Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku
w sprawie informacji bieŜących i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych §91 pkt 6. - dodatkowe informacje za okres od dnia 01.10.
do dnia 31.12.2005 roku:
3) wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku połączenia jednostek
gospodarczych, przejęcia lub sprzedaŜy jednostek grupy kapitałowej, inwestycji długoterminowych, podziału,
restrukturyzacji i zaniechania działalności:

Nie wystąpiły zmiany w strukturze emitenta, jak równieŜ nie dokonano podziału, restrukturyzacji i
zaniechania działalności.
4) stanowisko Zarządu odnośnie do moŜliwości 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.
5) wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio poprzez podmioty zaleŜne 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 31.12.2005) – na dzień
zamknięcia sprawozdań za IV kwartał 2005 roku:
Procentowy
Imię i nazwisko

Liczba

udział w kapitale
zakładowym

Dariusz Grześkowiak

52.500

5,25 %

Procentowy
Ilość głosów na

udział w ogólnej

WZ

liczbie głosów na
WZ

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
bieŜący 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
bieŜący 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.
W dniu 02.11.2005 roku na podstawie informacji dostarczonej do Spółki został przekazany raport
bieŜący nr 26/2005 z informacją o zbyciu przez p. Violettę Zalewską wszystkich posiadanych akcji
tj. 167.840 sztuk akcji co stanowiło 16,78% kapitału zakładowego i 16,78% głosów na WZ.
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % głosów na WZ (stan na dzień 31.01.2006) - publikacja
raportu okresowego:
Procentowy
Imię i nazwisko

Liczba akcji

udział w kapitale
zakładowym

Dariusz Grześkowiak

52.500

5,25 %

Procentowy
Ilość głosów na

udział w ogólnej

WZ

liczbie głosów na
WZ

52.500

5,25 %

6) 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

Prezes Zarządu

Liczba akcji

52.500

Procentowy
udział w
kapitale
zakładowym

5,25%

Ilość głosów
na WZ

52.500

Procentowy
udział w
ogólnej liczbie
głosów na WZ

5,25%

Nastąpiły zmiany w stanie posiadania akcji emitenta przez osobę nadzorującą. Zmiana dotyczy p.
Violetty Zalewskiej – członka Rady Nadzorczej, która w wyniku transakcji sprzedaŜy nie posiada
akcji Spółki. Informacja przekazana w raporcie bieŜącym nr 26/2005 z dnia 02.11.2005 roku.
7) wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitraŜowego lub
organem administracji publicznej, z uwzględnieniem informacji odnośnie postępowania dotyczącego zobowiązań
albo wierzytelności emitenta lub jednostki od niego zaleŜnej, którego wartość stanowi co najmniej 10%
kapitałów własnych emitenta

Nie toczą się takie postępowania.
8) informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zaleŜną, jednej lub wielu transakcji z
podmiotami powiązanymi, jeŜeli wartość tych transakcji (łączna wartość wszystkich transakcji zawartych w
okresie od początku roku obrotowego) przekracza wyraŜoną w złotych równowartość kwoty 500.000 EURO,
jeŜeli nie są one transakcjami typowymi i rutynowymi, zawieranymi na warunkach rynkowych w ramach grupy
kapitałowej a ich charakter i warunki wynikają z bieŜącej działalności operacyjnej, prowadzonej przez emitenta
lub jednostkę od niego zaleŜną:

Nie były zawierane takie transakcje.
9) informacje o udzieleniu przez emitenta lub przez jednostkę od niego zaleŜną poręczeń kredytu lub poŜyczki
lub udzieleniu gwarancji – łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce od niego zaleŜnej w okresie 12 miesięcy,
jeŜeli wartość poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta:

Nie były udzielane poręczenia lub gwarancje.
10) 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 moŜliwości 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 moŜliwości realizacji zobowiązań
przez emitenta.
11) wskazanie czynników, które w ocenie emitenta, będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w
perspektywie co najmniej kolejnego kwartału:

Emitent prowadzi prace wdroŜeniowe, szkoleniowe i konsultacyjne związane z zawartymi
umowami sprzedaŜy licencji w roku 2005. Zawarcie kolejnych umów na sprzedaŜ licencji jak
równieŜ kontynuacja współpracy z dotychczasowymi kontrahentami będzie zdaniem emitenta
wpływało na zwiększenie skali przychodów i osiąganych wyników finansowych. Emitent
przewiduje w kolejnych okresach (kwartałach) wzrostu przychodów generowanych przez Biuro
Handlowe w Warszawie z uwagi na zwiększenie stanu zatrudnienia oraz przeprowadzoną akcję
reklamową.

