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Emitent

Nazwa, siedziba i adres Emitenta
Firma:

PC Guard Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

Siedziba:

ul. Janickiego 20, 60-542 Poznań

Telefon:

tel. +48/ (061) 843 42 66

Telefaks:

fax +48/ (061) 847 12 46

E-mail:

hotline@pcguard.pl

Strona WWW:

www.pcguard.pl

Osoby fizyczne działające w imieniu Emitenta
Imię i nazwisko: Dariusz Grześkowiak
Funkcja:

Prezes Zarządu

Adres został objęty wnioskiem o niepublikowanie.

Oświadczenie o odpowiedzialności
Osoba działająca w imieniu Emitenta oświadcza, że:
- informacje zawarte w niniejszym Prospekcie są prawdziwe i rzetelne oraz nie pomijają żadnych faktów
ani okoliczności, których ujawnienie w Prospekcie jest wymagane przepisami prawa, a także że zgodnie z jej
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.
- sprawozdanie finansowe i informacje finansowe w formie okresowych oraz dane porównywalne,
zamieszczone w prospekcie, sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz
odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy
emitenta,
- podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, zamieszczonych w prospekcie, został
wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonujący badania spełniali
warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa
krajowego.

Dariusz Grześkowiak

Prezes Zarządu

Prospekt Emisyjny
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2.2.

Podmioty sporządzające Prospekt

2.2.1.

Emitent

Nazwa, siedziba i adres
Firma:

PC Guard Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

Siedziba:

ul. Janickiego 20, 60-542 Poznań

Telefon:

tel. +48/ (061) 843 42 66

Telefaks:

fax +48/ (061) 847 12 46

E-mail:

hotline@pcguard.pl

Strona WWW:

www.pcguard.pl

Odpowiedzialność Emitenta jako sporządzającego Prospekt jest ograniczona do: Rozdziału 1 pkt 1.3, 1.4, 1.6;
Rozdziału 2 pkt 2.1, 2.2.1, Rozdziału 3 pkt 3.2, 3.10.7., 3.12., Rozdziału 6, Rozdziału 8 z wyjątkiem pkt 8.1.1,
8.1.2, Rozdziału 9.

Osoby fizyczne działające w imieniu sporządzającego Prospekt
Imię i nazwisko: Dariusz Grześkowiak
Funkcja:

Prezes Zarządu

Adres został objęty wnioskiem o niepublikowanie.

Opis powiązań osób fizycznych działających w imieniu sporządzającego Prospekt z Emitentem
Pan Dariusz Grześkowiak pełni funkcję Prezesa Zarządu PC Guard S.A. oraz jest zatrudniony w PC Guard S.A.
jako Dyrektor Techniczny. Pan Dariusz Grześkowiak posiada ponadto 52.500 sztuk Akcji Emitenta, dających
10,50 % głosów na walnym zgromadzeniu.

Oświadczenie o odpowiedzialności
Osoba działająca w imieniu sporządzającego Prospekt oświadcza, że Prospekt został sporządzony
z zachowaniem należytej staranności zawodowej, oraz że informacje zawarte w częściach Prospektu, za
których sporządzenie odpowiedzialny jest sporządzający Prospekt są prawdziwe i rzetelne i nie pomijają
żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie w Prospekcie jest wymagane przepisami prawa.

Dariusz Grześkowiak

Prezes Zarządu

Prospekt Emisyjny
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Inwest Consulting S.A.

Nazwa, siedziba i adres
Firma:

Inwest Consulting Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

Siedziba:

ul. Libelta 1a, 61-706 Poznań

Telefon:

tel. +48/ (061) 851 86 77

Telefaks:

fax +48/ (061) 851 86 77

E-mail:

biuro@ic.poznan.pl

Strona WWW:

www.ic.poznan.pl

Odpowiedzialność Inwest Consulting S.A. jako sporządzającego Prospekt jest ograniczona do: Wstępu,
Rozdziału 1 za wyjątkiem pkt. 1.3, 1.4, 1.6, Rozdziału 2 za wyjątkiem pkt. 2.1, 2.2.1, 2.2.3, 2.2.4, 2.3, 2.4,
Rozdziału 3 za wyjątkiem pkt 3.1, pkt 3.2,

pkt 3.10,

pkt 3.11, Rozdziału 4, Rozdziału 5, Rozdziału 7,

Rozdziału 10 za wyjątkiem pkt. 10.6 i 10.7.

Osoby fizyczne działające w imieniu sporządzającego Prospekt
Imię i nazwisko: Paweł Śliwiński
Funkcja:

Wiceprezes Zarządu

Adres został objęty wnioskiem o niepublikowanie.

Opis powiązań podmiotu sporządzającego Prospekt oraz osób fizycznych działających w imieniu
sporządzającego Prospekt z Emitentem
Inwest Consulting S.A. jest związana z Emitentem umową z dnia 20 grudnia 2004 dotyczącą sporządzenia
prospektu emisyjnego. Nie istnieją inne powiązania niż wskazane powyżej.

Oświadczenie o odpowiedzialności
Osoba działająca w imieniu sporządzającego Prospekt oświadcza, że Prospekt został sporządzony
z zachowaniem należytej staranności zawodowej, oraz że informacje zawarte w częściach Prospektu, za
których sporządzenie odpowiedzialny jest sporządzający Prospekt są prawdziwe i rzetelne i nie pomijają
żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie w Prospekcie jest wymagane przepisami prawa.

Paweł Śliwiński

Wiceprezes Zarządu

Prospekt Emisyjny
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2.2.3.

Bank Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych S.A. Biuro Maklerskie

Nazwa, siedziba i adres
Firma :

Bank Inicjatyw Społeczno Ekonomicznych S.A. – Biuro Maklerskie

Siedziba :

Radom

Adres :

ul. Żeromskiego 75, 26-600 Radom

Numer telefonu :

(+48 48) 3815397

Numer telefaxu :

(+48 48) 3633772

e-mail :

biuro.maklerskie@bise.pl

adres internetowy :

www.bmbise.pl, www.bise.pl

Odpowiedzialność Biura Maklerskiego jako sporządzającego Prospekt jest ograniczona do następujących
części Prospektu: Rozdział 1 pkt 1.2.3, Rozdział 2 pkt 2.2.3, pkt 2.4, Rozdział 3 pkt 3.1, pkt 3.10 bez pkt
3.10.7, pkt 3.11 oraz Rozdział 10 pkt. 10.6 i 10.7.

Osoby fizyczne działające w imieniu sporządzającego Prospekt
Imię i nazwisko: Leszek Traczyk
Funkcja:

pełnomocnik Zarządu, Dyrektor Biura Maklerskiego,

Adres został objęty wnioskiem o niepublikowanie.
Imię i nazwisko: Małgorzata Wójcik
Funkcja:

pełnomocnik Zarządu, Główny Księgowy Biura Maklerskiego.

Adres został objęty wnioskiem o niepublikowanie.

Opis powiązań podmiotu sporządzającego Prospekt oraz osób fizycznych działających w imieniu
sporządzającego Prospekt z Emitentem
Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych S.A. Biuro Maklerskie na podstawie umowy z dnia 18 kwietnia
2005 r. świadczy na rzecz Emitenta usługi związane z pełnieniem funkcji oferującego Akcje w publicznym
obrocie oraz sporządzeniem wybranych części Prospektu. Bank Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych S.A.
Biuro Maklerskie na podstawie umowy z dnia 10 maja 2005 roku przechowuje akcje serii A i B Emitenta
w depozycie.
Poza w/w umowami nie istnieją żadne inne powiązania personalne, organizacyjne, finansowe bądź umowne
pomiędzy Biurem Maklerskim

i osobami działającymi w jego imieniu a Emitentem bądź podmiotem

dominującym wobec Emitenta.

Oświadczenie o odpowiedzialności
Osoby działające w imieniu sporządzającego Prospekt oświadczają, że Prospekt został sporządzony
z zachowaniem należytej staranności zawodowej, oraz że informacje zawarte w częściach Prospektu, za
których sporządzenie odpowiedzialny jest sporządzający Prospekt są prawdziwe i rzetelne i nie pomijają
żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie w Prospekcie jest wymagane przepisami prawa.

Leszek Traczyk

Małgorzata Wójcie

Dyrektor Biura Maklerskiego

Główny Księgowy Biura Maklerskiego

Prospekt Emisyjny
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DGA Audyt Sp. z o.o.

Nazwa, siedziba i adres
Firma:

DGA Audyt Sp. z o.o.

Siedziba:

ul. Towarowa 35
61-896 Poznań

Telefon:

(0-61) 859-59-20

Telefaks:

(0-61) 859-59-21

E-mail:

audyt@dga.poznan.pl

Strona WWW:

www.dga.pl/audyt

Odpowiedzialność DGA Audyt Sp. z o.o. jako sporządzającego Prospekt jest ograniczona do: Rozdziału 2 pkt
2.2.4, 2.3 i Rozdziału 8 pkt 8.1.1, 8.1.2.

Osoby fizyczne działające w imieniu sporządzającego Prospekt
Imię i nazwisko: Aleksandra Łysek
Funkcja:

Prezes Zarządu (biegły rewident nr 5504/6507)

Adres został objęty wnioskiem o niepublikowanie.

Imię i nazwisko: Małgorzata Gładkowska
Funkcja:

Wiceprezes Zarządu (biegły rewident nr 9882/7363)

Adres został objęty wnioskiem o niepublikowanie.

Opis powiązań podmiotu sporządzającego Prospekt oraz osób fizycznych działających w imieniu
sporządzającego Prospekt z Emitentem
DGA Audyt Sp. z o.o. jest związana z Emitentem umową z dnia 12 stycznia 2005 roku dotyczącą badania
sprawozdania finansowego sporządzonego na 31 grudnia 2004 roku oraz umową z dnia 12 stycznia 2005
roku na prace audytorskie związane z opracowaniem rozdziału VIII prospektu. Nie istnieją inne powiązania
niż wskazane powyżej.

Oświadczenie o odpowiedzialności
Osoby działające w imieniu sporządzającego Prospekt oświadczają, że Prospekt został sporządzony
z zachowaniem należytej staranności zawodowej, oraz że informacje zawarte w częściach Prospektu, za
których sporządzenie odpowiedzialny jest sporządzający Prospekt są prawdziwe i rzetelne i nie pomijają
żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie w Prospekcie jest wymagane przepisami prawa.

Małgorzata Gładkowska

Aleksandra Łysek

Wiceprezes Zarządu DGA Audyt Sp. z o.o.

Prezes Zarządu DGA Audyt Sp. z o.o.

(biegły rewident nr 9882/7363)

(biegły rewident nr 5504/6507)

Prospekt Emisyjny
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2.3.

Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych

Firma:

DGA Audyt Sp. z o.o.

Siedziba:

ul. Towarowa 35
61-896 Poznań

Telefon:

(0-61) 859-59-20

Telefaks:

(0-61) 859-59-21

E-mail:

audyt@dga.poznan.pl

Strona WWW:

www.dga.pl/audyt

Podstawą uprawnień do badania sprawozdań finansowych jest wpis pod numerem 380 na liście podmiotów
uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzonej przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów.

Osoby fizyczne działające w imieniu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań
finansowych
Imię i nazwisko: Aleksandra Łysek
Funkcja:

Prezes Zarządu (biegły rewident nr 5504/6507)

Adres został objęty wnioskiem o niepublikowanie.

Imię i nazwisko: Małgorzata Gładkowska
Funkcja:

Wiceprezes Zarządu (biegły rewident nr 9882/7363)

Adres został objęty wnioskiem o niepublikowanie.

Biegli rewidenci dokonujący badania sprawozdań finansowych
Imię i nazwisko: Małgorzata Gładkowska

Opis powiązań podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oraz osób
fizycznych działających w imieniu sporządzającego Prospekt z Emitentem
DGA Audyt Sp. z o.o. jest związana z Emitentem umową z dnia 12 stycznia 2005 roku dotyczącą badania
sprawozdania finansowego sporządzonego na 31 grudnia 2004 roku oraz umową z dnia 12 stycznia 2005
roku na prace audytorskie związane z opracowaniem Rozdziału 8 prospektu. Nie istnieją inne powiązania niż
wskazane powyżej.

Oświadczenie w imieniu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań
Oświadczamy, że DGA Audyt Sp. z o.o. jako podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych został
wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że spełnia warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii
o badaniu.
Małgorzata Gładkowska

Aleksandra Łysek

Wiceprezes Zarządu DGA Audyt Sp. z o.o.

Prezes Zarządu DGA Audyt Sp. z o.o.

(biegły rewident nr 9882/7363)

(biegły rewident nr 5504/6507)

Prospekt Emisyjny
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Oświadczenie osoby dokonującej badania sprawozdań finansowych
Oświadczam, że spełniam warunki do wyrażania bezstronnych i niezależnych opinii o sprawozdaniach
finansowych Emitenta.

Małgorzata Gładkowska

Wiceprezes Zarządu DGA Audyt
(biegły rewident nr 9882/7363)

Oświadczenie o odpowiedzialności osób działających w imieniu podmiotu uprawnionego do
badania sprawozdań oraz osoby dokonującej badania sprawozdań finansowych
Oświadczamy, że
-

sprawozdanie finansowe, zamieszczone w prospekcie, podlegało naszemu badaniu zgodnie
z

obowiązującymi

przepisami

prawa

i

normami

zawodowymi

oraz

że

na

podstawie

przeprowadzonego badania wyrażamy opinię o prawidłowości, rzetelności i jasności sprawozdania
finansowego,
-

porównywalne dane finansowe, 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 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, 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 korekt błędów
podstawowych,

-

sprawozdanie

finansowe

oraz

dane

porównywalne,

zamieszczone

w

prospekcie

zostały

sporządzone zgodnie z wymogami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r.
w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny oraz skrót
prospektu.

Małgorzata Gładkowska

Aleksandra Łysek

Wiceprezes Zarządu DGA Audyt Sp. z o.o.

Prezes Zarządu DGA Audyt Sp. z o.o.

(biegły rewident nr 9882/7363)

(biegły rewident nr 5504/6507)

Prospekt Emisyjny
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2.4.

Oferujący

Nazwa, siedziba i adres Oferującego
Firma :

Bank Inicjatyw Społeczno Ekonomicznych S.A. – Biuro Maklerskie

Siedziba :

Radom

Adres :

ul. Żeromskiego 75, 26-600 Radom

Numer telefonu :

(+48 48) 3815397

Numer telefaxu :

(+48 48) 3633772

e-mail :

biuro.maklerskie@bise.pl

adres internetowy :

www.bmbise.pl, www.bise.pl

Osoby fizyczne działające w imieniu Oferującego
Imię i nazwisko: Leszek Traczyk
Funkcja:

pełnomocnik Zarządu, dyrektor Biura Maklerskiego,

Imię i nazwisko: Małgorzata Wójcik
Funkcja:

pełnomocnik Zarządu, główny księgowy Biura Maklerskiego

Informacja o adresie zamieszkania osób fizycznych działających w imieniu Biura Maklerskiego Banku
Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych S.A. została objęta wnioskiem o niepublikowanie.

Opis powiązań Oferującego oraz osób fizycznych działających w jego imieniu z Emitentem
Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych S.A. Biuro Maklerskie na podstawie umowy z dnia 18 kwietnia 2005
r. świadczy na rzecz Emitenta usługi związane z pełnieniem funkcji oferującego Akcje w publicznym obrocie
oraz sporządzeniem wybranych części Prospektu. Bank Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych S.A.
Maklerskie

Biuro

na podstawie umowy z dnia 10 maja 2005 roku przechowuje akcje serii A i B Emitenta

w depozycie.
Poza w/w umowami nie istnieją żadne inne powiązania personalne, organizacyjne, finansowe bądź umowne
pomiędzy Biurem Maklerskim i osobami działającymi w jego imieniu a Emitentem bądź podmiotem
dominującym wobec Emitenta.

Oświadczenie o odpowiedzialności
Osoby działające w imieniu Oferującego oświadczają, że oferujący dołożył należytej zawodowej staranności
przy przygotowaniu i przeprowadzeniu wprowadzenia Akcji do publicznego obrotu.

Leszek Traczyk

Małgorzata Wójcik

Dyrektor Biura Maklerskiego

Główny Księgowy Biura Maklerskiego

Prospekt Emisyjny

