Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 roku w sprawie
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych §98 ust. 6. - Pozostałe informacje za okres od dnia 01.07. do dnia
30.09.2005 roku:
2) stanowisko Zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na
dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników
prognozowanych:

Nie były publikowane prognozy wyników.
3) wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio poprzez podmioty zależne co najmniej
5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, na dzień przekazania raportu kwartalnego wraz
ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym,
liczby głosów z nich wynikających z ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu
oraz wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji emitenta:

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % głosów na WZ (stan na dzień 30.09.2005) – na dzień
zamknięcia sprawozdań za III kwartał 2005 roku:
Procentowy
Imię i nazwisko

Liczba akcji

udział w kapitale
zakładowym

Procentowy
Ilość głosów na

udział w ogólnej

WZ

liczbie głosów na
WZ

Violetta Zalewska

155.000

15,50 %

155.000

15,50 %

Karol Kurzawski

52.500

5,25 %

52.500

5,25 %

Dariusz Grześkowiak

52.500

5,25 %

52.500

5,25 %

Nastąpiły zmiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji emitenta.
W dniu 10.10.2005 roku na podstawie informacji dostarczonej do Spółki został przekazany raport
bieżący nr 20/2005 z informacją o nabyciu przez p. Violettę Zalewską łącznie 12.840 sztuk PDA. W
dniu 20.10.2005 roku na podstawie informacji dostarczonej do Spółki został przekazany raport
bieżący nr 25/2005 z informacja o zbyciu przez p. Karola Kurzawskiego łącznie 3.600 sztuk akcji
Spółki, co spowodowało zmniejszenie udziału p. Karola Kurzawskiego w kapitale zakładowy do
4,98% oraz posiadania 49.800 głosów tj. 4,98% głosów na walnym zgromadzeniu.
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % głosów na WZ (stan na dzień 25.10.2005) - publikacja
raportu okresowego:
Procentowy
Imię i nazwisko

Liczba akcji

udział w kapitale
zakładowym

Violetta Zalewska
Dariusz Grześkowiak

Procentowy
Ilość głosów na

udział w ogólnej

WZ

liczbie głosów na
WZ

167.840

16,78 %

167.840

16,78 %

52.500

5,25 %

52.500

5,25 %

4) zestawienie zmian w stanie posiadania akcji emitenta lub uprawnień do nich (opcji) przez osoby zarządzające
i nadzorujące emitenta, zgodnie z posiadanymi przez emitenta informacjami:

Imię i nazwisko

Funkcja

Dariusz Grześkowiak
Violetta Zalewska

Prezes Zarządu
Członek RN

Liczba akcji

52.500
167.840

Procentowy
udział w
kapitale
zakładowym

5,25%
16,78%

Ilość głosów
na WZ

52.500
167.840

Procentowy
udział w
ogólnej liczbie
głosów na WZ

5,25%
16,78%

Nastąpiły zmiany w stanie posiadania akcji emitenta przez osobę nadzorującą. Zmiana dotyczy p.
Violetty Zalewskiej, która w wyniku transakcji kupna zwiększyła udział w kapitale zakładowym
Spółki do wysokości 16,78% i 167.840 tj. 16,78% głosów na walnym zgromadzeniu. Informacja
przekazana w raporcie bieżącym nr 20/2005 z dnia 10.10.2005 roku.
5) wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub
organem administracji publicznej, z uwzględnieniem informacji odnośnie postępowania dotyczącego zobowiązań
albo wierzytelności emitenta lub jednostki od niego zależnej, którego wartość stanowi co najmniej 10%
kapitałów własnych emitenta

Nie toczą się takie postępowania.
6) informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną, jednej lub wielu transakcji z
podmiotami powiązanymi, jeżeli wartość tych transakcji (łączna wartość wszystkich transakcji zawartych w
okresie ostatnich 12 miesięcy) przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 500.000 EURO, jeżeli nie są
one transakcjami typowymi i rutynowymi, zawieranymi na warunkach rynkowych w ramach grupy kapitałowej
a ich charakter i warunki wynikają z bieżącej działalności operacyjnej, prowadzonej przez emitenta lub
jednostkę od niego zależną:

Nie były zawierane takie transakcje.
7) informacje o udzieleniu przez emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu lub pożyczki
lub udzieleniu gwarancji – łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce od niego zależnej w okresie 12 miesięcy,
jeżeli wartość poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta:

Nie były udzielane poręczenia lub gwarancje.
8) inne informacje, które zdaniem emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej,
wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań
przez emitenta:

Nie wystąpiły zdarzenia, które w sposób istotny wpływałyby na sytuację kadrową, majątkową,
finansową, wyniku finansowego, a które byłyby istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań
przez emitenta.
9) wskazanie czynników, które w ocenie emitenta, będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w
perspektywie co najmniej kolejnego kwartału:

Emitent w wyniku przeprowadzonej subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii C pozyskał z
rynku kwotę 3,0 mln zł. Zgodnie z przedstawionymi w Prospekcie emisyjnym celami emisji, środki
te zostaną wydatkowane w okresie średnioterminowym tj. od roku do 3 lat. Z tego też względu
posiadane (zgromadzone) środki finansowe z emisji ulokowane będą (do czasu ich wykorzystania)
na rachunkach lokat terminowych, które w sposób znaczący zwiększa przychody finansowe.
Emitent przewiduje zawarcie kolejnych umów z Dystrybutorami systemu Graffiti, co może
przełożyć się na zwiększenie przychodów. Kontynuacja prac wdrożeniowych, szkoleniowych i
konsultacyjnych z zawartych umów sprzedaży licencji w I połowie br. i III kwartale 2005 roku
będzie zdaniem emitenta wpływało na zwiększenie skali przychodów i osiąganych wyników
finansowych.
Emitent dokonał spłaty ze środków własnych kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym w
ING Bank Śląski S.A. Oddział Regionalny w Poznaniu udzielonego na podstawie umowy Nr

28/KG/2004 z dnia 23.07.2004 roku. Zakończenie tej umowy wpłynie na zmniejszenie kosztów
finansowych związanych z obsługą tego zobowiązania.

