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Zarządzanie Emitentem odbywa się zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz postanowieniami
Statutu.
Organami Emitenta są:
- Walne Zgromadzenie,
- Rada Nadzorcza,
- Zarząd.

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółki. Podejmuje ono decyzje we wszystkich strategicznych
sprawach Emitenta, zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych i Statutu.
Rada Nadzorcza jest organem sprawującym stały nadzór nad działalnością Emitenta we wszystkich obszarach
jego działalności.
Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.

7.1.2.

Struktura Emitenta

Identyfikacja przedmiotu sprzedaży odbywa się na podstawie rejestru wprowadzonych faktur, którego
schemat odpowiada strukturze regulaminu wewnętrznego i przypisany jest poszczególnym komórkom
organizacyjnym:

Dział Analiz i Wdrożeń
UPG – usługi wdrożenia, serwis
URG – umowy ryczałtowe stałe
Dział Marketingu
PRL – licencje Graffiti
Dział Wytwarzania Oprogramowania
PRG – programy dodatkowe i zmiany
Dział Oprogramowania Obcego
A. Wdrożenie i Serwis
UPO – usługi wdrożeniowe
URP – umowy ryczałtowe
B. Marketing i handel oprogramowaniem obcym
PRS – sprzedaż programów od dostawcy Matrix.pl
PRP – programy i raporty pozostałe
PRR – raporty do programów od dostawcy Matrix.pl
C. Handel sprzętem
SPT – sprzęt
UST – usługi techniczne
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7.1.3.

Wielkość zatrudnienia w Spółce

Tabela 24.

Wielkość zatrudnienia w PC Guard S.A. (stan na 31.12.2004 r.)
2002

2003

2004

Zatrudnienie w Spółce, w tym:

19

25

35

pracownicy zatrudnieni na podstawie umów zlecenia

16

15

10

7.2.

Osoby zarządzające

W skład Zarządu Emitenta wchodzi:
Dariusz Grześkowiak – Prezes Zarządu

7.2.1.

Dariusz Grześkowiak – Prezes Zarządu

Funkcję Prezesa Zarządu pełni Dariusz Grześkowiak, lat 37. Jest on również zatrudniony w Spółce na
stanowisku Dyrektora Technicznego. Umowa z Panem Dariuszem Grześkowiakiem, jako podmiotem
powiązanym w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt 47 lit d) Rozporządzenia w sprawie prospektu, jest zawarta na
warunkach rynkowych.

Adres oraz numer PESEL zostały objęte wnioskiem o niepublikowanie.

Na funkcję Prezesa Zarządu został powołany z dniem 31 marca 2005 r. uchwałą Rady Nadzorczej 4/2005
z dnia 21 marca 2005 r. Jego kadencja upływa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które
zatwierdzi sprawozdania finansowe za rok obrotowy 2007.

Dariusz Grześkowiak jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej (specjalność:
telemechanika). Dyplom magistra inżyniera uzyskał 15 września 1992 r. Karierę zawodową rozpoczął w 1992
r. w Fabryce Łożysk Tocznych S.A. jako programista w komórce zajmującej się wdrażaniem systemu
zapewnienia jakości. W 1994 r. został zatrudniony jako programista w firmie Kompendium S.A., w 1996 r.
został w tej spółce Dyrektorem ds. Oprogramowania, a w 1998 r. Dyrektorem ds. Oprogramowania
i Wdrożeń. Był głównym architektem i twórcą wielu systemów, np. wspomagania zarządzania
przedsiębiorstwem, obsługi sieci kolportażu prasy, obsługi sieci hurtowni. W 2000 r. został Wiceprezesem
Zarządu PC Guard S.A., a w 2005 r. Prezesem Zarządu.

Jak wynika z oświadczenia Dariusza Grześkowiaka nie prowadzi on działalności, która byłaby konkurencyjna
w stosunku do działalności Emitenta. Nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej
ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej spółki konkurencyjnej osoby
prawnej. Nie został wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy
o Krajowym Rejestrze Sądowym. Nie pełnił w przeszłości funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej
w podmiotach, które znalazły się w okresie jego kadencji w stanie upadłości. Nie został pozbawiony prawa
prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej,
reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub
stowarzyszeniu oraz nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach
rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, 587 i 590-591 Kodeksu spółek handlowych.
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Osoby nadzorujące

W skład Rady Nadzorczej wchodzą:
- Krzysztof Zalewski – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Violetta Zalewska – Członek Rady Nadzorczej,
- Kazimierz Frątczak – Członek Rady Nadzorczej,
- Kamil Kaczmarek – Członek Rady Nadzorczej,
- Jacek Krzyżaniak – Członek Rady Nadzorczej.
Członkowie Rady Nadzorczej zostali powołani na kadencję wspólną. Członkowie Rady Nadzorczej nie są
zatrudnieni w Spółce. Nie są oni powiązani z Zarządem Emitenta, ani z akcjonariuszami Spółki więzami
pokrewieństwa ani powinowactwa, z takim wyjątkiem, że Pani Violetta Zalewska – akcjonariusz i członek
Rady Nadzorczej – jest żoną Pana Krzysztofa Zalewskiego – Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Poza
wskazanymi w zdaniu poprzednim, nie ma innych powiązań wynikających z pokrewieństwa lub powinowactwa
pomiędzy członkami Rady Nadzorczej.

7.3.1.

Krzysztof Zalewski – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej pełni Krzysztof Zalewski, lat 42. Jego kadencja upływa w roku
2008.

Adres oraz numer PESEL zostały objęte wnioskiem o niepublikowanie.
Posiada wykształcenie wyższe. Obecnie prowadzi indywidualną działalność gospodarczą. Wcześniej pełnił
funkcję Prezesa Zarządu Powszechnego Funduszu Leasingowo-Inwestycyjnego S.A.
Jak wynika z oświadczenia Krzysztofa Zalewskiego nie prowadzi on działalności, która byłaby konkurencyjna
w stosunku do działalności Emitenta. Nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej
ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej spółki konkurencyjnej osoby
prawnej. Nie został wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy
o Krajowym Rejestrze Sądowym. Nie pełnił w przeszłości funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej
w podmiotach, które znalazły się w okresie jego kadencji w stanie upadłości. Nie został pozbawiony prawa
prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej,
reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub
stowarzyszeniu oraz nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach
rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, 587 i 590-591 Kodeksu spółek handlowych.
Uwaga – zbieżność nazwiska i imienia Pana Krzysztofa Zalewskiego – Przewodniczącego Rady Nadzorczej
z Panem Krzysztofem Zalewskim – Akcjonariuszem, opisanym w punkcie 7.7.5. Prospektu, jest przypadkowa.
Nie łączą ich więzy pokrewieństwa ani powinowactwa, są w stosunku do siebie osobami obcymi.
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Violetta Zalewska – Członek Rady Nadzorczej

Funkcję Członka Rady Nadzorczej pełni Violetta Zalewska, lat 40. Jej kadencja upływa w roku 2008.

Adres oraz numer PESEL zostały objęte wnioskiem o niepublikowanie.

Posiada wykształcenie wyższe (mgr inż. technologii żywności). Wcześniej pełniła funkcje Asystenta Zarządu,
a później Dyrektora ds. Pośrednictwa w Zakupie Samochodów Powszechnego Funduszu LeasingowoInwestycyjnego S.A. Obecnie pracuje w AK Broker Sp. z o.o.
Jak wynika z oświadczenia Violetty Zalewskiej nie prowadzi ona działalności, która byłaby konkurencyjna
w stosunku do działalności Emitenta. Nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej
ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej spółki konkurencyjnej osoby
prawnej. Nie została wpisana do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy
o Krajowym Rejestrze Sądowym. Nie pełniła w przeszłości funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej
w podmiotach, które znalazły się w okresie jej kadencji w stanie upadłości. Nie została pozbawiona prawa
prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej,
reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub
stowarzyszeniu oraz nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach
rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, 587 i 590-591 Kodeksu spółek handlowych.

7.3.3.

Kazimierz Frątczak – Członek Rady Nadzorczej

Funkcję Członka Rady Nadzorczej pełni Kazimierz Frątczak, lat 39. Jego kadencja upływa w roku 2008.

Adres oraz numer PESEL zostały objęte wnioskiem o niepublikowanie.

Posiada wykształcenie wyższe (inż. zootechnik). Obecnie pełni funkcję Prezesa Zarządu AK Broker Sp. z o.o.
Wcześniej pracował m.in. na stanowisku specjalisty ds. sprzedaży i marketingu w Karbon S.A. z siedzibą
w Poznaniu, kierownika oddziału w Karbon S.C. w Poznaniu oraz kierownika magazynu w CHANSTA S.C.
w Poznaniu.
Jak wynika z oświadczenia Kazimierza Frątczaka nie prowadzi on działalności, która byłaby konkurencyjna
w stosunku do działalności Emitenta. Nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej
ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej spółki konkurencyjnej osoby
prawnej. Nie został wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy
o Krajowym Rejestrze Sądowym. Nie pełnił w przeszłości funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej
w podmiotach, które znalazły się w okresie jego kadencji w stanie upadłości. Nie został pozbawiony prawa
prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej,
reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub
stowarzyszeniu oraz nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach
rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, 587 i 590-591 Kodeksu spółek handlowych.
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7.3.4.

Kamil Kaczmarek – Członek Rady Nadzorczej

Funkcję Członka Rady Nadzorczej pełni Kamil Kaczmarek, lat 32. Jego kadencja upływa w roku 2008.

Adres oraz numer PESEL zostały objęte wnioskiem o niepublikowanie.
Posiada wykształcenie wyższe. Prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą KMR Informatyka Kamil Kaczmarek.
Jak wynika z oświadczenia Kamila Kaczmarka prowadzi on działalność związaną z usługami informatycznymi,
prowadzeniem

działów

informatyki

dla

firm

oraz

wdrażaniem

systemów

informatycznych,

która

w ograniczonych obszarach może być konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta. Nie jest
wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub
członkiem organu jakiejkolwiek innej spółki konkurencyjnej osoby prawnej. Nie został wpisany do rejestru
dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Nie pełnił
w przeszłości funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które znalazły się w okresie jego
kadencji w stanie upadłości. Nie został pozbawiony prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny
rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce
handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz nie został skazany
prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego
oraz art. 585, 587 i 590-591 Kodeksu spółek handlowych.
7.3.5.

Jacek Krzyżaniak – Członek Rady Nadzorczej

Funkcję Członka Rady Nadzorczej pełni Jacek Krzyżaniak, lat 31. Jego kadencja upływa w roku 2008.

Adres oraz numer PESEL zostały objęte wnioskiem o niepublikowanie.

Posiada wykształcenie średnie ogólne. W latach 1998-2000 Członek Zarządu-Dyrektor Generalny, a później
Prezes Zarządu WIL Lobbying Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Od roku 2003 kieruje Działem Analiz i Relacji
Inwestorskich PBG S.A.
Jak wynika z oświadczenia Jacka Krzyżaniaka, nie prowadzi on działalności, która byłaby konkurencyjna
w stosunku do działalności Emitenta. Nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej
ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej spółki konkurencyjnej osoby
prawnej. Nie został wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy
o Krajowym Rejestrze Sądowym. Nie pełnił w przeszłości funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej
w podmiotach, które znalazły się w okresie jego kadencji w stanie upadłości. Nie został pozbawiony prawa
prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej,
reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub
stowarzyszeniu oraz nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach
rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, 587 i 590-591 Kodeksu spółek handlowych.

7.4.

Wartość wynagrodzeń, nagród lub korzyści, wypłaconych lub należnych osobom

zarządzającym

i

nadzorującym,

odrębnie

dla

każdej

z

osób

zarządzających

i nadzorujących, za ostatni zakończony rok obrotowy
Dariusz Grześkowiak – Prezes Zarządu: 7 337,40 zł brutto z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie Emitenta
oraz 35.500,00 zł z tytułu umowy o pracę jako Dyrektor Techniczny. Nie uzyskał innego wynagrodzenia lub
korzyści, o których mowa w § 41 pkt 2 Rozporządzenia w sprawie prospektu.
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Różnica w wielkościach wynagrodzenia podanych w punkcie niniejszym, a zamieszczonymi w Nocie
objaśniającej nr 5 wynika z faktu, iż w latach 2002 – 2004 oraz do dnia 31.03.2005 Zarząd Emitenta
funkcjonował w składzie dwuosobowym.
W dniu 21.03.2005 roku w wyniku złożonej w dniu 04.03.2005 roku rezygnacji przez Pana Mariusza Bławat
z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu, Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o odwołaniu go ze składu Zarządu
z dniem 31.03.2005 roku i powołanie z dniem 31.03.2005 roku na stanowisko Prezesa Zarządu Pana Dariusza
Grześkowiaka dotychczasowego Wiceprezesa Zarządu.

Członkowie Rady Nadzorczej PC Guard S.A. nie pobierali wynagrodzenia z tytułu zasiadania w Radzie, nie
otrzymali oni ze strony Spółki żadnych innych korzyści, o których mowa w § 41 pkt 2 Rozporządzenia
w sprawie prospektu.
Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymują wynagrodzenia z uwagi na podjęte przez nich zobowiązania
o rezygnacji z pobierania wynagrodzenia za uczestnictwo i prace w organie Emitenta. Statut Emitenta nie
wymienia żadnych uregulowań w tym zakresie, dlatego też uchwała o przyznaniu wynagrodzenia członkom
Rady Nadzorczej może zostać podjęta zgodnie z art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych.

7.5.

Określenie łącznej liczby, wartości nominalnej oraz procentowego udziału

w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu wszystkich
akcji emitenta, lub uprawnień do nich, będących w posiadaniu osób zarządzających
i nadzorujących
Tabela 25.

Akcje Emitenta będące w posiadaniu Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Emitenta (stan na

06.05.2005 r.)

Liczba
Imię i nazwisko

akcji

Violetta Zalewska
Członek Rady Nadzorczej
Dariusz Grześkowiak
Prezes Zarządu

Wartość
nominalna akcji
(w zł)

Procentowy
udział w
kapitale
zakładowym

Ilość
głosów na
WZ

Procentowy
udział w ogólnej
liczbie głosów
na WZ

155.000

155.000

31,00 %

155.000

31,00 %

52.500

52.500

10,50 %

52.500

10,50 %

Osoby zarządzające oraz nadzorujące Emitenta nie posiadają w innych podmiotach gospodarczych akcji lub
udziałów zapewniających co najmniej 1% głosów na walnym zgromadzeniu.

7.6.

Informacje o zamiarach osób zarządzających i nadzorujących co do zbycia lub

nabycia akcji Emitenta
Dariusz Grześkowiak – Prezes Zarządu: zgodnie z oświadczeniem, nie zamierza w ciągu najbliższych
12 miesięcy nabywać ani zbywać akcji Emitenta.

Emitentowi nie są znane zamiary członków Rady Nadzorczej co do ewentualnego zbywania lub nabywania
akcji Emitenta w przyszłości.
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7.7.

Dane o akcjonariuszach posiadających bezpośrednio lub pośrednio poprzez

podmioty zależne powyżej 5 %, a nie więcej niż 50 % ogólnej liczby głosów na walnym
zgromadzeniu emitenta lub akcji w jego kapitale zakładowym
Tabela 26.

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % głosów na WZ (stan na 06.05.2005 r.)
Procentowy

Lp.

Imię i nazwisko

Liczba akcji

udział w kapitale
zakładowym

1.

Violetta Zalewska

2.

Procentowy
Ilość głosów

udział w ogólnej

na WZ

liczbie głosów na
WZ

155.000

31,00 %

155.000

31,00 %

Karol Kurzawski

52.500

10,50 %

52.500

10,50 %

3.

Dariusz Grześkowiak

52.500

10,50 %

52.500

10,50 %

4.

Tomasz Opielewicz

33.750

6,75 %

33.750

6,75 %

5.

Krzysztof Zalewski

33.750

6,75 %

33.750

6,75 %

6.

Bogumiła Pawłowska

32.500

6,50 %

32.500

6,50 %

7.

Sebastian Gazda

30.000

6,00 %

30.000

6,00 %

7.7.1.

Violetta Zalewska

Adres i numer PESEL zostały objęte wnioskiem o niepublikowanie
Posiada bezpośrednio 155.000 akcji na okaziciela, co daje 155.000 głosów na walnym zgromadzeniu, czyli
31,00 % głosów. Nie posiada pośrednio żadnych akcji Emitenta.
Obecnie pracuje w AK Broker Sp. z o.o.
Jest członkiem Rady Nadzorczej Emitenta. Nie posiada innych powiązań z Emitentem, w tym również poprzez
porozumienia zawarte z innymi osobami.
W przypadku, gdyby wszystkie akcje Serii C zostały objęte, Violetta Zalewska będzie posiadała 155.000 akcji
Emitenta, stanowiących 15,5 % kapitału zakładowego i dających 155.000 głosów na walnym zgromadzeniu,
co daje 15,5 % łącznej liczby głosów.

7.7.2.

Karol Kurzawski

Adres i numer PESEL zostały objęte wnioskiem o niepublikowanie
Posiada bezpośrednio 52.500 akcji na okaziciela, co daje 52.500 głosów na walnym zgromadzeniu, czyli 10,50
% głosów. Nie posiada pośrednio żadnych akcji Emitenta.
W chwili obecnej nie pracuje. Nie posiada powiązań umownych z Emitentem, w tym również poprzez
porozumienia zawarte z innymi osobami.
W przypadku, gdyby wszystkie akcje Serii C zostały objęte, Karol Kurzawski będzie posiadał 52.500 akcji
Emitenta, stanowiących 5,25 % kapitału zakładowego i dających 52.500 głosów na walnym zgromadzeniu, co
daje 5,25 % łącznej liczby głosów.

7.7.3.

Dariusz Grześkowiak

Adres i numer PESEL zostały objęte wnioskiem o niepublikowanie
Posiada bezpośrednio 52.500 akcji na okaziciela, co daje 52.500 głosów na walnym zgromadzeniu, czyli 10,50
% głosów. Nie posiada pośrednio żadnych akcji Emitenta.
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Jest Prezesem Zarządu Emitenta orz Dyrektorem Technicznym PC Guard S.A. Nie posiada innych powiązań
z Emitentem, w tym również poprzez porozumienia zawarte z innymi osobami.
W przypadku, gdyby wszystkie akcje Serii C zostały objęte, Dariusz Grześkowiak będzie posiadał 52.500 akcji
Emitenta, stanowiących 5,25 % kapitału zakładowego i dających 52.500 głosów na walnym zgromadzeniu, co
daje 5,25 % łącznej liczby głosów.

7.7.4.

Tomasz Opielewicz

Adres i numer PESEL zostały objęte wnioskiem o niepublikowanie
Posiada bezpośrednio 33.750 akcji na okaziciela, co daje 33.750 głosów na walnym zgromadzeniu, czyli 6,75
% głosów. Nie posiada pośrednio żadnych akcji Emitenta.
Obecnie prowadzi indywidualną działalność gospodarczą. Poprzednio był zatrudniony w PC Guard S.A. na
stanowisku programisty od dnia 02.12.2002 do dnia 30.06.2003, obecnie współpracuje z PC Guard S.A.
na podstawie umowy o dzieło
Nie posiada innych powiązań umownych z Emitentem, w tym również poprzez porozumienia zawarte z innymi
osobami.
W przypadku, gdyby wszystkie akcje Serii C zostały objęte, Tomasz Opielewicz będzie posiadał 33.750 akcji
Emitenta, stanowiących 3,375 % kapitału zakładowego i dających 33.750 głosów na walnym zgromadzeniu,
co daje 3,375 % łącznej liczby głosów.

7.7.5.

Krzysztof Zalewski

Adres i numer PESEL zostały objęte wnioskiem o niepublikowanie
Posiada bezpośrednio 33.750 akcji na okaziciela, co daje 33.750 głosów na walnym zgromadzeniu, czyli
6,75 % głosów. Nie posiada pośrednio żadnych akcji Emitenta.
Obecnie pracuje w PC GUARD S.A. na stanowisku programista-wdrożeniowiec systemów informatycznych.
W Spółce jest zatrudniony od 02.12.2002 r. Nie posiada innych powiązań

z Emitentem, w tym również

poprzez porozumienia zawarte z innymi osobami.
W przypadku, gdyby wszystkie akcje Serii C zostały objęte, Krzysztof Zalewski będzie posiadał 33.750 akcji
Emitenta, stanowiących 3,375 % kapitału zakładowego i dających 33.750 głosów na walnym zgromadzeniu,
co daje 3,375 % łącznej liczby głosów.
Uwaga – zbieżność nazwiska i imienia Pana Krzysztofa Zalewskiego – Akcjonariusza z Panem Krzysztofem
Zalewskim – Przewodniczącym Rady Nadzorczej, opisanym w punkcie 7.3.1. Prospektu, jest przypadkowa.
Nie łączą ich więzy pokrewieństwa ani powinowactwa, są w stosunku do siebie osobami obcymi.

7.7.6.

Bogumiła Pawłowska

Adres i numer PESEL zostały objęte wnioskiem o niepublikowanie
Posiada bezpośrednio 32.500 akcji na okaziciela, co daje 32.500 głosów na walnym zgromadzeniu, czyli
6,50 % głosów. Nie posiada pośrednio żadnych akcji Emitenta.
Obecnie prowadzi indywidualną działalność gospodarczą.
Nie posiada powiązań umownych z Emitentem, w tym również poprzez porozumienia zawarte z innymi
osobami.
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W przypadku, gdyby wszystkie akcje Serii C zostały objęte, Bogumiła Pawłowska będzie posiadała 32.500
akcji Emitenta, stanowiących 3,25 % kapitału zakładowego i dających 32.500 głosów na walnym
zgromadzeniu, co daje 3,25 % łącznej liczby głosów.

7.7.7.

Sebastian Gazda

Adres i numer PESEL zostały objęte wnioskiem o niepublikowanie
Posiada bezpośrednio 30.000 akcji na okaziciela, co daje 30.000 głosów na walnym zgromadzeniu, czyli 6,00
% głosów. Nie posiada pośrednio żadnych akcji Emitenta.
Obecnie jest Prezesem Zarządu Symtec Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Poprzednio, od dnia 04.10.2000
roku do dnia 01.03.2001 roku był zatrudniony w PC Guard S.A. na stanowisku wdrożeniowiec systemów
informatycznych, a od dnia 08.03.2001 roku do dnia 21.08.2002 na stanowisku Dyrektora działu wdrożeń.
W chwili obecnej nie posiada powiązań umownych z Emitentem, w tym również poprzez porozumienia
zawarte z innymi osobami.
W przypadku, gdyby wszystkie akcje Serii C zostały objęte, Sebastian Gazda będzie posiadał 30.000 akcji
Emitenta, stanowiących 3,00 % kapitału zakładowego i dających 30.000 głosów na walnym zgromadzeniu, co
daje 3,00 % łącznej liczby głosów.

7.8.

Dane o akcjonariuszach posiadających bezpośrednio lub pośrednio poprzez

podmioty zależne ponad 50 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu emitenta
lub akcji w jego kapitale zakładowym
Nie istnieją akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio ponad 50 % ogólnej liczby głosów na
walnym zgromadzeniu lub akcji w kapitale zakładowym Emitenta.

7.9.

Dane o podmiotach, o których mowa w art. 158a ust. 3 ustawy Prawo o publicznym

obrocie papierami wartościowymi
Emitent nie posiada informacji o istnieniu podmiotów, o których mowa w art. 158a ust.3 ustawy Prawo
o publicznym obrocie papierami wartościowymi.

7.10.

Dane o obligatariuszach posiadających obligacje z prawem pierwszeństwa

Emitent nie emitował obligacji z prawem pierwszeństwa.

7.11.

Dane o obligatariuszach posiadających obligacje zamienne na akcje Emitenta

Emitent nie emitował obligacji zamiennych na akcje.

7.12.

Informacje o wszelkich znanych emitentowi umowach, w wyniku których mogą

w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych
akcjonariuszy i obligatariuszy
Emitent nie posiada informacji o umowach, w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany
w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy.
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