożyczkobiorców i poręczonymi przez spółkę 
“4piAnalyst” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Pożyczka miała być zwrócona z 20% oprocentowaniem w stosunku rocznym do dnia 30.09.2000 
roku. Aneksem nr 1 z 15 listopada 2000 roku strony zmieniły umowę pożyczki ustalając, że skapitalizowana kwota pożyczki wynosi na dzień 
05.10.2000 roku 563.016,45 zł. oraz przedłużyły termin spłaty pożyczki do 31.12.2002 roku, ustalając jednocześnie harmonogram ratalnych spłat 
kwoty pożyczki. Dodatkowym zabezpieczeniem spłaty pożyczki miała być cesja wierzytelności handlowych pożyczkobiorców oraz dobrowolne 
poddanie  się egzekucji.  Aneksem nr  2 przesunięto termin spłaty pożyczki do 30.06.2003 roku.  W okresie  od kwietnia  2003 roku do dnia 
sporządzenia niniejszego Prospektu trwają czynności windykacyjne wobec zobowiązań pożyczkobiorców. Czynności windykacyjne prowadzone 
są przez firmę „Tresor Inkasso” Marek Urbaniak. 

V.12.2.5 UMOWA POŻYCZKI DLA CENTRUM KOMPUTEROWEGO  ADAX SP. Z O.O.

W dniu 08 lipca 2004 roku Emitent udzielił pożyczki w kwocie 105.000,00 zł dla spółki Centrum Komputerowe ADAX sp. z o.o. Pożyczka 
została oprocentowana w wysokości WIBOR1M+6% w stosunku rocznym i udzielona na okres do 31 sierpnia 2004 roku z przeznaczeniem na 
finansowanie bieżącej działalności spółki.  Spłata pożyczki została zabezpieczona poręczeniem osobistym Prezesa Zarządu CK ADAX oraz 
przelewem wierzytelności z kontraktów realizowanych przez spółkę.

V.13 NIERUCHOMOŚCI POSIADANE PRZEZ EMITENTA
Emitent nie posiada nieruchomości. 

V.14 INFORMACJE O TOCZĄCYCH SIĘ POSTĘPOWANIACH 
Wobec Emitenta, nie toczą się żadne postępowania przed sądami powszechnymi, sądami polubownymi i arbitrażowymi oraz przed organami 
administracji  rządowej  i  samorządowej.  Z  wyjątkiem  postępowania  opisanego  poniżej,  Emitent  nie  wszczął  i  nie  prowadzi  żadnego 
postępowania przed sądami powszechnymi, sądami polubownymi i arbitrażowymi oraz przed organami administracji rządowej i samorządowej.
W dniu 21 stycznia 2004 roku Emitent wniósł do Sądu Rejonowego dla Warszawy –Pragi Wydział III Karny akt oskarżenia wobec wspólników 
spółki cywilnej „4PiAnalyst” o popełnienie przez nich czynu art.  212 § 1 i  2 kodeksu karnego,  polegającego na zniesławieniu przez nich 
Emitenta  poprzez  zamieszczenie  w  gazetach  „Puls  Biznesu”  i „Computerworld”  oświadczeń  narażających  Emitenta  na  utratę  zaufania 
potrzebnego do dalszego prowadzenia działalności gospodarczej. Sprawa jest w toku. Sprawa ma bezpośrednio związek z prowadzoną przez 
Emitenta windykacją pożyczki opisanej w pkt 5.12.2.4 Prospektu.

V.15 REALIZACJA OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄCYCH Z TYTUŁU WYMAGAŃ OCHRONY ŚRODOWISKA.

Na Emitenta, nie nakładano żadnych kar lub sankcji z tytułu naruszenia przepisów w zakresie ochrony środowiska naturalnego. Działalność 
Emitenta  nie  zagraża  środowisku  naturalnemu  i  nie  wymaga  uzyskania  jakichkolwiek  decyzji  administracyjnych  wydanych  na  podstawie 
przepisów prawnych dotyczących ochrony i zasad korzystania ze środowiska naturalnego.
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VI OCENY I PERSPEKTYWY ROZWOJU EMITENTA

VI.1 OCENA ZARZĄDZANIA ZASOBAMI FINANSOWYMI
MCI  Management  S.A.  jest  funduszem  inwestycyjnym  typu  venture  capital.  Jego  specyfika  działalności  wymaga  odrębnego  sposobu 
przeprowadzenia  oceny  zarządzania  zasobami  finansowymi,  który  w  znacznym  stopniu  musi  uwzględniać  ocenę  poszczególnych  spółek 
wchodzących  w  skład  Grupy  Kapitałowej  Emitenta.  Działalność  spółek  zależnych  oraz  jakość  wykonywania  nadzoru  właścicielskiego 
determinują obecną i przyszłą sytuację finansową MCI Management S.A. Poniższa ocena zarządzania zasobami finansowymi MCI Management 
S.A. przeprowadzona została w oparciu o zbadane sprawozdania finansowe Spółki za lata 2001, 2002 i 2003.
Ocena zarządzania zasobami finansowymi Emitenta została przedstawiona w czterech obszarach: rentowności, zadłużenia i struktury kapitałów, 
płynności oraz efektywności wykorzystania aktywów. We wskazanych obszarach użyto następujących wskaźników:
- Wskaźniki rentowności – stosunki odpowiednich wielkości zysków za dany okres do przychodów netto ze sprzedaży produktów, usług, 

towarów i materiałów;
- Wskaźnik rentowności aktywów ROA – stosunek zysku netto za dany okres do stanu aktywów na koniec danego okresu;
- Wskaźnik rentowności kapitału własnego ROE – stosunek zysku netto za dany okres do kapitałów własnych na koniec danego okresu;
- Wskaźnik struktury kapitału – stosunek zadłużenia długoterminowego do kapitału własnego;
- Wskaźnik ogólnego zadłużenia – stosunek zobowiązań ogółem do ogólnej sumy pasywów;
- Wskaźnik zadłużenia długoterminowego – stosunek zobowiązań długoterminowych do pasywów ogółem;
- Wskaźnik bieżący płynności – stosunek stanu majątku obrotowego do stanu zobowiązań krótkoterminowych na koniec danego okresu;
- Wskaźnik szybki płynności – stosunek stanu majątku obrotowego pomniejszonego o zapasy do stanu zobowiązań krótkoterminowych;
- Wskaźnik natychmiastowy płynności  – stosunek stanu środków pieniężnych oraz papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu do 

stanu zobowiązań krótkoterminowych na koniec okresu;
- Wskaźnik rotacji aktywów – relacja przychodów ze sprzedaży do aktywów ogółem;
- Wskaźnik rotacji zapasów – stosunek przychodów ze sprzedaży do zapasów ogółem;
- Okres spływu należności – należności ogółem x 365 (w przypadku pełnego roku) dni przez przychody ze sprzedaży;
- Okres spłaty zobowiązań – zobowiązania bieżące x 365 dni (w przypadku pełnego roku) przez przychody ze sprzedaży.

VI.1.1 ANALIZA RENTOWNOŚCI

W celu umożliwienia oceny rentowności Emitenta w poniższej tabeli przedstawiono podstawowe dane finansowe oraz wskaźniki rentowności za 
lata 2001 – 2003.

Tabela 6.30. Wskaźniki rentowności Emitenta
Wyszczególnienie j.m. I Q 2004* 2003 2002 2001

przychody ze sprzedaży (tys. zł) 150,0 312,0 25,0 56,0

Wynik na sprzedaży (tys. zł) -299,0 -880,0 -2 253,0 -5 010,0

EBITDA (tys. zł) -279,0 -808,0 -2 138,0 -5 276,0

EBIT (tys. zł) -298,0 -874,0 -2 191,0 -5 359,0

Wynik finansowy brutto (tys. zł) 304,0 -351,0 -22 759,0 -2 638,0

Wynik finansowy netto (tys. zł) 404,0 898,0 -22 816,0 -2 742,0

rentowność sprzedaży % -199,0 -282,0 -9 012,0 -8 946,0

rentowność działalności operacyjnej % -198,0 -280,0 -8 764,0 -9 570,0

rentowność EBITDA % 186 -259,0 -8 552,0 -9 421,0

rentowność działalności gospodarczej % 203,0 -113,0 -91 036,0 -4 711,0

rentowność brutto % 203,0 -113,0 -91 036,0 -4 711,0

rentowność netto % 269,0 288,0 -91 264,0 -4 896,0

ROA % 1,3 3,0 -75,0 -5,1

ROE % 1,3 3,0 -79,1 -5,3

Źródło: Emitent, obliczenia IDMSA.PL
* Na podstawie danych finansowych nie będących przedmiotem badania przez biegłego rewidenta.

Ze względu na charakter działalności Spółka wykazuje niewielkie przychody ze sprzedaży, których źródłem są usługi konsultingowe świadczone 
dla podmiotów powiązanych. W kosztach operacyjnych Spółki ujęte są koszty związane z działalnością Emitenta w zakresie oceny, wyboru  
i  realizacji  prowadzonych przez MCI  Management  S.A.  inwestycji  kapitałowych,  a  także ze  sprawowaniem nadzoru właścicielskiego nad 
podmiotami zależnymi. W związku z powyższym wyniki uzyskiwane na poziomach, które nie uwzględniają aktualizacji wartości inwestycji 
finansowych nie mogą być podstawą oceny działalności Emitenta. Także wszystkie wskaźniki rentowności przy obliczaniu, których uwzględnia 
się jedynie przychody ze sprzedaży usług nie powinny determinować oceny działalności Spółki. Wskaźnikami, jakie należy przede wszystkim 
brać pod uwagę przy ocenie działalności Emitenta są: wskaźniki zwrotu uzyskiwanego na kapitale własnym oraz aktywach a także zmiany 



Rozdział VI · Oceny i perspektywy rozwoju Emitenta

wartości  wyników  uzyskiwanych  na  poziomach  obejmujących  aktualizację  wartości  inwestycji  finansowych,  tj.  wynik  na  działalności 
gospodarczej, brutto i netto.

Podkreślić należy zdecydowane obniżenie wartości strat wykazywanych na poziomach przed przychodami i kosztami finansowymi. Wynika to 
ze zdecydowanego obniżenia ponoszonych przez Emitenta kosztów ogólnego zarządu, które w okresie ostatnich trzech lat spadły z kwoty 5.066 
tys.  zł  do  1.171  tys.  zł.  W roku  2003 w porównaniu  do  roku  poprzedniego  zauważyć  należy  wyraźną poprawę wyników osiąganych  na 
podstawowej działalności Emitenta, tj. inwestycjach finansowych. Rok 2002 był najtrudniejszym rokiem w historii spółki, w którym odnotowano 
silną dekoniunkturę w branży technologicznej, w której działają spółki portfelowe Emitenta, co zaważyło na ich wycenie. W roku 2003 Spółka 
na poziomie finansowym osiągnęła wynik sięgający 0,5 mln zł, co pozwoliło uzyskać dodatni wynik na poziomie netto.

W przypadku Grupy Kapitałowej Emitenta przedstawione poniżej wskaźniki rentowności potwierdzają przełamanie w roku 2003 niekorzystnych 
tendencji  i  uzyskanie  dodatnich  wyników  na  wszystkich  poziomach  zysku.  Osiągane  wskaźniki  finansowe  w  roku  2003  są  wynikiem 
przeprowadzonych wcześniej restrukturyzacji MCI i spółek zależnych od Emitenta, które to działania pozwoliły tym podmiotom prowadzić  
w roku 2003 samodzielną działalność gospodarczą z pozyty wnymi efektami finansowymi. Podsumowując można stwierdzić, że rok 2003 był 
rokiem, w którym Emitent uzyskał pozytywne efekty gospodarcze swoich działań w Grupie Kapitałowej polegających na dostarczaniu kapitału 
i kompetencji do przejmowanych i kontrolowanych podmiotów oraz aktywnym wykonywaniu nadzoru właścicielskiego.

Tabela 6. 2 Wskaźniki rentowności Grupy Kapitałowej Emitenta
Wyszczególnienie j.m. I Q 2004* 2003 2002 2001

przychody ze sprzedaży (tys. zł) 19 786,0 49 947,0 37 248,0 59 168,0
wynik na sprzedaży (tys. zł) -565,0 1 234,0 -5 547,0 -6 064,0
EBITDA (tys. zł) -308,0 2 268,0 -3 285,0 -2 643,0
EBIT (tys. zł) -541,0 1 342,0 -5 454,0 -8 787,0
wynik finansowy brutto (tys. zł) 12,0 56,0 -24 662,0 -12 104,0
wynik finansowy netto (tys. zł) 175,0 526,0 -21 562,0 -8 294,0
rentowność sprzedaży % -2,85 2,5 -14,9 -10,2
rentowność działalności operacyjnej % -2,73 2,7 -14,6 -14,9
rentowność EBITDA % -1,55 4,5 -8,8 -4,5
rentowność działalności gospodarczej % 6,06 0,1 -63,2 -11,9
rentowność brutto % 6,06 0,1 -66,2 -20,5
rentowność netto % 0,88 1,1 -57,9 -14,0
ROA % 0,51 1,6 -64,4 -11,2
ROE % 1,42 3,5 -140,6 -20,5

Źródło: Emitent, obliczenia IDMSA.PL
* Na podstawie danych finansowych nie będących przedmiotem badania przez biegłego rewidenta.

VI.1.2 ANALIZA ZADŁUŻENIA I STRUKTURY KAPITAŁÓW

Tabela 6. 3 Wskaźniki zadłużenia i struktury kapitałów Emitenta
Wyszczególnienie j.m. I Q 2004* 2003 2002 2001

Wskaźnik struktury kapitału % 0,00 0,00 0,00 0,00
Wskaźnik ogólnego zadłużenia % 1,28 1,47 5,27 3,90
Wskaźnik zadłużenia długoterminowego % 0,00 0,00 0,00 0,00
Majątek trwały / Aktywa % 88,25 86,99 78,78 59,75
Zapasy / Aktywa % 0,00 0,00 0,00 0,00
Należności / Aktywa % 2,57 2,80 1,28 1,10

Źródło: Emitent, obliczenia IDMSA.PL
* Na podstawie danych finansowych nie będących przedmiotem badania przez biegłego rewidenta.

Spółka finansuje swoją działalność przede wszystkim kapitałami własnymi, co wynika z charakteru działalności Emitenta. Większość aktywów 
Emitenta (w roku 2003 blisko 90%) stanowią aktywa trwałe w postaci aktywów finansowych. Należności stanowią niewielki odsetek aktywów 
Spółki a zapasy w ogóle nie występują.

Tabela 6. 4 Wskaźniki zadłużenia i struktury kapitałów Grupy Kapitałowej
Wyszczególnienie j.m. I Q 2004* 2003 2002 2001

Wskaźnik struktury kapitału % 1,17 0,96 0,22 0,75
Wskaźnik ogólnego zadłużenia % 57,71 49,72 50,80 47,89
Wskaźnik zadłużenia długoterminowego % 0,42 0,43 0,10 0,41
Majątek trwały / Aktywa % 32,15 38,74 38,42 36,93
Zapasy / Aktywa % 3,31 2,40 1,51 1,04
Należności / Aktywa % 47,36 38,88 30,14 30,97

Źródło: Emitent, obliczenia IDMSA.PL
* Na podstawie danych finansowych nie będących przedmiotem badania przez biegłego rewidenta.
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W przypadku Grupy Kapitałowej Emitenta wskaźniki zadłużenia i struktury kapitału przedstawiają się inaczej. Grupa Kapitałowa nie finansuje 
swojej  działalności  długoterminowymi zobowiązaniami,  ale  poziom zadłużenia  krótkoterminowego przekracza 45% wartości  pasywów.  Na 
aktywa kontrolowane przez Grupę Kapitałową Emitenta składa się przede wszystkim majątek trwały w postaci długoterminowych aktywów 
finansowych oraz należności krótkoterminowe.

Wskazane wskaźniki potwierdzają w ocenie Emitenta, że nie istnieje ryzyko nie wywiązywania się Emitenta oraz Grupy Kapitałowej Emitenta 
ze zobowiązań.

VI.1.3 WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI

Przedstawione  w  tabelach  wskaźniki  płynności  za  poszczególne  lata  wskazują,  że  Spółka  w  całym przedstawianym okresie  wykazywała 
stabilność finansową i nie występowało zagrożenie utraty płynności.

Tabela 6. 5 Wskaźniki płynności finansowej Emitenta
Wyszczególnienie I Q 2004* 2003 2002 2001

Wskaźnik bieżącej płynności 14,29 12,96 11,33 15,72
Wskaźnik płynności szybkiej 14,29 12,96 11,33 15,72
Wskaźnik natychmiastowy 0,00 7,44 4,46 5,91

Źródło: Emitent, obliczenia IDMSA.PL
* Na podstawie danych finansowych nie będących przedmiotem badania przez biegłego rewidenta.

Wskaźniki bieżącej płynności Emitenta utrzymywane są na bardzo wysokim poziomie, co jest konsekwencją niewielkiego udziału zadłużenia w 
finansowaniu działalności Emitenta. Brak zapasów w aktywach Spółki powoduje, że wskaźnik płynności szybkiej jest taki sam jak wskaźnik 
bieżący. Wskaźnik natychmiastowy także utrzymywany jest na wysokim poziomie – na koniec roku 2003 wskaźnik ten przekroczył znacznie 
wartość 7.

Tabela 6. 6 Wskaźniki płynności finansowej Grupy Kapitałowej
Wyszczególnienie I Q 2004* 2003 2002 2001

Wskaźnik bieżącej płynności 1,23 1,29 1,35 1,47
Wskaźnik płynności szybkiej 1,17 1,24 1,31 1,44
Wskaźnik natychmiastowy 0,25 0,35 0,44 0,34

Źródło: Emitent, obliczenia IDMSA.PL
* Na podstawie danych finansowych nie będących przedmiotem badania przez biegłego rewidenta.

Wskaźniki płynności Grupy Kapitałowej utrzymywane są na dużo niższym poziomie niż wskaźniki Emitenta. W roku 2003 wskaźniki te uległy 
nieznacznemu obniżeniu, choć należy podkreślić stosunkowo duże ich wartości. Wartości wskaźników wskazują, że sytuacja finansowa Emitenta 
i jego Grupy Kapitałowej jest stabilna i nie ma zagrożenia utraty płynności.

VI.1.4 WSKAŹNIKI ROTACJI

Tabela 6. 7 Wskaźniki rotacji Emitenta
Wyszczególnienie j.m. I Q 2004* 2003 2002 2001

Wskaźnik rotacji aktywów
Wskaźnik rotacji zapasów

Liczba 
rotacji

0,0 0,0 0,0 0,0
- - - -

Okres spływu należności
Okres spłaty zobowiązań

Liczba dni
477 989 5 709 3 865
152 354 8 322 8 969

Źródło: Emitent, obliczenia IDMSA.PL;
* Na podstawie danych finansowych nie będących przedmiotem badania przez biegłego rewidenta.

Specyfika  działalności  Emitenta  wykazywana jest  także we wskaźnikach  rotacji  aktywów i  zapasów oraz w okresach spływu należności  
i  zobowiązań.  Tradycyjne  wskaźniki  nie  mogą  opisać  działalności  Emitenta,  gdyż  związane  są  z  przychodami  uzyskiwanymi  jedynie  
z działalności usługowej (konsulting),  natomiast należności i zobowiązania krótkoterminowe uwzględniają także należności i zobowiązania  
z tytułów innych od dostaw i usług. Jeżeli przy obliczaniu wskaźników uwzględnimy jedynie należności i zobowiązania z tytułu dostaw i usług 
ich wartości w roku 2003 będą przedstawiały się następująco:
- Okres spływu należności wynosi 67 dni,
- Okres spłaty zobowiązań wynosi 126 dni.

Tabela 6. 8 Wskaźniki rotacji Grupy Kapitałowej
Wyszczególnienie j.m. I Q 2004* 2003 2002 2001

Wskaźnik rotacji aktywów
Wskaźnik rotacji zapasów

Liczba 
rotacji

0,6 1,5 1,1 0,8
17,5 62,4 73,6 77,0

Okres spływu należności
Okres spłaty zobowiązań

Liczba dni
297,6 94,9 98,8 141,4
345,7 115,8 149,9 196,1

Źródło: Emitent, obliczenia IDMSA.PL
* Na podstawie danych finansowych nie będących przedmiotem badania przez biegłego rewidenta.
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Wskaźniki  rotacji  aktywów  dla  Grupy  Kapitałowej  ulegają  systematycznemu  zwiększeniu.  Związane  jest  to  ze  wzrostem  przychodów 
uzyskiwanych  przez  Grupę  Kapitałową  Emitenta.  Wyskoki  wskaźnik  rotacji  zapasów  związany  jest  z  faktem  uzyskiwania  przez  spółki 
uwzględnione  w sprawozdaniach  finansowych przychodów z  działalności  usługowej  przy  której  zapasy  nie  występują.  Grupa  Kapitałowa 
charakteryzuje się znacznymi okresami spłaty należności i zobowiązań. Jest to także wynik dużego wpływu jednostki dominującej (Emitenta) na 
wartości tych wskaźników.

VI.2 OCENA CZYNNIKÓW I NIETYPOWYCH ZDARZEŃ MAJĄCYCH WPŁYW NA WYNIKI 
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

Na wyniki działalności gospodarczej Emitenta i Grupy Kapitałowej decydujący wpływ w ostatnich latach, a szczególne w roku 2002, miało 
gwałtowne  załamanie  się  koniunktury  na  rynku  nowych  technologii.  Rynek  ten  jest  rynkiem  działania  spółek  portfelowych  Emitenta  
i pogorszenie się koniunktury wpłynęło na zdecydowane obniżenie wartości spółek portfela aktywów finansowych Emitenta. Wynik osiągnięty 
przez Grupę Kapitałową w roku 2002 w dużej części był określony poprzez stratę na poziomie finansowym rachunku zysków i strat, wynikającą 
z aktualizacji wartości inwestycji Emitenta.

Dodatkowo należy zwrócić uwagę na dokonane przez MCI Management S.A. w III kwartale 2003 r przeszacowanie wycen wybranych spółek 
portfelowych,  a  w szczególności  JTT Computer  S.A.  W związku z  negatywnym rozwojem sytuacji  w spółce  JTT Computer  S.A.,  Zarząd 
Emitenta podjął decyzję o doprowadzeniu wyceny pakietu JTT w aktywach MCI do poziomu 1 mln zł. Ponieważ w momencie sporządzania 
sprawozdania finansowego za rok 2002 nie było możliwe dokonanie prawidłowej oceny wartości inwestycji w akcje JTT korekta wartości JTT 
została ujęta jako korekta błędu podstawowego w roku 2002, poprzez zawiązanie odpisu aktualizującego wartość inwestycji w JTT Computer 
S.A. w wysokości 5,1 mln zł w ciężar wyniku finansowego za rok 2002. Dokonanie tej operacji zdecydowanie wpływa na wysokość kosztów 
finansowych  Emitenta  oraz  wartość  uzyskanej  straty  dając  jednocześnie  bardziej  rzetelny  obraz  wyników  finansowych  Emitenta 
w poszczególnych okresach działalności.

Aktualnie,  Emitent  nie  posiada  żadnych  akcji  JTT  Computer  S.A.  Z  powodu  przekształcenia  w  dniu  31.05.2004  roku  upadłości  JTT  
z  możliwością  zawarcia  układu  na  upadłość  likwidacyjną,  uniemożliwiono  Emitentowi  prowadzenie  dalszych  prac,  zmierzających  do 
reaktywowania JTT i zawarcia układu z wierzycielami. W dniu 29 czerwca 2004 roku Emitent dokonał sprzedaży 426.866 akcji imiennych JTT 
Computer S.A. , stanowiących 36,05% kapitału zakładowego JTT na rzecz nowo powołanej spółki „Technopolis sp. z o.o.” Zmiana upadłości 
układowej na upadłość likwidacyjną uniemożliwia formułowanie i składanie skutecznych propozycji układowych i powoduje, że wartość akcji 
JTT Computer S.A. spada do zera

VI.3 OPIS KIERUNKÓW ZMIAN W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W OKRESIE OD SPORZĄDZENIA 
OSTATNIEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZAMIESZCZONEGO W PROSPEKCIE DO DNIA 
SPORZĄDZENIA AKTUALIZACJI PROSPEKTU

W okresie od sporządzenia ostatniego sprawozdania finansowego zamieszczonego w prospekcie do dnia sporządzenia aktualizacji prospektu, 
Emitent nie odnotował żadnych innych zmian w działalności, które w istotny sposób wpłynęłyby na poziom produkcji, sprzedaży, zapasów 
i zamówień, kosztów i cen sprzedaży. 

VI.4 ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE CZYNNIKI ISTOTNE DLA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTWA 
EMITENTA ORAZ OPIS PERSPEKTYW ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ EMITENTA

Rozwój przedsiębiorstwa warunkują lub wywierają znaczący wpływ czynniki zewnętrzne, niezależne od przedsiębiorstwa, jak i wewnętrzne - 
ściśle związane z jego działalnością. Wymienione poniżej czynniki są jednymi z ważniejszych, które odgrywają istotny wpływ na strategię 
rozwoju Emitenta.

VI.4.1 CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE

VI.4.1.1 ROZWÓJ RYNKÓW TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH

Działalność Emitenta i Grupy Kapitałowej skoncentrowana jest na rynku nowych technologii informatycznych ze szczególnym uwzględnieniem 
nowoczesnych  rozwiązań  aplikacyjnych,  bezpieczeństwa  informatycznego,  wykorzystaniem  Internetu  oraz  technologii  mobilnych  
i  bezprzewodowych.  Rozwój  tych  branż  poprzez  rozpowszechnianie  wykorzystania  łączności  internetowej  w  aplikacjach  biznesowych  
i  indywidualnych,  wzrostem  poziomu  bezpieczeństwa  wymiany  informacji  w  sieci,  w  tym  dokonywania  transakcji,  upowszechnieniem 
wykorzystania zaawansowanych rozwiązań teleinformatycznych determinuje rozwój spółek portfelowych MCI Management S.A. i umożliwia 
ich przejście z faz wczesnego rozwoju do etapu samofinansowania.

VI.4.1.2 ROZWÓJ RYNKU KAPITAŁOWEGO I FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Rozwój  krajowego  rynku  kapitałowego  oraz  rynku  funduszy  inwestycyjnych  i  funduszy  venture  capital  ułatwia  Emitentowi  zamknięcie 
prowadzonych  inwestycji  kapitałowych  poprzez  zwiększanie  możliwości  korzystnego  wyjścia  z  prowadzonych  inwestycji  lub  pozyskania 
partnerów do finansowania dalszego rozwoju spółek portfelowych Emitenta.
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VI.4.1.3 KONIUNKTURA GOSPODARCZA KRAJU

Koniunktura na rynku IT, głównym obszarze działania Emitenta i Grupy Kapitałowej, jest silnie skorelowana z ogólną kondycja gospodarczą 
kraju. Dwoma najistotniejszymi wytycznymi obrazującymi kondycję i zmiany w polskiej  gospodarce są:  wskaźnik inflacji i wielkość PKB. 
Czynniki kształtujące te dwa mierniki są wypadkową zdarzeń gospodarczych i politycznych w naszym kraju. W ubiegłym roku zaobserwowano 
ożywienie  aktywności  gospodarczej,  co zostało  potwierdzone poprzez dobre  wskaźniki  gospodarcze osiągane na początku bieżącego roku. 
Wzrost gospodarczy w kraju oznacza wzrost konsumpcji i inwestycji a przez to pobudzenie popytu na produkty spółek portfelowych Emitenta.

VI.4.2 CZYNNIKI WEWNĘTRZNE

VI.4.2.1 POZYCJA SPÓŁKI NA RYNKU

Emitent posiada na krajowym rynku funduszy venture capital silną pozycję jako podmiot aktywnie prowadzący inwestycje w przedsiębiorstwa 
technologiczne. Pozycja ta ułatwia działania zmierzające do pozyskania partnerów finansowych zainteresowanych współfinansowaniem lub 
przejęciem aktywów znajdujących się w portfelu Emitenta.

VI.4.2.2 KWALIFIKACJE ZESPOŁU EMITENTA

Działalność Emitenta polega na poszukiwaniu możliwości, wyborze i przeprowadzeniu inwestycji w podmioty z branży IT. Umożliwiają tą 
działalność wysokie kwalifikacje zespołu pracującego w MCI Management S.A. Wysokie kwalifikacje i stabilność składu osobowego zespołu 
Emitenta pozwalają na osiągnięcie dużej efektywności pracy oraz wysokiej jakości w obszarze monitoringu rynku nowych inwestycji, nadzoru 
właścicielskiego i wsparcia merytorycznego spółek portfelowych.

VI.4.2.3 PRZEPROWADZENIE EMISJI OBLIGACJI

Przeprowadzenie emisji  Obligacji  spowoduje pozyskanie dodatkowych środków finansowych.  Środki te zostaną wykorzystane na realizację 
nowych inwestycji kapitałowych Emitenta. Emitent planuje przeprowadzenie inwestycji, w co najmniej dwa nowe podmioty gospodarcze.

VI.4.2.4 STRATEGIA RYNKOWA EMITENTA

MCI Management S.A. jest  funduszem venture capital  i  jego podstawową działalnością jest  prowadzenie inwestycji  w przedsiębiorstwa na 
wczesnym etapie ich rozwoju, a następnie doprowadzenie do wzrostu ich wartości i osiągnięcia zadawalającego zwrotu z inwestycji. Emitent jest 
funduszem wyspecjalizowanym w inwestycjach w sektorze zaawansowanych technologii. Preferowane przez niego sektory i branże to:
rynek IT ze szczególnym uwzględnieniem integracji aplikacyjnych i bezpieczeństwa informatycznego;
rynek internetowy, w tym przedsiębiorstwa e-commerce i e-biznes;
rynek mobilny w zakresie  tworzenia  aplikacji  mobilnych wspomagających zarządzanie,  rozwiązania  IVR i projekty oparte  na komunikacji 
bezprzewodowej.
Istota działalności Emitenta to trafna identyfikacja projektów na wczesnym etapie ich rozwoju a następnie doprowadzenie do dynamicznego 
wzrostu ich wartości. Wzrost wartości poszczególnych spółek portfelowych osiągany jest poprzez dostarczenie zarówno niezbędnych środków 
finansowych jak i poprzez wsparcie merytoryczne, organizacyjne i biznesowe.
Aktywny monitoring spółek zależnych to jedno z podstawowych zadań w działalności Emitenta. MCI Management S.A. bardzo dużo uwagi  
i energii poświęca udoskonalaniu procesu nadzoru właścicielskiego, czego efektem są pozytywne wyniki finansowe na poziomie operacyjnym 
i netto kluczowych spółek portfelowych.
MCI Management S.A. budowanie wartości spółek portfelowych realizuje poprzez dostarczanie kapitału i kompetencji, oferując spółkom, w 
które  inwestuje  nie  tylko środki  finansowe na prowadzenie  działalności,  ale  także wysokie  kompetencje  swojej  kadry zarządzającej,  która 
posiada wiedzę oraz doświadczenie poparte praktyką w zakresie projektowania nowych organizacji i ich wdrażania. Przedstawiciele funduszu 
aktywnie wspierają zarządy spółek portfelowych w kierowaniu firmą,  pomagają w przygotowaniu planów strategicznych i  ich realizacji,  a 
zasiadając w radach nadzorczych znają aktualną sytuację rynkową w jakiej działa firma i jej bieżące, wewnętrzne problemy.
Fundusz  w  szczególności  wspiera  spółki  portfelowe  w  zakresie  zarządzania  finansami,  kreowania  i  realizacji  strategii  przedsiębiorstwa, 
rozwijania relacji biznesowych i zbierania danych na temat rynku, pozyskiwania kadry menedżerskiej oraz tworzenia strategii marketingowej. 
Celem funduszu jest ciągłe podnoszenie efektywności działania spółek portfelowych a także dalsza rozbudowa portfela inwestycyjnego oraz 
dynamiczny wzrost wartości funduszu.f

Podstawowe parametry strategii inwestycyjnej MCI przedstawione poniżej:

Preferowana wielkość inwestycji 10.000 $ - 500.000$ 
Preferowany typ przedsięwzięć Seed, start-up, rozwój, restrukturyzacja
Specjalizacja branżowa Informatyka, Internet, Wireless-Mobile
Geograficzny zasięg inwestycji Polska, planowany fundusz na CEE
Oczekiwana stopa zwrotu 25% - 35% rocznie, 5- 10 x wartość inwestycji
Oczekiwany okres inwestycji Od 3 do 7 lat
Stopień koncentracji środków Do 10% wartości portfela, maksymalnie 20%
Źródła finansowania Środki własne i długoterminowe instrumenty dłużne
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VI.4.3 PERSPEKTYWY ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI EMITENTA DO KOŃCA ROKU OBROTOWEGO

W roku 2004 Emitent planuje przeprowadzić, co najmniej dwie nowe inwestycje w przedsiębiorstwa z branży IT. Ostateczna ilość i rozmiar 
inwestycji  w nowe  spółki  portfelowe  zostanie  określona  po  zamknięciu  emisji  Obligacji  zamiennych.  Wpływ na  ilość  i  rozmiar  nowych 
inwestycji będzie miał także wynik planowanej jeszcze w tym roku obrotowym transakcji sprzedaży części (do 25%) akcji Travelplanet.pl S.A.. 
W dalszej kolejności MCI planuje wprowadzenie akcji Travelplanet.pl S.A. do obrotu publicznego i na Giełdę Papierów Wartościowych.
Emitent  prowadzi  działania  zmierzające  do  pozyskania  inwestora  strategicznego  dla  kolejnej  spółki  z  aktualnego portfela  inwestycyjnego: 
Computer Communication Systems S.A. z siedzibą we Wrocławiu.
W roku 2004 planowane jest także zakończenie procesów restrukturyzacji w spółce Biprogeo.
Ponadto  zamiarem Emitenta  w  roku  2004  jest  kontynuacja  prac  nad  powołaniem  funduszu  TechVenture  działającego  w regionie  Europy 
Środkowej i  Wschodniej  i  zarządzanego przez MCI Management S.A. oraz podjęcie działań zmierzających do konsolidacji  branży venture 
capital w Polsce.
W ramach rozwoju wewnętrznego jeszcze w tym roku Emitent planuje rozbudować zasoby własne niezbędne do przeprowadzania i monitoringu 
nowych inwestycji.

VI.5 PRZEWIDYWANIA DOTYCZĄCE CZYNNIKÓW WPŁYWAJĄCYCH NA PRZYSZŁE WYNIKI, 
W PERSPEKTYWIE 12 MIESIĘCY 

VI.5.1 CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE MAJĄCE ISTOTNY WPŁYW NA PRZYSZŁE WYNIKI EMITENTA

Kondycja sektora IT głównego obszaru działalności Spółki jest ściśle związana z sytuacją gospodarczą kraju. Rozwój tego sektora jest silnie 
skorelowany ze  zmianami  produktu  krajowego brutto.  Wzrost  gospodarczy  powoduje  wzrost  poziomu inwestycji,  w tym także  w sprzęt  
i oprogramowanie komputerowe. Struktura rynku teleinformatycznego w Polsce coraz bardziej zbliża się do struktury rynków dojrzałych ze 
znacznym udziałem usług i  oprogramowania  kosztem sprzętu.  W związku  z  powyższym dla  spółek działających w branży,  w tym spółek 
portfelowych Emitenta, istotne w najbliższym okresie będzie utrzymanie koniunktury w gospodarce krajowej. Pochodną tego będzie wzrost 
budżetów inwestycyjnych przedsiębiorstw, które skierowane zostaną także na rynek IT. Dodatkowym elementem istotnym dla rozwoju tego 
rynku, związanym także z ogólnym wzrostem gospodarczym będzie wzrost zamożności społeczeństwa, konsumpcji indywidualnej, który będzie 
skutkował  poprawą  kondycji  przedsiębiorstw  stanowiących  istotnych  odbiorców  końcowych  produktów  i  usług  informatycznych,  
tj. przedsiębiorstw handlowych, działających w mediach i przemyśle.
Czynnikami, które bezpośrednio wpływają na rozwój rynku IT i powodują jego większą dynamikę od całej gospodarki są przede wszystkim:
- wzrost wykorzystania technologii informatycznych w zarządzaniu przedsiębiorstwami;
- wzrost zapotrzebowania na kompleksowe usługi informatyczne;
- rozwój infrastruktury teleinformatycznej i rozwój Internetu;
- wzrost popytu ze strony sektora publicznego (informatyzacja);
- rozwój  małych  i  średnich  przedsiębiorstw  wykorzystujących  coraz  częściej  w  swojej  działalności  zaawansowane  technologie 

teleinformatyczne.
Wydaje się, że z dużym prawdopodobieństwem Polska wchodzi w okres dynamicznego wzrostu gospodarczego. Można przypuszczać, że jeśli 
nie zostaną zrealizowane zagrożenia ze strony możliwości załamania finansów publicznych, wskazane powyżej czynniki będą bezpośrednio 
wpływały  na  możliwość  plasowania  usług  i  produktów  spółek  portfelowych  Emitenta  na  rynku  krajowym.  Wzrost  przychodów  spółek 
portfelowych oraz ciągła poprawa metod ich zarządzania i zwiększanie efektywności ich działalności spowodować powinny wzrost wartości 
przedsiębiorstw nadzorowanych przez Emitenta. Umożliwi to realizację różnych dróg wyjścia z inwestycji poprzez sprzedaż akcji inwestorowi 
strategicznemu lub wprowadzenie akcji do obrotu giełdowego.
Zwiększenie możliwości korzystnego wyjścia z inwestycji związane jest z rozwojem rynku kapitałowego i rynku funduszy inwestycyjnych  
w naszym kraju. Pozytywny rozwój tej branży umożliwi jednocześnie Emitentowi realizację II etapów finansowania spółek portfelowych z 
innymi  inwestorami  o  mniejszym  poziomie  akceptacji  ryzyka  inwestycyjnego  (fundusze  private  equity,  corporate  ventures,  inwestorów 
finansowych).
Rynek venture capital w Polsce jest na wczesnym etapie rozwoju. Pomimo obecności kilku zagranicznych funduszy w naszym kraju, w ostatnich 
latach prawdopodobnie jedynym funduszem dokonującym nowych inwestycji w branży technologicznej był Emitent. Przyczyną takiego stanu 
rzeczy jest  z jednej strony brak tradycji  tworzenia  prawdziwych start-ups,  które  wymagają finansowania zewnętrznego,  a z drugiej  strony 
niewielka podaż kapitału. Ten ostatni  czynnik powinien z czasem ulec zmianie. Z drugiej  strony rynek kapitałowy w Polsce jest  również  
w stadium rozwoju a na klimacie wokół spółek technologicznych wciąż ciąży gwałtowne załamanie koniunktury z roku 2002. Również rynek 
inwestorów finansowych, dotychczas potencjalnych partnerów do drugich rund finansowania, skurczył się znacząco i realizując obecnie nowe 
inwestycje, fundusze VC muszą liczyć się z koniecznością finansowania spółek aż do osiągnięcia przez nie samowystarczalności finansowej. 
Mniejszą  aktywność wykazują  również inwestorzy  corporate  ventures  (Prokom,  ComputerLand itd.).  W konsekwencji  dwóch powyższych 
czynników, jedyną realną ścieżką wyjścia z inwestycji dla funduszy VC była do niedawna sprzedaż spółek do inwestorów strategicznych.  
W chwili obecnej można zauważyć wzrost aktywności podmiotów na rynku kapitałowym co powinno zdecydowanie zwiększyć możliwości 
wyjścia lub współfiansowania inwestycji prowadzonych przez Emitenta, w tym także poprzez wprowadzenie akcji spółek portfelowych  do 
publicznego obrotu i na giełdę papierów wartościowych.
Wskazane wcześniej czynniki pokazujące wyjście z recesji gospodarczej prawdopodobnie polepszą perspektywy dla rynku venture capital.

VI.5.2 CZYNNIKI WEWNĘTRZNE MAJĄCE ISTOTNY WPŁYW NA PRZYSZŁE WYNIKI EMITENTA

VI.5.2.1 PRZEPROWADZENIE EMISJI OBLIGACJI 

Udane  przeprowadzenie  emisji  Obligacji  będzie  istotnym  czynnikiem wpływającym  na  przyszłą  kondycję  finansową  Grupy  Kapitałowej. 
Efektem powinno być pozyskanie dodatkowych środków przeznaczonych na inwestycje w nowe projekty.
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VI.5.2.2 ZAKOŃCZENIE INWESTYCJI W NIEKTÓRYCH PRZEDSIĘWZIĘCIACH

Emitent  w  najbliższym czasie  planuje  wyjście  całościowe  lub  częściowe  z  niektórych  prowadzonych  inwestycji.  Zakończenie  z  zyskiem 
prowadzonych inwestycji zwiększy wiarygodność Emitenta na rynku funduszy inwestycyjnych i powinno korzystnie wpłynąć na postrzeganie 
MCI przez inwestorów, a przez to umożliwić poprawę notowań akcji Emitenta na Giełdzie Papierów Wartościowych.
Jedną ze spółek, w której Emitent zamierza ograniczyć zaangażowanie kapitałowe jest Travelplanet.pl, dla której planowany jest dokonanie 
sprzedaży znacznego pakietu akcji oraz w następnej kolejności wprowadzenie akcji do obrotu publicznego i giełdowego.

VI.6 STRATEGIA ROZWOJU I ZAMIERZENIA INWESTYCYJNE EMITENTA NA NAJBLIŻE LATA 
Emitent  w  najbliższych  latach  planuje  kontynuować  działalność  jako  fundusz  venture  capital  skoncentrowany  na  inwestycjach  w  branży 
zaawansowanych technologii. Możliwe jest rozszerzenia zainteresowania funduszu na biotechnologie oraz rozszerzenie obszaru działań Emitenta 
na inne kraje Europy Środkowej i Wschodniej.
Ekspansja  Emitenta  poza  granice  Polski  odbywać  się  może  poprzez  stworzony  nowy  fundusz  technologiczny,  zarządzany  przez  MCI 
Management S.A. oraz działający na innych rynkach wschodzących Europy.

VI.6.1 ZAMIERZENIA INWESTYCYJNE EMITENTA NA NAJBLIŻSZE LATA

W ramach działalności inwestycyjnej prowadzonej bezpośrednio przez Emitenta zostaną wykorzystane środki finansowe pozyskane z emisji 
obligacji oraz w wyniku zamknięcia częściowego lub całkowitego inwestycji prowadzonych do chwili obecnej. Emitent planuje nadal prowadzić 
inwestycje w sektorach zaawansowanych technologii. Emitent aktualnie analizuje około 30 potencjalnych projektów inwestycyjnych w sektorach 
informatyki,  internetu oraz rozwiązań mobilnych.  Obecnie  rozważa inwestycje typu venture capial  w projekty inwestycyjne przedstawione 
poniżej,  wstępnie  wytypowane  w poszczególnych  sektorach  na  podstawie  przeprowadzonych  analiz  i  ocen  możliwości  rozwoju  rynków  
i poszczególnych przedsiębiorstw.

VI.6.1.1 INWESTYCJE W SEKTORZE IT

Emitent  zainteresowany jest  dokonywaniem inwestycji  w podmioty działające na obiecującym rynku systemów elektronicznej archiwizacji 
danych oraz zarządzania dokumentami – DMS, zajmujące się produkcją i dystrybucją autorskich rozwiązań w tej dziedzinie, posiadające dobrą 
pozycję rynkową, zorientowane na wzrost dynamiki rozwoju między innymi poprzez zintensyfikowanie sprzedaży.
Drugim potencjalnym obszarem zainteresowania Emitenta są podmioty zajmujące się rozwijaniem rozwiązań opartych o narzędzia Business 
Inteligence.  Główną działalnością takich podmiotu jest  projektowanie i  dostarczanie  narzędzi informatycznych,  które umożliwiają redukcję 
kosztów  poprzez  matematyczne  ustalanie  najkorzystniejszych  rozwiązań,  bardziej  skomplikowanych  zagadnień  z  zakresu  procesów 
gospodarczych i finansowych przy uwzględnieniu określonych ograniczeń.

VI.6.1.2 INTERNET / E-COMMERCE

W dniu 26 maja 2004 roku Emitent podpisał akt założycielski spółki akcyjnej, zawiązując wspólnie z Sokrates Inwestycje sp. z o.o. spółkę pod 
firmą „PWM – Portal Wykup Menadżerski S.A.” spółka w organizacji. Przedmiot działalności spółki został określony szeroko: od świadczenia 
usług  z  zakresu  oprogramowania,  usług  informatycznych,  telekomunikacyjnych  do  reklamy.  Jednak  podstawowym,  uzgodnionym  przez 
AKCJONARIUSZY,  celem spółki  jest  przejęcie  (wykupienie)  od  syndyka  majątku  Wirtualnej  Polski  S.A.  w  upadłości,  w  celu  dalszego 
prowadzenia oraz rozwoju tego portalu internetowego.
Wirtualna  Polska  zajmuje  silną  pozycję  na  rynku  z  bardzo  mocno  rozpoznawalną  marką.  Szczególnie  mocną  pozycję  podmiot  posiada  
w segmencie reklamy, low touch e-commerce i płatnego contentu. Obecne kłopoty finansowe potencjalnego celu inwestycji nie mają istotnego 
wpływu  na  jego  funkcjonowanie.  Portal  poprawia  osiągane  wyniki  finansowe  i  na  ten  rok  przy  założeniu  przeprowadzenia  efektywnej 
restrukturyzacji  kosztowej oczekiwane jest  uzyskanie pozytywnej EBITDA i dodatnich przepływów finansowych.  Rynek,  na którym działa 
opisywany podmiot  posiada  dużą  dynamikę  wzrostu.  Sprawdzony model  biznesowy potencjalnego  celu  przejęcia,  jak  również  pozytywne 
otoczenie rynkowe stwarzają dobre perspektywy budowy wartości w perspektywie najbliższych 3 – 5 lat. Podmiot planuje dynamiczny wzrost 
w oparciu o rozwój oferty e-commerce oraz świadczenia usług VISP. Planowana transakcja zakłada przejęcie kontroli razem z koinwestorami 
i przeprowadzenie restrukturyzacji kosztowo – biznesowej. Łączna wartość transakcji nie powinna przekroczyć 10 mln EUR, planowany udział 
Emitenta  w  transakcji  jest  przewidziany  na  około  20  mln  PLN.  W ocenie  Zarządu  Emitenta  możliwe  będzie  w  okresie  12-18  miesięcy 
wprowadzenie  spółki  na  GPW lub  sprzedaż  do inwestora  strategicznego.  Planowana  transakcja  jest  wysoce  atrakcyjna  z  punktu  widzenia 
oczekiwanej stopy zwrotu.
Plany dotyczące inwestycji w portal Wirtualna Polska Emitent ogłosił w formie komunikatu bieżącego.

VI.6.1.3 RYNEK MOBILE

W zakresie rynku rozwiązań mobilnych Emitent aktualnie zainteresowany jest przeprowadzeniem inwestycji w trzy różne typy przedsiębiorstw.
1. Podmioty typu software house - developerów rozwiązań mobilnych dla rynku SMB, znajdujące się we wczesnym etapie rozwoju (start-up), 
których  działalność  skupia  się  na  rozwoju  oprogramowania  opartego  o technologie  JAVA,  wspierającego  bieżące  procesy  sprzedaży  
i zarządzania w małych i średnich przedsiębiorstwach.
2.  Drugim obszarem zainteresowania  Emitenta  są  podmioty  zajmujące  się  rozwojem i  integracją  dedykowanych  aplikacji  internetowych  
i mobilnych dla rynku średnich i dużych przedsiębiorstw, znajdujące się w początkowej fazie ekspansji rynkowej. Emitent przy wyborze celów 
inwestycji  będzie  zwracał  uwagę  na  nowatorstwo  oferowanych  przez  podmioty  rozwiązań  wynikające  z  łączenia  merytorycznej  wiedzy  
o współczesnych technikach zarządzania biznesami z możliwościami nowoczesnych technologii informatycznych. 
3. Emitent poszukuje także potencjalnych celów inwestycji wśród operatorów sieci punktów z bezprzewodowym dostępem do Internetu, które 
mogłyby prowadzić działalność zarządzania i rozwijania sieci hot spotów w atrakcyjnych lokalizacjach na terenie dużych miast w Polsce

VI.7 PROGNOZY EMITENTA I GRUPY KAPITAŁOWEJ
Emitent nie podaje prognoz wyników finansowych, co jest spowodowane specyfiką działalności inwestycyjnej, gdzie termin i wysokość zysków 
z inwestycji jest zależna od bardzo wielu czynników i bardzo trudna do zaplanowania. Ewentualnie sporządzone prognozy byłyby obciążone 
bardzo  dużym stopniem niepewności.  Wskazane  uwagi  odnoszą  się  także  do  prognoz  wyników finansowych  Grupy  Kapitałowej,  które  
w znacznym stopniu uzależnione są od wyników Emitenta. 
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VI.8 HARMONOGRAM ORAZ PRZEWIDYWANIA CO DO MOŻLIWOŚCI SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ 
CIĄŻĄCYCH NA EMITENCIE Z TYTUŁU EMISJI OBLIGACJI

Zobowiązania ciążące na Emitencie z tytułu emisji Obligacji to zobowiązania dotyczące spłaty odsetek od Obligacji oraz wykupu Obligacji  
w przewidzianych terminach. Terminy dotyczące spłat zobowiązań z obu tytułów określone są szczegółowo w uchwale Zarządu, stanowiącą 
Załącznik II do niniejszego Prospektu.

Zamiana Obligacji na akcje serii F będzie powodować obniżanie poziomu zobowiązań Emitenta z tytułu wyemitowanych Obligacji. Trudno jest 
dzisiaj przewidzieć, w jakich terminach i w jakiej wysokości obligatariusze będą dokonywać zamiany Obligacji na akcje. Decydować będzie o 
tym w dużym stopniu przyszły kurs akcji Emitenta, którego nie można obecnie przewidzieć. Nie można jednak wykluczyć sytuacji, gdy znaczna 
większość obligatariuszy nie skorzysta z możliwości zamiany Obligacji na akcje. Emitent nie przewiduje trudności w wykupie obligacji, również 
w wypadku,  gdy zdecydowana większość obligatariuszy nie skorzysta  z możliwości wymiany Obligacji  na akcje.  Nie  przewiduje  również 
kłopotów  w terminowej  wypłacie  odsetek  od  Obligacji.  Według  oceny  Zarządu  Emitent  powinien  wygenerować  wystarczającą  nadwyżkę 
środków umożliwiającą spłatę wszystkich ewentualnych zobowiązań z tytułu Obligacji.
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VII DANE O ORGANIZACJI EMITENTA, OSOBACH ZARZĄDZAJĄCYCH, OSOBACH 
NADZORUJĄCYCH ORAZ ZNACZNYCH AKCJONARIUSZACH

VII.1 OSOBY ZARZĄDZAJĄCE I NADZORUJĄCE 

VII.1.1 INFORMACJE O OSOBACH ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH 

VII.1.1.1 ZARZĄD EMITENTA

W skład Zarządu Emitenta wchodzą:
Tomasz Czechowicz Prezes Zarządu
Prokura:
Tomasz Czuczos Prokurent

Tomasz Czechowicz Prezes Zarządu
Wiek: Lat 34
Termin upływu kadencji: 2007

Informacja o miejscu zamieszkania i numerze PESEL Prezesa Zarządu Emitenta została objęta „Wnioskiem o niepublikowanie”.
Prezes Zarządu Emitenta został powołany Uchwałą Rady Nadzorczej nr 04/05/2004, z dnia 17.05.2004 roku na trzyletnią kadencję. Tomasz 
Czechowicz nie jest związany z Emitentem umową o pracę.
Tomasz Czechowicz w 1994 r.  ukończył  studia  inżynierskie  na  Politechnice Wrocławskiej.  W 1996 r.  uzyskał  stopień  magistra  Akademii 
Ekonomicznej we Wrocławiu. W roku 1998 ukończył Master of Business Administration na University of Minnesota.
W latach 1990 – 1998 założyciel i Prezes Zarządu JTT Computer S.A.

Aktualnie sprawowane funkcje: 
Od 1999 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu „MCI Management” S.A. Jest Członkiem Rad Nadzorczych następujących spółek Grupy Kapitałowej 
„MCI  Management”  S.A.:  CCS S.A.,  Travelplanet.pl  S.A.,.,  Process4e  S.A.,  S4E S.A.,  One2One  sp.  z  o.o.,  GeoTechnologies  sp.  z  o.o., 
Technopolis sp. z o.o. w organizacji. Od czerwca 2004 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu „PWM Wykup Menadżerski S.A.” w organizacji
Nie prowadzi żadnej innej działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta, która byłaby w stosunku do niej konkurencyjna. Nie jest wspólnikiem 
w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu spółki kapitałowej, lub członkiem organu jakiejkolwiek innej 
konkurencyjnej osoby prawnej.
Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
Nie pełnił w przeszłości funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które w okresie jej kadencji znalazły się w stanie upadłości 
lub likwidacji.

   Udział w kapitale zakładowym: Emitenta, jednostkach grupy kapitałowej oraz w innych podmiotach:

Nazwa podmiotu Łączna liczba akcji 
lub udziałów

Wartość nominalna 
akcji lub udziałów /zł/

Procentowy udział 
w kapitale 

zakładowym

Procentowy udział 
w ogólnej liczbie głosów

MCI Management S.A. 1 824 300 1 zł 4,82% 4,82%
Czechowicz ventures sp. z o. o. 30 202 500 98,75% 98,75%

Aktualnie Tomasz Czechowicz nie przewiduje zbycia posiadanych akcji i udziałów.

Tomasz Czuczos Prokurent
Wiek: Lat 29
Czas trwania prokury Nieoznaczony

Informacja o miejscu zamieszkania i numerze PESEL Prokurenta Emitenta została objęta „Wnioskiem o niepublikowanie”.

Prokurent został powołany Uchwałą nr 1/3/2002 Zarządu z dnia 20 marca 2002 r.
Tomasz Czuczos nie jest związany z Emitentem umową o pracę.
Tomasz  Czuczos  ukończył  pięcioletnie  studia  magisterskie:  Zarządzanie  i  Marketing  na  Wydziale  Prawa  i  Administracji  Uniwersytetu 
Wrocławskiego. Stopień magistra uzyskał w 1999 r. W latach 1999 – 2000 podjął naukę w ramach Podyplomowego Studium Podatkowego na 
Uniwersytecie Wrocławskim. W 2001 r. ukończył Podyplomowe Studium „Rachunkowość i kontrola finansowa”. W latach 2003 – 2004 odbył 
Podyplomowe Studium Dyrektorów Finansowych w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. 
Ponadto  odbył  szereg  kursów i szkoleń,  m.in.:  „Międzynarodowe  Standardy  Rachunkowośći  a  nowa  ustawa  o  rachunkowości”  szkolenie 
zorganizowane przez „Ernst & Young” S.A(2001 – 2002) oraz „Kurs dla dyrektorów finansowych”, zorganizowany przez Instytut Rozwoju 
Biznesu w Serocku (2002 – 2003).
Tomasz Czuczos w latach 1998 – 2001 podjął pracę w Biurze Konsultingowo – Rachunkowym A.F.O. Waldemar Szewc. W latach 2001 – 2003 
pracował na stanowisku Kontrolera Finansowego Grupy Kapitałowej w „MCI Management” S.A.
Aktualnie sprawowane funkcje: 
Od 2002 r. sprawuje funkcję Prokurenta w „MCI Management” S.A. Od 2003 pełni funkcję Dyrektora Finansowego w „MCI Management” S.A. 
Jest  także:  Przewodniczącym  Rady  Nadzorczej  Biprogeo  S.A.,   Członkiem  Rady  Nadzorczej  GeoTechnologies  sp.  z  o.o.  oraz 
Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej JTT Computer S.A., Przewodniczącym Rady Nadzorczej PWM – Portal Wykup Menadżerski S.A. 
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S.A. w organizacji, Członkiem Rady Nadzorczej Technopolis sp. z o.o. w organizacji, sprawuje nadto funkcję Prezesa Zarządu TCC sp. z o.o., 
oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej Eurotax sp. z o.o. 
Nie prowadzi żadnej innej działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta, która byłaby w stosunku do niej konkurencyjna. Nie jest wspólnikiem 
w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu spółki kapitałowej, lub członkiem organu jakiejkolwiek innej 
konkurencyjnej osoby prawnej.
Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
W czasie pełnienia przez Tomasza Czuczosa funkcji członka rady nadzorczej w JTT Computer S.A., firma została postawiona w stan upadłości.

   Udział w kapitale zakładowym: Emitenta, jednostkach grupy kapitałowej oraz w innych podmiotach:

Nazwa podmiotu Łączna liczba akcji lub 
udziałów

Wartość nominalna 
akcji lub udziałów /zł/

Procentowy udział 
w kapitale zakładowym

Procentowy udział 
w ogólnej liczbie głosów

TCC sp. z o.o. 100 500 100% 100 %
Eurotax sp. z o. o. 45 500 45% 45%

VII.1.1.2 RADA NADZORCZA

W skład Rady Nadzorczej Emitenta wchodzą:

Waldemar Sielski Przewodniczący Rady Nadzorczej
Hubert Janiszewski Członek Rady Nadzorczej
Mariusz Kunda Członek Rady Nadzorczej
Roman Matkiwsky Członek Rady Nadzorczej
Krzysztof Samotij Członek Rady Nadzorczej

W dniu 18.05.2004 r. Krzysztof Jajuga złożył rezygnację z pełnienia mandatu Członka Rady Nadzorczej Emitenta, czego konsekwencją jest 
nieobsadzenie jednego z wymaganych pięciu stanowisk Rady Nadzorczej. Obowiązek wyboru piątego członka Rady Nadzorczej wynika z art. 
385 k.s.h. Wybór brakującego członka Rady Nadzorczej będzie przedmiotem najbliższego WZA Emitenta. W okresie od dnia 18.05.2004r. nie 
zostało zwołane żadne posiedzenie Rady Nadzorczej i nie została podjęta żadna uchwała przez Radę Nadzorczą. W załączonym do niniejszego 
Prospektu odpisie z KRS Emitenta w dalszym ciągu figuruje Krzysztof Jajuga, jako członek Rady Nadzorczej Emitenta, albowiem na dzień 
sporządzania Prospektu, brak jest decyzji sądu rejestrowego o wykreśleniu osoby Krzysztofa Jajugi z funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta.
W Radzie Nadzorczej nie dokonano wyboru wiceprzewodniczącego.
Walne Zgromadzenie, którego przedmiotem obrad będzie powołanie nowego członka Rady Nadzorczej Emitenta zostało zwołane na dzień  
29 lipca 2004 r.

Waldemar Sielski Przewodniczący Rady Nadzorczej 
Wiek: lat 44
Termin upływu kadencji: 2006

Informacja  o  miejscu  zamieszkania  i  numerze  PESEL  Przewodniczącego  Rady  Nadzorczej  Emitenta  została  objęta  „Wnioskiem  
o niepublikowanie”.
Waldemar Sielski został powołany do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 
z dnia 10 czerwca 2003 roku na trzyletnią kadencję.
Waldemar Sielski posiada stopień magistra, jest absolwentem Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki na Uniwersytecie Warszawskim. 
Ukończył Podyplomowego Studium Handlu Zagranicznego na SGPiS.
W  latach  1985-1989  był  konsultantem  ds.  komputeryzacji  w  Biurze  UNIDO  (United  Nations  Industrial  Development  Organization)  
w Warszawie.  Pomiędzy  1989 a  1992 r.  pracował  w dziale  handlowym firmy Conex  sp.  z  o.o.  W okresie  1991-1992 pracował  w dziale 
handlowym warszawskiego biura Olivetti. Od 1992 r. do 2000 r. Dyrektor Generalny Microsoft  Sp. z o.o. Twórca polskiego biura Microsoft 
Corporation i polityki tej firmy w jej pierwszych 8 latach obecności na polskim rynku. 
Aktualnie sprawowane funkcje: 
Obecnie piastuje funkcję Członka Zarządu w firmie Mulitis sp. z o.o., Jest Członkiem Rad Nadzorczych w Sport Medica S.A., Ka-na sp. z o.o.,  
Logotec S.A. Od 2000 r. pracuje jako Konsultant w Kancelarii Prawnej Karpiński, Jaros w Warszawie.
Nie prowadzi żadnej innej działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta, która byłaby w stosunku do niej konkurencyjna. Nie jest wspólnikiem 
w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu spółki kapitałowej, lub członkiem organu jakiejkolwiek innej 
konkurencyjnej osoby prawnej.
Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.
Nie pełnił w przeszłości funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które w okresie jej kadencji znalazły się w stanie upadłości 
lub likwidacji.
Waldemar Sielski nie posiada żadnych udziałów ani akcji Emitenta, jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej Emitenta oraz podmiotów 
gospodarczych, zapewniających co najmniej 1% głosów na walnym zgromadzeniu 

Hubert Janiszewski Członek Rady Nadzorczej 
Wiek: Lat 60
Termin upływu kadencji: 2006

Informacja o miejscu zamieszkania i numerze PESEL Członka Rady Nadzorczej Emitenta została objęta „Wnioskiem o niepublikowanie”.
Hubert  Janiszewski  został  powołany  do  pełnienia  funkcji  Członka  Rady  Nadzorczej  „MCI  Management”  S.A.  Uchwałą  Nadzwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „MCI Management” S.A. nr 12/NZW/2004z dnia 7.04.2004 r., na okres III Kadencji. 
Hubert Janiszewski - Doktor nauk ekonomicznych.
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W latach 1999-2002 pracował w Deutsche Bank w Londynie. W latach dziewięćdziesiątych pracował w: IDO & Head, Advisory Services, 
United  Nations  Industrial  Development  Organisation  w Wiedniu,  Departament  (MHZ potem MWGZ),  Agencja  Inwestycji  Zagranicznych  
w Warszawie (1989 – 1991), Polish Investment Company Ltd w Londynie, HSBC Investment Services w Warszawie, Bankers Trust Company 
w Londynie, Bankers Trust w Polsce, Deutsche Bank Polska SA, sprawując w nich stanowiska na szczeblu dyrektorskim, Prezesa Zarządu lub 
Wiceprezesa.  Do osiągnięć  zawodowych należy zaliczyć doradztwo strategiczne między innymi dla rządów: Turcji  (1976);  Algerii  (1977); 
Portugalii  (1977-1980);  Filipin (1974-1976);  Tajlandii  (1979/80);  Malezji  (1981), CHRL (1979-80), Etopii  (1978);  Nigerii  (1979) i  innych. 
Organizacja  i oprzyrządowanie  ustawowe  dla  powstania  Agencji  Inwestycji  Zagranicznych,  powstaniem pierwszych  ok.  4.000  społek  join 
ventures (1988-90), wiodącą rola w prywatyzacji: Goplana SA, Winiary S.A.
Aktualnie sprawowane funkcje: 
Pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Deutsche Bank Polska SA oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Deutsche Bank PBC SA, 
Przewodniczącego Rady Nadzorczej Elstar Oils S.A.
Nie  prowadzi  żadnej  innej  działalności,  która  byłaby  konkurencyjna  w  stosunku  do  działalności  Emitenta.  Nie  jest  wspólnikiem  
w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej 
konkurencyjnej osoby prawnej.
Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.
W 1991 r. pełnił funkcję Członka Zarządu w Polish Investment Company Ltd w Londynie, która znalazła się w stanie upadłości.
Hubert Janiszewski posiada niewielkie ilości akcji w spółkach, będących przedmiotem obrotu na GPW w Warszawie.

Mariusz Kunda Członek Rady Nadzorczej 
Wiek: Lat 43 
Termin upływu kadencji: 2006

Informacja o miejscu zamieszkania i numerze PESEL członka Rady Nadzorczej Emitenta została objęta „Wnioskiem o niepublikowanie”
Mariusz Kunda został powołany do pełnienia funkcji  członka Rady Nadzorczej „MCI Management” S.A. Uchwałą Walnego Zgromadzenia 
Akcjonariuszy „MCI Management” S.A. z dnia 10 czerwca 2003 r. na trzyletnią kadencję.
Mariusz  Kunda  jest  absolwentem Wydziału  Prawa i  Administracji  na  Uniwersytecie  M.  Kopernika  w Toruniu  ,  Carlson  Business  School 
University of Minnesota przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Studiów podyplomowych Warsaw Executive of Master of Business 
Administration. 
W latach 1987 – 1994 piastował stanowisko prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Gdańsku.. Od 1994 r. do 2000 r. zajmował stanowisko 
Członka Zarządu w Praxair Polska sp. z o.o. W latach 2000 – 2002 pełnił funkcję Członka Zarządu Agros Fortuna sp. z o.o. W latach 2002 – 
2003 był Dyrektorem w dziale Human Resources w Geant Polska sp. z o.o.
Aktualnie sprawowane funkcje:
Od 15 listopada 2002 zasiada jako członek w Radzie Nadzorczej BioMaxima sp.z o.o. Nie prowadzi żadnej innej działalności, która byłaby 
konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta. 
Nie prowadzi żadnej innej działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta, która byłaby w stosunku do niej konkurencyjna. Nie jest wspólnikiem 
w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu spółki kapitałowej, lub członkiem organu jakiejkolwiek innej 
konkurencyjnej osoby prawnej.
Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.
Nie  pełnił  w przeszłości funkcji  osoby nadzorującej  lub zarządzającej w podmiotach,  które w okresie jego kadencji  znalazły się w stanie 
upadłości lub likwidacji.

   Udział w kapitale zakładowym: Emitenta, jednostkach grupy kapitałowej oraz w innych podmiotach:

Nazwa podmiotu Łączna liczba akcji lub 
udziałów

Wartość nominalna akcji 
lub udziałów /zł/

Procentowy udział 
w kapitale zakładowym

Procentowy udział 
w ogólnej liczbie głosów

Caster sp. z o.o. 200 100 000 37,6% 37,6 %
Biomaxima sp. z o. o. 200 100 000 8,6% 8,6%
3 ba sp. z o.o. 34 17 000 34% 34%

Roman Matkiwsky Członek Rady Nadzorczej 
Wiek: Lat 42
Termin upływu kadencji: 2006

Informacja o miejscu zamieszkania i numerze PESEL członka Rady Nadzorczej Emitenta została objęta „Wnioskiem o niepublikowanie”
Zgodnie z § 14 ust. 2 Statutu „MCI Management” S.A., Roman Matkiwsy został powołany do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej  
„MCI Management” S.A., decyzją „Czechowicz Ventures” sp. z o.o. z dnia 18 maja 2004 r. na trzyletnią kadencję.
Roman Matkiwsky Założyciel i Dyrektor Zarządzający ZENITH CAPITAL Przed założeniem Zenith Capital, firmy doradztwa kapitałowego 
(private  equity  /  corporate  finance),  Roman Matkiwsky  zarządzał  funduszem private  equity  dla  Société  Générale  Emerging  Europe  Asset 
Management  Limited.  Brał  udział  w  tworzeniu,  procesie  inwestycyjnym  i zarządzaniu  portfelem  tego  funduszu  ($  130  mln)  na  Europę 
Wschodnią.  Do  Jego  Klientów  w  Zenith  Capital  należą:  Western  NIS  Enterprise  Fund  –  gdzie  wspierał  restrukturyzację  /  pozyskanie 
koinwestycji  dla  wielu projektów Funduszu;  MCI  Management  SA – gdzie  pełnił  funkcję  członka Rady Nadzorczej;  Kvazar-Micro (duża 
wschodnioeuropejska spółka IT) – gdzie był odpowiedzialny za finansową reorganizację korporacji oraz rozwój nowego biznesu; XXI Bek 
(Century) (duży wschodnioeuropejski deweloper) – gdzie brał udział przy reorganizacji Działu Inwestycji. Wcześniej Roman Matkiwsky przez 
pięć lat pracował w European Bank for Research dna Development (EBRD), gdzie zdobył duże doświadczenie w inicjowaniu, prowadzeniu, 
opracowywaniu i realizacji wielu transakcji (np. dot. towarów FMCG, lotnictwa, banków, spedycji, budowy statków, agrobiznesu, ropy i gazu, 
hoteli,  transportu,  konstruowania  funduszy finansowych,  venture  capital  oraz  post-prywatyzacyjnych,  itd.).  To doświadczenie  oraz  zdobyte 
kontakty są przydatne w obecnie wykonywanych przez Niego czynnościach. Przed zatrudnieniem w EBRD pracował przez prawie pięć lat dla 
Royal Bank of Canada, głównie w Bankowości Korporacyjnej. 
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Roman Matkiwsky posiada certyfikat Chartered Financial  Analyst  i  dyplom Master  of  Business Administration.  Płynnie mówi po polsku  
i ukraińsku, posiada dobrą znajomość francuskiego, włoskiego i rosyjskiego.
Aktualnie sprawowane funkcje:
Dyrektor Zenith Capital, Członek Rady Nadzorczej LEADER Project (Leasing Education & Development In Emerging Regions), Richard Ivey 
School of Business – University of Western Ontario, Kanada. Dyrektor Zenith Capital Limited, Dyrektor Studio Caparrelli Limited.
Nie prowadzi żadnej innej działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta, która byłaby w stosunku do niej konkurencyjna. Nie jest wspólnikiem 
w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu spółki kapitałowej, lub członkiem organu jakiejkolwiek innej 
konkurencyjnej osoby prawnej.
Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.
Nie  pełnił  w przeszłości funkcji  osoby nadzorującej  lub zarządzającej w podmiotach,  które w okresie jego kadencji  znalazły się w stanie 
upadłości lub likwidacji.

   Udział w kapitale zakładowym: Emitenta, jednostkach grupy kapitałowej oraz w innych podmiotach:

Nazwa podmiotu Łączna liczba 
akcji lub udziałów

Wartość nominalna 
akcji lub udziałów 

/GBP/

Procentowy udział 
w kapitale zakładowym

Procentowy udział 
w ogólnej liczbie głosów

Zenith Capital Limited 1 GBP 1,00 100% 100%
69 Harrington Gardens Limited 2 GBP 2,00 28,57% 28,57%
MCI Management S.A. 1375 1 PLN 0,003% 0,003%

Roman Matkiwsky nie przewiduje zbycia posiadanych akcji oraz udziałów.

Krzysztof Samotij Członek Rady Nadzorczej 
Wiek: lat 52
Termin upływu kadencji: 2006

Informacja o miejscu zamieszkania i numerze PESEL członka Rady Nadzorczej Emitenta została objęta „Wnioskiem o niepublikowanie”.
W związku z §14 ust. 2 Statutu MCI Management S.A., na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A., 
z dnia 29 lipca 2004 r., Krzysztof Samotij został powołany do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, na trzyletnia kadencję.
Krzysztof Samotij jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej i State University of New York at Albany.
W roku 1981 uzyskał tytuł doktora nauk matematycznych (analiza i rachunek prawdopodobieństwa) i rozpoczął pracę jako wykładowca na 
Politechnice Wrocławskiej. Wykładał na State University of New York at Albany oraz State University of Delaware. Jest autorem licznych prac 
naukowych z zakresu matematyki (analiza funkcjonalna i zespolona). W roku 1998 otrzymał licencję doradcy inwestycyjnego. 
W 1997 r. został zatrudniony w WBK AIB Aasset Management S.A., na stanowisku Doradcy inwestycyjnego, Kierownika rynku obligacji.  
W 1998 r.  objął  funkcję  Prezesa Zarządu WBK AIB Towarzystwa Funduszy Powierniczych S.A.  W 2001 r.  objął  stanowisko Dyrektora  
ds. badań i rozwoju w WBK AIB Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. i Doradcy inwestycyjnego w WBK AIB Asset Management S.A.
Aktualnie sprawowane funkcje:
Od 2002 Krzysztof Samotij pełni funkcję Prezesa Zarządu BZ WBK AiB Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Poznaniu.
Nie prowadzi żadnej innej działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta, która byłaby w stosunku do niej konkurencyjna. Nie jest wspólnikiem 
w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu spółki kapitałowej, lub członkiem organu jakiejkolwiek innej 
konkurencyjnej osoby prawnej.
Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.
Nie pełnił w przeszłości funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które w okresie jej kadencji znalazły się w stanie upadłości 
lub likwidacji.
Krzysztof  Samotij  nie  posiada  żadnych  udziałów  ani  akcji  Emitenta,  jednostek  wchodzących  w  skład  grupy  kapitałowej  Emitenta  oraz 
podmiotów gospodarczych, zapewniających co najmniej 1% głosów na walnym zgromadzeniu 

VII.2 INFORMACJE O AKCJONARIUSZACH POSIADAJĄCYCH BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO OD 5% 
DO 20% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU EMITENTA LUB AKCJI 
W JEGO KAPITALE ZAKŁADOWYM

     Akcjonariuszem posiadającym pośrednio od 5 % do 20%  ogólnej liczby głosów na WZ jest:

Akcjonariusz Liczba akcji % kapitału Liczba głosów % głosów na 
WZA

BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA,
Plac Wolności 15, 60-967 Poznań 2 100 000 5,55% 2 100 000 5,55%

BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. tworzy,  zarządza i  reprezentuje  fundusze  inwestycyjne  Arka.  Towarzystwo 
utworzyło sześć funduszy inwestycyjnych Arka, lokujących powierzone środki w instrumenty finansowe rynku kapitałowego i pieniężnego. 
Działalność Towarzystwa reguluje Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 roku o funduszach inwestycyjnych.
Jedynym akcjonariuszem Towarzystwa jest BZ WBK AIB Asset Management S.A. Akcjonariuszami BZ WBK AIB Asset Management S.A. 
posiadającymi po 50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy są BZ WBK S.A. i AIB Capital Markets plc z siedzibą 
w Dublinie (Irlandia). Podmiotem dominującym względem BZ WBK S.A., posiadającym 70,5% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy 
jest AIB European Investment Ltd.
Pomiędzy Emitentem a BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. nie istnieją żadne powiązania umowne, w tym również przez 
powiązania z innymi osobami.
Przewidywana liczba akcji i głosów na WZA oraz ich procentowy udział w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów na WZA w wyniku 
publicznej  subskrypcji  Obligacji  nie  zmieni  się.  Do  zmiany  może  dojść  w  okresie  późniejszym,  jeżeli  Obligatariusze  skorzystają  
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z przysługującego im prawa zamiany Obligacji na akcje. Na podstawie uchwały nr 12 ZWZA „MCI Management” S.A. z dnia 17.05.2004 r.  
zostało wyłączone prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy do objęcie akcji emitowanych celem zamiany na obligacje.
Poza posiadanymi pośrednio przez podmioty zależne BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. nie posiada akcji Emitenta.
BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. nie nabył żadnych obligacji zamiennych lub obligacji upoważniających do objęcia w 
przyszłości nowych emisji akcji.

   Wielkość Akcji Emitenta znajdujących się w posiadaniu podmiotów zależnych od BZ WBK AIB:
Akcjonariusz Liczba akcji % kapitału Liczba głosów % głosów na WZA

Arka Akcji Otwarty Fundusz Inwestycyjny 
Plac Wolności 15, 60-967 Poznań

1 100 000 2.91% 1 100 000 2.91%

Arka Zrównoważony Otwarty Fundusz Inwestycyjny 
Plac Wolności 15, 60-967 Poznań

1 000 000 2.64% 1 000 000 2.64%

Akcje posiadane przez Arka Akcji OFI i Arka Zrównoważony OFI są akcjami zwykłymi na okaziciela.

Arka Akcji OFI jest funduszem akcyjnym lokującym od 50% do 100% aktywów netto funduszu w akcje i instrumenty finansowe o podobnym 
charakterze, jednakże udział akcji i instrumentów finansowych o podobnym poziomie ryzyka w aktywach netto funduszu może być mniejszy niż 
50% w przypadku, gdy w ocenie zarządzającego papiery dłużne przyniosą wyższą stopę zwrotu.
Fundusz Arka Zrównoważony OFI inwestuje w akcje od 10 do 65% aktywów funduszu. Pozostała część aktywów jest lokowana w papiery 
bezpieczne – obligacje i bony skarbowe. Szeroka rozpiętość udziału akcji w portfelu od 10 do 65% daje zarządzającemu funduszem możliwość 
dopasowania portfela do aktualnej sytuacji na rynku papierów wartościowych. 
Wybór akcji do portfela funduszu następuje głównie w oparciu o analizę fundamentalną.
Pomiędzy wskazanymi OFI a Emitentem nie występują powiązania umowne, w tym również poprzez porozumienia z innymi osobami.
W przypadku wskazanych OFI przewidywana liczba akcji i głosów na WZA oraz ich procentowy udział w kapitale zakładowym i w ogólnej 
liczbie  głosów  na  WZA w  wyniku  publicznej  subskrypcji  Obligacji  nie  zmieni  się.  Do  zmiany  może  dojść  w  okresie  późniejszym,  
jeżeli  Obligatariusze  skorzystają  z  przysługującego  im  prawa  zamiany  Obligacji  na  akcje.  Na  podstawie  uchwały  nr  12  ZWZA „MCI 
Management” S.A. z dnia 17.05.2004 r. zostało wyłączone prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy do objęcie akcji emitowanych celem 
zamiany na obligacje.
„Informacja dotycząca przekroczenia przez wskazane OFI progu 5% ogólnej liczby głosów była przedmiotem komunikatu bieżącego 3/2004 
wydanego na podstawie informacji otrzymanej przez Emitenta od Zarządu BZ WBK AIB Asset Management S.A. w dniu 5 lutego 2004 r.  
o następującej treści:
„Zgodnie z art. 147 ust. 1 pkt 1) i art. 158a ust. 3 pkt 3 lit. B) ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, BZ WBK AIB 
Asset Management S.A. zawiadamia, że w wyniku nabycia akcji, rozliczonego w dniu 5 lutego 2004 r., klienci Spółki stali się posiadaczami akcji 
zapewniających więcej niż 5% liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki publicznej pod firmą MCI Management Spółka Akcyjna.
W dniu  5  lutego  2004  r.  na  rachunkach  papierów wartościowych  klientów BZ  WBK AIB  Asset  Management  S.A.  objętych  umowami  
o zarządzanie znajdowało się1.892.187 akcji spółki MCI Management S.A., co stanowiło 5,006% w kapitale zakładowym spółki. Z akcji tych 
przysługiwało 1.892.187 głosów, co stanowiło 5,006% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.”
Giełdowy kurs akcji MCI Mangement S.A. na zamknięcie sesji w dniu 2 lutego wyniósł: 1,40 zł
Żaden z wymienionych OFI nie nabył żadnych obligacji zamiennych lub obligacji upoważniających do objęcia w przyszłości nowych emisji 
akcji.

VII.3 INFORMACJE O AKCJONARIUSZACH POSIADAJĄCYCH BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO PONAD 
20% LECZ NIE WIĘCEJ NIŻ 50% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU 
EMITENTA LUB AKCJI W JEGO KAPITALE ZAKŁADOWYM

   Akcjonariuszem posiadającym  ponad 20 % lecz nie więcej niż 50% ogólnej liczby głosów jest:
Akcjonariusz Liczba akcji % kapitału Liczba głosów % głosów na WZA
Czechowicz Ventures sp. z o.o.,
ul. Bartoszewska 3, 51 – 641 Wrocław 15 173 102 40,14 15 173 102 40,14

   Źródło: Emitent.

„Czechowicz Ventures” sp. z. o. o. posiada 15 173 102 sztuk akcji zwykłych na okaziciela „MCI Management” S.A., tj. 40,14% akcji w kapitale 
zakładowym Emitenta.
Tomasz Czechowicz posiada 98,75% udziałów w kapitale zakładowym „Czechowicz Ventures” sp. z. o. o.
Informacje dotyczące Tomasza Czechowicza zostały opisane w rozdziale 7.1.1.1
 „Czechowicz Ventures” sp. z o.o. to firma prowadząca działalność związaną z zarządzaniem holdingami, doradztwa w zakresie prowadzenia 
działalności gospodarczej i zarządzania, wynajmu nieruchomości na własny rachunek, kupno i sprzedaż nieruchomości.

Pomiędzy Emitentem a „Czechowicz Ventueres” sp. z o.o. zostały zawarte następujące umowy:
1) umowa licencyjna z dnia 1 stycznia 2002 r.
2) umowa pośrednictwa finansowego z dnia 1 marca 2003 r.
3) umowa najmu z dnia 1 października 2003 r. 
4) umowa o stworzenie nowego funduszu inwestycyjnego z dnia 1 stycznia 2004 r.
Przewidywana liczba akcji i głosów na WZA oraz ich procentowy udział w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów na WZA w wyniku 
publicznej  subskrypcji  Obligacji  nie  zmieni  się.  Do  zmiany  może  dojść  w  okresie  późniejszym,  jeżeli  Obligatariusze  skorzystają  
z przysługującego im prawa zamiany Obligacji na akcje. Na podstawie uchwały nr 12 ZWZA „MCI Management” S.A. z dnia 17.05.2004 r.  
zostało wyłączone prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy do objęcie akcji emitowanych celem zamiany na obligacje.

   Data lub okresy w jakich nabywane były akcje:
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Akcjonariusz Liczba akcji Data lub okres nabycia Średnia cena nabycia

Czechowicz Ventures sp. z o.o.,
ul. Bartoszewska 3, 51 – 641 Wrocław 15 173 102

16.07.1999
30.08.1999

16-17.04.2003.
0,99 zł

Czechowicz Ventures sp. z o.o nie nabyła żadnych obligacji zamiennych lub obligacji upoważniających do objęcia w przyszłości nowych emisji 
akcji.

„Czechowicz Ventures” sp. z o.o. traktuje nabycie akcji Emitenta jako długoterminową inwestycje finansową.
Hipotetyczny udział Czechowicz Ventures sp. z o.o. w kapitale zakładowym Emitenta, po dokonaniu podwyższenia kapitału zakładowego będzie 
wynosił 35,45%

VII.4 INFORMACJE O AKCJONARIUSZACH POSIADAJĄCYCH BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO PONAD 
50% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA WZA EMITENTA LUB AKCJI W JEGO KAPITALE 
ZAKŁADOWYM 
Brak akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio ponad 50 % ogólnej liczby głosów na WZA Emitenta lub akcji w jego kapitale 
zakładowym.

VII.5 DANE O PODMIOTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 158A UST. 3 USTAWY
Podmiotami o których mowa w art. 158 ust 3 Ustawy są Arka Akcji Otwarty Fundusz Inwestycyjny oraz Arka Zrównoważony Otwarty Fundusz 
Inwestycyjny oraz Lukas Stabilnego Wzrostu Otwarty Fundusz Inwestycyjny. Arka Akcji OFI, Arka Zrównoważony OFI oraz Lukas Stabilnego 
wzrostu OFI są funduszami inwestycyjnymi, w przypadku których przekroczenie progu liczby głosów określonego w przepisach rozdziału  
9 Ustawy nastąpiło w związku z nabyciem akcji łącznie, a oba podmioty są zarządzane przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych.
Nabycie akcji Emitenta przez OFI ma charakter inwestycji finansowej.
Dodatkowe informacje na temat Arka Akcji OFI, Arka Zrównoważony OFI oraz Lukas Stabilnego Wzrostu OFI są przedstawione w pkt 7.2

VII.6 DANE O OBLIGATARIUSZACH POSIADAJĄCYCH OBLIGACJE Z PRAWEM PIERWSZEŃSTWA 
Spółka nie wyemitowała obligacji z prawem pierwszeństwa.

VII.7 UMOWY, W WYNIKU KTÓRYCH MOGĄ W PRZYSZŁOŚCI NASTĄPIĆ ZMIANY W PROPORCJACH 
POSIADANYCH AKCJI PRZEZ DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY I OBLIGATARIUSZY 

W 2003 roku na podstawie umowy zawartej w dniu 30 lipca 2003 roku między Emitentem i Process4E S.A., Process4E nabył na GPW S.A. 
1.000.000 akcji Emitenta w ramach jednej transakcji pakietowej dokonanej zgodnie z zasadami określonymi w § 158 Regulaminu GPW S.A. 
Celem  nabycia  przez  Process4E  akcji  Emitenta  było  stworzenie  podstaw  do  przygotowania  nowego  programu  opcji  menedżerskiej  dla 
managementu  Emitenta  i  członków  Rady  Nadzorczej  Emitenta  oraz  managementu  spółek  grupy  kapitałowej  Emitenta.  Umowa  została 
szczegółowo opisana w Rozdziale V pkt. 5.4.5.2. Prospektu. Przewidziane jest jednak wykorzystanie wspomnianych 1.000.000 akcji jedynie 
częściowo – 200.000 na realizację programu motywacyjnego dla członków Rady Nadzorczej. Pozostałe 800.000 akcji będzie miało charakter 
długoterminowej inwestycji kapitałowej spółki Process4E S.A.

Dodatkowo zmiany  w proporcjach posiadania  akcji  Emitenta  mogą  zajść  wskutek realizacji  Uchwały  Nr  02/09/2004/tel  Rady  Nadzorczej 
Emitenta z dnia 2 września 2004 roku w sprawie „Regulaminu Opcji Menedżerskiej w MCI Management S.A.”. Regulamin ustanawia opcję 
menedżerską  w  spółce  Emitenta  i  opisuje  szczegółowo  zasady  nabywania  akcji  Emitenta  przez  osoby  uprawnione.  Podstawę  prawną  dla 
realizacji opcji wobec członków Rady Nadzorczej Emitenta tworzy Uchwała Nr 14/NZW/2004 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 
07 kwietnia 2004 roku.

Opcja menedżerska u Emitenta przyznawana będzie za efekty lat 2004-2006 i realizowana po zakończeniu danego roku obrotowego. Do jej 
celów zostanie wykorzystanych łącznie 2.200.000 akcji planowanej nowej emisji, emitowanych przez Emitenta na potrzeby opcji w ramach 
kapitału docelowego. Regulamin określa szczegółowe kryteria i warunki realizacji opcji i postanawia, że w przypadku ich spełnienia osoby 
uprawnione mogą nabyć akcje Emitenta w 2005 roku i w latach następnych – do roku 2007. Warunkiem nabycia akcji w pierwszym terminie 
przyznania opcji jest trwałe przekroczenie kursu 3,00 złote w okresie roku 2004 lub w terminie późniejszym. Warunkiem nabycia akcji w drugim 
terminie przyznania opcji jest trwałe przekroczenie kursu 4,50 złotych w okresie roku 2005 lub w terminie późniejszym. Warunkiem nabycia 
akcji w trzecim terminie przyznania opcji jest trwałe przekroczenie kursu 6.00 złotych w okresie roku 2006. Jako trwałe przekroczenie kursu 
uważa się średnią z  trzech miesięcy.  Do nabycia  w pierwszym terminie  przyznania opcji  przeznaczonych jest  734.000 akcji.  Do nabycia  
w drugim terminie przyznania opcji przeznaczonych jest  733.000 akcji.  Do nabycia w trzecim terminie przyznania opcji  przeznaczone jest 
733.000 akcji.

Do nabycia w każdym terminie przeznaczonych jest 75% akcji Emitenta dla członków Zarządu Emitenta, 20% akcji dla członków zespołu MCI 
Management oraz 5% dla managementu spółek Grupy Kapitałowej.

Osoby  uprawnione  będą  nabywały  akcje  od  subemitenta  usługowego  po  cenie  1  złoty  powiększonej  o  koszt  pieniądza  w  czasie  i  inne 
wynagrodzenie subemitenta.

VII.8 DANE O OBLIGATORIUSZACH POSIADAJĄCYCH OBLIGACJE ZAMIENNE NA AKCJE EMITENTA, 
KTÓRZY W WYNIKU ZAMIANY MOGĄ UZYSKAĆ CO NAJMNIEJ 5% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW 
NA WZA EMITENTA LUB AKCJI W JEGO KAPITALE ZAKŁADOWYM
Spółka nie wyemitowała do tej pory obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa. 
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Emitent nie posiada wiedzy o podmiotach, które mają w przyszłości nabyć Obligację serii A zamienne na akcję serii F.
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VIII SPRAWOZDANIE FINANSOWE
RAPORT ROCZNY SA – R 2003
(zgodnie z § 57 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139 poz. 1569, Dz. U. 2002 r. Nr 31 poz. 

280 oraz Dz. U. 2003 nr 220 poz. 2169)
(dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)

za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2003 rou do 31 grudnia 2003 roku oraz za poprzedni rok obrotowy obejmujący okres od  
1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku

dnia 16.04.2004
(data przekazania)

MCI MANAGEMENT S.A.
(pełna nazwa emitenta)

MCI
(skrócona nazwa emitenta)

Sitech
(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

50 – 125
(kod pocztowy)

Wrocław
(miejscowość)

Świętego Mikołaja
(ulica)

7
(numer)

(071) 78 17 380
(telefon)

(071) 78 17 381
(fax)

katarzyna.figat@mci.com.pl
(e-mail)

899 – 22 – 96 – 521
(NIP)

932038308
(REGON)

www.mci.com.pl
(www)

Moore Stephens Smoczyński i Partnerzy sp. z o.o.
(podmiot uprawniony do badania)

13 kwietnia 2004 r.
(data wydania opinii)

Raport roczny zawiera:
X                      Opinię i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego
X      Pismo Prezesa Zarządu
X      Roczne sprawozdanie finansowe

X              Wprowadzenie X  Zestawienie zmian w kapitale własnym
X              Bilans X  Rachunek przepływów pieniężnych
X              Rachunek zysków i strat X  Dodatkowe informacje i objaśnienia

X      Sprawozdanie Zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta)
    Roczne sprawozdanie finansowe wg MSR /US GAAP w przypadku emitenta będącego przedsiębiorstwem leasingowym wraz z

            Opinią o badaniu rocznym sprawozdaniu finansowym (§ 59 ust.  2 ww. rozporządzenia)

Wybrane dane finansowe
tys. zł tys. EUR

2003 2002 2003 2002
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 312 25 70 6
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (874) (2 191) (197) (564)
III. zysk (strata) brutto (352) (22 759) (79) (5 854)
IV. Zysk (strata) netto 898 (22 816) 202 (5 868)
V. Przepływy pienięzne netto z działalności operacyjnej (910) (3 831) (193) (953)
VI. Przepływy pienięzne netto z działalności inwestycyjnej 2 022 (1 753) 429 (436)
VII. Przepływy pienięzne netto z działalności finansowej (1 400) 0 (297) 0
VIII. przepływy pieniężne netto, razem (288) (5 584) (61) (1 389)
IX. Aktywa razem 30 176 30 438 6 397 7 571
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 444 1 604 94 399
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 303 570 64 142
XIII. kapitał własny 29 732 28 834 6 303 7 172
XIV. kapitał zakładowy 37 800 37 800 8 014 9 403
XV. Liczna akcji (w szt.) 37 800 000 37 800 000 37 800 000 37 800 000
XVI. Zysk  (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0.02 (0,60) 0,01 (0,16)
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 0,79 0,76 0,17 0,19

http://www.mci.com.pl/
mailto:katarzyna.figat@mci.com.pl
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OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
DLA AKCJONARIUSZY I RADY NADZORCZEJ MCI MANAGEMENT S.A.

ZA OKRES OBROTOWY OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2003 R.

Przeprowadziliśmy  badanie  sprawozdania  finansowego  MCI  Management  S.A.  z  siedzibą we  Wrocławiu,  przy  ul. Świętego  Mikołaja  7 
stanowiącego załącznik do niniejszej opinii, obejmującego:
a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2003 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 30.176 tys. zł,
c) rachunek zysków i strat za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 r. wykazujący zysk netto w kwocie 898 tys. zł,
d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego 

o kwotę 898 tys. zł,
e) rachunek przepływów pieniężnych za  okres  obrotowy od 1 stycznia  do 31 grudnia  2003 r.  wykazujący zmniejszenie  stanu środków 

pieniężnych o kwotę 288 tys. zł,
f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

Za  sporządzenie  sprawozdania  finansowego  oraz  sprawozdania  z  działalności  odpowiedzialny  jest  Zarząd  Spółki.  Naszym  zadaniem  jest 
wyrażenie opinii  o rzetelności,  prawidłowości i  jasności sprawozdania finansowego oraz prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących 
podstawę jego sporządzenia.

Badanie to przeprowadziliśmy stosownie do postanowień:
a) rozdziału  7  ustawy  z  dnia  29  września  1994  r.  o  rachunkowości  (j.t.  Dz.  U.  z  2002  r.  Nr  76,  poz.  694;  zwana  dalej  ustawą  

o rachunkowości),
b) norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce,
c) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r.  w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez 

emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 139, poz. 1569 wraz z późniejszymi zmianami).

Badanie nasze zostało zaplanowane i przeprowadzone tak, aby uzyskać wystarczającą pewność pozwalającą na wyrażenie miarodajnej opinii  
o sprawozdaniu finansowym i stanowiących podstawę jego sporządzenia księgach rachunkowych. Badanie obejmowało w szczególności ocenę 
poprawności zasad rachunkowości stosowanych przez Spółkę oraz istotnych oszacowań dokonywanych na potrzeby sporządzenia sprawozdania 
finansowego, sprawdzenie – w przeważającej mierze w sposób wyrywkowy – dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają liczby  
i informacje zawarte w sprawozdaniu, jak i całościową ocenę sprawozdania finansowego. Uważamy, że nasze badanie stanowiło wystarczającą 
podstawę dla wyrażenia opinii. 

Naszym zdaniem,  zbadane  sprawozdanie  finansowe,  obejmujące  dane  liczbowe i  objaśnienia  słowne,  zostało  sporządzone,  we  wszystkich 
istotnych  aspektach,  na  podstawie  prawidłowo  prowadzonych  ksiąg  rachunkowych  i  zgodnie  ze  stosowanymi  w  sposób  ciągły  zasadami 
określonymi  w  ustawie  o rachunkowości.  Sprawozdanie  finansowe  jest  zgodne  z  wpływającymi  na  jego  treść  przepisami  prawa 
i postanowieniami umowy Spółki, a także przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej 
badanej Spółki na dzień 31 grudnia 2003 r. jak też jej wynik finansowy za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2003r. 

Stwierdzamy, że sprawozdanie z działalności MCI Management S.A. jest kompletne w rozumieniu ustawy o rachunkowości oraz zawarte w nim 
informacje są zgodne ze zbadanym sprawozdaniem finansowym.

Działający w imieniu Moore Stephens Smoczyński i Partnerzy Sp. z o.o.:

Monika Byczyńska Joe Smoczyński

Biegły Rewident
Wpisany na listę Biegłych Rewidentów
pod numerem 9877

Prezes Zarządu
MOORE STEPHENS Smoczyński i Partnerzy Sp. z o.o.
Spółka wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania 
sprawozdań finansowych pod numerem 1898

Warszawa, 13 kwietnia 2004 r.
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RAPORT UZUPELNIAJĄCY OPINIĘ Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
DLA AKCJONARIUSZY I RADY NADZORCZEJ MCI MANAGEMENT S.A.

ZA OKRES OBROTOWY OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2003 R

Raport został opracowany w związku z badaniem sprawozdania finansowego MCI Management S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Świętego 
Mikołaja 7, (zwanej dalej Spółką).
Badaniu podlegało sprawozdanie finansowe obejmujące:
a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2003 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 30.176 tys. zł,
c) rachunek zysków i strat za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 r. wykazujący zysk netto w kwocie 898 tys. zł,
d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego 

o kwotę 898 tys. zł,
e) rachunek  przepływów pieniężnych  za  okres  obrotowy od  1  stycznia  do  31  grudnia  2003 r.  wykazujący  zmniejszenie  stanu  środków 

pieniężnych o kwotę 288 tys. zł,
f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

Sprawozdanie  finansowe  zostało  podpisane  przez  Zarząd  Spółki  oraz  osobę  odpowiedzialną  za  prowadzenie  ksiąg  rachunkowych  dnia  
13 kwietnia 2004 r. Raport ten powinien być czytany wraz z opinią biegłego rewidenta dla Akcjonariuszy oraz Rady Nadzorczej Spółki z dnia 
13 kwietnia 2004 r. dotyczącą wyżej opisanego sprawozdania finansowego.

Raport zawiera 12 kolejno ponumerowanych i składa się z następujących części:

I. Ogólna charakterystyka Spółki
II. Ogólne informacje dotyczące przeprowadzonego badania
III. Podsumowanie przeprowadzonego badania
IV. Analiza finansowa
V. Omówienie pozycji sprawozdania finansowego
VI. Stwierdzenia biegłego rewidenta

Działający w imieniu MOORE STEPHENS Smoczyński i Partnerzy Sp. z o.o.

Monika Byczyńska Joe Smoczyński

Biegły Rewident
Wpisany na listę Biegłych Rewidentów
pod numerem 9877

Prezes Zarządu
MOORE STEPHENS Smoczyński i Partnerzy Sp. z o.o.
Spółka wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania 
sprawozdań finansowych pod numerem 1898

Warszawa, dnia 13 kwietnia 2004 r.
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I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI

a) MCI Management S.A., zwana dalej Spółką, prowadzi swoją działalność w oparciu o Kodeks Spółek Handlowych. Siedziba Spółki 
mieści się we Wrocławiu przy ul. Świętego Mikołaja 7.

b) Akt założycielski Spółki sporządzono w formie aktu notarialnego w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, przy Pl. Solnym 13 przed 
notariuszem Romualdem Borzemskim w dniu 16.07.1999, Repertorium A nr 4099/1999. Spółka została zarejestrowana w Sądzie 
Rejonowym dla Wrocławia- Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod nr RHB 8752. Postanowieniem Sądu Rejonowego 
dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Dnia 28.03.2001 Spółka została 
wpisana  do  Krajowego Rejestru  Sądowego pod  nr  0000004542.  Ostatniego  aktualnego  odpisu  z Krajowego Rejestru  Sądowego 
dokonano dnia 03.02.2004.

c) Spółka posiada nadany jej w dniu 02.09.1999 numer identyfikacji podatkowej NIP 899-22-96-521 oraz statystycznej w systemie 
REGON 931038308.

d) Rzeczywistym przedmiotem działalności Spółki zgodnie ze statutem było:
 lokowanie środków finansowych w papiery wartościowe,
 działalność związane z zarządzaniem holdingiem,
 doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
 pomocnicza działalność gospodarcza.

e) Sprawozdanie finansowe Spółki za ubiegły okres obrotowy, za okres od 01.01.2002 do 31.12.2002, zostało zbadane przez Moore 
Stephens  Smoczyński  i  Partnerzy  Sp.  z  o.o.  z siedzibą  w  Warszawie,  przy  ul.  Nowogrodzkiej  12  lok.3  i  uzyskało  opinię  bez 
zastrzeżeń.

f) Sprawozdanie  finansowe  Spółki  za  ubiegły  okres  obrotowy  zostało  zatwierdzone  uchwałą  Zgromadzenia  Wspólników  z  dnia 
10.06.2003. Zgromadzenie Wspólników w tym samym dniu postanowiło, że strata netto za ubiegły rok obrotowy w kwocie 17.717 
tys. zł zostanie pokryta z zysku osiągniętego w latach następnych.

g) Sprawozdanie za ubiegły okres obrotowy zostało złożone w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 13.06.2003 oraz opublikowane 
w Monitorze Polskim B w dniu 06.11.2003.

h) Władze Spółki stanowią: Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, Rada Nadzorcza i Zarząd.

i) W okresie obrotowym funkcję zarządu pełnił jednoosobowo pan Tomasz Czechowicz (Prezes Zarządu).

j) Kapitał podstawowy Spółki na dzień bilansowy wynosił 37.800 tys. zł i dzielił się na 37.800.000 akcji o wartości nominalnej 1 zł 
każda. Na dzień bilansowy wartość kapitału własnego wynosiła 29.732 tys. zł.

k) Akcje w Spółce na dzień bilansowy były objęte następująco:

Ilość akcji Wartość akcji w zł % posiadanych głosów
Czechowicz Ventures Sp. z o.o. 15.173.102 15.173.102 40,14
Pozostali akcjonariusze poniżej 5 % głosów 22.626.898 22.626.898 59,86

37.800.000 37.800.000 100,00

W ciągu badanego okresu oraz do dnia zakończenia badania wysokość kapitału akcyjnego nie uległa zmianie.

(m) Spółka na dzień bilansowy posiada udziały i akcje w następujących jednostkach:
 Computer Communication Systems S.A.
 Process4e S.A.
 Travelplanet S.A.
 Biprogeo S.A.
 S4E S.A.
 One2One Sp. z o.o.
 GeoTechnologies Sp. z o.o.
 Iplay.pl Sp. z o.o.
 Spółki stowarzyszone z MCI Management S.A.
 Bankier.pl S.A.
 JTT Computer S.A.

(n) Bieżący  okres  obrotowy  obejmuje  12  kolejnych  miesięcy  od  01.01.2003  do  31.12.2003.  Ubiegły  okres  obrotowy  obejmuje 
odpowiednio 12 miesięcy roku 2002. Okres obrotowy dwa lata wstecz obejmuje odpowiednio 12 miesięcy roku 2001.
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II. OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPROWADZONEGO BADANIA

(a) Moore Stephens Smoczyński i Partnerzy Sp. z o.o. została wybrana na audytora Spółki uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 24.09.2003. 

(b) Badanie przeprowadzono w siedzibie Spółki na podstawie umowy zawartej w dniu 25.09.2003 pomiędzy Spółką jako Zleceniodawcą  
a Moore Stephens Smoczyński i Partnerzy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 12 lok. 3 jako Zleceniobiorcą,  
w okresie:
 badanie wstępne od 13.10.2003 do 14.10.2003
 badanie końcowe od 15.03.2004 do 19.03.2004

(c)    Następujące inwentaryzacje zostały przeprowadzone przez Spółkę w okresie objętym badaniem:
 drogą spisu z natury ilości składników majątku:

- środki pieniężne w kasie wg stanu na dzień 31.12.2003;

 drogą uzyskania potwierdzeń stanów sald od banków i kontrahentów:
- środków pieniężnych na rachunkach bankowych wg stanu na dzień 31.12.2003;
- należności wg stanu na dzień 31.12.2003.

(d)    Uzyskano  pisemne  oświadczenie  kancelarii  adwokackiej  dotyczące  sporów  i  spraw  natury  prawnej  związanych  ze  Spółką  z  dnia  
06.04.2004.

(e) Otrzymano od zarządu Spółki oświadczenie z datą 13.04.2004 o kompletności, rzetelności i prawidłowości sprawozdania finansowego 
przedstawionego  do  badania  i  ujawnieniu  w  informacji  dodatkowej  wszelkich  zobowiązań  warunkowych  oraz  o  niezaistnieniu  lub 
ewentualnym zaistnieniu do dnia  zakończenia  badania zdarzeń,  wpływających w sposób znaczący na wielkość danych wykazanych  
w sprawozdaniu finansowym za badany rok.

III. PODSUMOWANIE PRZEPROWADZONEGO BADANIA

W związku z  zakończeniem restrukturyzacji  wewnątrz  Spółki  oraz  rozwojem i poprawą wyników finansowych Spółek portfelowych, 
wynik finansowy uległ znacznej poprawie i osiągnął poziom wyniku netto 898 tys. zł oraz wyniku brutto – 352 tys. zł.

Na sytuację finansową oraz rentowność Spółki w bieżącym okresie miały wpływ przede wszystkim:
• uzyskanie przychodów ze sprzedaży z tytułu świadczenia usług,
• znaczny spadek, w porównaniu do okresu ubiegłego, kosztów ogólnego zarządu,
• sprzedaż z zyskiem akcji w jednostkach powiązanych,
• utworzenie oraz rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość inwestycji,
• spadek, w porównaniu do ubiegłego okresu, przychodów z tytułu odsetek w związku z udzielonymi pożyczkami.
• utworzenie aktywów na podatek odroczony w związku z prawdopodobieństwem osiągnięcia dochodu podatkowego w okresach 

przyszłych, który umożliwi jego rozliczenie.

W ciągu  bieżącego  okresu  obrotowego  Spółka  dokonała  korekty  błędu  podstawowego  dotyczącego  odpisu  aktualizującego  wartość 
posiadanych akcji w JTT Computer S.A. w wysokości 5.100 tys. zł. Zgodnie z oświadczeniem zarządu Spółki, w momencie sporządzania 
sprawozdania finansowego za rok 2002 nie była możliwa właściwa ocena wartości inwestycji w JTT Computer S.A. Informacja na ten 
temat została podana w dodatkowych notach objaśniających do sprawozdania finansowego.
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IV ANALIZA FINANSOWA

BILANS na dzień 31 grudnia 2003

A B C

Komen-
tarz

Koniec
bieżącego

okresu

Koniec
ubiegłego

okresu

Koniec
okresu dwa
lata wstecz

Zmiana
(A-B)

Zmiana
(A-B)/B

Zmiana
(B-C)

Zmiana
(B-C)/C

Koniec
bieżącego

okresu

Koniec
ubiegłego

okresu

Koniec
okresu dwa
lata wstecz

'000 zł '000 zł '000 zł '000 zł % '000 zł %
Struktura 

%
Struktura 

%
Struktura 

%
AKTYWA
Aktywa trwałe
Wartości niematerialne 
i prawne 1 13 29 46 -16 -55% -17 -37% 0% 0% 0%

Rzeczowe aktywa trwałe 1 81 86 26 -5 -6% 60 231% 0% 0% 0%
Należności długoterminowe 2 354 0 0 354 0% 0 0% 1% 0% 0%
Inwestycje długoterminowe 3 24 603 23 863 31 944 740 3% -8 081 -25% 82% 78% 59%
Długoterminowe rozliczenia 4 1 199 0 0 1199 0% 0 0 4% 0 0
Międzyokresowe 0 0 95 0 0% -95 -100% 0% 0% 0%

26 250 23 978 32 111 2 272 9% -8 133 -25% 87% 79% 60%
Aktywa obrotowe
Zapasy 0 0 0 0% 0 0% 0% 0% 0%
Należności krótkoterminowe 6 845 391 593 454 116% -202 -34% 3% 1% 1%
Inwestycje krótkoterminowe 7 3 072 6 065 21 030 -2 993 -49% -14 965 -71% 10% 20% 39%
Krótkoterminowe 
rozliczenia 
Międzyokresowe 9 4 9 5 125% -5 -56% 0% 0% 0%

3 926 6 460 21 632 -2 534 -39% -15 172 -70% 13% 21% 40%

Suma aktywów 30 176 30 438 53 743 -262 -1% -23 305 -43% 100% 100% 100%

PASYWA
Kapitał własny 8
Kapitał podstawowy 37 800 37 800 37 800 0 0% 0 0% 125% 124% 70%
Należne wpłaty na kapitał 
podstawowy 0 0 0 0 0% 0 0% 0% 0% 0%

Udziały (akcje) własne 0 0 0 0 0% 0 0% 0% 0% 0%
Kapitał zapasowy 22 050 22 050 22 050 0 0% 0 0% 73% 72% 41%
Kapitał z aktualizacji 
wyceny 0 0 0 0 0% 0 0% 0% 0% 0%

Pozostałe kapitały 
rezerwowe 0 0 0 0 0% 0 0% 0% 0% 0%

Zysk (strata) z lat ubiegłych -31 016 -8 200 -5 458 -22 816 278% -2 742 50% -103% -27% -10%
Zysk (strata) netto 898 -22 816 -2 742 23 714 -104% -20 074 732% 3% -75% -5%
Odpisy z zysku netto w 
ciągu roku obrotowego 0 0 0 0 0% 0 0% 0% 0% 0%

29 732 28 834 51 650 898 3% -22 816 -44% 99% 95% 96%
Zobowiązania i rezerwy 
na zobowiązania
Rezerwy na zobowiązania 9 141 1 034 668 -893 -86% 366 55% 0% 3% 1%
Zobowiązania 
długoterminowe 0 0 0 0 0% 0 0% 0% 0% 0%

Zobowiązania 
krótkoterminowe 10 303 570 1 375 -267 -47% -805 -59% 1% 2% 3%

Rozliczenia 
międzyokresowe 0 0 50 0 0% -50 -100% 0% 0% 0%

444 1 604 2 093 -1 160 -72% -489 -23% 1% 5% 4%

Suma pasywów 30 176 30 438 53 743 -262 -1% -23 305 -43% 100% 100% 100%
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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant kalkulacyjny) 
za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2003

A B C

Komen-
tarz

Bieżący
okres

Ubiegły
okres

Okres dwa
lata wstecz

Zmiana
(A-B)

Zmiana
(A-B)/B

Zmiana
(B-C)

Zmiana
(B-C)/C

Bieżący
okres

Ubiegły
okres

Okres dwa
lata wstecz

'000 zł '000 zł '000 zł '000 zł % 000 zł % Struktura 
%

Struktura 
%

Struktura 
%

Przychody ze sprzedaży 
produktów, towarów
i materiałów

11 312 25 56 287 1148% -31 -55% 100% 100% 100%

Koszty sprzedanych 
produktów, towarów 
i materiałów

11 21 0 0 21 0% 0 0% 7% 0% 0%

Zysk (strata) brutto ze 
sprzedaży 291 25 56 266 1064% -31 -55% 93% 100% 100%

Koszty sprzedaży 0 0 0 0 0% 0 0% 0% 0% 0%

Koszty ogólnego zarządu 1 171 2 278 5 067 -1 107 -49% -2 789 -55% 375% 9112% 9048%

Zysk (strata) ze sprzedaży -880 -2 253 -5 011 1 373 -61% 2 758 -55% -282% -9012% -8948%
Pozostałe przychody 
operacyjne 12 31 396 380 -365 -92% 16 4% 10% 1584% 679%

Pozostałe koszty operacyjne 12 25 334 728 -309 -93% -394 -54% 8% 1336% 1300%
Zysk (strata) z działalności 
operacyjnej -874 -2 191 -5 359 1 317 -60% 3 168 -59% -280% -8764% -9570%

Przychody finansowe 13 4 846 1 890 12 863 2 956 156% -10 973 -85% 1553% 7560% 22970%

Koszty finansowe 14 4 324 22 459 10 142 -18 135 -81% 12 317 121% 1386% 89836% 18111%
Zysk/(strata) z działalności 
gospodarczej -352 -22 760 -2 638 22 408 -98% -20 122 763% -113% -91040% -4711%

Wynik zdarzeń 
nadzwyczajnych 0  0 0 0% 0 0% 0% 0% 0%

Zysk/ (strata) brutto -352 -22 760 -2 638 22 408 -98% -20 122 763% -113% -91040% -4711%
Podatek dochodowy 15 -1 250 56 104 -1 306 -2332% -48 -46% -401% 224% 186%
Pozostałe obowiązkowe 
zmniejszenia zysku 
(zwiększenia straty)

0 0 0 0 0% 0 0% 0% 0% 0%

Zysk/ (strata) netto 898 -22 816 -2 742 23 714 -104% -20 074 732% 288% -91264% -4896%
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Sytuacja majątkowa i finansowa, wynik finansowy oraz rentowność Spółki

Działalność gospodarczą Spółki, jej wynik finansowy i rentowność za rok obrotowy oraz sytuację majątkową i finansową na dzień bilansowy 
w porównaniu do okresu poprzedzającego charakteryzują następujące wskaźniki:

J.m. Bieżący Ubiegły Okres
okres okres dwa lata

wstecz
Wskaźniki rentowności

- rentowność majątku ogółem wynik finansowy netto
przeciętny stan aktywów % 2,96 -54,21 -4,83

- rentowność kapitału własnego wynik finansowy netto
przeciętny stan kapitału własnego % 3,07 -56,70 -5,07

Wskaźniki finansowania

- stopa zadłużenia
suma zobowiązań długo i 
krótkoterminowych
suma pasywów

0,01 0,02 0,03

- pokrycie majątku trwałego kapitał własny
   kapitałem własnym aktywa trwałe 1,13 1,20 1,61

- trwałość struktury finansowania
kapitał własny + zobowiązania 
długoterminowe
suma pasywów

0,99 0,95 0,96

Koniec Koniec Koniec
bieżącego ubiegłego okresu dwa

okresu okresu lata wstecz
Wskaźniki płynności

- płynności I aktywa obrotowe ogółem
zobowiązania krótkoterminowe 12,96 11,33 15,73

- płynności II aktywa obrotowe ogółem - zapasy
zobowiązania krótkoterminowe 12,96 11,33 15,73

- płynności III inwestycje krótkoterminowe
zobowiązania krótkoterminowe 10,14 10,64 15,29

Koniec Koniec Koniec
bieżącego ubiegłego okresu dwa

okresu okresu lata wstecz
Wskaźniki rynku kapitałowego

-  zysk/strata na jedną akcję zysk/strata netto
ilość wyemitowanych akcji zł 0,02 -0,60 -0,07

-  cena do zysku na jedną akcję cena rynkowa jednej akcji
zysk/strata netto na jedną akcję 125,48 -0,63 -16,27

-  kapitał własny na jedną akcję kapitał własny
ilość wyemitowanych akcji zł 0,79 0,76 1,37
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V OMÓWIENIE POZYCJI SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Wartości niematerialne i prawne, rzeczowe aktywa trwałe
Na pozycję składa się głównie oprogramowanie komputerowe. W ciągu bieżącego okresu wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych 
nie uległa zmianie.
Na  rzeczowe aktywa trwałe  składa  się  wartość  wyposażenia  biura  oraz  samochodu osobowego.  Zmiany  pozycji  mające  miejsce  w ciągu 
bieżącego okresu dotyczyły przede wszystkim zakupu oraz sprzedaży sprzętu komputerowego.

2. Należności długoterminowe
Na pozycję składa się należność z tytułu sprzedaży akcji spółki zależnej w części, której termin płatności zgodnie z umową, jest dłuższy niż rok 
od dnia bilansowego.

3. Długoterminowe aktywa finansowe
Na pozycję składają się głównie długoterminowe aktywa finansowe w jednostkach zależnych i stowarzyszonych. Są to udziały lub akcje oraz 
udzielone pożyczki długoterminowe. Wartość aktywów długoterminowych prezentowanych w bilansie pomniejszona została o odpis z tytułu 
trwałej utraty wartości w wysokości 14.718,5 tys. zł.

4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Na długoterminowe rozliczenia międzyokresowe składają się aktywa z tytułu podatku odroczonego utworzone na różnice przejściowe oraz 
możliwą do odliczenia w przyszłości stratę podatkową.

5. Należności krótkoterminowe
Struktura czasowa należności krótkoterminowych z tytułu dostaw i usług według terminu wymagalności została przedstawiona w dodatkowych 
informacjach i objaśnieniach do sprawozdania finansowego.
Na dzień bilansowy Spółka uzgodniła 99 % sald należności z tytułu dostaw i usług.
Na należność z tytułu podatków na dzień bilansowy składa się głównie nadpłata podatku dochodowego powstała w związku z zapłatą podatku od 
dywidend  w poprzednich okresach  oraz nadwyżka podatku  VAT naliczonego nad  należnym do  przeniesienia  na następny okres,  zgodnie  
z deklaracją VAT-7 za grudzień 2003.
Główna część pozostałych należności krótkoterminowych dotyczy sprzedaży akcji spółki zależnej.

6. Inwestycje krótkoterminowe
Na pozycję składają się udzielone pożyczki krótkoterminowe spółkom powiązanym (26 %), pozostałym jednostkom (1 %) oraz środki pieniężne 
w kasie i na rachunkach bankowych (73 %).

7. Kapitał własny
W ciągu okresu obrotowego kapitał podstawowy oraz zapasowy nie uległ zmianie.
Kapitał zakładowy został pokryty w formie gotówki w kwocie 18.300 tys. zł oraz w formie aportu w kwocie 19.500 tys. zł.
Ze  względu  na  brak  możliwości  właściwej  oceny  wartości  inwestycji  w  JTT  Computer  S.A.  w  momencie  sporządzania  sprawozdania 
finansowego za 2002 rok, Spółka dokonała korekty błędu podstawowego dotyczącego odpisu aktualizującego wartość posiadanych akcji w JTT 
Computer S.A. w wysokości 5.100 tys. zł. 

8. Rezerwy na zobowiązania
Rezerwa na podatek odroczony na koniec bieżącego okresu obrotowego wynika z różnic przejściowych, przede wszystkim z tytułu naliczenia 
odsetek od pożyczek.
Pozostałe rezerwy krótkoterminowe dotyczą głównie kosztów prowizji z tytułu sprzedaży akcji.

9. Zobowiązania krótkoterminowe
Na pozycję składają się głównie zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz zobowiązania finansowe z tytułu nabycia akcji i udziałów w spółkach 
zależnych.
Zobowiązania z tytułu podatków i i ubezpieczeń, według stanu na dzień bilansowy, dotyczą bieżących rozrachunków Spółki z tytułu podatku 
dochodowego od osób fizycznych oraz ubezpieczeń społecznych.
Zobowiązania podatkowe przedawniają się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

10. Zabezpieczenia na majątku ustanowione na rzecz osób trzecich
Zabezpieczenie na majątku ustanowione na rzecz osób trzecich nie występuje.

11. Przychody i koszty działalności operacyjnej
Przychody ze sprzedaży dotyczą usług monitoringu świadczonych spółkom powiązanym.
Na koszty działalności operacyjnej składają się głównie koszty usług oraz wynagrodzeń pracowników wraz z narzutami.

12. Pozostałe przychody i koszty operacyjne
Na pozostałe przychody operacyjne składają się głównie przychody z refakturacji oraz wartość rozwiązanej rezerwy na zobowiązania.
Na pozostałe koszty finansowe składają się przede wszystkim refakturowane koszty.

13. Przychody finansowe i koszty finansowe
Osiągnięte przez Spółkę przychody w ciągu bieżącego okresu obrotowego dotyczyły przede wszystkim odsetek od pożyczek, zysku na sprzedaży 
akcji oraz rozwiązania odpisów aktualizujących wartość inwestycji.
Na koszty finansowe składa się głównie strata na sprzedaży akcji własnych, odpisy aktualizujące wartość inwestycji oraz koszty pośrednictwa 
finansowego poniesione w związku ze sprzedażą aktywów finansowych.

14. Podatek dochodowy.
Różnica pomiędzy kwotą wyniku bilansowego brutto a kwotą podstawy opodatkowania wykazaną w zeznaniu podatkowym wynikała przede 
wszystkim z:
- przychodów niestanowiących przychodów podatkowych, głównie z tytułu rozwiązania odpisów aktualizujących wartość inwestycji oraz 

naliczenia odsetek od pożyczek,
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- przychodów do opodatkowania w bieżącym okresie z tytułu zarachowanych w poprzednich okresach odsetek od pożyczek, 
- kosztów  nie  stanowiących  kosztów  uzyskania  przychodów:  głównie  z  tytułu  utworzenia  odpisu  aktualizującego  wartość  inwestycji 

finansowych oraz licencji,
- kosztów lat ubiegłych stanowiących koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym: głównie z tytułu amortyzacji podatkowej kosztów 

organizacji Spółki oraz licencji, które jednorazowo obciążyły wynik finansowy okresu bieżącego i ubiegłego jednostki.

W badanym okresie bieżący podatek dochodowy od osób prawnych nie wystąpił. Na pozycję podatku dochodowego w rachunku zysków i strat 
składa się zmiana stanu aktywów oraz rezerwy na podatek odroczony.

VI. STWIERDZENIA BIEGŁEGO REWIDENTA

(a) Spółka przedstawiła żądane informacje, wiarygodne wyjaśnienia i oświadczenia w wystarczającym zakresie i w rozsądnym czasie dla 
celów przeprowadzenia  badania  oraz  przedłożyła  oświadczenie  o  kompletnym ujęciu danych w księgach rachunkowych i  wykazaniu 
wszelkich zobowiązań warunkowych oraz ujawnieniu istotnych zdarzeń, które nastąpiły po dacie bilansu do dnia złożenia oświadczenia.

(b) Spółka posiada aktualną dokumentację opisującą przyjęte przez nią zasady rachunkowości, które można uznać za poprawne. Zbadane przez 
nas operacje gospodarcze dokumentowane były w sposób kompletny, przejrzysty i zostały poprawnie ujęte w księgach rachunkowych. 
Zbadane  przez  nas  zapisy  księgowe  zostały  dokonane  poprawnie  i  kompletnie  na  podstawie  dowodów  księgowych.  Sprawozdanie 
finansowe wynika z prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych.

(c) Przyjęte zasady rachunkowości są stosowane w sposób ciągły a w przypadku dokonania przez Spółkę zmian w zakresie stosowanych zasad 
wyceny  w informacji  dodatkowej  określono  przyczynę  wprowadzenia  zmian  oraz  ich  wpływ na  wynik  finansowy za  bieżący  okres 
obrotowy zapewniając porównywalność danych finansowych dotyczących okresu bieżącego i  ubiegłego. Bilans zamknięcia na koniec 
ubiegłego okresu obrotowego został prawidłowo wprowadzony do ksiąg rachunkowych jako bilans otwarcia bieżącego okresu.

(d) Księgi prowadzone są przy pomocy komputera w sposób rzetelny, bezbłędny i sprawdzalny. Stosowane metody zabezpieczenia dostępu do 
danych  i  systemu  ich  przetwarzania  są  wystarczające.  Dokumentacja  księgowa,  księgi  rachunkowe  i sprawozdania  finansowe  są 
przechowywane właściwie.

(e) Na  podstawie  badania  systemu  kontroli  wewnętrznej  Spółki  oraz  badania  wiarygodności  poszczególnych  pozycji  sprawozdania 
finansowego można stwierdzić, że system kontroli wewnętrznej zapewnia prawidłowe i rzetelne prowadzenie ksiąg rachunkowych.

(f) Kapitał podstawowy został pokryty zgodnie z literą prawa i faktycznie istnieje.

(g) Inwentaryzacje mające miejsce  w okresie  badanym zostały przeprowadzone prawidłowo, zgodnie  z ustawą o rachunkowości.  Wyniki 
inwentaryzacji zostały poprawnie rozliczone i ujęte w księgach rachunkowych.

(h) Pozycje  kształtujące  wynik  finansowy  brutto  na  działalności  gospodarczej  Spółki  we  wszystkich  istotnych  aspektach  zostały  ujęte  
w sposób kompletny i prawidłowy.

(i) Wynik finansowy brutto został we wszystkich istotnych aspektach poprawnie przekształcony w wynik finansowy netto.

(j) Zestawienie zmian w kapitale własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych zostały we wszystkich istotnych aspektach sporządzone 
prawidłowo w powiązaniu z bilansem, rachunkiem zysków i strat oraz księgami rachunkowymi.

(k) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia zawierają wszystkie istotne informacje wymagane 
przez ustawę o rachunkowości i zostały przedstawione prawidłowo we wszystkich istotnych aspektach.

(l) Sprawozdanie z działalności jednostki jest kompletne w rozumieniu ustawy o rachunkowości oraz zawarte w nim informacje są zgodne ze 
sprawozdaniem finansowym za okres bieżący.

(m) Dane liczbowe przedstawione w dodatkowych informacjach i  objaśnieniach do sprawozdania  finansowego uzupełnione informacjami 
zawartymi w części IV i V raportu spełniają w istotnych aspektach wymagania norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta wydanych 
przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce.

(n) Stwierdza się, że zarówno podmiot uprawniony, jak i biegły rewident są niezależni od badanej jednostki.



Rozdział VIII · Sprawozdanie finansowe

PISMO PREZESA ZARZĄDU

Szanowni Państwo,

Rok 2003 był niewątpliwie rokiem przełomowym w dotychczasowej pięcioletniej historii funduszu. Po okresie dynamicznego wzrostu w latach 
1998-2000 przetrwaliśmy silną dekoniunkturę w branży technologicznej, jak również negatywne oceny otoczenia (2001-2002), wykorzystując 
ten czas na budowę wartości spółek portfelowych i w rok 2003 wkroczyliśmy z bardzo mocnymi fundamentami.

W roku 2003 doprowadziliśmy do zakończenia restrukturyzacji portfela poprzez sprzedaż spółek Synergy oraz Expertia.

Fundusz jako jeden z nielicznych prowadził w roku 2003 nowe inwestycje. Na początku 2003 roku działalność rozpoczął Geotec, producent 
rozwiązań GIS, zaś w końcu roku sfinansowaliśmy powstanie spółki Iplay, internetowej platformy sprzedaży muzyki. W wyniku tych inwestycji 
MCI Management S.A. posiada obecnie 10 spółek portfelowych.

Szacujemy, iż jesteśmy jedynym funduszem technology venture capital, który obecnie prowadzi nowe inwestycje na rynku polskim.

Poprzedni rok przyniósł dynamiczny wzrost i poprawę wyników w spółkach portfelowych. Sześć z nich osiągnęło zyski na poziomie netto. 
Travelplanet.pl i One2One zanotowały ponad 300% dynamikę wzrostu sprzedaży, S4E podwoił marże, Bankier.pl zakończył z powodzeniem 
restrukturyzację, GeoTec już w pierwszym roku jest rentowny, zaś CCS skutecznie umacnia pozycję w swoim sektorze. Biprogeo jest ciągle w 
fazie restrukturyzacji, JTT Computer wygrało ostatecznie sprawę podatkową, i chociaż nie pozwoliło to uratować spółki przed upadłością, to 
daje nadzieję na przeprowadzenie skutecznej restrukturyzacji poprzez układ.

MCI Management w roku 2003 rozpoczęło prace mające na celu powołanie nowego funduszu TechVenture. 

Wszystkie te pozytywne dane i trendy zostały zauważone przez akcjonariuszy i przełożyły się na istotny wzrost wyceny MCI na giełdzie. Obecna 
kapitalizacja spółki przekracza 100 mln złotych, zaś walory MCI są jednymi z najbardziej płynnych na giełdzie. Zwiększa się zainteresowanie 
inwestorów instytucjonalnych akcjami spółki. Przekroczenie progu 5% akcji w spółce ogłosił AIB BZ WBK Assets Management.

Rok 2004 powinien przynieść co najmniej dwie nowe inwestycje, chociaż ich ilość i  rozmiar może być większy, jeśli zdecydujemy się na 
pozyskanie dodatkowych kapitałów z rynku kapitałowego w formie obligacji zamiennych. Planujemy również częściowe wyjście z walorów 
Travelplanet.pl  przed  upublicznieniem  tej  spółki  na  Giełdzie  Papierów  Wartościowych.  Rozpoczęliśmy  również  prace  nad  pozyskaniem 
inwestora strategicznego do CCS SA.

Zamierzamy kontynuować prace nad powołaniem funduszu TechVenture, podjąć działania zmierzające do konsolidacji branży Venture capital 
oraz  rozbudować zasoby własne funduszu  niezbędne  do  przeprowadzania  i  monitoringu nowych inwestycji.  Kolejnym naszym celem jest 
pozytywne zakończenie procesów restrukturyzacyjnych w spółkach JTT i Biprogeo.

Z poważaniem

Tomasz Czechowicz
Prezes Zarządu



Sprawozdanie finansowe · Rozdział VIII

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Forma prawna i przedmiot działalności 

Spółka MCI Management S.A. (zwana dalej MCI) została wpisana do Rejestru Handlowego w dniu 21 lipca 1999 r. w Sądzie Rejonowym dla 
Wrocławia Fabryczna pod nr RHB 8752. Postanowieniem Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru  Sądowego Spółka została  wpisana do Krajowego Rejestru  Sądowego – Rejestru  Przedsiębiorców pod numerem KRS 
0000004542.

MCI nadano numer statystyczny REGON 932038308 oraz numer identyfikacji podatkowej 899-22-96-521. 

Przedmiotem działalności MCI według statutu jest:
• lokowanie środków finansowych w papiery wartościowe
• działalność związane z zarządzaniem holdingiem
• doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
• pomocnicza działalność gospodarcza

Rodzaj działalności podstawowej według Europejskiej Klasyfikacji Działalności EKD
7414 – doradztwo w zakresie działalności związanej z prowadzeniem interesów i zarządzaniem

2. Skład Zarządu i Rady Nadzorczej

Skład Zarządu w 2003 roku był następujący:

Tomasz Czechowicz Prezes Zarządu

W skład Rady Nadzorczej wchodzili:

• Kazimierz Czechowicz
• Mariusz Kunda 
• Paweł Puterko (do 10 czerwca 2003)
• Waldemar Sielski  (od 10 czerwca 2003)

3. Zasady przyjęte przy sporządzeniu sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 r. Dane porównywalne odnoszą się do okresów od  
1 stycznia do 31 grudnia 2002 r. i zostały podane w tysiącach złotych.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez MCI w dającej się przewidzieć 
przyszłości. Nie istnieją żadne okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności. 

Sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic, będących 
wynikiem korekt błędów podstawowych, zostało zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej.

MCI Management S.A. jest jednostką dominującą i znaczącym inwestorem dla spółek portfelowych. Z tego powodu sporządza skonsolidowane 
sprawozdanie finansowe.

4. Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do Euro ogłoszone przez Narodowy Bank Polski

Średnie kursy wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi, w stosunku do 
EURO (zwanego dalej EUR), ogłaszane przez Narodowy Bank Polski (NBP), wynosiły:

Okres Kurs średni 
w okresie

Najniższy kurs 
w okresie

Najwyższy kurs w 
okresie

Kurs średni 
na ostatni dzień 

okresu
od 1 stycznia do 31 grudnia 2002 r. 3,8879 3,5015 4,2116 4,0091
od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 r. 4,4375 4,1286 4,7170 4,7170
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5. Podstawowe pozycje bilansu, rachunku zysków i strat i rachunku przepływów pieniężnych przeliczone na EUR ze wskazaniem 
zasad przyjętych do tego przeliczenia

31.12.2003 31.12.2002
w tys. zł w tys. EUR w tys. zł w tys. EUR

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 312 25 70 6
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (874) (2 191) (197) (564)
III. Zysk (strata) brutto (352) (22 759) (79) (5 854)
IV. Zysk (strata) netto 898 (22 816) 202 (5 868)
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (910) (3 831) (193) (953)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 2 022 (1 753) 429 (436)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (1 400) 0 (297) 0
VIII. Przepływy pieniężne netto , razem (288) (5 584) (61) (1 389)
IX. Aktywa razem 30 176 30 438 6 397 7 571
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 444 1 604 94 399
XI. Zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 303 570 64 142
XIII. Kapitał własny 29 732 28 834 6 303 7 172
XIV. Kapitał zakładowy 37 800 37 800 8 014 9 403
XV. Liczba akcji 37 800 000 37 800 000 37 800 000 37 800 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 0,02 (0,60) 0,01 (0,16)
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcje zwykłą     
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję  0,79 0,76 0,17 0,19
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję     
XX. Zadeklarowane lub wypłacona dywidenda na jedną akcję     

Dla  danych  wynikających  z  rachunku  zysków  i  strat  przyjęto  średnie  kursy  EURO  obliczone  jako  średnia  arytmetyczna  ze  średnich 
obowiązujących na koniec poszczególnych miesięcy w prezentowanych okresach, ogłoszonych przez Prezesa NBP. Dla danych wynikających z 
bilansu i rachunku przepływów pieniężnych przyjęto średni kurs EURO obowiązujący na koniec okresu, ogłoszony przez Prezesa NBP.

6. Zasady polityki prowadzenia rachunkowości 

Wybrane zasady rachunkowości
Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu niniejszego raportu (zwanego dalej raportem rocznym) na dzień 31 grudnia 2003 r. są zgodne 
z Ustawą o Rachunkowości z 29 września 1994 roku, zwaną dalej Ustawą. Raport roczny przygotowano zgodnie z wymogami Rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r.  w sprawie informacji  bieżących i  okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 
wartościowych.
Poszczególne  składniki  aktywów i  pasywów wycenia  się  stosując  rzeczywiście  poniesione  na ich  nabycie  koszty,  z  zachowaniem zasady 
ostrożności

6.1 Wartości niematerialne i prawne
Wartości  niematerialne  i  prawne  obejmują  nabyte  przez  jednostkę,  zaliczane  do  aktywów  trwałych,  prawa  majątkowe  nadające  się  do 
gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby 
jednostki, a w szczególności:
- autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje,
- prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych,
- know-how.
Do wartości niematerialnych i prawnych zalicza się również nabytą wartość firmy oraz koszty zakończonych prac rozwojowych.
Wartości niematerialne i prawne wyceniane są w ich wartości początkowej według cen nabycia, bądź kosztu wytworzenia. Wartość początkowa 
podlega odpisowi metodą liniową:
- w przypadku wartości firmy w okresie 5 lat, w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych,
- w przypadku pozostałych aktywów – w okresie 5 lat, w ciężar kosztów amortyzacji.

6.2 Środki trwałe
Do środków trwałych zalicza się rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż 
rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby Spółki. Zalicza się do nich w szczególności:
- nieruchomości - w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budynki i budowle, a także będące odrębną własnością lokale, 

spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,
- maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy,
- ulepszenia w obcych środkach trwałych.

Wartość początkową stanowiącą cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia, polegającego na 
przebudowie,  rozbudowie,  modernizacji  lub  rekonstrukcji  i  powodującego,  że  wartość  użytkowa  tego  środka  po  zakończeniu  ulepszenia 
podwyższa posiadaną przy przyjęciu do używania wartość użytkową. Wartość początkową środków trwałych zmniejszają odpisy amortyzacyjne 



Sprawozdanie finansowe · Rozdział VIII

dokonywane w celu uwzględnienia utraty ich wartości,  na skutek używania lub upływu czasu.  Kwoty odpisów amortyzacyjnych ustala się 
metodą liniową. Środki trwałe amortyzowane są według stawek amortyzacyjnych zgodnie z Ustawą z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym 
od osób prawnych. Dla poszczególnych grup środków trwałych stosowane są następujące stawki amortyzacji:
- budynki i budowle 2,5-10 %
- urządzenia techniczne, maszyny 20 - 60 %
- środki transportu 20 %
- pozostałe środki trwałe 14 - 25 %

Amortyzacja planowa odzwierciedlająca normalne zużycie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych obciąża koszty działalności. 
Środki trwałe w budowie wyceniane są według cen nabycia lub kosztów wytworzenia.

6.3 Aktywa finansowe o charakterze trwałym
Są to w szczególności:
- udziały i akcje oraz inne długoterminowe aktywa w jednostkach powiązanych,
- udziały i akcje w pozostałych jednostkach,
- inne długoterminowe papiery wartościowe,
- udzielone pożyczki,
Aktywa  finansowe  ujmuje  się  w  księgach  rachunkowych  na  dzień  ich  nabycia  albo  powstania  według  ceny  nabycia.  Na  koniec  okresu 
sprawozdawczego ich wartość korygowana jest o ewentualny odpis z tytułu trwałej utraty ich wartości.

6.4 Inwestycje krótkoterminowe 
Nabyte udziały, akcje oraz inne aktywa krótkoterminowe ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich nabycia lub powstania według ceny 
nabycia. Na dzień bilansowy aktywa zaliczone do inwestycji krótkoterminowych są wycenione według ceny rynkowej. Skutki zmian wartości 
inwestycji krótkoterminowych wpływają w pełnej wysokości odpowiednio na przychody lub koszty finansowe.

6.5 Należności i zobowiązania
Należności i zobowiązania (w tym z tytułu kredytów i pożyczek) w walucie polskiej wykazywane są według wartości podlegającej zapłacie. 
Należności i zobowiązania w walutach obcych w momencie powstania ujmowane są według średniego kursu ustalonego przez Prezesa NBP dla 
danej waluty obcej. Dodatnie lub ujemne różnice kursowe powstające w dniu płatności wynikające z różnicy pomiędzy kursem waluty na ten 
dzień,  a  kursem  waluty  w  dniu  powstania  należności  lub  zobowiązania,  odnoszone  są  odpowiednio  na  przychody  lub  koszty  operacji 
finansowych.
Nie rozliczone na dzień bilansowy należności i zobowiązania w walucie obcej wycenia się odpowiednio według kursu kupna lub sprzedaży 
stosowanych w tym dniu przez bank, z którego usług jednostka korzysta. Wycena aktywów wyrażonych w walucie obcej na dzień bilansowy nie 
może przy tym być wyższa, a pasywów niższa od ich wartości przeliczonej na walutę polską według średniego kursu ustalonego przez NBP na 
ten dzień.

6.6 Środki pieniężne
Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Wpływ walut na dewizowy rachunek 
bankowy wycenia się wg kursów kupna walut,  stosowanych na ten dzień przez bank prowadzący rachunek dewizowy, zaś  rozchód walut 
wycenia się wg kursu sprzedaży banku stosowanego na dzień ich rozchodu. Na dzień bilansowy środki pieniężne wycenia się według kursu 
kupna stosowanego przez bank, z którego usług jednostka korzysta. Wycena bilansowa nie może być wyższa od ich wartości przeliczonej na 
walutę polską wg średniego kursu ustalonego przez NBP na ten dzień. Ustalone na koniec roku obrotowego różnice kursowe wpływają na wynik 
finansowy będąc odnoszone odpowiednio na przychody lub koszty operacji finansowych.

6.7 Kapitały własne
Kapitał akcyjny dotyczący jednostki jest wykazywany w wartości nominalnej wyemitowanych i zarejestrowanych akcji. Na dzień 31 grudnia 
2003 r. kapitał akcyjny Spółki tworzyło 37.800.000 akcji o wartości nominalnej 1 zł każda. 

6.8 Kapitały zapasowe
Kapitał zapasowy dotyczący jednostki tworzony jest z zysku oraz nadwyżki ceny emisyjnej ponad wartość nominalną akcji. Na dzień 31 grudnia 
2003 r. kapitał zapasowy Spółki wynosił 22.050.000 zł. 

6.9 Rozliczenia międzyokresowe kosztów oraz rezerwy na zobowiązania
W  przypadku  ponoszenia  wydatków  dotyczących  przyszłych  okresów  sprawozdawczych  Spółka  dokonuje  czynnych  rozliczeń 
międzyokresowych. 
Rezerwy tworzy się na zobowiązania w przypadku gdy kwota lub termin zapłaty są niepewne, ich powstanie jest pewne lub o dużym stopniu 
prawdopodobieństwa oraz wynikają one z przeszłych zdarzeń i ich wiarygodny szacunek jest możliwy. 
Spółka tworzy rezerwy na koszty w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy wynikających 
ze świadczeń wykonanych na rzecz Spółki przez kontrahentów oraz z obowiązku wykonania związanych z bieżącą działalnością przyszłych 
świadczeń, których kwotę można oszacować, choć data powstania nie jest jeszcze znana. 

6.10 Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
W związku  z  przejściowymi  różnicami  między  wykazywaną  w  księgach  rachunkowych  wartością  aktywów  i  pasywów  a  ich  wartością 
podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości, jednostka tworzy rezerwę i ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego.
Aktywa z  tytułu  odroczonego podatku dochodowego ustala się  w wysokości  kwoty przewidzianej w przyszłości  do odliczenia od podatku 
dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku 
dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia ustalonej przy zachowaniu zasady ostrożności.
Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, 
w  związku  z  występowaniem dodatnich  różnic  przejściowych,  to  jest  różnic,  które  spowodują  zwiększenie  podstawy  obliczenia  podatku 
dochodowego w przyszłości. 
Wysokość  rezerwy  i  aktywów z  tytułu  odroczonego  podatku  dochodowego  ustala  się  przy  uwzględnieniu  stawek  podatku  dochodowego 
obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego.  
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6.11 Wynik finansowy 
Na wynik finansowy składa się: wynik na sprzedaży, wynik na pozostałej działalności operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i 
kosztów operacyjnych, wynik operacji finansowych, wynik operacji nadzwyczajnych, obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu 
podatku dochodowego. Grupa kapitałowa stosuje metodę kalkulacyjną pomiaru wyniku finansowego.

Przychodem ze sprzedaży produktów jest kwota należna z tego tytułu od odbiorcy, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług. 
Momentem sprzedaży jest przekazanie towarów odbiorcy lub odebranie przez niego usługi.

Koszty sprzedanych wyrobów i usług są to koszty wytworzenia tych produktów i usług, które są współmierne do przychodów ze sprzedaży. 
Wartością sprzedanych towarów jest wartość zakupu tych towarów, która jest współmierna do przychodów ze sprzedaży.

Pozostałe przychody i koszty operacyjne są to koszty i przychody nie związane bezpośrednio z normalną działalnością, wpływające na wynik 
finansowy.

Wynik operacji  finansowych stanowi różnicę między przychodami finansowymi,  w szczególności z tytułu dywidend, odsetek, zysków ze 
zbycia  inwestycji,  aktualizacji  wartości  inwestycji,  nadwyżki  dodatnich  różnic  kursowych  nad  ujemnymi,  a  kosztami  finansowymi,  w 
szczególności z tytułu odsetek, strat ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi.

Wynik operacji nadzwyczajnych stanowi różnicę między zyskami nadzwyczajnymi a stratami nadzwyczajnymi.
Wpływający na wynik finansowy podatek dochodowy za dany okres sprawozdawczy obejmuje część bieżącą i część odroczoną. Na pozycję 
podatku  dochodowego w rachunku zysków i  strat  składa  się  podatek dochodowy stanowiący  zobowiązanie  podatkowe oraz  zmiana stanu 
aktywów i rezerw na podatek odroczony.

6.12 Rachunek przepływów środków pieniężnych
Rachunek  przepływów  środków  pieniężnych  sporządzany  jest  metodą  pośrednią,  biorąc  za  punkt  wyjścia  wynik  finansowy.  Działalność 
operacyjna Spółki obejmuje ogół działań handlowych i usługowych, których celem jest osiągnięcie zysku. Do działalności inwestycyjnej zalicza 
się zapłatę za nabyte i sprzedane składniki majątku trwałego, wartości niematerialne i prawne, udziały i akcje oraz wpływy i wydatki związane 
z udzieleniem pożyczek. Działalność finansowa polega na pozyskiwaniu przez Spółkę kapitału własnego i obcego.

6.13 Dane porównawcze
Zaprezentowane dane porównawcze sporządzono w sposób zapewniający ich porównywalność przez zastosowanie jednolitych zasad (polityki) 
rachunkowości we wszystkich prezentowanych okresach,  zgodnych z zasadami (polityką) rachunkowości stosowanymi przez emitenta przy 
sporządzaniu sprawozdania finansowego za ostatni okres oraz przez ujęcie korekt błędów podstawowych w okresach, których one dotyczą, bez 
względu  na okres,  w którym zostały  ujęte  w księgach rachunkowych;  kwotę  korekty błędu  podstawowego odnosi  się  na  kapitał  własny  
i wykazuje jako niepodzielony zysk lub niepokrytą stratę z lat ubiegłych.

7. Organizacja przedsiębiorstwa 
W skład przedsiębiorstwa nie wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe.

8. Wskazanie różnic w zakresie przyjętych zasad i metod rachunkowości oraz ujawnionych danych pomiędzy tymi sprawozdaniami  
i danymi porównywalnymi, które zostałyby sporządzone według MSR lub GAAP
Zgodnie z MSR wycena aktywów i pasywów następuje najczęściej według wartości godziwej. Polskie zasady rachunkowości operują głównie 
zasadą według cen nabycia pomniejszoną ewentualnie o odpisy aktualizujące ich wartość. Głównie dotyczy to pozycji inwestycji takich jak 
papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu, walutowe kontrakty terminowe, opcje itp. instrumentów pochodnych.

Różnice pomiędzy wymogami polskich zasad rachunkowości oraz MSR dotyczą prezentacji poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego 
oraz zakresu informacji dodatkowej.
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Średni kurs w 
okresie *

Minimalny kurs w 
okresie

Maksymalny 
kurs w 
okresie

Kurs na 31 
grudnia

2002 3,8879 3,5015 4,2116 4,0202
2003 4,4375 4,1286 4,7170 4,7170

tys. Zł tys. EUR
2003 2002 2003 2002

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów 
i materiałów 312 25 70 6
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (874) (2 191) (197) (564)
III. Zysk (strata) brutto (352) (22 759) (79) (5 854)
IV. Zysk (strata) netto 898 (22 816) 202 (5 868)
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (910) (3 831) (193) (953)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 2 022 (1 753) 429 (436)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (1 400) 0 (297) 0
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem (288) (5 584) (61) (1 389)
IX. Aktywa, razem 30 176 30 438 6 397 7 571
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 444 1 604 94 399
XI. Zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 303 570 64 142
XIII. Kapitał własny 29 732 28 834 6 303 7 172
XIV. Kapitał zakładowy 37 800 37 800 8 014 9 403
XV. Liczba akcji (w szt.) 37 800 000 37 800 000 37 800 000 37 800 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,02 (0,60) 0,01 (0,16)

XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 
(w zł / EUR)     
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 0,79 0,76 0,17 0,19
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję 
(w zł / EUR)     

XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną 
akcję (w zł / EUR)     
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BILANS   
nota 2003 2002

AKTYWA   
I. Aktywa trwałe 26 250 23 978
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 13 29
 - wartość firmy 0 0
2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 81 86
3. Należności długoterminowe 3 - 8 354 0
3.1. Od jednostek powiązanych 0 0
3.2. Od pozostałych jednostek 354 0
4. Inwestycje długoterminowe 4 24 603 23 863
4.1. Nieruchomości 0 0
4.2.  Wartości niematerialne i prawne 0 0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 24 603 23 863
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 24 599 23 755
 - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0
b) w pozostałych jednostkach 4 108
4.4. Inne inwestycje długoterminowe 0 0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5 1 199 0
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 199 0
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0
II. Aktywa obrotowe 3 926 6 460
1. Zapasy 6 0 0
2. Należności krótkoterminowe 7,8 845 391
2.1. Od jednostek powiązanych 52 11
2.2. Od pozostałych jednostek 793 380
3. Inwestycje krótkoterminowe 3 072 6 065
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 9 3 072 6 065
a) w jednostkach powiązanych 796 3 334
b) w pozostałych jednostkach 21 188
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2 255 2 543
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 10 9 4
A k t y w a   r a z e m 30 176 30 438
PASYWA   
I. Kapitał własny 29 732 28 834
1. Kapitał zakładowy 12 37 800 37 800
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)   
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 13   
4. Kapitał zapasowy 14 22 050 22 050
5. Kapitał z aktualizacji wyceny 15 0 0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe 16 0 0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych (31 016) (8 200)
8. Zysk (strata) netto 898 (22 816)
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 17 0 0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 444 1 604
1. Rezerwy na zobowiązania 18 141 1 034
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 110 160

1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0 0
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a) długoterminowa 0 0
b) krótkoterminowa 0 0
1.3. Pozostałe rezerwy 31 874
a) długoterminowe 25 0
b) krótkoterminowe 6 874
2. Zobowiązania długoterminowe 19 0 0
2.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0
2.2. Wobec pozostałych jednostek 0 0
3. Zobowiązania krótkoterminowe 20 303 570
3.1. Wobec jednostek powiązanych 182 180
3.2. Wobec pozostałych jednostek 121 390
3.3. Fundusze specjalne 0 0
4. Rozliczenia międzyokresowe 21 0 0
4.1. Ujemna wartość firmy 0 0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0
a) długoterminowe 0 0
b) krótkoterminowe 0 0
P a s y w a    r a z e m 30 176 30 438
   
Wartość księgowa 29 732 28 834

Liczba akcji
37 800 

000
37 800 

000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 22 0,79 0,76
Rozwodniona liczba akcji   
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 22   
Zobowiązania pozabilansowe nota 2003 2002
1. Należności warunkowe 23 0 0
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0
 - otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0
 - otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0
2. Zobowiązania warunkowe 23 1 000 0
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 1 000 0
 - udzielonych gwarancji 1 000 0
 - inwestycyjne 0 0
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0
 - udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0
3. Inne (z tytułu) 0 1 400
 - plan opcji menedżerskich 0 1 400
P o z y c j e   p o z a b i l a n s o w e,   r a z e m 1 000 1 400
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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT   

   
Nota 2003 2002

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 312 25
 - od jednostek powiązanych 312 25
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24 312 25
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 25 0 0

II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 21 0
 - od jednostek powiązanych   
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 26 21  
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów   

III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) 291 25
IV. Koszty sprzedaży 26 0 0
V. Koszty ogólnego zarządu 26 1 171 2 278

VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) (880) (2 253)
VII. Pozostałe przychody operacyjne 31 396
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 3  
2. Dotacje   
3. Inne przychody operacyjne 27 28 396
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 25 334
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych  14
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych   
3. Inne koszty operacyjne 28 25 320

IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) (874) (2 191)
X. Przychody finansowe 29 4 846 1 891
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0
 - od jednostek powiązanych 0 0
2. Odsetki, w tym: 491 1 629
 - od jednostek powiązanych 407 1 046
3. Zysk ze zbycia inwestycji 31 77 140
4. Aktualizacja wartości inwestycji 4 277 0
5. Inne 1 122
XI. Koszty finansowe 30 4 324 22 459
1. Odsetki, w tym: 0 1
 - dla jednostek powiązanych 0 0
2. Strata ze zbycia inwestycji 31 84 5 923
3. Aktualizacja wartości inwestycji 4 163 15 564
4. Inne 76 971

XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) (352) (22 759)

XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 0 0
1. Zyski nadzwyczajne 32 0 0
2. Straty nadzwyczajne 33 0 0

XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) (352) (22 759)
XV. Podatek dochodowy 34 (1 250) 57
a) część bieżąca 0 0
b) część odroczona (1 250) 57

XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 35 0 0



Sprawozdanie finansowe · Rozdział VIII

XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
36 0 0

XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) 898 (22 816)
   

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 898 (22 816)

Średnia ważona liczba akcji zwykłych 37 800 000 37 800 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 38 0,02 (0,60)

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych   

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą  (w zł) 38   
 

 

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE   
   

2003 2002

I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 33 934 53 419
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości  (1 768)
b) korekty błędów podstawowych (5 100)  
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 28 834 51 650

1. Kapitał zakładowy na początek okresu 37 800 37 800
1.1. Zmiany kapitału zakładowego   
a) zwiększenia (z tytułu)   
 - emisji akcji (wydania udziałów)   
b) zmniejszenia (z tytułu)   
 - umorzenia akcji (udziałów)   

1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 37 800 37 800

2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu   
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy   
a) zwiększenia (z tytułu)   
b) zmniejszenia (z tytułu)   

2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu   

3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 0  
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych 0  
a) zwiększenia (z tytułu) (1 400)  
b) zmniejszenia (z tytułu) 1 400  

3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0  

4. Kapitał zapasowy na początek okresu 22 050 22 050
4.1. Zmiany kapitału zapasowego   
a) zwiększenia (z tytułu)   
 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej   
 - z podziału zysku (ustawowo)   
 - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)   
 - likwidacja środków trwałych   
b) zmniejszenia (z tytułu)   
 - pokrycia straty   

4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 22 050 22 050

5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu   
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny   

a) zwiększenia (z tytułu)   
b) zmniejszenia (z tytułu)   
 - zbycia środków trwałych   
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5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu   

6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu   
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych   
a) zwiększenia (z tytułu)   
b) zmniejszenia (z tytułu)   

6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu   

7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu (8 200) (3 230)

7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu   
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości   
b) korekty błędów podstawowych   

7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych   
a) zwiększenia (z tytułu)   
 - podziału zysku z lat ubiegłych   
b) zmniejszenia (z tytułu)   
 - odpis na kapitał zapasowy   

7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu   

7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu (8 200) (3 230)
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości  (1 768)
b) korekty błędów podstawowych (5 100)  

7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych (13 300) (4 999)
a) zwiększenia (z tytułu) (17 717) (3 201)
 - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia (17 717) (3 201)
b) zmniejszenia (z tytułu)   

7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu (31 016) (8 200)

7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu (31 016) (8 200)

8. Wynik netto 898 (22 816)
a) zysk netto 898  
b) strata netto  (22 816)
c) odpisy z zysku   

II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 29 732 28 834

III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)   
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RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH   

   
2003 2002

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda pośrednia)   

I. Zysk (strata) netto 898 (22 816)

II. Korekty razem (1 808) 18 985
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności   
2. Amortyzacja 66 53
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych  3
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) (530) (1 765)
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej (21) 5 646
6. Zmiana stanu rezerw (893) 367
7. Zmiana stanu zapasów   
8. Zmiana stanu należności (204) 202

9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów (35) (41)
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (1 204) 50
11. Inne korekty 1 013 14 470

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) (910) (3 831)

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej   

I. Wpływy 3 074 14 432

1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 3  
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne   
3. Z aktywów finansowych, w tym: 3 071 7 026
a) w jednostkach powiązanych 973 1 244
 - zbycie aktywów finansowych 250 50
 - dywidendy i udziały w zyskach   
 - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 40  
 - odsetki 280 1 194
 - inne wpływy z aktywów finansowych 403  
b) w pozostałych jednostkach 2 099 5 782
 - zbycie aktywów finansowych  5 782
 - dywidendy i udziały w zyskach   
 - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 100  
 - odsetki 122  
 - inne wpływy z aktywów finansowych 1 877  
4 . Inne wpływy inwestycyjne  7 406

II. Wydatki 1 052 16 185

1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 45 112
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne   
3. Na aktywa finansowe, w tym: 800 14 911
a) w jednostkach powiązanych 800 14 911
 - nabycie aktywów finansowych 800 14 803
 - udzielone pożyczki długoterminowe  108
b) w pozostałych jednostkach   
 - nabycie aktywów finansowych   
 - udzielone pożyczki długoterminowe   

4. Inne wydatki inwestycyjne 207 1 162
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III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 2 022 (1 753)

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej   

I. Wpływy 0 0

1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału   
2. Kredyty i pożyczki   
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych   
4. Inne wpływy finansowe   

II. Wydatki 1 400 0
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 1 400  
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli   
3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku   
4. Spłaty kredytów i pożyczek   
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych   
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych   
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego   
8. Odsetki   
9. Inne wydatki finansowe   

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) (1 400) 0

D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) (288) (5 584)

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:   
 - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych   

F. Środki pieniężne na początek okresu 2 543 8 128

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym: 2 255 2 544

 - o ograniczonej możliwości dysponowania   



Sprawozdanie finansowe · Rozdział VIII

   

NOTY OBJAŚNIAJĄCE   

Noty objaśniające do bilansu   
   

NOTA 1A   
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE 2003 2002

a) koszty zakończonych prac rozwojowych   
b) wartość firmy   
c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:   
 - oprogramowanie komputerowe   
d) inne wartości niematerialne i prawne 13 29
e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne   

Wartości niematerialne i prawne, razem 13 29

NOTA 1B       

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH  (wg grup rodzajowych)   

a b c d e

 

koszty 
zakończo-
nych prac 
rozwojo-
wych

wartość 
firmy

nabyte 
koncesje, 
patenty, 
licencje 
i podobne 
wartości, 
w tym:

inne 
wartości 
niema-
terialne 
i prawne

zaliczki na 
wartości 
niematerialne 

i prawne

wartości 
niematerial-
ne 
i prawne, 
razem

a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na 
początek okresu    56  56

b) zwiększenia (z tytułu)       

c) zmniejszenia (z tytułu)       
d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na 
koniec okresu 0 0 0 56 0 56

e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek 
okresu    27  27

f) amortyzacja za okres (z tytułu) 0 0 0 16 0 16

 - bieżąca amortyzacja    16  16
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec 
okresu 0 0 0 43 0 43

h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek 
okresu       

i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu       
j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na 
koniec okresu 0 0 0 13 0 13

NOTA 1C    

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)  2003 2002

a) własne  13 29

b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:    

Wartości niematerialne i prawne, razem  13 29
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NOTA 2A    
RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE  2003 2002

a) środki trwałe, w tym:  81 82
 - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)    
 - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej  7  
 - urządzenia techniczne i maszyny  34 2
 - środki transportu  40 80
 - inne środki trwałe    
b) środki trwałe w budowie   1
c) zaliczki na środki trwałe w budowie   3

Rzeczowe aktywa trwałe, razem  81 86

NOTA 2B       

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH 
(wg grup rodzajowych)

grunty 
(w tym prawo 
użytkowania 
wieczystego 

gruntu)

budynki, 
lokale 

i obiekty 
inżynierii 
lądowej 
i wodnej

urządzenia 
techniczne
i maszyny

środki 
transportu

inne środki 
trwałe

środki 
trwałe, 
razem

a) wartość brutto środków trwałych na 
początek okresu 0 0 28 100 40 168
b) zwiększenia (z tytułu) 0 8 44 0 0 52
  - inwestycja w obcym środku trwałym 8 8
  - zakup 44 44
c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 (5) 0 (10) (15)
   -  sprzedaż (5) (10) (15)
d) wartość brutto środków trwałych na 
koniec okresu 0 8 67 100 30 205
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) 
na początek okresu 0 26 20 40 86
f) amortyzacja za okres (z tytułu) 1 7 40 (10) 38
  - bieżąca amortyzacja 1 9 40 0 50
 - sprzedaż (2) (10) (12)
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) 
na koniec okresu 0 1 33 60 30 124
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na 
początek okresu 0
 - zwiększenie 0
 - zmniejszenie 0
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na 
koniec okresu 0 0 0 0 0 0
j) wartość netto środków trwałych na 
koniec okresu 0 7 34 40 0 81
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NOTA 2C    
ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE ( STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)  2003 2002
a) własne  81 86

b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:    

Środki trwałe bilansowe, razem  81 86
    

NOTA 2D    
ŚRODKI TRWAŁE WYKAZANE POZABILANSOWO  2003 2002

używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:  0 0

 - wartość gruntów użytkowanych wieczyście  0 0

Środki trwałe pozabilansowe, razem  0 0
    

NOTA 3A    
NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE  2003 2002
a) należności od jednostek powiązanych, w tym:  0 0
 - od jednostek zależnych (z tytułu)    
 - od jednostek współzależnych (z tytułu)    
 - od jednostek stowarzyszonych (z tytułu)    
 - od znaczącego inwestora (z tytułu)    
 - od jednostki dominującej (z tytułu)    
b) od pozostałych jednostek (z tytułu)  354  
 - sprzedaży akcji  354  
Należności długoterminowe netto  354 0
c) odpisy aktualizujące wartość należności    

Należności długoterminowe brutto  354 0
    

NOTA 3B    
ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)  2003 2002
a) stan na początek okresu    
b) zwiększenia (z tytułu)  354  
 - sprzedaży akcji  354  
c) zmniejszenia (z tytułu)    
d) stan na koniec okresu  354 0
    

NOTA 3C    

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH  2003 2002

Stan na początek okresu    
a) zwiększenia (z tytułu)    
b) zmniejszenia (z tytułu)    

Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu  0 0
    

NOTA 3D    
NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)  2003 2002
a) w walucie polskiej  354  
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)    
b1. jednostka/waluta ... / ...    
tys. zł    

b2. jednostka/waluta ... / ...    
tys. zł    
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b3. jednostka/waluta ... / ...    
tys. zł    
pozostałe waluty w tys. zł    

Należności długoterminowe, razem  354 0
    

NOTA 4A    
ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH)  2003 2002
a) stan na początek okresu    
b) zwiększenia (z tytułu)    
c) zmniejszenia (z tytułu)    
d) stan na koniec okresu  0 0
    

NOTA 4B    
ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)  2003 2002
a) stan na początek okresu    
b) zwiększenia (z tytułu)    
c) zmniejszenia (z tytułu)    
d) stan na koniec okresu  0 0
    

NOTA 4C
DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE  2003 2002
a) w jednostkach zależnych  20 631 18 621
 - udziały lub akcje  20 047 16 339
 - dłużne papiery wartościowe    
 - inne papiery wartościowe (wg rodzaju)    
 - udzielone pożyczki  584 2 282
 - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)    
 -    
b) w jednostkach współzależnych  0 0
 - udziały lub akcje    
 - dłużne papiery wartościowe    
 - inne papiery wartościowe (wg rodzaju)    
 - udzielone pożyczki    
 - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)    
c) w jednostkach stowarzyszonych  3 967 5 133
 - udziały lub akcje  3 967 5 133
 - dłużne papiery wartościowe    
 - inne papiery wartościowe (wg rodzaju)    
 - udzielone pożyczki    
 - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)    
d) w znaczącym inwestorze  0 0
 - udziały lub akcje  0 0
 - dłużne papiery wartościowe    
 - inne papiery wartościowe (wg rodzaju)    
 - udzielone pożyczki    
 - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)    
e) w jednostce dominującej  1 1
 - udziały lub akcje  1 1

 - dłużne papiery wartościowe    
 - inne papiery wartościowe (wg rodzaju)    
 - udzielone pożyczki    
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 - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)    
f) w pozostałych jednostkach  4 108
 - udziały lub akcje    
 - dłużne papiery wartościowe    
 - inne papiery wartościowe (wg rodzaju)    
 - udzielone pożyczki  4 108
 - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)    

Długoterminowe aktywa finansowe, razem  24 603 23 863
    

NOTA 4D    

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ 
PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:  2003 2002

a) wartość firmy jednostek podporządkowanych  0 0
 - jednostek zależnych    
 - jednostek współzależnych    
 - jednostek stowarzyszonych    
b) ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych  0 0
 - jednostek zależnych    
 - jednostek współzależnych    
 - jednostek stowarzyszonych    
    

NOTA 4E    
ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE  2003 2002
a) wartość firmy brutto na początek okresu    
b) zwiększenia (z tytułu)    
c) zmniejszenia (z tytułu)    
d) wartość firmy brutto na koniec okresu    
e) odpis wartości firmy na początek okresu    
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)    
g) odpis wartości firmy na koniec okresu    

h) wartość firmy netto na koniec okresu  0 0
    

NOTA 4F    
ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE  2003 2002
a) wartość firmy brutto na początek okresu    
b) zwiększenia (z tytułu)    
c) zmniejszenia (z tytułu)    
d) wartość firmy brutto na koniec okresu  0 0
e) odpis wartości firmy na początek okresu    
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)    
g) odpis wartości firmy na koniec okresu  0 0

h) wartość firmy netto na koniec okresu  0 0
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NOTA 4G    
ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE  2003 2002
a) wartość firmy brutto na początek okresu    
b) zwiększenia (z tytułu)    
c) zmniejszenia (z tytułu)    
d) wartość firmy brutto na koniec okresu  0 0
e) odpis wartości firmy na początek okresu    
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)    
g) odpis wartości firmy na koniec okresu  0 0

h) wartość firmy netto na koniec okresu  0 0
    

NOTA 4H    
ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE  2003 2002
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu    
b) zwiększenia (z tytułu)    
c) zmniejszenia (z tytułu)    
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu  0 0
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu    
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)    
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu  0 0

h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu  0 0
    

NOTA 4I    

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE  2003 2002

a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu    
b) zwiększenia (z tytułu)    
c) zmniejszenia (z tytułu)    
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu  0 0
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu    
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)    
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu  0 0

h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu  0 0
    

NOTA 4J    

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE  2003 2002

a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu    
b) zwiększenia (z tytułu)    
c) zmniejszenia (z tytułu)    
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu  0 0
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu    
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)    
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu  0 0

h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu  0 0
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NOTA 4K    

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)  2003 2002

a) stan na początek okresu  23 863 31 944
b) zwiększenia (z tytułu)  8 986 11 019
- udziały i akcje  8 123 8 564
- udzielone pożyczki  863 2 455
c) zmniejszenia (z tytułu)  8 246 19 100
- udziały i akcje  5 585 18 454
- udzielone pożyczki  2 661 646
d) stan na koniec okresu  24 603 23 863
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NOTA 4L            

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH 

lp a b c d e f g h i j k l

nazwa 
(firma) 

jednostki ze 
wskazaniem 

formy prawnej

siedziba przedmiot 
przedsiębiorstwa

charakter 
powiązania 

(jednostka zależna, 
współzależna, 

stowarzyszona, z 
wyszczególnie-
niem powiązań 
bezpośrednich 
i pośrednich)

zastosowana 
metoda 

konsolidacji 
/wycena metodą 
praw własności, 

bądź wskazanie, że 
jednostka nie 

podlega 
konsolidacji / 

wycenie metodą 
praw własności

data objęcia 
kontroli / 

współkontroli 
/ uzyskania 
znaczącego 

wpływu

wartość 
udziałów 

/ akcji 
według 

ceny 
nabycia

korekty 
aktu-

alizujące 
wartość 
(razem)

wartość 
bilansowa 
udziałów / 

akcji

procent 
posia-
danego 
kapitału 
zakła-

dowego

udział w 
ogólnej 
liczbie 

głosów na 
walnym 

zgromadze
niu

wskazanie 
innej niż 

określona pod 
lit. j) lub k), 
podstawy 
kontroli / 

współkon-troli 
/ znaczą-cego 

wpływu

1. Bankier.pl S.A. ul. Świdnicka 13, 
Wrocław

Świadczenie usług 
finansowych z 

wykorzystaniem 
inetrnetu, handel i 

pośrednictwo handlowe 
z wykorzystaniem 

internetu

Stowarzyszona

Nie podlega 
konsolidacji na 

podst.art. 58,ust.1, 
pkt. 1 ustawy o 
rachunkowości

29 marca 
2000 2 947 0 2 947 38,36% 38,36% -

2.
Computer 

Communication 
Systems S.A.

ul. Bema 15, 
Wrocław

Projektowanie 
systemów 

informatycznych, 
sprzedaż sprzętu 
komputerowego

Zależna Pełna 16 listopada 
1999 15 381 4 589 10 792 76,48% 76,48% -

3. Process4e S.A. ul. Postępu 15, 
Warszawa

Świadczenie usług 
doradczych i 

szkoleniowych, usług 
konsultingowych, 

produkcja i sprzedaż 
oprogramowania

Zależna Pełna 4 lipca 2000 1 697 0 1 697 66,66% 66,66% -

4. Travelplanet.pl 
S.A.

ul. Świdnicka 13, 
Wrocław

Świadczenie usług 
agencyjnych, 

pośrednictwa w 
zakresie umów usług 

turystycznych z 
wykorzystaniem 

internetu

Zależna

Nie podlega 
konsolidacji na 

podst.art. 58,ust.1, 
pkt. 1 ustawy o 
rachunkowości

15 grudnia 
2000 2 793 0 2 793 94,47% 94,47% -

5. JTT Computer 
S.A.

ul. Braci 
Gierymskich 156, 

Wrocław

Świadczenie usług 
marketingowych, 

transportowo-
przewozowych, exportu 

i importu towarów 
własnych i osób 

trzecich.

Stowarzyszona

Nie podlega 
konsolidacji na 

podst.art. 57,ust.1, 
pkt.1 i 3 ustawy o 

rachunkowości

15 grudnia 
1999 10 200 9 180 1 020 36,05% 36,05% -

6. Biprogeo S.A. ul. Kaszubska 8, 
Wrocław

Projektowanie 
systemów 

informatycznych, 
sprzętu komputerowego

Zależna

Nie podlega 
konsolidacji na 

podst.art. 58,ust.1, 
pkt. 1 ustawy o 
rachunkowości

20 czerwca 
2001 1 199 949 250 73,71% 73,71% -

7. S4e S.A. ul. Wadowicka 8w, 
Kraków

Świadczenie usług w 
zakresie 

oprogramowania, 
świadczenie usług w 

zakresie przetwarzania 
danych

Zależna Pełna 01 czerwca 
2001 3 853 0 3 853 93,78% 93,78% -

8. One2One 
sp. z o.o.

ul. 
Jarochowskiego 

8/4, Poznań

Świadczenie usług w 
zakresie 

oprogramowania, 
świadczenie usług w 

zakresie przetwarzania 
danych

Zależna

Nie podlega 
konsolidacji na 

podst.art. 58,ust.1, 
pkt. 1 ustawy o 
rachunkowości

24 kwietnia 
2002 537 0 537 50,85% 50,85% -

9. Geotechnologie 
Sp. z o.o.

Rynek 48, 
Wrocław

Projektowanie i 
wdrażanie 

oprogramowania 
komputerowego w 
zakresie systemów 

informacji 
przestrzennej

Zależna

Nie podlega 
konsolidacji na 

podst.art. 58,ust.1, 
pkt. 1 ustawy o 
rachunkowości

1 listopada 
2002 75 0 75 75,00% 75,00% -

10. Iplay.pl 
Sp. z o.o.

Rynek 48, 
Wrocław

Sprzedaż muzyki w 
internecie, świadczenie 

usług internetowego 
serwisu odsłuchowego

Zależna

Nie podlega 
konsolidacji na 

podst.art. 58,ust.1, 
pkt. 1 ustawy o 
rachunkowości

5 grudnia 
2003 50 0 50 51,00% 51,00% -
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NOTA 4M               
UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH c.d.
 

lp a m n o p r s t

 
 

nazwa jednostki
 
 

kapitał własny jednostki, w tym: zobowiązania i rezerwy na 
zobowiązania

 
 

kapitał 
zakła-
dowy
 

należne 
wpłaty na 
kapitał 
zakłado-
wy 
(wartość 
ujemna)
 

kapitał 
zapaso-
wy
 

pozostały kapitał własny, w 
tym:
 
 
 

  jednostki, 
w tym:
 
 

należności jednostki, w tym:

 
 

0

aktywa 
jednos-
tki, 
razem

Przy-
chody ze 
sprze-
daży

Nieopła-
cona przez 
emitenta 
wartość 
udziałów / 
akcji w 
jednostce
 

Otrzyma-
ne lub 
należne 
dywiden-
dy od 
jednostki 
za ostatni 
rok 
obrotowy
 

 
 

 
 

zysk 
(strata) z 
lat ubie-
głych  

zysk 
(strata) 
netto

 

 - zobowią-
zania 
długo-
terminowe

 - zobowią-
zania 
krótko-
terminowe

 

 - należ-
ności 
długo-
termi-
nowe

 - należ-
ności 
krótko-
termi-
nowe

1. Bankier.pl S.A. 384 5 673 0 2 927 (8 216) (7 236) (980) 406 0 297 232 0 232 791 2 000 0 0

2.
Computer 
Communication 
Systems S.A. 

3 317 2 526 0 319 472 0 429 13 056 144 12 713 12 480 3 046 9 434 16 373 35 036 0 0

3. Process4e S.A. 2 798 2 500 0 0 298 273 25 209 0 118 440 0 440 3 007 2 235 0 0

4. Travelplanet.pl 
S.A. 405 1 718 0 1 218 (2 531) (2 541) 10 592 0 554 312 0 312 998 1 610 0 0

5. JTT Computer 
S.A. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 0 0

6. Biprogeo S.A. (573) 2 013 0 304 (2 890) (2 622) (268) 761 0 738 37 0 37 188 1 293 0 0

7. S4e S.A. 2 401 4 100 (21) 0 (1 678) (1 764) 85 2 401 0 2 227 2 530 0 2 530 4 802 7 644 0 0

8. One2One sp. z o.o. 336 117 0 530 (311) (323) 11 451 0 433 242 0 242 786 2 762 0 0

9. GeoTechnologies 
Sp. z o.o. 181 100 0 0 81 0 81 132 0 131 136 0 136 136 1 537 0 0

10. Iplay.pl 
sp. z o.o. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 0,00 0,00
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NOTA 4O    

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE 
(STRUKTURA WALUTOWA)  2003 2002

a) w walucie polskiej  24 015 21 473

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)  0 0

b1. jednostka/waluta ... / ...    

tys. zł    

pozostałe waluty w tys. zł    

Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem  24 015 21 473

    

NOTA 4P

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WEDŁUG 
ZBYWALNOŚCI)  2003 2002

A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)  0 0

a) akcje (wartość bilansowa):    

 - korekty aktualizujące wartość (za okres)    

 - wartość na początek okresu    

 - wartość według cen nabycia    

b) obligacje (wartość bilansowa):    

 - korekty aktualizujące wartość (za okres)    

  - wartość na początek okresu    

 - wartość według cen nabycia    

c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):    

c1 ...    

 - korekty aktualizujące wartość (za okres)    

 - wartość na początek okresu    

 - wartość według cen nabycia    

B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)
 0 0

a) akcje (wartość bilansowa):    

 - korekty aktualizujące wartość (za okres)    

 - wartość na początek okresu    

 - wartość według cen nabycia    

b) obligacje (wartość bilansowa):    

 - korekty aktualizujące wartość (za okres)    

 - wartość na początek okresu    

 - wartość według cen nabycia    

c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):    

c1 ...    

 - korekty aktualizujące wartość (za okres)    

 - wartość na początek okresu    

 - wartość według cen nabycia    
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C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)  24 015 21 473
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a) akcje (wartość bilansowa):  24 015 21 473

 - korekty aktualizujące wartość (za okres)  2 542 (10 471)

 - wartość na początek okresu  21 473 31 944

 - wartość według cen nabycia  38 734 35 297

b) obligacje (wartość bilansowa):    

 - korekty aktualizujące wartość (za okres)    

 - wartość na początek okresu    

 - wartość według cen nabycia    

c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):    

c1 ...    

 - korekty aktualizujące wartość (za okres)    

 - wartość na początek okresu    

 - wartość według cen nabycia    

D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)    

a) udziały i akcje (wartość bilansowa):    

 - korekty aktualizujące wartość (za okres)    

 - wartość na początek okresu    

 - wartość według cen nabycia    

b) obligacje (wartość bilansowa):    

 - korekty aktualizujące wartość (za okres)    

 - wartość na początek okresu    

 - wartość według cen nabycia    

c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):    

c1 ...    

 - korekty aktualizujące wartość (za okres)    

 - wartość na początek okresu    

 - wartość według cen nabycia    

Wartość według cen nabycia, razem  38 734 35 297

Wartość na początek okresu, razem  21 473 31 944

Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem  2 542 (10 471)

Wartość bilansowa, razem  24 015 21 473

    

NOTA 4Q    

UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)  2003 2002

a) w walucie polskiej  588 2 390

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)    

b1. jednostka/waluta ... / ...    

tys. zł    

pozostałe waluty w tys. zł    

Udzielone pożyczki długoterminowe, razem  588 2 390

NOTA 4R    
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INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU)  2003 2002

Inne inwestycje długoterminowe, razem  0 0

    

NOTA 4S    

ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)  2003 2002

a) stan na początek okresu    

b) zwiększenia (z tytułu)    

c) zmniejszenia (z tytułu)    

d) stan na koniec okresu  0 0

    

NOTA 4T    

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)  2003 2002

a) w walucie polskiej    

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)  0 0

b1. jednostka/waluta ... / ...    

tys. zł    

pozostałe waluty w tys. zł    

Inne inwestycje długoterminowe, razem  0 0

    

NOTA 5A    

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO  2003 2002

1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:  0 95

a) odniesionych na wynik finansowy  0 95

b) odniesionych na kapitał własny    

c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy    

2. Zwiększenia  1 199 0

a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)   0

- powstanie różnic przejściowych    

b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)  1 199  

 - zwiększenie aktywa na podatek dochodowy  1 199  

c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)    

d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)    

e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)    

3. Zmniejszenia  0 95

a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)  0 95

 - różnice przejściowe  0 95

b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)    

c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)    

d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)    

e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)   
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4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:  1 199 0

a) odniesionych na wynik finansowy  1 199 0

b) odniesionych na kapitał własny  0 0

c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy  0 0

    

NOTA 5B    

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE  2003 2002

a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:    

  - koszty organizcji poniesione przy założeniu lub późniejszym rozszerzeniu spółki    

Inne rozliczenia międzyokresowe, razem  0 0

    

NOTA 6    

ZAPASY  2003 2002

a) materiały    

b) półprodukty i produkty w toku    

c) produkty gotowe    

d) towary    

e) zaliczki na dostawy    

Zapasy, razem  0 0

    

NOTA 7A   

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE  2003 2002

a) od jednostek powiązanych  52 11

- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:  52 11

    - do 12 miesięcy  52 11

    - powyżej 12 miesięcy    

 - inne   0

 - dochodzone na drodze sądowej    

b) należności od pozostałych jednostek  793 380

- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:  5 10

    - do 12 miesięcy  5 10

    - powyżej 12 miesięcy    

- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń  357 356

 - inne  431 14

 - dochodzone na drodze sądowej    

Należności krótkoterminowe netto, razem  845 391

c) odpisy aktualizujące wartość należności    

Należności krótkoterminowe brutto, razem  845 391
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NOTA 7B    

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH  2003 2002

a) z tytułu dostaw i usług, w tym:  52 11

 - od jednostek zależnych  49 6

 - od jednostek współzależnych    

 - od jednostek stowarzyszonych  3  

 - od znaczącego inwestora    

 - od jednostki dominującej   5

b) inne, w tym:   0

 - od jednostek zależnych    

 - od jednostek współzależnych    

 - od jednostek stowarzyszonych   0

 - od znaczącego inwestora    

 - od jednostki dominującej    

c) dochodzone na drodze sądowej, w tym:    

 - od jednostek zależnych    

 - od jednostek współzależnych    

 - od jednostek stowarzyszonych    

 - od znaczącego inwestora    

 - od jednostki dominującej    

Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem  52 11

d) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych    

Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem  52 11

    

NOTA 7C   

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH  2003 2002

Stan na początek okresu    

a) zwiększenia (z tytułu)  0 0

  -  utworzone rezerwy    

b) zmniejszenia (z tytułu)  0 0

  -  rozwiązanie rezerw    

-    

Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu  0 0
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NOTA 7D  

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)  2003 2002

a) w walucie polskiej  845 391

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)  0 0

b1. jednostka/waluta USD    

tys. zł    

b2. jednostka/waluta EUR    

tys. zł    

b3. jednostka/waluta ... / ...    

tys. zł    

pozostałe waluty w tys. zł    

Należności krótkoterminowe, razem  845 391

    

NOTA 7E   

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO 
OKRESIE SPŁATY:  2003 2002

a) do 1 miesiąca  47 3

b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy    

c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy   4

d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku    

e) powyżej 1 roku    

f) należności przeterminowane  10 13

Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)  57 20

g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług    

Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)  57 20

    

NOTA 7F    

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA 
NALEŻNOŚCI NIE SPŁACONE W OKRESIE:  2003 2002

a) do 1 miesiąca   1

b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy  10 5

c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy   7

d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku    

e) powyżej 1 roku    

Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)  10 13

f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane    

Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)  10 13
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NOTA 8    

KWOTA NALEŻNOŚCI SPORNYCH I PRZETERMINOWANYCH, W TYM NIE OBJĘTE REZERWAMI 
ORAZ NIE WYKAZANE JAKO " NALEŻNOŚCI DOCHODZONE NA DRODZE SĄDOWEJ"  2003 2002

1) należności sporne  objęte rezerwami ( z tytułu):  0 0

  -dostaw i usług    

2) należności sporne nie objęte rezerwami i nie wykazane jako należności dochodzone na drodze sądowej ( z tytułu)  0 0

3) należności przeterminowane  10 13

4) należności przeterminowane nie objęte rezerwą  10 13

    

NOTA 9A    

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE  2003 2002

a) w jednostkach zależnych  238 1 112

 - udziały lub akcje    

 - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach    

 - dłużne papiery wartościowe    

 - inne papiery wartościowe (wg rodzaju)    

 - udzielone pożyczki  238 1 112

 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)    

b) w jednostkach współzależnych  0 0

 - udziały lub akcje    

 - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach    

 - dłużne papiery wartościowe    

 - inne papiery wartościowe (wg rodzaju)    

 - udzielone pożyczki    

 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)    

c) w jednostkach stowarzyszonych  0 0

 - udziały lub akcje    

 - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach    

 - dłużne papiery wartościowe    

 - inne papiery wartościowe (wg rodzaju)    

 - udzielone pożyczki   0

 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)    

d) w znaczącym inwestorze  0 0

 - udziały lub akcje    

 - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach    

 - dłużne papiery wartościowe    

 - inne papiery wartościowe (wg rodzaju)    

 - udzielone pożyczki    

 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)    

e) w jednostce dominującej  558 2 222

 - udziały lub akcje    

 - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach    

 - dłużne papiery wartościowe    
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 - inne papiery wartościowe (wg rodzaju)    

 -    

 - udzielone pożyczki  558 2 222

 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)    

f) w pozostałych jednostkach  21 188

 - udziały lub akcje    

 - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach    

 - dłużne papiery wartościowe    

 - inne papiery wartościowe (wg rodzaju)   0

 - udzielone pożyczki  21 188

 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)    

g) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne  2 255 2 543

 - środki pieniężne w kasie i na rachunkach  2 255 2 543

 - inne środki pieniężne    

 - inne aktywa pieniężne    

Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem  3 072 6 065

  

NOTA 9B  

PAPIERY  WARTOŚCIOWE,  UDZIAŁY  I  INNE  KRÓTKOTERMINOWE  AKTYWA  FINANSOWE 
(STRUKTURA WALUTOWA)  2003 2002

a) w walucie polskiej  0 0

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)  0 0

b1. Jednostka/waluta ... / ...    

tys. zł    

b2. Jednostka/waluta ... / ...    

tys. zł    

b3. Jednostka/waluta ... / ...    

tys. zł    

pozostałe waluty w tys. zł    

Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem  0 0

 

NOTA 9C  

PAPIERY  WARTOŚCIOWE,  UDZIAŁY  I  INNE  KRÓTKOTERMINOWE  AKTYWA  FINANSOWE 
(WEDŁUG ZBYWALNOŚCI)  2003 2002

A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)  0 0

a) akcje (wartość bilansowa):  0 0

 - wartość godziwa    

 - wartość rynkowa    

 - wartość według cen nabycia    

b) obligacje (wartość bilansowa):  0 0

 - wartość godziwa    

 - wartość rynkowa    

- wartość według cen nabycia    
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c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):  0 0

c1 ...    

 - wartość godziwa    

 - wartość rynkowa    

 - wartość według cen nabycia    

B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)  0 0

a) akcje (wartość bilansowa):  0 0

 - wartość godziwa    

 - wartość rynkowa    

 - wartość według cen nabycia    

b) obligacje (wartość bilansowa):  0 0

 - wartość godziwa    

 - wartość rynkowa    

 - wartość według cen nabycia    

c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):  0 0

c1 ...    

 - wartość godziwa    

 - wartość rynkowa    

 - wartość według cen nabycia    

C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)  0 0

a) akcje (wartość bilansowa):  0 0

 - wartość godziwa    

 - wartość rynkowa    

 - wartość według cen nabycia    

b) obligacje (wartość bilansowa):  0 0

 - wartość godziwa    

 - wartość rynkowa    

 - wartość według cen nabycia    

c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):  0 0

c1 ...    

 - wartość godziwa    

 - wartość rynkowa    

 - wartość według cen nabycia    

D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)  0 0

a) udziały i akcje (wartość bilansowa):  0 0

 - wartość godziwa    

 - wartość rynkowa    

 - wartość według cen nabycia    

b) obligacje (wartość bilansowa):  0 0

 - wartość godziwa   0

 - wartość rynkowa   0

- wartość według cen nabycia   0
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c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):  0 0
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c1 ...    

 - wartość godziwa    

 - wartość rynkowa    

 - wartość według cen nabycia    

Wartość według cen nabycia, razem  0 0

Wartość na początek okresu, razem  0 0

Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem    

Wartość bilansowa, razem  0 0

 

NOTA 9D  

UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)  2003 2002

a) w walucie polskiej  817 3 522

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)  0 0

b1. jednostka/waluta ... / ...    

tys. zł    

pozostałe waluty w tys. zł    

Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem  817 3 522

    

NOTA 9E    

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)  2003 2002

a) w walucie polskiej  2 255 2 543

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)    

b1. jednostka/waluta EUR    

tys. zł    

b1. jednostka/waluta USD    

tys. zł    

pozostałe waluty w tys. zł    

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem  2 255 2 543

    

NOTA 9F    

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU)  2003 2002

Inne inwestycje krótkoterminowe, razem    

    

NOTA 9G    

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)  2003 2002

a) w walucie polskiej    

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)  0 0

b1. jednostka/waluta ... / ...    

tys. zł    

pozostałe waluty w tys. zł    

Inne inwestycje krótkoterminowe, razem  0 0

NOTA 10  
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KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA OKRESOWE  2003 2002

a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:  9 4

   - opłata licencyjna   0

   - koszty audytu przedinwetycyjnego    

   - inne  9 4

b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:    

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem  9 4

    

NOTA 11    

ODPISY AKTUALIZUJĄCE - FORMULARZ TEKSTOWY    

    

Jeżeli łączna kwota odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości ujętych / odwróconych jest istotna należy 
ujawnić:    

a) główne składniki lub grupy składników aktywów, do których odnosiły się odpisy lub ich odwrócenie,    

b) główne zdarzenia i okoliczności, które doprowadziły do dokonania lub odwrócenia odpisów,    

c) dla każdej z wyodrębnionych grup składników aktywów: kwotę dokonanych odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał 
własny lub kwotę odwrócenia odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny 

NOTA 12         
KAPITAŁ 
ZAKŁADO
WY 
(STRUKTU
RA)        

Seria / 
emisja Rodzaj akcji

Rodzaj 
uprzywilejowania 

akcji

Rodzaj 
ograniczenia 

praw do 
akcji

Liczba 
akcji

Wartość 
serii / emisji 
wg wartości 
nominalnej

Sposób 
pokrycia 
kapitału

Data 
rejestracji

Prawo do dywidendy 
(od daty)

A Zwykła na 
okaziciela Brak Brak 100 000 100 Gotówka 21.07.1999 od 21 lipca 1999

B Zwykła na 
okaziciela Brak Brak 19 500 000 19 500 Aport 16.11.1999 od 1 stycznia 2000

C Zwykła na 
okaziciela Brak Brak 12 500 000 12 500 Gotówka 16.11.1999 od 1 stycznia 2000

D Zwykła na 
okaziciela Brak Brak 500 000 500 Gotówka 28.04.2000 od 1 stycznia 2000

E Zwykła na 
okaziciela Brak Brak 5 200 000 5 200 Gotówka 29.12.2000 od 1 stycznia 2000

Liczba akcji, 
razem    37 800 000     
Kapitał 
zakładowy, 
razem   

 
 37 800   

Wartość nominalna jednej akcji = 1 zł        

NOTA 13A     

AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE     
Liczba Wartość wg cen nabycia Wartość bilansowa Cel nabycia Przeznaczenie

     
 

   
 

NOTA 13B     
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AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH   
Nazwa (firma) jednostki, siedziba Liczba Wartość wg cen nabycia Wartość bilansowa

Process4e S.A. ul. Postępu 15, Warszawa 1 000 000 1 1 000 
     
     
     
     
     

     

NOTA 14    
KAPITAŁ ZAPASOWY  2003 2002

a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej  22 050 22 050
b) utworzony ustawowo    

c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość    
d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników    
e) inny (wg rodzaju)    

Kapitał zapasowy, razem  22 050 22 050

NOTA 15    
KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY  2003 2002

a) z tytułu aktualizacji środków trwałych    
b) z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym    
 - z wyceny instrumentów zabezpieczających    
c) z tytułu podatku odroczonego    
d) różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych    
e) inny (wg rodzaju)    
 -    

Kapitał z aktualizacji wyceny, razem  0 0

    

NOTA 16    
POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WG CELU PRZEZNACZENIA)  2003 2002

a) kapitał rezerwowy    
b) kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny    
    

Pozostałe kapitały rezerwowe, razem  0 0

    

NOTA 17    
ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU)  2003 2002

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem    
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NOTA 18A    

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO  2003 2002
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:  160 199
a) odniesionej na wynik finansowy  160 199
- odsetki od pożyczek  160 166
- wycena krótkoterminowych papirów wartościowych  0 33
b) odniesionej na kapitał własny    
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy    
2. Zwiększenia  149 160

a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)  149 160

- odsetki od pożyczek  149 160
- wycena krótkoterminowych papirów wartościowych    

b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)    

c)  odniesione na wartość  firmy lub ujemną wartość firmy w związku z  dodatnimi  różnicami przejściowymi  
(z tytułu)    

3. Zmniejszenia  199 199

a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)  199 199

- odsetki od pożyczek  199 166
- wycena krótkoterminowych papirów wartościowych  0 33
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)    

c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z 
tytułu)    

4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem  110 160

a) odniesionej na wynik finansowy  110 160
- odsetki od pożyczek  110 160
- wycena krótkoterminowych papirów wartościowych  0 0
b) odniesionej na kapitał własny  0 0
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy  0 0

    

NOTA 18B    

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I 
PODOBNE (WG TYTUŁÓW)  2003 2002

a) stan na początek okresu    
b) zwiększenia (z tytułu)    
c) wykorzystanie (z tytułu)    
d) rozwiązanie (z tytułu)    
e) stan na koniec okresu  0 0

    

NOTA 18C    

ZMIANA  STANU  KRÓTKOTERMINOWEJ  REZERWY  NA  ŚWIADCZENIA  EMERYTALNE  I 
PODOBNE (WG TYTUŁÓW)  2003 2002

a) stan na początek okresu    
b) zwiększenia (z tytułu)    
c) wykorzystanie (z tytułu)    
d) rozwiązanie (z tytułu)    
e) stan na koniec okresu  0 0
    

NOTA 18D    
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ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)  2003 2002

a) stan na początek okresu    
b) zwiększenia (z tytułu)  25 532
- rezerwa na odsetki od planu opcji  25 532
c) wykorzystanie (z tytułu)    
d) rozwiązanie (z tytułu)  0 532
- rezerwa na odsetki od planu opcji  0  
e) stan na koniec okresu  25 0
    

NOTA 18E    

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)  2003 2002

a) stan na początek okresu  874 469
    - Rezerwa na przewidywane zobowiązania  6 469
    - Rezerwa na przewidywane straty  868  
b) zwiększenia (z tytułu)  0 944
    - Rezerwa na przewidywane zobowiązania  0 76
    - Rezerwa na przewidywane straty  0 868
c) wykorzystanie (z tytułu)  868 409
- zapłata zobowiązań  0 409
- przewidywana strata  868  
d) rozwiązanie (z tytułu)  0 130
- niewykorzystanie rezerwy  0 130
e) stan na koniec okresu  6 874
-    

    
NOTA 19A    

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE  2003 2002
a) wobec jednostek zależnych  0 0
 - kredyty i pożyczki    
 - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych    
 - inne zobowiązania finansowe, w tym:    
 - umowy leasingu finansowego    
 - inne (wg rodzaju)    
b) wobec jednostek współzależnych  0 0
 - kredyty i pożyczki    
 - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych    
 - inne zobowiązania finansowe, w tym:    
 - umowy leasingu finansowego    
 - inne (wg rodzaju)    
c) wobec jednostek stowarzyszonych  0 0
 - kredyty i pożyczki    
 - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych    
 - inne zobowiązania finansowe, w tym:    
 - umowy leasingu finansowego    
 - inne (wg rodzaju)    
d) wobec znaczącego inwestora  0 0

 - kredyty i pożyczki    
 - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych    
 - inne zobowiązania finansowe, w tym:    
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 - umowy leasingu finansowego    
 - inne (wg rodzaju)    
e) wobec jednostki dominującej  0 0
 - kredyty i pożyczki    
 - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych    
 - inne zobowiązania finansowe, w tym:    
 - umowy leasingu finansowego    
 - inne (wg rodzaju)    
f) wobec pozostałych jednostek  0 0
 - kredyty i pożyczki    
 - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych    
 - inne zobowiązania finansowe, w tym:    
 - umowy leasingu finansowego    
 - inne (wg rodzaju)    

Zobowiązania długoterminowe, razem  0 0

    
NOTA 19B    

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE,  O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE 
SPŁATY  2003 2002

a) powyżej 1 roku do 3 lat    
b) powyżej 3 do 5 lat    
c) powyżej 5 lat    

Zobowiązania długoterminowe, razem  0 0

    
NOTA 19C    

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)  2003 2002
a) w walucie polskiej    
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)  0 0
b1. Jednostka/waluta ... / ...    
tys. zł    
pozostałe waluty w tys. zł    

Zobowiązania długoterminowe, razem  0 0

NOTA 20A    

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE  2003 2002
a) wobec jednostek zależnych  182 0
 - kredyty i pożyczki, w tym:    
    - długoterminowe w okresie spłaty    
 - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych    
 - z tytułu dywidend    
 - inne zobowiązania finansowe, w tym:  178 0
    - zobowiązanie z tytułu nabycia akcji  178 0
 - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:  4 0
    - do 12 miesięcy   0
    - powyżej 12 miesięcy  4  

 - zaliczki otrzymane na dostawy    
 - zobowiązania wekslowe    
 - inne (wg rodzaju)    
       - z tytułu udziałów    
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b) wobec jednostek współzależnych  0 0
 - kredyty i pożyczki, w tym:    
    - długoterminowe w okresie spłaty    
 - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych    
 - z tytułu dywidend    
 - inne zobowiązania finansowe, w tym:    
 -    
 - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:  0 0
    - do 12 miesięcy    
    - powyżej 12 miesięcy    
 - zaliczki otrzymane na dostawy    
 - zobowiązania wekslowe    
 - inne (wg rodzaju)    
c) wobec jednostek stowarzyszonych  0 0
 - kredyty i pożyczki, w tym:    
    - długoterminowe w okresie spłaty    
 - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych    
 - z tytułu dywidend    
 - inne zobowiązania finansowe, w tym:    
 - zobowiązanie z tytułu opłacenia kapitału    
 - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:  0 0
    - do 12 miesięcy    
    - powyżej 12 miesięcy    
 - zaliczki otrzymane na dostawy    
 - zobowiązania wekslowe    
 - inne (wg rodzaju)    
d) wobec znaczącego inwestora  0 0
 - kredyty i pożyczki, w tym:    
    - długoterminowe w okresie spłaty    
 - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych    
 - z tytułu dywidend    
 - inne zobowiązania finansowe, w tym:    
 - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:  0 0
    - do 12 miesięcy    
    - powyżej 12 miesięcy    
 - zaliczki otrzymane na dostawy    
 - zobowiązania wekslowe    
 - inne (wg rodzaju)    
e) wobec jednostki dominującej  0 180
 - kredyty i pożyczki, w tym:    
    - długoterminowe w okresie spłaty    
 - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych    
 - z tytułu dywidend    
 - inne zobowiązania finansowe, w tym:  0 180
 - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:  0 0

    - do 12 miesięcy    
    - powyżej 12 miesięcy    
 - zaliczki otrzymane na dostawy    
 - zobowiązania wekslowe    
 - inne (wg rodzaju)    
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f) wobec pozostałych jednostek  121 390
 - kredyty i pożyczki, w tym:    
    - długoterminowe w okresie spłaty    
 - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych    
 - z tytułu dywidend    
 - inne zobowiązania finansowe, w tym:  10 306
    - zobowiązanie  z tytułu nabycia akcji   306
    - zobowiązanie z tytułu niewypłaconych pożyczek  10  
 - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:  104 74
    - do 12 miesięcy  104 74
    - powyżej 12 miesięcy    
 - zaliczki otrzymane na dostawy    
 - zobowiązania wekslowe    
 - inne (wg rodzaju)  7 10
      - z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych  7 10
      - z tytułu wynagrodzeń    
      - inne    
g) fundusze specjalne (wg tytułów)    

Zobowiązania krótkoterminowe, razem  303 570

    
NOTA 20B    

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)  2003 2002
a) w walucie polskiej  303 570
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)    
b1. Jednostka/waluta USD    
tys. zł    
b2. Jednostka/walutaEUR    
tys. zł    
pozostałe waluty w tys. zł    

Zobowiązania krótkoterminowe, razem  303 570

    
NOTA 21A    

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY  2003 2002
Stan na początek okresu    
a) zwiększenia (z tytułu)    
b) zmniejszenia (z tytułu)    

Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu  0 0

    
NOTA 21B

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE  2003 2002
a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów  0 0
 - długoterminowe (wg tytułów)  0 0
      - nadwyżka aportu nad wartościa księgową    

      - odsetki od kredytu - naliczone    
 - krótkoterminowe (wg tytułów)  0 0
       - rezerwa urlopowa    
       - rezerwa na badanie bilansu   0
       - dostawy niefakturowane   0
       - inne    
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b) rozliczenia międzyokresowe przychodów  0 0
 - długoterminowe (wg tytułów)    
 - krótkoterminowe (wg tytułów)    
       - nierozpoznane zyski z transakcji kapitałowych    

Inne rozliczenia międzyokresowe, razem  0 0

    
NOTA 22    

WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA 1 AKCJĘ  - FORMULARZ TEKSTOWY    

Należy  przedstawić  dodatkowe  dane  objaśniające  sposób  obliczenia  wartości  księgowej  na  jedną  akcję  oraz 
rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję

 

  

    

NOTA 23A    

NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)  2003 2002

a) otrzymanych gwarancji i poręczeń, w tym:  0 0
 - od jednostek zależnych    
 - od jednostek współzależnych    
 - od jednostek stowarzyszonych    
 - od znaczącego inwestora    
 - od jednostki dominującej    
b) pozostałe (z tytułu)  0 0
 - inwestycyjne  0 0
    - w tym: od jednostek zależnych    
    - w tym: od jednostek współzależnych    
    - w tym: od jednostek stowarzyszonych    
    - w tym: od znaczącego inwestora    
    - w tym: od jednostki dominującej    
 -  0 0
    - w tym: od jednostek zależnych    
    - w tym: od jednostek współzależnych    
    - w tym: od jednostek stowarzyszonych    
    - w tym: od znaczącego inwestora    
    - w tym: od jednostki dominującej    
 -    

Należności warunkowe od jednostek powiązanych, razem  0 0

    
NOTA 23B    

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE DO JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)  2003 2002

a) udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:  1 000 0
 - na rzecz jednostek zależnych  1 000  
 - na rzecz jednostek współzależnych    
 - na rzecz jednostek stowarzyszonych    
 - na rzecz znaczącego inwestora    
 - na rzecz jednostki dominującej    
b) pozostałe (z tytułu)  0 0
 - inwestycyjne  0 0
    - w tym: na rzecz jednostek zależnych    
    - w tym: na rzecz jednostek współzależnych    
    - w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych    
    - w tym: na rzecz znaczącego inwestora    
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    - w tym: na rzecz jednostki dominującej    
 -  0 0
    - w tym: na rzecz jednostek zależnych    
    - w tym: na rzecz jednostek współzależnych    
    - w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych    
    - w tym: na rzecz znaczącego inwestora    
    - w tym: na rzecz jednostki dominującej    
 -    

Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych, razem  1 000 0
 

 

  

Noty objaśniające do rachunku zysków i strat    
    

NOTA 24A    

PRZYCHODY  NETTO  ZE  SPRZEDAŻY  PRODUKTÓW  (STRUKTURA RZECZOWA -  RODZAJE 
DZIAŁALNOŚCI)  2003 2002

 - usługi doradcze  312 25
       - w tym: od jednostek powiązanych  312 25
 - wyroby    
       - w tym: od jednostek powiązanych    
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem  312 25

- w tym: od jednostek powiązanych  312 25

    
NOTA 24B    

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)  2003 2002

a) kraj  312 25
 - usługi  312 25
    - w tym:  od jednostek powiązanych  312 25
 - wyroby    
    - w tym:  od jednostek powiązanych    
b) eksport  0 0
 - usługi    
    - w tym:  od jednostek powiązanych    
 - wyroby    
    - w tym:  od jednostek powiązanych    
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem  312 25

- w tym: od jednostek powiązanych  312 25

NOTA 25A    

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - 
RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)  2003 2002

Przychody ze sprzedaży towarów    
    - w tym: od jednostek powiązanych    
Przychody ze sprzedaży materiałów    
    - w tym: od jednostek powiązanych    
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem  0 0

- w tym: od jednostek powiązanych  0 0
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NOTA 25B    

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW 
(STRUKTURA TERYTORIALNA)  2003 2002

a) kraj  0 0
- w tym: od jednostek powiązanych  0 0
Przychody ze sprzedaży towarów    
    - w tym: od jednostek powiązanych    
Przychody ze sprzedaży materiałów    
    - w tym: od jednostek powiązanych    
b) eksport  0 0
- w tym: od jednostek powiązanych  0 0
Przychody ze sprzedaży towarów    
    - w tym: od jednostek powiązanych    
Przychody ze sprzedaży materiałów    
    - w tym: od jednostek powiązanych    
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem  0 0

- w tym: od jednostek powiązanych    

    

NOTA 26    

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU  2003 2002
a) amortyzacja  66 53
b) zużycie materiałów i energii  42 42
c) usługi obce  638 1 322
d) podatki i opłaty  39 228
e) wynagrodzenia  334 520
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia  16 37
g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)  57 92
Koszty według rodzaju, razem  1 192 2 294
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych   (16)
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)    
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)    
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)  (1 171) (2 278)
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów  21 0
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NOTA 27   

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE  2003 2002
a) rozwiązane rezerwy (z tytułu)  0 168
  - na zobowiąznia   168
b) pozostałe, w tym:  28 228
    - inne  28 228

Inne przychody operacyjne, razem  28 396

    
NOTA 28    

INNE KOSZTY OPERACYJNE  2003 2002
a) utworzone rezerwy (z tytułu)  0 83
  - na zobowiązania   83
b) pozostałe, w tym:  25 237
  - inne  25 237

Inne koszty operacyjne, razem  25 320

    
NOTA 29A    

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH  2003 2002

a) od jednostek powiązanych, w tym:  0 0
 - od jednostek zależnych    
 - od jednostek współzależnych    
 - od jednostek stowarzyszonych    
 - od znaczącego inwestora    
 - od jednostki dominującej    
b) od pozostałych jednostek    

Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem  0 0

    
NOTA 29B    

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK  2003 2002
a) z tytułu udzielonych pożyczek  418 1 142
- od jednostek powiązanych, w tym:  407 1 046
   - od jednostek zależnych  262 843
   - od jednostek współzależnych    
   - od jednostek stowarzyszonych  74 57
   - od znaczącego inwestora    
   - od jednostki dominującej  71 146
 - od pozostałych jednostek  11 96
b) pozostałe odsetki  73 487
- od jednostek powiązanych, w tym:  0 0
   - od jednostek zależnych    
   - od jednostek współzależnych    
   - od jednostek stowarzyszonych    
   - od znaczącego inwestora    
   - od jednostki dominującej    
 - od pozostałych jednostek  73 487

Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem  491 1 629

    
NOTA 29C    
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INNE PRZYCHODY FINANSOWE  2003 2002
a) dodatnie różnice kursowe  0 81
 - zrealizowane   81
 - niezrealizowane    
b) rozwiązanie rezerwy (z tytułu)    
  - aktualizacja wartości inwestycji    
c) pozostałe, w tym:  1 41

Inne przychody finansowe, razem  1 122

    
NOTA 30A    

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK  2003 2002
a) od kredytów i pożyczek  0 0
- dla jednostek powiązanych, w tym:  0 0
 - dla jednostek zależnych    
 - dla jednostek współzależnych    
 - dla jednostek stowarzyszonych    
 - dla znaczącego inwestora    
 - dla jednostki dominującej    
 - dla innych jednostek    
b) pozostałe odsetki  0 1
- dla jednostek powiązanych, w tym:    
 - dla jednostek zależnych    
 - dla jednostek współzależnych    
 - dla jednostek stowarzyszonych    
 - dla znaczącego inwestora    
 - dla jednostki dominującej    
 - dla innych jednostek  0 1

Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem  0 1

    
NOTA 30B   

INNE KOSZTY FINANSOWE  2003 2002
a) ujemne różnice kursowe, w tym:  0 0
 - zrealizowane  0  
 - niezrealizowane    
b) utworzone rezerwy (z tytułu)    
-    
c) pozostałe, w tym:  76 971
  - inne  76 103
  - rezerwa na wykup akcji własnych   868

Inne koszty finansowe, razem  76 971
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NOTA 31    

ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI UDZIAŁÓW JEDNOSTEK 
PODPORZĄDKOWANYCH - FORMULARZ TEKSTOWY  

  

Jeżeli  emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego należy przedstawić informacje o wyniku na sprzedaży całości lub części 
udziałów (akcji)  w poszczególnych jednostkach zależnych, współzależnych  i stowarzyszonych, sposobie rozliczeń 

 

    

NOTA 32    

ZYSKI NADZWYCZAJNE  2003 2002
a) losowe    
b) pozostałe (wg tytułów)    

Zyski nadzwyczajne, razem  0 0

    
NOTA 33    

STRATY NADZWYCZAJNE  2003 2002
a) losowe    
b) pozostałe (wg tytułów)    

Straty nadzwyczajne, razem  0 0

    

NOTA 34A   

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY  2003 2002
1. Zysk (strata) brutto  (352) (22 760)
2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów)  (459) 16 687
  - aktualizacja inwestycji  (188) 15 746
  - inne  (271) 941
3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym  (811) (6 073)
4. Podatek dochodowy według stawki 19 %    
5. Zwiększania, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku    

6. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym:  0 0

- wykazany w rachunku zysków i strat  0 0
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny    

- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy    

    
NOTA 34B    

PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY, WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT  2003 2002

 - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych  50 57

 - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych  0 0

 -  zmniejszenie  (zwiększenie)  z  tytułu  poprzednio  nieujętej  straty  podatkowej,  ulgi  podatkowej  lub  różnicy 
przejściowej poprzedniego okresu  

0 0

 - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku 
możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy  

1 200 0

 - inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów)  0 0

Podatek dochodowy odroczony, razem  1 250 57
 

 
  

NOTA 34C    
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ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO  2003 2002
 - ujętego w kapitale własnym    
 - ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy    

    
NOTA 34D    

PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY  2003 2002

 - działalności zaniechanej    
 - wyniku na operacjach nadzwyczajnych    

    
NOTA 35   

POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:  2003 2002

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem  0  

    
NOTA 36    

UDZIAŁ  W  ZYSKACH  (  STRATACH)  NETTO  JEDNOSTEK  PODPORZĄDKOWANYCH 
WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:  2003 2002

 - odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych    
 - odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych    
 - odpis różnicy w wycenie aktywów netto    

NOTA 37  
  

PODZIAŁ ZYSKU - FORMULARZ TEKSTOWY    

Należy przedstawić sposób podziału zysku lub pokrycia straty za prezentowane lata obrotowe, a w przypadku niezakończonego roku obrotowego - 
propozycję podziału zysku lub pokrycia straty, ujawniając, odpowiednie dla ustalenia wielkości zysku lub straty
 

 
 

    
NOTA 38    

ZYSK NA 1 AKCJĘ - FORMULARZ TEKSTOWY    

Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia zysku (straty) na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionego zysku (straty) na jedną 
akcję zwykłą z uwzględnieniem podziału na wszystkie rodzaje akcji zwykłych, które różnią się między sobą 
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NOTA 42 
PODZIAŁ DZIAŁALNOŚCI MCI W RACHUNKU PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 

Przez  środki  pieniężne  rozumie  się  pieniądze  (banknoty  i  monety)  oraz  jednostki  pieniężne (rozrachunkowe)  krajowe i  zagraniczne,  tak  
w gotówce, jak i na rachunku bankowym lub w formie lokaty pieniężnej, czeki i weksle obce, jeżeli są one płatne w ciągu 3 miesięcy od daty ich 
wystawienia.
Kryteria podziału działalności MCI na działalność operacyjną, inwestycyjną oraz finansową przedstawiono poniżej:
a) Do działalności  operacyjnej  zalicza  się  transakcje  i  zdarzenia  związane z  działalnością  podstawową,  nie  wymienione w działalności 

finansowej i inwestycyjnej, to jest spłaty zobowiązań, wpłaty gotówki w związku ze sprzedażą usług i spłat należności ze sprzedaży.
b) Do działalności inwestycyjnej zalicza się głównie wpływy i wydatki związane z zakupem lub sprzedażą składników majątku trwałego oraz 

nabyciem lub sprzedażą akcji i udziałów oraz papierów wartościowych, co jest podstawową działalnością MCI.
c) Do działalności  finansowej  zalicza  się  głównie  pozyskiwanie  kapitału  własnego  i  kapitałów obcych  oraz  jego  zwrot  i  obsługę  oraz 

pozyskiwanie finansowania w drodze emisji obligacji.

NOTA 43 
PRZYCZYNY  WYSTĘPOWANIA  RÓŻNIC  POMIĘDZY  BILANSOWYMI  ZMIANAMI  NIEKTÓRYCH  POZYCJI  ORAZ 
ZMIANAMI WYNIKAJĄCYMI Z RACHUNKU PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 

Okres
od 01.01.2003

 do 31.12.2003
Należności

- Bilansowa zmiana stanu należności długoterminowych i krótkoterminowych netto (807)
- Zmiana stanu należności z tytułu sprzedaży akcji własnych 448
- Zmiana stanu należności z tytułu sprzedaży akcji spółki zależnej 155
- Zmiana stanu należności w rachunku przepływów pieniężnych (204)

Zobowiązania
- Bilansowa zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (268)
- Zmiana stanu zobowiązań inwestycyjnych 73
- Zmiana stanu zobowiązań z  tytułu wypłaconych pożyczek 160
- Zmiana stanu zobowiązań w rachunku przepływów pieniężnych (35)

Powodem różnic  pomiędzy zmianami  bilansowymi niektórych pozycji  a  zmianami wykazanymi  w rachunku przepływów pieniężnych jest 
dostosowanie rachunku przepływów pieniężnych do wymogów Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.  a w szczególności na 
wykazaniu w rachunku przepływów pieniężnych przepływów szczegółowych, które są zawarte w zagregowanych zmianach bilansowych.

Dodatkowe noty objaśniające 

Zgodnie z art.363 par.2 pkt 1 KSH zarząd MCI Management SA uzasadnia nabycie, w trakcie roku obrotowego, akcji MCI Management SA 
przez spółkę zależną Process4e SA.
Przedmiotem transakcji było 1.000.000 akcji MCI Management S.A. w cenie 1 zł za jedną akcje. Sprzedającym był Czechowicz Ventures  
Sp. z o.o. – znaczący inwestor MCI Management S.A. zaś kupującym Process4e S.A. - spółka zależna od MCI Management S.A. Przedmiotowe 
akcje stanowią 2,64% kapitału zakładowego MCI Management S.A. i dają prawo do 2,64% głosów na WZA Spółki. 
Process4e  S.A.  na  bazie  zakupionych  akcji  MCI  Management  S.A.  stworzy  program opcji  menedżerskich  dla  członków RN oraz  kadry 
zarządzającej MCI Management S.A. MCI Management S.A. gwarantuje odkupienie własnych akcji w przypadku niepowodzenia programu 
opcji. 
Niniejszym MCI Management SA przekazuje do publicznej wiadomości w raporcie rocznym oświadczenie o dalszym stosowaniu zasad ładu 
korporacyjnego, w zakresie przyjętym przez WZA MCI Management SA w dniu 10 czerwca 2003 r.

NOTA 44 
TRANSAKCJE ZE STRONAMI POWIĄZANYMI

W dniu 17 czerwca 2003 r. MCI Management S.A. dokonała sprzedaży poza rynkiem regulowanym 1.400.000 akcji własnych, zwykłych, na 
okaziciela serii E. Sprzedaż akcji została dokonana na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie z dnia 20 maja 
2003 r. (znak DSPN/416/10/03). Kupującymi są następujący członkowie kadry menedżerskiej MCI Management S.A. i spółek portfelowych 
MCI Management S.A.: 

Tomasz Czechowicz - Prezes Zarządu MCI Management S.A. w ilości 862.300 szt akcji
Tomasz Czuczos – prokurent MCI Management S.A. w ilości 45.000 szt akcji
Andrzej Jasieniecki – analityk inwestycyjny MCI Management S.A. w ilości 45.000 szt akcji
Dorota Stahl – główna księgowa MCI Management S.A. w ilości 30.900 szt akcji
Ulrich Kottmann - Prezes Zarządu Process4e S.A. w ilości 92.600 szt akcji
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Roman Pudełko - Prezes Zarządu S4e S.A. w ilości 46.300 szt akcji
Marek Liwski - Prezes Zarządu CCS S.A. w ilości 30.900 szt akcji 
Grzegorz Piecek - Wiceprezes Zarządu CCS S.A. w ilości 30.900 szt akcji
Piotr Multan – Prezes Zarządu Travelplanet.pl S.A. ilości 92.600 szt akcji
Tomasz Długiewicz - Prezes Zarządu One 2 One Sp. z o.o. w ilości 46.300 szt akcji
Piotr Długiewicz - Wiceprezes Zarządu One 2 One Sp. z o.o. w ilości 46.300 szt akcji
Jarosław Żabko - Wiceprezes Zarządu One 2 One Sp. z o.o. w ilości 30.900 szt akcji
Cena  zbycia  akcji  określona  została  na  poziomie  średniej  arytmetycznej  notowań  giełdowych  w  okresie  trzech  miesięcy  kalendarzowych 
poprzedzających miesiąc, w którym została wydana decyzja Komisji Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie, pomniejszona o 10 %. 
Płatność za zakupione akcje zostanie uregulowana w dwóch równych ratach: pierwsza po pół roku od dnia sprzedaży, zaś druga po roku. Łączna 
wartość zbytych akcji wyniosła 448.000 zł. 

W dniu  30  października  2003  r.  została  dokonana  transakcja  pakietowa na  akcjach  MCI  Management  S.A.  Przedmiotem transakcji  było 
1.000.000 akcji MCI Management S.A. w cenie 1 zł za jedną akcje. Sprzedającym był Czechowicz Ventures Sp. z o.o. – znaczący inwestor MCI 
Management S.A. zaś kupującym Process4e S.A. - spółka zależna od MCI Management S.A. Przedmiotowe akcje stanowią 2,64% kapitału 
zakładowego MCI Management S.A. i dają prawo do 2,64%głosów na WZA Spółki. 
Czechowicz Ventures Sp. z o.o. uzyskane środki pieniężne z transakcji przekazała na spłatę pożyczki do MCI Management S.A. 
Process4e S.A. na bazie zakupionych akcji MCI Management S.A. stworzy program opcji menedżerskich dla MCI Management S.A. zgodnie 
z art. 362 § 1 pkt. 2. MCI Management S.A. gwarantuje odkupienie własnych akcji w przypadku niepowodzenia programu opcji. 

NOTA 45
STRUKTURA ZATRUDNIENIA MCI (PRZECIĘTNIE)

Okres  od 01.01.2003  do  31.12.2003 Okres od 01.01.2002  do 31.12.2002
Pracownicy bezpośrednio produkcyjni - -
Pracownicy pośrednio produkcyjni - -
Pozostali 6 6
Stanowiska nie robotnicze - -
Razem 6 6

NOTA 46
WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW ZARZĄDU I ORGANÓW NADZORCZYCH 

Okres  od 01.01.2003  do  31.12.2003 Okres od 01.01.2002  do 31.12.2002
Zarząd 358 588
Rada Nadzorcza 7 29
Razem 365 617

Wynagrodzenie Zarządu obejmuje wszelkie płatności na rzecz Tomasza Czechowicza i Czechowicz Ventures.

NOTA 47
INFORMACJE  O  WARTOŚCI  ZALICZEK,  KREDYTÓW,  POŻYCZEK  I  GWARANCJI,  Z  PODANIEM  WARUNKÓW 
OPROCENTOWANIA  I  SPŁATY  TYCH  KWOT,  UDZIELONYCH  OSOBOM  ZARZĄDZAJĄCYM  I  NADZORUJĄCYM 
EMITENTA  ORAZ  ODDZIELNIE  W  PRZEDSIĘBIORSTWACH  JEDNOSTEK  OD  NIEGO  ZALEŻNYCH  I  Z  NIM 
STOWARZYSZONYCH (DLA KAŻDEJ GRUPY OSOBNO)
Pozycje nie występują.

NOTA 48 
ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE I INWESTYCYJNE,UDZIELONE GWARANCJE, PORĘCZENIA I WYSTAWIONE WEKSLE
MCI poręczyło weksel osoby, która przejęła od spółki leasing operacyjny samochodu Volvo w VB Leasing Polska na kwotę 29 tyś. EUR. 
MCI gwarantuje cenę odkupienia akcji własnych od Process4e w przypadku niepowodzenia programu opcji. Maksymalna wartość zobowiązania 
wynosi 1 mln zł.
MCI Management S.A. nie posiada innych zobowiązań warunkowych, pozabilansowych, nie udzielała gwarancji i poręczeń.

NOTA 49
PLANOWANE NAKŁADY INWESTYCYJNE
W najbliższych latach MCI Management S.A. zamierza koncentrować się na przedsięwzięciach informatycznych w szczególności w obszarze 
integracji systemów, niszowej dystrybucji, rozwoju aplikacji, konsultingu informatycznego, mobile-commerce, e-integracji. Nowe inwestycje 
będą finansowane z środków własnych, dziś posiadanych, z środków uzyskanych z wyjść z inwestycji oraz ewentualnie ze środków pozyskanych 
z rynku kapitałowego.

Ponadto Fundusz pragnie skupić swoją działalność inwestycyjną na kilku filarach sektorowych:

Rynek IT
MCI  planuje  utrzymać  wiodącą  pozycję  wśród  funduszy  VC,  kontynuując  inwestycje  w  spółki  informatyczne,  zamierza  angażować  się  
w ciekawe przedsięwzięcia niszowe we wczesnej fazie rozwoju oraz ewentualnie uczestniczyć w restrukturyzacji podmiotów w tym sektorze. 
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Preferowany sektor - integracja aplikacyjna, bezpieczeństwo informatyczne, konsulting informatyczny. W ocenie kierownictwa, w okresie 2003-
2004 na rynku IT będą dominowały projekty o charakterze konsolidacyjnym. 

Rynek internetowy 
MCI nie  planuje  angażować  inwestycji  VC w sektorze  internetowym na  etapie  start-up  /  rozwój.  Jednocześnie  Fundusz  jest  potencjalnie 
zainteresowany restrukturyzacją atrakcyjnych projektów internetowych o ustabilizowanej pozycji na rynku. 

Rynek mobilny 
MCI planuje zaangażować się w ciekawe projekty w fazie start-up, roll-out w obszarach rynku mobilnego, mobile marketing, aplikacje mobilne 
dla biznesu, tworzenie i rozwój aplikacji mobilnych wspomagających zarządzanie dla rynku korporacyjnego, tworzenie i rozwój aplikacji IVR 
oraz  rozrywka  dla  klienta  masowego.  Również  w  polu  zainteresowania  MCI  znajdują  się  projekty  oparte  na  technologii  komunikacji 
bezprzewodowej (Wireless Comunication m.in. WiFi).

NOTA 50 
DZIAŁALNOŚĆ ZANIECHANA
W trakcie okresu od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 r. Spółka nie zaniechała działalności prowadzonej wcześniej oraz w najbliższym czasie nie 
przewiduje zaniechania żadnej z prowadzonych działalności.

NOTA 51 
ZNACZĄCE ZDARZENIA DOTYCZĄCE LAT UBIEGŁYCH UJĘTE W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ZA BIEŻĄCY OKRES 

Na  koniec  III  kwartału  2003  r.  MCI  Management  S.A.  dokonało  przeszacowania  wycen  wybranych  spółek  portfelowych.  W związku  
z  negatywnym rozwojem sytuacji  w spółce  JTT Zarząd  MCI  Management  S.A.  podjął  decyzję  o  doprowadzeniu  wyceny  pakietu  JTT w 
aktywach MCI do poziomu 1 mln zł. Ze względu na brak możliwości właściwej oceny wartości inwestycji w JTT Computer S.A. w momencie 
sporządzania sprawozdania za 2002 rok, spowodowanej nie pełnym poinformowaniem o rzeczywistej, bardzo złej sytuacji JTT Computer S.A. 
Zarząd MCI podjął decyzję o korekcie błędu podstawowego dotyczącego aktualizacji wartości inwestycji w JTT Computer S.A. w roku 2002 
poprzez zawiązanie odpisu aktualizującego wartość inwestycji w JTT Computer S.A. w wysokości 5,1 mln zł w ciężar wyniku finansowego z rok 
2002 r.  Wysokość odpisu jest  wyliczona jako iloraz udziału  MCI w kapitale  akcyjnym JTT Computer  oraz  korekt  błędów podstawowych 
ujawnionych w sprawozdaniach JTT Computer SA za rok obrotowy 2002/2003. Dane te zostały ujawnione w kwartale III 2003 r.

Dane porównywalne za 2002 r. pro forma w związku z korektą błędu podstawowego.

Fragment rachunku zysków i strat
2002 było 2002 jest 

(przekształcone)

Sprzedaż             25 25
Koszty ogólnego zarządu        2 278         2 278
Strata na sprzedaży     (2 253)      (2 253)
Strata na działalności operacyjnej     (2 191)      (2 191)
Przychody finansowe        1 891         1 891
Koszty finansowe      17 359       22 459
Strata netto   (17 716)    (22 816)

NOTA 52
INFORMACJE O WAŻNYCH WYDARZENIACH, KTÓRE MIAŁY MIEJSCE PO DNIU BILANSOWYM
W dniu 9 stycznia 2004 r. Czechowicz Ventures Sp. z o.o. ostatecznie uregulowała pozostałą kwotę zobowiązania do MCI Management S.A. 
z tytułu pożyczki w wysokości 557.843,63 zł.
W dniu 21 stycznia 2004 r. sąd rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej ogłosił upadłość JTT Computer z możliwością zawarcia układu.

NOTA 53 
ZESTAWIENIE ORAZ OBJAŚNIENIE RÓŻNIC POMIĘDZY DANYMI UJAWNIONYMI W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM  
I  PORÓWNYWALNYCH  DANYCH  FINANSOWYCH,  A  UPRZEDNIO  SPORZĄDZONYMI  I  OPUBLIKOWANYMI 
SPRAWOZDANIAMI FINANSOWYMI ORAZ ZMIANY STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI I SPOSOBU 
SPORZĄDZANIA  SPRAWOZDANIA  FINANSOWEGO,  DOKONANYCH  W  STOSUNKU  DO  POPRZEDNIEGO  ROKU 
OBROTOWEGO  (LAT  OBROTOWYCH),  ICH  PRZYCZYNY,  TYTUŁY ORAZ  WPŁYW  WYWOŁANYCH  TYM  SKUTKÓW 
FINANSOWYCH NA SYTUACJĘ MAJĄTKOWĄ I FINANSOWĄ, PŁYNNOŚĆ ORAZ WYNIK FINANSOWY I RENTOWNOŚĆ
Nie istnieją takie różnice.

NOTA 54 
POZOSTAŁE DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE
Następujące punkty nie zostały przedstawione w dodatkowych notach objaśniających do sprawozdania finansowego:
- Instrumenty finansowe – nie wystąpiły;
- Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli – 

nie wystąpiły;
- Koszt wytworzenia inwestycji rozpoczętych, środków trwałych i rozwoju na własne potrzeby – nie wystąpił;
- Wspólne przedsięwzięcia, które nie podlegają konsolidacji metodą pełną lub praw własności – nie wystąpiły;
- Relacje między prawnym poprzednikiem a MCI oraz sposób i zakres przejęcia aktywów i pasywów – nie dotyczy;
- Korekty  do  sprawozdania  finansowego,  jeżeli  ostatnie  3  lata  działalności  MCI  przypadały  na  okres  charakteryzujący  się  dużym 

wskaźnikiem inflacji (powyżej 20 % w skali roku) – nie dotyczy;
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SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI MCI MANAGEMENT S.A.
W OKRESIE OBROTOWYM OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2003 r.

1. Wydarzenia mające istotny wpływ na działalność jednostki w 2003 roku.
Istotne zdarzenia, które miały wpływ na działalność jednostki w 2003 roku:
- Dynamiczny wzrost Travelplanet.pl S.A.
- Dynamiczny wzrost One2One sp. z o.o. 
- Renegocjacja umowy inwestycyjnej Bankier.pl
- Uzyskanie samowystarczalności finansowej przez Bankier.pl
- Uzyskanie dochodowości przez S4E S.A. 
- Zakończenie restrukturyzacji finansowej CCS SA
- Nowa inwestycja w spółkę Iplay.pl 
- Zakończenie planu opcji 
- Przejęcie kontroli nad One2One
- Przyjęcie zasad ładu korporacyjnego dla spółek publicznych
- Złożenie wniosku o ogłoszeniu upadłości JTT 
- Sprzedaż spółek  Expertia i Synergy
- Rozpoczęcie prac nad funduszem TechVenture 2.0
- Rozpoczęcie prac nad alternatywnymi źródłami finansowania nowych inwestycji

W 2003 roku Spółka nie podejmowała  działań mających na celu rozszerzenie  finansowania  działalności  poza kapitały  własne pozyskane  
w  obrocie  publicznym.  Okres  ten  został  poświęcony  na  realizację  zakładanej  strategii  inwestycyjnej.  Ponadto  MCI  Management  S.A. 
koncentrowała się na rozwoju już posiadanych spółek portfelowych lub wychodzenie z wybranych inwestycji.

2. Przewidywany rozwój jednostki
W najbliższych latach jednostka zamierza:
Kontynuować działalność inwestycyjną o charakterze venture capital, utrzymać pozycje lidera w zakresie inwestycji technologicznych poprzez :
- Realizacje nowych inwestycj
- Budowę nowych funduszy
- Konsolidacje aktywów innych funduszy
- Wprowadzić do obrotu publicznego lub sprzedać do inwestora strategicznego niektóre spółki wchodzące w skład portfela inwestycyjnego.
- Skoncentrować się na współpracy ze spółkami portfelowymi wspierając je w kontekście finansowym i merytorycznym zgodnie z filozofią 

działania funduszy typu VC.
W najbliższych latach MCI Management S.A. zamierza kontynuować inwestycje w obszarze technology venture capital na terytorium Polski. 
MCI Management S.A. w dalszym ciągu zamierza koncentrować się na inwestycjach w informatykę (software, usługi) , Internet (ecommerce, 
ebiznes) i mobile-commerce.

3. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa oraz podstawowe wielkości ekonomiczne
W  2003  roku  Spółka  wypracowała  przychody  ze  sprzedaży  na  poziomie  312  tys.  zł.  Na  dzień  bilansowy  podstawowe  dane  opisujące 
przedsiębiorstwo przedstawiały się w sposób następujący:

w tys. zł
Kapitał własny 29.731
Kapitał akcyjny 37.800
Rzeczowe aktywa trwałe 81
Długoterminowe aktywa finansowe 24.603

Niska wartość pozycji rzeczowych aktywów trwałych wynika z polityki minimalizacji rzeczowych zasobów majątkowych. 
Sytuacja finansowa spółki jest  stabilna, spółka posiada ok. 2,26 miliona zł  w gotówce oraz 1,66 miliona zł  w należnościach i  pożyczkach 
krótkoterminowych przy zobowiązaniach krótkoterminowych i rezerwach na poziomie 444 tys. zł. Działalność spółki jest zbilansowana. Spółka 
rozważa możliwość emisji obligacji zmiennych na akcje lub akcji w latach 2004-2005, których celem będzie pozyskanie środków na nowe 
inwestycje.

4. Czynniki ryzyka, zagrożenia.
W dniu 21 stycznia 2004 r. sąd rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej ogłosił upadłość JTT Computer z możliwością zawarcia układu. Trwają 
prace zarządu JTT oraz MCI nad przygotowaniem propozycji  układowych,  które  będą dawały szanse na ich przyjęcie  przez wierzycieli  i 
odtworzenie wartości przedsiębiorstwa JTT. Zagrożeniem dla procesu restrukturyzacji może być nie włączenie się w ten proces Kredyt Banku, 
głównego  wierzyciela  JTT  Computer.  Ewentualna  windykacja  przez  bank  kwot  odzyskanych  przez  spółkę  w  sprawie  podatkowej  oraz 
zaspokojenie się banku z zabezpieczeń na nieruchomościach, uczyni niemożliwym przeprowadzenie pozytywnego układu. 
W dniu 3 lutego 2004 r. Urząd Kontroli Skarbowej we Wrocławiu wydał decyzje w zakresie zobowiązań z tytułu podatku od towarów i usług 
spółki CCS SA za rok 2001. Maksymalna wartość domiaru może osiągnąć kwotę 2,3 mln zł. Spółka CCS nie zgadza się z ustaleniami UKS i 
podjęła niezbędne kroki (m.in. złożyła odwołanie od tej decyzji do izby skarbowej we Wrocławiu), aby zakwestionować powyższą decyzje. 
Zdaniem CCS SA organy skarbowe nadinterpretują przepisy podatkowe i maksymalne zobowiązanie nie powinno przekroczyć 600 tys. zł. Każde 
inne rozwiązanie będzie podlegało zaskarżeniu do NSA i powinno być rozstrzygnięte na korzyść Spółki. Ewentualne rezerwy na zobowiązania 
podatkowe nie będą obciążać wyników bieżących, lecz skorygują wyniki roku 2001. MCI Management SA oraz Zarząd CCS SA wyraziły 
gotowość doinwestowania Spółki w przypadku negatywnych decyzji skarbowych.

5. Opis istotnych transakcji z podmiotami powiązanymi
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W dniu 17 czerwca 2003 r. MCI Management S.A. dokonał sprzedaży poza rynkiem regulowanym 1.400.000 akcji własnych, zwykłych, na 
okaziciela serii E. Sprzedaż akcji została dokonana na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie z dnia 20 maja 
2003 r. (znak DSPN/416/10/03). Kupującymi są następujący członkowie kadry menedżerskiej MCI Management S.A. i spółek portfelowych 
MCI Management S.A.:
Tomasz Czechowicz - Prezes Zarządu MCI Management S.A. w ilości 862.300 szt akcji
Tomasz Czuczos – prokurent MCI Management S.A. w ilości 45.000 szt akcji
Andrzej Jasieniecki – analityk inwestycyjny MCI Management S.A. w ilości 45.000 szt akcji
Dorota Stahl – główna księgowa MCI Management S.A. w ilości 30.900 szt akcji
Ulrich Kottmann - Prezes Zarządu Process4e S.A. w ilości 92.600 szt akcji
Roman Pudełko - Prezes Zarządu S4e S.A. w ilości 46.300 szt akcji
Marek Liwski - Prezes Zarządu CCS S.A. w ilości 30.900 szt akcji 
Grzegorz Piecek - Wiceprezes Zarządu CCS S.A. w ilości 30.900 szt akcji
Piotr Multan – Prezes Zarządu Travelplanet.pl S.A. ilości 92.600 szt akcji
Tomasz Długiewicz - Prezes Zarządu One 2 One Sp. z o.o. w ilości 46.300 szt akcji
Piotr Długiewicz - Wiceprezes Zarządu One 2 One Sp. z o.o. w ilości 46.300 szt akcji
Jarosław Żabko - Wiceprezes Zarządu One 2 One Sp. z o.o. w ilości 30.900 szt akcji
Cena  zbycia  akcji  określona  została  na  poziomie  średniej  arytmetycznej  notowań  giełdowych  w  okresie  trzech  miesięcy  kalendarzowych 
poprzedzających miesiąc, w którym została wydana decyzja Komisji Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie, pomniejszona o 10 %. 
Płatność za zakupione akcje zostanie uregulowana w dwóch równych ratach: pierwsza po pół roku od dnia sprzedaży, zaś druga po roku. Łączna 
wartość zbytych akcji wyniosła 448.000 zł. 
W dniu  30  października  2003  r.  została  dokonana  transakcja  pakietowa na  akcjach  MCI  Management  S.A.  Przedmiotem transakcji  było 
1.000.000 akcji MCI Management S.A. w cenie 1 zł za jedną akcje. Sprzedającym był Czechowicz Ventures Sp. z o.o. – znaczący inwestor  MCI 
Managemen S.A. zaś
kupującym Process4e  S.A.  -  spółka  zależna  od  MCI  Management  S.A.  Przedmiotowe  akcje  stanowią  2,64% kapitału  zakładowego MCI 
Manangement S.A. i dają prawo do 2,64%głosów na WZA Spółki. 
Czechowicz Ventures Sp. z o.o. uzyskane środki pieniężne z transakcji przekazała na spłatę pożyczki do MCI Management S.A. 
Process4e S.A. na bazie zakupionych akcji MCI Management S.A. stworzy program opcji menedżerskich dla MCI Management S.A. zgodnie z 
art. 362 § 1 pkt. 2. MCI Management S.A. gwarantuje odkupienie własnych akcji w przypadku niepowodzenia programu opcji. 

6. Informacje na temat udzielonych pożyczek
Kwoty należności wraz z odsetkami z tytułu udzielonych pożyczek Spółkom powiązanym z MCI Management S.A. 

Pożyczkobiorca kwota w zł data spłaty
Czechowicz Ventures 557 843 spłacone 09-01-2004
CCS Sp. z o.o. 821 393 ratami do 31-07-2007

7. Ocena zarządzania zasobami finansowymi
MCI Management S.A. upłynnił większość ze swoich należności. Środki w ten sposób pozyskane służą dalszym inwestycjom. Zarząd spółki 
zamierza dalej kontynuować powyższą politykę.

8. Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych
W roku 2004 MCI Management S.A. zamierza skupić się na rozwoju spółek portfelowych oraz na przygotowaniu wyjść z inwestycji. Spółka 
może przeprowadzić do końca roku od jednej do czterech nowych inwestycji.

9. Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem MCI Management S.A. 
Efektem przeprowadzonej w latach poprzednich reorganizacji działalności funduszu inwestycyjnego MCI Management S.A. jest osiągnięcie w 
2003 roku rentowności  na  poziomie jednostkowym. Tendencja  ta  najprawdopodobniej  zostanie utrzymana.  Wyniki  spółek portfelowych są 
również pozytywne, co przekłada się na poprawę rentowności na poziomie skonsolidowanym.

10. Zmiany w składzie osób zarządzających i nadzorujących MCI Management S.A. 
W 2003 roku skład Rady Nadzorczej i Zarządu był następujący:
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W skład Zarządu wchodził:
Tomasz Czechowicz - Prezes Zarządu

W skład Rady Nadzorczej wchodzili:
- Kazimierz Czechowicz
- Mariusz Kunda 
- Paweł Puterko (do 10 czerwca 2003)
- Waldemar Sielski (od 10 czerwca 2003)

11. Akcje w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących MCI Management S.A.
Według stanu wiedzy MCI Management S.A. na dzień 13 kwietnia 2004 roku ilość akcji posiadanych przez osoby zarządzające i nadzorujące 
Spółką przedstawia się następująco:

Zarząd:
Ilość posiadanych akcji

Tomasz Czechowicz 1.824.300

Rada Nadzorcza:
Ilość posiadanych akcji

Kazimierz Czechowicz 0
Mariusz Kunda 0
Waldemar Sielski 0

12. Znaczni akcjonariusze
Według stanu na dzień 13 kwietnia 2004 roku wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej  5% ogólnej  liczby głosów przedstawia  się 
następująco: 

Nazwa akcjonariusza Ilość posiadanych akcji % posiadanych głosów
Czechowicz Ventures Sp. z o.o. 15.173.102 40,140
BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 1.901.187 5,030



Rozdział VIII · Sprawozdanie finansowe

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY SA – RS 2003

(zgodnie z § 57 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139 poz. 1569, Dz. U. 2002 r. Nr 31 poz. 
280 oraz Dz. U. 2003 nr 220 poz. 2169)

(dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)
 za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2003 rou do 31 grudnia 2003 roku oraz za poprzedni rok obrotowy obejmujący okres od  
1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku

MCI MANAGEMENT S.A.
(pełna nazwa emitenta)

MCI
(skrócona nazwa emitenta)

Sitech
(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

50 – 125
(kod pocztowy)

Wrocław
(miejscowość)

Świętego Mikołaja
(ulica)

7
(numer)

(071) 78 17 380
(telefon)

(071) 78 17 381
(fax)

katarzyna.figat@mci.com.pl
(e-mail)

899 – 22 – 96 – 521
(NIP)

932038308
(REGON)

www.mci.com.pl
(www)

Moore Stephens Smoczyński i Partnerzy sp. z o.o.
(podmiot uprawniony do badania)

28 kwietnia 2004 r.
(data wydania opinii)

Raport roczny zawiera:
X   Opinię i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego
X   Pismo Prezesa Zarządu
X   Roczne sprawozdanie finansowe

X           Wprowadzenie X  Zestawienie zmian w kapitale własnym
X           Bilans X  Rachunek przepływów pieniężnych
X           Rachunek zysków i strat X  Dodatkowe informacje i objaśnienia

X   Sprawozdanie Zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta)
  Roczne sprawozdanie finansowe wg MSR /US GAAP w przypadku emitenta będącego przedsiębiorstwem leasingowym wraz  z

          Opinią o badaniu rocznym sprawozdaniu finansowym (§ 59 ust.  2 ww. rozporządzenia)

Wybrane dane finansowe
tys. zł tys. EUR

2003 2002 2003 2002
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 49 947 37 248 11 256 9580
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 342 -5 454 302 -1 403
III. zysk (strata) brutto 56 -24 662 13 - 6 343
IV. Zysk (strata) netto 526 -21 562 119 - 5 546
V. Przepływy pienięzne netto z działalności operacyjnej -465 -8 256 -99 -2 054
VI. Przepływy pienięzne netto z działalności inwestycyjnej 1 696 5 139 360 1 278
VII. Przepływy pienięzne netto z działalności finansowej -2 308 -4 018 -489 -999
VIII. przepływy pieniężne netto, razem -1 077 -7 135 -228 -1 775
IX. Aktywa razem 33 394 33 467 7 079 8 325
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 16 604 17 001 3 520 4 229
XI. Zobowiązania długoterminowe 144 34 31 8
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 15 848 15 301 3 360 3 806
XIII. kapitał własny 14 931 15 335 3 165 3 814
XIV. kapitał zakładowy 37 800 37 800 8 014 9 403

XV. Liczba akcji (w szt.) 37 800 000 37 800 000 37 800 000 37 800 
000

XVI. Zysk  (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,01 -0,57 0,00 -0,15
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 0,40 0,41 0,08 0,10

http://www.mci.com.pl/
mailto:katarzyna.figat@mci.com.pl
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SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY S.A.-RS 2003
OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWDENTA

DLA AKCJONARIUSZY I RADY NADZORCZEJ MCI MANAGEMENT S.A
ZA OKRES OBROTOWY OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2003

Przeprowadziliśmy  badanie  skonsolidowanego  sprawozdania  finansowego  Grupy  Kapitałowej,  w  której  jednostką  dominującą  jest  
MCI Management S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Świętego Mikołaja 7, stanowiącego załącznik do niniejszej opinii, obejmującego:
(a) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
(b) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2003 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 33.394 tys. zł,
(c) skonsolidowany rachunek zysków i strat  za okres obrotowy od 1 stycznia  do 31 grudnia  2003 r.  wykazujący zysk netto  w kwocie  

526 tys. zł,
(d) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujący stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2003 r. w kwocie 14.931 

tys. zł,
(e) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 r. wykazujący zmniejszenie stanu 

środków pieniężnych o kwotę 1.077 tys. zł,
(f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone metodą pełną.

Za sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej odpowiedzialny jest Zarząd 
Spółki dominującej. Naszym zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o rzetelności, prawidłowości i jasności tego sprawozdania.

Badanie to przeprowadziliśmy stosownie do postanowień:
(a) rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694; wraz z późniejszymi zmianami, 

zwana dalej ustawą o rachunkowości),
(b) norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta wydanych przez Krajowa Radę Biegłych Rewidentów w Polsce,
(c) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r.  w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez 

emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1569 wraz z późniejszymi zmianami),
(d) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki i  

zakłady ubezpieczeń sprawozdania finansowego jednostek powiązanych (Dz. U nr 152, poz.1729).

Badanie nasze zostało zaplanowane i przeprowadzone tak, aby uzyskać wystarczającą pewność pozwalającą na wyrażenie miarodajnej opinii o 
skonsolidowanym  sprawozdaniu  finansowym.  Badanie  obejmowało  w  szczególności  ocenę  poprawności  zastosowanych  przez  jednostki 
powiązane zasad (polityki) rachunkowości i sprawdzenie – w przeważającej mierze w sposób wyrywkowy – podstaw, z których wynikają liczby 
i informacje zawarte w skonsolidowanym sprawozdaniu, jak i całościową ocenę skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Uważamy, że 
nasze badanie stanowiło wystarczającą podstawę dla wyrażenia opinii. 

Naszym zdaniem, zbadane skonsolidowane sprawozdanie finansowe, obejmujące dane liczbowe i objaśnienia słowne, zostało sporządzone, we 
wszystkich istotnych aspektach, zgodnie ze stosowanymi w sposób ciągły zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości. Skonsolidowane 
sprawozdanie finansowe jest zgodne z wpływającymi na jego treść przepisami prawa, a także przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje 
istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej badanej Grupy Kapitałowej MCI Management S.A. na dzień 31 grudnia 2003 r., jak też jej 
wynik finansowy za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 r.

Stwierdzamy, że sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości, a zawarte 
w nim informacje, pochodzące ze zbadanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, są z nim zgodne.

Działający w imieniu Moore Stephens Smoczyński i Partnerzy Sp. z o.o.:

Monika Byczyńska Joe Smoczyński

Biegły Rewident
Wpisany na listę Biegłych Rewidentów
pod numerem 9877

Prezes Zarządu
MOORE STEPHENS Smoczyński i Partnerzy Sp. z o.o.
Spółka wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania 
sprawozdań finansowych pod numerem 1898

Warszawa, dnia 28 kwietnia 2004 roku
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RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY OPINIĘ Z BADANIA SPRAWOZDANIA SKONSOLIDOWANEGO
DLA AKCJONARIUSZ I RADY NADZORCZEJ MCI MANAGEMENT S.A. 

ZA ROK OBROTOWY OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2003

Raport  został  opracowany  w  związku  z  badaniem  skonsolidowanego  sprawozdania  finansowego  Grupy  Kapitałowej,  w  której  jednostką 
dominującą jest MCI Management S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Świętego Mikołaja 7, (zwanej dalej Grupą Kapitałową).

Badaniu podlegało sprawozdanie finansowe obejmujące:
a) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
b) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2003 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 33.394 tys. zł,
c) skonsolidowany rachunek zysków i strat  za okres obrotowy od 1 stycznia  do 31 grudnia  2003 r.  wykazujący zysk netto  w kwocie  

526 tys. zł,
d) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujący stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2003 r.  w kwocie  

14.931 tys. zł,
e) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 r. wykazujący zmniejszenie stanu 

środków pieniężnych o kwotę 1.077 tys. zł,
f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało podpisane przez Zarząd jednostki dominującej oraz osobę odpowiedzialną za prowadzenie 
ksiąg rachunkowych dnia 27 kwietnia 2004 r. Raport ten powinien być czytany wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta dla Akcjonariuszy 
jednostki dominującej z dnia 28 kwietnia 2004 r. dotyczącą wyżej opisanego sprawozdania finansowego.

Raport zawiera 13 kolejno ponumerowanych stron i składa się z następujących części:

I. Ogólna charakterystyka Grupy Kapitałowej
II. Ogólna charakterystyka jednostek objętych konsolidacją
III. Zmiany zakresu jednostek objętych konsolidacją
IV. Ogólne informacje dotyczące przeprowadzonego badania
V. Podsumowanie przeprowadzonego badania
VI. Analiza finansowa
VII. Stwierdzenia biegłego rewidenta

Działający w imieniu Moore Stephens Smoczyński i Partnerzy Sp. z o.o.:

Monika Byczyńska Joe Smoczyński

Biegły Rewident
Wpisany na listę Biegłych Rewidentów
pod numerem 9877

Prezes Zarządu
MOORE STEPHENS Smoczyński i Partnerzy Sp. z o.o.
Spółka wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania 
sprawozdań finansowych pod numerem 1898

Warszawa, dnia 28 kwietnia 2004 roku
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I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GRUPY KAPITAŁOWEJ

(a) Na dzień 31.12.2003 w skład Grupy Kapitałowej MCI Management S.A, wchodzą następujące Spółki:

Spółki zależne i stowarzyszone z MCI Management S.A:

Nazwa Spółki Status Udział jednostki dominującej 
w kapitale podstawowym
%

Computer Communication Systems S.A. zależna 76,16
Process4e S.A. zależna 66,66
S4e S.A. zależna 93,78
Travelplanet S.A. zależna 94,47
Biprogeo S.A. zależna 73,71
GeoTechnologies Sp. z o.o. zależna 75,00
One2One Sp. z o.o. zależna 50,85
Iplay.pl Sp. z o.o. zależna 51,00
Bankier.pl S.A. stowarzyszona 38,36
JTT Computer S.A. stowarzyszona 36,05

Spółki zależne od Computer Communication Systems S.A.

Nazwa Spółki Status Udział jednostki dominującej w kapitale 
podstawowym
  %

CCS Sp. z o.o. zależna  100,00

(b) Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje następujące jednostki:
Jednostka dominująca: MCI Management S.A.
Jednostki  zależne:  Grupa Kapitałowa Computer  Communication Systems S.A.,  Process4e S.A.,  S4e S.A.  za  okres  od 01.01.2003 do 
31.12.2003 oraz Synergy Polska S.A. za okres od 01.01.2003 do 31.07.2003.

(c) Dane jednostek zależnych zostały skonsolidowane metodą konsolidacji pełnej. 
(d) Na  podstawie  art.  58  ust.1  pkt.1  ustawy  o  rachunkowości  sprawozdania  finansowe  następujących  spółek  zostały  wyłączone  z 
konsolidacji:

- Travelplanet S.A.
- Biprogeo S.A.
- GeoTechnologies Sp. z o.o.
- One2One Sp. z o.o.
- Iplay.pl Sp. z o.o.
- Bankier.pl S.A.

(e) Na  podstawie  art.  57  ust.1  pkt.1  i  3  ustawy  o  rachunkowości,  sprawozdania  finansowe  następujących  spółek  zostały  wyłączono  
z konsolidacji:

JTT Computer S.A. –Spółka postawiona w stan upadłości dnia 21.01.2004.

II. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTEK OBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ

Jednostka dominująca

MCI Management S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Świętego Mikołaja 7
a) Akt założycielski Spółki sporządzono w formie aktu notarialnego w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, przy Pl.  Solnym 13 przed 

notariuszem  Romualdem  Borzemskim  w  dniu  16.07.1999,  Repertorium  A nr  4099/1999.  Spółka  została  zarejestrowana  w  Sądzie 
Rejonowym dla Wrocławia- Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod nr RHB 8752. Postanowieniem Sądu Rejonowego dla 
Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, dnia 28.03.2001 Spółka została wpisana 
do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000004542.

b) Spółka notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie na rynku regulowanym.
c) Rzeczywistym przedmiotem działalności Spółki zgodnie ze statutem było przede wszystkim lokowanie środków finansowych w papiery 

wartościowe,  działalność  związane  z  zarządzaniem  holdingiem,  doradztwo  w  zakresie  prowadzenia  działalności  gospodarczej  
i zarządzania, pomocnicza działalność gospodarcza

d) Kapitał podstawowy Spółki na dzień bilansowy wynosił 37.800.000 zł i dzielił się na 37.800.000 akcji o wartości nominalnej 1 zł każda.
e) Akcje w Spółce na dzień bilansowy były objęte następująco:

Ilość akcji Wartość akcji w zł % posiadanych głosów
Czechowicz Ventures Sp. z o.o. 15.173.102 15.173.102 40,14
Pozostali akcjonariusze poniżej 5 % głosów 22.626.898 22.626.898 59,86

37.800.000 37.800.000 100,00
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f) Władze Spółki dominującej stanowią: Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, Rada Nadzorcza i Zarząd.
g) W okresie obrotowym funkcję Zarządu pełnił jednoosobowo pan Tomasz Czechowicz (Prezes Zarządu).
h) Skonsolidowane  sprawozdanie  finansowe  Spółki  za  okres  od  01.01.2002  do 31.12.2002  zostało  zbadane  przez  Moore  Stephens 

Smoczyński i Partnerzy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Nowogrodzkiej 12 lok. 3, i uzyskało opinię bez zastrzeżeń.
i) Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za 2002 rok zostało zatwierdzone uchwałą nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Akcjonariuszy z dnia 10.06.2003 oraz opublikowane w Monitorze Polskim B w dniu 06.11.2003.
j) Jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2003 do 31.12.2003 zostało zbadane przez Moore Stephens Smoczyński 

i Partnerzy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 12 lok. 3 i uzyskało opinię bez zastrzeżeń.

Jednostki zależne

1. Computer Communication Systems S.A. z siedzibę we Wrocławiu, ul. Bema 15
a) Spółka powstała z przekształcenia Computer Communication Systems Ltd. Sp. z o.o., akt założycielski Spółki sporządzono w formie aktu 

notarialnego w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, przy Placu Solnym 13 przed notariuszem Heleną Szymczyk – Grabińską w dniu 
10.12.1998 Repertorium A nr 8924/1998. Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabryczna, Wydział VI Gospodarczy Rejestrowy we Wrocławiu, 
wydał postanowienie o wpisie Spółki do Rejestru Handlowego pod nr RHB8275. Postanowieniem Sądu Rejonowego dla Wrocławia – 
Fabrycznej  we  Wrocławiu,  VI  Wydział  Gospodarczy  Krajowego  Rejestru  Sądowego,  dnia  28.06.2001  Spółka  została  wpisana  do 
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000021315.

b) Rzeczywistym przedmiotem działalności Spółki zgodnie ze statutem było przede wszystkim:
- działalność w zakresie oprogramowania,
- produkcja komputerów i innych urządzeń do przetwarzania informacji,
- konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i liczących,
- doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego,
- sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń biurowych,
- doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.

c) Kapitał podstawowy Spółki na dzień bilansowy wynosił 2.526.050 zł i dzielił się na 53.180 akcji o wartości nominalnej 47,50 zł każda.
d) Sprawozdanie finansowe jednostkowe Computer Communication Systems S.A. za okres od 01.01.2003 do 31.12.2003 zostało zbadane 

przez Moore Stephens Smoczyński i Partnerzy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 12 lok. 3 i uzyskało opinię bez 
zastrzeżeń.

e) Do konsolidacji Grupy Kapitałowej MCI Management S.A. na dzień 31.12.2003 zostało przyjęte roczne skonsolidowane sprawozdanie 
Grupy Kapitałowej  Computer  Communication Systems S.A.  obejmujące oprócz jednostki  dominującej  dane jednostki  zależnej  CCS  
Sp. z o.o., skonsolidowane metodą konsolidacji pełnej.

f) Skonsolidowane roczne sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2003 do 31.12.2003 Grupy Kapitałowej Computer Communication 
Systems S.A.  zostało  zbadane przez zbadane przez Moore Stephens Smoczyński  i Partnerzy Sp.  z  o.o.  z siedzibą w Warszawie przy 
ul. Nowogrodzkiej 12 lok. 3 i uzyskało opinię bez zastrzeżeń.

g) Jednostkowe sprawozdanie finansowe CCS Sp. z o.o. za rok 2003 nie podlegało badaniu.

2. Process4e S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 41
a) Akt  założycielski  Spółki  sporządzono w formie  aktu  notarialnego  w Kancelarii  Notarialnej  Barbara  Bąbka  z  w Warszawie  w dniu 

17.05.2000, Repertorium A nr 3040/2000. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w dniu 04.07.2000 wydał postanowienie o wpisie Spółki 
do Rejestru  Handlowego  pod  nr RHB  61110.  Postanowieniem  Sądu  Rejonowego  dla  m.st.  Warszawy  w  Warszawie,  XX  Wydział 
Gospodarczy  Krajowego  Rejestru  Sądowego  dnia  13.09.2001  Spółka  została  wpisana  do  Krajowego  Rejestru  Sądowego  pod  nr 
0000036406.

b) Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z jej statutem, jest:
- działalność w zakresie oprogramowania,
- pozostała działalność związana z informatyką,
- badanie rynku i opinii publicznej,
- doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
- przetwarzanie danych,
- badania i analizy techniczne,
- reklama.

c) Kapitał podstawowy Spółki na dzień 31.12.2003 wynosił 2.500.000 zł i dzielił się na 500.000 zwykłych akcji imiennych serii A o wartości 
nominalnej 5 zł każda.

d) Sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2003 do 31.12.2003 zostało zbadane przez Moore Stephens Smoczyński i Partnerzy  
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 12 lok. 3 i uzyskało opinię bez zastrzeżeń.

3. S4e S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Wadowicka 8
a) Akt założycielski Spółki sporządzono w formie aktu notarialnego w Biurze Notarialnym Katarzyny Gruszczyńskiej, notariusza w Krakowie 

w dniu 9.12.2000, Repertorium A nr 994/2000. Sąd Rejonowy w Krakowie w dniu wydał postanowienie o wpisie Spółki do Rejestru 
Handlowego pod nr RHB 48556 Postanowieniem Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia Spółka została w dniu 10.08.2001 wpisana 
do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000034998. 

b) Rzeczywistym przedmiotem działalności Spółki zgodnie ze statutem było:
- świadczenie usług w zakresie oprogramowania,
- świadczenie usług w zakresie przetwarzania danych,
- świadczenie usług związanych z bazami danych,
- sprzedaż specjalistycznego standardowego oprogramowania komputerowego,
- pozostała działalność związana z informatyką.

c) Kapitał zakładowy Spółki na dzień 31.12.2003 wynosił 4.100.200 zł i dzielił się na 4.100.200 akcji o wartości nominalnej 1 zł każda.
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d) Sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2003 do 31.12.2003 zostało zbadane przez Moore Stephens Smoczyński i Partnerzy  
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 12 lok. 3 i uzyskało opinię bez zastrzeżeń.

4. Synergy Polska S.A. z siedzibą w Warszawie
a) Akt założycielski Spółki sporządzono w formie aktu notarialnego w Kancelarii Notarialnej Heleny Szymczyk Grabińskiej we Wrocławiu 

w  dniu  25.07.2001,  Repertorium  A nr  5612/2001.  Postanowieniem  Sądu  Rejonowego  w  Warszawie  Spółka  została  wpisana  dnia 
10.09.2001 do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000042921.

b) Wszystkie akcje Synergy Polska S.A. będące w posiadaniu MCI Management S.A. zostały sprzedane w dniu 12.08.2003.
c) Sprawozdanie finansowe Synergy Polska S.A. za okres od 01.01.2003 do dnia sprzedaży akcji przez MCI Management S.A. nie podlegało 

badaniu.

III. ZMIANY ZAKRESU JEDNOSTEK OBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ
a) Skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2002 obejmowało następujące jednostki zależne:

- Grupa Kapitałowa Computer Communication Systems S.A.
- Process4e S.A.
- S4e S.A.

b) Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2003 do 31.12.2003 obejmuje ponadto dane finansowe Spółki Synergy Polska 
S.A. wyłączone z konsolidacji na koniec poprzedniego roku obrotowego ze względu na kryterium istotności.

c) Podstawowe dane finansowe Synergy Polska S.A. za ubiegły rok obrotowy oraz za okres od 01.01.2003 do dnia sprzedaży akcji przez 
spółkę dominującą są następujące:

Za okres
od 01.01.2003  do 31.07.2003 
w tys. zł

za okres                     
od 10.09.2001 do 31.12.2002
w tys. zł

Suma bilansowa 885 1 188
Przychody ze sprzedaży 4 877 6 164
Wynik finansowy netto -8 -408

IV. OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPROWADZONEGO BADANIA

a) Moore Stephens Smoczyński i Partnerzy Sp. z o.o. została wybrana na audytora Spółki dominującej uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 
24.09.2003.

b) Badanie przeprowadzono na podstawie umowy zawartej w dniu w dniu 25.09.2003. pomiędzy jednostką dominującą jako Zleceniodawcą 
a Moore Stephens Smoczyński i Partnerzy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 12 lok. 3, jako Zleceniobiorcą, w 
okresie:
- przegląd na dzień 30.06.2003 w dniach 16.10.2003 do 20.10.2003.
- badanie końcowe w dniach od 19.04.2004 do 26.04.2004.

c) Podstawą  badania  skonsolidowanego  sprawozdania  finansowego  były  sprawozdania  finansowe  Spółek  objętych  konsolidacją  oraz 
zastosowane zasady konsolidacji i dokumentacja konsolidacyjna, w tym korekty i wyłączenia konsolidacyjne.

d) Spółka udzieliła Biegłemu Rewidentowi informacji i wyjaśnień niezbędnych do przeprowadzenia badania. Otrzymano od Zarządu Spółki 
dominującej oświadczenie z dnia 28.04.2004 o kompletności, rzetelności i prawidłowości skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
Grupy Kapitałowej przedstawionego do badania i ujawnieniu w informacji dodatkowej wszelkich zobowiązań warunkowych oraz o nie 
zaistnieniu lub ewentualnym zaistnieniu do dnia zakończenia badania zdarzeń, wpływających w sposób znaczący na wielkość danych 
wykazanych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za badany rok.

V. PODSUMOWANIE PRZEPROWADZONEGO BADANIA

a) Skonsolidowane  sprawozdanie  finansowe  Grupy  Kapitałowej  MCI  Management  S.A.  za  rok  obrotowy  kończący  się  31.12.2003 
sporządzone zostało zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994 (j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694) oraz Rozporządzeniem 
Ministra Finansów z dnia 12.12.2001 w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki i zakłady ubezpieczeń 
sprawozdania  finansowego  jednostek  powiązanych  (Dz. U nr  152,  poz.1729),  na  podstawie  sprawozdań  finansowych  jednostek 
wchodzących w skład Grupy objętych konsolidacją.

b) Spółka dominująca sporządziła dokumentację konsolidacyjną, na którą składają się:
- sprawozdania finansowe jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej,
- korekty i wyłączenia konsolidacyjne,
- obliczenia  dotyczące  wartości  godziwej  aktywów  netto  jednostek  podporządkowanych,  wartości  firmy  oraz  kapitałów 

mniejszościowych.
c) Na dzień objęcia  kontroli  przez jednostkę dominującą nad jednostką zależną oraz w przypadku nabycia  przez jednostkę dominującą 

dodatkowych udziałów ustalono wartość godziwą aktywów netto w tych jednostkach zależnych i rozliczono tę wartość proporcjonalnie do 
udziałów posiadanych przez jednostkę dominującą. Za wartość godziwą aktywów netto jednostek zależnych przyjęto ich wartość księgową. 
Wartość firmy z konsolidacji stanowiąca różnicę między ceną nabycia udziałów a odpowiadającą im częścią aktywów netto, w przypadku 
braku spodziewanych efektów ekonomicznych obciąża wynik finansowy Grupy Kapitałowej.

d) W toku  konsolidacji  dokonano  odpowiednich  wyłączeń  w  zakresie  posiadanych  udziałów  przez  jednostkę  dominującą  w  kapitałach 
jednostek  zależnych  objętych  konsolidacją  oraz  ustalenia  kapitału  mniejszościowego.  W  wyniku  konsolidacji  wyłączeniom 
konsolidacyjnym podlegały ponadto:
- należności i zobowiązania wzajemne jednostek objętych konsolidacją,
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- przychody i koszty operacji gospodarczych dokonywanych pomiędzy jednostkami objętymi konsolidacją.
- zyski lub straty powstałe w wyniku operacji gospodarczych dokonanych między jednostkami objętymi konsolidacją.

e) Zestawienie  zmian  w  skonsolidowanym  kapitale  własnym  sporządzono  na  podstawie  skonsolidowanego  bilansu,  zestawień  zmian  
w kapitałach własnych jednostek objętych konsolidacją oraz dodatkowych informacji.

f) Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za badany okres zawiera zbiorcze sprawozdanie z rachunków przepływów pieniężnych 
sporządzone przez sumowanie odpowiednich pozycji ze sprawozdań jednostki dominującej i jednostek zależnych z uwzględnieniem korekt 
konsolidacyjnych.

g) Skutki  sprzedaży części akcji  w jednostkach zależnych objętych konsolidacją zostały  we wszystkich istotnych aspektach prawidłowo 
wykazane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

h) Na  wykazany  w  skonsolidowanym  sprawozdaniu  finansowym  obraz  sytuacji  majątkowej,  finansowej  oraz  wynik  finansowy  Grupy 
Kapitałowej wpływ miało między innymi:
- zaliczenie  w  koszty  finansowe  skutków zmian  procentowego  udziału  jednostki  dominującej  w aktywach  jednostek  zależnych  

w wyniku wydania akcji,
- wynik na sprzedaży akcji Synergy S.A.

i) W badanym okresie obrotowym dokonano korekty następujących błędów podstawowych:
 Sprawozdania jednostkowe wchodzące w skład konsolidacji

- MCI Management S.A.
Spółka dokonała korekty błędu podstawowego dotyczącego odpisu aktualizującego wartość posiadanych akcji  w JTT Computer S.A.  
w wysokości 5.100 tys. zł. Zgodnie z oświadczeniem zarządu Spółki, w momencie sporządzania sprawozdania finansowego za rok 2002 
nie była możliwa właściwa ocena wartości inwestycji w JTT Computer S.A.

- Computer Communication Systems S.A.
Po przeprowadzonej kontroli w zakresie prawidłowości rozliczeń Spółki z tytułu podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego 
od osób prawnych za 2001 rok, w dniu 03.02.2004 Urząd Kontroli Skarbowej we Wrocławiu wydał decyzję w sprawie zobowiązań z tytułu  
podatku od towarów i usług Spółki za rok 2001. W związku z tym, Spółka dokonała korekty błędu podstawowego dotyczącego zobowiązań 
z tytułu podatków na łączną kwotę 541 tys. zł.
W bieżącym okresie  wykryto  nieutworzenie  odpisu  aktualizującego  na  należności  wątpliwe  w  wysokości  134  tys.  zł.  W związku  
z powyższym Zarząd CCS podjął decyzję o przekształceniu sprawozdania finansowego za rok ubiegły uwzględniając powyższą kwotę.
 Sprawozdanie skonsolidowane

W związku ze zmianą zasad rachunkowości na skutek nowelizacji ustawy o rachunkowości dokonano korekty dotyczącej rozliczania strat 
poniesionych przez spółkę zależną CCS na kapitały mniejszościowe. W wyniku wprowadzenia korekty nastąpiło podwyższenie straty z lat 
ubiegłych oraz podwyższenie kapitałów mniejszościowych o 1.829  tys. zł.
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VI. ANALIZA FINANSOWA

SKONSOLIDOWANY BILANS 
na dzień 31 grudnia 2003 roku

A B
Koniec Koniec Koniec Koniec

bieżącego ubiegłego Zmiana Zmiana bieżącego ubiegłego
okresu okresu (A-B) (A-B)/B okresu okresu

'000 zł '000 zł '000 zł %
Struktura 

%
Struktura 

%
AKTYWA
Aktywa trwałe

Wartości niematerialne i prawne 92 241 -149 -62% 0% 1%
Wartość firmy z konsolidacji 0 0 0 0% 0% 0%
Rzeczowe aktywa trwałe 1 602 1 886 -284 -15% 5% 6%
Należności długoterminowe 353 0 353 0% 1% 0%
Inwestycje długoterminowe 8 283 8 548 -264 -3% 25% 26%
Długoterminowe rozliczenia 0
Międzyokresowe 2 607 2 184 423 19% 8% 7%

12 937 12 859 79 1% 39% 38%
Aktywa obrotowe

Zapasy 800 506 294 58% 2% 2%
Należności krótkoterminowe 12 983 10 086 2 897 29% 39% 30%
Inwestycje krótkoterminowe 6 212 9 542 -3 330 -35% 19% 29%
Krótkoterminowe rozliczenia 
Międzyokresowe 462 474 -13 -3% 1% 1%

20 457 20 608 -152 -1% 61% 62%

Suma aktywów 33 394 33 467 -73 0% 100% 100%

PASYWA
Kapitał własny

Kapitał podstawowy 37 800 37 800 0 0% 113% 113%
Należne wpłaty na kapitał podstawowy 0 0 0 0% 0% 0%
Udziały (akcje) własne -1 000 0 -1 000 0% -3% 0%
Kapitał zapasowy 22 323 22 050 273 1% 67% 66%
Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0% 0% 0%
Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0 0% 0% 0%
Różnice kursowe z przeliczenia 0 0 0 0% 0% 0%
Zysk (strata) z lat ubiegłych -44 718 -22 953 -21 765 95% -134% -69%
Zysk (strata) netto 526 -21 562 22 088 -102% 2% -64%
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego 0 0 0 0% 0% 0%

14 931 15 335 -404 -3% 45% 46%
Kapitał mniejszości 1 859 1 131 728 64% 6% 3%
Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych 0 0 0 0% 0% 0%
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

Rezerwy na zobowiązania 606 1 578 -972 -62% 2% 5%
Zobowiązania długoterminowe 144 34 110 324% 0% 0%
Zobowiązania krótkoterminowe 15 848 15 301 547 4% 47% 46%
Rozliczenia międzyokresowe 6 88 -82 -93% 0% 0%

16 604 17 001 -397 -2% 50% 51%

Suma pasywów 33 394 33 467 -73 0% 100% 100%
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SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2002 roku
(wariant kalkulacyjny)

A B
Bieżący Ubiegły Zmiana Zmiana Bieżący Ubiegły
okres okres (A-B) (A-B)/B okres okres

'000 zł '000 zł '000 zł %
Struktura 

%
Struktura 

%

Przychody netto ze sprzedaży produktów, 
Towarów i materiałów 49 947  37 248 12 699 34% 100% 100%
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 36 769 27 487 9 282 34% 74% 74%
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 13 178 9 761 3 417 35% 26% 26%
Koszty sprzedaży 659 450 209 46% 1% 1%
Koszty ogólnego zarządu 11 285 14 858 -3 573 -24% 23% 40%
Zysk (strata) ze sprzedaży 1 234 -5 547 6 781 -122% 2% -15%
Pozostałe przychody operacyjne 410 921 -511 -55% 1% 2%
Pozostałe koszty operacyjne 302 828 -526 -64% 1% 2%
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 342 -5 454 6 796 -125% 3% -15%
Przychody finansowe 4 184 1 752 2 432 139% 8% 5%
Koszty finansowe 5 652 19 987 -14 335 -72% 11% 54%
Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek 
podporządkowanych 188 147 41 28% 0% 0%
Zysk/(strata) z działalności gospodarczej 62 -23 542 23 604 -100% 0% -63%
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0% 0% 0%
Odpis wartości firmy 6 1 120 -1 114 -99% 0% 3%
Odpis ujemnej wartości firmy 0 0 0 0% 0% 0%
Zysk/ (strata) brutto 56 -24 662 24 718 -100% 0% -66%
Podatek dochodowy -479 -1 707 1 228 -72% -1% -5%
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0% 0% 0%
Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych 
wycenianych metodą praw własności 0 0 0% 0% 0%
Zyski (straty) mniejszości 9 -1 393 1 402 -101% 0% -4%
Zysk/ (strata) netto 526 -21 562 22 088 -102% 1% -58%
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Sytuacja majątkowa i finansowa, wynik finansowy oraz rentowność Grupy Kapitałowej

Działalność gospodarczą Grupy Kapitałowej, jej wynik finansowy i rentowność za rok obrotowy oraz sytuację majątkową i finansową na dzień 
bilansowy w porównaniu do ubiegłego okresu charakteryzują następujące wskaźniki:

J.m. Bieżący Ubiegły
okres okres

Wskaźniki aktywności
- produktywność majątku przychody ze sprzedaży
  Ogółem suma aktywów

1,50 1,11

- produktywność majątku przychody ze sprzedaży
  Trwałego stan aktywów trwałych

3,86 2,90

- produktywność kapitału przychody ze sprzedaży
  Własnego stan kapitału własnego

3,35 2,43

- szybkość obrotu należności
stan należności krótkoterm. x 365 dni
przychody ze sprzedaży  

dni 95 99

- szybkość obrotu zapasów
stan zapasów x 365 dni
koszty sprzedanych towarów i produktów

dni 8 7

Wskaźniki rentowności

- rentowność sprzedaży netto
zysk/strata netto
przychody ze sprzedaży  

% 1,05 -57,89

- rentowność sprzedaży brutto
zysk/strata ze sprzedaży 
przychody ze sprzedaży  

% 2,47 -14,89

- rentowność majątku ogółem
wynik finansowy netto
suma aktywów

% 1,58 -64,43

- rentowność kapitału własnego
wynik finansowy netto
stan kapitału własnego

% 3,52 -140,61

Wskaźniki finansowania

- stopa zadłużenia
suma zobowiązań długo i krótkoterminowych
suma pasywów

0,48 0,46

- szybkość obrotu zobowiązań
stan zobowiązań krótkoterm. X 365 dni
koszty sprzedanych towarów i produktów

dni 157 203

- pokrycie majątku trwałego kapitał własny
   kapitałem własnym aktywa trwałe

1,15 1,19

- trwałość struktury finansowania
kapitał własny + zobowiązania 
długoterminowe
suma pasywów

0,45 0,46

Koniec Koniec
bieżącego ubiegłego

okresu okresu
Wskaźniki płynności

- płynności I
aktywa obrotowe ogółem
zobowiązania krótkoterminowe

1,29 1,35

- płynności II
aktywa obrotowe ogółem - zapasy
zobowiązania krótkoterminowe

1,24 1,31
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Wskaźniki rynku kapitałowego

-  cena do zysku na jedną akcję
cena rynkowa jednej akcji
zysk/strata netto na jedną akcję

207,75 -0,67

-  kapitał własny na jedną akcję kapitał własny zł 0,40 0,41
   ilość wyemitowanych akcji

VII. STWIERDZENIA BIEGŁEGO REWIDENTA

a) Jednostka dominująca przedstawiła żądane informacje, wiarygodne wyjaśnienia i oświadczenia w wystarczającym zakresie i w rozsądnym 
czasie  dla  celów  przeprowadzenia  badania  oraz  przedłożyła  oświadczenie  o kompletnym  ujęciu  danych  w  księgach  rachunkowych, 
dokumentacji  konsolidacyjnej i wykazaniu wszelkich zobowiązań warunkowych oraz ujawnieniu istotnych zdarzeń,  które nastąpiły po 
dacie bilansu do dnia złożenia oświadczenia.

b) Jednostka dominująca i jednostki zależne posiadają aktualną dokumentację opisującą przyjęte przez nie zasady rachunkowości zgodne  
z  zasadami  rachunkowości  określonymi  przez  jednostkę  dominującą  w tym  jednakowe  metody  wyceny  aktywów  i  pasywów  oraz 
jednakowe zasady sporządzania  sprawozdań finansowych,  które można uznać za poprawne.  Zbadane przez nas operacje gospodarcze 
dokumentowane były w sposób kompletny, przejrzysty i zostały poprawnie ujęte w księgach rachunkowych. Zbadane przez nas zapisy 
księgowe zostały dokonane poprawnie i kompletnie na podstawie dowodów księgowych. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe wynika 
z prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych i dokumentacji konsolidacyjnej. 

c) Przyjęte zasady rachunkowości są stosowane w sposób ciągły, a w przypadku dokonywania przez Spółkę dominującą zmian w zakresie 
stosowanych zasad wyceny w informacji dodatkowej określa się przyczynę wprowadzenia zmian oraz ich wpływ na wynik finansowy za 
bieżący okres obrotowy zapewniając porównywalność danych finansowych dotyczących okresu bieżącego i ubiegłego.

d) Księgi jednostek Grupy Kapitałowej prowadzone są przy pomocy komputera w sposób rzetelny,  bezbłędny i sprawdzalny. Stosowane 
metody zabezpieczenia dostępu do danych i systemu ich przetwarzania są wystarczające. Dokumentacja księgowa, księgi rachunkowe 
i sprawozdania finansowe są przechowywane właściwie.

e) Na  podstawie  badania  systemu  kontroli  wewnętrznej  Grupy  Kapitałowej  oraz  badania  wiarygodności  poszczególnych  pozycji 
skonsolidowanego  sprawozdania  finansowego  można  stwierdzić,  że  system  kontroli  wewnętrznej  zapewnia  prawidłowe  i  rzetelne 
prowadzenie ksiąg rachunkowych. 

f) Kapitał podstawowy został pokryty zgodnie z literą prawa i faktycznie istnieje.

g) Pozycje kształtujące wynik finansowy brutto na działalności gospodarczej Grupy Kapitałowej we wszystkich istotnych aspektach zostały 
ujęte w sposób kompletny i prawidłowy.

h) Wynik finansowy brutto został we wszystkich istotnych aspektach poprawnie przekształcony w wynik finansowy netto.

i) Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym oraz skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych zostały we wszystkich 
istotnych aspektach sporządzone prawidłowo w powiązaniu ze skonsolidowanym bilansem, skonsolidowanym rachunkiem zysków i strat 
oraz księgami rachunkowymi.

j) Wprowadzenie  do skonsolidowanego sprawozdania  finansowego oraz dodatkowe informacje  i objaśnienia  zawierają  wszystkie istotne 
informacje wymagane przez ustawę o rachunkowości i przepisy szczegółowe i zostały przedstawione we wszystkich istotnych aspektach 
prawidłowo.

k) Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej jest kompletne w rozumieniu ustawy o rachunkowości oraz zawarte w nim informacje są 
zgodne ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za bieżący okres.

l) Dane liczbowe przedstawione w dodatkowych informacjach i objaśnieniach do skonsolidowanego sprawozdania finansowego uzupełnione 
informacjami  zawartymi  w części  V i  VI  raportu  spełniają  w istotnych  aspektach  wymagania  norm wykonywania  zawodu  biegłego 
rewidenta wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce.

m) Stwierdza się, że zarówno podmiot uprawniony, jak i biegły rewident są niezależni od badanej jednostki dominującej i jednostek zależnych 
wchodzących w skład Grupy Kapitałowej.
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PISMO PREZESA ZARZĄDU

Szanowni Państwo,

Rok 2003 był niewątpliwie rokiem przełomowym w dotychczasowej pięcioletniej historii funduszu. Po okresie dynamicznego wzrostu w latach 
1998-2000 przetrwaliśmy silną dekoniunkturę w branży technologicznej, jak również negatywne oceny otoczenia (2001-2002), wykorzystując 
ten czas na budowę wartości spółek portfelowych i w rok 2003 wkroczyliśmy z bardzo mocnymi fundamentami.

W roku 2003 doprowadziliśmy do zakończenia restrukturyzacji portfela poprzez sprzedaż spółek Synergy oraz Expertia.

Fundusz jako jeden z nielicznych prowadził w roku 2003 nowe inwestycje. Na początku 2003 roku działalność rozpoczął Geotec, producent 
rozwiązań GIS, zaś w końcu roku sfinansowaliśmy powstanie spółki Iplay, internetowej platformy sprzedaży muzyki. W wyniku tych inwestycji 
MCI Management S.A. posiada obecnie 10 spółek portfelowych.

Szacujemy, iż jesteśmy jedynym funduszem technology venture capital, który obecnie prowadzi nowe inwestycje na rynku polskim.

Poprzedni rok przyniósł dynamiczny wzrost i poprawę wyników w spółkach portfelowych. Sześć z nich osiągnęło zyski na poziomie netto. 
Travelplanet.pl i One2One zanotowały ponad 300% dynamikę wzrostu sprzedaży, S4E podwoił marże, Bankier.pl zakończył z powodzeniem 
restrukturyzację, GeoTec już w pierwszym roku jest rentowny, zaś CCS skutecznie umacnia pozycję w swoim sektorze. Biprogeo jest ciągle w 
fazie restrukturyzacji, JTT Computer wygrało ostatecznie sprawę podatkową, i chociaż nie pozwoliło to uratować spółki przed upadłością, to 
daje nadzieję na przeprowadzenie skutecznej restrukturyzacji poprzez układ.

MCI Management w roku 2003 rozpoczęło prace mające na celu powołanie nowego funduszu TechVenture. 

Wszystkie te pozytywne dane i trendy zostały zauważone przez akcjonariuszy i przełożyły się na istotny wzrost wyceny MCI na giełdzie. Obecna 
kapitalizacja spółki przekracza 100 mln złotych, zaś walory MCI są jednymi z najbardziej płynnych na giełdzie. Zwiększa się zainteresowanie 
inwestorów instytucjonalnych akcjami spółki. Przekroczenie progu 5% akcji w spółce ogłosił AIB BZ WBK Assets Management.

Rok 2004 powinien przynieść co najmniej dwie nowe inwestycje, chociaż ich ilość i  rozmiar może być większy, jeśli zdecydujemy się na 
pozyskanie dodatkowych kapitałów z rynku kapitałowego w formie obligacji zamiennych. Planujemy również częściowe wyjście z walorów 
Travelplanet.pl  przed  upublicznieniem  tej  spółki  na  Giełdzie  Papierów  Wartościowych.  Rozpoczęliśmy  również  prace  nad  pozyskaniem 
inwestora strategicznego do CCS SA.

Zamierzamy kontynuować prace nad powołaniem funduszu TechVenture, podjąć działania zmierzające do konsolidacji branży Venture capital 
oraz  rozbudować zasoby własne funduszu  niezbędne  do  przeprowadzania  i  monitoringu nowych inwestycji.  Kolejnym naszym celem jest 
pozytywne zakończenie procesów restrukturyzacyjnych w spółkach JTT i Biprogeo.

Z poważaniem

Tomasz Czechowicz
Prezes Zarządu
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WPROWADZENIE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ
ZA OKRES OBROTOWY OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2003 r.

1. Forma prawna i przedmiot działalności Emitenta
Jednostka dominująca MCI Management S.A. (zwana dalej MCI) została wpisana do Rejestru Handlowego w dniu 21 lipca 1999 w Sądzie 
Rejonowym dla  Wrocławia  Fabryczna  pod  nr  RHB 8752.  Postanowieniem Sądu Rejonowego  dla  Wrocławia-Fabrycznej  we  Wrocławiu,  
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, dnia 28 marca 2001 Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod 
nr 0000004542. MCI nadano numer statystyczny REGON 932038308 oraz numer identyfikacji podatkowej 899-22-96-521.

Przedmiotem działalności MCI według statutu jest:
- lokowanie środków finansowych w papiery wartościowe
- działalność związane z zarządzaniem holdingiem
- doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
- pomocnicza działalność gospodarcza
Rodzaj działalności podstawowej według Europejskiej Klasyfikacji Działalności EKD
7414 – doradztwo w zakresie działalności związanej z prowadzeniem interesów i zarządzaniem

2. Okresy sprawozdawcze
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawiera dane za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 oraz porównywalne dane finansowe za 
analogiczny okres rok 2002.

3. Skład osobowy Zarządu i Rady Nadzorczej Emitenta
Skład Zarządu jednostki dominującej MCI był następujący:

Tomasz Czechowicz - Prezes Zarządu

W skład Rady Nadzorczej MCI wchodzili:
Kazimierz Czechowicz
Mariusz Kunda
Paweł Puterko (do 10 czerwca 2003)
Waldemar Sielski (od 10 czerwca 2003)

4. Dane łączne
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawiera dane dotyczące Emitenta oraz jednostek (Spółek) zależnych. MCI Management S.A., jak 
również spółki zależne nie posiadają wewnętrznych jednostek organizacyjnych sporządzających samodzielnie sprawozdania finansowe.

5. Założenie kontynuacji działalności
Skonsolidowane  sprawozdanie  finansowe  zostało  sporządzone  przy  założeniu  kontynuowania  działalności  gospodarczej  przez  Emitenta  
i jednostki z Grupy Kapitałowej w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją żadne okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania 
działalności. 

6. Struktura organizacyjna oraz rodzaj powiązań w Grupie Kapitałowej

7. Wykaz jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej objętych konsolidacją lub wyceną metodą praw własności oraz wykaz 
jednostek nieobjętych konsolidacją

W skład Grupy Kapitałowej MCI Management S.A na dzień 31 grudnia 2003 wchodzą:
- MCI Management S.A. - jednostka dominująca

Jednostki zależne objęte konsolidacją:
- Grupa Kapitałowa Computer Communication Systems S.A. (w skrócie GK CCS S.A.); jednostka dominująca ma siedzibę przy ul. Bema 

15 we Wrocławiu; przedmiotem działalności spółki jest projektowanie systemów informatycznych oraz sprzedaż sprzętu komputerowego; 
postanowieniem Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
wpisana dnia 28 czerwca 2001 do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000021315.

- Process4e  S.A. z  siedzibą  przy  ul.  Domaniewskiej  41  w Warszawie;  przedmiotem działalności  jest  świadczenie  usług  doradczych  i 
szkoleniowych, usług konsultingowych, produkcja i sprzedaż oprogramowania; postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w 

Bankier.pl S.A.
j. stowarzyszona

38,36 %

CCS
Sp. z o.o.
j. zależna

100 %

CCS S.A.
j. zależna
76,16 %

Process4e S.A.
j. zależna
66,66 %

 Travelplanet S.A.
 j. zależna
94,47 %

JTT Computer S.A.
 j. stowarzyszona

36,05 %

Biprogeo S.A.
j. zależna
73,71 %

S4e S.A
j. zależna
93,78 %

One2One Sp. z o.o.
j. stowarzyszona

50,85 %

GeoTec Sp. z o.o.
j. zależna
75,00 %

Iplay Sp. z  o.o.
j. zależna
51,00 %

MCI Management S.A.
j. dominująca
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Warszawie, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisana dnia 13 września 2001 do Krajowego Rejestru Sądowego 
pod nr 0000036406.

- S4e S.A. z siedzibą przy ul. Wadowickiej 8w w Krakowie; przedmiotem działalności jest świadczenie usług w zakresie oprogramowania i 
przetwarzania danych; postanowieniem Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia Spółka została wpisana dnia 10 sierpnia 2001 do 
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000034998.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Computer Communication Systems S.A. oprócz jednostki dominującej obejmuje 
spółkę zależną (100 %) CCS Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Bema 15, we Wrocławiu; której przedmiotem działalności jest wynajem i zarządzanie 
nieruchomościami;  postanowieniem  Sądu  Rejonowego  dla  Wrocławia  –  Fabrycznej  we  Wrocławiu,  VI  Wydział  Gospodarczy  Krajowego 
Rejestru Sądowego wpisana dnia 17.07.2002 do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000123544.

Jednostki zależne nieobjęte konsolidacją:
- Travelplanet.pl S.A. z siedzibą przy ul. Świdnickiej 13 we Wrocławiu; przedmiotem działalności jest świadczenie usług agencyjnych, 

pośrednictwa w zakresie usług turystycznych z wykorzystaniem  internetu;
- Biprogeo S.A. z siedzibą przy ul. Kaszubskiej 8 we Wrocławiu; przedmiotem działalności jest projektowanie systemów informatycznych 

sprzętu komputerowego;
- GeoTechnologies Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kaszubskiej 8 we Wrocławiu; przedmiotem działalności jest projektowanie i wdrażanie 

oprogramowania komputerowego w zakresie systemów informacji przestrzennej;
- One2One Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 146a w Poznaniu; przedmiotem działalności jest świadczenie usług w zakresie 

oprogramowania i przetwarzania danych;
- Iplay.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, Rynek 48, przedmiotem działalności jest sprzedaż muzyki w internecie, świadczenie usług 

internetowego serwisu odsłuchowego.

Jednostki stowarzyszone nie objęte konsolidacją:
- Bankier.pl  S.A. z  siedzibą  przy  ul.  Świdnickiej  13  we  Wrocławiu;  przedmiotem działalności  jest  świadczenie  usług  finansowych z 

wykorzystaniem internetu, handel i pośrednictwo handlowe w wykorzystaniem internetu;
- JTT  Computer  S.A. z  siedzibą  przy  ul.  Braci  Gierymskich  156  we  Wrocławiu;  przedmiotem  działalności  jest  świadczenie  usług 

marketingowych, transportowo-przewozowych, eksportu i importu towarów własnych i osób trzecich.

Udział jednostki dominującej w kapitale jednostek podporządkowanych oraz udział w całkowitej liczbie głosów:
Nazwa jednostki Udział % w kapitale Udział % w całkowitej liczbie głosów
Computer Communication Systems S.A. 76,16 76,16
Process4e S.A. 66,66 66,66
S4e S.A. 93,78 93,78
Bankier.pl S.A. 38,36 38,36
Biprogeo S.A. 73,71 73,71
GeoTechnologies Sp. z o.o. 75,00 75,00
One2One Sp. z o.o. 50,85 50,85
Travelplanet.pl S.A 94,47 94,47
JTT Computer S.A. 36,05 36,05
Iplay.pl Sp. z o.o. 51,00 51,00

W  skład  skonsolidowanego  sprawozdania  finansowego  weszły  wielkości  ze  sprawozdania  finansowego  podmiotu  dominującego  oraz  ze 
sprawozdań finansowych czterech podmiotów zależnych: Grupa Kapitałowa Computer Communication Systems S.A., Process4e S.A., S4e S.A 
oraz Synergy S.A.
Z uwagi na nieznaczne wielkości wykazane w sprawozdaniach finansowych odstąpiono od konsolidacji następujących spółek: Bankier.pl S.A., 
Biprogeo S.A., GeoTechnologies Sp. z o.o., One2One Sp. z o.o., Travelplanet.pl S.A. oraz Iplay.pl Sp. z o.o. (art. 58 ust. 1 pkt. 1 ustawy o 
rachunkowości).
Spółka JTT Computer S.A. została wyłączona na podstawie art. 57 ust 1 pkt. 1 i 3 – istotne ograniczenia w sprawowaniu trwałej kontroli nad 
jednostką, Spółka postawiona w stan upadłości.
Dane dotyczące spółek wyłączonych z konsolidacji na dzień 31 grudnia 2003:

Nazwa jednostki Suma 
bilansowa 
w tys. zł

Przychody ze 
sprzedaży
 w tys. zł

Wynik 
finansowy
w tys. zł

% sumy bilansowej 
w stosunku do sumy 
bilansowej GK MCI

% przychodów ze 
sprzedaży w stosunku do 
GK MCI

Travelplanet.pl S.A 999 1 653 10 2,99% 3,31%
Biprogeo S.A. 188 1 293 -268 0,56% 2,59%
Bankier.pl S.A. 791 2 000 -980 2,36% 4,00%
GeoTechnologies Sp. z o.o. 136 1 537 81 0,41% 3,08%
One2One Sp. z o.o. 786 2 762 11 2,34% 5,53%
JTT Computer S.A. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d.
Iplay.pl Sp. z o.o. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d.

2 900 9 245
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Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na ten sam dzień bilansowy, co sprawozdanie finansowe jednostki dominującej 
MCI Management S.A. Jednostki zależne objęte konsolidacją sporządziły sprawozdania finansowe na ten sam dzień bilansowy, co jednostka 
dominująca. Sprawozdania finansowe podmiotów zależnych zostały włączone do skonsolidowanego sprawozdania przy zastosowaniu metody 
pełnej konsolidacji.
Skład jednostek objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, w porównaniu do roku poprzedniego, uległ zmianie. Począwszy od I 
kwartału 2003, ze względu na kryterium istotności,  podlegały konsolidacji  dane finansowe Spółki Synergy S.A. Akcje Synergy S.A., które 
posiadała MCI zostały sprzedane 12 sierpnia 2003.
Podstawowe dane finansowe Synergy S.A. były następujące:

za okres o
od 01.01.2003  do 31.07.2003
w tys. zł

za okres                     
od 10.09.2001 do 31.12.2002
 w tys. zł

Suma bilansowa 885 1 188
Przychody ze sprzedaży 4 877 6 164
Wynik finansowy netto -8 -408

Wpływ na skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2003 włączenia Synergy S.A. do konsolidacji był następujący:
za okres
od 01.01.2003 do 31.12.2003
w tys. zł

Zysk (strata) z lat ubiegłych -294
Wynik na sprzedaży akcji Synergy S.A. +302

Dane  porównywalne zawierają  skonsolidowane  dane  jednostki  dominującej  MCI Management  S.A.,  GK CCS S.A.,  Procces4e S.A.  oraz  
S4e S.A.

8. Porównywalność danych skonsolidowanych
Sprawozdanie finansowe za rok 2002 podlegało przekształceniu w związku z korektą błędów podstawowych. Szczegółowe informacje na temat 
wprowadzonych korekt zostały zamieszczone w dodatkowych informacjach i objaśnieniach.

9.  Wskazanie,  czy  w przedstawionym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym lub porównywalnych skonsolidowanych danych 
finansowych dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania, o skonsolidowanych 
sprawozdaniach finansowych za lata, za które skonsolidowane sprawozdanie finansowe lub porównywalne skonsolidowane dane 
finansowe zostały zamieszczone w prospekcie

Skonsolidowane sprawozdania finansowe za rok 2002 jednostki dominującej, jak również spółek zależnych uzyskało opinię bez zastrzeżeń.

10. Zasady (polityka) prowadzenia rachunkowości
Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu raportu rocznego (zwanego dalej raportem rocznym) na dzień 31 grudnia 2003 są zgodne z 
Ustawą o Rachunkowości z 29 września 1994, zwaną dalej Ustawą. Raport przygotowano zgodnie z wymogami rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 16 października 2001 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.
Poszczególne  składniki  aktywów i  pasywów wycenia  się  stosując  rzeczywiście  poniesione  na ich  nabycie  koszty,  z  zachowaniem zasady 
ostrożności. Grupa Kapitałowa stosuje metodę kalkulacyjną pomiaru wyniku finansowego.

10.1 Wartości niematerialne i prawne
Wartości  niematerialne  i  prawne  obejmują  nabyte  przez  jednostkę,  zaliczane  do  aktywów  trwałych,  prawa  majątkowe  nadające  się  do 
gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby 
jednostki, a w szczególności:
- autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje
- prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych
- know-how.

Do wartości niematerialnych i prawnych zalicza się również nabytą wartość firmy oraz koszty zakończonych prac rozwojowych.
Wartości niematerialne i prawne wyceniane są w ich wartości początkowej według cen nabycia, bądź kosztu wytworzenia. Wartość początkowa 
podlega odpisowi metodą liniową:
- w przypadku wartości firmy w okresie 5 lat, w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych,
- w przypadku pozostałych aktywów – w okresie 5 lat, w ciężar kosztów amortyzacji.

10.2 Wartość firmy z konsolidacji i rezerwa kapitałowa z konsolidacji
Wartość firmy z konsolidacji jednostek zależnych ustalana jest na dzień objęcia przez Spółkę dominującą kontroli, jako nadwyżka wartości 
nabycia udziałów w jednostce zależnej nad odpowiadającą im częścią aktywów netto jednostki zależnej według ich wartości księgowej, która 
według zarządu nie odbiega istotnie od wartości rynkowej na dzień nabycia udziałów. Wartości firmy powstałe przy nabyciu różnych jednostek 
zależnych nie są ze sobą kompensowane.
Wartość firmy podlega odpisaniu w skonsolidowany rachunek zysków i strat przez okres do 5 lat. W przypadku braku spodziewanych efektów 
ekonomicznych wartość firmy może obciążyć wynik finansowy Grupy Kapitałowej.
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Ujemna wartość firmy z konsolidacji jednostek zależnych ustalana jest na dzień objęcia przez Spółkę sprawowania kontroli, jako nadwyżka 
odpowiedniej części aktywów netto wycenianych według ich wartości godziwej nad wartością udziałów.

10.3 Składniki majątkowe zaliczane do aktywów trwałych
Do środków trwałych zalicza się rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż 
rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby Spółki. Zalicza się do nich w szczególności:
- nieruchomości - w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budynki i budowle, a także będące odrębną własnością lokale, 

spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,
- maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy,
- ulepszenia w obcych środkach trwałych.
Wartość początkową stanowiącą cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia, polegającego na 
przebudowie,  rozbudowie,  modernizacji  lub  rekonstrukcji  i  powodującego,  że  wartość  użytkowa  tego  środka  po  zakończeniu  ulepszenia 
podwyższa posiadaną przy przyjęciu do używania wartość użytkową. Wartość początkową środków trwałych zmniejszają odpisy amortyzacyjne 
dokonywane w celu uwzględnienia utraty ich wartości,  na skutek używania lub upływu czasu.  Kwoty odpisów amortyzacyjnych ustala się 
metodą liniową. Środki trwałe amortyzowane są według stawek amortyzacyjnych zgodnie z Ustawą z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym 
od osób prawnych. Dla poszczególnych grup środków trwałych stosowane są następujące stawki amortyzacji:
- budynki i budowle 2,5-10 %
- urządzenia techniczne, maszyny 20 - 60 %
- środki transportu 20 %
- pozostałe środki trwałe 14 - 25 %
Amortyzacja planowa odzwierciedlająca normalne zużycie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych obciąża koszty działalności. 
Środki trwałe w budowie wyceniane są według cen nabycia lub kosztów wytworzenia.

Odsetki, prowizje oraz różnice kursowe dotyczące inwestycji rozpoczętych zwiększają wartość nabycia tych składników majątku.

10.4 Aktywa finansowe o charakterze trwałym
Są to w szczególności:
- udziały i akcje oraz inne długoterminowe aktywa w jednostkach powiązanych,
- udziały i akcje w pozostałych jednostkach,
- inne długoterminowe papiery wartościowe,
- udzielone pożyczki,
Aktywa  finansowe  ujmuje  się  w  księgach  rachunkowych  na  dzień  ich  nabycia  albo  powstania  według  ceny  nabycia.  Na  koniec  okresu 
sprawozdawczego ich wartość korygowana jest o ewentualny odpis z tytułu trwałej utraty ich wartości.

10.5 Inwestycje krótkoterminowe 
Nabyte udziały, akcje oraz inne aktywa krótkoterminowe ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich nabycia lub powstania według ceny 
nabycia. Na dzień bilansowy aktywa zaliczone do inwestycji krótkoterminowych są wycenione według ceny rynkowej. Skutki zmian wartości 
inwestycji krótkoterminowych wpływają w pełnej wysokości odpowiednio na przychody lub koszty finansowe.

10.6 Zapasy
Zapasy wycenia się według rzeczywistych cen nabycia. Rozchody materiałów i  towarów wyceniane są metodą „pierwsze weszło, pierwsze 
wyszło”. W bilansie materiały i towary wyceniane są w rzeczywistych cenach nie wyższych od cen sprzedaży netto na dzień bilansowy. Wartość 
bilansowa korygowana jest o odpis aktualizujący w związku z utratą wartości w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych.

10.7 Należności i zobowiązania
Należności i zobowiązania (w tym z tytułu kredytów i pożyczek) w walucie polskiej wykazywane są według wartości podlegającej zapłacie. 
Należności i zobowiązania w walutach obcych w momencie powstania ujmowane są według średniego kursu ustalonego przez Prezesa NBP dla 
danej waluty obcej. Dodatnie lub ujemne różnice kursowe powstające w dniu płatności wynikające z różnicy pomiędzy kursem waluty na ten 
dzień,  a  kursem  waluty  w  dniu  powstania  należności  lub  zobowiązania,  odnoszone  są  odpowiednio  na  przychody  lub  koszty  operacji 
finansowych.
Nie rozliczone na dzień bilansowy należności i zobowiązania w walucie obcej wycenia się odpowiednio według kursu kupna lub sprzedaży 
stosowanych w tym dniu przez bank, z którego usług jednostka korzysta. Wycena aktywów wyrażonych w walucie obcej na dzień bilansowy nie 
może przy tym być wyższa, a pasywów niższa od ich wartości przeliczonej na walutę polską według średniego kursu ustalonego przez NBP na 
ten dzień.

10.8 Środki pieniężne
Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Wpływ walut na dewizowy rachunek 
bankowy wycenia się wg kursów kupna walut,  stosowanych na ten dzień przez bank prowadzący rachunek dewizowy, zaś  rozchód walut 
wycenia się wg kursu sprzedaży banku stosowanego na dzień ich rozchodu.
Na dzień bilansowy środki pieniężne wycenia się według kursu kupna stosowanego przez bank, z którego usług jednostka korzysta. Wycena 
bilansowa nie może być wyższa od ich wartości przeliczonej na walutę polską wg średniego kursu ustalonego przez NBP na ten dzień. Ustalone 
na koniec roku obrotowego różnice kursowe wpływają na wynik finansowy, a mianowicie dodatnie - jako przychody z operacji finansowych, 
ujemne - jako koszty operacji finansowych.
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10.9 Kapitały własne
Kapitałem podstawowym grupy kapitałowej jest kapitał podstawowy jednostki dominującej. Kapitał podstawowy jednostek zależnych, w części 
odpowiadającej udziałowi jednostki dominującej w kapitale podstawowym tych jednostek, jest kompensowany z wartością nabycia udziałów 
ujętych w bilansie jednostki dominującej na dzień objęcia kontroli. Pozostała część kapitału podstawowego jednostek zależnych zalicza się do 
kapitałów mniejszości. Do kapitału własnego grupy zalicza się części odpowiednich składników kapitału własnego jednostek zależnych, które 
powstały od dnia objęcia nad nimi kontroli przez jednostkę dominującą do dnia bilansowego.
Udziały w kapitale własnym jednostek zależnych, należące do osób lub jednostek innych niż objęte konsolidacją, wykazuje się w odrębnej 
pozycji pasywów skonsolidowanego bilansu, po kapitałach własnych jako kapitały mniejszości. Wartość początkową tych kapitałów ustala się w 
wysokości odpowiadających im wartości godziwej aktywów netto , ustalonej na dzień rozpoczęcia sprawowania kontroli. Wartość tę zwiększa 
się lub zmniejsza odpowiednio o zmiany w aktywach netto jednostek zależnych. Jeżeli strata jednostek zależnych przypadające na kapitały 
mniejszościowe przekraczają kwoty gwarantujące ich pokrycie, to ich nadwyżka podlega rozliczeniu z kapitałem własnym grupy kapitałowej. 
Zysk wypracowany z późniejszych okresach w całości zasila kapitał własny grupy, do czasu skompensowania wcześniejszej nadwyżki z tytułu 
strat przypadających na kapitał mniejszościowy.

10.10 Fundusze specjalne
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczono zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
Rozliczenia międzyokresowe kosztów oraz rezerwy na zobowiązania

10.11 Rozliczenie międzyokresowe kosztów oraz rezerwy na zobowiązania
W  przypadku  ponoszenia  wydatków  dotyczących  przyszłych  okresów  sprawozdawczych  Spółka  dokonuje  czynnych  rozliczeń 
międzyokresowych. 
Rezerwy tworzy się na zobowiązania w przypadku gdy kwota lub termin zapłaty są niepewne, ich powstanie jest pewne lub o dużym stopniu 
prawdopodobieństwa oraz wynikają one z przeszłych zdarzeń i ich wiarygodny szacunek jest możliwy. 
Spółka tworzy rezerwy na koszty w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy wynikających 
ze świadczeń wykonanych na rzecz Spółki przez kontrahentów oraz z obowiązku wykonania związanych z bieżącą działalnością przyszłych 
świadczeń, których kwotę można oszacować, choć data powstania nie jest jeszcze znana. 

10.12 Rozliczenia międzyokresowe przychodów 
Rozliczenia  międzyokresowe  przychodów  obejmują  w  szczególności:  równowartość  otrzymanych  środków  z tytułu  świadczeń,  których 
wykonanie nastąpi w przyszłych okresach sprawozdawczych oraz wartość ujawnionych środków trwałych.

10.13 Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
W związku  z  przejściowymi  różnicami  między  wykazywaną  w  księgach  rachunkowych  wartością  aktywów  i  pasywów  a  ich  wartością 
podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości, jednostka tworzy rezerwę i ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego.
Aktywa z  tytułu  odroczonego podatku dochodowego ustala się  w wysokości  kwoty przewidzianej w przyszłości  do odliczenia od podatku 
dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku 
dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia ustalonej przy zachowaniu zasady ostrożności.
Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, 
w  związku  z  występowaniem dodatnich  różnic  przejściowych,  to  jest  różnic,  które  spowodują  zwiększenie  podstawy  obliczenia  podatku 
dochodowego w przyszłości. 
Wysokość  rezerwy  i  aktywów z  tytułu  odroczonego  podatku  dochodowego  ustala  się  przy  uwzględnieniu  stawek  podatku  dochodowego 
obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego.  

10.14 Podatki
Obowiązkowe obciążenia  wyniku finansowego dotyczą  podatku dochodowego od  osób prawnych.  Podatek  dochodowy od  osób prawnych 
naliczany jest zgodnie z polskimi przepisami podatkowymi na podstawie zysku brutto wykazanego w rachunku zysków i strat z uwzględnieniem 
korekt  dokonanych  dla  celów podatkowych.  Na  dzień  bilansowy tworzona  jest  rezerwa  na przejściową dodatnią  różnicę  z  tytułu  podatku 
dochodowego spowodowaną odmiennością momentu uznania  przychodu za osiągnięty lub kosztu za  poniesiony w myśl  ustawy o podatku 
dochodowym od osób prawnych. W przypadku różnicy ujemnej ,rezerwę tworzy się w postaci aktywu na wartość podatkową, podlegającą 
odliczeniu podatkowemu w przyszłym okresie.

10.15 Wynik finansowy
Na wynik  finansowy  Grupy  Kapitałowej  składa  się:  wynik  działalności  operacyjnej,  w  tym z  tytułu  pozostałych  przychodów i  kosztów 
operacyjnych,  wynik  operacji  finansowych,  wynik  zdarzeń  nadzwyczajnych,  obowiązkowe obciążenie  wyniku  jednostki  dominującej  oraz 
jednostek zależnych skorygowane o wynik powstały z wzajemnych transakcji między nimi, odpis wartości firmy z konsolidacji oraz wynik 
finansowy przypadający na udziałowców mniejszościowych.
Przychodem ze sprzedaży produktów jest kwota należna z tego tytułu od odbiorcy, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług. 
Momentem sprzedaży jest przekazanie towarów odbiorcy lub odebranie przez niego usługi.
Koszty sprzedanych wyrobów i usług są to koszty wytworzenia tych produktów i usług, które są współmierne do przychodów ze sprzedaży. 
Wartością sprzedanych towarów jest wartość zakupu tych towarów, która jest współmierna do przychodów ze sprzedaży.
Pozostałe przychody i koszty operacyjne są to koszty i przychody nie związane bezpośrednio z normalną działalnością, wpływające na wynik 
finansowy.
Przychody  finansowe są  to  należne  przychody  z  operacji  finansowych,  natomiast  koszty  finansowe  są  to  poniesione  koszty  operacji 
finansowych. Odsetki od zobowiązań i kredytów inwestycyjnych po oddaniu inwestycji do użytkowania obciążają koszty operacji finansowych. 
Różnice kursowe są odnoszone na koszty lub przychody finansowe.
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych stanowi różnicę między zyskami nadzwyczajnymi a stratami nadzwyczajnymi.
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Wpływający na wynik finansowy podatek dochodowy za dany okres sprawozdawczy obejmuje część bieżącą i część odroczoną. Na pozycję 
podatku dochodowego w rachunku zysków i strat składa się podatek dochodowy stanowiący zobowiązanie podatkowe powiększony o rezerwę na 
odroczony podatek dochodowy oraz zmniejszony o aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

10.16 Rachunek przepływów środków pieniężnych
Rachunek  przepływów  środków  pieniężnych  sporządzany  jest  metodą  pośrednią,  biorąc  za  punkt  wyjścia  wynik  finansowy.  Działalność 
operacyjna  Grupy  kapitałowej  obejmuje  ogół  działań  handlowych  i  usługowych,  których  celem  jest  osiągnięcie  zysku.  Do  działalności 
inwestycyjnej zaliczamy zapłatę za nabyte i sprzedane składniki majątku trwałego, wartości niematerialne i prawne oraz nabycie udziałów i 
akcji. Działalność finansowa polega na pozyskiwaniu przez Grupę kapitałową kapitału własnego i obcego.

10.17 Zastosowane zasady konsolidacji
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia 2003 do 31 grudnia 2003 sporządzono zgodnie z wymogami 
ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych 
zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki i zakłady ubezpieczeń sprawozdania finansowego jednostek powiązanych.
Po dokonaniu sumowań w pełnej wysokości poszczególnych pozycji sprawozdań finansowych jednostki dominującej oraz spółek zależnych 
dokonano korekt i wyłączeń konsolidacyjnych, które dotyczyły:
- wartości nabycia udziałów posiadanych przez podmiot dominujący w podmiotach zależnych w korespondencji z wartością aktywów netto 

tych podmiotów zależnych na dzień nabycia udziałów przez podmiot dominujący;
- wzajemnych należności i zobowiązań pomiędzy podmiotem dominującym a podmiotami zależnymi oraz pomiędzy podmiotami zależnymi;
- przychodów i kosztów operacji handlowych pomiędzy podmiotem dominującym, a podmiotami zależnymi oraz pomiędzy podmiotami 

zależnymi;
- zysków powstałych na operacjach handlowych pomiędzy podmiotem dominującym, a podmiotami zależnymi, zawartych w wartościach 

podlegających konsolidacji aktywów i pasywów.

11. Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do Euro ogłoszone przez Narodowy Bank Polski
Średnie kursy wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi, w stosunku do Euro 
(zwanego dalej EUR), ogłaszane przez Narodowy Bank Polski (NBP), wynosiły:

Okres Kurs średni 
w okresie

Najniższy kurs 
w okresie

Najwyższy kurs w 
okresie

Kurs średni 
na ostatni dzień 
okresu 

od 1 stycznia do 31 grudnia 2002 3,8879 3,5015 4,2116 4,0202
od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 4,4375 4,1286 4,7170 4,7170

12. Podstawowe pozycje bilansu, rachunku zysków i strat i rachunku przepływów pieniężnych przeliczone na EUR ze wskazaniem 
zasad przyjętych do tego przeliczenia

tys. zł tys. zł tys. EUR tys. EUR
 2003 2002 2003 2002
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 49 947 37 248 11 256 9 580
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 342 (5 454) 302 (1 403)
III. Zysk (strata) brutto 56 (24 662) 13 (6 343)
IV. Zysk (strata) netto 526 (21 562) 119 (5 546)
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (465) (8 256) (99) (2 054)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 696 5 139 360 1 278
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (2 308) (4 018) (489) (999)
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem (1 077) (7 135) (228) (1 775)
IX. Aktywa, razem 33 394 33 467 7 079 8 325
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 16 604 17 001 3 520 4 229
XI. Zobowiązania długoterminowe 144 34 31 8
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 15 848 15 301 3 360 3 806
XIII. Kapitał własny 14 931 15 335 3 165 3 814
XIV. Kapitał zakładowy 37 800 37 800 8 014 9 403
XV. Liczba akcji (w szt.) 37 800 000 37 800 000 37 800 000 37 800 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 0,01 (0,57) 0,00 (0,15)
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą     
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję 0,40 0,41 0,08 0,10
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję     
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję     
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Dla  danych  wynikających  z  rachunku  zysków  i  strat  przyjęto  średnie  kursy  EURO  obliczone  jako  średnia  arytmetyczna  ze  średnich 
obowiązujących na koniec poszczególnych miesięcy w prezentowanych okresach, ogłoszonych przez Prezesa NBP. Dla danych wynikających z 
bilansu i rachunku przepływów pieniężnych przyjęto średni kurs EURO obowiązujący na koniec okresu, ogłoszony przez Prezesa NBP.

13. Wskazanie i  objaśnienie różnic w zakresie przyjętych zasad i  metod rachunkowości oraz ujawnionych danych pomiędzy tymi 
sprawozdaniami i danymi porównywalnymi, które zostałyby sporządzone według MSR lub GAAP

Zgodnie z MSR wycena aktywów i pasywów następuje najczęściej według wartości godziwej. Polskie zasady rachunkowości operują głównie 
zasadą według cen nabycia pomniejszoną ewentualnie o odpisy aktualizujące ich wartość. Głównie dotyczy to pozycji inwestycji takich jak 
papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu, walutowe kontrakty terminowe, opcje itp. instrumentów pochodnych.
Różnice pomiędzy wymogami polskich zasad rachunkowości oraz MSR dotyczą prezentacji poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego 
oraz zakresu informacji dodatkowej.

Średni 
kurs w 

okresie *

Minimalny 
kurs w 
okresie

Maksymal
ny kurs w 

okresie

Kurs na 
30 

czerwca
2002 3,8879 3,5015 4,2116 4,0202
2003 4,4375 4,1286 4,7170 4,7170

WYBRANE DANE FINANSOWE  
tys. zł tys. EUR

2003 2002 2003 2002

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 49 947 37 248 11 256 9 580
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 342 (5 454) 302 (1 403)
III. Zysk (strata) brutto 56 (24 662) 13 (6 343)
IV. Zysk (strata) netto 526 (21 562) 119 (5 546)
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (465) (8 256) (99) (2 054)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 696 5 139 360 1 278
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (2 308) (4 018) (489) (999)
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem (1 077) (7 135) (228) (1 775)
IX. Aktywa, razem 33 394 33 467 7 079 8 325
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 16 604 17 001 3 520 4 229
XI. Zobowiązania długoterminowe 144 34 31 8
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 15 848 15 301 3 360 3 806
XIII. Kapitał własny 14 931 15 335 3 165 3 814
XIV. Kapitał zakładowy 37 800 37 800 8 014 9 403

XV. Liczba akcji (w szt.) 37 800 000 37 800 000 37 800 000
37 800 

000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,01 (0,57) 0,00 (0,15)

XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł /EUR)     
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 0,40 0,41 0,08 0,10

XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)     

XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)     
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BILANS  
  
 nota 2003 2002
AKTYWA   
I. Aktywa trwałe 12 937 12 859
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 92 241
 - wartość firmy   
2. Rzeczowe aktywa trwałe 3 1 602 1 886
3. Należności długoterminowe 4,9 353  
3.1. Od jednostek powiązanych   
3.2. Od pozostałych jednostek 353  
4. Inwestycje długoterminowe 5 8 283 8 548
4.1. Nieruchomości   
4.2.  Wartości niematerialne i prawne   
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 7 522 7 787
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 7 518 7 644

 - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności   
b) w pozostałych jednostkach 4 143
4.4. Inne inwestycje długoterminowe 761 761
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 6 2 607 2 184
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 601 2 131
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 6 53
II. Aktywa obrotowe 20 457 20 608
1. Zapasy 7 800 506
2. Należności krótkoterminowe 8,9 12 983 10 086
2.1. Od jednostek powiązanych 29 20
2.2. Od pozostałych jednostek 12 954 10 066
3. Inwestycje krótkoterminowe 10 6 212 9 542
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 6 212 9 542
a) w jednostkach powiązanych 558 2 615
b) w pozostałych jednostkach 69 265
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 5 585 6 662
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 11 462 474
A k t y w a   r a z e m 33 394 33 467
PASYWA   
I. Kapitał własny 14 931 15 335
1. Kapitał zakładowy 13 37 800 37 800
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)   
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 14 (1 000)  
4. Kapitał zapasowy 15 22 323 22 050
5. Kapitał z aktualizacji wyceny 16   
6. Pozostałe kapitały rezerwowe 17   
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych (44 718) (22 953)
8. Zysk (strata) netto 526 (21 562)
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 18   
II. Kapitał mniejszości 19 1 859 1 131
III. Ujemna wartość firmy jednostek skonsolidowanych 20 0 0

IV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 16 604 17 001
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1. Rezerwy na zobowiązania 21 606 1 578
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 112 163
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0 0
a) długoterminowa   
b) krótkoterminowa   
1.3. Pozostałe rezerwy 494 1 415
a) długoterminowe 25 0
b) krótkoterminowe 469 1 415
2. Zobowiązania długoterminowe 22 144 34
2.1. Wobec jednostek powiązanych   
2.2. Wobec pozostałych jednostek 144 34
3. Zobowiązania krótkoterminowe 23 15 848 15 301
3.1. Wobec jednostek powiązanych 50 180
3.2. Wobec pozostałych jednostek 15 760 15 120
3.3. Fundusze specjalne 38 1
4. Rozliczenia międzyokresowe 24 6 88
4.1. Ujemna wartość firmy   
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 6 88
a) długoterminowe 0  
b) krótkoterminowe 6 88
P a s y w a    r a z e m 33 394 33 467
   
Wartość księgowa 14 931 15 335
Liczba akcji 37 800 000 37 800 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25 0,40 0,41
Rozwodniona liczba akcji   
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25   

0 0

Zobowiązania pozabilansowe nota 2003 2002

1. Należności warunkowe 26   
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)   
 - otrzymanych gwarancji i poręczeń   
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)   
 - otrzymanych gwarancji i poręczeń   
2. Zobowiązania warunkowe 26 1 000  
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 1 000  
 - udzielonych gwarancji i poręczeń 1 000  
 - inwestycyjne   
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)   
 - udzielonych gwarancji i poręczeń   
3. Inne (z tytułu)  1 400
 - plan opcji menadżerskich  1 400
P o z y c j e   p o z a b i l a n s o w e,   r a z e m 1 000 1 400
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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT  

  
 nota 2003 2002

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 49 947 37 248
 - od jednostek powiązanych 145 57
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 27 14 011 12 281
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 28 35 936 24 967

II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 36 769 27 487
 - od jednostek powiązanych 20 263
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 29 4 575 4 906
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 32 194 22 581

III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) 13 178 9 761
IV. Koszty sprzedaży 29 659 450
V. Koszty ogólnego zarządu 29 11 285 14 858

VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 1 234 (5 547)
VII. Pozostałe przychody operacyjne 410 921
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 13 7
2. Dotacje   
3. Inne przychody operacyjne 30 397 914
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 302 828
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 14
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 69 313
3. Inne koszty operacyjne 31 233 501

IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) 1 342 (5 454)
X. Przychody finansowe 32 4 184 1 752
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:   
 - od jednostek powiązanych   
2. Odsetki, w tym: 380 1 484
 - od jednostek powiązanych 152 651
3. Zysk ze zbycia inwestycji 196 140
4. Aktualizacja wartości inwestycji 3 594  
5. Inne 14 128
XI. Koszty finansowe 33 5 652 19 987
1. Odsetki, w tym: 325 1 240
 - dla jednostek powiązanych 0 2
2. Strata ze zbycia inwestycji 84 4 463
3. Aktualizacja wartości inwestycji 4 164 10 657
4. Inne 1 079 3 627

XII. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów podporządkowanych 34 188 147

XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) 62 (23 542)

XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 0 0
1. Zyski nadzwyczajne 35 0 0
2. Straty nadzwyczajne 36 0 0

XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych 6 1 120

XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych   

XVII. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) 56 (24 662)
XVIII. Podatek dochodowy 37 (479) (1 707)

a) część bieżąca 42 142
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b) część odroczona (521) (1 849)
XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 38   

XX. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
  

XXI. Zyski (straty) mniejszości 9 (1 393)

XXII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) 39 526 (21 562)
   

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 526 (21 562)

Średnia ważona liczba akcji zwykłych 37 800 000 37 800 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 40 0,01 (0,57)

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych   

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 40   
 

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM  
  
 2003 2002

I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 22 939 40 491
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości  (1 224)
b) korekty błędów podstawowych (7 604) (2 370)

I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 15 335 36 897

1. Kapitał zakładowy na początek okresu 37 800 37 800
1.1. Zmiany kapitału zakładowego   
a) zwiększenia (z tytułu)   
 - emisji akcji (wydania udziałów)   
b) zmniejszenia (z tytułu)   
 - umorzenia akcji (udziałów)   

1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 37 800 37 800

2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu   
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy   
a) zwiększenia (z tytułu)   
b) zmniejszenia (z tytułu)   

2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu   

3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 0  
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych   
a) zwiększenia (z tytułu) nabycie akcji przez jednostę zależną (2 400)  
b) zmniejszenia (z tytułu) (1 400)  

3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu (1 000)  

4. Kapitał zapasowy na początek okresu 22 050 22 050
4.1. Zmiany kapitału zapasowego   
a) zwiększenia (z tytułu) 273  
 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej   
 - z podziału zysku (ustawowo) 273  
 - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)   
 - likwidacja środków trwałych   
b) zmniejszenia (z tytułu)   
 - pokrycia straty   

4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 22 323 22 050

5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu   
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny   
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a) zwiększenia (z tytułu)   
b) zmniejszenia (z tytułu)   
 - zbycia środków trwałych   

5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu   

6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu   
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych   
a) zwiększenia (z tytułu)   
b) zmniejszenia (z tytułu)   

6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu   

7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu (20 583) (11 065)

7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu   
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości   
b) korekty błędów podstawowych   

7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych   
a) zwiększenia (z tytułu)   
 - podziału zysku z lat ubiegłych   
b) zmniejszenia (z tytułu)   
 - odpis na kapitał zapasowy   

7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu   

7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu (20 583) (11 065)
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości (203) (1 224)
b) korekty błędów podstawowych (2 370) (2 370)

7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych (23 156) (14 659)
a) zwiększenia (z tytułu) (21 562) (8 294)
 - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia (21 562) (8 294)
b) zmniejszenia (z tytułu)   

7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu (44 718) (22 953)

7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu (44 718) (22 953)

8. Wynik netto 526 (21 562)
a) zysk netto 526  
b) strata netto  (21 562)
c) odpisy z zysku   

II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 14 931 15 335

III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)   
 

 

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH  

   
 2003 2002

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej   

(metoda pośrednia)   

I. Zysk (strata) netto 526 (21 562)

II. Korekty razem (991) 13 306
1. Zyski (straty) mniejszości 9 (1 393)

2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności   
3. Amortyzacja 926 2 169
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych (13) (51)
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) (82) (1 196)
6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej (15) 5 618



Rozdział VIII · Sprawozdanie finansowe

7. Zmiana stanu rezerw (972) (502)
8. Zmiana stanu zapasów (293) 274
9. Zmiana stanu należności (2 649) 16 400

10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 495 (14 897)
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (491) (1 912)
12. Inne korekty 2 094 8 796

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) (465) (8 256)

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej   

I. Wpływy 3 044 15 424

1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 54 170
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne   
3. Z aktywów finansowych, w tym: 1 051 7 848
a) w jednostkach powiązanych 718 1 721
 - zbycie aktywów finansowych 250 1 541
 - dywidendy i udziały w zyskach   
 - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 40 794
 - odsetki 25 (614)
 - inne wpływy z aktywów finansowych 403  
b) w pozostałych jednostkach 333 6 127
 - zbycie aktywów finansowych 0 5 782
 - dywidendy i udziały w zyskach   
 - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych  46
 - odsetki 101 299
 - inne wpływy z aktywów finansowych 232  
4 . Inne wpływy inwestycyjne 1 939 7 406

II. Wydatki 1 348 10 285

1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 341 517
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne   
3. Na aktywa finansowe, w tym: 800 8 604
a) w jednostkach powiązanych 800 8 604
 - nabycie aktywów finansowych 800 8 604
 - udzielone pożyczki długoterminowe   
b) w pozostałych jednostkach   
 - nabycie aktywów finansowych   
 - udzielone pożyczki długoterminowe   
4. Inne wydatki inwestycyjne 207 1 164

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 1 696 5 139

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej   

I. Wpływy 1 085 380

1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do 
kapitału 71 25
2. Kredyty i pożyczki 973  

3. Emisja dłużnych papierów wartościowych   
4. Inne wpływy finansowe 41 355

II. Wydatki 3 393 4 398
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2 400  
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli   
3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku   
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4. Spłaty kredytów i pożyczek 0 2 340
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych   
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych   
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 662 149
8. Odsetki 303 787
9. Inne wydatki finansowe 28 1 122

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) (2 308) (4 018)

D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) (1 077) (7 135)

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: (1 077) (7 135)
 - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych   

F. Środki pieniężne na początek okresu 6 662 13 797

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym: 5 585 6 662

 - o ograniczonej możliwości dysponowania   
  

NOTY OBJAŚNIAJĄCE  

Noty objaśniające do bilansu  
  

NOTA 1A  
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE 2003 2002

a) koszty zakończonych prac rozwojowych   
b) wartość firmy   
c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: 60 119
 - oprogramowanie komputerowe 60 119
d) inne wartości niematerialne i prawne 32 122
e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne   

Wartości niematerialne i prawne, razem 92 241

NOTA 1B

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (wg grup rodzajowych)

a b c d e

koszty 
zakończonych 

prac 
rozwojowych

wartość 
firmy

nabyte koncesje, 
patenty, licencje i 

podobne wartości, 
w tym:

inne wartości 
niematerialne 

i prawne

zaliczki na 
wartości 

niematerialne 

i prawne

Wartości 
niemater-

ialne 
i prawne, 

razem

a) wartość brutto wartości niematerialnych i 
prawnych na początek okresu   308 485  793
b) zwiększenia (z tytułu)   28 4  32
c) zmniejszenia (z tytułu)       
d) wartość brutto wartości niematerialnych i 
prawnych na koniec okresu 0 0 336 489 0 825
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na 
początek okresu   189 363  552
f) amortyzacja za okres (z tytułu) 0 0 87 94 0 181

 - bieżąca amortyzacja   87 94  181
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec 
okresu 0 0 276 457 0 733
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek 
okresu       
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu       
j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na 
koniec okresu 0 0 60 32 0 92
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NOTA 1C   

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)  2003 2002

a) własne  92 241

b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:
   

 -    

Wartości niematerialne i prawne, razem  92 241

NOTA 3A   
RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE  2003 2002

a) środki trwałe, w tym:  1 561 1 882
 - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)    
 - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej  488 525
 - urządzenia techniczne i maszyny  483 652
 - środki transportu  567 671
 - inne środki trwałe  23 34
b) środki trwałe w budowie  41 1
c) zaliczki na środki trwałe w budowie  0 3

Rzeczowe aktywa trwałe, razem  1 602 1 886

NOTA 3B       

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH 
(wg grup rodzajowych)

grunty (w 
tym prawo 

użytkowania 
wieczystego 

gruntu)

budynki, 
lokale i 
obiekty 

inżynierii 
lądowej i 
wodnej

urządzenia 
techniczne i 

maszyny

środki 
transpor-

tu

inne 
środki 
trwałe

środki 
trwałe, 
razem

a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu 0 678 2 231 1 292 117 4 318
b) zwiększenia (z tytułu) 0 8 305 249 0 562
  - inwestycja w obcym środku trwałym  8    8
  - zakup  305 249  554
c) zmniejszenia (z tytułu) 0 (16) (151) (324) (12) (503)
   - sprzedaż   (120) (259) (10) (389)
   - likwidacja  (16) (31) (65) (2) (114)
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu 0 670 2 385 1 217 105 4 377
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu  153 1 579 621 83 2 436
f) amortyzacja za okres (z tytułu)  29 323 29 (1) 380
  - bieżąca amortyzacja  29 427 275 9 740
 - sprzedaż   (104) (246) (10) (360)
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 0 182 1 902 650 82 2 816
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu      0

 - zwiększenie      0
 - zmniejszenie      0

i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu 0 0 0 0 0 0

j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu 0 488 483 567 23 1 561

NOTA 3C   



Sprawozdanie finansowe · Rozdział VIII

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE ( STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)  2003 2002

a) własne  1 246 1 612
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:  356 274
- środki transportu  356 251

- maszyny i urządzenia   23

Środki trwałe bilansowe, razem  1 602 1 886
  

NOTA 4A   
NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE  2003 2002

a) należności od jednostek powiązanych, w tym:    
 - od jednostek zależnych (z tytułu)    
 - od jednostek współzależnych (z tytułu)    
 - od jednostek stowarzyszonych (z tytułu)    
 - od znaczącego inwestora (z tytułu)    
 - od jednostki dominującej (z tytułu)    
b) od pozostałych jednostek (z tytułu)  353  
  - sprzedaży akcji  353  
Należności długoterminowe netto  353  
c) odpisy aktualizujące wartość należności    

Należności długoterminowe brutto  353 0

NOTA 4B   
ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)  2003 2002

a) stan na początek okresu    
b) zwiększenia (z tytułu)  353  
  - sprzedaży akcji  353  
c) zmniejszenia (z tytułu)    
d) stan na koniec okresu  353  
   

NOTA 4D   
NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)  2003 2002

a) w walucie polskiej  353  
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)    
B1. jednostka/waluta ... / ...    
tys. zł    
B2. jednostka/waluta ... / ...    
tys. zł    
B3. jednostka/waluta ... / ...    
tys. zł    
pozostałe waluty w tys. zł    

Należności długoterminowe, razem  353  
   

NOTA 5C   
DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE  2003 2002

a) w jednostkach zależnych  3 550 2 509
 - udziały lub akcje  3 550 2 509
 - dłużne papiery wartościowe    
 - inne papiery wartościowe (wg rodzaju)    
 - udzielone pożyczki    
 - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)    
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b) w jednostkach współzależnych    
 - udziały lub akcje    
 - dłużne papiery wartościowe    
 - inne papiery wartościowe (wg rodzaju)    
 - udzielone pożyczki    
 - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)    
c) w jednostkach stowarzyszonych  3 967 5 134
 - udziały lub akcje  3 967 5 134
 - dłużne papiery wartościowe    
 - inne papiery wartościowe (wg rodzaju)    
 - udzielone pożyczki    
 - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)    
d) w znaczącym inwestorze    
 - udziały lub akcje    
 - dłużne papiery wartościowe    
 - inne papiery wartościowe (wg rodzaju)    
 - udzielone pożyczki    
 - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)    
e) w jednostce dominującej  1 1
 - udziały lub akcje  1 1
 - dłużne papiery wartościowe    
 - inne papiery wartościowe (wg rodzaju)    
 - udzielone pożyczki    
 - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)    
f) w pozostałych jednostkach  4 143
 - udziały lub akcje    
 - dłużne papiery wartościowe    
 - inne papiery wartościowe (wg rodzaju)    
 - udzielone pożyczki  4 108
 - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)   35

Długoterminowe aktywa finansowe, razem  7 522 7 787
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NOTA 5D   

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP 
RODZAJOWYCH)  2003 2002

a) stan na początek okresu  7 787 19 057
b) zwiększenia (z tytułu)  6 319 6 370
- udziały i akcje  5 456 6 196
- udzielone pożyczki  863 174
c) zmniejszenia (z tytułu)  6 584 17 640
- udziały i akcje  5 585 16 994
- udzielone pożyczki  964 646
- inne  35 0

d) stan na koniec okresu  7 522 7 787
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NOTA 5E            

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH 
l
p a b c d e f g h I j k l

nazwa (firma) 
jednostki ze 
wskazaniem 
formy prawnej

siedziba przedmiot 
przedsiębiorstwa

charakter 
powiązania 
(jednostka 
zależna, 
współzależna, 
stowarzyszona, z 
wyszczególnienie
m powiązań 
bezpośrednich i 
pośrednich)

zastosowana 
metoda 
konsolidacji 
/wycena metodą 
praw własności, 
bądź wskazanie, 
że jednostka nie 
podlega 
konsolidacji / 
wycenie metodą 
praw własności

data objęcia 
kontroli / 
współkon-
troli / 
uzyskania 
znaczącego 
wpływu

wartość 
udzia-łów 
/ akcji 
według 
ceny 
nabycia

korekty 
aktuali-
zujące 
wartość 
(razem)

wartość 
bilan-
sowa 
udzia-łów 
/ akcji

procent 
posia-
danego 
kapitału 
zakła-
dowego

udział w 
ogólnej 
liczbie 
głosów 
na 
walnym 
zgroma-
dzeniu

wskazanie 
innej niż 
określona 
pod lit. j) 
lub k), 
podstawy 
kontroli / 
współkon-
troli / 
znaczą-cego 
wpływu

1 Bankier.pl S.A. ul. Świdnicka 
13, Wrocław

Świadczenie usług 
finansowych z 

wykorzystaniem 
inetrnetu, handel i 

pośrednictwo 
handlowe z 

wykorzystaniem 
internetu

Stowarzyszona

Nie podlega 
konsolidacji na 

podst.art. 
58,ust.1, pkt. 1 

ustawy o 
rachunkowości

29 marca 
2000 2 947 0 2 947 38,36% 38,36% -

2
Computer 

Communication 
Systems S.A.

ul. Bema 15, 
Wrocław

Projektowanie 
systemów 

informatycznych, 
sprzedaż sprzętu 
komputerowego

Zależna Pełna 16 listopada 
1999 15 381 4 589 10 792 76,16% 76,16% -

3 Process4e S.A. ul. Postępu 
15, Warszawa

Świadczenie usług 
doradczych i 

szkoleniowych, 
usług 

konsultingowych, 
produkcja i 

sprzedaż 
oprogramowania

Zależna Pełna 4 lipca 2000 1 697 0 1 697 66,66% 66,66% -

4 Travelplanet.pl 
S.A.

ul. Świdnicka 
13, Wrocław

Świadczenie usług 
agencyjnych, 

pośrednictwa w 
zakresie umów 

usług 
turystycznych z 
wykorzystaniem 

internetu

Zależna

Nie podlega 
konsolidacji na 

podst.art. 
58,ust.1, pkt. 1 

ustawy o 
rachunkowości

15 grudnia 
2000 2 793 0 2 793 94,47% 94,47% -

5 JTT Computer 
S.A.

ul. Braci 
Gierymskich 
156, Wrocław

Świadczenie usług 
marketingowych, 

transportowo-
przewozowych, 

exportu i importu 
towarów własnych 

i osób trzecich.

Stowarzyszona

Nie podlega 
konsolidacji na 

podst.art. 
57,ust.1, pkt.1 i 

3 ustawy o 
rachunkowości

15 grudnia 
1999 10 200 9 180 1 020 36,05% 36,05% -

6 Biprogeo S.A. ul. Kaszubska 
8, Wrocław

Projektowanie 
systemów 

informatycznych, 
sprzętu 

komputerowego

Zależna

Nie podlega 
konsolidacji na 

podst.art. 
58,ust.1, pkt. 1 

ustawy o 
rachunkowości

20 czerwca 
2001 1 199 949 250 73,71% 73,71% -

7 S4e S.A.
ul. 

Wadowicka 
8w, Kraków

Świadczenie usług 
w zakresie 

oprogramowania, 
świadczenie usług 

w zakresie 
przetwarzania 

danych

Zależna Pełna 01 czerwca 
2001 3 853 0 3 853 93,78% 93,78% -

8 One2One 
sp. z o.o.

ul. 
Jarochowskie

go 8/4, 
Poznań

Świadczenie usług 
w zakresie 

oprogramowania, 
świadczenie usług 

w zakresie 
przetwarzania 

danych

Zależna

Nie podlega 
konsolidacji na 

podst.art. 
58,ust.1, pkt. 1 

ustawy o 
rachunkowości

24 kwietnia 
2002 537 0 537 50,85% 50,85% -
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NOTA 5F               
UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH c.d. 

lp a m n o p r s t

 
 

nazwa 
jednostki
 
 

kapitał własny jednostki, w tym: zobowiązania i rezerwy na 
zobowiązania

 
 

kapitał 
zakła-
dowy
 

należne 
wpłaty na 
kapitał 
zakła-
dowy 
(wartość 
ujemna)

kapitał 
zapa-
sowy
 

pozostały kapitał własny, 
w tym:
 
 
 

 jednostki, w tym:
 
 

należności jednostki, w 
tym:

 
 

aktywa 
jednos-
tki, 
razem

Przy-
chody 
ze 
sprze-
daży

Nieopła-
cona 
przez 
emitenta 
wartość 
udziałów 
/ akcji w 
jednostce

Otrzyma-
ne lub 
należne 
dywiden-
dy od 
jednostki 
za ostatni 
rok 
obrotowy

 
 

 
 

zysk 
(strata) 
z lat 
ubie-
głych  

zysk 
(strata)
netto

 

 - 
zobowią-
zania 
długo-
termino-
we

 - 
zobowią-
zania 
krótko-
termino-
we  

 - 
należ-
ności 
długo-
termi-
nowe

 - 
należ-
ności 
krótko-
termi-
nowe

1 Bankier.pl 
S.A. 385 5 673 0 2 927 (8 216) (7 236) (980) 406 0 297 232 0 232 791 2 000 0 0

2

Computer 
Communi-

cation 
Systems SA

3 317 2 526 0 319 472 0 429 13 
056 144 12 713 12 481 3 046 9 434 16 373 35 036 0 0

3 Process4e 
S.A. 2 798 2 500 0 0 298 273 25 209 0 118 440 0 440 3 007 2 235 0 0

4 Travelplanet.p
l S.A. 405 1 718 0 1 218 (2 531) (2 541) 10 593 0 554 312 0 270 999 1 653 0 0

5 JTT Computer 
S.A. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 0 0

6 Biprogeo SA (573) 2 013 0 304 (2 890) (2 622) (268) 761 0 738 37 0 37 188 1 293 0 0

7 S4e S.A. 2 401 4 100 (21) 0 (1 678) (1 764) 85 2 401 0 2 227 2 530 0 2 530 4 802 7 644 0 0

8 One2One sp. 
z o.o. 336 117 0 530 (311) (323) 11 451 0 433 242 0 242 786 2 762 0 0

9
GeoTechno-
logies Sp. z 

o.o.
181 100 0 0 81 0 81 132 0 131 136 0 136 136 1 537 0 0

10 Iplay.pl 
sp. z o.o. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 0 0
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NOTA 5H   
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE 
(STRUKTURA WALUTOWA)  2003 2002

a) w walucie polskiej  7 518 7 679
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)    
B1. jednostka/waluta ... / ...    
tys. zł    
pozostałe waluty w tys. zł    

Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem  7 518 7 679
   

NOTA 5I   

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE 
(WEDŁUG ZBYWALNOŚCI)  2003 2002

A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)    
a) akcje (wartość bilansowa):    
 - korekty aktualizujące wartość (za okres)    
 - wartość na początek okresu    
 - wartość według cen nabycia    
b) obligacje (wartość bilansowa):    
 - korekty aktualizujące wartość (za okres)    
  - wartość na początek okresu    
 - wartość według cen nabycia    
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):    
C1 ...    
 - korekty aktualizujące wartość (za okres)    
 - wartość na początek okresu    
 - wartość według cen nabycia    

B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)    

a) akcje (wartość bilansowa):    
 - korekty aktualizujące wartość (za okres)    
 - wartość na początek okresu    
 - wartość według cen nabycia    
b) obligacje (wartość bilansowa):    
 - korekty aktualizujące wartość (za okres)    
 - wartość na początek okresu    
 - wartość według cen nabycia    
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):    
C1 ...    
 - korekty aktualizujące wartość (za okres)    
 - wartość na początek okresu    
 - wartość według cen nabycia    
C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)  7 518 7 644
a) akcje (wartość bilansowa):  7 518 7 644
 - korekty aktualizujące wartość (za okres)  2 542 (8 915)
 - wartość na początek okresu  7 644 22 136
 - wartość według cen nabycia  17 648 16 559
b) obligacje (wartość bilansowa):    
 - korekty aktualizujące wartość (za okres)    

 - wartość na początek okresu    
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 - wartość według cen nabycia    
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):    
C1 ...    
 - korekty aktualizujące wartość (za okres)    
 - wartość na początek okresu    
 - wartość według cen nabycia    

D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)    
a) udziały i akcje (wartość bilansowa):    
 - korekty aktualizujące wartość (za okres)    
 - wartość na początek okresu    
 - wartość według cen nabycia    
b) obligacje (wartość bilansowa):    
 - korekty aktualizujące wartość (za okres)    
 - wartość na początek okresu    
 - wartość według cen nabycia    
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):    
C1 ...    
 - korekty aktualizujące wartość (za okres)    
 - wartość na początek okresu    
 - wartość według cen nabycia    
Wartość według cen nabycia, razem  17 648 16 559
Wartość na początek okresu, razem  7 644 22 136
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem  2 542 (8 915)

Wartość bilansowa, razem  7 518 7 644
   

NOTA 5J   

UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)  2003 2002

a) w walucie polskiej  4 108
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)   
B1. jednostka/waluta ... / ...    
tys. zł    
pozostałe waluty w tys. zł    

Udzielone pożyczki długoterminowe, razem  4 108
   

NOTA 5K   
INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU)  2003 2002

Platforma systemowa  761 761

Inne inwestycje długoterminowe, razem  761 761
   

NOTA 5L   
ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)  2003 2002
a) stan na początek okresu  761 1 767
b) zwiększenia (z tytułu)    
c) zmniejszenia (z tytułu)   1 006
- utrata wartości   1 006

d) stan na koniec okresu  761 761
   

NOTA 5M   
INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)  2003 2002

a) w walucie polskiej  761 761
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b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)    
B1. jednostka/waluta ... / ...    
tys. zł    
pozostałe waluty w tys. zł    

Inne inwestycje długoterminowe, razem  761 761
   

NOTA 6A   
ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO  2003 2002

1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:  2 132 394

a) odniesionych na wynik finansowy  2 132 394
b) odniesionych na kapitał własny    
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy    
2. Zwiększenia  1 562 2 078

a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)  0 1 471

- powstanie różnic przejściowych    

b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)   607
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)    
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)    

e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z 
tytułu)

   

3. Zmniejszenia  1 093 341
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)  961 341
 - różnice przejściowe    
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)  132  

c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)    
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)    

e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z 
tytułu)

   

4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:  2 601 2 131

a) odniesionych na wynik finansowy   2 131
b) odniesionych na kapitał własny    
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy    

NOTA 6B   
INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE  2003 2002

a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:  6 53

  - koszty organizcji poniesione przy załozeniu lub późniejszym rozszerzeniu spółki  6 24
  - inne   29

Inne rozliczenia międzyokresowe, razem  6 53
   

NOTA 7   
ZAPASY  2003 2002

a) materiały  98 143
b) półprodukty i produkty w toku    
c) produkty gotowe    

d) towary  692 352
e) zaliczki na dostawy  10 11

Zapasy, razem  800 506
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NOTA 8A   
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE  2003 2002

a) od jednostek powiązanych  29 20
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:  29 20
    - do 12 miesięcy  29 20
    - powyżej 12 miesięcy    
 - inne    
 - dochodzone na drodze sądowej    
b) należności od pozostałych jednostek  12 954 10 066
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:  12 009 9 521
    - do 12 miesięcy  11 639 9 447
    - powyżej 12 miesięcy  370 74

- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń  375 463
 - inne  570 82
 - dochodzone na drodze sądowej    
Należności krótkoterminowe netto, razem  12 983 10 086
c) odpisy aktualizujące wartość należności  1 228 1 777

Należności krótkoterminowe brutto, razem  14 211 11 863

NOTA 8B   
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH  2003 2002
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:  29 20
 - od jednostek zależnych  22 16
 - od jednostek współzależnych  4  
 - od jednostek stowarzyszonych  3  
 - od znaczącego inwestora    
 - od jednostki dominującej   4
b) inne, w tym:    
 - od jednostek zależnych    
 - od jednostek współzależnych    
 - od jednostek stowarzyszonych    
 - od znaczącego inwestora    
 - od jednostki dominującej    
c) dochodzone na drodze sądowej, w tym:    
 - od jednostek zależnych    
 - od jednostek współzależnych    
 - od jednostek stowarzyszonych    
 - od znaczącego inwestora    
 - od jednostki dominującej    
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem  29 20
d) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych   452

Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem  29 472

NOTA 8C   
ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI 
KRÓTKOTERMINOWYCH  2003 2002

Stan na początek okresu  1 777 1 529
a) zwiększenia (z tytułu)  69 286
  -  utworzone rezerwy  69 286
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b) zmniejszenia (z tytułu)  618 38
  -  rozwiazanie rezerw  14 32
  - wykorzystanie  604  

Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu  1 228 1 777

NOTA 8D  

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)  2003 2002

a) w walucie polskiej  13 213 11 192
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)  998 671
B1. jednostka/waluta USD  108 104
tys. zł  394 391
B2. jednostka/waluta EUR  128 71
tys. zł  604 280
B3. jednostka/waluta ... / ...    
tys. zł    
pozostałe waluty w tys. zł    

Należności krótkoterminowe, razem  14 211 11 863

NOTA 8E   

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA 
BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:  2003 2002

a) do 1 miesiąca  8 949 7 354
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy  2 121 375
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy  0 4
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku    
e) powyżej 1 roku  60 115
f) należności przeterminowane  2 136 2 865
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)  13 266 10 713
g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług  1 228 1 172

Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)  12 038 9 541
   
NOTA 8F   
NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM 
NA NALEŻNOŚCI NIE SPŁACONE W OKRESIE:  2003 2002

a) do 1 miesiąca  525 845
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy  61 352
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy  55 246
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku  54 438
e) powyżej 1 roku  1 441 984
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)  2 136 2 865
f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane  1 228 1 037

Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)  908 1 828

NOTA 9   

KWOTA NALEŻNOŚCI SPORNYCH I PRZETERMINOWANYCH, W TYM NIE OBJĘTE REZERWAMI ORAZ 
NIE WYKAZANE JAKO " NALEŻNOŚCI DOCHODZONE NA DRODZE SĄDOWEJ" 2003 2002

1) należności sporne  objęte rezerwami ( z tytułu):    
  -dostaw i usług    
2) należności sporne nie objęte rezerwami i nie wykazane jako należności dochodzone na drodze sądowej ( z 
tytułu)    
3) należności przeterminowane  2 136 2 865
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4) należności przeterminowane nie objęte rezerwą  908 1 828

NOTA 10A   
KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE  2003 2002

a) w jednostkach zależnych   393
 - udziały lub akcje    
 - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach    
 - dłużne papiery wartościowe    
 - inne papiery wartościowe (wg rodzaju)    
 - udzielone pożyczki   393
 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)    
b) w jednostkach współzależnych    
 - udziały lub akcje    
 - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach    
 - dłużne papiery wartościowe    
 - inne papiery wartościowe (wg rodzaju)    
 - udzielone pożyczki    
 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)    
c) w jednostkach stowarzyszonych    
 - udziały lub akcje    
 - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach    
 - dłużne papiery wartościowe    
 - inne papiery wartościowe (wg rodzaju)    
 - udzielone pożyczki    
 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)    
d) w znaczącym inwestorze    
 - udziały lub akcje    
 - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach    
 - dłużne papiery wartościowe    
 - inne papiery wartościowe (wg rodzaju)    
 - udzielone pożyczki    
 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)    
e) w jednostce dominującej  558 2 222
 - udziały lub akcje    
 - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach    
 - dłużne papiery wartościowe    
 - inne papiery wartościowe (wg rodzaju)    
 - udzielone pożyczki  558 2 222
 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)    
f) w pozostałych jednostkach  69 265
 - udziały lub akcje    

 - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach    
 - dłużne papiery wartościowe    
 - inne papiery wartościowe (wg rodzaju)    
 - udzielone pożyczki  34 205
 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)  35 60
  lokaty  35 60
g) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne  5 585 6 662
 - środki pieniężne w kasie i na rachunkach  4 017 4 298
 - inne środki pieniężne  1 566 2 360
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 - inne aktywa pieniężne  2 4

Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem  6 212 9 542

NOTA 10B

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE 
(STRUKTURA WALUTOWA)  2003 2002

a) w walucie polskiej  35 60
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)    
b1. jednostka/waluta ... / ...    
tys. zł    
b2. jednostka/waluta ... / ...    
tys. zł    
b3. jednostka/waluta ... / ...    
tys. zł    
pozostałe waluty w tys. zł    

Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem  35 60

NOTA 10D

UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)  2003 2002

a) w walucie polskiej  592 2 820
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)    
b1. jednostka/waluta ... / ...    
tys. zł    
pozostałe waluty w tys. zł    

Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem  592 2 820

NOTA 10E   

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)  2003 2002

a) w walucie polskiej  5 116 6 343
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)  469 319
b1. jednostka/waluta EUR  75 37
tys. zł  346 144
b1. jednostka/waluta USD  34 46
tys. zł  123 175
pozostałe waluty w tys. zł    

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem  5 585 6 662
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NOTA 11   
KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA OKRESOWE  2003 2002

a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:  191 368
   - ubezpieczenia i prenumeraty  13  

   - czynsz za lokal   208

   - inne  178 160

b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:  271 106
   - VAT z tytułu importu licencji  255  
   - VAT do rozliczenia w następnych okresach  16 106

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem  462 474

NOTA 13

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)

Seria / 
emisja Rodzaj akcji

Rodzaj 
uprzywilejowania 

akcji

Rodzaj ograniczenia 
praw do akcji Liczba akcji

Wartość serii / 
emisji wg 
wartości 

nominalnej

Sposób 
pokrycia 
kapitału

Data 
rejestracji

Prawo do 
dywidendy 
(od daty)

A
Zwykła na 
okaziciela Brak Brak 100 000 100 Gotówka 21.07.1999

od 21 lipca 
1999

B
Zwykła na 
okaziciela Brak Brak 19 500 000 19 500 Aport 16.11.1999

od 1 stycznia 
2000

C
Zwykła na 
okaziciela Brak Brak 12 500 000 12 500 Gotówka 16.11.1999

od 1 stycznia 
2000

D
Zwykła na 
okaziciela Brak Brak 500 000 500 Gotówka 28.04.2000

od 1 stycznia 
2000

E
Zwykła na 
okaziciela Brak Brak 5 200 000 5 200 Gotówka 29.12.2000

od 1 stycznia 
2000

Liczba akcji, razem 37 800 000     
Kapitał zakładowy, razem 37 800    

Wartość nominalna jednej akcji = 1 zł

NOTA 14A     

AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE     

Liczba Wartość wg cen nabycia Wartość 
bilansowa Cel nabycia Przeznaczenie

1 000 000 1 1 000 realizacja 
programu 

menadzerskiego

odsprzedaż

NOTA 15   
KAPITAŁ ZAPASOWY  2003 2002

a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej  22 050 22 050
b) utworzony ustawowo  273  

c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość    
d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników    
e) inny (wg rodzaju)    

Kapitał zapasowy, razem  22 323 22 050
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NOTA 21A   

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO  2003 2002

1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:  163 256
a) odniesionej na wynik finansowy  163 256
- odsetki od pożyczek  160  
- różnice kursowe  3  
b) odniesionej na kapitał własny    
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy    
2. Zwiększenia  151 163

a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)  151 163
- odsetki od pożyczek memoriałowych  149  
- różnice kursowe  2  

b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)    

c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z 
tytułu)

   

3. Zmniejszenia  202 256

a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)  202 256
- odsetki od pożyczek memoriałowych  199  
-  3  

b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)    

c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z 
tytułu)

   

4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem  112 163
a) odniesionej na wynik finansowy  112 163
- odsetki od pożyczek  110  
- dodatnie różnice kursowe  2  
b) odniesionej na kapitał własny    
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy    

NOTA 21D   

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)  2003 2002

a) stan na początek okresu    
    - rezerwa na przewidywane zobowiązania    
b) zwiększenia (z tytułu)  25  
    - wynagrodzenie z tytułu prowizji  25  
c) wykorzystanie (z tytułu)    
d) rozwiązanie (z tytułu)    
e) stan na koniec okresu  25  

NOTA 21E   

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)  2003 2002

a) stan na początek okresu  1 415 2 766
    - rezerwa na przewidywane zobowiązania  285 469
    - rezerwa na przewidywane straty  868 2 297
    - ekwiwalenty urlopowe i premie  262  
b) zwiększenia (z tytułu)  397 1 297

    - rezerwa na premie   77
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    - rezerwa na VAT od importu  124 1 220
    - rezerwa na koszty bieżącego okresu  273 0
c) wykorzystanie (z tytułu)  1 232 1 068
    - wypłata "zakazu konkurencji"  48 409
    - przewidywana strata  868 659
    - premie    
    - realizacja rezerwy  316  
d) rozwiązanie (z tytułu)  111 1 580
    - bilans 2002  38  
    - VAT od importu na 31.12.2002  73  
    - niewykorzystanie rezerwy   130
    - strata na sprzedaży platformy   1 000
    - kontrola UKS   450
e) stan na koniec okresu  469 1 415

NOTA 22A   
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE  2003 2002

a) wobec jednostek zależnych    
 - kredyty i pożyczki    
 - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych    
 - inne zobowiązania finansowe, w tym:    
 - umowy leasingu finansowego    
 - inne (wg rodzaju)    
b) wobec jednostek współzależnych    
 - kredyty i pożyczki    
 - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych    
 - inne zobowiązania finansowe, w tym:    
 - umowy leasingu finansowego    
 - inne (wg rodzaju)    
c) wobec jednostek stowarzyszonych    
 - kredyty i pożyczki    
 - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych    
 - inne zobowiązania finansowe, w tym:    
 - umowy leasingu finansowego    
 - inne (wg rodzaju)    
d) wobec znaczącego inwestora    
 - kredyty i pożyczki    
 - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych    
 - inne zobowiązania finansowe, w tym:    
 - umowy leasingu finansowego    
 - inne (wg rodzaju)    
e) wobec jednostki dominującej    
 - kredyty i pożyczki    
 - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych    
 - inne zobowiązania finansowe, w tym:    
 - umowy leasingu finansowego    
 - inne (wg rodzaju)    
f) wobec pozostałych jednostek  144 34

 - kredyty i pożyczki    
 - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych    
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 - inne zobowiązania finansowe, w tym:  144  
   

NOTA 22B   

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE 
SPŁATY  2003 2002

a) powyżej 1 roku do 3 lat   34
b) powyżej 3 do 5 lat    
c) powyżej 5 lat  144  

Zobowiązania długoterminowe, razem  144 34
   
NOTA 22C   
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)  2003 2002

a) w walucie polskiej  144 34
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)    
b1. jednostka/waluta ... / ...    
tys. zł    
pozostałe waluty w tys. zł    

Zobowiązania długoterminowe, razem  144 34

NOTA 23A
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE  2003 2002

a) wobec jednostek zależnych  50  
 - kredyty i pożyczki, w tym:    
    - długoterminowe w okresie spłaty    
 - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych    
 - z tytułu dywidend    
 - inne zobowiązania finansowe, w tym:  50  
    - zobowiązanie z tytułu nabycia akcji  50  
 - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:    
    - do 12 miesięcy    
    - powyżej 12 miesięcy    
 - zaliczki otrzymane na dostawy    
 - zobowiązania wekslowe    
 - inne (wg rodzaju)    
       - z tytułu udziałów    
b) wobec jednostek współzależnych    
 - kredyty i pożyczki, w tym:    
    - długoterminowe w okresie spłaty    
 - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych    
 - z tytułu dywidend    
 - inne zobowiązania finansowe, w tym:    
 -    
 - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:    
    - do 12 miesięcy    
    - powyżej 12 miesięcy    
 - zaliczki otrzymane na dostawy    
 - zobowiązania wekslowe    

 - inne (wg rodzaju)    
c) wobec jednostek stowarzyszonych    
 - kredyty i pożyczki, w tym:    
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    - długoterminowe w okresie spłaty    
 - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych    
 - z tytułu dywidend    
 - inne zobowiązania finansowe, w tym:    
 - zobowiązanie z tytułu opłacenia kapitału    
 - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:    
    - do 12 miesięcy    
    - powyżej 12 miesięcy    
 - zaliczki otrzymane na dostawy    
 - zobowiązania wekslowe    
 - inne (wg rodzaju)    
d) wobec znaczącego inwestora    
 - kredyty i pożyczki, w tym:    
    - długoterminowe w okresie spłaty    
 - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych    
 - z tytułu dywidend    
 - inne zobowiązania finansowe, w tym:    
 - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:    
    - do 12 miesięcy    
    - powyżej 12 miesięcy    
 - zaliczki otrzymane na dostawy    
 - zobowiązania wekslowe    
 - inne (wg rodzaju)    
e) wobec jednostki dominującej   180
 - kredyty i pożyczki, w tym:    
    - długoterminowe w okresie spłaty    
 - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych    
 - z tytułu dywidend    
 - inne zobowiązania finansowe, w tym:   180
 - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:    
    - do 12 miesięcy    
    - powyżej 12 miesięcy    
 - zaliczki otrzymane na dostawy    
 - zobowiązania wekslowe    
 - inne (wg rodzaju)    
f) wobec pozostałych jednostek  15 760 15 120
 - kredyty i pożyczki, w tym:  1 683 2 383
    - długoterminowe w okresie spłaty    
 - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych    
 - z tytułu dywidend    
 - inne zobowiązania finansowe, w tym:  90 903
    - zobowiązanie z tytułu sprzedaży akcji   306
    - leasing finansowy  80 597
    - zobowiązanie z tytułu niewypłaconych pożyczek  10  
 - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:  10 435 9 592
    - do 12 miesięcy  10 028 8 811

    - powyżej 12 miesięcy  407 781
 - zaliczki otrzymane na dostawy    
 - zobowiązania wekslowe    
 - inne (wg rodzaju)  3 552 2 242
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      - z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych  3 201 2 150
      - z tytułu wynagrodzeń  263 11
      - pozostałe  88 81
g) fundusze specjalne (wg tytułów)  38 1

Zobowiązania krótkoterminowe, razem  15 848 15 301

NOTA 23B   
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)  2003 2002
a) w walucie polskiej  14 000 14 753
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)  1 848 548
b1. Jednostka/waluta USD  285 126
tys. zł  1 066 484
b2. Jednostka/walutaEUR  166 16
tys. zł  782 64
pozostałe waluty w tys. zł    

Zobowiązania krótkoterminowe, razem  15 848 15 301

NOTA 24B   
INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE  2003 2002

a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów    
 - długoterminowe (wg tytułów)    
      - nadwyżka aportu nad wartościa księgową    
      - odsetki od kredytu – naliczone    
 - krótkoterminowe (wg tytułów)    
       - rezerwa urlopowa    
       - rezerwa na badanie bilansu    
       - dostawy niefakturowane    
       - inne    
b) rozliczenia międzyokresowe przychodów  6 88
 - długoterminowe (wg tytułów)    
 - krótkoterminowe (wg tytułów)  6 88
       - sprzedaż usług wykonanych w następnym roku  6  

Inne rozliczenia międzyokresowe, razem  6 88

NOTA 26B   

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE DO JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)  2003 2002

a) udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:  1 000  
 - na rzecz jednostek zależnych  1 000  
 - na rzecz jednostek współzależnych    
 - na rzecz jednostek stowarzyszonych    
 - na rzecz znaczącego inwestora    
 - na rzecz jednostki dominującej    
b) pozostałe (z tytułu)    
 - inwestycyjne    
    - w tym: na rzecz jednostek zależnych    

    - w tym: na rzecz jednostek współzależnych    
    - w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych    
    - w tym: na rzecz znaczącego inwestora    
    - w tym: na rzecz jednostki dominującej    
    - w tym: na rzecz jednostek zależnych    



Rozdział VIII · Sprawozdanie finansowe

    - w tym: na rzecz jednostek współzależnych    
    - w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych    
    - w tym: na rzecz znaczącego inwestora    
    - w tym: na rzecz jednostki dominującej    

Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych, razem  1 000 0

Noty objaśniające do rachunku zysków i strat   

NOTA 27A   

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE 
DZIAŁALNOŚCI)  2003 2002

 - usługi 13 743 9 370
       - w tym: od jednostek powiązanych 123 29
 - usługi lokalowe 120 87
       - w tym: od jednostek powiązanych 22 28

 - usługi instalacyjne   2 824
       - w tym: od jednostek powiązanych    
 - przychody osiągnięte przez spółkę Synergy  148 0
       - w tym: od jednostek powiązanych    

Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem  14 011 12 281

- w tym: od jednostek powiązanych  145 57
   

NOTA 27B   

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)  2003 2002

a) kraj  13 043 9 794
 - usługi  13 043 9 794
    - w tym:  od jednostek powiązanych  145 57
 - wyroby    
    - w tym:  od jednostek powiązanych    
b) eksport  968 2 487
 - usługi  968 2 487
    - w tym:  od jednostek powiązanych    
 - wyroby    
    - w tym:  od jednostek powiązanych    
c) przychody ze sprzedaży produktów osiągnięte przez Synergy  148  

Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem  14 011 12 281

- w tym: od jednostek powiązanych  145 57
   

NOTA 28A   

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - 
RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)  2003 2002

Przychody ze sprzedaży towarów  31 207 24 967
    - w tym: od jednostek powiązanych    

Przychody ze sprzedaży materiałów    
    - w tym: od jednostek powiązanych    
Przychody osiagnięte przez spółkę Synergy  4 729  

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem  35 936 24 967

- w tym: od jednostek powiązanych    
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NOTA 28B   

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA 
TERYTORIALNA)  2003 2002

a) kraj  29 507 24 559
- w tym: od jednostek powiązanych    
Przychody ze sprzedaży towarów  29 507 24 559
    - w tym: od jednostek powiązanych    
Przychody ze sprzedaży materiałów    
    - w tym: od jednostek powiązanych    

b) eksport  1 700 408
- w tym: od jednostek powiązanych    
Przychody ze sprzedaży towarów  1 700 408
    - w tym: od jednostek powiązanych    
Przychody ze sprzedaży materiałów    
    - w tym: od jednostek powiązanych    

Przychody osiagnięte przez spółkę Synergy  4 729  

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem  35 936 24 967

- w tym: od jednostek powiązanych    

NOTA 29   
KOSZTY WEDŁUG RODZAJU  2003 2002

a) amortyzacja  920 1 049
b) zużycie materiałów i energii  1 409 1 972
c) usługi obce  6 533 7 784
d) podatki i opłaty  118 435
e) wynagrodzenia  5 135 6 832
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia  1 015 1 236
g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)  844 918
h) koszty rodzajowe Synergy  558  

Koszty według rodzaju, razem  16 532 20 226
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych  (13) (12)

Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)    
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)  (659) (450)
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)  (11 285) (14 858)

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów  4 575 4 906
   

NOTA 30  
INNE PRZYCHODY OPERACYJNE  2003 2002

a) rozwiązane rezerwy (z tytułu)  10 260
  -  10 260
b) pozostałe, w tym:  364 654
    - refakturacja kosztyów  56 2

    - odszkodowania  32 24
    - umorzenie zobowiązań  12  
    - przychody z podnajmu  49  
    - sprzedaż platformy systemowej z 2000   200
    - noty uznaniowe od dostawców zagranychnych  29  
    - przychody BACA  80  
    - inne  106 428
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c) inne przychody operacyjne Synergy  23  

Inne przychody operacyjne, razem  397 914

NOTA 31
  

INNE KOSZTY OPERACYJNE  2003 2002

a) utworzone rezerwy (z tytułu)   83
  - na zobowiązania   83
b) pozostałe, w tym:  205 418
  - darowizna   10
  - koszty usług prawniczych   16
  - utracone wadium   179
  - przecena towarów   20
  - koszty po kontroli UKS   36
  - koszty postępowana sądowego  53  
  - umorzone należności  8  
  - spisane inwestycje w obcych środkach trwałych  15  
  - naprawy powypadkowe  11  
  - kara umowna  3  
  - koszty usług medycznych  17  
  - inne  98 157
c) inne koszty operacyjne Synergy  28  

Inne koszty operacyjne, razem  233 501

NOTA 32B   
PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK  2003 2002

a) z tytułu udzielonych pożyczek  163 747
- od jednostek powiązanych, w tym:  152 651
   - od jednostek zależnych  7 395
   - od jednostek współzależnych    
   - od jednostek stowarzyszonych  74 110
   - od znaczącego inwestora    
   - od jednostki dominującej  71 146
- od pozostałych jednostek  11 96
b) pozostałe odsetki  217 737
- od jednostek powiązanych, w tym:  0 0
   - od jednostek zależnych    
   - od jednostek współzależnych    
   - od jednostek stowarzyszonych    
   - od znaczącego inwestora    
   - od jednostki dominującej    
- od pozostałych jednostek  217 737

Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem  380 1 484

NOTA 32C   
INNE PRZYCHODY FINANSOWE  2003 2002

a) dodatnie różnice kursowe  13 128
 - zrealizowane  12 128
 - niezrealizowane  1  
b) rozwiązanie rezerwy (z tytułu)    
  - aktualizacja wartości inwestycji    
c) pozostałe, w tym:  1  
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Inne przychody finansowe, razem  14 128

NOTA 33A   
KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK  2003 2002

a) od kredytów i pożyczek  127 2
- dla jednostek powiązanych, w tym:   2
   - dla jednostek zależnych    
   - dla jednostek współzależnych    
   - dla jednostek stowarzyszonych    
   - dla znaczącego inwestora    
   - dla jednostki dominującej   2
- dla innych jednostek  127  
b) pozostałe odsetki  195 1 238
- dla jednostek powiązanych, w tym:    
   - dla jednostek zależnych    
   - dla jednostek współzależnych    
   - dla jednostek stowarzyszonych    
   - dla znaczącego inwestora    
   - dla jednostki dominującej    
 - dla innych jednostek  195 1 238
c) odsetki zapłacone przez Synergy  3  

Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem  325 1 240

NOTA 33B  
INNE KOSZTY FINANSOWE  2003 2002

a) ujemne różnice kursowe, w tym:  267 997
 - zrealizowane  88 363
 - niezrealizowane  179 634
b) utworzone rezerwy (z tytułu)    
c) pozostałe, w tym:  796 2 630
  - rezerwa na wykup akcji własnych   980
  - prowizje od gwarancji  6  
  - inne  101 13
  - zmiana kapitałów mniejszościowych w wyniku wyemitowania akcji jednostek zależnych 689 1 637
d) inne koszty finansowe Synergy  16  

Inne koszty finansowe, razem  1 079 3 627
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NOTA 37A   
PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY  2003 2002

1. Zysk (strata) brutto  51 (23 197)

2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów)  
(1 955) 12 717

  - aktualizacja inwestycji krótkoterminowych  (188) 10 646
  - inne  (1 767) 2 071
3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym  (1 904) (10 480)
4. Podatek dochodowy według stawki 28 %  42 142
5. Zwiększania, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku    

6. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym:  42 142
- wykazany w rachunku zysków i strat  42 142
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny    

- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy    

NOTA 37B   

PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY, WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT  2003 2002

 - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych  421 (1 188)
 - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych   (51)

 - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy 
przejściowej poprzedniego okresu  

  

 - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku 
możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy  

(942) (610)

 - inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów)    

Podatek dochodowy odroczony, razem  (521) (1 849)
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Noty objaśniające do rachunku przepływów pieniężnych

NOTA 42 
PODZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ MCI W RACHUNKU PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
Przez  środki  pieniężne  rozumie  się  pieniądze  (banknoty  i  monety)  oraz  jednostki  pieniężne (rozrachunkowe)  krajowe i  zagraniczne,  tak  
w gotówce, jak i na rachunku bankowym lub w formie lokaty pieniężnej, czeki i weksle obce, jeżeli są one płatne w ciągu 3 miesięcy od daty ich 
wystawienia.
Kryteria podziału działalności Grupy Kapitałowej MCI na działalność operacyjną, inwestycyjną oraz finansową są następujące:
- Do działalności  operacyjnej  zalicza  się  transakcje  i  zdarzenia  związane z  działalnością  podstawową,  nie  wymienione w działalności 

finansowej i inwestycyjnej, to jest spłaty zobowiązań, wpłaty gotówki w związku ze sprzedażą usług i spłat należności ze sprzedaży.
- Do działalności inwestycyjnej zalicza się głównie wpływy i wydatki związane z zakupem lub sprzedażą składników majątku trwałego oraz 

nabyciem lub sprzedażą akcji i udziałów oraz papierów wartościowych co jest podstawową działalnością jednostki dominującej MCI.
- Do działalności  finansowej  zalicza  się  głównie  pozyskiwanie  kapitału  własnego  i  kapitałów obcych  oraz  jego  zwrot  i  obsługę  oraz 

pozyskiwanie finansowania w drodze emisji obligacji.

NOTA 43 
PRZYCZYNY  WYSTĘPOWANIA  RÓŻNIC  POMIĘDZY  BILANSOWYMI  ZMIANAMI  NIEKTÓRYCH  POZYCJI  ORAZ 
ZMIANAMI WYNIKAJĄCYMI Z RACHUNKU PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 

Okres
od 01.01.2003 
do 31.12.2003

w tys. zł
- Bilansowa zmiana stanu należności długoterminowych i krótkoterminowych netto -3.432
- Zmiana stanu należności w rachunku przepływów pieniężnych -2.649
- Bilansowa zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych 547
- Zmiana stanu zobowiązań w rachunku przepływów pieniężnych 495
- Bilansowa zmiana stanu zapasów -293
- Zmiana stanu zapasów w rachunku przepływów pieniężnych -293

Główną przyczyną różnic pomiędzy bilansowymi zmianami pozycji oraz zmianami wynikającymi z rachunku przepływów środków pieniężnych 
wynika ze zmiany zakresu jednostek objętych konsolidacją.

Sprawozdawczość według segmentów branżowych i geograficznych

Grupa Kapitałowa MCI Management S.A. przyjęła za podstawowy podział branżowy na segmenty, zaś podział geograficzny jest podziałem 
uzupełniającym.

Spółki Grupy Kapitałowej wchodzące w skład konsolidacji działają w obszarze w następujących segmentów branżowych:

Segment A – Branża inwestycyjna
Segment B – Branża informatyczna

1 - Integracja systemów
2 - Systemy pamięci masowych
3 - Usługi doradcze

Zasady  rachunkowości  przyjęte  w stosunku  do  sprawozdawczości  dotyczącej  segmentów w zakresie  wyceny  przychodów i  kosztów oraz 
aktywów i pasywów są jednolite i zostały opisane we wprowadzeniu do niniejszego sprawozdania finansowego. Ceny transferowe w obrocie 
między  segmentami  są  ustalane  na  zasadach  rynkowych.  Transakcje  zrealizowane  pomiędzy  segmentami  zostały  wyeliminowane  poprzez 
wprowadzenie korekt konsolidacyjnych.
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Pozycja sprawozdania Segment 
A

Segment 
B1

Segment 
B2

Segment 
B3 Korekty Razem

Aktywa segmentów 30 175 13 715 4 802 3 010 -18 308 33 394
Pasywa segmentu 30 175 13 715 4 802 3 010 -18 308 33 394

Przychody segmentu (sprzedaż klientom zewnętrznym) 128 39 949 7 597 2 230 0 49 904
Przychody segmentu (sprzedaż innym segmentom) 184 43 46 5 -235 43
Przychody segmentu ogółem (sprzedaż) 312 39 992 7 643 2 235 -235 49 947
Koszty segmentu (sprzedaż klientom zewnętrznym) 19 29 891 5 468 1 244 36 622
Koszty segmentu (sprzedaż innym segmentom) 3 107 64 16 -43 147
Koszty segmentu ogółem (sprzedaż) 22 29 998 5 532 1 260 -43 36 769
Wynik segmentu (operacyjny) 290 9 994 2 111 975 -192 13 178
Przychody (nieprzypisane segmentom) 0
Koszty (nieprzypisane segmentom) 0
Wynik finansowy netto 898 613 85 20 -1 090 526

Amortyzacja segmentu 66 701 100 53 920

Nakłady inwestycyjne segmentu 52 448 72 64 636

Struktura geograficzna sprzedaży została określona według lokalizacji głównych aktywów spółek w województwach i kształtuje się następująco:

Województwo Przychody ze sprzedaży Aktywa segmentu Nakłady inwestycyjne

w tys. zł w tys. zł w tys. zł
Dolnośląskie (MCI, CCS) 35 427 43 890 500
Mazowieckie (P4E, Synergy) 7 112 3 010 64
Małopolskie (S4E) 7 643 4 802 72
Korekty -235 -18 308
Razem 49 947 33 394 636

Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży w Grupie Kapitałowej została przedstawiona w notach objaśniających 27a, 27b, 
28a oraz 28b do skonsolidowanego rachunku zysków i strat.

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

Istotne  dane  o  zobowiązaniach  warunkowych,  w  tym  również  udzielnych  gwarancjach  i  poręczeniach  (także  wekslowych),  
z wyodrębnieniem udzielonych na rzecz jednostek zależnych i stowarzyszonych
MCI poręczyło weksel osoby, która przejęła od spółki leasing operacyjny samochodu Volvo w VB Leasing Polska na kwotę 29 tys. EUR. 
MCI gwarantuje cenę odkupienia akcji własnych od Process4e S.A. (spółka zależna objęta konsolidacją) w przypadku niepowodzenia programu 
opcji. Maksymalna wartość zobowiązania wyniesie 1 mln zł.
MCI Management S.A. nie posiada innych zobowiązań warunkowych, pozabilansowych, nie udzielała gwarancji i poręczeń.

Dane  dotyczące  zobowiązań  wobec  budżetu  państwa  lub  jednostek  samorządu  terytorialnego  z  tytułu  uzyskania  prawa  własności 
budynków i budowli
Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli nie 
występują.

Przychody, koszty i wyniki działalności zaniechanej w okresie sprawozdawczym przewidzianej do zaniechania w następnym okresie
W trakcie okresu od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 Grupa Kapitałowa nie zaniechała działalności prowadzonej wcześniej oraz w najbliższym 
czasie nie przewiduje zaniechania żadnej z prowadzonych działalności.

Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby
Koszty z tytułu wytworzenia inwestycji rozpoczętych, środków trwałych na własne potrzeby nie wystąpiły.

Poniesione  nakłady  inwestycyjne  oraz  planowane  w  okresie  najbliższych  12  miesięcy  od  dnia  bilansowego  z  wyszczególnieniem 
poniesionych i planowanych nakładów na ochronę środowiska naturalnego
W najbliższych latach MCI Management S.A. zamierza koncentrować się na przedsięwzięciach informatycznych w szczególności w obszarze 
integracji systemów, niszowej dystrybucji, rozwoju aplikacji, konsultingu informatycznego, mobile-commerce, e-integracji. Nowe inwestycje 
będą finansowane z środków własnych, dziś posiadanych, z środków uzyskanych z wyjść z inwestycji oraz ewentualnie ze środków pozyskanych 
z rynku kapitałowego.
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Ponadto Fundusz pragnie skupić swoją działalność inwestycyjną na kilku filarach sektorowych:

Rynek IT
MCI  planuje  utrzymać  wiodącą  pozycję  wśród  funduszy  VC,  kontynuując  inwestycje  w  spółki  informatyczne,  zamierza  angażować  się  
w ciekawe przedsięwzięcia niszowe we wczesnej fazie rozwoju oraz ewentualnie uczestniczyć w restrukturyzacji podmiotów w tym sektorze. 
Preferowany sektor - integracja aplikacyjna, bezpieczeństwo informatyczne, konsulting informatyczny. W ocenie kierownictwa, w okresie 2003-
2004 na rynku IT będą dominowały projekty o charakterze konsolidacyjnym. 

Rynek internetowy
MCI nie  planuje  angażować  inwestycji  VC w sektorze  internetowym na  etapie  start-up  /  rozwój.  Jednocześnie  Fundusz  jest  potencjalnie 
zainteresowany restrukturyzacją atrakcyjnych projektów internetowych o ustabilizowanej pozycji na rynku. 

Rynek mobilny
MCI planuje zaangażować się w ciekawe projekty w fazie start-up, roll-out w obszarach rynku mobilnego, mobile marketing, aplikacje mobilne 
dla biznesu, tworzenie i rozwój aplikacji mobilnych wspomagających zarządzanie dla rynku korporacyjnego, tworzenie i rozwój aplikacji IVR 
oraz  rozrywka  dla  klienta  masowego.  Również  w  polu  zainteresowania  MCI  znajdują  się  projekty  oparte  na  technologii  komunikacji 
bezprzewodowej (Wireless Comunication m.in. WiFi).

Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi dotyczących przeniesienia praw i zobowiązań
W dniu 17 czerwca 2003 r. MCI Management S.A. dokonała sprzedaży poza rynkiem regulowanym 1.400.000 akcji własnych, zwykłych, na 
okaziciela serii E. Sprzedaż akcji została dokonana na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie z dnia 20 maja 
2003 r.(znak DSPN/416/10/03). Kupującymi są następujący członkowie kadry menedżerskiej MCI Management S.A. i spółek portfelowych MCI 
Management S.A.:
Tomasz Czechowicz - Prezes Zarządu MCI Management S.A. w ilości 862.300 szt. akcji
Tomasz Czuczos – prokurent MCI Management S.A. w ilości 45.000 szt. akcji
Andrzej Jasieniecki – analityk inwestycyjny MCI Management S.A. w ilości 45.000 szt. akcji
Dorota Stahl – główna księgowa MCI Management S.A. w ilości 30.900 szt. akcji
Ulrich Kottmann - Prezes Zarządu Process4e S.A. w ilości 92.600 szt. akcji
Roman Pudełko - Prezes Zarządu S4e S.A. w ilości 46.300 szt. akcji
Marek Liwski - Prezes Zarządu CCS S.A. w ilości 30.900 szt. akcji 
Grzegorz Piecek - Wiceprezes Zarządu CCS S.A. w ilości 30.900 szt. akcji
Piotr Multan – Prezes Zarządu Travelplanet.pl S.A. ilości 92.600 szt. akcji
Tomasz Długiewicz - Prezes Zarządu One 2 One Sp. z o.o. w ilości 46.300 szt. akcji
Piotr Długiewicz - Wiceprezes Zarządu One 2 One Sp. z o.o. w ilości 46.300 szt. akcji
Jarosław Żabko - Wiceprezes Zarządu One 2 One Sp. z o.o. w ilości 30.900 szt. akcji
Cena  zbycia  akcji  określona  została  na  poziomie  średniej  arytmetycznej  notowań  giełdowych  w  okresie  trzech  miesięcy  kalendarzowych 
poprzedzających miesiąc, w którym została wydana decyzja Komisji Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie, pomniejszona o 10 %. 
Płatność za zakupione akcje zostanie uregulowana w dwóch równych ratach: pierwsza po pół roku od dnia sprzedaży, zaś druga po roku. Łączna 
wartość zbytych akcji wyniosła 448.000 zł. 

Dane liczbowe dotyczące jednostek powiązanych

Wzajemne należności i zobowiązania w tys. zł

Należności:
- MCI S.A. w CCS S.A. 834
- MCI S.A. w Process4e S.A. 2
- MCI S.A. w S4e S.A. 9
- S4e S.A. w CCS S.A. 4

Zobowiązania:
- CCS S.A. do MCI S.A. 834
- MCI S.A. do CCS S.A. 128
- Process4e S.A. do MCI S.A. 2
- S4e S.A. w MCI S.A. 9
- CCS S.A. w S4e S.A. 4

Koszty i przychody z wzajemnych transakcji w tys. zł

- sprzedaż usług Process4e S.A. do MCI S.A. 3
- sprzedaż usług Process4e S.A. do Synergy S.A. 1
- sprzedaż usług Process4e S.A. do S4e S.A.
- sprzedaż usług MCI S.A. do S4e S.A. 62
- sprzedaż usług MCI S.A. do CCS S.A. 103
- sprzedaż usług MCI S.A. do Process4e S.A. 16
- sprzedaż usług MCI S.A. do Synergy S.A. 3
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- sprzedaż towarów i materiałów S4e S.A. do Synergy S.A. 43
- sprzedaż towarów i materiałów Process4e S.A. do CCS S.A. 3
- przychody finansowe z tytułu odsetek MCI S.A. od CCS S.A. 255
- sprzedaż środków trwałych MCI S.A. do CCS S.A. 1
- inne pozostałe przychody operacyjne MCI od CCS S.A. 1
- inne pozostałe przychody operacyjne MCI od S4e S.A. 2

Inne dane, niezbędne do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Transakcje nabycia  i  zbycia udziałów w spółce nieobjętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym w poprzednim roku obrotowym 
mające miejsce w okresie od dnia objęcia kontroli do dnia bilansowego:

Synergy S.A.
w dniu 10 września 2001 MCI objęła nowoutworzone akcje o wartości nominalnej 500 tys. zł, wartość w cenie emisyjnej 500 tys. zł, udział MCI 
w kapitale zakładowym wynosił 99,40 %;
w dniu 07 czerwca 2002 MCI sprzedaje 135.252 akcji za cenę na poziomie wartości nominalnej, wartość księgowa aktywów netto na dzień 
transakcji wynosiła 209 tys. zł, udział MCI w kapitale zakładowym po transakcji wynosił 72,51 %
w dniu 28 listopada 2002 MCI sprzedaje 4.800 akcji za cenę na poziomie wartości nominalnej,  wartość księgowa aktywów netto na dzień 
transakcji wynosiła 149 tys. zł, udział MCI w kapitale zakładowym po transakcji wynosił 71,56 %
w dniu 12 sierpnia 2003 MCI zbyła wszystkie posiadane akcje (359.946 sztuk) za kwotę 250 tys. zł, wartość księgowa netto aktywów zbywanej 
jednostki wynosiła 87 tys. zł.

Transakcje nabycia i zbycia udziałów w spółce objętej skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym w poprzednim roku obrotowym mające 
miejsce w okresie od 1.01.2003 do 31.12.2003:

Computer Communication Systems S.A.
w dniu 11 września 2003 MCI nabyła 30 akcji w CCS S.A., wartość księgowa netto aktywów nabytej jednostki wynosiła -358 tys. zł, udział MCI 
w kapitale zakładowym po transakcji wynosił 71,51%
w dniu 27 sierpnia 2003 MCI obejmuje nowoutworzone akcje serii G o wartości nominalnej 412 tys. zł, wartość w cenie emisyjnej 2.170 tys. zł, 
po podwyższeniu udział MCI w kapitale zakładowym wynosi 76,16%, podwyższenie kapitału zostało zarejestrowane przez sąd dnia 12 listopada 
2003,
w dniu 27 sierpnia 2003 MCI obejmuje nowoutworzone akcje serii H o wartości nominalnej 170 tys. zł, wartość w cenie emisyjnej 170 tys. zł, po 
podwyższeniu udział MCI w kapitale zakładowym wynosi 77,66%, podwyższenie kapitału zostało zarejestrowane przez sąd 15 marca 2004.

Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji
W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły wspólne przedsięwzięcia, które nie podlegają konsolidacji.

Informacje o przeciętnym zatrudnieniu w grupie kapitałowej, z podziałem na grupy zawodowe
Przeciętne zatrudnienie w Grupie Kapitałowej MCI Management S.A. w 2003 roku wynosiło 92 osoby w tym:
- Zarząd 7
- Kierownictwo 13
- Pozostali    72

Razem *92
* dane nie obejmują przeciętnego zatrudnienia w Synergy

Struktura zatrudnienia w Grupie Kapitałowej MCI Management S.A. przedstawia się następująco:
MCI Management S.A. 6
CCS S.A. 67
P4e S.A. 8
S4e S.A. 11

Informacje  o  łącznej  wartości  wynagrodzeń  i  nagród  (w  pieniądzu  i  w  naturze),  wypłaconych  lub  należnych,  odrębnie  dla  osób 
zarządzających i nadzorujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta, bez względu na to, czy były one zaliczane w koszty, czy też 
wynikały z podziału zysku, a w przypadku, gdy emitentem jest jednostka dominująca – oddzielnie informacje o wartości wynagrodzeń 
i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek zależnych i stowarzyszonych

W okresie od 01 stycznia 2003 do 31 grudnia 2003 wypłacono Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej jednostki dominującej następujące kwoty 
wynagrodzeń:

w tys. zł

- Zarząd 358
- Rada Nadzorcza    7

Razem 365

Wynagrodzenie Zarządu obejmuje wszelkie płatności na rzecz Tomasza Czechowicza i Czechowicz Ventures.
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Informacje o wartości zaliczek, kredytów, pożyczek i gwarancji, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot, udzielonych 
osobom  zarządzającym  i  nadzorującym  emitenta  oraz  oddzielnie  w  przedsiębiorstwach  jednostek  od  niego  zależnych  i  z  nim 
stowarzyszonych (dla każdej grupy osobno)
Pozycja nie występuje.

Znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych ujęte w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za bieżący okres 
Na  koniec  III  kwartału  2003  MCI  Management  S.A.  dokonało  przeszacowania  wycen  wybranych  spółek  portfelowych.  W  związku  z 
negatywnym rozwojem sytuacji w spółce JTT Zarząd MCI Management S.A. podjął decyzję o doprowadzeniu wyceny pakietu JTT w aktywach 
MCI  do  poziomu  1  mln  zł.  Ze  względu  na  brak  możliwości  właściwej  oceny  wartości  inwestycji  w  JTT Computer  S.A.  w  momencie 
sporządzania sprawozdania za 2002 rok, spowodowanej nie pełnym poinformowaniem o rzeczywistej, bardzo złej sytuacji JTT Computer S.A. 
Zarząd MCI podjął decyzję o korekcie błędu podstawowego dotyczącego aktualizacji wartości inwestycji w JTT Computer S.A. w roku 2002 
poprzez zawiązanie odpisu aktualizującego wartość inwestycji w JTT Computer S.A. w wysokości 5,1 mln zł w ciężar wyniku finansowego roku 
2002.  Wysokość  odpisu  jest  wyliczona  jako  iloraz  udziału  MCI  w kapitale  akcyjnym JTT Computer  oraz  korekt  błędów podstawowych 
ujawnionych w sprawozdaniach JTT Computer SA za rok obrotowy 2002/2003. Dane te zostały ujawnione w kwartale III 2003 roku.

Informacje  o  znaczących  zdarzeniach,  które  miały  miejsce  po  dniu  bilansowym,  a  nie  uwzględnionych  w  skonsolidowanym 
sprawozdaniu finansowym

W dniu 9 stycznia 2004 Czechowicz Ventures Sp. z o.o. ostatecznie uregulowała pozostałą kwotę zobowiązania do MCI Management S.A. z 
tytułu pożyczki w wysokości 558 tys. zł.
W dniu 21 stycznia 2004 sąd rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej ogłosił upadłość JTT Computer z możliwością zawarcia układu.

Zestawienie  oraz  objaśnienie  różnic  pomiędzy  danymi  ujawnionymi  w  sprawozdaniu  finansowym  i porównywalnych  danych 
finansowych, a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi oraz zmiany stosowanych zasad (polityki) 
rachunkowości  i  sposobu sporządzania sprawozdania finansowego,  dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat 
obrotowych), ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność 
oraz wynik finansowy i rentowność

2002 było
w tys. zł

Korekty
w tys. zł

Opis
pkt 16

2002 jest 
(przekształcone)

w tys. zł
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 37 248 0 37 248
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -5 321 -134 -5 455
Zysk (strata) brutto -19 428 -5 234 1+3 -24 662
Zysk (strata) netto -16 328 -5 234 1+3 -21 562

Aktywa razem 38 701 -5 234 1+3 33 467
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 16 460 541 2 17 001
Zobowiązania długoterminowe 34 0 34
Zobowiązania krótkoterminowe 14 760 541 2 15 301

Kapitał własny 22 939 -7 604 1+2+3+4 15 335
Kapitał zakładowy 37 800 0 37 800
Kapitał mniejszościowy -698 1 829 4 1 131
Zysk (strata) z lat ubiegłych -20 583 -2 370 2+4 -22 953

Różnice  pomiędzy  danymi  ujawnionymi  w  porównywalnych  danych  finansowych  a  uprzednio  sporządzonymi  i  opublikowanymi 
sprawozdaniami finansowymi wynikają z dokonania korekt błędów podstawowych. Szczegółowe informacje na ten temat podano w punkcie 16 
dodatkowych not objaśniających.

Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, dokonanych 
w stosunku do poprzedniego  roku obrotowego (lat  obrotowych),  ich  przyczyny,  tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków 
finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność

W ciągu  okresu  sprawozdawczego  nie  dokonano  zmian  stosowanych  zasad  rachunkowości  oraz  sposobu  sporządzania  skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego w stosunku do poprzedniego roku obrotowego.
Dokonane korekty błędów podstawowych, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i 
finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność

Dokonane korekty błędów podstawowych w sprawozdaniach jednostkowych Spółek wchodzących do konsolidacji:
1.             MCI Management S.A.  
W ciągu  bieżącego  okresu  obrotowego  Spółka  MCI  dokonała  korekty  błędu  podstawowego  dotyczącego  odpisu  aktualizującego  wartość 
posiadanych akcji  w JTT Computer S.A. w wysokości 5.100 tys.  zł.  Zgodnie z oświadczeniem zarządu Spółki,  w momencie sporządzania 
sprawozdania finansowego za rok 2002 nie była możliwa właściwa ocena wartości inwestycji w JTT Computer S.A.
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2.             Computer Communication Systems S.A.  
Po przeprowadzonej kontroli w zakresie prawidłowości rozliczeń Spółki z tytułu podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego od 
osób prawnych za 2001 rok, w dniu 03.02.2004 Urząd Kontroli Skarbowej we Wrocławiu wydał decyzje w sprawie zobowiązań z tytułu podatku 
od towarów i usług Spółki za rok 2001. W związku z tym, Spółka dokonała korekty błędu podstawowego dotyczącego zobowiązań z tytułu 
podatków na łączną kwotę 541 tys. zł.

3.             Computer Communication Systems S.A.  
Błąd podstawowy został wykryty w bieżącym okresie i dotyczył nieutworzenia odpisu aktualizującego na należności wątpliwe w wysokości 134 
tys.  zł.  W związku z  powyższym Zarząd  CCS podjął  decyzję  o  przekształceniu  sprawozdanie  finansowego za rok ubiegły  uwzględniając 
powyższą kwotę.

4.             Korekty błędu podstawowego w sprawozdaniu skonsolidowanym  
W związku ze  zmianą zasad rachunkowości  na  skutek nowelizacji  ustawy o rachunkowości dokonano korekty dotyczącej rozliczania strat 
poniesionych przez spółkę zależną CCS na kapitały mniejszościowe. W wyniku wprowadzenia korekty nastąpiło podwyższenie straty z lat 
ubiegłych oraz podwyższenie kapitałów mniejszościowych o 1.829  tys. zł. Dane porównywalne zostały zaprezentowane w taki sposób, tak jak 
gdyby korekty została wprowadzona z dniem 1 stycznia 2002.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ MCI MANAGEMENT S.A. 
W OKRESIE OBROTOWYMOD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2003 r.

1. Wydarzenia mające istotny wpływ na działalność Grupy Kapitałowej w 2003 roku.
Istotne zdarzenia, które miały wpływ na działalność Grupy Kapitałowej w 2003 roku:
- Dynamiczny wzrost Travelplanet.pl S.A.
- Dynamiczny wzrost One2One Sp. z o.o. 
- Renegocjacja umowy inwestycyjnej Bankier.pl
- Uzyskanie samowystarczalności finansowej przez Bankier.pl
- Uzyskanie dochodowości przez S4E S.A. 
- Zakończenie restrukturyzacji finansowej CCS SA
- Nowa inwestycja w spółkę Iplay.pl 
- Zakończenie planu opcji 
- Przejęcie kontroli nad One2One
- Przyjęcie zasad ładu korporacyjnego dla spółek publicznych
- Złożenie wniosku o ogłoszeniu upadłości JTT 
- Sprzedaż spółek  Expertia i Synergy
- Rozpoczęcie prac nad funduszem TechVenture 2.0
- Rozpoczęcie prac nad alternatywnymi źródłami finansowania nowych inwestycji

W 2003 roku MCI Management SA nie podejmowała działań mających na celu rozszerzenie finansowania działalności poza kapitały własne 
pozyskane w obrocie publicznym. Okres ten został poświęcony na realizację zakładanej strategii inwestycyjnej. Ponadto MCI Management S.A. 
koncentrowała się na rozwoju już posiadanych spółek portfelowych lub wychodzenie z wybranych inwestycji.

2. Przewidywany rozwój Grupy Kapitałowej
W najbliższych latach MCI Management SA zamierza:
Kontynuować działalność inwestycyjną o charakterze venture capital, utrzymać pozycje lidera w zakresie inwestycji technologicznych poprzez :
- Realizacje nowych inwestycji
- Budowę nowych funduszy
- Konsolidacje aktywów innych funduszy
Wprowadzić do obrotu publicznego lub sprzedać do inwestora strategicznego niektóre spółki wchodzące w skład portfela inwestycyjnego.
Skoncentrować się na współpracy ze spółkami portfelowymi wspierając  je w kontekście finansowym i merytorycznym zgodnie z filozofią 
działania funduszy typu VC.

W najbliższych latach MCI Management S.A. zamierza kontynuować inwestycje w obszarze technology venture capital na terytorium Polski. 
MCI Management S.A. w dalszym ciągu zamierza koncentrować się na inwestycjach w informatykę (software, usługi) , Internet (ecommerce, 
ebiznes) i mobile-commerce.

3. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa oraz podstawowe wielkości ekonomiczne

W 2003 roku Grupa Kapitałowa MCI Management SA wypracowała przychody ze sprzedaży na poziomie 50 mln zł.  Na dzień bilansowy 
podstawowe dane opisujące Grupę Kapitałową przedstawiały się w sposób następujący:

w tys. zł
Kapitał własny 14.931
Kapitał akcyjny 37.800
Rzeczowe aktywa trwałe 1.602
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Długoterminowe aktywa finansowe 7.522

Sytuacja finansowa MCI Management SA i większości spółek jest stabilna. Grupa Kapitałowa posiada 20,45 mln zł aktywów obrotowych (w 
tym 5,85  mln  zł  gotówki)  przy  16,6  mln  zł  zobowiązań  i  rezerw.  MCI  posiada  ok.  2,26  miliona  zł  w gotówce  oraz  1,66 miliona  zł  w 
należnościach i  pożyczkach krótkoterminowych przy zobowiązaniach krótkoterminowych i rezerwach na poziomie 444 tys.  zł.  Działalność 
spółki jest zbilansowana. Spółka rozważa możliwość emisji obligacji zmiennych na akcje, których celem będzie pozyskanie środków na nowe 
inwestycje.

4. Czynniki ryzyka, zagrożenia.
W dniu 21 stycznia 2004 r. sąd rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej ogłosił upadłość JTT Computer z możliwością zawarcia układu. Trwają 
prace zarządu JTT oraz MCI nad przygotowaniem propozycji  układowych,  które  będą dawały szanse na ich przyjęcie  przez wierzycieli  i 
odtworzenie wartości przedsiębiorstwa JTT. Zagrożeniem dla procesu restrukturyzacji może być nie włączenie się w ten proces Kredyt Banku, 
głównego  wierzyciela  JTT  Computer.  Ewentualna  windykacja  przez  bank  kwot  odzyskanych  przez  spółkę  w  sprawie  podatkowej  oraz 
zaspokojenie się banku z zabezpieczeń na nieruchomościach, uczyni niemożliwym przeprowadzenie pozytywnego układu. 
W dniu 3 lutego 2004 r. Urząd Kontroli Skarbowej we Wrocławiu wydał decyzje w zakresie zobowiązań z tytułu podatku od towarów i usług 
spółki CCS SA za rok 2001. Maksymalna wartość domiaru może osiągnąć kwotę 2,3 mln zł. Spółka CCS nie zgadza się z ustaleniami UKS i 
podjęła niezbędne kroki (m.in. złożyła odwołanie od tej decyzji do izby skarbowej we Wrocławiu), aby zakwestionować powyższą decyzje. 
Zdaniem CCS SA organy skarbowe nadinterpretują przepisy podatkowe i maksymalne zobowiązanie nie powinno przekroczyć 600 tys. zł. Każde 
inne rozwiązanie będzie podlegało zaskarżeniu do NSA i powinno być rozstrzygnięte na korzyść Spółki. Ewentualne rezerwy na zobowiązania 
podatkowe nie będą obciążać wyników bieżących, lecz skorygują wyniki roku 2001. MCI Management SA oraz Zarząd CCS SA wyraziły 
gotowość doinwestowania Spółki w przypadku negatywnych decyzji skarbowych.

5. Opis istotnych transakcji z podmiotami powiązanymi
W dniu 17 czerwca 2003 r. MCI Management S.A. dokonał sprzedaży poza rynkiem regulowanym 1.400.000 akcji własnych, zwykłych, na 
okaziciela serii E. Sprzedaż akcji została dokonana na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie z dnia 20 maja 
2003 r. (znak DSPN/416/10/03). Kupującymi są następujący członkowie kadry menedżerskiej MCI Management S.A. i spółek portfelowych 
MCI Management S.A.:
Tomasz Czechowicz - Prezes Zarządu MCI Management S.A. w ilości 862.300 szt akcji
Tomasz Czuczos – prokurent MCI Management S.A. w ilości 45.000 szt akcji
Andrzej Jasieniecki – analityk inwestycyjny MCI Management S.A. w ilości 45.000 szt akcji
Dorota Stahl – główna księgowa MCI Management S.A. w ilości 30.900 szt akcji
Ulrich Kottmann - Prezes Zarządu Process4e S.A. w ilości 92.600 szt akcji
Roman Pudełko - Prezes Zarządu S4e S.A. w ilości 46.300 szt akcji
Marek Liwski - Prezes Zarządu CCS S.A. w ilości 30.900 szt akcji 
Grzegorz Piecek - Wiceprezes Zarządu CCS S.A. w ilości 30.900 szt akcji
Piotr Multan – Prezes Zarządu Travelplanet.pl S.A. ilości 92.600 szt akcji
Tomasz Długiewicz - Prezes Zarządu One 2 One Sp. z o.o. w ilości 46.300 szt akcji
Piotr Długiewicz - Wiceprezes Zarządu One 2 One Sp. z o.o. w ilości 46.300 szt akcji
Jarosław Żabko - Wiceprezes Zarządu One 2 One Sp. z o.o. w ilości 30.900 szt akcji

Cena  zbycia  akcji  określona  została  na  poziomie  średniej  arytmetycznej  notowań  giełdowych  w  okresie  trzech  miesięcy  kalendarzowych 
poprzedzających miesiąc, w którym została wydana decyzja Komisji Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie, pomniejszona o 10 %. 
Płatność za zakupione akcje zostanie uregulowana w dwóch równych ratach: pierwsza po pół roku od dnia sprzedaży, zaś druga po roku. Łączna 
wartość zbytych akcji wyniosła 448.000 zł. 

W dniu  30  października  2003  r.  została  dokonana  transakcja  pakietowa na  akcjach  MCI  Management  S.A.  Przedmiotem transakcji  było 
1.000.000 akcji MCI Management S.A. w cenie 1 zł za jedną akcje. Sprzedającym był Czechowicz Ventures Sp. z o.o. – znaczący inwestor  MCI 
Managemen S.A. zaś kupującym Process4e S.A. - spółka zależna od MCI Management S.A. Przedmiotowe akcje stanowią 2,64% kapitału 
zakładowego MCI Manangement S.A. i dają prawo do 2,64%głosów na WZA Spółki. 
Czechowicz Ventures Sp. z o.o. uzyskane środki pieniężne z transakcji przekazała na spłatę pożyczki do MCI Management S.A. 

Process4e S.A. na bazie zakupionych akcji MCI Management S.A. stworzy program opcji menedżerskich dla MCI Management S.A. zgodnie z 
art. 362 § 1 pkt. 2. MCI Management S.A. gwarantuje odkupienie własnych akcji w przypadku niepowodzenia programu opcji. 

6. Informacje na temat udzielonych pożyczek

Kwoty należności wraz z odsetkami z tytułu udzielonych pożyczek Spółkom powiązanym z MCI Management S.A. 

Pożyczkobiorca kwota w zł data spłaty
Czechowicz Ventures    557 843 spłacone 09-01-2004
CCS Sp. z o.o. 821 393 ratami do 31-07-2007

7. Ocena zarządzania zasobami finansowymi
MCI Management S.A. upłynnił większość ze swoich należności. Środki w ten sposób pozyskane służą dalszym inwestycjom. Zarząd spółki 
zamierza dalej kontynuować powyższą politykę.
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8. Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych
W roku 2004 MCI Management S.A. zamierza skupić się na rozwoju spółek portfelowych oraz na przygotowaniu wyjść z inwestycji. Spółka 
może przeprowadzić do końca roku od jednej do czterech nowych inwestycji.

9. Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem MCI Management S.A. 
Efektem przeprowadzonej w latach poprzednich reorganizacji działalności funduszu inwestycyjnego MCI Management S.A. jest osiągnięcie w 
2003 roku rentowności  na  poziomie jednostkowym. Tendencja  ta  najprawdopodobniej  zostanie utrzymana.  Wyniki  spółek portfelowych są 
również pozytywne, co przekłada się na poprawę rentowności na poziomie skonsolidowanym.

10. Zmiany w składzie osób zarządzających i nadzorujących MCI Management S.A. 
W 2003 roku skład Rady Nadzorczej i Zarządu był następujący:

W skład Zarządu wchodził:
Tomasz Czechowicz - Prezes Zarządu

W skład Rady Nadzorczej wchodzili:
Kazimierz Czechowicz
Mariusz Kunda 
Paweł Puterko (do 10 czerwca 2003)
Waldemar Sielski (od 10 czerwca 2003)

11. Akcje w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących MCI Management S.A.
 
Według stanu wiedzy MCI Management S.A. na dzień 28 kwietnia 2004 roku ilość akcji posiadanych przez osoby zarządzające i nadzorujące 
Spółką przedstawia się następująco:

Zarząd:
Ilość posiadanych akcji 

Tomasz Czechowicz 1.824.300

Rada Nadzorcza:
Ilość posiadanych akcji 

Kazimierz Czechowicz 0
Mariusz Kunda 0
Waldemar Sielski 0

12. Znaczni akcjonariusze

Według stanu na dzień 28 kwietnia 2004 roku wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej  5% ogólnej  liczby głosów przedstawia  się 
następująco: 

Nazwa akcjonariusza Ilość posiadanych akcji % posiadanych głosów
Czechowicz Ventures Sp. z o.o. 15.173.102 40,140
BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 1.901.187 5,030
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IX INFORMACJE DODATKOWE

IX.1 RAPORT KWARTALNY – I KWARTAŁ 2004 R
KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD RAPORT SA –QS 1/2004

(dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)
(ZGODNIE Z § 57 UST.1 PKT 1 ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW Z DNIA 16 PAŹDZIERNIKA 2001 R. - DZ. U. NR 139 POZ. 

1569, DZ. U. 2002 R. NR 31 POZ. 280 ORAZ DZ.U. 2003 NR 220 POZ. 2169)

Zarząd MCI Management S.A. podaje do wiadomości raport kwartalny  za I kwartał 2004 roku
Data przekazania 17.05.2004 r.

Pełna nazwa emitenta MCI Management Spółka Akcyjna
Skrócona nazwa emitenta MCI
Adres siedziby emitenta ul. Świętego Mikołaja 7, 50-125 Wrocław
NIP 899-22-96-521
Telefon +48 71 781 73 86

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Imię i Nazwisko Stanowisko/ Funkcja Podpis

Tomasz Czechowicz Prezes Zarządu

Tomasz Czuczos Prokurent

Podpis osoby odpowiedzialnej za 
sporządzenie raportu

Podpis
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1. Podstawowe pozycje bilansu, rachunku zysków i strat i rachunku przepływów pieniężnych przeliczone na EURO

 w tys. zł w tys. EUR

Wybrane dane finansowe

1 kwartał 2004 
narastająco okres 
od 01.01.2004 do 
31.03.2004

1 kwartał 2003 
narastająco okres 
od 01.01.2003 do 
31.03.2003

1 kwartał 2004 
narastająco 
okres od 
01.01.2004 do 
31.03.2004

1 kwartał 2003 
narastająco okres 
od 01.01.2003 do 
31.03.2003

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 
materiałów 19 786 14 420 4 127 3 395

II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (541) 355 (113) 84
III. Zysk (strata) brutto 12 238 3 56
IV. Zysk (strata) netto 175 119 37 28
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (1 888) (309) (398) (70)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności 
inwestycyjnej 447 429 94 97

VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 23 (1 949) 5 (442)
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem (1 418) (1 829) (299) (415)
IX. Aktywa razem 34 063 33 861 7 178 7 687
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 19 657 18 465 4 142 4 192
XI. Zobowiązania długoterminowe 144 30
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 18 738 16 824 3 949 3 819
XIII. Kapitał własny 12 314 14 222 2 595 3 228
XIV. Kapitał zakładowy 37 800 37 800 7 965 8 581
XV. Liczba akcji 37 800 000 37 800 000 37 800 000 37 800 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 
(w zł / EUR)
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 0,33 0,38 0,07 0,09
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w 
zł / EUR)
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną 
akcję (w zł / EUR)     
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2. Kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Emitenta za I kwartał 2004 r.

2.1. Skonsolidowany bilans (w tys. zł)

stan na 31.03.2004 
koniec I kwartału 

2004

stan na 31.12.2003 
koniec IV kwartału 

2003

stan na 31.03.2003 
koniec I kwartału 

2003

stan na 31.12.2002 
koniec IV 

kwartału 2002
A k t y w a     
I. Aktywa trwałe 10 951 12 937 12 322 12 859
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 221 92 208 241
    - wartość firmy     
2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych     
3. Rzeczowe aktywa trwałe 1 821 1 602 1 880 1 886
4. Należności długoterminowe 353 353
4.1. Od jednostek powiązanych     
4.2. Od pozostałych jednostek 353 353   
5. Inwestycje długoterminowe 5 471 8 283 8 099 8 548
5.1. Nieruchomości     
5.2. Wartości niematerialne i prawne     
5.3. Długoterminowe aktywa finansowe 4 710 7 522 7 338 7 787
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 4 706 7 518 7 192 7 644
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych 
wyceniane metodą praw własności     

- udziały lub akcje w jednostkach zależnych i 
współzależnych nieobjętych konsolidacją 4 706 7 518 7 192 7 644

b) w pozostałych jednostkach 4 4 146 143
5.4. Inne inwestycje długoterminowe 761 761 761 761
6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3 085 2 607 2 135 2 184
6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego 3 007 2 601 2 087 2 131

6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 78 6 48 53
II. Aktywa obrotowe 23 112 20 457 21 539 20 608
1. Zapasy 1 128 800 470 506
2. Należności krótkoterminowe 16 132 12 983 12 640 10 085
2.1. Od jednostek powiązanych 32 29 25 20
2.2. Od pozostałych jednostek 16 100 12 954 12 615 10 065
3. Inwestycje krótkoterminowe 4 719 6 212 7 865 9 542
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 4 719 6 212 7 865 9 542
a) w jednostkach powiązanych 31 558 2 489 2 615
b) w pozostałych jednostkach 62 69 78 265
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 4 626 5 585 5 298 6 662
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe     
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 133 462 564 475
A k t y w a   r a z e m 34 063 33 394 33 861 33 467
P a s y w a     
I. Kapitał własny 12 314 14 931 14 222 15 335
1. Kapitał zakładowy 37 800 37 800 37 800 37 800
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość 
ujemna)     

3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) (1 000) (1 000) (1 400)  
4. Kapitał zapasowy 22 404 22 323 22 050 22 050
5. Kapitał z aktualizacji wyceny     
6. Pozostałe kapitały rezerwowe     
7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek 
podporządkowanych
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a) dodatnie różnice kursowe     
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b) ujemne różnice kursowe     
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych (47 065) (44 718) (44 347) (22 953)
9. Zysk (strata) netto 175 526 119 (21 562)
10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego 
(wielkość ujemna)     

II. Kapitały mniejszości 2 092 1 859 1 174 1 131
III. Ujemna wartość firmy jednostek 
podporządkowanych     

IV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 19 657 16 604 18 465 17 001
1. Rezerwy na zobowiązania 534 606 1 546 1 578
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego 117 112 162 163

1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 11
a) długoterminowa     
b) krótkoterminowa 11    
1.3. Pozostałe rezerwy 406 494 1 384 1 415
a) długoterminowe 25 25   
b) krótkoterminowe 381 469 1 384 1 415
2. Zobowiązania długoterminowe 144 144 34
2.1. Wobec jednostek powiązanych     
2.2. Wobec pozostałych jednostek 144 144  34
3. Zobowiązania krótkoterminowe 18 738 15 848 16 824 15 301
3.1. Wobec jednostek powiązanych 230 50 115 180
3.2. Wobec pozostałych jednostek 18 463 15 760 16 709 15 120
3.3. Fundusze specjalne 45 38 1
4. Rozliczenia międzyokresowe 241 6 95 88
4.1. Ujemna wartość firmy     
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 241 6 95 88
a) długoterminowe     
b) krótkoterminowe 241 6 95 88
P a s y w a   r a z e m 34 063 33 394 33 861 33 467
     
Wartość księgowa 12 314 14 931 14 222 15 335
Liczba akcji 37 800 000 37 800 000 37 800 000 37 800 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,33 0,40 0,38 0,41
Rozwodniona liczba akcji
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

2.2. Zobowiązania pozabilansowe (w tys. zł)

stan na  31.03.2004 
koniec I kwartału 

2004

stan na  31.12.2003 
koniec IV kwartału 

2003

stan na 31.03.2003 
koniec I kwartału 

2003

stan na 31.12.2002 
koniec IV  kwartału 

2002
1. Należności warunkowe     
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)     
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)     
2. Zobowiązania warunkowe 1 000 1 000   
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 1 000 1 000   
 - inne 1 000 1 000   
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)     
 - plany opcji menedżerskich     
3. Inne (z tytułu)    1 400
 - program opcji menedżerskich    1 400
Pozycje pozabilansowe, razem 1 000 1 000  1 400

2.3. Skonsolidowany rachunek zysków i strat (w tys. zł)
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I kwartał 2004
okres od 01.01.2004 do 

31.03.2004

I kwartał 2003
okres od 01.01.2003 do 

31.03.2003
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I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 19 786 14 420
     – od jednostek powiązanych 45 25
  1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 4 581 3 523
  2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 15 205 10 897
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 16 527 11 009
     – jednostkom powiązanym 7 8
  1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 2 292 1 099
  2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 14 235 9 910
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) 3 259 3 411
IV. Koszty sprzedaży 520 216
V. Koszty ogólnego zarządu 3 304 2 867
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży (III-IV-V) (565) 328
VII. Pozostałe przychody operacyjne 93 108
  1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 1 14
  2. Dotacje   
  3. Inne przychody operacyjne 92 94
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 69 81
  1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2  
  2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 10
  3. Inne koszty operacyjne 67 71
lX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) (541) 355
X. Przychody finansowe 611 2 891
  1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:   
     – od jednostek powiązanych   
  2. Odsetki, w tym: 40 140
     – od jednostek powiązanych 2 69
  3. Zysk ze zbycia inwestycji   
  4. Aktualizacja wartości inwestycji 550 2 665
  5. Inne 21 86
XI. Koszty finansowe 58 3 008
  1. Odsetki, w tym: 37 84
     – dla jednostek powiązanych   
  2. Strata ze zbycia inwestycji   
  3. Aktualizacja wartości inwestycji  2 906
  4. Inne 21 18
XII. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów 
podporządkowanych   
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 12 238
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1.–XIII.2.) 0 0
  1. Zyski nadzwyczajne   
  2. Straty nadzwyczajne   
XIV. Odpis wartości firmy z konsolidacji   
XV. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych   
XVI. Zysk (strata) brutto 12 238
XVII. Podatek dochodowy (85) 56
a) część bieżąca 15 46
b) część odroczona (100) 10
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0
XIX. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych 
wycenianych metodą praw własności 0 0

XX. Zyski (straty) mniejszości (78) 63
XXI. Zysk (strata) netto (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI) 175 119

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 582 (10 806)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 37 800 000 37 800 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,02 (0,29)
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Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych 
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

2.4. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym ( w tys. zł)

I  kwartał 2004
okres od 01.01.2004 do 

31.03.2004

I kwartał 2003
okres od 01.01.2003 do 

31.03.2003

l. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 17 804 17 537
     – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości (2 873) 168
     – korekty błędów podstawowych (2 370)

l.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 14 931 15 335

  1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 37 800 37 800
  1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego   
     a) zwiększenie (z tytułu)   
     b) zmniejszenie (z tytułu)   
  1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 37 800 37 800

  2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu 0 0

  2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy   
     a) zwiększenie (z tytułu)   
     b) zmniejszenie (z tytułu)   

  2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu 0 0

  3. Udziały (akcje) własne na początek okresu (1 000) 0
     a) zwiększenie  (1 400)
     b) zmniejszenie   
  3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu (1 000) (1 400)
  4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 22 323 22 050
  4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego   
     a) zwiększenie z tytułu zatrzymania zysku 81  
     b) zmniejszenie (z tytułu)   

  4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 22 404 22 050

  5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0

  5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny   

     a) zwiększenie (z tytułu)   
     b) zmniejszenie (z tytułu)   
  5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0

  6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0 0

  6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych   

     a) zwiększenie (z tytułu)
     b) zmniejszenie (z tytułu)

  6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0 0

  7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu (44 718) (20 583)
  7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu   
     – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości   
     – korekty błędów podstawowych   

  7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0 0
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     a) zwiększenie (z tytułu) 
     b) zmniejszenie (z tytułu)
  7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0
  7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu (44 718) (20 583)
     – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości (2 873) 168
     – korekty błędów podstawowych  (2 370)

  7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach (47 591) (22 785)

     a) zwiększenie z tytułu przeniesienia straty z lat ubiegłych (21 562)
     b) zmniejszenie z tytułu przeniesienia zysku z lat ubiegłych 526  
  7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu (47 065) (44 347)
  7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu (47 065) (44 347)
  8. Wynik netto 175 119
     a) zysk netto 175 119
     b) strata netto  
     c) odpisy z zysku   
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 12 314 14 222
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału 
zysku (pokrycia straty)

2.5. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych (w tys. zł)

I kwartał 2004
okres od 01.01.2004 do 

31.03.2004

I kwartał 2003
okres od 01.01.2003 do 

31.03.2003

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda 
pośrednia   

I. Zysk (strata) netto 175 119
II. Korekty razem (2 063) (428)
      1. Zyski (straty) mniejszości (78) 63
      2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych 
wycenianych metodą praw własności   

      3. Amortyzacja, w tym: 257 270
- odpisy wartości firmy lub ujemnej wartości firmy jednostek 
podporządkowanych   

      4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych (14) (13)
      5. Odsetki i udział w zyskach (dywidendy) 6 (248)
      6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej (1) (14)
      7. Zmiana stanu rezerw (133) 42
      8. Zmiana stanu zapasów (371) 69
      9. Zmiana stanu należności (2 472) (1 788)
     10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i 
kredytów) 1 693 1 167

     11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (363) (217)
     12. Inne korekty (587) 241
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) (1 888) (309)

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej   
I. Wpływy 703 1 295
      1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów 
trwałych 30 13

      2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

      3. Z aktywów finansowych, w tym: 673 120
a) w jednostkach powiązanych: 52 87
       - zbycie aktywów finansowych 10  
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       - dywidendy i udziały w zyskach   
       - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych   
       - odsetki 42 87
       - inne wpływy z aktywów finansowych
b) w pozostałych jednostkach: 621 33
       - zbycie aktywów finansowych   
       - dywidendy i udziały w zyskach   
       - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych   
       - odsetki 607 33
       - inne wpływy z aktywów finansowych 14  
      4. Inne wpływy inwestycyjne 1 162
II. Wydatki (256) (866)
      1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów 
trwałych (199) (97)

      2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne   

      3. Na aktywa finansowe, w tym: (17) (704)
      a)  w jednostkach powiązanych (704)
      - nabycie aktywów finansowych (704)
      - udzielone pożyczki długoterminowe   
      b)  w pozostałych jednostkach (17)  
      - nabycie aktywów finansowych (17)  
      - udzielone pożyczki długoterminowe   

      4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości   

      5. Inne wydatki inwestycyjne (40) (65)

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 447 429

C. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej   

I. Wpływy 64 27
      1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów 
kapitałów oraz dopłat do kapitału   

      2. Kredyty i pożyczki  
      3. Emisja dłużnych papierów wartościowych   
      4. Inne wpływy finansowe 64 27
II. Wydatki (41) (1 976)
      1. Nabycie akcji własnych (1 400)
      2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli   

      3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku   

      4. Spłaty kredytów i pożyczek (427)
      5. Wykup dłużnych papierów wartościowych   
      6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych  (3)
      7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego (21) (124)
      8. Odsetki (14) (8)

      9. Inne wydatki finansowe (6) (14)
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 23 (1 949)
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) (1 418) (1 829)
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych (1 418) (1 829)
    - w  tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od 
walut obcych   

F. Środki pieniężne na początek okresu 6 044 7 127
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D): w tym: 4 626 5 298
     - o ograniczonej możliwości dysponowania
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3. Skrócone kwartalne jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta za I kwartał 2004 r.

3.1  Bilans (w tys. zł)

stan na 31.03.2004 
koniec I kwartału 

2004

stan na 31.12.2003 
koniec IV kwartału 

2003

stan na 31.03.2003 
koniec I kwartału 

2003

stan na 31.12.2002 
koniec IV kwartału 

2002
A k t y w a     
I. Aktywa trwałe 26 939 26250 23 840 23 978
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 9 13 25 29
    - wartość firmy   
2. Wartość firmy jednostek 
podporządkowanych   
3. Rzeczowe aktywa trwałe 70 81 79 86
4. Należności długoterminowe 353 353
4.1. Od jednostek powiązanych   
4.2. Od pozostałych jednostek 353 353
5. Inwestycje długoterminowe 25 153 24 603 23 736 23 863
5.1. Nieruchomości   
5.2. Wartości niematerialne i prawne   
5.3. Długoterminowe aktywa finansowe 25 153 24 603 23 736 23 863
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 25 149 24 599 23 624 23 755
- udziały lub akcje w jednostkach 
podporządkowanych wyceniane metodą praw 
własności   
b) w pozostałych jednostkach 4 4 111 108
5.4. Inne inwestycje długoterminowe
6. Długoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe 1 355 1 199

6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego 1 299 1 199
6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 56
II. Aktywa obrotowe 3 588 3 926 4 874 6 460
1. Zapasy
2. Należności krótkoterminowe 786 845 424 391
2.1. Od jednostek powiązanych 134 52 34 11
2.2. Od pozostałych jednostek 652 792 391 380
3. Inwestycje krótkoterminowe 2181 3072 4 278 6 065
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 2181 3072 4 278 6 065
a) w jednostkach powiązanych 292 796 3 287 3 334
b) w pozostałych jednostkach 7 21 2 188
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 989 2 543
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 1 883 2 255
4. Krótkoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe 620 9 172 4
A k t y w a   r a z e m 30 527 30 175 28 714 30 438
P a s y w a     

I. Kapitał własny 30 135 29 731 27 492 28 834
1. Kapitał zakładowy 37 800 37 800 37 800 37 800
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy 
(wielkość ujemna)
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) (1 400)
4. Kapitał zapasowy 22 050 22 050 22 050 22 050
5. Kapitał z aktualizacji wyceny
6. Pozostałe kapitały rezerwowe
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych (30 119) (31 016) (31 016) (8 200)
8. Zysk (strata) netto 404 898 58 (22 816)
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9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku 
obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 392 444 1 222 1 604
1. Rezerwy na zobowiązania 141 141 1 034 1 034
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego 110 110 160 160
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i 
podobne
a) długoterminowa
b) krótkoterminowa
1.3. Pozostałe rezerwy 31 31 874 874
a) długoterminowe 25 25
b) krótkoterminowe 6 6 874 874
2. Zobowiązania długoterminowe
2.1. Wobec jednostek powiązanych
2.2. Wobec pozostałych jednostek
3. Zobowiązania krótkoterminowe 251 303 188 570
3.1. Wobec jednostek powiązanych 152 182 115 180
3.2. Wobec pozostałych jednostek 99 121 73 390
3.3. Fundusze specjalne
4. Rozliczenia międzyokresowe
4.1. Ujemna wartość firmy
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe
a) długoterminowe
b) krótkoterminowe
P a s y w a   r a z e m 30 527 30 175 28 714 30 438
     
Wartość księgowa 30 135 29 731 27 492 28 834
Liczba akcji 37 800 000 37 800 000 37 800 000 37 800 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,80 0,79 0,73 0,76
Rozwodniona liczba akcji
Rozwodniona wartość księgowa na jedną 
akcję (w zł)

3.2. Zobowiązania pozabilansowe (w tys. zł)

stan na 31.03.2004 
koniec I kwartału 

2004

stan na 31.12.2003 
koniec IV kwartału 

2003

stan na 31.03.2003 
koniec I kwartału 

2003

stan na 31.12.2002 
koniec IV kwartału 

2002
1. Należności warunkowe     
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)     
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)     
2. Zobowiązania warunkowe 1 000 1 000   

2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z 
tytułu) 1 000 1 000   
 - inne 1 000 1 000   
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)     
 - plany opcji menedżerskich     
3. Inne (z tytułu)    1 400
 - program opcji menedżerskich    1 400
Pozycje pozabilansowe, razem 1 000 1 000  1 400

3.3. Rachunek zysków i strat (w tys. zł)
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I kwartał 2004 okres od 
01.01.2004 do 31.03.2004

I kwartał 2003 okres od
01.01.2003 do 31.03.2003

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 
materiałów, w tym: 150 42

     – od jednostek powiązanych 150 42
  1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 150 42
  2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:
     – jednostkom powiązanym
  1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
  2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) 150 42
IV. Koszty sprzedaży
V. Koszty ogólnego zarządu 449 252
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży (III-IV-V) (299) (210)
VII. Pozostałe przychody operacyjne 8 19
  1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 3
  2. Dotacje
  3. Inne przychody operacyjne 8 16
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 6 13
  1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
  2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
  3. Inne koszty operacyjne 6 13
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) (298) (203)
X. Przychody finansowe 602 2 852
  1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
     – od jednostek powiązanych
  2. Odsetki, w tym: 44 186
     – od jednostek powiązanych 22 148
  3. Zysk ze zbycia inwestycji
  4. Aktualizacja wartości inwestycji 550 2 665
  5. Inne 7 2
XI. Koszty finansowe 0 2 591
  1. Odsetki, w tym:
     – dla jednostek powiązanych
  2. Strata ze zbycia inwestycji
  3. Aktualizacja wartości inwestycji 2 587
  4. Inne 4
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 304 58
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1.–XIII.2.) 0 0
  1. Zyski nadzwyczajne
  2. Straty nadzwyczajne
XIV. Zysk (strata) brutto 304 58

XV. Podatek dochodowy (100) 0
a) część bieżąca
b) część odroczona (100)
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia 
straty)
XVII. Zysk (strata) netto (XIV+/-XV+/-XVI) 404 58

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 1 244 (16 150)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 37 800 000 37 800 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,03 (0,43)
Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych 
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
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3.4. Zestawienie zmian w kapitale własnym ( w tys. zł)

 I kwartał 2004 okres od 
01.01.2004 do 31.03.2004

I kwartał 2003 okres od 
01.01.2003 do 31.03.2003

l. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 29 731 28 834
     – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
     – korekty błędów podstawowych
l.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po 
korektach 29 731 28 834

  1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 37 800 37 800
  1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego   
     a) zwiększenie (z tytułu)
     b) zmniejszenie (z tytułu)
  1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 37 800 37 800
  2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu
  2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy
     a) zwiększenie (z tytułu)
     b) zmniejszenie (z tytułu)
  2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu
  3. Udziały (akcje) własne na początek okresu 0
     a) zwiększenie (1 400)
     b) zmniejszenie
  3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu (1 400)
  4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 22 050 22 050
  4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego   
     a) zwiększenie (z tytułu)
     – korekty konsolidacyjne
     b) zmniejszenie (z tytułu)
     – korekty konsolidacyjne  
  4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 22 050 22 050
  5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu
  5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
     a) zwiększenie (z tytułu)
     b) zmniejszenie (z tytułu)
  5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
  6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
  6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
     a) zwiększenie (z tytułu)
     b) zmniejszenie (z tytułu)
  6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
     – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości   
     – korekty błędów podstawowych   
  7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu (31 016) (31 016)
  7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu   
     – korekty błędów podstawowych   
  7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
     a) zwiększenie (z tytułu) 
     b) zmniejszenie (z tytułu)
  7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
  7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu (31 016) (31 016)
     – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
     – korekty błędów podstawowych
  7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach (31 016) (31 016)
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     a) zwiększenie (z tytułu)
     – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
     – korekty konsolidacyjne
     – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
     b) zmniejszenie (z tytułu) 897
     – korekty konsolidacyjne
     – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
     – przeniesienia zysku z lat ubiegłych do pokrycia 897
  7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu (30 119) (31 016)
  7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu (30 119) (31 016)
  8. Wynik netto 404 58
     a) zysk netto 404 58
     b) strata netto
     c) odpisy z zysku
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 30 135 27 492
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego 
podziału zysku (pokrycia straty)

3.5. Rachunek przepływów pieniężnych (w tys. zł)

I kwartał 2004 okres od 
01.01.2004 do 31.03.2004

I kwartał 2003 okres od 
01.01.2003 do 31.03.2003

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - 
metoda pośrednia   

I. Zysk (strata) netto 404 58
II. Korekty razem (1 348) (607)
      1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek 
podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
      2 Amortyzacja 20 19
      3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
      4. Odsetki i udział w zyskach (dywidendy) (22) (227)
      5. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej (3)
      6. Zmiana stanu rezerw
      7. Zmiana stanu zapasów
      8. Zmiana stanu należności 59 (34)
     9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem
         pożyczek i  kredytów)

(52) (117)

     10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (767) (168)
     11. Inne korekty (587) (78)
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) (945) (549)
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 
I. Wpływy 677 1 173
      1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 
aktywów trwałych 3

      2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne 
i prawne
      3. Z aktywów finansowych, w tym: 677 86
      a) w jednostkach powiązanych: 63 86
      b) w pozostałych jednostkach: 614
       - zbycie aktywów finansowych
       - dywidendy i udziały w zyskach
       - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
       - odsetki 600
       - inne wpływy z aktywów finansowych 14
      4. Inne wpływy inwestycyjne 1 083
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II. Wydatki 105 778
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz
rzeczowych aktywów trwałych

9

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i
prawne
      3. Na aktywa finansowe, w tym: 705
      a)  w jednostkach powiązanych 705
      - nabycie aktywów finansowych 705
      - udzielone pożyczki długoterminowe
      b)  w pozostałych jednostkach
      - nabycie aktywów finansowych
      - udzielone pożyczki długoterminowe
      4. Inne wydatki inwestycyjne 105 65
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 572 395
C. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej 
I. Wpływy 
      1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych 
instrumentów kapitałów oraz dopłat do kapitału
      2. Kredyty i pożyczki
      3. Emisja dłużnych papierów wartościowych
      4. Inne wpływy finansowe
II. Wydatki 1 400
      1. Nabycie akcji własnych 1 400
      2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
      3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału 
zysku 
      4. Spłaty kredytów i pożyczek
      5. Wykup dłużnych papierów wartościowych
      6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych
      7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
      8. Odsetki
      9. Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 0 (1 400)
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) (373) (1 555)
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych
    - w  tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic 
kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu 2 255 2 543
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D): w tym: 1 883 989
     - o ograniczonej możliwości dysponowania
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CZĘŚĆ OPISOWA

Komentarz do skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2004
Grupy Kapitałowej MCI Management S.A. 

1. Zastosowane zasady i metody rachunkowości
Zasady  rachunkowości  przyjęte  przy  sporządzaniu  skonsolidowanego raportu  kwartalnego  (zwanego dalej  raportem kwartalnym)  na  dzień 
31.01.2004 są zgodne z ustawą o rachunkowości z 29.09.1994 (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami), zwaną dalej 
ustawą o rachunkowości. Raport kwartalny przygotowano zgodnie z wymogami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16.10.2001 w sprawie 
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2002 Nr 31, poz. 280).
Poszczególne  składniki  aktywów i  pasywów wycenia  się  stosując  rzeczywiście  poniesione  na ich  nabycie  koszty,  z  zachowaniem zasady 
ostrożności.
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości.

1.1 Wartości niematerialne i prawne
Wartości  niematerialne  i  prawne  obejmują  nabyte  przez  jednostkę,  zaliczane  do  aktywów  trwałych,  prawa  majątkowe  nadające  się  do 
gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby 
jednostki, a w szczególności:
• autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje,
• prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych,
• know-how.
Do wartości niematerialnych i prawnych zalicza się również nabytą wartość firmy oraz koszty zakończonych prac rozwojowych.
Wartości niematerialne i prawne wyceniane są w ich wartości początkowej według cen nabycia, bądź kosztu wytworzenia. Wartość początkowa 
podlega odpisowi metodą liniową:
• w przypadku wartości firmy w okresie 5 lat, w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych,
• w przypadku pozostałych aktywów – w okresie 5 lat, w ciężar kosztów amortyzacji.

1.2 Wartość firmy z konsolidacji i rezerwa kapitałowa z konsolidacji
Wartość firmy z konsolidacji jednostek zależnych ustalana jest na dzień objęcia przez Spółkę dominującą kontroli, jako nadwyżka wartości 
nabycia udziałów w jednostce zależnej nad odpowiadającą im częścią aktywów netto jednostki zależnej według ich wartości księgowej, która 
według zarządu nie odbiega istotnie od wartości rynkowej na dzień nabycia udziałów. Wartości firmy powstałe przy nabyciu różnych jednostek 
zależnych nie są ze sobą kompensowane.
Wartość firmy podlega odpisaniu w skonsolidowany rachunek zysków i strat przez okres do 5 lat. W przypadku braku spodziewanych efektów 
ekonomicznych wartość firmy może obciążyć wynik finansowy Grupy Kapitałowej.
Ujemna wartość firmy z konsolidacji jednostek zależnych ustalana jest na dzień objęcia przez Spółkę sprawowania kontroli, jako nadwyżka 
odpowiedniej części aktywów netto wycenianych według ich wartości godziwej nad wartością udziałów.

1.3 Składniki majątkowe zaliczane do aktywów trwałych
Do środków trwałych zalicza się rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż 
rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby Spółki. Zalicza się do nich w szczególności:
• nieruchomości - w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budynki i budowle, a także będące odrębną własnością lokale, 

spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,
• maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy,
• ulepszenia w obcych środkach trwałych.

Wartość początkową stanowiącą cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia, polegającego na 
przebudowie,  rozbudowie,  modernizacji  lub  rekonstrukcji  i  powodującego,  że  wartość  użytkowa  tego  środka  po  zakończeniu  ulepszenia 
podwyższa posiadaną przy przyjęciu do używania wartość użytkową. Wartość początkową środków trwałych zmniejszają odpisy amortyzacyjne 
dokonywane w celu uwzględnienia utraty ich wartości,  na skutek używania lub upływu czasu.  Kwoty odpisów amortyzacyjnych ustala się 
metodą liniową. Środki trwałe amortyzowane są według stawek amortyzacyjnych zgodnie z Ustawą z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym 
od osób prawnych. Dla poszczególnych grup środków trwałych stosowane są następujące stawki amortyzacji:
• budynki i budowle 2,5-10 %
• urządzenia techniczne, maszyny 20 - 60 %
• środki transportu 20 %
• pozostałe środki trwałe 14 - 25 %
Amortyzacja planowa odzwierciedlająca normalne zużycie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych obciąża koszty działalności. 
Środki trwałe w budowie wyceniane są według cen nabycia lub kosztów wytworzenia.
Odsetki, prowizje oraz różnice kursowe dotyczące inwestycji rozpoczętych zwiększają wartość nabycia tych składników majątku.

1.4 Aktywa finansowe o charakterze trwałym
Są to w szczególności:
• udziały i akcje oraz inne długoterminowe aktywa w jednostkach powiązanych,
• udziały i akcje w pozostałych jednostkach,
• inne długoterminowe papiery wartościowe,
• udzielone pożyczki,
Aktywa  finansowe  ujmuje  się  w  księgach  rachunkowych  na  dzień  ich  nabycia  albo  powstania  według  ceny  nabycia.  Na  koniec  okresu 
sprawozdawczego ich wartość korygowana jest o ewentualny odpis z tytułu trwałej utraty ich wartości.
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1.5 Inwestycje krótkoterminowe 
Nabyte udziały, akcje oraz inne aktywa krótkoterminowe ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich nabycia lub powstania według ceny 
nabycia. Na dzień bilansowy aktywa zaliczone do inwestycji krótkoterminowych są wycenione według ceny rynkowej. Skutki zmian wartości 
inwestycji krótkoterminowych wpływają w pełnej wysokości odpowiednio na przychody lub koszty finansowe.

1.6 Zapasy
Zapasy wycenia się według rzeczywistych cen nabycia. Rozchody materiałów i towarów wyceniane są metodą „pierwsze weszło, pierwsze 
wyszło”. W bilansie materiały i towary wyceniane są w rzeczywistych cenach nie wyższych od cen sprzedaży netto na dzień bilansowy. Wartość 
bilansowa korygowana jest o odpis aktualizujący w związku z utratą wartości w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych.

1.7 Należności i zobowiązania
Należności i zobowiązania (w tym z tytułu kredytów i pożyczek) w walucie polskiej wykazywane są według wartości podlegającej zapłacie. 
Należności i zobowiązania w walutach obcych w momencie powstania ujmowane są według średniego kursu ustalonego przez Prezesa NBP dla 
danej waluty obcej. Dodatnie lub ujemne różnice kursowe powstające w dniu płatności wynikające z różnicy pomiędzy kursem waluty na ten 
dzień,  a  kursem  waluty  w  dniu  powstania  należności  lub  zobowiązania,  odnoszone  są  odpowiednio  na  przychody  lub  koszty  operacji 
finansowych.

Nie rozliczone na dzień bilansowy należności i zobowiązania w walucie obcej wycenia się odpowiednio według kursu kupna lub sprzedaży 
stosowanych w tym dniu przez bank, z którego usług jednostka korzysta. Wycena aktywów wyrażonych w walucie obcej na dzień bilansowy nie 
może przy tym być wyższa, a pasywów niższa od ich wartości przeliczonej na walutę polską według średniego kursu ustalonego przez NBP na 
ten dzień.

1.8 Środki pieniężne
Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Wpływ walut na dewizowy rachunek 
bankowy wycenia się wg kursów kupna walut,  stosowanych na ten dzień przez bank prowadzący rachunek dewizowy, zaś  rozchód walut 
wycenia się wg kursu sprzedaży banku stosowanego na dzień ich rozchodu.

Na dzień bilansowy środki pieniężne wycenia się według kursu kupna stosowanego przez bank, z którego usług jednostka korzysta. Wycena 
bilansowa nie może być wyższa od ich wartości przeliczonej na walutę polską wg średniego kursu ustalonego przez NBP na ten dzień. Ustalone 
na koniec roku obrotowego różnice kursowe wpływają na wynik finansowy, a mianowicie dodatnie - jako przychody z operacji finansowych, 
ujemne - jako koszty operacji finansowych.

1.9 Kapitały własne
Kapitałem podstawowym grupy kapitałowej jest kapitał podstawowy jednostki dominującej. Kapitał podstawowy jednostek zależnych, w części 
odpowiadającej udziałowi jednostki dominującej w kapitale podstawowym tych jednostek, jest kompensowany z wartością nabycia udziałów 
ujętych w bilansie jednostki dominującej na dzień objęcia kontroli. Pozostała część kapitału podstawowego jednostek zależnych zalicza się do 
kapitałów mniejszości. Do kapitału własnego grupy zalicza się części odpowiednich składników kapitału własnego jednostek zależnych, które 
powstały od dnia objęcia nad nimi kontroli przez jednostkę dominującą do dnia bilansowego.

Udziały w kapitale własnym jednostek zależnych, należące do osób lub jednostek innych niż objęte konsolidacją, wykazuje się w odrębnej 
pozycji pasywów skonsolidowanego bilansu, po kapitałach własnych jako kapitały mniejszości. Wartość początkową tych kapitałów ustala się w 
wysokości odpowiadających im wartości godziwej aktywów netto , ustalonej na dzień rozpoczęcia sprawowania kontroli. Wartość tę zwiększa 
się lub zmniejsza odpowiednio o zmiany w aktywach netto jednostek zależnych. Jeżeli strata jednostek zależnych przypadające na kapitały 
mniejszościowe przekraczają kwoty gwarantujące ich pokrycie, to ich nadwyżka podlega rozliczeniu z kapitałem własnym grupy kapitałowej. 
Zysk wypracowany z późniejszych okresach w całości zasila kapitał własny grupy, do czasu skompensowania wcześniejszej nadwyżki z tytułu 
strat przypadających na kapitał mniejszościowy.

1.10 Fundusze specjalne
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczono zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

1.11 Rozliczenia międzyokresowe kosztów oraz rezerwy na zobowiązania
W  przypadku  ponoszenia  wydatków  dotyczących  przyszłych  okresów  sprawozdawczych  Spółka  dokonuje  czynnych  rozliczeń 
międzyokresowych. 

Rezerwy tworzy się na zobowiązania w przypadku gdy kwota lub termin zapłaty są niepewne, ich powstanie jest pewne lub o dużym stopniu 
prawdopodobieństwa oraz wynikają one z przeszłych zdarzeń i ich wiarygodny szacunek jest możliwy. 

Spółka tworzy rezerwy na koszty w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy wynikających 
ze świadczeń wykonanych na rzecz Spółki przez kontrahentów oraz z obowiązku wykonania związanych z bieżącą działalnością przyszłych 
świadczeń, których kwotę można oszacować, choć data powstania nie jest jeszcze znana. 

1.12 Rozliczenia międzyokresowe przychodów 
Rozliczenia  międzyokresowe  przychodów  obejmują  w  szczególności:  równowartość  otrzymanych  środków  z tytułu  świadczeń,  których 
wykonanie nastąpi w przyszłych okresach sprawozdawczych oraz wartość ujawnionych środków trwałych.
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1.13 Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
W związku  z  przejściowymi  różnicami  między  wykazywaną  w  księgach  rachunkowych  wartością  aktywów  i  pasywów  a  ich  wartością 
podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości, jednostka tworzy rezerwę i ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego.

Aktywa z  tytułu  odroczonego podatku dochodowego ustala się  w wysokości  kwoty przewidzianej w przyszłości  do odliczenia od podatku 
dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku 
dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia ustalonej przy zachowaniu zasady ostrożności.

Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, 
w  związku  z  występowaniem dodatnich  różnic  przejściowych,  to  jest  różnic,  które  spowodują  zwiększenie  podstawy  obliczenia  podatku 
dochodowego w przyszłości. 

Wysokość  rezerwy  i  aktywów z  tytułu  odroczonego  podatku  dochodowego  ustala  się  przy  uwzględnieniu  stawek  podatku  dochodowego 
obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego.  

1.14 Podatki

Obowiązkowe obciążenia  wyniku finansowego dotyczą  podatku dochodowego od  osób prawnych.  Podatek  dochodowy od  osób prawnych 
naliczany jest zgodnie z polskimi przepisami podatkowymi na podstawie zysku brutto wykazanego w rachunku zysków i strat z uwzględnieniem 
korekt  dokonanych  dla  celów podatkowych.  Na  dzień  bilansowy tworzona  jest  rezerwa  na przejściową dodatnią  różnicę  z  tytułu  podatku 
dochodowego spowodowaną odmiennością momentu uznania  przychodu za osiągnięty lub kosztu za  poniesiony w myśl  ustawy o podatku 
dochodowym od osób prawnych. W przypadku różnicy ujemnej ,rezerwę tworzy się w postaci aktywu na wartość podatkową, podlegającą 
odliczeniu podatkowemu w przyszłym okresie.

1.15 Wynik finansowy 
Na wynik  finansowy  Grupy  Kapitałowej  składa  się:  wynik  działalności  operacyjnej,  w  tym z  tytułu  pozostałych  przychodów i  kosztów 
operacyjnych,  wynik  operacji  finansowych,  wynik  zdarzeń  nadzwyczajnych,  obowiązkowe obciążenie  wyniku  jednostki  dominującej  oraz 
jednostek zależnych skorygowane o wynik powstały z wzajemnych transakcji między nimi, odpis wartości firmy z konsolidacji oraz wynik 
finansowy przypadający na udziałowców mniejszościowych.

Przychodem ze sprzedaży produktów  jest kwota należna z tego tytułu od odbiorcy, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług. 
Momentem sprzedaży jest przekazanie towarów odbiorcy lub odebranie przez niego usługi.

Koszty sprzedanych wyrobów i usług są to koszty wytworzenia tych produktów i usług, które są współmierne do przychodów ze sprzedaży. 
Wartością sprzedanych towarów jest wartość zakupu tych towarów, która jest współmierna do przychodów ze sprzedaży.

Pozostałe przychody i koszty operacyjne są to koszty i przychody nie związane bezpośrednio z normalną działalnością, wpływające na wynik 
finansowy.

Przychody  finansowe są  to  należne  przychody  z  operacji  finansowych,  natomiast  koszty  finansowe są  to  poniesione  koszty  operacji 
finansowych. Odsetki od zobowiązań i kredytów inwestycyjnych po oddaniu inwestycji do użytkowania obciążają koszty operacji finansowych. 
Różnice kursowe są odnoszone na koszty lub przychody finansowe.

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych stanowi różnicę między zyskami nadzwyczajnymi a stratami nadzwyczajnymi.
Wpływający na wynik finansowy podatek dochodowy za dany okres sprawozdawczy obejmuje część bieżącą i część odroczoną. Na pozycję 
podatku dochodowego w rachunku zysków i strat składa się podatek dochodowy stanowiący zobowiązanie podatkowe powiększony o rezerwę na 
odroczony podatek dochodowy oraz zmniejszony o aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

1.16 Rachunek przepływów środków pieniężnych
Rachunek  przepływów  środków  pieniężnych  sporządzany  jest  metodą  pośrednią,  biorąc  za  punkt  wyjścia  wynik  finansowy.  Działalność 
operacyjna  Grupy  Kapitałowej  obejmuje  ogół  działań  handlowych  i  usługowych,  których  celem  jest  osiągnięcie  zysku.  Do  działalności 
inwestycyjnej zaliczamy zapłatę za nabyte i sprzedane składniki majątku trwałego, wartości niematerialne i prawne oraz nabycie udziałów  
i akcji. Działalność finansowa polega na pozyskiwaniu przez Grupę kapitałową kapitału własnego i obcego.

1.17 Zastosowane zasady konsolidacji
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia 2004 do 31 marca 2004 sporządzono zgodnie z wymogami 
ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych 
zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki i zakłady ubezpieczeń sprawozdania finansowego jednostek powiązanych.
Podstawą sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego jest dokumentacja konsolidacyjna obejmująca:
- okresowe raporty jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej MCI,
- korekty i wyłączenia konsolidacyjne,
- obliczenie wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji oraz ich odpisów,
- obliczenie kapitałów własnych akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych.
Po dokonaniu sumowań w pełnej wysokości poszczególnych pozycji sprawozdań finansowych jednostki dominującej oraz spółek zależnych 
dokonano korekt i wyłączeń konsolidacyjnych, które dotyczyły:
- wartości nabycia udziałów posiadanych przez podmiot dominujący w podmiotach zależnych w korespondencji z wartością aktywów netto 

tych podmiotów zależnych na dzień nabycia udziałów przez podmiot dominujący;
- wzajemnych należności i zobowiązań pomiędzy podmiotem dominującym a podmiotami zależnymi oraz pomiędzy podmiotami zależnymi;
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- przychodów i kosztów operacji handlowych pomiędzy podmiotem dominującym, a podmiotami zależnymi oraz pomiędzy podmiotami 
zależnymi;

- zysków  powstałych  na  operacjach  handlowych  pomiędzy  podmiotem  dominującym,  a  podmiotami  zależnymi,  zawartych  
w wartościach podlegających konsolidacji aktywów i pasywów.

Akcje w kapitale własnym jednostek zależnych, należące do innych jednostek niż wchodzące w skład Grupy Kapitałowej MCI, wykazuje się 
w  wysokości  udziału  tych  jednostek  w kapitale  własnym jednostek  wchodzących  w  skład  Grupy  Kapitałowej  MCI  jako  „Kapitał  własny 
akcjonariuszy mniejszościowych”. Przypadające na inne jednostki niż jednostki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej MCI zyski lub straty 
wykazuje się w skonsolidowanym rachunku zysków i strat jako „Zyski/Straty akcjonariuszy mniejszościowych”.

1.18 Dane porównawcze
Dane porównawcze za poprzednie okresy sprawozdawcze podlegały przekształceniu w związku z korektą błędów podstawowych. 

Korekta błędów podstawowych wpływa na podstawowe sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej następująco:

31.03.2003 było
w tys. zł

Korekty
w tys. zł

Opis
31.03.2003 jest

(przekształcone)
w tys. zł

Przychody netto ze sprzedaży produktów, 
towarów i materiałów 14 420 0 14 420

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 355 0 355
Zysk (strata) brutto 237 0 237
Zysk (strata) netto 119 0 119

Aktywa razem 39 095 -5 234 1+3 33 861
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 17 925 540 2 18 465
Zobowiązania długoterminowe 34 0 34
Zobowiązania krótkoterminowe 16 284 540 2 16 824

Kapitał własny 21 825 -7 603 1+2+3+4 14 222
Kapitał zakładowy 37 800 0 37 800
Kapitał mniejszościowy -655 1 829 4 1 174
Zysk (strata) z lat ubiegłych -36 743 -7 603 1+2+3+4 -44 346

1.          MCI Management S.A.  
W ciągu porównywanego okresu obrotowego Spółka MCI dokonała korekty błędu podstawowego dotyczącego odpisu aktualizującego wartość 
posiadanych akcji  w JTT Computer S.A. w wysokości 5.100 tys.  zł.  Zgodnie z oświadczeniem zarządu Spółki,  w momencie sporządzania 
sprawozdania finansowego za rok 2002 nie była możliwa właściwa ocena wartości inwestycji w JTT Computer S.A.

2.          Computer Communication Systems S.A.  
Po przeprowadzonej kontroli w zakresie prawidłowości rozliczeń Spółki z tytułu podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego od 
osób prawnych za 2001 rok, w dniu 03.02.2004 Urząd Kontroli Skarbowej we Wrocławiu wydał decyzje w sprawie zobowiązań z tytułu podatku 
od towarów i usług Spółki za rok 2001. W związku z tym, Spółka dokonała korekty błędu podstawowego dotyczącego zobowiązań z tytułu 
podatków na łączną kwotę 540 tys. zł.

3.          Computer Communication Systems S.A.  
Błąd podstawowy został wykryty w bieżącym okresie i dotyczył nieutworzenia odpisu aktualizującego na należności wątpliwe w wysokości  
134 tys. zł. W związku z powyższym Zarząd CCS podjął decyzję o przekształceniu sprawozdanie finansowego za rok ubiegły uwzględniając 
powyższą kwotę.

4.          Korekty błędu podstawowego w sprawozdaniu skonsolidowanym  
W związku ze  zmianą zasad rachunkowości  na  skutek nowelizacji  ustawy o rachunkowości dokonano korekty dotyczącej rozliczania strat 
poniesionych przez spółkę zależną CCS na kapitały mniejszościowe. W wyniku wprowadzenia korekty nastąpiło podwyższenie straty z lat 
ubiegłych oraz podwyższenie kapitałów mniejszościowych o 1.829  tys. zł. Dane porównywalne zostały zaprezentowane w taki sposób, tak jak 
gdyby korekty została wprowadzona z dniem 1 stycznia 2002.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I kwartał 2003 obejmowało następujące Spółki:
- MCI Management S.A.
- Grupa Kapitałowa Computer Communication Systems S.A.
- Process4e S.A.
- S4e S.A
- Synergy S.A. (udziały sprzedane dnia 12.08.2003)

Do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I kwartał 2004 włączono ponadto, ze względu na kryterium istotności dane finansowe 
Travelplanet.pl S.A., One2One Sp. z o.o. oraz GeoTechnologies Sp. z o.o.
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2. Skład Grupy Kapitałowej

W skład Grupy Kapitałowej MCI Management S.A. na dzień 31.03.2004 wchodzą następujące jednostki: 

Spółki zależne od MCI Management S.A.
- Computer Communication Systems S.A. - projektowanie systemów informatycznych,
- Process4e S.A. - dostarczająca usługi konsultingowe,
- S4E S.A. - działająca w zakresie systemów archiwizacji danych,
- Travelplanet.pl S.A. - usługi pośrednictwa w sprzedaży usług turystycznych, 
- Biprogeo S.A. - prowadząca działalność opracowywania i wdrażania systemów informacji przestrzennej w oparciu o relacyjną bazę danych 

ORACLE,
- GeoTechnologies Sp. z o.o. – specjalizująca się w geograficznych systemach informatycznych,
- One2One Sp. z o.o. - rozwiązania mobilne,
- Iplay.pl Sp. z o.o. - sprzedaż muzyki w Internecie w Polsce (w trakcje rejestracji w KRS).

Spółki stowarzyszone z MCI Management S.A.
- Bankier.pl S.A. – sprzedaż produktów finansowych z wykorzystaniem portala internetowego,
- JTT Computer S.A. - produkcja i dystrybucja sprzętu komputerowego, 
Spółka zależna od Computer Communication Systems S.A.:
- CCS Sp. z o.o. – wynajem i zarządzanie nieruchomościami.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I kwartał roku 2004 obejmuje jednostki:
- MCI Management S.A.
- Grupa Kapitałowa Computer Communication Systems S.A.
- Process4e S.A.
- S4e S.A
- Travelplanet.pl S.A.
- One2One Sp. z o.o.
- GeoTechnologies Sp. z o.o.
-
Jednostki objęte konsolidacją stosują jednakowe metody wyceny i sporządzania sprawozdań finansowych.
Z konsolidacji wyłączono następujące jednostki:

• Bankier.pl S.A
• Biprogeo S.A. 
• Iplay.pl Sp. z o.o.

Przyjęto kryterium istotności zgodnie z Art. 58 pkt.1.1 ustawy o rachunkowości - 
udział sum bilansowych tych spółek w łącznej sumie bilansowej grupy kapitałowej 
przed wyłączeniami stanowi 2,34 % 

• JTT Computer S.A. 1.1 Istotne ograniczenia w sprawowaniu trwałej kontroli nad jednostką (Art. 57 Ust 1 
pkt. 3 ustawy o rachunkowości)

W zestawieniu poniżej przedstawiono dane Spółek wyłączonych z konsolidacji na dzień 31.03.2004.

Suma bilansowa Przychody ze sprzedaży
tys. zł tys. zł

Bankier.pl S.A. 920 689
Biprogeo S.A. 359 275
JTT Computer S.A. b.d. b.d.
Iplay.pl Sp. z o.o. 28 0

3. Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EURO ogłoszone przez NBP

Średni kurs
w okresie

Minimalny kurs
w okresie

Maksymalny kurs
w okresie

Kurs na ostatni
dzień kwartału

I kwartał 2003 4,2474 4,1286 4,4052 4,4052
I kwartał 2004 4,7938 4,6634 4,9149 4,7455

W okresach objętych sprawozdaniem finansowym do obliczeń dotyczących wybranych pozycji finansowych w przeliczeniu na EURO przyjęto 
następujące zasady:
- przychody netto  ze  sprzedaży produktów, towarów i  materiałów, zysk z  działalności  operacyjnej,  zysk brutto  i  zysk netto  obliczono 

przyjmując średni kurs EURO wg tabeli NBP według średniego kursu na ostatni dzień poszczególnych miesięcy kwartału, 
- Aktywa, pasywa oraz przepływy pieniężne obliczono przy zastosowaniu kursu EURO według stanu na dzień 31.03.2004 tj. 4,7455 zł
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4. Korekty z tytułu rezerw w tym rezerwy i  aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego,  o których mowa w ustawie  
o rachunkowości oraz odpisów aktualizujących wartość składników majątku

W pierwszym kwartale 2004 Jednostka Dominująca:
utworzyła aktywa na odroczony podatek dochodowy w wysokości 100 tys. zł,
rozwiązała odpisy aktualizujące inwestycje finansowe w wysokości 550 tys. zł.

W  jednostkach  zależnych  w  pierwszym  kwartale  nie  było  istotnych  zmian  wartości  rezerwy  i  aktywów  z  tytułu  odroczonego  podatku 
dochodowego oraz odpisów aktualizujących wartość składników majątku.

5. Opis dokonań Grupy Kapitałowej MCI Management S.A. w I kwartale 2004

W dniu 05.02.2004 Zarząd MCI Management SA otrzymał informację o przekroczeniu 5% liczby głosów na WZA MCI przez klientów BZ WBK 
AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. w wyniku nabycia akcji.

W dniu 06.02.2004 na rachunkach papierów wartościowych klientów BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. objętych 
umowami o zarządzanie znajdowało się 1.901.187 akcji spółki MCI Management SA, co stanowiło 5,030 % w kapitale zakładowym spółki. Z 
akcji tych przysługiwało 1.901.187 głosów, co stanowiło 5,030 % w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.

6. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe 

W okresie I kwartału 2004 roku Grupa Kapitałowa MCI Management S.A. osiągnęła następujące wyniki finansowe:

Dane w tys. PLN
I kwartał

2004
I kwartał

2003
Zmiana              

w tys. PLN
Zmiana 

w %
Przychody ze sprzedaży 19 786 14 420 5 366 37%
Zysk ze sprzedaży (565) 328 (893) (272%)
Zysk na działalności operacyjnej (541) 355 (896) (252%)
Zysk netto 175 119 56 47%
EPS zysk na 1 akcję zwykłą w PLN 0,00 0,00

Grupa Kapitałowa MCI Management S.A. zanotowała znacznie wyższe przychody operacyjne i osiagnęła zysk na poziomie netto.

7. Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe, nieujętych w tym 
sprawozdaniu, a mogących w znaczący sposób wpłynąć na wyniki finansowe emitenta 

W dniu 02.04.2004 Zarząd MCI Management SA poinformował o opracowaniu i przedstawieniu planu restrukturyzacji JTT Computer SA. 
Projekt został zaakceptowany przez obecny Zarząd JTT Computer SA. Celem nowej strategii jest minimalizacja strat wierzycieli spółki oraz 
rozpoczęcie działalności spółki w nowym, dochodowym modelu działalności.
Przyjęty plan restrukturyzacji JTT Computer SA zakłada maksymalnie szybkie zaspokojenie wierzycieli poprzez spłatę gotówkową i konwersje 
na akcje bez redukcji zadłużenia i rozkładania spłat wierzytelności na raty. Spółka, poprzez układ z wierzycielami JTT Computer SA, będzie 
mogła wznowić działalność gospodarczą – bez dotychczasowych zobowiązań, co pozwoli na optymalne wykorzystanie posiadanych aktywów, 
wzrost wartości Spółki (grupy JTT), z jednoczesnym, nieznacznym zaangażowaniem środków pieniężnych, gdyż znakomita większość gotówki 
będzie przeznaczona na spłatę zobowiązań. Nadzór nad wykonaniem zatwierdzonego układu oraz zarząd nad restrukturyzowaną grupą JTT 
powierzony zostanie MCI Management SA. 
Restrukturyzacja  operacyjna  zakłada  działalność  JTT Computer  SA jako  spółki  holdingowej,  zarządzającej  grupą  spółek  utworzonych  dla 
optymalnego  wykorzystania  kluczowych  składników  aktywów.   Zostaną  wyodrębnione  trzy  wyspecjalizowane  podmioty:  JTTdirect, 
ADAXtechnology oraz Technopolis.
JTTdirect ma działać na szybko rosnącym rynku sprzedaży bezpośredniej poprzez internet i call center (ecommerce), co będzie możliwe dzięki 
wykorzystaniu  doświadczeń  MCI  związanych  z  rozwojem  innych  e-commerce’owych  spółek  z  portfela  (Travelplanet  i  Bankier).  Linia 
produkcyjna  i  marka  ADAX  zostaną  wykorzystane  w  ramach  spółki  joint  venture  ADAXtechnology z  międzynarodowym  partnerem 
branżowym,  aby  umożliwić  odbudowę  pozycji  rynkowej  w  Polsce  oraz  rozwój  na  rynku  międzynarodowym.  Nieruchomości  biurowo-
magazynowe należące do grupy JTT będą przekształcone w park nowych technologii i zarządzane przez wydzieloną spółkę celową Technopolis.
W celu realizacji przedstawionego planu Andrzej Lis, dyrektor inwestycyjny MCI Management S.A. wejdzie w skład Zarządu JTT Computer 
SA.

W dniu 06.04.2004 Zarząd MCI Management SA otrzymał od spółki CCS SA informację o rejestracji z dniem 16.03.2004 podwyższenia kapitału 
zakładowego spółki o kwotę 170.240 zł (3.584 akcji). Kapitał zakładowy spółki CCS SA po rejestracji wynosi 2.696.290 zł, zaś ogólna liczba 
udziałów 56.764 szt. MCI Management SA w ramach niniejszego podwyższenia kapitału objęła wszystkie akcje. Cena nominalna i emisyjna 1 
akcji wynosiła 47,50 zł. 
Po  rejestracji  podwyższenia  kapitału  zakładowego  CCS  SA,  MCI  Management  SA posiada  44.084  akcji,  stanowiące  77,66%  kapitału 
zakładowego i dające tyle samo głosów na Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Podwyższenie kapitału zakładowego jest wynikiem powierniczego 
objęcia akcji CCS przeznaczonych na plan opcji menadżerskich CCS SA przez MCI Management SA.
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W dniu 07.04.2004 na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MCI Management S.A. powołano w skład Rady Nadzorczej III Kadencji dwóch 
dodatkowych członków Krzysztofa Jajugę oraz Huberta Janiszewskiego.

W dniu 16.04.2004 Rada Nadzorcza MCI Management SA zatwierdziła system motywacyjny na lata 2004-2005, dotyczący Zarządu MCI, 
managerów i pracowników Emitenta oraz managementu spółek grupy kapitałowej.
Plan opcji będzie oparty o 3 mln akcji z czego 2,2 mln akcji zostanie wyemitowanych w ramach kapitału docelowego po cenie nominalnej 1 zł, 
zaś  800 tys.  opartych jest  o  akcje  skupione przez Process4e,  spółkę zależną MCI (o szczegółach informowaliśmy w raporcie  29/2003 z  
31 października 2003 r.). Rada Nadzorcza zobowiązała Zarząd MCI do opracowania w ciągu 3 miesięcy szczegółowego regulaminu planu opcji i  
kryteriów finansowych oraz biznesowych uruchamiania poszczególnych transz programu opcyjnego.

W dniu 16.04.2004 Rada Nadzorcza MCI Management SA zaakceptowała na wniosek Zarządu Spółki rozpoczęcie procedury przygotowawczej 
do emisji obligacji zamiennych na akcje Spółki w przedziale od 10,0 do 30,0 mln PLN przy założonej konwersji obligacji na akcje spółki po 
cenie  emisyjnej  nie  mniejszej  niż  6,00 PLN za  jedną  akcję.  Szczegółowe warunki  emisji  obligacji  zostaną  opracowane  we  współpracy  z 
doradcami spółki i podane w terminie późniejszym.
Jest  to  dotychczas  pierwsza  planowana  przez  MCI  emisja  obligacji.  Relacja  wartości  tej  emisji  do  wartości  kapitałów  własnych  MCI 
Management SA wynosi odpowiednio od 33,67% do 101,00% (wartość kapitałów własnych MCI na koniec 2003 r. wynosiła 29,7 mln PLN).
MCI  Management  SA będzie  ubiegała  się  o  wprowadzenie  obligacji  do  publicznego  obrotu,  planowany  termin  pierwszego  notowania  to 
26.07.2004.

MCI Management SA podpisała umowę z IDM SA w zakresie prowadzenia procesu sprzedaży do 25% akcji Travelplanet.pl SA w ramach 
transakcji pre-IPO.

8. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio poprzez podmioty zależne, co najmniej 5 % ogólnej liczby 
głosów na walnym zgromadzeniu  MCI Management  S.A.  oraz zmian w strukturze  własności  znacznych pakietów akcji  MCI 
Management S.A. w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego

Według stanu na dzień 17.05.2004 wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów przedstawia się następująco:

Nazwa akcjonariusza
Ilość posiadanych

akcji
% posiadanych akcji

Zmiana w stosunku 
do poprzedniego

kwartału
Czechowicz Ventures Sp. z o.o. 15.173.102 40,14 -
BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 1.901.187 5,030 +1.901.187

9. Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji  MCI Management S.A. lub uprawnień do nich (opcji)  przez osoby zarządzające
i nadzorujące MCI Management S.A. zgodnie z posiadanymi przez MCI Management S.A. informacjami 

Według  stanu  wiedzy  MCI  Management  S.A.  na  dzień  17.05.2004  ilość  akcji  posiadanych  przez  osoby  zarządzające  Spółką  dominującą 
przedstawia się następująco:

Zarząd:

Ilość posiadanych
akcji

Zmiana w stosunku do 
poprzedniego

kwartału
Tomasz Czechowicz 1.824.300 -

Rada Nadzorcza:

Ilość posiadanych
akcji

Zmiana w stosunku do 
poprzedniego

kwartału
Kazimierz Czechowicz 0 -
Mariusz Kunda 0 -
Waldemar Sielski 0 -
Krzysztof Jajuga 0 -
Hubert Janiszewski 0 -

10. Wskazanie  postępowań  toczących  się  przed  sądem,  organem  właściwym  dla  postępowania  arbitrażowego  lub  organem 
administracji publicznej

W dniu 03.02.2004 Urząd Kontroli Skarbowej we Wrocławiu wydał decyzje w zakresie zobowiązań z tytułu podatku od towarów i usług spółki 
CCS SA za rok 2001. Maksymalna wartość domiaru może osiągnąć kwotę 2,7 mln zł, co stanowi więcej niż 10 % kapitałów własnych Grupy 
Kapitałowej Emitenta. Spółka CCS nie zgadza się z ustaleniami UKS i podjęła niezbędne kroki (m.in. złożyła odwołanie od tej decyzji do izby 
skarbowej we Wrocławiu), aby zakwestionować powyższą decyzje. Zdaniem CCS SA organy skarbowe nadinterpretują przepisy podatkowe i 
maksymalne zobowiązanie nie powinno przekroczyć 500 tys. zł. Każde inne rozwiązanie będzie podlegało zaskarżeniu do NSA i powinno być 
rozstrzygnięte na korzyść Spółki. Ewentualne rezerwy na zobowiązania podatkowe nie będą obciążać wyników bieżących, lecz skorygują wyniki 
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roku  2001.  MCI  Management  SA oraz  Zarząd  CCS  SA wyraziły  gotowość  doinwestowania  Spółki  w  przypadku  negatywnych  decyzji 
skarbowych.

11. Informacja o zawarciu przez Emitenta lub jednostki od niego zależnej jednej lub wielu transakcji  nietypowych z podmiotami 
powiązanymi, jeżeli wartość tych transakcji przekracza 500 000 EURO

W I kwartale 2004 transakcje o wartości przekraczającej 500 tys. EURO nie wystąpiły.

12. Informacja o udzieleniu przez Emitenta lub przez jednostki  od niego zależne poręczeń kredytu lub pożyczki  oraz udzieleniu 
gwarancji 

MCI poręczyło weksel osoby, która przejęła od spółki leasing operacyjny samochodu Volvo w VB Leasing Polska na kwotę 29 tys. EUR.
MCI gwarantuje cenę odkupienia akcji własnych od Process4e w przypadku niepowodzenia programu opcji. Maksymalna wartość zobowiązania 
wynosi 1 mln zł.
MCI Management S.A. nie posiada innych zobowiązań warunkowych, pozabilansowych, nie udzielała gwarancji i poręczeń.

Travelplanet.pl S.A. udzieliła dwóch pożyczek krótkoterminowych członkom Zarządu.
Travelplanet.pl  S.A.  w  dniu  04.12.2001  r.  złożyła  do  dyspozycji  kontrahenta  (biura  podróży)  rekta-weksel  in  blanco,  który  stanowi 
zabezpieczenie zobowiązań Spółki wobec tego kontrahenta wynikających z umowy agencyjnej zawartej w tym samym dniu. Zobowiązania te są 
na bieżąco regulowane i nie istnieje zagrożenie wykorzystania weksla.
Travelplanet.pl SA nie posiada innych zobowiązań warunkowych, pozabilansowych, nie udzielała gwarancji i poręczeń.

13. Inne  informacje,  które  zdaniem  Grupy  Kapitałowej  MCI  Management  S.A.  są  istotne  dla  oceny  jego  sytuacji  kadrowej, 
majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian

Sytuacja finansowa Grupy Kapitałowej jest stabilna, posiada ona ok. 4,6 mln zł w gotówce oraz 16,2 mln zł w należnościach i pożyczkach  
krótkoterminowych przy zobowiązaniach krótkoterminowych i rezerwach na poziomie 19,3 mln zł.
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IX.2 RAPORT KWARTALNY – II KWARTAŁ 2004 R.
KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

RAPORT SA –QSr 2/2004

(dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)
Zgodnie z § 57 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 nr 31 poz. 280)

Zarząd MCI Management S.A. podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał 2004 roku
Data przekazania 16.08.2004 r.

Pełna nazwa emitenta MCI Management Spółka Akcyjna
Skrócona nazwa emitenta MCI
Adres siedziby emitenta ul. Świętego Mikołaja 7, 50-125 Wrocław
NIP 899-22-96-521
telefon +48 71 781 73 86

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Imię i Nazwisko Stanowisko/ Funkcja Podpis

Tomasz Czechowicz Prezes Zarządu

Tomasz Czuczos Prokurent

Podpis osoby odpowiedzialnej za sporządzenie raportu

Roman Cisek Podpis



Rozdział IX · Raporty kwartalne: I - II kwartał 2004 oraz wartość wynagrodzeń osób zarządzających i nadzorujących Emitenta 

1. Podstawowe pozycje bilansu, rachunku zysków i strat i rachunku przepływów pieniężnych przeliczone na EURO

 w tys. zł w tys. EUR

Wybrane dane finansowe
(rok bieżący)

2 kwartały 2004 
narastająco okres od 

01.01.2004 do 
30.06.2004

2 kwartały 2003 
narastająco okres 
od 01.01.2003 do 

30.06.2003

2 kwartały 2004 
narastająco okres 
od 01.01.2004 do 

30.06.2004

2 kwartały 2003 
narastająco okres 
od 01.01.2003 do 

30.06.2003

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 
towarów i materiałów 58 428 23 015 12 516 5 261

II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (1 825) 387 (391) 88

III. Zysk (strata) brutto 5 327 290 1 141 66

IV. Zysk (strata) netto 4 382 234 939 53
V. Przepływy pieniężne netto z działalności 
operacyjnej 1 184 882 261 198

VI. Przepływy pieniężne netto z działalności 
inwestycyjnej 1 506 533 332 120

VII. Przepływy pieniężne netto z działalności 
finansowej (348) (3 110) (77) (698)

VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 2 342 (1 695) 516 (380)

IX. Aktywa razem 41 384 27 257 9 111 6 116

X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 21 799 10 434 4 799 2 341

XI. Zobowiązania długoterminowe 279 0 61 0

XII. Zobowiązania krótkoterminowe 20 667 9 913 4 550 2 224

XIII. Kapitał własny 16 521 15 668 3 637 3 515

XIV. Kapitał zakładowy 37 800 37 800 8 322 8 481

XV. Liczba akcji 37 800 000 37 800 000 37 800 000 37 800 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / 
EUR) 0,12 0,01 0,02 0,00

XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję 
zwykłą (w zł / EUR)
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / 
EUR) 0,44 0,41 0,10 0,09

XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną 
akcję (w zł / EUR)
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na 
jedną akcję (w zł / EUR)
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2. Kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Emitenta za II kwartał 2004 r.

2.1. Skonsolidowany bilans (w tys. zł)

stan na 
30.06.2004 koniec
II kwartału 2004

stan na 
31.03.2004 koniec 
I kwartału 2004

stan na 
30.06.2003 koniec 
II  kwartału 2003

stan na 
31.03.2003 koniec 

Ikwartału 2003

A k t y w a     
I. Aktywa trwałe 11 966 10 951 12 215 12 322
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 414 221 160 208
    - wartość firmy     
2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych  
3. Rzeczowe aktywa trwałe 1 890 1 821 1 907 1 880
4. Należności długoterminowe 3 242 353
4.1. Od jednostek powiązanych
4.2. Od pozostałych jednostek 3 242 353
5. Inwestycje długoterminowe 4 551 5 471 8 100 8 099
5.1. Nieruchomości  
5.2. Wartości niematerialne i prawne  
5.3. Długoterminowe aktywa finansowe 3 790 4 710 7 339 7 338
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 3 786 4 706 7 189 7 192
- udziały lub akcje w jednostkach 
podporządkowanych wyceniane metodą praw 
własności

 

- udziały lub akcje w jednostkach zależnych i 
współzależnych nieobjętych konsolidacją 3 786 4 706 7 189 7 192

b) w pozostałych jednostkach 4 4 150 146
5.4. Inne inwestycje długoterminowe 761 761 761 761
6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 869 3 085 2 048 2 135
6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego 1 657 3 007 2 014 2 087

6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 212 78 34 48
II. Aktywa obrotowe 29 418 23 112 15 042 21 539
1. Zapasy 800 1 128 515 470
2. Należności krótkoterminowe 18 698 16 132 5 831 12 640
2.1. Od jednostek powiązanych 122 32 18 25
2.2. Od pozostałych jednostek 18 576 16 100 5 813 12 615
3. Inwestycje krótkoterminowe 8 842 4 719 8 305 7 865
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 8 842 4 719 8 305 7 865
a) w jednostkach powiązanych 39 31 2 853 2 489
b) w pozostałych jednostkach 412 62 20 78
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 8 391 4 626 5 432 5 298
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe  
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 078 1 133 391 564
A k t y w a   r a z e m 41 384 34 063 27 257 33 861
P a s y w a     
I. Kapitał własny 16 521 12 314 15 668 14 222
1. Kapitał zakładowy 37 800 37 800 37 800 37 800
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość 
ujemna)     

3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) (1 000) (1 000)  (1 400)
4. Kapitał zapasowy 22 429 22 404 22 050 22 050
5. Kapitał z aktualizacji wyceny

6. Pozostałe kapitały rezerwowe
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7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek 
podporządkowanych
a) dodatnie różnice kursowe     
b) ujemne różnice kursowe     
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych (47 090) (47 065) (44 416) (44 347)
9. Zysk (strata) netto 4 382 175 234 119
10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku 
obrotowego (wielkość ujemna)  

II. Kapitały mniejszości 3 064 2 092 1 155 1 174
III. Ujemna wartość firmy jednostek 
podporządkowanych     

IV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 21 799 19 657 10 434 18 465
1. Rezerwy na zobowiązania 578 534 496 1 546
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego 11 117 41 162

1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i 
podobne 8 11

a) długoterminowa     
b) krótkoterminowa 8 11   
1.3. Pozostałe rezerwy 559 406 455 1 384
a) długoterminowe 25 25   
b) krótkoterminowe 534 381 455 1 384
2. Zobowiązania długoterminowe 279 144
2.1. Wobec jednostek powiązanych  
2.2. Wobec pozostałych jednostek 279 144
3. Zobowiązania krótkoterminowe 20 667 18 738 9 913 16 824
3.1. Wobec jednostek powiązanych 80 230 20 115
3.2. Wobec pozostałych jednostek 20 509 18 463 9 852 16 709
3.3. Fundusze specjalne 78 45 41 0
4. Rozliczenia międzyokresowe 275 241 25 95
4.1. Ujemna wartość firmy     
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 275 241 25 95
a) długoterminowe  
b) krótkoterminowe 275 241 25 95
P a s y w a   r a z e m 41 384 34 063 27 257 33 861
     
Wartość księgowa 16 521 12 314 15 668 14 222
Liczba akcji 37 800 000 37 800 000 37 800 000 37 800 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,44 0,33 0,41 0,38
Rozwodniona liczba akcji
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję 
(w zł)
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2.2. Zobowiązania pozabilansowe (w tys. zł)

stan na 30.06.2004 
koniec II kwartału 

2004

stan na 31.03.2004 
koniec I kwartału 

2004

stan na 30.06.2003 
koniec II kwartału 

2003

stan na 31.03.2003 
koniec I kwartału 

2003

1. Należności warunkowe

1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)

1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)

2. Zobowiązania warunkowe 2 000 1 000

2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 1 000 1 000

 - gwarancje i poręczenia 1 000 1 000

2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 1 000

 - zobowiązanie inwestycyjne 1 000

3. Inne (z tytułu)

 - plany opcji menedżerskich

Pozycje pozabilansowe, razem 2 000 1 000

2.3. Skonsolidowany rachunek zysków i strat (w tys. zł)

II kwartał 2004 
okres od 01.04.2004 

do 30.06.2004

2 kwartały 2004 
narastająco okres od 

01.01.2004 do 
30.06.2004

II kwartał 2003 
okres od 01.04.2003 

do 30.06.2003

2 kwartały 2003 
narastająco okres 
od 01.01.2003 do 

30.06.2003

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 
towarów i materiałów, w tym: 38 642 58 428 8 595 23 015

     – od jednostek powiązanych 78 123 48 73
  1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 5 406 9 987 3 063 6 586
  2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 
materiałów 33 236 48 441 5 532 16 429

II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 
materiałów, w tym: 34 925 51 452 5 717 16 726

     – jednostkom powiązanym 7 47 55
  1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 2 969 5 261 941 2 040
  2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 31 956 46 191 4 776 14 686
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) 3 717 6 976 2 878 6 289
IV. Koszty sprzedaży 671 1 191 206 422
V. Koszty ogólnego zarządu 4 370 7 674 2 753 5 620
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży (III-IV-V) (1 324) (1 889) (81) 247
VII. Pozostałe przychody operacyjne 221 312 183 291
  1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów 
trwałych 71 70 19 33

  2. Dotacje 0  0 0
  3. Inne przychody operacyjne 150 242 164 258
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 181 248 70 151
  1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów 
trwałych
  2. Aktualizacja wartości aktywów 
niefinansowych 7 7 41 51

  3. Inne koszty operacyjne 174 241 29 100
lX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 
(VI+VII-VIII) (1 284) (1 825) 32 387

X. Przychody finansowe 160 771 98 2 989
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  1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
     – od jednostek powiązanych
  2. Odsetki, w tym: 32 72 140 280
     – od jednostek powiązanych 2 59 128
  3. Zysk ze zbycia inwestycji
  4. Aktualizacja wartości inwestycji 550 23 2 688
  5. Inne 128 149 (65) 21
XI. Koszty finansowe 2 106 2 164 78 3 086
  1. Odsetki, w tym: 145 182 80 164
     – dla jednostek powiązanych
  2. Strata ze zbycia inwestycji 1 517 1 517 84 84
  3. Aktualizacja wartości inwestycji (282) 2 624
  4. Inne 444 465 196 214
XII. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub 
części udziałów podporządkowanych 8 549 8 549

XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 5 319 5 331 52 290
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1.–
XIII.2.) (4) (4)

  1. Zyski nadzwyczajne
  2. Straty nadzwyczajne 4 4
XIV. Odpis wartości firmy z konsolidacji
XV. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek 
podporządkowanych     

XVI. Zysk (strata) brutto 5 315 5 327 52 290
XVII. Podatek dochodowy 1 263 1 178 (24) 32
a) część bieżąca 41 56 (9) 37
b) część odroczona 1 222 1 122 (15) (5)
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia 
zysku (zwiększenia straty)
XIX.Udział w zyskach (stratach) netto 
jednostek podporządkowanych wycenianych 
metodą praw własności
XX. Zyski (straty) mniejszości (155) (233) (39) 24
XXI. Zysk (strata) netto (XVI-XVII-XVIII+/-
XIX+/-XX) 4 207 4 382 115 234

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)  4 674  (13)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych  37 800 000  37 800 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)  0,12  (0,00)
Średnia ważona przewidywana liczba akcji 
zwykłych  

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję 
zwykłą (w zł)  
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2.4. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym (w tys. zł)

II kwartał 2003 
okres od 01.04.2004 

do 30.06.2004

2 kwartały 2004 
narastająco okres 
od 01.01.2004 do 

30.06.2004

II kwartał 2003 
okres od 

01.04.2003 do 
30.06.2003

2 kwartały 2003 
narastająco okres od 

01.01.2003 do 
30.06.2003

l. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu 
(BO) 12 314 17 804 15 668 17 537

     – zmiany przyjętych zasad (polityki) 
rachunkowości  (2 873)  168

     – korekty błędów podstawowych    (2 370)
l.a. Kapitał (fundusz) własny na początek 
okresu (BO), po korektach 12 314 14 931 15 668 15 335

  1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek 
okresu 37 800 37 800 37 800 37 800

  1.1. Zmiany kapitału (funduszu) 
podstawowego     

     a) zwiększenie (z tytułu)
     b) zmniejszenie (z tytułu)
  1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec 
okresu 37 800 37 800 37 800 37 800

  2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na 
początek okresu
  2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał 
podstawowy
     a) zwiększenie (z tytułu)
     b) zmniejszenie (z tytułu)
  2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na 
koniec okresu
  3. Udziały (akcje) własne na początek okresu (1 000) (1 000) (1 400)
     a) zwiększenie (1 400)
     b) zmniejszenie   (1 400) (1 400)
  3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu (1 000) (1 000)
  4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek 
okresu 22 404 22 323 22 050 22 050

  4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego     
     a) zwiększenie (z tytułu) 25 106
     – zatrzymania zysku 25 106
     b) zmniejszenie (z tytułu)
     – korekty konsolidacyjne     
  4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na 
koniec okresu 22 429 22 429 22 050 22 050

  5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na 
początek okresu
  5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji 
wyceny
     a) zwiększenie (z tytułu)
     b) zmniejszenie (z tytułu)
  5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 
na koniec okresu
  6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na 
początek okresu
  6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) 
rezerwowych
     a) zwiększenie (z tytułu)
     b) zmniejszenie (z tytułu)
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  6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 
na koniec okresu
  7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek 
okresu (47 065) (44 718) (44 416) (20 583)

  7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu     
     – korekty błędów podstawowych     
  7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, 
po korektach
     a) zwiększenie (z tytułu) 
     b) zmniejszenie (z tytułu)
  7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
  7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu (47 065) (44 718) (44 416) (20 583)
     – zmiany przyjętych zasad (polityki) 
rachunkowości  (2 873)  168

     – korekty błędów podstawowych   (2 370)
  7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, 
po korektach (47 065) (47 591) (44 416) (22 785)

     a) zwiększenie (z tytułu) 150 501 119 (21 631)
     – zwiększenie z tytułu przeniesienia zysku 175 526   
     – korekty konsolidacyjne     
     – przeniesienia straty z lat ubiegłych do 
pokrycia (25) (25) 119  

     b) zmniejszenie (z tytułu)  
     – korekty konsolidacyjne     
     – zmiany przyjętych zasad (polityki) 
rachunkowości     

  7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu (46 915) (47 090) (44 297) (44 416)
  7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec 
okresu (46 915) (47 090) (44 297) (44 416)

  8. Wynik netto 4 207 4 382 115 234
     a) zysk netto 4 207 4 382 115 234
     b) strata netto     
     c) odpisy z zysku     
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu 
(BZ) 16 521 16 521 15 668 15 668

III. Kapitał (fundusz) własny, po 
uwzględnieniu proponowanego podziału zysku 
(pokrycia straty)

16 521 16 521 15 668 15 668

2.5. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych (w tys. zł)

II kwartał 2004 
okres od 01.04.2004 

do 30.06.2004

2 kwartały 2004 
narastająco okres 
od 01.01.2004 do 

30.06.2004

II kwartał 2003 
okres od 

01.04.2003 do 
30.06.2003

2 kwartały 2003 
narastająco okres od 

01.01.2003 do 
30.06.2003

A. Przepływy środków pieniężnych z 
działalności operacyjnej - metoda pośrednia     

I. Zysk (strata) netto 4 207 4 382 115 234
II. Korekty razem (1 135) (3 198) 1 076 648
      1. Zyski (straty) mniejszości (155) (233) (39) 24
      2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek 
podporządkowanych wycenianych metodą praw 
własności
      3. Amortyzacja, w tym: 258 515 253 523
- odpisy wartości firmy lub ujemnej wartości 
firmy jednostek podporządkowanych   

      4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 21 7 14 1
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      5. Odsetki i udział w zyskach (dywidendy) 136 142 (112) (360)
      6. (Zysk) strata z tytułu działalności 
inwestycyjnej 1 664 1 663 64 50

      7. Zmiana stanu rezerw (483) (616) (1 051) (1 009)
      8. Zmiana stanu zapasów 380 9 (60) 9
      9. Zmiana stanu należności 1 228 (1 244) 7 432 5 644
     10. Zmiana stanu zobowiązań 
krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i 
kredytów)

508 2 201 (6 230) (5 063)

     11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 955 592 119 (98)
     12. Inne korekty (5 647) (6 234) 686 927
III. Przepływy pieniężne netto z działalności 
operacyjnej (I-II) 3 072 1 184 1 191 882

B. Przepływy środków pieniężnych z 
działalności inwestycyjnej     

I. Wpływy 2 572 3 275 271 1 566
      1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych 
oraz rzeczowych aktywów trwałych 28 58 55 68

      2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz 
wartości niematerialne i prawne  

      3. Z aktywów finansowych, w tym: 2 544 3 217 1 217 1 337
a) w jednostkach powiązanych: 2 500 2 552 426 513
       - zbycie aktywów finansowych 2 524 2 534
       - dywidendy i udziały w zyskach  
       - spłata udzielonych pożyczek 
długoterminowych  

       - odsetki (24) 18 23 110
       - inne wpływy z aktywów finansowych 403 403 403 403
b) w pozostałych jednostkach: 44 665 791 824
       - zbycie aktywów finansowych
       - dywidendy i udziały w zyskach
       - spłata udzielonych pożyczek 
długoterminowych 12 12

       - odsetki 31 638 116 149
       - inne wpływy z aktywów finansowych 1 15 675 675
      4. Inne wpływy inwestycyjne (1 001) 161
II. Wydatki (1 513) (1 769) (167) (1 033)
      1. Nabycie wartości niematerialnych i 
prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (816) (1 015) (44) (141)

      2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości 
niematerialne i prawne
      3. Na aktywa finansowe, w tym: (697) (714) 2 (702)
      a)  w jednostkach powiązanych (497) (497) 2 (702)
      - nabycie aktywów finansowych (497) (497) 2 (702)
      - udzielone pożyczki długoterminowe  
      b)  w pozostałych jednostkach (200) (217)
      - nabycie aktywów finansowych (200) (217)
      - udzielone pożyczki długoterminowe  
      4. Dywidendy i inne udziały w zyskach 
wypłacone mniejszości  

      5. Inne wydatki inwestycyjne (40) (125) (190)
III. Przepływy pieniężne netto z działalności 
inwestycyjnej (I-II) 1 059 1 506 104 533

C. Przepływy środków pieniężnych netto z 
działalności finansowej     

I. Wpływy (10) 54 0 27

      1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania 
udziałów) i innych instrumentów kapitałów oraz 
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dopłat do kapitału

      2. Kredyty i pożyczki
      3. Emisja dłużnych papierów wartościowych
      4. Inne wpływy finansowe (10) 54 27
II. Wydatki (361) (402) (1 161) (3 137)
      1. Nabycie akcji własnych (1 400)
      2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz 
właścicieli
      3. Inne, niż wypłaty na rzecz włascicieli, 
wydatki z tytułu podziału zysku 
      4. Spłaty kredytów i pożyczek (92) (92) (395) (822)
      5. Wykup dłużnych papierów wartościowych
      6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych (23) (23) 3
      7. Płatności zobowiązań z tytułu umów 
leasingu finansowego (67) (88) (490) (614)

      8. Odsetki (159) (173) (265) (273)
      9. Inne wydatki finansowe (20) (26) (14) (28)
III. Przepływy pieniężne netto z działalności 
finansowej (I-II) (371) (348) (1 161) (3 110)

D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-
C) 3 760 2 342 134 (1 695)

E. Bilansowa zmiana stanu środków 
pieniężnych 3 760 2 342 134 (1 695)

    - w  tym zmiana stanu środków pieniężnych z 
tytułu różnic kursowych od walut obcych     

F. Środki pieniężne na początek okresu 4 631 6 049 5 298 7 127
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D): 
wtym: 8 391 8 391 5 432 5 432

     - o ograniczonej możliwości dysponowania

3. Skrócone kwartalne jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta za II kwartał 2004 r.

3.1. Bilans (w tys. zł)

stan na 30.06.2004 
koniec II kwartału 

2004

stan na 31.03.2004 
koniec I kwartału 

2004

stan na 30.06.2003 
koniec II kwartału 

2003

stan na 
31.03.2003 

koniec I 
kwartału 2003

A k t y w a     
I. Aktywa trwałe 40 405 26 939 22 548 23 840
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 5 9 21 25
    - wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe 33 69 73 79
3. Należności długoterminowe 3 242 353
3.1. Od jednostek powiązanych
3.2. Od pozostałych jednostek 3 242 353
4. Inwestycje długoterminowe 36 953 25 153 22 454 23 736
4.1. Nieruchomości
4.2. Wartości niematerialne i prawne
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 36 953 25 153 22 454 23 736
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 36 949 25 149 22 340 23 624
- udziały lub akcje w jednostkach 
podporządkowanych wyceniane metodą praw 
własności
b) w pozostałych jednostkach 4 4 115 111

4.4. Inne inwestycje długoterminowe
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5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 172 1 355
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego 1 299

5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 172 56
II. Aktywa obrotowe 7 653 3 588 6 724 4 874
1. Zapasy
2. Należności krótkoterminowe 1 875 786 893 424
2.1. Od jednostek powiązanych 334 134 40 34
2.2. Od pozostałych jednostek 1 540 652 852 391
3. Inwestycje krótkoterminowe 5 357 2 182 5 714 4 278
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 5 357 2 182 5 714 4 278
a) w jednostkach powiązanych 706 292 4 933 3 287
b) w pozostałych jednostkach 11 7 2 2
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 4 640 1 883 779 989
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe  
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 422 620 118 172
A k t y w a   r a z e m. 48 058 30 527 29 272 28 714
P a s y w a     
I. Kapitał własny 44 520 30 135 29 133 27 492
1. Kapitał zakładowy 37 800 37 800 37 800 37 800
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość 
ujemna)
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) (1 400)
4. Kapitał zapasowy 22 050 22 050 22 050 22 050
5. Kapitał z aktualizacji wyceny 11 184
6. Pozostałe kapitały rezerwowe
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych (30 119) (30 119) (31 016) (31 016)
8. Zysk (strata) netto 3 605 404 299 58
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego 
(wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 3 538 392 140 1 222
1. Rezerwy na zobowiązania 2 648 141 39 1 034
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego 2 623 110 39 160

1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i 
podobne
a) długoterminowa
b) krótkoterminowa
1.3. Pozostałe rezerwy 25 31 874
a) długoterminowe 25 25
b) krótkoterminowe 6 874
2. Zobowiązania długoterminowe
2.1. Wobec jednostek powiązanych
2.2. Wobec pozostałych jednostek
3. Zobowiązania krótkoterminowe 890 251 101 188
3.1. Wobec jednostek powiązanych 769 152 20 115
3.2. Wobec pozostałych jednostek 121 99 81 73
3.3. Fundusze specjalne
4. Rozliczenia międzyokresowe
4.1. Ujemna wartość firmy
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe
a) długoterminowe
b) krótkoterminowe
P a s y w a   r a z e m. 48 058 30 527 29 272 28 714

     
Wartość księgowa 44 520 30 135 29 133 27 492
Liczba akcji 37 800 000 37 800 000 37 800 000 37 800 000
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Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1,18 0,80 0,77 0,73
Rozwodniona liczba akcji
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w 
zł)

3.2. Zobowiązania pozabilansowe (w tys. zł)

stan na 30.06.2004 
koniec II kwartału 

2004

stan na 31.03.2004 
koniec I kwartału 

2004

stan na 30.06.2003 
koniec II kwartału 

2003

stan na 31.03.2003 
koniec I kwartału 

2003
1. Należności warunkowe     
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)     
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)     
2. Zobowiązania warunkowe 2 000 1 000   
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 1 000 1 000   
- udzielonych gwarancji i poręczeń 1 000 1 000   
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)    
- zobowiązań inwestycyjnych 1 000   
3. Inne (z tytułu)    
 -    
Pozycje pozabilansowe, razem 2 000 1 000  

3.3. Rachunek zysków i strat (w tys. zł)

II kwartał 2004 
okres  od 01.04.2004 

do 30.06.2004

2 kwartały 2004 
narastająco okres od 

01.01.2004 do 
30.06.2004

II kwartał 2003 
okres od 01.04.2003 

do 30.06.2003

2 kwartały 2003 
narastająco okres 
od 01.01.2003 do 

30.06.2003
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 
towarów i materiałów, w tym: 152 302 51 93

     – od jednostek powiązanych 152 302 51 93
  1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 152 302 51 93
  2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 
materiałów
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 
materiałów, w tym: 9 9

     – jednostkom powiązanym
  1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 9 9
  2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) 152 302 43 85
IV. Koszty sprzedaży
V. Koszty ogólnego zarządu 524 973 308 560
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży (III-IV-V) (372) (671) (266) (475)
VII. Pozostałe przychody operacyjne 71 79 15 34
  1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów 
trwałych 54 54

  2. Dotacje
  3. Inne przychody operacyjne 17 25 15 34
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 5 11 1 13
  1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów 
trwałych
  2. Aktualizacja wartości aktywów 
niefinansowych
  3. Inne koszty operacyjne 5 11 1 13
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 
(VI+VII-VIII) (306) (604) (252) (455)
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X. Przychody finansowe 4 697 5 298 496 3 348
  1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
     – od jednostek powiązanych
  2. Odsetki, w tym: 38 82 154 340
     – od jednostek powiązanych 12 34 144 287
  3. Zysk ze zbycia inwestycji 4 666 4 666
  4. Aktualizacja wartości inwestycji 550 342 3 007
  5. Inne (7) 2
XI. Koszty finansowe 125 2 716
  1. Odsetki, w tym:
     – dla jednostek powiązanych
  2. Strata ze zbycia inwestycji 84 84
  3. Aktualizacja wartości inwestycji 37 2 624
  4. Inne 4 8
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 4 390 4 694 119 177
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1.–
XIII.2.) 
  1. Zyski nadzwyczajne
  2. Straty nadzwyczajne
XIV. Zysk (strata) brutto 4 390 4 694 119 177
XV. Podatek dochodowy 1 189 1 089 (122) (122)
a) część bieżąca
b) część odroczona 1 189 1 089 (122) (122)
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 
(zwiększenia straty)  

XVII.Udział w zyskach (stratach) netto jednostek 
podporządkowanych wycenianych metodą praw 
własności
XVIII. Zysk (strata) netto (XIV+/-XV+/-XVI+/-
XVII) 3 201 3 605 241 299 

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 4 322 (1 185)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 37 800 000 37 800 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,11 (0,03)
Średnia ważona przewidywana liczba akcji 
zwykłych 
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 
(w zł)
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3.4. Zestawienie zmian w kapitale własnym ( w tys. zł)

II kwartał 2003 
okres od 01.04.2004 

do 30.06.2004

2 kwartały 2004 
narastająco okres od 

01.01.2004 do 
30.06.2004

II kwartał 2003 
okres od 01.04.2003 

do 30.06.2003

2 kwartały 2003 
narastająco okres 
od 01.01.2003 do 

30.06.2003
l. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu 
(BO) 30 135 29 731 32 592 33 934

     – zmiany przyjętych zasad (polityki) 
rachunkowości
     – korekty błędów podstawowych (5100) (5100)
l.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu 
(BO), po korektach 30 135 29 731 27 492 28 834

  1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek 
okresu 37 800 37 800 37 800 37 800

  1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
     a) zwiększenie (z tytułu)
     b) zmniejszenie (z tytułu)
  1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec 
okresu 37 800 37 800 37 800 37 800

  2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na 
początek okresu
  2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał 
podstawowy
     a) zwiększenie (z tytułu)
     b) zmniejszenie (z tytułu)
  2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na 
koniec okresu
  3. Udziały (akcje) własne na początek okresu (1 400) 0
     a) zwiększenie 1 400 1 400
     b) zmniejszenie (1 400)
  3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu 0 0
  4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek 
okresu 22 050 22 050 22 050 22 050

  4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego
     a) zwiększenie (z tytułu)
     – korekty konsolidacyjne
     b) zmniejszenie (z tytułu)
     – korekty konsolidacyjne
  4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na 
koniec okresu 22 050 22 050 22 050 22 050

  5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na 
początek okresu 0 0

  5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji 
wyceny 11 184 11 184

     a) zwiększenie (z tytułu) 11 184 11 184
     b) zmniejszenie (z tytułu)
  5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na 
koniec okresu 11 184 11 184

  6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na 
początek okresu
  6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) 
rezerwowych
     a) zwiększenie (z tytułu)
     b) zmniejszenie (z tytułu)
  6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na 
koniec okresu
     – zmiany przyjętych zasad (polityki) 
rachunkowości
     – korekty błędów podstawowych
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  7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek 
okresu (30 119) (31 016) (25 916) (8 200)

  7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 
     – korekty błędów podstawowych
  7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po 
korektach
     a) zwiększenie (z tytułu) 
     b) zmniejszenie (z tytułu)
  7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
  7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu (30 119) (31 016) (25 916) (8 200)
     – zmiany przyjętych zasad (polityki) 
rachunkowości
     – korekty błędów podstawowych (5100) (5100)
  7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po 
korektach (30 119) (31 016) (31 016) (13 300)

     a) zwiększenie (z tytułu) (17 716)
     – zmiany przyjętych zasad (polityki) 
rachunkowości
     – korekty konsolidacyjne
     – przeniesienia straty z lat ubiegłych do 
pokrycia (17 716)

     b) zmniejszenie (z tytułu) 404 898 177
     – korekty konsolidacyjne
     – zmiany przyjętych zasad (polityki) 
rachunkowości
     – przeniesienia zysku z lat ubiegłych do 
pokrycia 898

     – zmniejszenie z tytułu przeniesienia zysku 404 177
  7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu (29 715) (30 119) (30 839) (31 016)
  7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec 
okresu (29 715) (30 119) (30 839) (31 016)

  8. Wynik netto 3 201 3 605 122 299
     a) zysk netto 3 201 3 605 122 299
     b) strata netto
     c) odpisy z zysku
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu 
(BZ) 44 520 44 520 29 133 29 133

III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu 
proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

3.5. Rachunek przepływów pieniężnych (w tys. zł)

II kwartał 2004 
okres od 01.04.2004 

do 30.06.2004

2 kwartały 2004 
narastająco okres od 

01.01.2004 do 
30.06.2004

II kwartał 2003 
okres od 

01.04.2003 do 
30.06.2003

2 kwartały 2003 
narastająco okres 
od 01.01.2003 do 

30.06.2003

A. Przepływy środków pieniężnych z 
działalności operacyjnej - metoda pośrednia 
I. Zysk (strata) netto 3 201 3 605 122 299
II. Korekty razem (3 755) (5 104) (315) (1 008)
      1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek 
podporządkowanych wycenianych metodą praw 
własności
      2 Amortyzacja 21 41 15 34
      3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
      4. Odsetki i udział w zyskach (dywidendy) (30) (52) (154) (381)
      5. (Zysk) strata z tytułu działalności 
inwestycyjnej (4 666) (4 666) 84 81

      6. Zmiana stanu rezerw (666) (666) (6) (996)
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      7. Zmiana stanu zapasów
      8. Zmiana stanu należności 143 202 (20) (54)
     9. Zmiana stanu zobowiązań 
krótkoterminowych (z wyjątkiem
         pożyczek i  kredytów)

1 336 1 284 16 (109)

     10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 1 382 615 54 (114)
     11. Inne korekty (1 275) (1 862) (305) 530
III. Przepływy pieniężne netto z działalności 
operacyjnej (I-II) (555) (1 500) (193) (709)

B. Przepływy środków pieniężnych z 
działalności inwestycyjnej 
I. Wpływy 5 852 6 529 97 1 250
      1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych 
oraz rzeczowych aktywów trwałych 3

      2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz 
wartości niematerialne i prawne
      3. Z aktywów finansowych, w tym: 5 852 6 529 91 1 247
      a) w jednostkach powiązanych: 5 825 5 888 91 513
       - zbycie aktywów finansowych 5 307 5 307
       - dywidendy i udziały w zyskach
       - spłata udzielonych pożyczek 
długoterminowych 758 800

       - odsetki 30 51
       - inne wpływy z aktywów finansowych
      b) w pozostałych jednostkach: 27 641 6 734
       - zbycie aktywów finansowych
       - dywidendy i udziały w zyskach
       - spłata udzielonych pożyczek 
długoterminowych
       - odsetki 26 626 6 67
       - inne wpływy z aktywów finansowych 1 15 667
      4. Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki 2 540 2 644 114 905
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz
rzeczowych aktywów trwałych

13 13

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości 
niematerialne i prawne
      3. Na aktywa finansowe, w tym: 2 540 2 540 6 702
      a)  w jednostkach powiązanych 2 540 2 540 6 702
      - nabycie aktywów finansowych 2 540 2 540 6 702
      - udzielone pożyczki długoterminowe
      b)  w pozostałych jednostkach
      - nabycie aktywów finansowych
      - udzielone pożyczki długoterminowe
      4. Inne wydatki inwestycyjne 105 95 190
III. Przepływy pieniężne netto z działalności 
inwestycyjnej (I-II) 3 312 3 885 (17) 345

C. Przepływy środków pieniężnych netto z 
działalności finansowej 
I. Wpływy 
      1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania 
udziałów) i innych instrumentów kapitałów oraz 
dopłat do kapitału
      2. Kredyty i pożyczki
      3. Emisja dłużnych papierów wartościowych
      4. Inne wpływy finansowe
II. Wydatki 1 400
      1. Nabycie akcji własnych 1 400
      2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz 
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właścicieli
      3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, 
wydatki z tytułu podziału zysku 
      4. Spłaty kredytów i pożyczek
      5. Wykup dłużnych papierów wartościowych
      6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych
      7. Płatności zobowiązań z tytułu umów 
leasingu finansowego
      8. Odsetki
      9. Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności 
finansowej (I-II) (1 400)

D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-
C) 2 757 2 385 (210) (1 764)

E. Bilansowa zmiana stanu środków 
pieniężnych   

    - w  tym zmiana stanu środków pieniężnych z 
tytułu różnic kursowych od walut obcych   

F. Środki pieniężne na początek okresu 1 883 2 255 989 2 543
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D): 
w tym: 4 640 4 640 779 779

     - o ograniczonej możliwości dysponowania
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CZĘŚĆ OPISOWA

Komentarz do skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2004

Grupy Kapitałowej MCI Management S.A. 

1. Zastosowane zasady i metody rachunkowości

Zasady  rachunkowości  przyjęte  przy  sporządzaniu  skonsolidowanego raportu  kwartalnego  (zwanego dalej  raportem kwartalnym)  na  dzień 
30.06.2004 są zgodne z ustawą o rachunkowości z 29.09.1994 (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami), zwaną dalej 
ustawą o rachunkowości. Raport kwartalny przygotowano zgodnie z wymogami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16.10.2001 w sprawie 
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2002 Nr 31, poz. 280).
Poszczególne  składniki  aktywów i  pasywów wycenia  się  stosując  rzeczywiście  poniesione  na ich  nabycie  koszty,  z  zachowaniem zasady 
ostrożności.
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości.

1.1 Wartości niematerialne i prawne
Wartości  niematerialne  i  prawne  obejmują  nabyte  przez  jednostkę,  zaliczane  do  aktywów  trwałych,  prawa  majątkowe  nadające  się  do 
gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby 
jednostki, a w szczególności:
- autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje,
- prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych,
- know-how.
Do wartości niematerialnych i prawnych zalicza się również nabytą wartość firmy oraz koszty zakończonych prac rozwojowych.
Wartości niematerialne i prawne wyceniane są w ich wartości początkowej według cen nabycia, bądź kosztu wytworzenia. Wartość początkowa 
podlega odpisowi metodą liniową:
- w przypadku wartości firmy w okresie 5 lat, w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych,
- w przypadku pozostałych aktywów – w okresie 5 lat, w ciężar kosztów amortyzacji.

1.2 Wartość firmy z konsolidacji i rezerwa kapitałowa z konsolidacji
Wartość firmy z konsolidacji jednostek zależnych ustalana jest na dzień objęcia przez Spółkę dominującą kontroli, jako nadwyżka wartości 
nabycia udziałów w jednostce zależnej nad odpowiadającą im częścią aktywów netto jednostki zależnej według ich wartości księgowej, która 
według zarządu nie odbiega istotnie od wartości rynkowej na dzień nabycia udziałów. Wartości firmy powstałe przy nabyciu różnych jednostek 
zależnych nie są ze sobą kompensowane.
Wartość firmy podlega odpisaniu w skonsolidowany rachunek zysków i strat przez okres do 5 lat. W przypadku braku spodziewanych efektów 
ekonomicznych wartość firmy może obciążyć wynik finansowy Grupy Kapitałowej.
Ujemna wartość firmy z konsolidacji jednostek zależnych ustalana jest na dzień objęcia przez Spółkę sprawowania kontroli, jako nadwyżka 
odpowiedniej części aktywów netto wycenianych według ich wartości godziwej nad wartością udziałów.

1.3 Składniki majątkowe zaliczane do aktywów trwałych
Do środków trwałych zalicza się rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż 
rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby Spółki. Zalicza się do nich w szczególności:
- nieruchomości - w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budynki i budowle, a także będące odrębną własnością lokale, 

spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,
- maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy,
- ulepszenia w obcych środkach trwałych.
Wartość początkową stanowiącą cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia, polegającego na 
przebudowie,  rozbudowie,  modernizacji  lub  rekonstrukcji  i powodującego,  że  wartość  użytkowa  tego  środka  po  zakończeniu  ulepszenia 
podwyższa posiadaną przy przyjęciu do używania wartość użytkową. Wartość początkową środków trwałych zmniejszają odpisy amortyzacyjne 
dokonywane w celu uwzględnienia utraty ich wartości,  na skutek używania lub upływu czasu.  Kwoty odpisów amortyzacyjnych ustala się 
metodą liniową. Środki trwałe amortyzowane są według stawek amortyzacyjnych zgodnie z Ustawą z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym 
od osób prawnych. Dla poszczególnych grup środków trwałych stosowane są następujące stawki amortyzacji:
- budynki i budowle 2,5-10 %
- urządzenia techniczne, maszyny 20 - 60 %
- środki transportu 20 %
- pozostałe środki trwałe 14 - 25 %
Amortyzacja planowa odzwierciedlająca normalne zużycie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych obciąża koszty działalności. 
Środki trwałe w budowie wyceniane są według cen nabycia lub kosztów wytworzenia.
Odsetki, prowizje oraz różnice kursowe dotyczące inwestycji rozpoczętych zwiększają wartość nabycia tych składników majątku.

1.4 Aktywa finansowe o charakterze trwałym
Są to w szczególności:
- udziały i akcje oraz inne długoterminowe aktywa w jednostkach powiązanych,
- udziały i akcje w pozostałych jednostkach,
- inne długoterminowe papiery wartościowe,
- udzielone pożyczki,
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Począwszy od 1 stycznia 2004 udziały i akcje wycenia się w wartości godziwej. Do końca roku 2003 aktywa finansowe tego typu ujmowane 
były w księgach rachunkowych na dzień ich nabycia albo powstania według ceny nabycia. Na koniec okresu sprawozdawczego ich wartość 
korygowana jest o ewentualny odpis z tytułu trwałej utraty ich wartości.

1.5 Inwestycje krótkoterminowe 
Nabyte udziały, akcje oraz inne aktywa krótkoterminowe ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich nabycia lub powstania według ceny 
nabycia. Na dzień bilansowy aktywa zaliczone do inwestycji krótkoterminowych są wycenione według ceny rynkowej. Skutki zmian wartości 
inwestycji krótkoterminowych wpływają w pełnej wysokości odpowiednio na przychody lub koszty finansowe.

1.6 Zapasy
Zapasy wycenia się według rzeczywistych cen nabycia. Rozchody materiałów i towarów wyceniane są metodą „pierwsze weszło, pierwsze 
wyszło”. W bilansie materiały i towary wyceniane są w rzeczywistych cenach nie wyższych od cen sprzedaży netto na dzień bilansowy. Wartość 
bilansowa korygowana jest o odpis aktualizujący w związku z utratą wartości w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych.

1.7 Należności i zobowiązania
Należności i zobowiązania (w tym z tytułu kredytów i pożyczek) w walucie polskiej wykazywane są według wartości podlegającej zapłacie. 
Należności i zobowiązania w walutach obcych w momencie powstania ujmowane są według średniego kursu ustalonego przez Prezesa NBP dla 
danej waluty obcej. Dodatnie lub ujemne różnice kursowe powstające w dniu płatności wynikające z różnicy pomiędzy kursem waluty na ten 
dzień,  a  kursem  waluty  w  dniu  powstania  należności  lub  zobowiązania,  odnoszone  są  odpowiednio  na  przychody  lub  koszty  operacji 
finansowych.

Nie rozliczone na dzień bilansowy należności i zobowiązania w walucie obcej wycenia się odpowiednio według kursu kupna lub sprzedaży 
stosowanych w tym dniu przez bank, z którego usług jednostka korzysta. Wycena aktywów wyrażonych w walucie obcej na dzień bilansowy nie 
może przy tym być wyższa, a pasywów niższa od ich wartości przeliczonej na walutę polską według średniego kursu ustalonego przez NBP na 
ten dzień.

1.8 Środki pieniężne
Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Wpływ walut na dewizowy rachunek 
bankowy wycenia się wg kursów kupna walut,  stosowanych na ten dzień przez bank prowadzący rachunek dewizowy, zaś  rozchód walut 
wycenia się wg kursu sprzedaży banku stosowanego na dzień ich rozchodu.

Na dzień bilansowy środki pieniężne wycenia się według kursu kupna stosowanego przez bank, z którego usług jednostka korzysta. Wycena 
bilansowa nie może być wyższa od ich wartości przeliczonej na walutę polską wg średniego kursu ustalonego przez NBP na ten dzień. Ustalone 
na koniec roku obrotowego różnice kursowe wpływają na wynik finansowy, a mianowicie dodatnie - jako przychody z operacji finansowych, 
ujemne - jako koszty operacji finansowych.

1.9 Kapitały własne
Kapitałem podstawowym grupy kapitałowej jest kapitał podstawowy jednostki dominującej. Kapitał podstawowy jednostek zależnych, w części 
odpowiadającej udziałowi jednostki dominującej w kapitale podstawowym tych jednostek, jest kompensowany z wartością nabycia udziałów 
ujętych w bilansie jednostki dominującej na dzień objęcia kontroli. Pozostała część kapitału podstawowego jednostek zależnych zalicza się do 
kapitałów mniejszości. Do kapitału własnego grupy zalicza się części odpowiednich składników kapitału własnego jednostek zależnych, które 
powstały od dnia objęcia nad nimi kontroli przez jednostkę dominującą do dnia bilansowego.

Udziały w kapitale własnym jednostek zależnych, należące do osób lub jednostek innych niż objęte konsolidacją, wykazuje się w odrębnej 
pozycji pasywów skonsolidowanego bilansu, po kapitałach własnych jako kapitały mniejszości. Wartość początkową tych kapitałów ustala się w 
wysokości odpowiadających im wartości godziwej aktywów netto, ustalonej na dzień rozpoczęcia sprawowania kontroli. Wartość tę zwiększa się 
lub  zmniejsza  odpowiednio  o  zmiany  w  aktywach  netto  jednostek  zależnych.  Jeżeli  strata  jednostek  zależnych  przypadające  na  kapitały 
mniejszościowe przekraczają kwoty gwarantujące ich pokrycie, to ich nadwyżka podlega rozliczeniu z kapitałem własnym grupy kapitałowej. 
Zysk wypracowany z późniejszych okresach w całości zasila kapitał własny grupy, do czasu skompensowania wcześniejszej nadwyżki z tytułu 
strat przypadających na kapitał mniejszościowy.

1.10 Fundusze specjalne
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczono zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

1.11 Rozliczenia międzyokresowe kosztów oraz rezerwy na zobowiązania
W  przypadku  ponoszenia  wydatków  dotyczących  przyszłych  okresów  sprawozdawczych  Spółka  dokonuje  czynnych  rozliczeń 
międzyokresowych. 

Rezerwy tworzy się na zobowiązania w przypadku gdy kwota lub termin zapłaty są niepewne, ich powstanie jest pewne lub o dużym stopniu 
prawdopodobieństwa oraz wynikają one z przeszłych zdarzeń i ich wiarygodny szacunek jest możliwy. 

Spółka tworzy rezerwy na koszty w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy wynikających 
ze świadczeń wykonanych na rzecz Spółki przez kontrahentów oraz z obowiązku wykonania związanych z bieżącą działalnością przyszłych 
świadczeń, których kwotę można oszacować, choć data powstania nie jest jeszcze znana. 
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1.12 Rozliczenia międzyokresowe przychodów 
Rozliczenia  międzyokresowe  przychodów  obejmują  w  szczególności:  równowartość  otrzymanych  środków  z tytułu  świadczeń,  których 
wykonanie nastąpi w przyszłych okresach sprawozdawczych oraz wartość ujawnionych środków trwałych.

1.13 Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
W związku  z  przejściowymi  różnicami  między  wykazywaną  w  księgach  rachunkowych  wartością  aktywów  i  pasywów  a  ich  wartością 
podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości, jednostka tworzy rezerwę i ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego.

Aktywa z  tytułu  odroczonego podatku dochodowego ustala się  w wysokości  kwoty przewidzianej w przyszłości  do odliczenia od podatku 
dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku 
dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia ustalonej przy zachowaniu zasady ostrożności.

Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, 
w  związku  z  występowaniem dodatnich  różnic  przejściowych,  to  jest  różnic,  które  spowodują  zwiększenie  podstawy  obliczenia  podatku 
dochodowego w przyszłości. 

Wysokość  rezerwy  i  aktywów z  tytułu  odroczonego  podatku  dochodowego  ustala  się  przy  uwzględnieniu  stawek  podatku  dochodowego 
obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego.  

1.14 Podatki
Obowiązkowe obciążenia  wyniku finansowego dotyczą  podatku dochodowego od  osób prawnych.  Podatek  dochodowy od  osób prawnych 
naliczany jest zgodnie z polskimi przepisami podatkowymi na podstawie zysku brutto wykazanego w rachunku zysków i strat z uwzględnieniem 
korekt  dokonanych  dla  celów podatkowych.  Na  dzień  bilansowy tworzona  jest  rezerwa  na przejściową dodatnią  różnicę  z  tytułu  podatku 
dochodowego spowodowaną odmiennością momentu uznania  przychodu za osiągnięty lub kosztu za  poniesiony w myśl  ustawy o podatku 
dochodowym od osób prawnych. W przypadku różnicy ujemnej ,rezerwę tworzy się w postaci aktywu na wartość podatkową, podlegającą 
odliczeniu podatkowemu w przyszłym okresie.

1.15 Wynik finansowy 
Na wynik  finansowy  Grupy  Kapitałowej  składa  się:  wynik  działalności  operacyjnej,  w  tym z  tytułu  pozostałych  przychodów i  kosztów 
operacyjnych,  wynik  operacji  finansowych,  wynik  zdarzeń  nadzwyczajnych,  obowiązkowe obciążenie  wyniku  jednostki  dominującej  oraz 
jednostek zależnych skorygowane o wynik powstały z wzajemnych transakcji między nimi, odpis wartości firmy z konsolidacji oraz wynik 
finansowy przypadający na udziałowców mniejszościowych.

Przychodem ze sprzedaży produktów  jest kwota należna z tego tytułu od odbiorcy, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług. 
Momentem sprzedaży jest przekazanie towarów odbiorcy lub odebranie przez niego usługi.

Koszty sprzedanych wyrobów i usług są to koszty wytworzenia tych produktów i usług, które są współmierne do przychodów ze sprzedaży. 
Wartością sprzedanych towarów jest wartość zakupu tych towarów, która jest współmierna do przychodów ze sprzedaży.

Pozostałe przychody i koszty operacyjne są to koszty i przychody nie związane bezpośrednio z normalną działalnością, wpływające na wynik 
finansowy.

Przychody  finansowe są  to  należne  przychody  z  operacji  finansowych,  natomiast  koszty  finansowe są  to  poniesione  koszty  operacji 
finansowych. Odsetki od zobowiązań i kredytów inwestycyjnych po oddaniu inwestycji do użytkowania obciążają koszty operacji finansowych. 
Różnice kursowe są odnoszone na koszty lub przychody finansowe.

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych stanowi różnicę między zyskami nadzwyczajnymi a stratami nadzwyczajnymi.

Wpływający na wynik finansowy podatek dochodowy za dany okres sprawozdawczy obejmuje część bieżącą i część odroczoną. Na pozycję 
podatku dochodowego w rachunku zysków i strat składa się podatek dochodowy stanowiący zobowiązanie podatkowe powiększony o rezerwę na 
odroczony podatek dochodowy oraz zmniejszony o aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

1.16 Rachunek przepływów środków pieniężnych
Rachunek  przepływów  środków  pieniężnych  sporządzany  jest  metodą  pośrednią,  biorąc  za  punkt  wyjścia  wynik  finansowy.  Działalność 
operacyjna  Grupy  Kapitałowej  obejmuje  ogół  działań  handlowych  i usługowych,  których  celem  jest  osiągnięcie  zysku.  Do  działalności 
inwestycyjnej zaliczamy zapłatę za nabyte i  sprzedane składniki majątku trwałego, wartości niematerialne i  prawne oraz nabycie udziałów 
i akcji. Działalność finansowa polega na pozyskiwaniu przez Grupę kapitałową kapitału własnego i obcego.

1.17 Zastosowane zasady konsolidacji
Skonsolidowane  sprawozdanie  finansowe  Grupy  Kapitałowej  za  okres  od  1  stycznia  2004  do  30  czerwca  2004  sporządzono  zgodnie  z 
wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie 
szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki i zakłady ubezpieczeń sprawozdania finansowego jednostek powiązanych.

Podstawą sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego jest dokumentacja konsolidacyjna obejmująca:
- okresowe raporty jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej MCI,
- korekty i wyłączenia konsolidacyjne,
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- obliczenie wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji oraz ich odpisów,
- obliczenie kapitałów własnych akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych.

Po dokonaniu sumowań w pełnej wysokości poszczególnych pozycji sprawozdań finansowych jednostki dominującej oraz spółek zależnych 
dokonano korekt i wyłączeń konsolidacyjnych, które dotyczyły:
- wartości nabycia udziałów posiadanych przez podmiot dominujący w podmiotach zależnych w korespondencji z wartością aktywów netto 

tych podmiotów zależnych na dzień nabycia udziałów przez podmiot dominujący;
- wzajemnych należności i zobowiązań pomiędzy podmiotem dominującym a podmiotami zależnymi oraz pomiędzy podmiotami zależnymi;
- przychodów i kosztów operacji handlowych pomiędzy podmiotem dominującym, a podmiotami zależnymi oraz pomiędzy podmiotami 

zależnymi;
- zysków powstałych na operacjach handlowych pomiędzy podmiotem dominującym, a podmiotami zależnymi, zawartych w wartościach 

podlegających konsolidacji aktywów i pasywów.

Akcje w kapitale własnym jednostek zależnych, należące do innych jednostek niż wchodzące w skład Grupy Kapitałowej MCI, wykazuje się w 
wysokości  udziału  tych  jednostek  w kapitale  własnym  jednostek  wchodzących  w  skład  Grupy  Kapitałowej  MCI  jako  „Kapitał  własny 
akcjonariuszy mniejszościowych”. Przypadające na inne jednostki niż jednostki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej MCI zyski lub straty 
wykazuje się w skonsolidowanym rachunku zysków i strat jako „Zyski/Straty akcjonariuszy mniejszościowych”.

1.18 Dane porównawcze
Dane porównawcze za poprzednie okresy sprawozdawcze podlegały przekształceniu w związku z korektą błędów podstawowych. 

Korekta błędów podstawowych wpływa na podstawowe sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej następująco:

30.06.2003 było
w tys. zł

Korekty
w tys. zł

Opis
pkt 16

30.06.2003 jest
(przekształcone)

w tys. zł
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów 
i materiałów 23 015 0 23 015

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 387 0 387
Zysk (strata) brutto 291 0 291
Zysk (strata) netto 234 0 234

Aktywa razem 32 491 -5 234 1+3 27 257
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 9 893 541 2 10 434
Zobowiązania długoterminowe 0 0 0
Zobowiązania krótkoterminowe 9 372 541 2 9 913

Kapitał własny 21 442 -5 774 1+2+3+4 15 668
Kapitał zakładowy 37 800 0 37 800
Kapitał mniejszościowy -674 1 829 4 1 155
Zysk (strata) z lat ubiegłych -38 642 -5 774 1+2+3+4 -44 416

1.         MCI Management S.A.  
W ciągu porównywanego okresu obrotowego Spółka MCI dokonała korekty błędu podstawowego dotyczącego odpisu aktualizującego wartość 
posiadanych akcji  w JTT Computer S.A. w wysokości 5.100 tys.  zł.  Zgodnie z oświadczeniem zarządu Spółki,  w momencie sporządzania 
sprawozdania finansowego za rok 2002 nie była możliwa właściwa ocena wartości inwestycji w JTT Computer S.A.

2.         Computer Communication Systems S.A.  
Po przeprowadzonej kontroli w zakresie prawidłowości rozliczeń Spółki z tytułu podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego od 
osób prawnych za 2001 rok, w dniu 03.02.2004 Urząd Kontroli Skarbowej we Wrocławiu wydał decyzje w sprawie zobowiązań z tytułu podatku 
od towarów i usług Spółki za rok 2001. W związku z tym, Spółka dokonała korekty błędu podstawowego dotyczącego zobowiązań z tytułu 
podatków na łączną kwotę 540 tys. zł.

3.         Computer Communication Systems S.A.  
Błąd podstawowy został wykryty w bieżącym okresie i dotyczył nieutworzenia odpisu aktualizującego na należności wątpliwe w wysokości  
134 tys. zł. W związku z powyższym Zarząd CCS podjął decyzję o przekształceniu sprawozdanie finansowego za rok ubiegły uwzględniając 
powyższą kwotę.

4.         Korekty błędu podstawowego w sprawozdaniu skonsolidowanym  
W związku ze  zmianą zasad rachunkowości  na  skutek nowelizacji  ustawy o rachunkowości dokonano korekty dotyczącej rozliczania strat 
poniesionych przez spółkę zależną CCS na kapitały mniejszościowe. W wyniku wprowadzenia korekty nastąpiło podwyższenie straty z lat 
ubiegłych oraz podwyższenie kapitałów mniejszościowych o 1.829  tys. zł. Dane porównywalne zostały zaprezentowane w taki sposób, tak jak 
gdyby korekty została wprowadzona z dniem 1 stycznia 2002.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za II kwartał 2003 obejmowało następujące Spółki:
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- MCI Management S.A.
- Grupa Kapitałowa Computer Communication Systems S.A.
- Process4E S.A.
- S4e S.A
- Synergy S.A. (udziały sprzedane dnia 12.08.2003)

Do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za II kwartał 2004 włączono ponadto, ze względu na kryterium istotności dane finansowe 
Travelplanet.pl S.A., One2One Sp. z o.o. oraz GeoTechnologies Sp. z o.o.

2. Skład Grupy Kapitałowej

W skład Grupy Kapitałowej MCI Management S.A. na dzień 30.06.2004 wchodzą następujące jednostki: 

Spółki zależne od MCI Management S.A.
- Computer Communication Systems S.A. - projektowanie systemów informatycznych,
- Process4E S.A. - dostarczająca usługi konsultingowe,
- S4E S.A. - działająca w zakresie systemów archiwizacji danych,
- Travelplanet.pl S.A. - usługi pośrednictwa w sprzedaży usług turystycznych, 
- Biprogeo S.A. - prowadząca działalność opracowywania i wdrażania systemów informacji przestrzennej w oparciu o relacyjną bazę danych 

ORACLE,
- GeoTechnologies Sp. z o.o. – specjalizująca się w geograficznych systemach informatycznych,
- One2One Sp. z o.o. - rozwiązania mobilne,
- Technopolis Sp. z o.o. – celem działalności spółki jest kontynuowanie procesu restrukturyzacji JTT Computer S.A.,
- „PWM  –  Portal  Wykup  Menadżerski  S.A.”–  celem  spółki  jest  przejęcie  majątku  portalu  Wirtualna  Polska  (WP)  oraz  zapewnienie 

kontynuacji funkcjonowania i dalszego jego rozwoju,
- CK Adax Sp. z o.o. – przedmiotem działalności jest sprzedaż sprzętu komputerowego,
- Iplay.pl Sp. z o.o. - sprzedaż muzyki w Internecie w Polsce.

Spółki stowarzyszone z MCI Management S.A.
- Bankier.pl S.A. – sprzedaż produktów finansowych z wykorzystaniem portala internetowego,

Spółka zależna od Computer Communication Systems S.A.:
- CCS Sp. z o.o. – wynajem i zarządzanie nieruchomościami.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za II kwartał roku 2004 obejmuje jednostki:
- MCI Management S.A.
- Grupa Kapitałowa Computer Communication Systems S.A.
- Process4E S.A.
- S4e S.A
- Travelplanet.pl S.A.
- One2One Sp. z o.o.
- GeoTechnologies Sp. z o.o.

Jednostki objęte konsolidacją stosują jednakowe metody wyceny i sporządzania sprawozdań finansowych.

Z konsolidacji wyłączono następujące jednostki:

• Bankier.pl S.A
• Biprogeo S.A. 
• Iplay.pl Sp. z o.o.
• CK Adax Sp. z o.o.
• PWM – Portal Wykup Menadżerski S.A.
• Technopolis Sp. z o.o.

Przyjęto  kryterium istotności  zgodnie z Art.  58 pkt.1.1  ustawy o 
rachunkowości  - udział  sum bilansowych  tych  spółek  w  łącznej 
sumie  bilansowej  grupy  kapitałowej  przed wyłączeniami stanowi 
1,84 % 

W zestawieniu poniżej przedstawiono dane Spółek wyłączonych z konsolidacji na dzień 31.06.2004.

Suma bilansowa Przychody ze sprzedaży
tys. zł tys. zł

Bankier.pl S.A. 876 1.470
Biprogeo S.A. 243 532
Iplay.pl Sp. z o.o. 21 1
PWM – Portal Wykup Menadżerski S.A. {w organizacji} bd bd
Technopolis Sp. z o.o. {w organizacji} bd bd
CK Adax Sp. z o.o. bd bd
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3. Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EURO ogłoszone przez NBP

Średni kurs
w okresie

Minimalny kurs
w okresie

Maksymalny kurs
w okresie

Kurs na ostatni
dzień kwartału

II kwartał 2003 4,3747 4,2755 4,4570 4,4570
II kwartał 2004 4,6684 4,5422 4,8139 4,5422

W okresach objętych sprawozdaniem finansowym do obliczeń dotyczących wybranych pozycji finansowych w przeliczeniu na EURO przyjęto 
następujące zasady:
- przychody netto  ze  sprzedaży produktów, towarów i  materiałów, zysk z  działalności  operacyjnej,  zysk brutto  i  zysk netto  obliczono 

przyjmując średni kurs EURO wg tabeli NBP według średniego kursu na ostatni dzień poszczególnych miesięcy kwartału, 
- Aktywa, pasywa oraz przepływy pieniężne obliczono przy zastosowaniu kursu EURO według stanu na dzień 30.06.2004 tj. 4,5422 zł.

4. Korekty z tytułu rezerw w tym rezerw i  aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego,  o których mowa w ustawie o 
rachunkowości oraz odpisów aktualizujących wartość składników majątku

W drugim kwartale 2004 Jednostka Dominująca dokonała następujących zmian
wpływających na jej wynik finansowy netto:
- rozwiązała aktywa na odroczony podatek dochodowy w wysokości 1.299 tys. zł,
- rozwiązała rezerwy na odroczony podatek dochodowy w wysokości 110 tys. zł.
oraz wpływających na wartość kapitałów własnych i rezerw:
- zawiązała rezerwy na odroczony podatek dochodowy w wysokości 2.623 tys. zł.
- przeszacowała wartość inwestycji długoterminowych do wartości godziwej na kwotę 11.184 tys. zł 

W jednostkach zależnych w drugim kwartale nie było istotnych zmian wartości rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego 
oraz odpisów aktualizujących wartość składników majątku.

5. Opis dokonań Grupy Kapitałowej MCI Management S.A. w II kwartale 2004 r.

W dniu 6 kwietnia 2004 r. Zarząd MCI Management S.A. otrzymał od spółki CCS S.A. informację o rejestracji z dniem 16 marca 2004 r. 
podwyższenia kapitału zakładowego spółki o kwotę 170.240 zł (3.584 akcji). Kapitał zakładowy spółki CCS SA po rejestracji wynosił 2.696.290 
zł, zaś ogólna liczba udziałów 56.764 szt. MCI Management S.A. w ramach niniejszego podwyższenia kapitału objęła wszystkie akcje. Cena 
nominalna i emisyjna 1 akcji wynosiła 47,50 zł. 
Po  rejestracji  podwyższenia  kapitału  zakładowego  CCS SA,  MCI  Management  S.A.  posiadał  44.084  akcji,  stanowiące  77,66  % kapitału 
zakładowego i dające tyle samo głosów na Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Podwyższenie kapitału zakładowego jest wynikiem powierniczego 
objęcia akcji CCS przeznaczonych na plan opcji menadżerskich CCS S.A. przez MCI Management S.A.

W dniu 7 kwietnia 2004 r. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MCI Management SA powołano w skład Rady Nadzorczej III Kadencji 
dwóch dodatkowych członków, Panów:
1. Krzysztofa Jajugę 
2. Huberta Janiszewskiego 

W dniu 16 kwietnia 2004 r. Rada Nadzorcza MCI Management S.A. zatwierdziła system motywacyjny na lata 2004-2005, dotyczący Zarządu 
MCI, managerów i pracowników Emitenta oraz managementu spółek grupy kapitałowej. Plan opcji będzie oparty o 3 mln akcji z czego 2,2 mln 
akcji zostanie wyemitowanych w ramach kapitału docelowego po cenie nominalnej 1 zł, zaś 800 tys. akcji opartych jest o akcje skupione przez 
Process4E, spółkę zależną MCI (szczegółowe informacje zawiera raport  29/2003 z 31 października 2003 r.).  Rada Nadzorcza zobowiązała 
Zarząd  MCI  do  opracowania  w  ciągu  3  miesięcy  szczegółowego  regulaminu  planu  opcji  i  kryteriów  finansowych  oraz  biznesowych 
uruchamiania poszczególnych transz programu opcyjnego.

W dniu 30 kwietnia 2004 r. MCI Management S.A. zawarła umowę kupna 124 udziałów spółki Centrum Komputerowe Adax Sp. z o.o. od JTT 
Computer S.A. oraz 22 udziałów spółki Centrum Komputerowe Adax Sp. z o.o. od Pana Roberta Nabiałka. Nabyte akcje stanowią w sumie 
66,36% kapitału zakładowego CK Adax Sp. z o.o. Udziały zostały kupione przez MCI Management S.A. za kwotę 42.778 zł.

W dniu  16  kwietnia  2004  r.  Rada  Nadzorcza  MCI  Management  S.A.  zaakceptowała  na  wniosek  Zarządu  Spółki  rozpoczęcie  procedury 
przygotowawczej do emisji obligacji zamiennych na akcje Spółki w przedziale od 10 do 30 mln PLN przy założonej konwersji obligacji na akcje 
spółki po cenie emisyjnej nie mniejszej niż 6,00 PLN za jedną akcję. 

W dniu 17 maja 2004 r. na ZWZA MCI Management S.A. została podjęta Uchwała nr 12 w sprawie emisji obligacji zamiennych serii A 
oraz  warunkowego  podwyższenia  kapitału  zakładowego  w  drodze  emisji  akcji  serii  F  z  wyłączeniem  prawa  poboru  dotychczasowych 
akcjonariuszy.  Celem emisji jest pozyskanie przez Spółkę, na korzystnych warunkach finansowych, środków pieniężnych niezbędnych do 
realizacji dalszych planów inwestycyjnych Spółki, zgodnych z celami statutowymi i uchwalonym biznes planem Spółki na rok 2004. Zgodnie z 
§ 1 Uchwały  Spółka wyemituje nie więcej niż 5.000 Obligacji  zamiennych na akcje o wartości nominalnej po 6.000 zł  każda.  Łączna 
wartość nominalna Obligacji serii A nie przekroczy kwoty 30.000.000 zł przy czym cena emisyjna Obligacji zostanie ustalona przez Zarząd 
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Spółki w drodze uchwały, podjętej przed rozpoczęciem subskrypcji Obligacji, ale zawsze cena emisyjna Obligacji nie będzie mogła być 
niższa od wartości nominalnej Obligacji.  Obligacje będą niezabezpieczone w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o 
obligacjach. W związku z emisją Obligacji, na zasadach określonych Uchwałą, konieczne jest także dokonanie warunkowego podwyższenia 
kapitału  zakładowego Spółki  z  kwoty  37.800.000  złotych  do  kwoty  nie  większej  niż  42.800.000  złotych,  tj.  o  kwotę  nie  większą  niż 
5.000.000 złotych. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w zdaniu poprzednim dokonane zostanie poprzez 
emisję nie więcej niż 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii „F”, o wartości nominalnej 1 złoty każda i łącznej wartości nominalnej 
nie większej niż 5.000.000 zł.  Wszystkie nowe akcje serii „F” zostały przeznaczone do objęcia przez posiadaczy  Obligacji. Zgodnie z 
zapisem art. 448 § 4 ksh, podwyższenie kapitału zakładowego dokonane w celu  przyznania praw do objęcia akcji przez Obligatariuszy 
obligacji zamiennych może nastąpić wyłącznie w trybie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. Cena zamiany akcji serii „F” 
na Obligacje serii „A” wynosi 6 zł, co oznacza, że Obligatariusz będzie uprawniony do objęcia w zamian za jedną Obligację 1000 akcji serii 
„F”. W przypadku zamiany wszystkich Obligacji na akcje Spółki ostateczne podwyższenie kapitału zakładowego Spółki wyniesie 5.000.000 
zł. Cena emisyjna akcji serii „F” jest równa cenie zamiany Obligacji na akcje serii „F”, ustalonej w Uchwale i będzie wynosić 6 zł. Zgodnie z §  
11 Uchwały wyłącza się prawo poboru akcji serii „F” i obligacji serii „A”. Jest to w pełni uzasadnione, albowiem ma na celu stworzenie 
Obligatariuszom,  którzy  będą  posiadać  wyemitowane  przez  Spółkę  Obligacje  prawnej  możliwości  realizacji  przewidzianego  w  tych 
Obligacjach prawa do ich zamiany na akcje Spółki. Nadto wyłączenie prawa poboru, na zasadach określonych w Uchwale, jest zgodne i 
konieczne po myśli art. 23 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach (Dz. U. Nr 83, poz. 420 z późn. zm.), który wymaga, aby w 
przypadku,  gdy akcjonariuszom służy prawo poboru do objęcia  nowych  akcji,  uchwała o emisji  obligacji  zamiennych lub obligacji  z 
prawem  pierwszeństwa  prawo  to  wyłączała,  zakresie  trybie  przepisów  kodeksu  spółek  handlowych,  w  zakresie  niezbędnym  do 
wykonania uprawnień Obligatariuszy.

Decyzją  akcjonariusza  Czechowicz  Ventures  Sp.  z  o.o.  z  dnia  18  maja  2004  r.  odwołano  ze  składu  Rady Nadzorczej  III  Kadencji  MCI 
Management SA Pana Kazimierza Czechowicza. Jednocześnie w jego miejsce powołano Pana Romana Matkiwsky’ego, który pełnił już funkcję 
członka Rady Nadzorczej MCI Management S.A. w roku 2001. Pan Roman Matkiwsky będzie odpowiedzialny za relacje z zagranicznymi 
inwestorami, jak również za inwestycje zagraniczne funduszu. 
W dniu 18 maja 2004 r. rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej MCI Management S.A. złożył Krzysztof Jajuga. Powodem rezygnacji 
było objęcie stanowiska w organach administracji państwowej, co uniemożliwia mu sprawowanie funkcji w organach spółek prywatnych.

W dniu 26 maja 2004 r. z inicjatywy Sokrates Inwestycje Sp. z o.o. (SI) oraz MCI Management S.A. (MCI) została powołana spółka akcyjna 
‘Portal Wykup Menedżerski’ (PWM). Kapitał założycielski wynosi 500 tys. zł. MCI objęło 80% kapitału zakładowego po cenie emisyjnej równej 
cenie  nominalnej  wynoszącej  1 zł.  Celem nowo powstałej  spółki  jest  przejęcie  majątku  portalu  Wirtualna  Polska  (WP)  oraz  zapewnienie 
kontynuacji funkcjonowania i dalszego rozwoju. W dniu 27 maja 2004 r. PWM – Portal Wykup Menadżerski S.A. podpisała list intencyjny z 
CAIB Financial Advisers, który jest gotowy aktywnie uczestniczyć w pracach nad przejęciem portalu. PWM – Portal Wykup Menadżerski S.A. 
złożył spółce Wirtualna Polska S.A. ofertę przejęcia portalu Wirtualna Polska za kwotę 36 mln PLN. 

W dniu 2 czerwca 2004 r. do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd zostało złożone zawiadomienie o wprowadzeniu do publicznego obrotu 
obligacji zamiennych na akcje MCI Management S.A. Przedmiotem zawiadomienia było 5.000 obligacji na okaziciela serii A zamiennych na 
akcje serii F o wartości nominalnej i cenie emisyjnej równej 6.000 złotych/szt. MCI Management S.A. zamierza ubiegać się o dopuszczenie 
papierów wartościowych do notowań na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Szczegółowe warunki emisji obligacji określa Uchwała nr 01/05/2004 Zarządu MCI Management S.A. podjęta w dniu 26 maja 2004 r.

W dniu 8 czerwca 2004 r. MCI Management S.A. otrzymała informację, iż postanowieniem z dnia 28 maja 2004 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia 
Fabryczna Wydział VI Gospodarczy KRS przyjął do akt rejestrowych Spółki protokół Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 17 maja 
2004r.  rep.  A nr  1612/2004,  co  oznacza,  że  zgodnie  z  art.  450  §  2  KSH,  zostało  wpisane  do  KRS  warunkowe  podwyższenie  kapitału 
zakładowego MCI Management S.A. dokonane w celu przyznania posiadaczom obligacji zamiennych serii A akcji serii F o kwotę nie większą 
niż 5.000.000,00 zł podzieloną na 5.000.000 akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 zł. Nadto MCI Management S.A. informuje,  
że postanowieniem z dnia 4 czerwca 2004 r. Sąd rejestrowy, jak wyżej, wpisał do KRS dokonaną przez Spółkę w dniu 17 maja 2004 r. emisję 
obligacji serii A zamiennych na akcje Spółki serii F. W przypadku, gdy dokonana zostałaby zamiana wszystkich wyemitowanych obligacji na 
akcje serii F, liczba głosów na WZA, która przysługiwałaby z objętych akcji, wynosiłaby 5.000.000, czyli 11,68 %. Ogólna liczba głosów na 
WZA wynosiłaby wtedy 42.800.000.

W dniu 9 czerwca 2004 r. MCI Management S.A. sprzedała, w wyniku serii transakcji pre-IPO, 42.953 akcji spółki portfelowej Travelplanet.pl 
SA stanowiących  25  %  jej  kapitału  zakładowego.  Za  sprzedany  pakiet  akcji  MCI  otrzymała  kwotę  5.798.655  zł.  Wartość  ewidencyjna 
sprzedanych akcji wynosi 429.953 zł. Wśród inwestorów, którzy nabyli akcje Travelplanet.pl SA znajdują się dwie instytucje finansowe, dwie 
osoby  prawne  i  dziesięciu  inwestorów  indywidualnych.  Żaden  z  inwestorów  z  osobna  nie  nabył  pakietu  akcji  stanowiącego  dla  MCI 
Management S.A. aktywa o znacznej wartości.  Po transakcji  sprzedaży MCI Management S.A. posiada 119.357 akcji Travelplanet.pl S.A., 
stanowiących 69,47 % jej kapitału zakładowego i dających tyle samo głosów na Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

W dniu 28 czerwca 2004 r. została powołana spółka Technopolis Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. Jej kapitał założycielski wynosi 50 tys. zł.  
MCI Management S.A. objęła 96% kapitału zakładowego nowej spółki o łącznej wartości nominalnej 48 tys. zł. Pozostałymi udziałowcami 
spółki zostały dwie firmy doradcze: CMM – Consulting Marketing Management Sp. z o.o. (2%) oraz APIX Sp. z o.o. (2%). Celem działalności 
nowej spółki jest kontynuowanie procesu restrukturyzacji JTT Computer S.A., opracowanego i wdrażanego od kwietnia 2004 roku przez MCI 
Management S.A. Pierwszy jej etap - JTTdirect (ecommerce, B2C, IT) jest obecnie realizowany w ramach odkupu spółki CK Adax Sp. z o.o. 
Prezesem Zarządu Technopolis Sp. z o.o. został Andrzej Lis – dyrektor inwestycyjny MCI Management S.A., odpowiedzialny w funduszu za 
realizację projektu JTT.
W tym samym dniu -  28 czerwca 2004 r.,  MCI Management S.A.  sprzedała nowo powstałej  spółce Technopolis  Sp.  z o.o.  426.866 akcji 
JTT Computer S.A. stanowiących 36,05% jej kapitału zakładowego.

W związku  z  realizacją  strategii,  zakładającej  uruchomienie  w  2005  kolejnego  funduszu  MCI TechVenture  2.0,  który  będzie  inwestował 
w regionie Europy Centralnej, MCI Management S.A. otworzyło w dniu 29 czerwca 2004 r. swoje pierwsze zagraniczne przedstawicielstwo w 
Pradze, gdzie będą prowadzone operacje  funduszu związane z rynkami Czech i Słowacji.
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W dniu 29 czerwca 2004 roku nastąpiła transakcja sprzedaży 9,03 % akcji spółki CCS SA na rzecz grupy menedżerskiej za kwotę 2,9 mln zł. 
Łącznie grupa menedżerska będzie posiadać w spółce 14,3% głosów na WZA, a dotychczasowi akcjonariusze odpowiednio MCI Management 
S.A. – 64,86% i Enterprise Investors - 10,90%. W celu realizacji transakcji fundusz MCI objął nową emisję akcji spółki na kwotę 2 mln zł.

W dniu 29 czerwca 2004 roku Zarząd Spółki MCI Management S.A. podjął Uchwałę zmieniającą terminy emisji obligacji zamiennych na akcje 
MCI Management S.A.
Procedura  book  building  zostanie  przeprowadzona w dniach  od  8  września  2004  roku  do  10 września  2004  roku.  Publiczna  Subskrypcja 
Obligacji odbywać się będzie od dnia 14 września 2004 roku do dnia 16 września 2004 roku i w tym samym terminie będą przyjmowane zapisy 
na Obligacje. Przydział obligacji nastąpi do dnia 27 września 2004 r.
Ponadto Zarząd Spółki postanowił zmienić tryb wprowadzenia do publicznego obrotu obligacji zamiennych serii A na akcje, określonego w art. 
63 Ustawy, na tryb uzależniający wprowadzenie papierów wartościowych do publicznego obrotu od zgody KPWiG, stosownie do art. 61 Ustawy.

W II kwartale 2004 r. został podwyższony kapitał zakładowy spółki zależnej CCS S.A. do kwoty 2.963.905,00 w drodze emisji akcji serii I. 
Akcje w całości zostały objęte przez głównego akcjonariusza MCI Management S.A. Całość akcji została opłacona do 30.06.2004 r.

6. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe 

W okresie II kwartału 2004 roku Grupa Kapitałowa MCI Management S.A. osiągnęła następujące wyniki finansowe:

Dane w tys. PLN
II kwartał

2004
II kwartał

2003
Zmiana w tys. 

PLN Zmiana w %

Przychody ze sprzedaży 38 642 8 595 30 047 349%
Zysk/strata ze sprzedaży (1 324) (81) (1 243) (1 534)%
Zysk/strata na działalności operacyjnej (1 284) 32 (1 316) (4 112)%
Zysk netto 4 207 115 4 092 3 558%
EPS zysk na 1 akcję zwykłą w PLN 0,11 0,00

Grupa  Kapitałowa  MCI  Management  S.A.  zanotowała  bardzo  wysokie  przychody  ze  sprzedaży,  których  dynamika  spowodowana  jest 
ożywieniem gospodarczym,  poprawą koniunktury i dużym wzrostem popytu na produkty informatyczne oraz ciągłym dynamicznym rozwojem 
spółek portfelowych. Ponadto od pierwszego kwartału 2004 r. konsolidacji podlegają dodatkowo wyniki kolejnych trzech spółek portfelowych: 
Travelplanet.pl SA, GeoTechnologies Sp. z o.o. i One-2-One Sp. z o.o.
Wysoka  strata  na  działalności  operacyjnej  wynika  z  sezonowości  sprzedaży  większości  z konsolidowanych  spółek,  ale  przede  wszystkim 
spowodowana została poniesionymi przez MCI kosztami przeprowadzenia transakcji kapitałowych, które miały miejsce w drugim kwartale  
2004 r.
W tym okresie MCI Management SA dokonała sprzedaży pakietów akcji Travelplanet.pl, CCS i JTT, na których zanotowała ponad 4,7 mln zł 
zysku.
W  konsekwencji  Grupa  Kapitałowa  MCI  Management  SA osiągnęła  bardzo  pozytywny  wynik  na  poziomie  netto,  mimo,  że  został  on 
pomniejszony o odpowiedni odpis z tytułu odroczonego podatku dochodowego (rozwiązanie aktywa na CIT).

7. Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe, nieujętych w tym 
sprawozdaniu, a mogących w znaczący sposób wpłynąć na wyniki finansowe emitenta 

W dniu  29  lipca  2004r.  decyzją  Nadzwyczajnego  Walnego  Zgromadzenia  Akcjonariuszy  MCI  Management  SA powołano  w  skład  Rady 
Nadzorczej MCI Management SA Pana Krzysztofa Samotija.

W dniu  30  lipca  2004  roku  Rada  Nadzorcza  MCI  Management  S.A.  dokonała  wyboru  podmiotu  uprawnionego  do  badania  sprawozdań 
finansowych  –  Moore  Stephens  Smoczyński  i  Partnerzy  Sp.  z  o.o.  Uchwała  Rady  Nadzorczej  obejmuje  badanie  i  przegląd  sprawozdań 
finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych za rok 2004.

8. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio poprzez podmioty zależne, co najmniej 5 % ogólnej liczby 
głosów na walnym zgromadzeniu  MCI Management  S.A.  oraz zmian w strukturze  własności  znacznych pakietów akcji  MCI 
Management S.A. w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego

Według  stanu  na  dzień  16  sierpnia  2004  r.  wykaz  akcjonariuszy  posiadających  co  najmniej  5  % ogólnej  liczby  głosów przedstawia  się 
następująco:

Nazwa akcjonariusza
Ilość posiadanych

akcji
% posiadanych 

akcji

Zmiana w stosunku 
do poprzedniego

kwartału
Czechowicz Ventures Sp. z o.o. 15.173.102 40,14 -
BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 2.100.000 5,55 +198.813
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9. Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji MCI Management S.A. lub uprawnień do nich (opcji) przez osoby zarządzające  
i nadzorujące MCI Management S.A. zgodnie z posiadanymi przez MCI Management S.A. informacjami 

Według stanu wiedzy MCI Management S.A. na dzień 16 sierpnia 2004 r. ilość akcji posiadanych przez osoby zarządzające Spółką dominującą 
przedstawia się następująco:

Zarząd:

Ilość posiadanych
akcji

Zmiana w stosunku do 
poprzedniego kwartału

Tomasz Czechowicz 1.824.300 -

Rada Nadzorcza:

Ilość posiadanych
akcji

Zmiana w stosunku do 
poprzedniego kwartału

Roman Matkiwsky 1.375 -
Mariusz Kunda 0 -
Waldemar Sielski 0 -
Hubert Janiszewski 0 -
Krzysztof Samotij 0 -

10. Wskazanie  postępowań  toczących  się  przed  sądem,  organem  właściwym  dla  postępowania  arbitrażowego  lub  organem 
administracji publicznej

W II kwartale 2004 r. CCS S.A. złożyła odwołanie do Izby Skarbowej w sprawie wydanej decyzji przez Urząd Kontroli Skarbowej, dotyczącej 
podatku VAT i CIT za 2001 r. Izba Skarbowa utrzymała w mocy decyzję Urzędu Kontroli Skarbowej, spółka złożyła odwołanie do NSA.

11. Informacja o zawarciu przez Emitenta lub jednostki od niego zależnej jednej lub wielu transakcji  nietypowych z podmiotami 
powiązanymi, jeżeli wartość tych transakcji przekracza 500 000 EURO

W dniu 29 czerwca 2004 r. nastąpiła transakcja sprzedaży 9,03% akcji spółki CCS S.A. na rzecz grupy menedżerskiej CCS S.A. za kwotę 2,9  
mln  zł.  Łącznie  grupa menedżerska będzie  posiadać  w spółce  14,3% głosów na  WZA, a  dotychczasowi akcjonariusze  odpowiednio  MCI 
Management SA – 64,86% i Enterprise Investors - 10,90%.

12. Informacja o udzieleniu przez Emitenta lub przez jednostki  od niego zależne poręczeń kredytu lub pożyczki  oraz udzieleniu 
gwarancji 

MCI poręczyło weksel osoby, która przejęła od spółki leasing operacyjny samochodu Volvo w VB Leasing Polska na kwotę 29 tys. EUR.
MCI gwarantuje cenę odkupienia akcji własnych od Process4E w przypadku niepowodzenia programu opcji. Maksymalna wartość zobowiązania 
wynosi 1 mln zł.
W związku  ze  sprzedażą  25% akcji  Travelplanet.pl  istnieje  ryzyko  wypłacenia  przez  MCI  kar  umownych  nabywcom akcji,  które  mogą 
zmniejszyć uzyskaną przez Emitenta cenę  sprzedaży akcji o kwotę 1.000.000,00 zł, jeżeli Emitent nie wprowadzi akcji Travelpanet.pl S.A. do 
obrotu publicznego w ciągu 12 miesięcy od daty zbycia akcji. Dodatkowym ryzykiem zmniejszającym cenę sprzedaży akcji Travelplanet.pl S.A. 
lub powodującym obowiązek Emitenta do dodatkowej sprzedaży akcji Travelplanet.pl S.A. jest zrealizowanie w 2004 roku przez Travelplanet.pl 
obrotów niższych niż 15.365.000,00 zł. Emitent ma prawo wyboru między zapłatą kary umownej lub dokonaniem dodatkowej sprzedaży akcji 
(opcja sprzedaży) w cenie po 1,00 za akcję. Nie jest możliwe wskazanie kwoty kary umownej ani ilości akcji, gdyż wyliczenia oparte są na 
wzorze uzależnionym od danych, które będą znane dopiero w dacie wymagalności kary (opcji sprzedaży).
MCI Management S.A. nie posiada innych zobowiązań warunkowych, pozabilansowych, nie udzielała gwarancji i poręczeń.

W dniu  4  grudnia  2001  r.  Travelplanet.pl  SA złożyło  do  dyspozycji  kontrahenta  (biura  podróży)  rekta-weksel  in  blanco,  który  stanowi 
zabezpieczenie  zobowiązań  Spółki  wobec  tego  kontrahenta  wynikających  z podpisanej  w  tym samym dniu  umowy  agencyjnej.  Na  dzień 
30.06.2004 r. zobowiązania są na bieżąco regulowane i nie istnieje zagrożenie wykorzystania weksla.
W dniu 13 lutego 2004 r. Spółka, w celu zabezpieczenia pożyczki w wysokości 95.000 zł, otrzymanej od MCI Management SA, przeniosła na 
rzecz MCI własność 30 Kuponów Travelplanet.pl S.A. na okaziciela, o wartości 5.000 zł  (pięć tysięcy złotych) każdy, będących środkiem 
płatniczym za usługi turystyczne sprzedawane przez Travelplanet. MCI nabywa prawo do wykorzystania kuponów w przypadku niespłacenia 
pożyczki w terminie do 31 sierpnia 2004 r.
Travelplanet.pl S.A. udzieliła dwóch pożyczek krótkoterminowych członkom Zarządu.
Travelplanet.pl S.A. nie posiada innych zobowiązań warunkowych, pozabilansowych, nie udzielała gwarancji i poręczeń.

13. Inne  informacje,  które  zdaniem  Grupy  Kapitałowej  MCI  Management  S.A.  są  istotne  dla  oceny  jego  sytuacji  kadrowej, 
majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian

Sytuacja finansowa Grupy Kapitałowej jest stabilna, posiada ona ok. 8,4 mln zł w gotówce oraz 18,7 mln zł w należnościach krótkoterminowych 
przy zobowiązaniach krótkoterminowych i rezerwach na poziomie 21,8 mln zł.
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9.3 Wartość indywidualnych wynagrodzeń i nagród brutto osób zarządzających i nadzorujących w MCI Management S.A. w okresie 
1.1.2003 r. – 30.06 2004 r.

Imię i nazwisko 2003 r. I połowa 2004 r.
Zarząd

Tomasz Czechowicz
Czechowicz Ventures sp. z o.o.

12 000 zł
346 000 zł

12 000 zł
559 500 zł

Prokurent
Tomasz Czuczos
TCC sp. z o.o.

108 000 zł
0 zł

0 zł
69 500 zł

Rada Nadzorcza
Waldemar Sielski 200 zł 2 200 zł

Hubert Janiszewski 0 zł 1 000 zł

Mariusz Kunda 2 300 zł 2 200 zł

Roman Matkiwsky 0 zł 0 zł

Krzysztof Samotij 0 zł 0 zł
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X ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK I – WYCIĄG Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

CODo WR/07.05/22/2004    Operator: KOPYSTIAŃSKI PAWEŁ                    Strona 1 z 7

ODDZIAŁ CENTRALNEJ INFORMACJI
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
ul. Grabiszyńska 269
Wrocław

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
Stan na dzień 08.06.2004 godz. 12:33:21

Numer KRS: 0000004542
ODPIS AKTUALNY

Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW

Data  rejestracji  w Krajowym Rejestrze 

Sądowym

28.03.2001

Ostatni 

wpis

Numer wpisu 14 Data dokonania wpisu 23.04.2004
Sygnatura akt WA.VI NS-REJ.KRS/6543/04/430
Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ 

GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 – Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnej SPÓŁKA AKCYJNA
2. Numer REGON 932038308
3. Firma, pod którą spółka działa MCI MANAGEMENT SPÓŁKA AKCYJNA
4. Dane o wcześniejszej rejestracji RHB  8752  SĄD  REJONOWY  DLA  WROCŁAWIA-FABRYCZNA,  VI  WYDIZAŁ 

GOSPODARCZY REJESTROWY
5.  Czy  przedsiębiorca  prowadzi 
działalność  gospodarczą  z  innymi 
podmiotami na podstawie umowy spółki 
cywilnej?

NIE

Rubryka 2 – Siedziba i adres podmiotu
1. Siedziba Kraj POLSKA, woj. DOLNOŚLĄSKIE, powiat M.WROCŁAW, gmina M.WROCŁAW, miejsc. 

Wrocław
2. Adres ul. ŚW.MIKOŁAJA, nr 7, lok. ---, kod 50-125, poczta WROCŁAW

Rubryka 3 – Oddziały

Brak wpisów

Rubryka 4 – Informacje o statucie
1.  Informacja  o  sporządzeniu  lub 
zmianie statutu

1 AKT ZAWIĄZANIA SPÓŁKI – 16.07.1999 R. W KANCELARII NOTARIALNEJ WE 
WROCŁAWIU PRZY PLACU SOLNYM 13 PRZED NOTARIUSZEM ROMUALDEM 
BORZEMSKIM, REP A 4099/00
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1

UCHWAŁĄ WZA Z 30.08.2000 R. (AKT NOT. REP. 4405/1999) ZMIENIONO STATUT W PARAGRAFIE: 7 UST. 1; UCHWALĄ WZA 
Z 18.01.2000 (AKTNOT. REP. 215/2000) ZMIENIONO STATUT PARAGRAFIE: 7 UST.1; UCHWAŁĄ WZA Z 07.04.2000 (AKT NOT. 
REP. 3794/2000) ZMIENIONO STATUT W PARAGRAFIE 7 UST. 1, PARAGRAF 7 UST.7, PARAGRAF 7,
UST.12, PARAGRAF 9 UST. 1 I 2, PARAGRAF 15 UST. 2 PKT. H), PARAGRAF 21 UST.3, PARAGRAF 22 LIT.I); UCHWAŁĄ WZA Z 
11.08.2000 (AKT NOT. REP.7264/2000) ZMIENIONO STATUT W PARAGRAFIE 14, PARAGRAFIE 18 UST. 1 I 2, PARAGRAFIE 22 
LIT.K). UCHWAŁĄ WZA Z 28.12.2000. (AKT NOT. REP. 9771/2000) ZMIENIONO STATUT W PARAGRAFIE 7 UST.1;

2

UCHWAŁĄ 7 ZWZ Z 14.05.2001 R. (AKT NOT. REP 4325/2001) ZMIENIONO STATUT W PARAGRAFIE 4 USTĘP.1, UCHWAŁA 
NR 8 Z 14.05.2001 R (AKT NOT. REP 4325/2001) ZMIENIONO STATUT W PARAGRAFIE 7 USTĘP 9, PARAGRAFIE 14 USTĘP 10 I 
11, PARAGRAFIE 18 USTĘP 3 I 4, PARAGRAFIE 21 PO USTĘPIE 3 DODANO USTĘP 4, W PARAGRAFIE 22 PKT A) I E) 
OTRZYMAŁY NOWE BRZMIENIE, PARAGRAFIE 23, PARAGRAFIE 24 USTĘP 1, ZMIANA W TREŚCI WYRAŻEŃ: „KAPITAŁ 
AKCYJNY” NA „KAPITAŁ ZAKŁADOWY”, „WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY” NA „WALNE ZGROMADZENIE”, 
„KODEKS HANDLOWY” NA „KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH” UCHWAŁĄ 9 Z 14.05.2001 R. ZWZ (AKT NOT REP 
4325/2001) USTALONO TEKST JEDNOLITY STATUT SPÓŁKI.
KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY PLACU SOLNYM 13, PRZED NOTARUSZEM ROMUALDEM 
BORZEMSKIM REP 4325/2001

3

23.10.2001R, AKT NOTATIALNY REP.A NR. 9289/2001 R NOTARIUSZ HELENA SZYMCZYK-GRABIŃSKA Z KANCELARII 
NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PRZY PLACU SOLNYM 13 WE WROCŁAWIU. UCHWAŁĄ NR 01 ZMIENIONO PAR.7 UST.7 
STATUTU SPÓŁKI, UCHWAŁĄ NR 02 ZMIENIONO PAR.11 UST.2 STATUTU SPÓŁKI, UCHWAŁĄ NR 03 ZMIENIONO PAR. 14 
UST. 1,2,3 STATUTU SPÓŁKI, UCHWAŁĄ NR 04 ZMIENIONO PAR.15 UST.2 STATUTU SPÓŁKI, UCHWAŁĄ NR 95 ZMIENIONO 
PAR.18 UST.2 STATUTU SPÓŁKI, UCHWAŁĄ NR 06 USTALONO TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI.

4

18.02.2002, REP. A NR 832/2002, NOTARIUSZ HELENA SZYMCZYK – GRABIŃSKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE 
WROCŁAWIU PRZY PLACU SOLNYM 13 ZMIENIONO PAR. 7 STATUTU SPÓŁKI – UCHWAŁA NR 01/02/2002, ZMIENIONO 
PAR. 15 UST.2 STATUTU SPÓŁKI – UCHWAŁA NR 02/02/2002, USTALONO TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI – UCHWAŁA 
NR 03/02/2002

5

18.02.2002R REP.A NR 832/2002 NOTARIUSZ HELENA SZYMCZYK-GRABIŃSKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE 
WROCŁAWIU PRZY PLACU SOLNYM 13. 
ZMIENIONO PAR.7 – UCHWŁA NR 01/02/2002
ZMIENIONO PAR. 15 UST.2 – UCHWAŁA NR 02/02/2002
USTALONO TEKST JEDNOLITY STATUTU – UCHWAŁA NR 03/02/2002

6 AKT NOTARIALNY Z DNIA 10 CZERWCA 2003, REP. A NR 3545/2003, NOT. HELENA SZYMCZYK-GRABIŃSKĄ Z 
KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PL.SOLNY 13 ZMIENIONE ZOSTAŁY PAR.7, 14, 15, 18, 22 STATUTUT SPÓŁKI

7

AKT NOTARIALNY Z DNIA 7 KWIETNIA 2004 R. REP. A NR 1037/2004 SPORZĄDZONY PRZEZ NOT. HELENĘ SZYMCZYK-
GRABIŃSKĄ Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PRZY PL. SOLNYM 13
ZMIENIONO NASTĘPUJĄCE PARAGRAFY STATUTU SPÓŁKI:
§ 14 UST.1, § 14 UST.11., § 15 UST.2, § 18 UST.2

8
AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY 17 MAJA 2004,REP.A NR 1612/2004 PRZED NOTARIUSZEM HELENĄ SZYMCZYK-
GRABIŃSKĄ Z KANCELARII NOTARIALNEJ PRZY PL.SOLNYM 13 WE WROCŁAWIU. ZMIENIONO PAR.7 UST.1 STATUTU 
SPÓŁKI

Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółka NIEOZNACZONY
2. Oznaczenie pisma innego niż Monitor 
Sądowy i gospodarczy, przeznaczonego do 
ogłoszeń spółki

---------

3. Wspólnik może mieć: ******
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste 
określonym akcjonariuszom lub tytuły 
uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki 
nie wynikających z akcji?

NIE

5. Czy obligatariusze mają prawo do udziału w 
zysku? NIE
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Rubryka 6 – Sposób powstania spółki
Brak wpisów

Rubryka 7 – Dane jedynego akcjonariusza
Brak wpisów

Rubryka 8 – Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego 37 800 000,00 ZŁ
2. Wysokość kapitału docelowego 12 200 000,00 ZŁ
3. Liczba akcji wszystkich emisji 37800000
4. Wartość nominalna akcji 1,00 ZŁ
5. Kwotowe określenie części kapitału 
wpłaconego _____

Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu

1. Określenie 
wartości akcji 
objętych za aport

1
19 500 000, 00 ZŁ

Rubryka 9 – Emisja akcji
1 1. Nazwa serii akcji A

2. Liczba akcji w danej serii 100000
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba 
akcji  uprzywilejowanych lub 
informacja, że akcje nie są 
uprzywilejowane

------

2 1. Nazwa serii akcji B
2. Liczba akcji w danej serii 19500000
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba 
akcji uprzywilejowanych lub informacja, 
że akcje nie są uprzywilejowane

---------

3 1. Nazwa serii akcji C
2. Liczba akcji w danej serii 12500000
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba 
akcji uprzywilejowanych lub informacja, 
że akcje nie są uprzywilejowane

-----------

4 1. Nazwa serii akcji D
2. Liczba akcji w danej serii 500000
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba 
akcji uprzywilejowanych lub informacja, 
że akcje nie są uprzywilejowane

----------
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5 1. Nazwa serii akcji E
2. Liczba akcji w danej serii 5200000
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba 
akcji uprzywilejowanych lub informacja, 
że akcje nie są uprzywilejowane

----------

Rubryka 10 – Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
1. Data podjęcia uchwały o emisji obligacji 
zamiennych i akcji wydawanych za te obligacje 17.05.2004

Dział 2

Rubryka 1 – Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu ZARZĄD
2. Sposób reprezentacji podmiotu DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA 

W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST 
WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU 
ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z 
PROKURENTEM.

Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. Nazwisko / Nazwa lub firma CZECHOWICZ

2. Imiona TOMASZ JANUSZ
3. Numer PESEL / REGON 70062302710
4. Numer KRS ****
5. Funkcja w organie reprezentującym PREZES ZARZĄDU
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w 
czynnościach?

NIE

7. Data do jakiej została zawieszona --------------

Rubryka 2 – Organ nadzoru
1 Nazwa organu RADA NADZORCZA

Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. Nazwisko KUNDA

2. Imiona MARIUSZ
3. Numer PESEL 61061604293

2 1. Nazwisko SIELSKI
2. Imiona WALDEMAR
3. Numer PESEL 60041802296
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3 1. Nazwisko JAJUGA
2. Imiona KRZYSZTOF
3. Numer PESEL 56041103277

4 1. Nazwisko JANISZEWSKI
2. Imiona HUBERT ANDRZEJ
3. Numer PESEL 44051702276

5 1. Nazwisko MATKIWSKY
2. Imiona ROMAN STANISŁAW
3. Numer PESEL

Rubryka 3 - Prokurenci
1 1. Nazwisko CZUCZOS

2. Imiona TOMASZ JULIO
3. Numer PESEL 75040300171
4. Rodzaj prokury SAMOISTNA

Dział 3

Rubryka 1 – Przedmiot działalności

1.Przedmiot działalności 
przedsiębiorcy

1 65 23 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE 
SKLASYFIKOWANE

2 74 15 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGIAMI

3 67 13 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE 
SKLASYFIKOWANA

4 74 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DDZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I 
ZARZĄDZANIA

Rubryka 2 – Wzmianki o złożonych dokumentach

Rodzaj dokumentu Nr kolejny 
w polu Data złożenia Za okres od do

1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego

1 16.07.2002 1.01.2001-31.12.2001

2 13.06.2003 1STYCZEŃ 2002 R. DO 31 
GRUDZIEŃ 2002 

3 21.05.2004

01.01.2003 R.-31.12.2003r. 
WŁASNEGO I 
SKONSOLIDOWANEGO 
GRUPY KAPITALOWEJ

2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta

1 ***** 1.01.2001 R. – 31.12.2001 R.

2 ***** 1 STYCZEŃ 2002 DO 31 
GRUDZIEŃ 2002

3 ***** 01.01.2003R. – 31.12.2003R.

3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu 
sprawozdania finansowego

1 ***** 1.01.2001 R. – 31.12.2001 R.

2 ***** 1 STYCZEŃ 2002 DO 31 
GRUDZIEŃ 2002 R.

3 ***** 01.01.2003R. – 31.12.2003R.

4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania działalności podmiotu

1 ***** 1.01.2001-31.12.2001 R.

2 ***** 1 STYCZEŃ 2002 DO 31 
GRUDZIEŃ 2002

3 ***** 01.01.2003R. – 31.12.2003R.
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Rubryka 3  – Informacje o posiadanych akcjach i udziałach spółki
Brak wpisów 

Rubryka 4  – przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów 

Dział 4

Rubryka 1 – Zaległości
Brak wpisów 

Rubryka 2 – Wierzytelności
Brak wpisów

Rubryka 4 – Umorzenie prowadzonej przeciwko przedsiębiorcy egzekucji
Brak wpisów 

Dział 5

Rubryka 1 – Kurator
Brak wpisów 

Dział 6

Rubryka 1 – Likwidacja
Brak wpisów 

Rubryka 2 – Informacje rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów 

Rubryka 3 – Zarząd komisaryczny
Brak wpisów 

Rubryka 4 – Informacje o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów 

Rubryka 5 – Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów 

Rubryka 6 – Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów 

Rubryka 7 – Informacja o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów 

Wrocław, 07.05.2004 godz: 09:56:15

        Podpis

Kopystiański Paweł
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ZAŁĄCZNIK II – UCHWAŁA WŁAŚCIWEGO ORGANU STANOWIĄCEGO EMITENTA O EMISJI PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH I WPROWADZENIU ICH DO PUBLICZNEGO OBROTU

Uchwała została spisana w postaci Aktu notarialnego repertorium A Nr 1612/2004 przez notariusza Helenę Szymczyk Grabińską w Kancelarii  
Notarialnej we Wrocławiu.. 

UCHWAŁA Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management  S.A.  z  dnia  17.05.2004 roku w sprawie emisji  obligacji  zamiennych serii  A oraz 
warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. 

Na podstawie art. 393 pkt 5 i art. 448 kodeksu spółek handlowych, art. 20 i 23 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach oraz § 22 pkt. 
e) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie  uchwala co następuje:

I. Emisja Obligacji z prawem  zamiany na akcje

§ 1

Spółka wyemituje nie więcej niż 5.000 (pięć tysięcy) Obligacji serii A o wartości nominalnej 6.000,00 zł (sześć tysięcy złotych) każda. Obligacje  
serii A będą obligacjami na okaziciela uprawniającymi do objęcia emitowanych przez Spółkę akcji serii F. 

§ 2

Łączna wartość nominalna Obligacji serii A wynosi nie więcej niż 30.000.000,00 zł (trzydzieści milionów złotych).

§ 3

1. Zarząd Spółki w drodze uchwały, podjętej przed rozpoczęciem subskrypcji obligacji, określi liczbę emitowanych Obligacji serii A, termin 
ostatecznego wykupu Obligacji przez Spółkę, zwany dalej Dniem Wykupu, z tym że Dzień Wykupu nie może być ustalony w okresie 
późniejszym niż sześćdziesiąt miesięcy od daty emisji Obligacji określonej zgodnie z § 7 poniżej.

2. Zarząd Spółki, w drodze uchwały, podjętej przez rozpoczęciem subskrypcji Obligacji określi także wszystkie inne warunki emisji Obligacji 
nie określone w niniejszej uchwale. W związku z powyższym upoważnia się Zarząd Spółki do określenia pozostałych warunków i terminów 
emisji Obligacji oraz emisji Akcji serii F, nie zawartych w niniejszej Uchwale, a także do dokonania przydziału Obligacji, przy czym Zarząd 
Spółki na zasadach określonych w warunkach emisji, może przydzielić Obligacje w liczbie mniejszej niż określona w niniejszym paragrafie 
albo w ogóle odstąpić od emisji  Obligacji,  jak również upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania innych czynności niezbędnych do 
przeprowadzenia emisji Obligacji oraz zapewnienia realizacji praw z Obligacji. 

3. Cena emisyjna Obligacji zostanie ustalona przez Zarząd Spółki w drodze uchwały, podjętej przed rozpoczęciem subskrypcji Obligacji, z 
tym, że cena ta nie może być niższa od wartości nominalnej Obligacji.

4. Obligacje  będą  oprocentowane.  Zarząd  Spółki  w  uchwale,  podjętej  przed  rozpoczęciem  subskrypcji  Obligacji,  określi  zasady 
oprocentowania Obligacji, poprzez wskazanie, czy będzie to oprocentowanie stałe czy zmienne, określenie stopy procentowej i ustalenie 
okresów odsetkowych oraz terminów wypłat odsetek.

§ 4

Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu. 
§ 5

Obligacje będą niezabezpieczone w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach. 

§ 6
Obligacje zostaną zaoferowane w drodze publicznej subskrypcji, zgodnie z art. 9 pkt. 1 Ustawy o obligacjach.

§ 7
Za dzień emisji Obligacji uznaje się dzień przydziału Obligacji. 

§ 8
Zarząd Spółki może w uchwale, podjętej przed rozpoczęciem subskrypcji Obligacji, przewidzieć możliwość wcześniejszego wykupu Obligacji i 
określić  przypadki,  w których Spółka będzie zobowiązana lub uprawniona do wcześniejszego wykupu Obligacji  oraz  określić świadczenie 
pieniężne związane z wcześniejszym wykupem Obligacji lub sposób wyliczenia takiego świadczenia

§ 9

Wykup Obligacji nastąpi poprzez zapłatę kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej Obligacji. Kwota wykupu może być podwyższona 
o premię w wysokości ustalonej przez Zarząd Spółki w drodze uchwały podjętej przed rozpoczęciem subskrypcji Obligacji.

§ 10

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu wprowadzenia Obligacji do publicznego obrotu papierami 
wartościowymi oraz do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie lub na CeTO SA, jak również do zawarcia umów o 
subemisję inwestycyjną lub usługową.

§ 11

Wyłącza się prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do Obligacji, z przyczyn podanych w opinii Zarządu Spółki. Opinia 
Zarządu  Spółki  uzasadniająca  powody wyłączenia  prawa poboru  sporządzona  zgodnie  z  art.  433  §  2  w zw.  z  433  §  6  Kodeksu  spółek 
handlowych stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. Walne Zgromadzenie, podzielając stanowisko Zarządu w sprawie niniejszej Uchwały, 
postanowiło przyjąć tekst przedstawionej opinii Zarządu jako jej uzasadnienie wymagane przepisami Kodeksu spółek handlowych.
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II. Zamiana Obligacji na akcje serii F

§12

Obligatariuszom przysługuje prawo do objęcia, w zamian za posiadane Obligacje, Akcji zwykłych na okaziciela serii F Spółki,  o wartości 
nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.

§ 13

Cena zamiany Akcji wydawanych w zamian za Obligacje wynosi 6,00 zł (sześć złotych) co oznacza, że Obligatariusz będzie uprawniony do 
objęcia w zamian za jedną Obligację serii A 1000 (jednego tysiąca) akcji serii F. 

§ 14

Prawo do  zamiany  Obligacji  na  Akcje  serii  F  może zostać  zrealizowane  w sposób  określony  w Ustawie  o  obligacjach  poprzez  złożenie 
pisemnego oświadczenia o zamianie Obligacji na Akcje, w terminach określonych w § 22 niniejszej uchwały.

§ 15

W następstwie zamiany Obligacji na Akcje serii F kapitał zakładowy Spółki zostanie podwyższony o kwotę nie większą niż 5.000.000,00 złotych 
(pięć milionów złotych). 

§ 16

W przypadku, jeżeli po wydaniu Obligacji a przed Dniem Wykupu i przed zamianą wszystkich Obligacji na Akcje zmianie uległaby wartość 
nominalna akcji  Spółki,  przeliczenie  Obligacji  na  Akcje  Spółki,  dokonane zostanie  w ten sposób,  że  cena zamiany jednej  Akcji,  zostanie 
uprzednio przemnożona przez iloraz liczby akcji wyemitowanych przez Spółkę przed zmianą wartości nominalnej i liczby akcji wyemitowanych 
przez  Spółkę  po  zmianie  wartości  nominalnej  (do  obliczenia  liczby  akcji  wyemitowanych  nie  bierze  się  akcji  serii  F).  Liczba  Akcji 
przypadających do objęcia na jedną Obligację w przypadku, o którym mowa w zdaniu pierwszym równa będzie liczbie stanowiącej zaokrąglony 
w dół do najbliższej liczby całkowitej ilorazu wartości nominalnej Obligacji oraz wartości ustalonej w zdaniu pierwszym.

III. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego i wyłączenie prawa poboru.

§ 17

W celu przyznania posiadaczom Obligacji prawa do objęcia Akcji serii F, podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie 
większą niż 5.000.000,00 złotych (pięć milionów złotych). 

§18

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w § 17, dokona się poprzez emisję nie więcej niż 5.000.000 (pięć milionów) 
Akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda i łącznej wartości nominalnej 5.000.000,00 złotych (pięć 
milionów złotych). 

§ 19

Uprawnionymi do objęcia Akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki będą Obligatariusze. 

§ 20

Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji staje się skuteczne, o ile posiadacze Obligacji wykonają przysługujące im prawo do 
zamiany Obligacji na Akcje, na warunkach określonych w niniejszej Uchwale, Ustawie o obligacjach oraz warunkach emisji Obligacji. 

§21
Cena emisyjna jednej Akcji będzie równa cenie zamiany ustalonej zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej Uchwale.

§ 22
Obligatariusze mogą wykonywać prawo do objęcia Akcji:  5 stycznia, 5 kwietnia albo 5 października każdego roku lub w pierwszym dniu 
roboczym następującym po wybranym dniu pod warunkiem, że termin ten przypada co najmniej na dzień przed Dniem Wykupu. 

§ 23
Akcje uczestniczyć będą w dywidendzie na następujących warunkach:
1. W przypadku jeżeli Akcje zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych najdalej w dniu poprzedzającym dzień dywidendy w 

rozumieniu kodeksu spółek handlowych - Akcje uczestniczą w zysku za poprzedni rok obrotowy to jest  od pierwszego stycznia roku 
obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok w którym doszło do ich zapisania na rachunku papierów wartościowych.

2. W przypadku jeżeli akcje zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych w dniu dywidendy lub po nim - Akcje uczestniczą w 
zysku począwszy od pierwszego stycznia roku obrotowego, w którym zostały zapisane na rachunku papierów wartościowych. 

§ 24
Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu wprowadzenia Akcji do publicznego obrotu 
papierami wartościowymi oraz do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie lub na CeTO SA. 
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§ 25
Wyłącza się prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do Akcji,  z przyczyn podanych w opinii  Zarządu Spółki.  Opinia 
Zarządu Spółki uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru sporządzona zgodnie z art.  433 § 2 Kodeksu spółek handlowych stanowi 
załącznik do niniejszej Uchwały. Walne Zgromadzenie, podzielając stanowisko Zarządu w sprawie niniejszej uchwały, postanowiło przyjąć tekst 
przedstawionej opinii Zarządu jako jej uzasadnienie wymagane przepisami Kodeksu spółek handlowych.

§ 26
1. W przypadku przekształcenia, likwidacji Spółki lub trwałego zaprzestania notowań akcji Spółki na GPW SA w Warszawie lub na CeTO SA 

przed dniem wykupu Obligacji, wszystkie Obligacje podlegają wcześniejszemu wykupowi poprzez zapłatę kwoty pieniężnej w wysokości 
wartości nominalnej Obligacji. 

2. W przypadku określonym w ust. 1, prawo do objęcia akcji serii F wygasa z dniem przekształcenia, otwarcia likwidacji Spółki lub z dniem 
zaprzestania notowania akcji Spółki na GPW SA w Warszawie lub na CeTO SA. 
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Uchwała Zarządu Nr 01/05/2003
Spółki Mci Management S.A.

Z Dnia 26 Maja 2004 R., Zmieniona Uchwałą Nr 03/06/2004 z dnia 29 Czerwca 2004 R.

Działając na podstawie i w wykonaniu upoważnień, wynikających z § 3,  § 10, § 22 i § 24 Uchwały Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Akcjonariuszy  Spółki  z  dnia  17  maja  2004  r.  w  sprawie  emisji  obligacji  zamiennych  serii  A oraz  warunkowego  podwyższenia  kapitału 
zakładowego w drodze emisji akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy (zwanej dalej „Uchwałą WZA”) Zarząd 
Spółki ustala, co następuje:

§ 1.

Ustala się, że w ramach jednego procesu emisyjnego – objętego jedną propozycją nabycia Obligacji serii A, na podstawie § 1 Uchwały WZA,  
wyemitowanych zostanie nie więcej niż 5000 (pięć tysięcy) Obligacji o wartości nominalnej po 6000,00 (sześć tysięcy) złotych każda, z tym że 
Zarząd Spółki, zgodnie z § 3 ustęp 1 Uchwały WZA będzie uprawniony do przydzielenia mniejszej liczby Obligacji.

§ 2.

Ustala się, że Obligacje zostaną przydzielone Obligatariuszom, którzy złożyli prawidłowe zapisy na Obligacje, najpóźniej w siódmym dniu 
roboczym od Dnia Zamknięcia Publicznej Subskrypcji Obligacji ustalonego w § 15 poniżej (Dzień Przydziału).

§ 3.

1. Ustala się, że ostateczny wykup Obligacji w stosunku, do których nie złożone zostanie oświadczenie o zamianie, nastąpi w dniu 20 lipca 
2009 roku (Dzień Wykupu), to jest nie później niż sześćdziesiąt miesięcy od Dnia Przydziału Obligacji, określonego w § 2 powyżej.

2. Wykup Obligacji nastąpi poprzez zapłatę kwoty pieniężnej równej wartości nominalnej Obligacji i Premii w kwocie, stanowiącej iloczyn 
wartości nominalnej Obligacji i 10% (dziesięć procent). Obligatariusz otrzyma również odsetki za ostatni pełny okres odsetkowy.

§ 4.

1. Ustala  się,  że  Obligacje  będą  oprocentowane  w  skali  roku  według  zmiennej  stopy  procentowej  WIBO6M  +  Premia.  Wartość 
oprocentowania liczona będzie od wartości nominalnej Obligacji. Premia zostanie określona przez Zarząd w odrębnej uchwale w dniu 
następnym po zakończeniu procesu book building, o którym mowa w § 14 niniejszej Uchwały.     

2. Okres odsetkowy wynosić będzie 6(sześć) miesięcy, z tym że pierwszy okres odsetkowy może być krótszy niż 6 miesięcy, gdyż będzie 
liczony od Dnia Przydziału Obligacji do dnia 20 stycznia 2005 roku. Odsetki będą płatne w następujących terminach: 

ROK OKRES ODSETKOWY DATA PŁATNOŚCI ODSETEK
I I 20 stycznia 2005

II 20 lipca 2005
II III 20 stycznia 2006

IV 20 lipca 2006
III V 20 stycznia 2007

VI 20 lipca 2007
IV VII 20 stycznia 2008

VIII 20 lipca 2008
V IX 20 stycznia 2009

X 20 lipca 2009

3. Jeżeli data płatności odsetek, należnych od Obligacji, przypada w dniu wolnym od pracy (tj. sobota, niedziela lub inny dzień ustawowo 
wolny od pracy,  a  także w dniu,  w którym banki  w Polsce nie  świadczą usług dla  klientów),  odsetki  będą zapłacone w następnym,  
pierwszym dniu roboczym.

§ 5.

1. Naliczanie odsetek następuje na podstawie  iloczynu ilości dni w danym okresie odsetkowym, przy uwzględnieniu 365 dni w okresie 
rocznym, oraz stawki WIBOR6M + Premia, ustalonej na pierwszy dzień danego okresu odsetkowego.

2. W przypadku, gdy w pierwszym dniu ustalenia praw do odsetek, nie jest ustalana stawka WIBOR6M, odsetki oblicza się na podstawie 
stawki WIBOR6M, obowiązującej w ostatnim dniu roboczym, poprzedzającym pierwszy dzień danego okresu odsetkowego.

3. W przypadku zamiany Obligacji na akcje serii F, przypadającej przed dniem ustalenia praw do odsetek, odsetki naliczane będą na dzień 
zamiany Obligacji na akcje i są iloczynem ilości dni w tym okresie oraz stawki WIBOR6M + Premia.

 § 6.

1. Osobami uprawnionymi do otrzymania odsetek za pełne okresy odsetkowe, są osoby będące właścicielami Obligacji w dniu ustalenia praw 
do odsetek w poszczególnych okresach odsetkowych.

2. Ustala się, że dla poszczególnych okresów odsetkowych dzień ustalenia praw do odsetek przypada na dzień:
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ROK OKRES ODSETKOWY DZIEŃ USTALENIA PRAW DO ODSETEK
I I 4 stycznia 2005

II 4 lipca 2005
II III 4 stycznia 2006

IV 4 lipca 2006
III V 4 stycznia 2007

VI 4 lipca 2007
IV VII 4 stycznia 2008

VIII 4 lipca 2008
V IX 4 stycznia 2009

X 4 lipca 2009

3. Osobami uprawnionymi do otrzymania odsetek za niepełne okresy odsetkowe są osoby, które złożyły oświadczenie o zamianie Obligacji na 
akcje serii F, będące właścicielami Obligacji w dniu złożenia tego oświadczenia.

§ 7.

1. Osobami uprawnionymi do otrzymania kwoty stanowiącej równowartość nominału Obligacji są osoby, będące właścicielami Obligacji w 
dniu ustalenia praw do odsetek w ostatnim okresie odsetkowym, tj. w dniu 04 lipca 2009 roku.

2. Osobami uprawnionymi do otrzymania Premii z tytułu wykupu Obligacji przez Emitenta są osoby będące właścicielami Obligacji w dniu 
ustalenia praw do odsetek w ostatnim okresie odsetkowym, tj. w dniu 04 lipca 2009 roku.

§ 8.

Wypłata świadczeń pieniężnych z Obligacji nastąpi za pośrednictwem KDPW oraz domów maklerskich prowadzących rachunki, na których 
zapisane są Obligacje.

§ 9.

W razie podjęcia uchwały bądź prawomocnego postanowienia sądu o likwidacji Spółki Obligacje podlegają natychmiastowemu wykupowi, 
chociażby termin ich wykupu jeszcze nie nastąpił.

§ 10.

1. Prawo zamiany Obligacji na akcje serii F będzie dokonywane na podstawie pisemnych oświadczeń Obligatariuszy.

2. Obligatariusze będą mogli składać oświadczenia o zamianie Obligacji na akcje serii F w dniach wskazanych w ustępie 3 poniżej lub w 
pierwszym dniu roboczym, następującym po dniu wskazanym w ust. 3 poniżej, jeżeli dzień wskazany to sobota, niedziela lub inny dzień 
ustawowo wolny od pracy, a także dzień, w którym banki w Polsce nie świadczą usług dla klientów), z tym że zawsze termin ten musi 
przypadać, co najmniej na jeden dzień przed Dniem Wykupu, ustalonym w § 3 niniejszej Uchwały.

3. Ustala się, w poszczególnych latach, następujące dni, w których Obligatariusze mogą składać oświadczenia o zamianie Obligacji na akcje 
serii F:
a) w 2005 roku: 05 stycznia, 05 kwietnia i 05 października;
b) w 2006 roku: 05 stycznia, 05 kwietnia i 05 października;
c) w 2007 roku: 05 stycznia, 05 kwietnia i 05 października;
d) w 2008 roku: 05 stycznia, 05 kwietnia i 05 października;
e) w 2009 roku: 05 stycznia, 05 kwietnia.

§ 11.

Ustala się, że cena emisyjna Obligacji równa jest wartości nominalnej Obligacji.

§ 12.

1. Wpłat na Obligacje dokonuje się w złotych polskich. Wpłata na Obligacje, musi być uiszczona w pełnej wysokości najpóźniej wraz z 
dokonaniem zapisu na Obligacje.

2. Przez wpłatę w pełnej wysokości rozumie się kwotę równą iloczynowi liczby Obligacji objętych zapisem i ceny emisyjnej Obligacji.
3. Przewidziane zostają następujące formy dokonywania wpłat na Obligacje: 

a) gotówką na rachunek bankowy biura maklerskiego przyjmującego zapis, z adnotacją „wpłata na Obligacje Zamienne na Akcje serii „F” 
MCI Management S.A.” wraz z podaniem nazwy (lub imienia i nazwiska) Inwestora 

b) gotówką do kasy punktu przyjmującego zapis, jeżeli dopuszcza on wpłaty gotówkowe,
c) przelewem lub przekazem telegraficznym z adnotacją „wpłata na Obligacje Zamienne na Akcje serii „F” MCI Management S.A.” wraz 

z podaniem nazwy (lub imienia i nazwiska) Inwestora, na rachunek biura przyjmującego zapis; w przypadku dokonania wpłaty w 
formie  przelewu lub przekazu  telegraficznego  wpłata  w pełnej  wysokości  musi  wpłynąć na rachunek  biura  przyjmującego zapis 
najpóźniej w dniu zakończenia przyjmowania zapisów na Obligacje;

d) czekiem potwierdzonym;
e) łącznie wyżej wymienionymi formami płatności.
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4. Wpłaty na Obligacje nie podlegają oprocentowaniu.

§ 13.

Ustala się, że wszelkie ogłoszenia, zawiadomienia lub wezwania wymagane przepisami prawa w związku z emisją i subskrypcją Obligacji, 
wykupem Obligacji lub zamianą Obligacji będą publikowane przez Spółkę w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim, to jest w  Gazecie Giełdy 
„Parkiet”, a w przypadku gdy wynika to z przepisów prawa także w dzienniku regionalnym „Gazeta Wrocławska”. 

§14

Ustala  się,  że  przed  rozpoczęciem  Publicznej  Subskrypcji  Obligacji  zostaną  przeprowadzone  działania  marketingowe  zwane  procesem 
budowania „książki popytu” (book building). Procedura book building zostanie przeprowadzona w dniach od 8 września 2004 roku do 10 
września 2004 roku przez dom maklerski IDM S.A. 

§15

Ustala się, że Publiczna Subskrypcja Obligacji odbywać się będzie od dnia 14 września 2004 roku (Dzień Otwarcia Publicznej Subskrypcji) do 
dnia 16 września 2004 roku (Dzień Zamknięcia Publicznej Subskrypcji) i w tym samym terminie będą przyjmowane zapisy na Obligacje.

§ 16.

Zarząd  Spółki  ma  prawo zmiany terminów określonych w §§ 14  i  15  powyżej,  w szczególności  w zakresie  przesunięcia  lub wydłużenia 
terminów book building, okresu przyjmowania zapisów na Obligacje oraz terminów Publicznej Subskrypcji, z tym że termin do przyjmowania 
zapisów na Obligacje nie może być dłuższy niż trzy miesiące od Dnia Otwarcia Publicznej Subskrypcji. W przypadku podjęcia takiej decyzji 
Zarząd Spółki poda stosowną informację do wiadomości publicznej przez zamieszczenie ogłoszenia w dzienniku, o którym mowa w § 13 
powyżej.

§ 17. 

1. Przydział  Obligacji  nastąpi w oparciu o przyjęte  prawidłowe zapisy,  z  tym że w pierwszej kolejności  Obligacje  zostaną przydzielone 
inwestorom, którzy zostali zaproszeni do złożenia zapisu na Obligacje. 

2. Jeżeli po dokonaniu przydziału Obligacji inwestorom, do których zostało skierowane zaproszenie, pozostaną Obligacje nie przydzielone, 
Zarząd  dokona  przydziału  tych  Obligacji  inwestorom,  którzy  założyli  zapis  na  Obligacje  bez  zaproszenia.  Jeżeli  liczba  Obligacji 
pozostałych  po  dokonaniu przydziału  inwestorom zaproszonym będzie  mniejsza  od łącznej  liczby  Obligacji,  na  jakie  inwestorzy  bez 
zaproszenia złożyli zapisy, to zapisy tych inwestorów będą podlegać redukcji. Redukcja będzie proporcjonalna dla wszystkich inwestorów, 
składających zapisy bez zaproszenia.

3. Dalsze szczegółowe zasady przydziału Obligacji zostaną określone w prospekcie emisyjnym Obligacji serii A zamiennych na akcje serii F. 

§ 18.

1.  Spółka może odstąpić od przeprowadzenia Publicznej Subskrypcji Obligacji tylko na podstawie stosownej uchwały podjętej przez Zarząd 
przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Obligacje.

2. Spółka może nabywać własne Obligacje, znajdujące się w obrocie giełdowym, tylko w celu ich umorzenia. Decyzja Zarządu Spółki o 
nabyciu własnych Obligacji wymaga uprzedniej zgody Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 

§ 19.

Ustala się, że Obligacje oraz akcje serii F zostaną wprowadzone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych Warszawie. 

§ 20.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Zarząd MCI MANAGEMENT S.A.
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UCHWAŁA NR 02/06/2004

Zarządu MCI Management S.A. podjęta w dniu 29 czerwca 2004 roku

w sprawie określenia trybu wprowadzenia obligacji serii A zamiennych na akcje Spółki serii F do publicznego obrotu.

Działając na podstawie i w wykonaniu upoważnień, wynikających z § 3 Uchwały Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 
Spółki z dnia 17 maja 2004 r. w sprawie emisji obligacji zamiennych serii A oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze 
emisji akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy (zwanej dalej  „Uchwałą WZA”) Zarząd Spółki ustala, co 
następuje:

§ 1.

Zarząd  MCI  Management  S.A.  postanawia  zmienić  tryb  wprowadzenia  do  publicznego  obrotu  obligacji  zamiennych  serii  A na  akcje, 
określonego  w  art.  63  Ustawy,  na  tryb  uzależniający  wprowadzenie  papierów wartościowych  do  publicznego  obrotu  od  zgody  KPWiG, 
stosownie do art. 61 Ustawy.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd MCI MANAGEMENT S.A.

UCHWAŁA NR 03/06/2004

Zarządu MCI Management S.A. podjęta w dniu 29 czerwca 2004 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr 01/05/2004 Zarządu z dnia 26.05.2004r. w sprawie określenia szczegółowych warunków emisji obligacji serii A 
zamiennych na akcje Spółki serii F

Działając na podstawie i w wykonaniu upoważnień, wynikających z § 3 Uchwały Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 
Spółki z dnia 17 maja 2004 r. w sprawie emisji obligacji zamiennych serii A oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze 
emisji akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy (zwanej dalej  „Uchwałą WZA”) Zarząd Spółki ustala, co 
następuje: 

§ 1.

Dokonuje się zmiany §§ 14 i 15 Uchwały Nr 01/05/2004, nadając im nowe brzmienie:

§ 14.

Ustala  się,  że  przed  rozpoczęciem  Publicznej  Subskrypcji  Obligacji  zostaną  przeprowadzone  działania  marketingowe  zwane  procesem 
budowania  „książki popytu” (book building). Procedura  book building zostanie przeprowadzona w dniach od 8 września 2004 roku do 10 
września 2004 roku przez dom maklerski IDM S.A. 

§ 15.

Ustala się, że Publiczna Subskrypcja Obligacji odbywać się będzie od dnia 14 września 2004 roku (Dzień Otwarcia Publicznej Subskrypcji) do 
dnia 16 września 2004 roku (Dzień Zamknięcia Publicznej Subskrypcji) i w tym samym terminie będą przyjmowane zapisy na Obligacje.”
W zakresie nie zmienionym powyżej obowiązują postanowienia Uchwały Nr 01/05/2004.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd MCI MANAGEMENT S.A.
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UCHWAŁA NR 04/07/2004

Zarządu MCI Management S.A. podjęta w dniu 20 lipca 2004 roku

w sprawie określenia wielkości emisji obligacji serii A zamiennych na akcje serii F

Działając na podstawie i w wykonaniu upoważnień, wynikających z § 3 Uchwały Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 
Spółki z dnia 17 maja 2004 r. w sprawie emisji obligacji zamiennych serii A oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze 
emisji akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy (zwanej dalej  „Uchwałą WZA”) Zarząd Spółki ustala, co 
następuje:

§ 1.

W ramach jednego procesu emisyjnego, objętego jedną propozycją nabycia,  wyemitowanych zostanie 5000 (pięć tysięcy) Obligacji  serii  A 
o wartości nominalnej po 6000,00 (sześć tysięcy) złotych każda.
Zarząd dokona przydziału Obligacji  serii  A na podstawie zapisów złożonych przez inwestorów, z tym że Zarząd, kierując się swobodnym 
uznaniem może dokonać przydziału mniej niż 5000 Obligacji.

§ 2.

W pozostałym zakresie, nie uregulowanym niniejszą Uchwałą, obowiązują postanowienia Uchwały Nr 01/05/2004 Zarządu z dnia 26.05.2004r. 
w sprawie określenia szczegółowych warunków emisji obligacji serii A zamiennych na akcje Spółki serii F.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  
ZARZĄD:

Prezes Zarządu
Tomasz Czechowicz
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ZAŁĄCZNIK III – STATUT MCI MANAGEMENT S.A.

Tekst jednolity został przyjęty przez Walne Zgromadzenie z dnia 7.04.2004 r. i spisany w postaci Aktu notarialnego repertorium A 1037/2004

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ MCI MANAGEMENT S.A.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Firma Spółki brzmi: “MCI Management”  Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skróconej nazwy  “MCI Management” S.A. i wyróżniającego ją znaku  graficznego oraz firmy w tłumaczeniu na 

języki obce.

§ 2.

Siedzibą Spółki jest miasto Wrocław.

§ 3.

1. Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
2. Spółka może otwierać oddziały, filie, zakłady i inne jednostki organizacyjne w kraju i  za granicą oraz może uczestniczyć w spółkach prawa 

handlowego i prawa cywilnego z podmiotami krajowymi i zagranicznymi w ramach obowiązujących przepisów prawnych.

§ 4.

1. Przedmiotem  działalności  Spółki jest :
a) lokowanie środków finansowych w papiery wartościowe – PKD 65.23.Z;
b) działalność związana z zarządzaniem holdingami – PKD 74.15.Z;
c) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – PKD 74.14.A;
d) pomocnicza działalność finansowa – PKD 67.13.Z.

2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej określonej w wyżej wymienionych przedmiotach działania Spółki, z mocy 
przepisów szczególnych wymaga zgody, zezwolenia lub koncesji organu państwa, to rozpoczęcie lub prowadzenie takiej działalności 
może nastąpić po uzyskaniu takiego zezwolenia, zgody lub koncesji.

§ 5.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. 

§ 6.

Przewidziane przepisami prawa ogłoszenia Spółki zamieszczane będą w “Monitorze Sądowym i Gospodarczym”.

II. KAPITAŁ ZAKŁADOWY, AKCJONARIUSZE I AKCJE

§ 7.

1. Kapitał  zakładowy  Spółki  wynosi  37.800.000  zł  (trzydzieści  siedem  milionów  osiemset  tysięcy  złotych)  i  dzieli  się  na  37.800.000 
(trzydzieści siedem milionów osiemset tysięcy) równych i niepodzielnych akcji o wartości nominalnej 1-zł (jeden złoty) każda, w tym:
- 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o kolejnych numerach od 000 001 (jeden) do 100 000 (sto tysięcy),
- 19.500.000 (dziewiętnaście milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii B o kolejnych numerach od 00 000 001 (jeden) 

do 19 500 000 (dziewiętnaście milionów pięćset tysięcy),
- 12.500.000 (dwanaście milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o kolejnych numerach od 00 000 001 (jeden) do 

12 500 000 (dwanaście milionów pięćset tysięcy),
- 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o kolejnych numerach od 000 001 (jeden) do 500 000 (pięćset tysięcy),
- 5.200.000 (pięć milionów dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o kolejnych numerach od 00 000 001 (jeden) do 05 

200 000 (pięć milionów dwieście tysięcy).
2. Akcje serii A zostają pokryte wkładami gotówkowymi i objęte przez założycieli Spółki w następujących ilościach :

a) MCI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu – 59 ( pięćdziesiąt dziewięć) akcji w kwocie po 1000,00 zł 
(jeden tysiąc złotych) każda,

b) HOWELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczawnie Zdroju – 39 (trzydzieści dziewięć) akcji w kwocie po 1000,00 zł (jeden tysiąc 
złotych) każda,

c) Tomasz Czechowicz  - 1(jeden) akcja w kwocie po 1000,00 zł (jeden tysiąc),
d) Andrzej Dadełło  - 1(jeden) akcja w kwocie po 1000,00 zł (jeden tysiąc).

3. Akcje  Spółki  kolejnych  emisji  mogą  być  imiennymi  lub  na  okaziciela  oraz  mogą  być  pokrywane  wkładami  pieniężnymi  lub 
niepieniężnymi.

4. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. .
5. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
6. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku rocznym przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie  do podziału oraz do udziału  

w podziale majątku Spółki w razie jej likwidacji. Wszystkie akcje uczestniczą w dywidendzie w równej wysokości.
7. Spółka może nabywać własne akcje w celu ich umorzenia oraz dla realizacji innych celów wymienionych w art. 362 § 1 kodeksu 

spółek handlowych.
8. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić także poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji.
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9. Akcje  mogą być umarzane w drodze obniżenia  kapitału   zakładowego uchwałą Walnego Zgromadzenia,  za  zgodą akcjonariusza, 
którego akcje mają być umorzone. Wysokość kwoty do zapłaty za umarzane akcje zostanie określona każdorazowo uchwałą Walnego 
Zgromadzenia. W zamian za akcje umarzane Spółka może wydawać  świadectwa użytkowe na warunkach określonych przez Walne 
Zgromadzenie.

10. Na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia Spółka może tworzyć kapitały rezerwowe i fundusze celowe.
11. Część kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego może być użyta jedynie na pokrycie strat bilansowych.
12. Na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia, kapitały rezerwowe oraz nadwyżki kapitału zapasowego ponad wysokość określoną w 

ust. 11 mogą być użyte w szczególności na podwyższenie kapitału  zakładowego.
13. Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony nie tylko w sposób  określony w powyższych ustępach 8 i 9, ale także w trybie 

art. 444 i następnych kodeksu spółek handlowych w ramach kapitału docelowego, w sposób określony poniżej :
a) Zarząd Spółki  jest  upoważniony do dnia  31 grudnia  2005 roku do podwyższenia  kapitału  zakładowego o kwotę  nie  wyższą niż 

12.200.000,00 (dwanaście milionów  dwieście tysięcy) złotych; 
b) Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego 

w ramach kapitału docelowego;
c) podwyższając kapitał zakładowy w ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać akcje w zamian za wkłady gotówkowe oraz za 

aporty, z tym że wydanie akcji w zamian za wniesione aporty wymaga zgody Rady Nadzorczej;
d) ustalenie ceny emisyjnej akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego wymaga zgody Rady Nadzorczej;
e) za zgodą Rady Nadzorczej prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do akcji wydawanych przez Zarząd w ramach 

kapitału docelowego może zostać wyłączone;
f) Zarząd nie jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego ze środków własnych Spółki;
g) akcje wydawane przez Zarząd w ramach kapitału docelowego nie mogą być akcjami uprzywilejowanymi, a także nie mogą być z nimi 

związane uprawnienia osobiste dla ich posiadaczy;
h) uchwała Zarządu, dotycząca podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, wymaga zachowania formy aktu 

notarialnego.

III. ORGANY  SPÓŁKI

§ 8.

Organami Spółki są :

A. Zarząd.
B. Rada Nadzorcza.
C. Walne Zgromadzenie .

A. Zarząd 

§ 9.

1. Zarząd Spółki składa się z jednego do pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych na trzy lata. Członkowie pierwszego 
Zarządu są powoływani przez założycieli Spółki na dwa lata.

2. Rada Nadzorcza powołuje, odwołuje i zawiesza w czynnościach członków Zarządu Spółki oraz określa liczbę członków Zarządu.
3. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia   zatwierdzającego sprawozdanie, bilans oraz rachunek 

zysków i strat za ostatni rok ich urzędowania.

§ 10.

1. Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją w sądzie i poza sądem, wobec władz i osób trzecich.
2. Regulamin  Zarządu  Spółki  określa  szczegółowo  tryb  działania  Zarządu.  Regulamin   uchwala  Zarząd  a  zatwierdza  uchwałą  Rada 

Nadzorcza.

§ 11.

1. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest  współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego 
członka Zarządu łącznie z prokurentem.

2. Prokurent może reprezentować Spółkę tylko łącznie z członkiem Zarządu Spółki. Do odbioru wezwań i innych doręczeń wystarcza, jeżeli 
doręczenie następuje do rąk jednego członka Zarządu, ale zawsze w lokalach Zarządu.

3. Uchwały Zarządu wymagają sprawy przekraczające zwykły zarząd Spółką.

§ 12.

1. Umowy z członkami Zarządu Spółki zawiera w imieniu Spółki przedstawiciel Rady Nadzorczej, delegowany spośród jej członków. W tym 
samym trybie dokonuje się innych czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu.

2. Rada Nadzorcza reprezentuje Spółkę w sporach z członkiem Zarządu.

§ 13.

Członek  Zarządu  nie  może  bez  zezwolenia  Rady  Nadzorczej  zajmować  się  interesami  konkurencyjnymi  ani  też  uczestniczyć  w  spółce 
konkurencyjnej jako wspólnik, akcjonariusz lub członek władz.

B. Rada Nadzorcza
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§ 14.

1. Rada Nadzorcza składa się z 5(pięciu) do 6(sześciu) członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. Skład ilościowy Rady 
Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie w drodze uchwały.

2. Z zastrzeżeniem postanowień  ustępu 3 poniżej członkowie Rady Nadzorczej będą powoływani i odwoływani w następujący sposób:
a) Tak długo jak akcjonariusz  Czechowicz Ventures  sp.  z  o.o.  posiada co najmniej  20% (dwadzieścia  procent)  głosów na Walnym 

Zgromadzeniu – akcjonariusz ten powołuje i odwołuje 1(jednego) członka  Rady Nadzorczej;
b) Walne Zgromadzenie wybiera i odwołuje pozostałych członków Rady Nadzorczej.

3. W  przypadku  zmniejszenia  się  liczby  głosów  na  Walnym  Zgromadzeniu  poniżej  20%  (dwadzieścia  procent)  posiadanych  przez 
akcjonariusza, uprawnionego do powołania i odwołania członka Rady Nadzorczej zgodnie z powyższym  § 14 ustęp 2 lit. a) akcjonariusz 
ten traci uprawnienia wynikające z § 14 ustęp 2 lit. a), a mandat powołanego przez niego członka Rady Nadzorczej wygasa. Stwierdzenie 
wygaśnięcia mandatu dokonuje w formie uchwały Rada Nadzorcza na swoim najbliższym posiedzeniu.

4. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata, z wyjątkiem kadencji pierwszej Rady Nadzorczej, która trwa jeden rok.
5. Rada  Nadzorcza  działa  na  podstawie  Regulaminu,  który  zostaje  uchwalony  przez  Radę  Nadzorcza  i  zatwierdzony  przez  Walne 

Zgromadzenie.
6. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej. Przewodniczącego 

i Wiceprzewodniczącego wybiera Rada Nadzorcza w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów oddanych.
7. Posiedzenie  Rady  Nadzorczej  zwołuje  i  przewodniczy  na  nim  Przewodniczący  Rady  Nadzorczej,  a  w  razie  jego  nieobecności 

Wiceprzewodniczący.
8. Posiedzenie Rady Nadzorczej może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne posiedzenia powinny się odbyć co najmniej cztery razy w 

roku (raz na kwartał). Nadzwyczajne posiedzenie może być zwołane w każdej chwili.
9. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej 

inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej.  Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu dwóch 
tygodni od chwili złożenia wniosku.

10. Posiedzenia  Rady  Nadzorczej  zwołuje  się  za  uprzednim 7  (siedmio)  dniowym  powiadomieniem listem  poleconym,  z  jednoczesnym 
dodatkowym powiadomieniem przez telefaks tych członków Rady Nadzorczej, którzy sobie tego życzą, chyba że wszyscy członkowie Rady 
Nadzorczej wyrażą pisemną zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego 7 (siedmio) dniowego powiadomienia.

11. Posiedzenia  Rady  Nadzorczej  mogą  się  odbywać  za  pośrednictwem  telefonu  lub  za  pośrednictwem  innego,  elektronicznego  środka 
komunikacji,  w  sposób  umożliwiający  wzajemne  porozumienie  wszystkich  uczestniczących  w  takim  posiedzeniu  członków  Rady 
Nadzorczej. Uchwały podjęte na tak odbytym posiedzeniu będą ważne pod warunkiem podpisania listy obecności oraz protokołu z danego 
posiedzenia  przez  każdego  członka  Rady  Nadzorczej,  który  brał  w  nim  udział  oraz  pod  warunkiem,  że  wszyscy  członkowie  Rady 
Nadzorczej  zostali  powiadomieni  o  treści  projektu  uchwały.  W takim  przypadku  przyjmuje  się,  że  miejscem odbycia  posiedzenia  i 
sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego, 
jeżeli  posiedzenie odbywało się pod jego przewodnictwem. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, 
oddając  swój  głos  za  pośrednictwem innego  Członka  Rady Nadzorczej,  za  wyjątkiem spraw wprowadzonych  do  porządku obrad  na 
posiedzeniu Rady Nadzorczej. 

12. W zakresie dozwolonym przez prawo oraz w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem Spółki lub sprawą nie cierpiącą zwłoki, 
uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania zarządzonego przez Przewodniczącego lub w razie jego 
nieobecności Wiceprzewodniczącego, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą pisemną zgodę na treść uchwał lub na pisemne 
głosowanie.  Za  datę  uchwały  uważa  się  datę  złożenia  podpisu  przez  Przewodniczącego  lub  Wiceprzewodniczącego,  jeśli  głosowanie 
pisemne zarządził Wiceprzewodniczący. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ustępach 11 i 12 nie dotyczy powołania, odwołania i 
zawieszania w czynnościach członków Zarządu.

13. Z zastrzeżeniem poniższego § 18 ustęp 2  dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich 
członków Rady, zgodnie z  § 14 ustęp 9 i 10 powyżej. 

§ 15.

1. Rada wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich gałęziach jej przedsiębiorstwa.
2. Do szczególnych obowiązków Rady, realizowanych w formie podejmowanych uchwał  należy:

a) badanie z końcem każdego roku obrotowego bilansu oraz rachunku zysków i strat, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami 
jak i ze stanem faktycznym,

b) badanie sprawozdania Zarządu oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i   pokrycia strat,
c) składanie Walnemu Zgromadzeniu  corocznych sprawozdań pisemnych z wyników badania, o którym mowa w punkcie “a” i “b”,
d) zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu Spółki,
e) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności  członków Zarządu, nie mogących sprawować swoich 

czynności,
f) ustalanie zasad wynagradzania Prezesa Zarządu i na jego wniosek wynagrodzenia   członków Zarządu Spółki, 
g) uchwalanie regulaminu funkcjonowania Rady Nadzorczej i zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,
h) wyrażanie zgody na tworzenie nowych spółek, na nabycie przez Spółkę akcji lub udziałów, albo na zbycie posiadanych przez Spółkę 

akcji lub udziałów, jeżeli kwota takiej transakcji przekracza 2.000.000,00 (dwa miliony) złotych i transakcja nie była przewidziana 
w budżecie Spółki zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu,

i) opiniowanie rocznego budżetu kosztów funkcjonowania Spółki, 
j) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki,
k) wyrażanie zgody na świadczenie, z jakiegokolwiek tytułu prawnego, przez Spółkę lub podmioty powiązane ze Spółką (w rozumieniu 

art. 4 § 1 pkt 5) ksh) na rzecz członków Zarządu Spółki,
l) wyrażanie  zgody na zawarcie  przez Spółkę lub podmiot  od niej  zależny istotnej  umowy z  podmiotem powiązanym ze Spółką,  

z członkiem Rady Nadzorczej lub z członkiem Zarządu Spółki oraz z podmiotami z nimi powiązanymi,
m) wyrażanie zgody na nabywanie przez Spółkę własnych akcji, z wyjątkiem sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt 2) ksh,
n) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę:

(1) zobowiązań dotyczących pojedynczej transakcji lub serii powiązanych z sobą transakcji, w tym także transakcji warunkowych 
i transakcji terminowych;
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(2) pożyczek i kredytów;
(3) na  udzielanie  przez  Spółkę  poręczeń  oraz  na  zaciąganie  przez  Spółkę  zobowiązań  z  tytułu  gwarancji  i  innych  zobowiązań 

pozabilansowych, z wyjątkiem czynności służących zabezpieczeniu zobowiązań własnych Spółki;
(4) wyrażanie zgody na ustanawianie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie i innych obciążeń majątku Spółki;
(5) wyrażanie zgody na zbycie składników majątku trwałego Spółki
- o wartości  przekraczającej,  w jednym roku  obrotowym,  kwotę  2.000.000,00  (dwa miliony)  złotych,  nie  przewidzianych  

w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki,
o) wyrażanie  zgody na  decyzje  Zarządu  Spółki  związane  z  podwyższeniem kapitału  zakładowego w ramach  kapitału  docelowego, 

zgodnie zasadami określonymi w § 7 ustęp 13 Statutu. 

§ 16.

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.

§ 17.
Rada może oddelegować ze swego grona członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych. Członkowie ci 
otrzymują  osobne  wynagrodzenie,  którego  wysokość  ustala  Walne  Zgromadzenie.  Członków tych  obowiązuje  zakaz  konkurencji,  któremu 
podlegają członkowie Zarządu Spółki.

§ 18.

1. Z zastrzeżeniem poniższego ustępu 2, do podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą Spółki wymagana będzie bezwzględna większość głosów 
w obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. W przypadku równej liczby głosów za i przeciwko podjęciu uchwały głos 
decydujący będzie miał Przewodniczący Rady Nadzorczej, zaś w jego nieobecności – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.

2. Do podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawach wskazanych w powyższym paragrafie 15 ust. 2 punkt: f,), i), j), l), m) oraz  o) 
Statutu,  pod rygorem nieważności  takiej  uchwały,  wymagane będzie  oddanie  głosu za  podjęciem takiej  uchwały przez członka Rady 
Nadzorczej powołanego przez akcjonariusza na podstawie § 14 ust. 2 lit. a) Statutu.

3. Uchwały  Rady Nadzorczej  powinny  być  protokołowane.  Protokoły  podpisują  obecni  członkowie  Rady.  W protokołach  należy  podać 
porządek obrad oraz wymienić nazwiska i imiona członków Rady Nadzorczej, biorących udział w posiedzeniu, liczbę głosów oddanych na 
poszczególne uchwały, podać sposób przeprowadzania i wynik głosowania.

4. Do  protokołów  winny  być  dołączone  odrębne  zdania  członków  Rady  Nadzorczej  obecnych  na  posiedzeniu  oraz  nadesłane  później 
sprzeciwy nieobecnych członków na posiedzeniu Rady.

C. Walne Zgromadzenie.

§ 19.

1. Walne Zgromadzenie  może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego.

§ 20.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd dla rozpatrzenie spraw wymagających niezwłocznego postanowienia :
- z własnej inicjatywy,
- na pisemny wniosek Rady Nadzorczej,
- na pisemny wniosek akcjonariuszy, reprezentujących łącznie co najmniej 10 % (dziesięć procent) kapitału zakładowego.

2. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu 14 dni od zgłoszenia takiego wniosku. W razie bezczynności Zarządu do 
zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia uprawniona jest Rada Nadzorcza.

3. Wniosek o zwołanie  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia winien określać sprawy wnoszone pod jego obrady.

§ 21.

1. Jeżeli przepisy kodeksu handlowego nie stanowią inaczej Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych w nim 
akcji.

2. Walne Zgromadzenie  może podjąć uchwały, także bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał  zakładowy jest reprezentowany, a nikt  
z obecnych nie wniesie sprzeciwu ani co do odbycia Walnego Zgromadzenia, ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku 
obrad.

3. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością oddanych głosów, o ile przepisy kodeksu spółek handlowych nie 
przewidują inaczej.

4. Walne Zgromadzenie może zarządzać przerwy w obradach większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż 
trzydzieści dni.

§ 22.

Uchwały Walnego Zgromadzenia  wymagają:
a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej, bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok ubiegły oraz udzielenie 

członkom organów Spółki  absolutorium  z wykonania obowiązków;
b) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo 

nadzoru;
c) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania;
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d) zbycie nieruchomości spółki;
e) emisja obligacji w tym obligacji zamiennych na akcje i z prawem pierwszeństwa;
f) podział zysku lub pokrycie strat, określenie daty ustalenia prawa do dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy;
g) dokonanie zmian w Statucie Spółki;
h) podwyższenie lub obniżenie kapitału  zakładowego Spółki;
i) zatwierdzanie regulaminu funkcjonowania Rady Nadzorczej;
j) rozwiązanie i likwidacja Spółki;
k) z zastrzeżeniem § 14 ustęp 2  lit. a), wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej;
l) uchwalenie Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 23.

Walne Zgromadzenia odbywają się we Wrocławiu lub w Warszawie. 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 24.

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy z tym, że pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się 31 grudnia 1999 r.
2. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji.
3. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem “w likwidacji”.
4. Likwidatorami są członkowie Zarządu i osoba wyznaczona przez Radę Nadzorczą.
5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych .
6. Założycielami Spółki są : MCI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy  Wybrzeże Wyspiańskiego 13,  

HOWELL S.A.  z siedzibą w Szczawnie Zdroju przy ulicy Ratuszowej  3,  Tomasz Czechowicz zamieszkały we Wrocławiu przy ulicy 
Bartoszowickiej 3 i Andrzej Dadełło zamieszkały w Legnicy przy ulicy Jowisza 1/5.
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ZAŁĄCZNIK IV – OPINIA ZARZĄDU UZASADNIAJĄCA WYŁĄCZENIE ALBO OGRANICZENIE PRAWA POBORU 

OPINIA ZARZĄDU MCI MANAGEMENT S.A.

W PRZEDMIOCIE WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY W ODNIESIENIU DO 
AKCJI SPÓŁKI SERII „F” I W ODNIESIENIU DO OBLIGACJI  SERII „A” ZAMIENNYCH NA AKCJE SERII „F” ORAZ W 

SPRAWIE ZASAD USTALENIA CENY EMISYJNEJ OBLIGACJI I AKCJI NOWEJ EMISJI

Zarząd Spółki MCI Management S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając w trybie art. 433 § 2 i § 6 Kodeksu spółek handlowych, a także 
mając na względzie postanowienia art. 445 § 1 w zw. z art. 448 i art. 449 § 1 kodeksu spółek handlowych –  przedstawia Walnemu Zgromadzeniu 
Akcjonariuszy swoją opinię w sprawie wyłączenia prawa poboru Obligacji serii „A”, akcji serii „F” oraz sposobu  ustalenia ceny emisyjnej 
obligacji i akcji.

Zgodnie z § 1 projektu Uchwały nr 12 ZWZA MCI Management S.A. („Spółka”) „w sprawie emisji  obligacji  zamiennych serii  „A” oraz 
warunkowego  podwyższenia  kapitału  zakładowego  w  drodze  emisji  akcji  serii  „F”  z  wyłączeniem  prawa  poboru  dotychczasowych 
akcjonariuszy” („Uchwała”) Spółka ma zamiar wyemitować nie więcej niż 5000 Obligacji zamiennych na akcje o wartości nominalnej po 
6000 zł  każda.  Łączna  wartość  nominalna Obligacji  serii  A nie  przekroczy kwoty 30.000.000  zł.  Przy  czym cena emisyjna Obligacji  
zostałaby ustalona przez Zarząd Spółki w drodze uchwały, podjętej przed rozpoczęciem subskrypcji Obligacji, ale zawsze cena emisyjna 
Obligacji nie mogłaby być niższa od wartości nominalnej Obligacji.  

W związku z  zamiarem emisji  Obligacji,  na  zasadach określonych Uchwałą,  konieczne jest  także dokonanie  warunkowego podwyższenia 
kapitału zakładowego Spółki z kwoty 37.800.000 złotych do kwoty nie większej niż 42.800.000 złotych, tj. o kwotę nie większą niż 5.000.000 
złotych 

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w zdaniu poprzednim dokonane zostałoby poprzez emisję nie więcej 
niż 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii „F”, o wartości nominalnej 1  złoty każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 
5.000.000 zł.

Wszystkie  nowe  akcje  serii  „F”  zostaną  przeznaczone  do  objęcia  przez  posiadaczy  Obligacji.  Zgodnie  z zapisem art.  448 § 4 ksh, 
podwyższenie kapitału zakładowego dokonane w celu  przyznania praw do objęcia akcji przez Obligatariuszy obligacji zamiennych może 
nastąpić wyłącznie w trybie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.

Proponowana przez Zarząd cena zamiany akcji serii „F” na Obligacje serii „A” wynosi 6 zł, co oznacza, że Obligatariusz będzie uprawniony do 
objęcia w zamian za jedną Obligację 1000 akcji serii „F”. W przypadku zamiany wszystkich Obligacji na akcje Spółki ostateczne podwyższenie 
kapitału zakładowego Spółki wyniesie 5.000.000 zł.

Zarząd Spółki proponuje aby cena emisyjna akcji  serii „F” była równa cenie zamiany Obligacji na akcje serii „F”, ustalonej w Uchwale i  
wynosiła 6 zł.

W sytuacji zamiaru emisji przez Spółkę Obligacji zamiennych na akcje Spółki, wyłączenie prawa poboru akcji serii „F” i obligacji serii „A” jest 
w pełni uzasadnione, albowiem ma na celu stworzenie Obligatariuszom, którzy będą posiadać wyemitowane przez Spółkę Obligacje prawnej 
możliwości realizacji przewidzianego w tych Obligacjach prawa do ich zamiany na akcje  Spółki.  Nadto wyłączenie  prawa poboru,  na 
zasadach określonych w Uchwale, jest zgodne i konieczne po myśli art. 23 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach (Dz.U. Nr 
83, poz. 420 z późn. zm.), który wymaga, aby w przypadku, gdy akcjonariuszom służy prawo poboru do objęcia nowych akcji, uchwała o 
emisji  obligacji  zamiennych  lub  obligacji  z  prawem  pierwszeństwa  prawo  to  wyłączała,  zakresie  trybie  przepisów  kodeksu  spółek 
handlowych, w zakresie niezbędnym do wykonania uprawnień Obligatariuszy.

Zdaniem Zarządu najkorzystniejszym sposobem pozyskania przez Spółkę dodatkowego kapitału jest skuteczne przeprowadzenie emisji obligacji 
zamiennych  na  akcje  Spółki,  na  warunkach  i  zasadach  określonych  w niniejszej  Uchwale.  Emisja  taka  pozwoliłaby  Spółce  pozyskać,  na 
korzystnych warunkach finansowych, środki pieniężne niezbędne do realizacji dalszych planów inwestycyjnych Spółki, zgodnych z celami 
statutowymi i uchwalonym biznes planem Spółki na rok 2004.

W ocenie Zarządu Spółki, sposób wyznaczenia ceny emisyjnej Obligacji, zaproponowany w treści Uchwały, a w szczególności przekazanie tej 
kompetencji  Zarządowi  Spółki,  pozwali  na  optymalne  ukształtowanie  ceny  emisyjnej  Obligacji  serii  „A”  w oparciu  o  warunki  rynkowe, 
istniejące przed rozpoczęciem subskrypcji  publicznej Obligacji.  Natomiast  propozycja ustalenia ceny emisyjnej akcji  serii  „F” jest  w pełni 
uzasadniona wysokością ceny zamiany Obligacji serii „A” na akcje serii „F” wzrostem wartości MCI wynikającym ze wzrostu wartości obecnie 
posiadanych spółek portfelowych oraz nowych inwestycji dokonanych ze środków pozyskanych z emisji obligacji.
Mając powyższe na uwadze Zarząd Spółki rekomenduje akcjonariuszom głosowanie za wyłączeniem w całości prawa poboru akcji serii „F” 
oraz prawa poboru obligacji serii „A”, przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki oraz ustalenie cen emisyjnych Obligacji i akcji 
na zasadach określonych w Uchwale.
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ZAŁĄCZNIK V - Deklaracja zainteresowania zakupem Obligacji zamiennych serii A Mci management s.a. 

Numer kolejny....................................

DEKLARACJA ZAINTERESOWANIA ZAKUPEM OBLIGACJI ZAMIENNYCH SERII A

MCI MANAGEMENT S.A.

Deklaracja zainteresowania nabyciem Obligacji ma na celu określenie wielkości popytu na Obligacje zamienne Serii “A” MCI Management S.A. 
oraz może być wykorzystana do określenia Premii stanowiącej nadwyżkę oprocentowania tych Obligacji nad stawką WIBOR6M.
Premia powinna być w niniejszej deklaracji określona z dokładnością do 0,05 punktu procentowego.
Deklarowana ilość Obligacji powinna być liczbą całkowitą.
Oczekujemy,  że  w  przypadku ustalenia  Premii  równej  lub  wyższej  od  określonej  przez  Pana/Panią/Państwo  w deklaracji  zainteresowania 
nabyciem Obligacji zostanie ona zmieniona w zapis subskrypcyjny na Obligacje serii A MCI Management S.A.
Podkreślamy jednocześnie, że niniejsza deklaracja nie stanowi zapisu w rozumieniu Prospektu MCI Management S.A. Nie stanowi również 
zobowiązania dla żadnej ze stron. 

2. Data ..........................
3. Imię i Nazwisko (firma).............................................................................................................................
4. Adres (siedziba) .........................................................................................................................................
5. Adres do korespondencji (tel/fax) ..............................................................................................................
6. Dowód tożsamości, PESEL, REGON lub inny numer identyfikacyjny.....................................................
7. Status dewizowy ..........................................

Niniejszym deklaruję zainteresowanie zakupem Obligacji Serii A MCI Management S.A. na zasadach określonych w Prospekcie Emisyjnym.

Ilość Obligacji .........................

Premia .........................

Nr faksu do składania zaproszeń ...........................

Data i podpis
Subskrybenta

Data przyjęcia zapisu
oraz podpis i pieczęć przyjmującego zapis
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ZAŁĄCZNIK VI – ZAPIS SUBSKRYPCYJNY NA OBLIGACJE ZAMIENNE MCI MANAGEMENT S.A. 

ZAPIS SUBSKRYPCYJNY NA OBLIGACJE ZAMIENNE NA AKCJE SERII F
MCI MANAGEMENT S.A.

OFEROWANYCH NA WARUNKACH PUBLICZNEGO OBROTU PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI

Biuro maklerskie przyjmujące zapis: .............................................................................................................. 
Adres biura maklerskiego: ..............................................................................................................................
Niniejszy  dokument  stanowi  zapis  na  Obligacje  MCI  Management  S.A.  z  siedzibą  we  Wrocławiu.  Emitowane  Obligacje  są  obligacjami 
zwykłymi na okaziciela, o wartości nominalnej 6.000 złote każda, przeznaczonymi do objęcia w drodze Publicznej Subskrypcji, na warunkach 
określonych w Prospekcie Emisyjnym i niniejszym formularzu zapisu.
1. Imię i nazwisko (nazwa firmy osoby prawnej):...................................................................................
2. Miejsce zamieszkania (siedziba osoby prawnej):

Kod:........-............... Miejscowość.....................................................
Ulica: ......................................................................  Numer domu / mieszkania: .........................

3. PESEL, REGON (lub inny numer identyfikacyjny):...........................................................................
4. Adres do korespondencji (telefon kontaktowy)...................................................................................
5. Osoby zagraniczne: numer paszportu, numer właściwego rejestru dla osób prawnych:.....................................
6. Dane osoby fizycznej działającej w imieniu osoby prawnej:

.......................................................................................................................................................
7. Liczba subskrybowanych Obligacji...............(słownie.............................................................................)
8. Kwota wpłaty na Obligacje .........................zł (słownie............................................................................)
9. Forma wpłaty na Obligacje .......................................................................................................................
10. Forma zwrotu wpłaty w razie nieprzydzielenia Obligacji lub niedojścia emisji do skutku*

� gotówką do odbioru w biurze maklerskim przyjmującym zapisy
� przelewem na rachunek: właściciel rachunku.................................................................................

rachunek w ................................ nr rachunku ................................................................................
� inne: .............................................................................................................................................................

11. Czy składa dyspozycję deponowania Obligacji*: �  tak �  nie
12. Biuro maklerskie, gdzie mają być zdeponowane Obligacje .................................................................
13. Kod KDPW Biura maklerskiego, gdzie mają być zdeponowane Obligacje .......................................
14. Numer rachunku papierów wartościowych...................................................................................

Uwaga: Konsekwencją niepełnego bądź nieprawidłowego określenia danych ewidencyjnych Subskrybenta lub sposobu zwrotu wpłaconej kwoty 
bądź jej części może być nieterminowy zwrot wpłaconych środków. Zwrot wpłaty następuje bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań. Wszelkie 
konsekwencje wynikające z nieprawidłowego wypełnienia formularza zapisu ponosi Subskrybent.

OŚWIADCZENIE SUBSKRYBENTA
Ja  niżej  podpisany(a),  oświadczam  że  zapoznałem(am)  się  z  treścią  Prospektu  Emisyjnego  MCI  Management  S.A.  i  akceptuję  warunki 
publicznej subskrypcji Obligacji. Zgadzam się na przydzielenie lub nieprzydzielenie mi Obligacji zgodnie z warunkami zawartymi w Prospekcie 
Emisyjnym. Nieprzydzielenie Obligacjii  lub przydzielenie mniejszej ich liczby może nastąpić wyłącznie w następstwie zastosowania zasad 
przydziału Obligacji opisanych w Prospekcie.

Data i podpis
Subskrybenta

Data przyjęcia zapisu
oraz podpis i pieczęć przyjmującego zapis

                

* właściwe pole zaznaczyć znakiem “x”
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ZAŁĄCZNIK VII – DYSPOZYCJA DEPONOWANIA OBLIGACJI MCI MANAGEMENT S.A.

DYSPOZYCJA DEPONOWANIA OBLIGACJI ZAMIENNYCH NA AKCJE SERII F

MCI MANAGEMENT S.A.

Dane posiadacza rachunku:
1. Imię i nazwisko (nazwa firmy osoby prawnej):

........................................................................................................................................................................
2. Miejsce zamieszkania (siedziba osoby prawnej):

Kod:........-...............
Miejscowość.....................................................
Ulica: ................................................................. Numer domu / mieszkania: ...............................................

3. PESEL, REGON (lub inny numer identyfikacyjny):  ...................................................................................
4. Adres do korespondencji (telefon kontaktowy):

.............................................................................................................................................................

Dane składającego dyspozycję lub osoby fizycznej działającej w imieniu osoby prawnej:

1. Imię i nazwisko (nazwa firmy osoby prawnej):
.................................................................................................................................................................

2. Miejsce zamieszkania (siedziba osoby prawnej):
Kod:........-...............
Miejscowość.....................................................
Ulica: ................................................................. Numer domu / mieszkania: ...............................................

3. PESEL, REGON (lub inny numer identyfikacyjny):................................................................................................
4. Adres do korespondencji (telefon kontaktowy)

........................................................................................................................................................................

Subskrybowane Obligacje:

1. Liczba subskrybowanych Obligacji .................. (słownie: .................................................................................)
2. Biuro maklerskie, gdzie mają być zdeponowane Obligacje

.........................................................................................
3. Kod KDPW Biura maklerskiego, gdzie mają być zdeponowane Obligacje .........................................................................................
4. Numer rachunku papierów wartościowych

.........................................................................................
5. Numer dowodu subskrypcji

.........................................................................................

OŚWIADCZENIE SKŁADAJĄCEGO DYSPOZYCJĘ

Składam niniejszym nieodwołalną dyspozycję zdeponowania na podanym wyżej rachunku papierów wartościowych wszystkich przydzielonych 
mi Obligacji zamiennych na akcje serii F MCI Management S.A.
Zobowiązuję  się  do  poinformowania  na  piśmie  POK,  w którym dokonałem zapisu,  o  wszelkich  zmianach  dotyczących  mojego  rachunku 
papierów wartościowych.
Wyrażam zgodę na uzupełnienie niniejszego formularza numerem dowodu subskrypcji przez pracownika POK w wypadku, gdy środki pieniężne 
nie znajdą się na rachunku POK w momencie składania zapisu.

Data i podpis
Subskrybenta

Data przyjęcia zapisu
oraz podpis i pieczęć przyjmującego zapis

Wszelkie konsekwencje niewłaściwego wypełnienia formularza ponosi wyłącznie Inwestor

Wypełnia sponsor Emisji

Liczba przydzielonych obligacji...................... Pieczęć i podpis pracownika
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ZAŁĄCZNIK VIII – LISTA PUNKTÓW SUBSKRYPCYJNYCH PRZYJMUJĄCYCH ZAPISY NA OBLIGACJE MCI 
MANAGEMENT S.A. 

IDMSA.PL Internetowy Dom Maklerski Spółka Akcyjna
Lp. Biuro maklerskie Adres Miasto
1 IDMSA.PL Mały Rynek 7 31-041 Kraków
2 IDMSA.PL ul. Nowogrodzka 62 b 02-002 Warszawa
3 IDMSA.PL ul. Króla Kazimierza Wielkiego 29 32-300 Olkusz
4 IDMSA.PL ul. Wałowa 16 33-100 Tarnów
5 IDMSA.PL ul. Batorego 5 47-400 Racibórz
6 IDMSA.PL Rynek 36B, II piętro 48-300 Nysa
7 IDMSA.PL ul. Zwycięstwa 2 24-700 Lubliniec
8 IDMSA.PL ul. Dolnych Wałów 1 44-100 Gliwice
9 IDMSA.PL Rynek 6 42-200 Pszczyna
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ZAŁĄCZNIK IX – DEFINICJE I OBJAŚNIENIA SKRÓTÓW

Akcjonariusz Właściciel Akcji Spółki
Doradca Prawny Kancelaria Prawnicza Marek Brachmański & Ryszard Ptasiński Spółka Cywilna
Dz.U. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
EKD Europejska Klasyfikacja Działalności
Emitent, Spółka, MCI, MCI 
Management S.A.

MCI Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

EURO Jednostka monetarna obowiązująca w Unii Europejskiej od 1 stycznia 1999 r. 
Giełda, GPW Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Grupa Kapitałowa Jednostka dominująca wraz z jednostkami zależnymi i będącymi spółkami handlowymi jednostkami 

współzależnymi, 
IDMSA.PL Internetowy Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Mały Rynek 7 
Inwestor Osoba zainteresowana nabyciem Obligacji 
KDPW, Depozyt Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. 
Kodeks Cywilny, KC Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93, z późn. zmianami)
Kodeks Karny Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 z późn. zmianami)
Kodeks Postępowania Cywilnego, KPC Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r.  – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296, z późn. 

zmianami)
Kodeks Spółek Handlowych, KSH Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych 

(Dz.U. Nr 94, poz. 1037), uchylająca dotychczasowy Kodeks Handlowy
KPWiG, KPWG Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
KRS Krajowy Rejestr Sądowy
KW Księga Wieczysta
LIBOR London Interbank Offered Rate – stopa procentowa, obowiązująca na londyńskim rynku eurowalutowym, 

po jakiej banki skłonne są udzielać sobie wzajemnie krótkoterminowych kredytów. Chodzi głównie o 
najważniejsze banki, o dobrym standingu finansowym (prime banks). Stopa ta ustala się na skutek gry sił 
rynkowych, bez ingerencji banku centralnego. LIBOR stanowi bazową stopę procentową dla ustalania 
oprocentowania kredytów i depozytów na rynku międzybankowym oraz kredytów typu „roll-over”. 

NWZ, NWZA Nadzwyczajne walne zgromadzenie MCI Management S.A. 
NBP Narodowy Bank Polski
Obligacje, Obligacje Zamienne 5000 obligacji zamiennych na akcje serii F MCI Management S.A., oferowanych na podstawie 

niniejszego Prospektu
Oferta Publiczna, Oferta Publiczna subskrypcja do 5000 Obligacji
Oferujący, IDMSA.PL Internetowy Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie, Mały Rynek 7 
PKB Produkt Krajowy Brutto 
PKD Polska Klasyfikacja Działalności
POK, Punkt Obsługi Klienta Punkty obsługi klientów biur maklerskich, które będą przyjmować zapisy na Obligacje
Prawo Bankowe Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. 02 Nr 72 poz. 665, z póżn. zmianami)
Prawo Dewizowe Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe (Dz.U. Nr 141, poz. 1178 z późn. zmianami)
Prawo o Publicznym Obrocie 
Papierami Wartościowymi, Ustawa   

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. 02 Nr 
49 poz. 447, z póżn. zmianami)

Prospekt Prospekt emisyjny – niniejszy dokument zawierający szczegółowe informacje w sytuacji prawnej i 
finansowej Emitenta oraz o papierach wartościowych, związany z ich wprowadzeniem do publicznego 
obrotu

Publiczna Subskrypcja, Subskrypcja Publiczna subskrypcja do 5000 Obligacji 
Rada Giełdy Rada Nadzorcza Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Rada Nadzorcza Rada Nadzorcza MCI Management S.A.
Regulamin GPW Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Rozporządzenie o Prospekcie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie szczegółowych warunków, 

jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny, skrót prospektu emisyjnego (Dz.U. Nr 139, poz. 1563 z 
póź. zm.)

Sąd Rejestrowy Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Skrót Prospektu Dokument przygotowany zgodnie z Rozporządzeniem o Prospekcie, który będzie opublikowany w dwóch 

dziennikach ogólnopolskich
Statut Statut MCI Management S.A.
UE Unia Europejska – w odniesieniu do krajów należących do Unii Europejskiej
UOKiK Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
USD Prawny środek płatniczy Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej
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Ustawa o Ochronie Konkurencji i 
Konsumentów

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 03 Nr 86 poz. 804, z 
póżn. zmianami)

Ustawa o Opłacie Skarbowej Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej 
(Dz.U. Nr 86, poz. 960, z późn. 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 2000 r. 
Nr 14, poz. 176, z późn. 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 2000 
r. Nr 54, poz. 654, z późn. zmianami) 

Ustawa o Podatku od Czynności 
Cywilnoprawnych

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. Nr 86, poz. 959 z póź. 
zm.)

Ustawa o Rachunkowości Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 02 Nr 76 poz. 694, z póżn. zmianami)
WZ, WZA Walne zgromadzenie Akcjonariuszy MCI Management S.A.
WIBOR Warsaw Interbank Offered Rate - średnia stopa procentowa funkcjonująca na polskim rynku bankowym 

oznaczająca stopę procentową po jakiej banki udzielają pożyczek na pieniężnym rynku bankowym. 
Funkcjonuje w Polsce od kwietnia 1991 r., od marca 1993 r., WIBOR ustalany jest codziennie jako 
średnia arytmetyczna kwotowań największych uczestników rynku pieniężnego Publikowany jest w prasie 
ekonomicznej w odniesieniu do transakcji jednodniowych (tom/next – T/N – pieniądze docierają do banku 
jeden dzień po zawarciu transakcji i podlegają zwrotowi w kolejnym dniu roboczym) oraz w przeliczeniu 
na okresy: tygodnia (1W), 1 miesiąca (1M), 3 miesięcy (3M) i 6 miesięcy (6M).

Zarząd Zarząd MCI Management S.A. 
Zarząd Giełdy Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
złoty, zł, PLN Prawny środek płatniczy w Rzeczpospolitej Polskiej będący w obiegu publicznym od dnia 1 stycznia 1995 

r. zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego (Dz. U. Nr 84 poz. 383, z póżn. 
zmianami)

ASP Aplication Service Provider, dostawca oprogramowania w formie najmu w Internecie
B2C model przedsięwzięcia ukierunkowany na sprzedaż do klienta ostatecznego
Business angels aniołowie biznesu, prywatne osoby fizyczne inwestujące w ryzykowne przedsięwzięcia
Business consulting konsulting biznesowy
Business Intelligence rozwiązania wspomagające zarządzanie, oparte o zaawansowane algorytmy analityczne
Call Center telefoniczne centrum sprzedaży, obsługi klienta,
CCS, CCS S.A Computer Communicatins Systems SA z siedzibą we Wrocławiu
CEE Central & Ekstern Europe, Europa Środkowo Wschodnia
Content Management Solution oraz 
Web Solution 

rozwiązania zarządzania treścią oraz rozwiązania oparte o technologie internetowe

Corporate Venture korporacyjne fundusze VC, inwestycje korporacji w ryzykowne przedsięwzięcia
CRM Consumer Relationship Management,

systemy zarządzania relacjami z klientem
DMS Dokument Management Systems, systemy zarządzania dokumentacją oraz danymi
Dokument Management zarządzanie dokumentacją
EBIT earnings before interest, tax, wynik operacyjny
EBITDA earnings before interest, taxes, depreciation and amortization, wynik operacyjny powiększony o 

amotyzacje
e-biznes prowadzenie działalności gospodarczej z wykorzystaniem technologii informatycznych
e-commerce handel elektroniczny
EITO European Information Technology Observatory , Paneuropejska organizacja branżowa
EMC, LEGATO dostawcy rozwiązań z zakresu składowania i archiwizacji danych
ERP Enterprise Resource Planning, systemy wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem
EVCA European Venture Capital and Private Equity Association, europejska oragnizacja VC i PE
FMCG fast moving consumer goods, detaliczne towary szybkorotujące
GIS Geografic Information Systems, informatyczne systemy informacji geograficznej
GPRS Genaral Pakiet Radio Sernice, technologia bezprzewodowej, pakietowej transmisji danych
Hot spot punkty dostępowe dla użytkowników technologii WiFi
Integracja łączenie różnych elementów w całość
IPO Pierwsza oferta publiczna
IT Information Technology, informatyka
JTT JTT Computers S.A. z siedzibą we Wrocławiu
Low touch e-commerce handel elektroniczny towarami niematerialnymi
M2M Machine to Machine, rozwiązanie z zakresu automatyki przemysłowej z zastosowaniem technologii 

mobilnych
MBO Management Buy Out,  wykupy menadżerskie dokonywane przez zarządy
Mobile solution rozwiązania wykorzystujące technologie komunikacji bezprzewodowej
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OFE, TFI Otwarte Fundusze Emerytalne, Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych
PDA multimedialny kieszonkowy komputer
Płatny kontent zawartość serwisów informatycznych płatna dla użytkowników
Private equity inwestycje w firmy niepubliczne, nienotowane na giełdzie, zwyczajowo określa się tym mianem 

inwestycje na późniejszych etapach rozwoju
Product placement przedstawianie produktu, forma reklamy
PSIK Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych, stowarzyszenie skupiające polskie VC i PE
Public relations marketing i kontakty z mediami
Reseller redystrybutor lokalny
Rozwiązania IVR interactive voice response, rozwiązania technologii mobilnej z wykorzystaniem zapisów audio/głosowych
Seed zasiew, pierwsza faza cyklu rozwoju przedsiębiorstwa, gdzie istnieje tylko idea, pomysł;
Sektor R&D sektor badania i rozwój  
SIP systemy informacji przestrzennej
Smartphone telefon komórkowe wzbogacony o funkcjonalności PDA
SMB Small & Medium Business, małe i średnie przedsiębiorstwa
Software House przedsiębiorstwo specjalizujące się w pisaniu oprogramowania
Start up druga, kolejna faza cyklu rozwoju przedsiębiorstwa, gdzie przedsiębiorstwo rozpoczyna działalność
Storage systemy składowania i archiwizacji danych
Touroperator dostawca usługi turystycznej
Trade sale sprzedaż spółki portfelowej do inwestora strategicznego, forma wyjścia z inwestycji przez fundusz VC
Usługi VISP Usługi dostępu do Internetu świadczone przez podmioty które nie posiadają fizycznej infrastruktury 

dostępowej
Vendor dostawca towarów i produktów dla dystrybutora
Venture capital, VC inwestycja kapitałowa w nowe, prywatne przedsięwzięcie; kapitał ryzyka, źródło finansowania 

nowopowstających przedsięwzięć, również restrukturyzacji
vortal tematyczny serwis internetowy
Wi-Fi wireless fidelity, technologia bezprzewodowego przesyłu danych o małym zasięgu
Wireless-mobile rozwiązania bezprzewodowe, mobilne
Work Flow obieg dokumentów
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