
KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD
RAPORT SA – Q 4/2000

(dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)
(Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160)- na
podstawie zobowiązania Komisji Papierów Wartościowych i Giełd zamieszczonego w decyzji Nr DSP1-411-29/00-
56/2000.

Zarząd Spółki Akcyjnej MCI Management S.A.  z siedzibą w Wrocławiu przy ul. Armii Krajowej 54

Podaje do wiadomości raport kwartalny dnia 14-02-2001

            Data przekazania

Podstawowe pozycje bilansu, rachunku zysków i strat i rachunku przepływów pieniężnych
przeliczone na EURO

w tys. zł w tys. EURO
4 kwartał

okres od 1.10.00
do 31.12.00

4 kwartały
narastająco

okres od 1.01.00
do 31.12.00

4 kwartał
okres od 1.10.00

do 31.12.00

4 kwartały
narastająco

okres od 1.01.00
do 31.12.00

I. Przychody netto ze sprzedaży
produktów, towarów i materiałów 32 32 8 8

II. Zysk (strata) na działalności
operacyjnej (1 046) (2 969) (261) (741)

III. Zysk (strata) brutto (562) 806 (140) 201
IV. Zysk (strata) netto (365) 806 (91) 201
V. Aktywa (stan na 31.12.00) 59 780  15 510  
VI. Kapitał własny (stan na 31.12.00) 56 656  14 593  
VII. Liczba akcji (stan na 31.12.00) 37 800  37 800  
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję
(w zł) (stan na 31.12.00) 1,50  0,39  



2. Kwartalne sprawozdanie finansowe Emitenta za 4 kwartał 2000 r.

2.1. Bilans (w tys. zł)

BILANS
w tys. zł

stan na
31-12-00 koniec

kwartału
(rok bieżący)

stan na
30-09-00 koniec

poprz.
kwartału

(rok bieżący)

stan na
31-12-99 koniec

kwartału
(rok poprz.)

stan na
31-09-99 koniec

poprz.
kwartału

(rok poprz.)

A k t y w a
I. Majątek trwały 25 662 25 050 9 965 42
      1. Wartości niematerialne i prawne 1 889 856 39 41
      2. Rzeczowy majątek trwały 69 77 21 -
      3. Finansowy majątek trwały 23 704 24 117 9 905 1
      4. Należności długoterminowe - - - -
II. Majątek obrotowy 33 962 11 658 14 234 2 999
      1. Zapasy - 65 - -
      2. Należności krótkoterminowe 31 290 8 297 2 728 2 468
      3. Akcje (udziały) własne do zbycia - - - -
      4. Papiery wartościowe przeznaczone
do obrotu - 372 8 271 -

      5. Środki pieniężne 2 672 2 924 3 235 531
III. Rozliczenia międzyokresowe 156 52 191 -
      1. Z tytułu odroczonego podatku
dochodowego 107 - - -

      2. Pozostałe rozliczenia
międzyokresowe 49 52 191 -

A k t y w a  r a z e m 59 780 36 760 24 390 3 041

P a s y w a
I. Kapitał własny 56 656 32 821 23 600 (9)
      1. Kapitał akcyjny 37 800 32 600 32 100 100
      2. Należne wpłaty na poczet kapitału
akcyjnego
(wielkość ujemna)

- - (4 500) -

      3. Kapitał zapasowy 22 050 3 050 - -
      4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji
wyceny - - - -

      5. Pozostałe kapitały rezerwowe - - - -
      6. Różnice kursowe z przeliczenia
oddziałów (zakładów)  zagranicznych - - - -

      7. Niepodzielony zysk lub niepokryta
strata z lat ubiegłych (4 000) (4 000) - -

      8. Zysk (strata) netto 806 1 171 (4 000) (109)
II. Rezerwy - - - -
      1. Rezerwy na podatek dochodowy - - - -
      2. Pozostałe rezerwy - - - -
III. Zobowiązania 2 299 3 165 720 3 050
      1. Zobowiązania długoterminowe 464 424 - -
      2. Zobowiązania krótkoterminowe 1 835 2 741 720 3 050
IV. Rozliczenia międzyokresowe i
przychody przyszłych okresów 825 774 70 -

P a s y w a  r a z e m 59 780 36 760 24 390 3 041



2.2. Zobowiązania pozabilansowe (w tys. zł)

BILANS
w tys. zł

stan na
31-12-00 koniec

kwartału
(rok bieżący)

stan na
30-09-00 koniec

poprz.
kwartału

(rok bieżący)

stan na
31-12-99 koniec

kwartału
(rok poprz.)

stan na
31-09-99 koniec

poprz.
kwartału

(rok poprz.)

Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: - 372 388 -
    - na rzecz jednostek zależnych -  -  -  -
    - na rzecz jednostek stowarzyszonych -  -  -  -
    - na rzecz jednostki dominującej - 372 388 -
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) -  -  -  -
Zobowiązania pozabilansowe, razem - 372 388 -

2.3. Rachunek zysków i strat (w tys. zł)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał
(rok bieżący)

okres od 1-10-00
do 31-12-00

4 kwartały
narastająco

(rok bieżący.)
okres od
1-01-00

do 31-12-00

4 kwartał
(rok poprz.)

okres od 1-10-99
do 31-12-99

2 kwartały
narastająco
(rok poprz.)

okres od 21-07-99
do 31-12-99

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i
materiałów 32 32 25 25

      1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 32 32 23 23
      2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów - - 2 2
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 11 11 1 1
      1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 11 11 - -
      2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów - - 1 1
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 21 21 24 24
IV. Koszty sprzedaży - - - -
V. Koszty ogólnego zarządu 1 142 3 109 435 545
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) (1 121) (3 088) (411) (521)
VII. Pozostałe przychody operacyjne 123 464 20 20
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 48 345 26 26
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-
VIII) (1 046) (2 969) (417) (527)

X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach - 1 894 - -
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku
trwałego - - - -

XII. Pozostałe przychody finansowe 585 2 012 205 206
XIII. Koszty finansowe 101 131 3 679 3 679
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII) (562) 806 (3 891) (4 000)

XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) - - - -
      1. Zyski nadzwyczajne - - - -
      2. Straty nadzwyczajne - - - -
XVI. Zysk (strata) brutto (562) 806 (3 891) (4 000)
XVII. Podatek dochodowy (197) - - -
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku
(zwiększenia straty) - - - -

XIX. Zysk (strata) netto (365) 806 (3 891) (4 000)

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 806  (4 000)  
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 37 800 000  100  
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,02132  (40 000,00)  



2.4. Rachunek przepływów pieniężnych (w tys. zł)

4 kwartał
(rok bieżący)

okres od 1-10-00
do 31-12-00

4 kwartały
narastająco

(rok bieżący.)
okres od
1-01-00

do 31-12-00

4 kwartał
(rok poprz.)

okres od
1-10-99

do 31-12-99

2 kwartały
narastająco
(rok poprz.)

okres od
21-07-99

do 31-12-99
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI
OPERACYJNEJ (I+/-II) (833) (1 707) (622) (716)

I. Zysk (strata) netto (365) 806 (3 891) (4 000)
II. Korekty razem (468) (2 513) 3 269 3 284
1. Amortyzacja 79 126 4 7

2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych - - - -
3. Odsetki i dywidendy 1 238 (880) (106) (106)
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej (28) (629) (37) (37)
5. Zmiana stanu rezerw - 6 6 6
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) (197) - - -
7. Podatek dochodowy zapłacony 107 (90) - -
8. Zmiana stanu zapasów - - - -
9. Zmiana stanu należności (1 259) (1 530) (165) (203)
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem

pożyczek i  kredytów) (343) (306) 9 59

11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (53) 25 - -
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów 1 765 (121) (121)
13. Pozostałe korekty (trwała utrata wartości JTT Computer S.A.) (13) - 3 679 3 679

B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI
INWESTYCYJNEJ (I-II) 581 (7 218) (1 674) (4 149)

I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 4 423 11 402 - -
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych - - - -
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego - - - -
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego - 2 540 - -
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 400 1 200 - -
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 3 852 6 782 - -
6. Otrzymane dywidendy - 535 - -
7. Otrzymane odsetki 171 345 - -
8. Pozostałe wpływy - - - -

II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej (3 842) (18 620) (1 674) (4 149)
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych (1 092) (1 944) - (42)
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego - (80) (23) (26)
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego (1 530) (7 748) (1 247) (1 248)
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych - - - -
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu - (757) (404) (404)
6. Udzielone pożyczki długoterminowe (1 220) (8 092) - (2 429)
7. Pozostałe wydatki - - - -

C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) - 8 363 5 000 8 100
I. Wpływy z działalności finansowej - - - -
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek - - - -



2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych
papierów wartościowych - - - -

3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek - 313 - -
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych

papierów wartościowych - - - -

5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych - 8 050 5 000 8 100
6. Dopłaty do kapitału - - - -
7. Pozostałe wpływy - - - -
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej - - - -
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek - - - -
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych

papierów wartościowych - - - -

3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek - - - -
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych

papierów wartościowych - - - -

5. Koszty emisji akcji własnych - - - -
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych - - - -
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli - - - -
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących - - - -
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne - - - -
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego - - - -
11. Zapłacone odsetki - - - -
12. Pozostałe wydatki - - - -

D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) (252) (562) 2 704 3 235
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych (252) (562) 2 704 3 235
    - w  tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic
kursowych od walut obcych - - - -

F. Środki pieniężne na początek okresu 2 924 3 235 531 -
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) 2 672 2 672 3 235 3 235



CZĘŚĆ OPISOWA

Komentarz do raportu kwartalnego za 4 kwartał 2000 spółki MCI Management S.A.

Spółka MCI Management S.A. rozpoczęła działalność 21 lipca 1999 r. Prezentowane dane porównywalne za 2
kwartały 1999 r. obejmują okres od 21 lipca 1999 r. do 31 grudnia 1999 r.

1. Zasady stosowane przez MCI Management S.A. przy sporządzaniu raportu kwartalnego za 4 kwartał
2000r. zakończonego 31 grudnia 2000 r.

Przy sporządzaniu jednostkowego sprawozdania na 31 grudnia 2000 r. spółka stosowała poniższe zasady
rachunkowości jednakowe z zasadami stosowanymi przy sporządzaniu sprawozdań na dzień bilansowy:

Zasady rachunkowości stosowane na dzień 31 grudnia  2000 r. są tożsame z zasadami rachunkowości przyjętymi przy
sporządzaniu sprawozdania finansowego na dzień 30 kwietnia 2000 r., które zostały opisane w prospekcie emisyjnym
opublikowanym 29 listopada 2000 r.

Zapisy księgowe są prowadzone według zasady kosztów historycznych, z wyjątkiem środków trwałych podlegających
okresowym aktualizacjom wyceny według zasad określonych w ustawie oraz w odrębnych  przepisach, przez co
wpływ inflacji nie jest uwzględniony.

Zapisy księgowe są prowadzone w sposób ciągły. Odpowiednie pozycje w bilansie zamknięcia aktywów i pasywów są
ujęte w tej samej wysokości w bilansie otwarcia następnego roku obrotowego.

W księgach rachunkowych i wyniku finansowym Emitenta ujęto wszystkie przypadające na okres obrachunkowy
przychody oraz wszystkie koszty związane z ich uzyskaniem, niezależnie od terminu ich zapłaty.

W celu zapewnienia współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów do aktywów lub pasywów danego
miesiąca zaliczane są koszty lub przychody, dotyczące przyszłych okresów oraz przypadające na ten miesiąc koszty,
które jeszcze nie zostały poniesione.

Dane podane są w tysiącach złotych.

Dane finansowe przeliczono na EUR według następujących zasad:
Poszczególne pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu ogłoszonego na dzień 30 grudnia 2000 r. przez
Narodowy Bank Polski przedstawionego w pkt. 2.

Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat – według średnich kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich
kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresów
obrotowych zakończonych 31 grudnia  przedstawionych w pkt.  2.

2. Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do Euro ogłoszone przez Narodowy Bank Polski

W okresach objętych sprawozdaniem finansowym do obliczeń dotyczących wybranych pozycji finansowych w
przeliczeniu na EURO przyjęto następujące zasady:
2.1. przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, zysk z działalności operacyjnej, zysk

brutto i zysk netto za IV kwartał, obliczono przyjmując średni kurs EURO wg tabeli NBP według średniego
kursu na ostatni dzień poszczególnych miesięcy IV kwartału, tj. :

•  31.10.2000r.= 3,9325 PLN (tabela kursów średnich NBP nr 212/A/NBP/2000)
•  30.11.2000r.= 3,8824 PLN (tabela kursów średnich NBP nr 233/A/NBP/2000)
•  30.12.2000r.= 3,8544PLN (tabela kursów średnich NBP nr 252/A/NBP/2000)

•  średni kurs  = 3,8898 PLN

2.2. przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, zysk z działalności operacyjnej, zysk
brutto i zysk netto za cztery kwartały narastająco, obliczono przyjmując średni kurs EURO wg tabeli NBP
według średniego kursu na ostatni dzień poszczególnych miesięcy czterech kwartałów roku 2000, tj. :

•  31.01.2000r.= 4,1250 PLN (tabela kursów NBP nr 21/A/NBP/2000)
•  29.02.2000r.= 4,0539 PLN (tabela kursów NBP nr 42/A/NBP/2000)
•  31.03.2000r.= 3,9650 PLN (tabela kursów NBP nr 65/A/NBP/2000)
•  28.04.2000r.= 4,0226 PLN (tabela kursów średnich NBP nr   84/A/NBP/2000)



•  31.05.2000r.= 4,0894 PLN (tabela kursów średnich NBP nr 105/A/NBP/2000)
•  30.06.2000r.= 4,2075 PLN (tabela kursów średnich NBP nr 126/A/NBP/2000)
•  31.07.2000r.= 4,0108 PLN (tabela kursów średnich NBP nr 147/A/NBP/2000)
•  31.08.2000r.= 3,9157 PLN (tabela kursów średnich NBP nr 169/A/NBP/2000)
•  29.09.2000r.= 3,9960 PLN (tabela kursów średnich NBP nr 190/A/NBP/2000)
•  31.10.2000r.= 3,9325 PLN (tabela kursów średnich NBP nr 212/A/NBP/2000)
•  30.11.2000r.= 3,8824 PLN (tabela kursów średnich NBP nr 233/A/NBP/2000)
•  30.12.2000r.= 3,8544PLN (tabela kursów średnich NBP nr 252/A/NBP/2000)

•  średni kurs = 4.0046 PLN

2.3. Aktywa oraz kapitał własny obliczono przy zastosowaniu kursu EURO według stanu na dzień 30.12.2000r.
tj. 3,8544,- PLN (tabela kursów NBP nr 252/A/NBP/2000)

2.4. Zobowiązania pozabilansowe podano w kwotach netto.

3. Korekty z tytułu rezerw w tym rezerwy na przejściową różnicą z tytułu podatku dochodowego

Spółka nie dokonywała korekt z tytułu rezerw w tym rezerwy na przejściową różnicę z tytułu podatku dochodowego.

4. Wydarzenia mające znaczny wpływ na wynik finansowy MCI Management S.A.

W prezentowanym okresie sprawozdawczym znaczący wpływ na kształtowanie się wyniku finansowego miały:
- przychody z lokat
- odsetki od udzielonych pożyczek
- koszty wprowadzenia spółki do obrotu publicznego.

5. Wskazanie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów.

Na dzień 31 grudnia 2000 r. akcjonariuszami posiadającymi więcej niż 5% głosów są:
31 grudnia 2000 r.

Liczba
posiadanych akcji

% posiadanych
głosów

Czechowicz Ventures Sp. z
o.o.(dawniej MCI Sp. z o.o.) 19 500 000 51,5873

HOWELL S.A. 13 039 000 34,4947
32 539 000 86,0820

6. Zmiany w stanie posiadania akcji Emitenta przez osoby zarządzające i nadzorujące

Zarząd stan na 30-09-2000 (poprzedni kwartał)
- Tomasz Czechowicz 1 000 akcji co stanowi 0,0031% kapitału akcyjnego i daje 1 000 głosów na WZA

(0,0031% głosów  na WZA), jednocześnie Tomasz Czechowicz posiada 88,40% udziałów w spółce
Czechowicz Ventures Sp. z o.o., która posiada 59,82% kapitału akcyjnego Emitenta

- Christopher Jasiak – nie posiadał akcji MCI Management S.A.

Zarząd stan na 31-12-2000 (bieżący kwartał)
- Tomasz Czechowicz - 19 341 akcji co stanowi 0,0512% kapitału akcyjnego i daje 19 341 głosów na

WZA (0,0512% głosów  na WZA), jednocześnie Tomasz Czechowicz posiada 88,40% udziałów w
spółce Czechowicz Ventures Sp. z o.o., która posiada 51,5873% kapitału akcyjnego Emitenta,

- Christopher Jasiak – 18 341 akcji co stanowi 0,0485% kapitału akcyjnego i daje 18 341 głosów na
WZA (0,0485% głosów na WZA),

- Arkadiusz Śnieżko - 18 341 akcji co stanowi 0,0485% kapitału akcyjnego i daje 18 341 głosów na
WZA (0,0485% głosów na WZA),



Rada Nadzorcza stan na 30-09-2000 (poprzedni kwartał)
- Marek Moczulski 59 000 akcji co stanowi 0,18% kapitału akcyjnego i daje 59 000 głosów na WZA

(0,18% głosów na WZA)
- Andrzej Dadełło 1 000 akcji co stanowi 0,0031% kapitału akcyjnego i daje 1 000 głosów na WZA

(0,0031% głosów  na WZA)
- Andrzej Kowalski – nie posiadał akcji MCI Management S.A.
- Kazimierz Czechowicz – nie posiadał akcji MCI Management S.A. jednocześnie posiada 0,71%

udziałów w spółce Czechowicz Ventures Sp. z o.o., która posiada 59,82% kapitału akcyjnego Emitenta
- Edward D. MacDonald – nie posiadał akcji MCI Management S.A.
- Roman Mathiwsky – nie posiadał akcji MCI Management S.A.

Rada Nadzorcza stan na 31-12-2000 (bieżący kwartał)
- Marek Moczulski 68 170 akcji co stanowi 0,1803% kapitału akcyjnego i daje 68 170 głosów na WZA

(0,1803% głosów na WZA)
- Andrzej Dadełło 37 681 akcji co stanowi 0,0997% kapitału akcyjnego i daje 37 681 głosów na WZA

(0,0997% głosów  na WZA)
- Andrzej Kowalski – 391 akcji co stanowi 0,001% kapitału akcyjnego i daje 391 głosów na WZA

(0,001% głosów  na WZA)
- Kazimierz Czechowicz – nie posiadał akcji MCI Management S.A. jednocześnie posiada 0,71%

udziałów w spółce Czechowicz Ventures Sp. z o.o., która posiada 51,5873% kapitału akcyjnego
Emitenta

- Edward D. MacDonald – 917 akcji co stanowi 0,0024% kapitału akcyjnego i daje 917 głosów na WZA
(0,0024% głosów  na WZA)

- Roman Mathiwsky – 1 375 akcji co stanowi 0,0036% kapitału akcyjnego i daje 1 375 głosów na WZA
(0,0036% głosów  na WZA)

7. Opis dokonań Emitenta w okresie 4 kwartału 2000 r.

W związku z planowanym wstrzymaniem projektu inwestycyjnego 4piAnalyst S.A., MCI Management S.A.
podpisała w dniu 15 listopada 2000 Oświadczenie wygaszające postanowienia Listu Intencyjnego zawartego 18
marca 2000 z panem Wojciechem Kreftem i Andrzejem Zdzitowieckim. W konsekwencji MCI Management
S.A. zawarła następujące umowy:

1. Umowę sprzedaży akcji z dnia 15 listopada 2000, z panem Wojciechem Kreftem
2. Umowę sprzedaży akcji z dnia 15 listopada 2000, z panem Andrzejem Zdzitowieckim
3. Aneks nr 1 do umowy pożyczki z dnia 30 marca 2000r.
4. Umowę cesji z dnia 15 listopada 2000.

W wyniku zawarcia umów, o których mowa w punkcie 1 i 2 MCI Management S.A. nabyła 2 akcje 4piAnalyst
S.A. zwiększające jej udział w kapitale akcyjnym z 99,99% do 100%.

Szczegóły umów podano poniżej

Nazwa spółki Numer raportu Data
MCI Management S.A. 2/2000 30 listopada 2000
Data zawarcia umowy 15 listopada 2000
Strony umowy MCI Managment S.A. - Wojciech Kreft
Przedmiot umowy Kupno przez MCI Management S.A. jednej akcji imiennej Spółki 4piAnalyst S.A.
Warunki finansowe umowy Wartość umowy 10 PLN

Nazwa spółki Numer raportu Data
MCI Management S.A. 2/2000 30 listopada 2000
Data zawarcia umowy 15 listopada 2000
Strony umowy MCI Managment S.A.

Andrzej Zdzitowiecki
Przedmiot umowy Kupno przez MCI Management S.A. jednej akcji imiennej Spółki 4piAnalyst S.A.
Warunki finansowe umowy Wartość umowy 10 PLN



Nazwa spółki Numer raportu Data
MCI Management S.A. 2/2000 30 listopada 2000
Data zawarcia umowy 15 listopada 2000
Strony umowy MCI Managment S.A.

Wojciech Kreft i Andrzej Zdzitowiecki
Przedmiot umowy Zmiana warunków spłaty pożyczki zawartej w dniu 30 marca 2000r., spłata

nastąpi w ratach miesięcznych do dnia 31 grudnia 2002r, przy czym
skapitalizowane odsetki będą spłacane po upływie okresu karencji równego 6
miesięcy.

Warunki finansowe umowy Skapitalizowana wartość pożyczki na dzień 5 października – 563.016,45 zł,
oprocentowanie = WIBOR 1M +5%

Nazwa spółki Numer raportu Data
MCI Management S.A. 2/2000 30 listopada 2000
Data zawarcia umowy 15 listopada 2000
Strony umowy MCI Managment S.A.

Wojciech Kreft i Andrzej Zdzitowiecki
Przedmiot umowy Zabezpieczenie spłaty pożyczki z dnia 30 marca 2000, zmienionej aneksem nr 1 z

dnia 15 listopada 2000 poprzez cesję wierzytelności przyszłych, powstałych w
związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez Cedentów

Warunki finansowe umowy Nie dotyczy

Nazwa spółki Numer raportu Data
MCI Management S.A. 2/2000 30 listopada 2000
Data zawarcia umowy 15 listopada 2000
Strony umowy MCI Managment S.A.

Wojciech Kreft i Andrzej Zdzitowiecki
Przedmiot umowy Oświadczenie o wygaśnięciu listu intencyjnego z dnia 18 marca 2000r.
Warunki finansowe umowy Nie dotyczy

Emitent zawarł w dniu 6 grudnia 2000 r. umowę inwestycyjną dotyczącą spółki Travelplanet.pl. mającą na celu
określić zasady i tryb realizacji inwestycji;  tryb, zasady i  harmonogram działań organizacyjnych mających na
celu doprowadzenie do zawiązania Spółki Akcyjnej pod firmą „TRAVELPLANET.PL”; treść projektu Statutu
Spółki.
Niezwłocznie po podpisaniu przedmiotowej umowy jej strony podejmą działania mające na celu zorganizowanie
spółki oraz objęcie jej akcji w sposób następujący

1. MCI Management S.A. – 45.500 akcji imiennych, zwykłych  o wartości nominalnej 10 złotych każda, tj
za kwotę 455.000 złotych

2. pozostali akcjonariusze – 5.500 akcji imiennych, zwykłych o wartości nominalnej 10 złotych każda, tj
za kwotę 55.000 złotych. Pozostałymi akcjonariuszami są osoby fizyczne obejmujące po 1.500 akcji
każda, w szczególności są to pan Piotr Multan, Tomasz Moroz, Łukasz Bartoszewicz.

Akcje spółki zostaną objęte przez akcjonariuszy wkładami pieniężnymi, w ten sposób, że w terminie siedmiu dni
od daty uchwalenia emisji, ale zawsze przed zgłoszeniem Spółki do rejestracji sądowej każdy z Akcjonariuszy
dokona wpłat na objęte akcje Spółki w kwotach stanowiących 25% (dwadzieścia pięć procent) ich łącznej
wartości emisyjnej, to jest w łącznej kwocie 125.000,00-PLN (sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych). W terminie
do dnia 31 stycznia 2001 roku każdy z Akcjonariuszy dokona wpłat na objęte akcje Spółki w kwotach stanowiących
pozostałe 75% (siedemdziesiąt pięć procent) ich łącznej wartości emisyjnej, to jest w łącznej kwocie 375.000,00-
PLN.

Nie później niż do dnia 31 marca 2001 roku MCI zobowiązuje się udzielić Spółce pożyczki pomostowej
przeznaczonej wyłącznie na finansowanie statutowej działalności gospodarczej Spółki, w szczególności
przeznaczonej na realizację celów i zamiarów Spółki ustalonych w biznes planie uchwalonym przez Radę Nadzorczą
Spółki. Pożyczka zostanie udzielona w kwocie 1.000.000,00-PLN i wypłacona w dwóch transzach po 500.000,00-
PLN (pięćset tysięcy złotych) w terminach do dni:  transza I – 31.03.2001 r.;  transza II – 30.06.2001r.

Strony zobowiązują się do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności w celu umożliwienia w latach 2001 –
2004 nabycia przez członków Zarządu i innych kluczowych pracowników Spółki zwykłych imiennych akcji



Spółki w łącznej liczbie 15.000 (piętnaście tysięcy) sztuk. W szczególności Strony zobowiązują się do emisji
akcji Spółki przeznaczonych do wykonania Opcji Menedżerskiej nie później niż w terminie do dnia 30 kwietnia
2001 roku, z tym że podjęcie przez Akcjonariuszy Spółki uchwały o takiej emisji będzie możliwe dopiero po
opłaceniu w całości emisji akcji serii „A”.

W dniu 6 grudnia 2000 r. zrealizowane zostało jedno z postanowień Umowy Inwestycyjnej i powołana została
spółka akcyjna o nazwie Travelplanet.pl we Wrocławiu. Akt notarialny ustalił treść statutu spółki w tym
wielkość kapitału akcyjnego i sposób jego opłacenia zgodnie z zapisami Umowy Inwestycyjnej.

Dnia 06 grudnia 2000 r. została zawiązana spółka akcyjna pod nazwą „Cubeteam.com” Spółka Akcyjna.
Założycielami spółki są: Maciej Jarzębowski, Urszula Jarzębowska oraz Jakub Sitarz.
Kapitał akcyjny Spółki wynosi 250.000,00 PLN (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 25.000
(dwadzieścia pięć tysięcy) zwykłych, imiennych akcji serii „A” o wartości nominalnej i cenie emisyjnej po 10,00
PLN (dziesięć złotych) każda akcja oraz o kolejnych numerach od 000 001 (jeden) do 025 000 (dwadzieścia pięć
tysięcy).

Akcje serii „A” zostają pokryte wkładami gotówkowymi i objęte przez Założycieli Spółki w następujących
ilościach:

a. „Bankier.pl” – 24.998 (dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem) akcji w kwocie
po 10,00PLN (dziesięć złotych) każda akcja;

b. Urszula Jarzębowska – 1 (jedna) akcja  w kwocie 10,00PLN (dziesięć złotych);
c. Jakub Sitarz – 1 (jedna) akcja w kwocie 10,00PLN (dziesięć złotych);

Emitent w dniu 18 grudnia 2000 zawarł ze spółką „P.W. Gontex” Sp. z o.o. umowę sprzedaży 150.002 (stu
pięćdziesięciu tysięcy dwóch) akcji spółki 4PiAnalyst S.A., stanowiących 100% kapitału akcyjnego spółki i
uprawniających do 100% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki, za cenę 1.000 złotych (jeden
tysiąc). Sprzedaż udziałów w spółce 4PiAnalyst S.A. jest rezultatem wcześniej podjętych decyzji o przerwaniu
kontynuacji projektu inwestycyjnego.

W dniu 19 grudnia 2000r został podpisany aneks do umowy inwestycyjnej zawartej pomiędzy Elektrim S.A. a
MCI Management S.A., Vogel Publishing sp. z o.o. , Jackiem Surażskim, Michałem Rolskim i Poland.com S.A.

1. Według postanowień niniejszego aneksu termin ważności w/w umowy został ustalony na dzień 19 lutego
2001roku.
2. Elektrim udzielił spółce Poland.com dodatkowej pożyczki w kwocie 4.800.000 (cztery miliony osiemset
tysięcy złotych) na dalsze finansowanie działalności spółki.

8. Informacja o toczących się postępowaniach w których Emitent jest stroną postępowania sądowego

Emitent nie był stroną w jakimkolwiek postępowaniu dotyczącym zobowiązań lub wierzytelności Emitenta.

c



Uzupełniające informacje finansowe o spółkach portfelowych  MCI Management S.A.
Wszystkie dane są prezentowane na dzień 31 grudnia 2000 r.

1. CCS  S.A.
MCI Management SA posiada 50,01% akcji spółki oraz 50,01% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.
Wstępne wyniki  finansowe spółki za rok 2000 podane są w poniższych tabelkach.

Dane za okres 01-01-
2000 do 31.12.2000r.

Dane za okres 01-01-
1999 do 31.12.1999r.

I. Przychody działalności podstawowej 55 464 65 659
II Koszty działalności podstawowej 52 130 59 395
III Amortyzacja 903 673
IV. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II-III) 2 431 5 591
V. Pozostałe przychody operacyjne 4 612 59
VI. Pozostałe koszty operacyjne 4 601 101
VII. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (IV+V-VI) 2 442 5 549
VIII. Pozostałe przychody finansowe 476 287
IX. Koszty finansowe 515 784
X. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (VII+VIII-IX) 2 403 5 052
XI. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XI.1. – XI.2.) 36 (4)
      1. Zyski nadzwyczajne 46 2
      2. Straty nadzwyczajne 10 6
XII. Zysk (strata) brutto (X+XI) 2 439 5 048
XIII. Podatek dochodowy 827 1 981
XIV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) - -
XV. Zysk (strata) netto (XII-XIII-XIV) 1612 3067

Bilans
A k t y w a Stan na dzień

31.12.2000r.
Stan na dzień
31.12.1999r.

I. Majątek trwały 3 088 2 639
II. Majątek obrotowy 18 008 11 122
III. Rozliczenia międzyokresowe 91 69
A k t y w a  r a z e m 21 187 13 830

P a s y w a Stan na dzień
31.12.2000r.

Stan na dzień
31.12.1999r.

I. Kapitał własny 5 555 5 861
II. Rezerwy - -
III. Zobowiązania 14 856 7 319
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów 776 650
P a s y w a  r a z e m 21 187 13 830



2. Poland.com S.A.

MCI Management SA posiada 68,05% akcji spółki oraz 68,05% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.
Wstępne wyniki  finansowe spółki za rok 2000 podane są w poniższych tabelkach. Dane finansowe prezentowane są
za okres od 15-12-1999 r. do 31-12-2000 r. Spółka rozpoczęła działalność 15 grudnia 1999 i pierwszy rok obrotowy
spółki jest połączony i trwa od 15-12-1999 do 31-12-2000.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dane za okres
15-12-1999 do
31.12.2000r.

I. Przychody działalności podstawowej 1 458
II Koszty działalności podstawowej 17 337
III Amortyzacja 609
IV. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II-III) (16 488)
V. Pozostałe przychody operacyjne 41
VI. Pozostałe koszty operacyjne 374
VII. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (IV+V-VI) (16 821)
VIII. Pozostałe przychody finansowe 305
IX. Koszty finansowe 831
X. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (VII+VIII-IX) (17 347)
XI. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XI.1. – XI.2.) -
      1. Zyski nadzwyczajne -
      2. Straty nadzwyczajne -
XII. Zysk (strata) brutto (X+XI) (17 347)
XIII. Podatek dochodowy -
XIV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) -
XV. Zysk (strata) netto (XII-XIII-XIV) (17 347)

BILANS
Stan na dzień
31.12.2000r.

A k t y w a
I. Majątek trwały 4 233
II. Majątek obrotowy 2 678
III. Rozliczenia międzyokresowe 527
A k t y w a  r a z e m 7 438

P a s y w a
I. Kapitał własny (10 883)
IV. Rezerwy 339
V. Zobowiązania 17 912
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów 70
P a s y w a  r a z e m 7 438

Dane uzupełniające

Q2 2000 Q3 2000 Q4 2000
page views (mln.) 3,8 9,14 12,8
liczba unikalnych użytkowników 87 000 455 000 700 000
zarejestrowane konta
 e-mail

18 663 54 185 124 757

page views – łączna liczba odsłon wszystkich stron serwisu w ostatnim miesiącu kwartału
liczba unikalnych użytkowników – liczba internautów którzy przynajmniej dwa razy w miesiącu odwiedzili strony
serwisów poland.com; identyfikowani po cookies; dane za ostatni miesiąc każdego kwartału.
liczba kont e-mailowych – łączna liczba (suma) kont e-mailowych założonych na serwerach poland.com na
koniec kwartału.

Źródło: Poland.com S.A.



3. Bankier.pl S.A.

MCI Management SA posiada 72,97% akcji spółki oraz 72,97% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.
Wstępne wyniki  finansowe spółki za rok 2000 podane są w poniższych tabelkach. Dane obejmują okres od 15 04
2000 r. – jest to data rozpoczęcia działalności spółki.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dane za okres
15-04-2000 do
31.12.2000r.

I. Przychody działalności podstawowej 884
II Koszty działalności podstawowej 1 543
III Amortyzacja 181
IV. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II-III) (840)
V. Pozostałe przychody operacyjne 134
VI. Pozostałe koszty operacyjne 219
VII. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (IV+V-VI) (925)
VIII. Pozostałe przychody finansowe 24
IX. Koszty finansowe 65
X. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (VII+VIII-IX) (966)
XI. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XI.1. – XI.2.) (20)
      1. Zyski nadzwyczajne -
      2. Straty nadzwyczajne 20
XII. Zysk (strata) brutto (X+XI) (986)
XIII. Podatek dochodowy -
XIV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) -
XV. Zysk (strata) netto (XII-XIII-XIV) (986)

BILANS
Stan na dzień
31.12.2000r.

A k t y w a
I. Majątek trwały 1 331
II. Majątek obrotowy 812
III. Rozliczenia międzyokresowe -
A k t y w a  r a z e m 2 143

P a s y w a
I. Kapitał własny 124
IV. Rezerwy -
V. Zobowiązania 1 846
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów 173
P a s y w a  r a z e m 2 143

Dane uzupełniające:

Q4 2000 Q3 2000 Q2 2000
Page views 8 554 931 4 957 765 346 920
Zarejestrowani użytkownicy 10 775 6 456 967

page views – łączna liczba odsłon wszystkich stron serwisu w danym kwartale.
zarejestrowani użytkownicy - ogólna liczba zarejestrowanych użytkowników usług dodatkowych Bankier.pl

Źródło: Bankier.pl S.A.


