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__________________________________________________________________________________________

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego za III kwartał 2005 r.
Prezentowane sprawozdanie finansowe ATM S.A. za III kwartał roku obrotowego 2005 zostało
sporządzone zgodnie z zasadami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (tekst jednolity
– Dz.U. z 2002 r. nr 76 poz 694.) oraz Krajowymi Standardami Rachunkowości: nr 1 „Rachunek
przepływów pieniężnych” i nr 2 „Podatek dochodowy”.
Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu są takie same, jak zasady przyjęte przy
sporządzaniu sprawozdania finansowego i danych porównywalnych objętych prospektem, które
zostały przedstawione w rozdziale 8 prospektu, punkt 8.3.1. W szczególności nie nastąpiły zmiany w
stosowanych zasadach (polityce) rachunkowości ani nie uległy zmianie zasady ustalania wartości
aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego z zastrzeżeniem opisanym poniżej.

Informacja o korektach z tytułu rezerw
WYSZCZEGÓLNIENIE
Zmiany stanu rezerw (z tytułu):
- rezerwa na przyszłe koszty

Stan na

Stan na

30.09.2005 30.06.2005
1 367

420

Zmiana w
III kw. 2005
947

Zmiany stanu rezerw na przyszłe koszty wynikają z:
- utworzenia rezerwy na wiarygodnie oszacowane koszty towarów, materiałów i usług dotyczące
III kwartału 2005 roku (1.043 tys.zł)
- rozwiązania rezerwy na premie dla pracowników za II kwartał (-96 tys.zł)

Informacja o rezerwie i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego
WYSZCZEGÓLNIENIE
Rezerwa na odroczony podatek dochodowy
Aktywa z tytułu odroczonego podatku
dochodowego

Stan na

Stan na

30.09.2005 30.06.2005

Zmiana w
III kw. 2005

1 258

931

327

677

504

173

Zwiększenie rezerwy na odroczony podatek dochodowy wynika z:
- zwiększenia dodatniej różnicy przejściowej pomiędzy wartością bilansową i podatkową środków
trwałych (odpisy amortyzacyjne dla celów podatkowych wyższe od odpisów amortyzacyjnych
wykazywanych w rachunku zysków i strat) (10 tys.zł),
- zmniejszenia dodatniej różnicy przejściowej pomiędzy wartością bilansową i podatkową
papierów wartościowych (-1 tys.zł)
- zwiększenia dodatniej różnicy przejściowej pomiędzy wartością bilansową i podatkową kredytu
w wyniku wyceny na dzień 30.09.2005r. (84 tys. zł),
- powstania dodatniej różnicy przejściowej pomiędzy wartością bilansową i podatkową
zobowiązań w wyniku wyceny na dzień 30.09.2005r (6 tys.zł)
- zwiększenia dodatniej różnicy przejściowej pomiędzy wartością bilansową i podatkową produkcji
niezakończonej (228 tys. zł)
Zwiększenie wartości aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego wynika z:
- zmniejszenia ujemnej różnicy przejściowej pomiędzy wartością bilansową i podatkową
należności i środków pieniężnych w wyniku wyceny na dzień 30.09.2005r. (-1 tys. zł),
- odwrócenia różnicy przejściowej pomiędzy wartością bilansową i podatkową zobowiązań w
wyniku wyceny na dzień 30.09.2005r. (-4 tys. zł),
- zwiększenia ujemnych różnic przejściowych pomiędzy wartością bilansową i podatkową
rozliczeń międzyokresowych kosztów w związku z utworzeniem rezerw na koszty dotyczące III
kwartału (178 tys. zł).
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Informacja o dokonanych odpisach aktualizacyjnych
Stan na

WYSZCZEGÓLNIENIE

Stan na

30.09.2005 30.06.2005

Aktualizacja wartości należności

453

Zmiana w
III kw. 2005

456

-3

Zmiana stanu odpisów aktualizacyjnych należności wynika z rozwiązania odpisu na skutek częściowej
spłaty wierzytelności (-3 tys.zł)

Pozostałe informacje zgodnie z §91 ust.4 Rozporządzenia
1. Opis istotnych dokonań lub niepowodzeń Emitenta w okresie, którego dotyczy
raport
W trzecim kwartale 2005 r. Spółka potwierdziła pozytywne trendy wszystkich głównych
parametrów opisujących wyniki działalności. W kolejnych kwartałach notowany jest stały wzrost
przychodów ze sprzedaży, zysku brutto ze sprzedaży, zysku ze sprzedaży, zysku operacyjnego,
zysku brutto i zysku netto. Wyniki osiągnięte po trzech kwartałach roku są także lepsze niż założone
w budżecie na 2005 r. Omawiane wyniki zostały zebrane w poniższej tabeli (dane w tysiącach
złotych):

Wyniki 2005 r.

Przychody ze sprzedaży
Zysk brutto (marża) ze sprzedaży
Koszty ogólne
Zysk ze sprzedaży
Pozostałe koszty operacyjne
Zysk operacyjny
Koszty finansowe
ZYSK BRUTTO
Podatek dochodowy
ZYSK NETTO

Narastająco I..III kw.

I kw.

II kw.

III kw.

Budżet

22 635
8 699
9 453
-754
31
-786
148
-933
143
-1 077

27 827
11 402
9 675
1 727
-148
1 875
145
1 730
213
1 517

30 808
11 574
9 500
2 073
-16
2 089
-472
2 561
154
2 407

73 477
30 764
29 721
1 043
120
923
523
400
0
400

Realizacja
81 270
31 674
28 628
3 046
-132
3 178
-179
3 357
510
2 847

Przekroczenie
11%
3%
192%
244%
740%
612%

W budżecie nie była uwzględniana kwota wynikająca z rozliczeń z tytułu odroczonego podatku
dochodowego, która obciążyła zysk brutto Spółki. Rozliczenia z tytułu podatku dochodowego
odroczonego mają charakter czysto księgowy i nie mają wpływu na działalność Spółki i faktyczne
przepływy pieniężne.
Bardzo korzystnie wyglądają także wyniki Spółki w porównaniu z analogicznym okresem roku
ubiegłego. Przychody ze sprzedaży wzrosły w stosunku do III kwartału 2004 r. o 50%, a zysk wzrósł
3.5 razy.
Do najciekawszych osiągnięć Spółki w minionym kwartale było stworzenie i pierwsza sprzedaż
nowego, bardzo obiecującego produktu pod nazwą handlową SSM. Sprzedaż ta jest efektem
kontynuacji strategii polegającej na inwestowaniu w rozwój nowych produktów, przy wykorzystaniu
unikalnej pozycji Firmy na rynku TMT (Technology, Media & Telecommunications). Nowy produkt
polega na budowie i obsłudze systemu do rozpowszechniania reklamy wizualnej na monitorach
zamontowanych w miejscach sprzedaży (POS TV, Point of Sales TV). System taki jest centralnie
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sterowany, a reklamy są rozsyłane przez sieci operatorów mobilnych. Pierwszy taki system został
wdrożony w jednej z ogólnopolskich sieci handlowych na podstawie umowy zawartej z Agencją
Reklamową NEO. Dla ATM oznacza to wejście na nowy, dynamicznie rosnący rynek reklamy cyfrowej
z ofertą outsourcingu zintegrowanej platformy technicznej do rozpowszechniania treści
audiowizualnych. Wartość tylko pierwszej podpisanej umowy w ciągu 5 lat wyniesie 5,67 mln zł.
Spółka nadal intensywnie rozwija usługi outsourcingu telekomunikacyjnego. ATM S.A.
rozszerzyła umowę z jednym z operatorów telekomunikacyjnych. Wartość umowy wzrosła o 11,4
miliona złotych i w okresie pięciu lat wynosi obecnie 29,2 miliona złotych.
Nowe, często nowatorskie wdrożenia systemowe realizowane przez ATM S.A. zostały
docenione przez lidera rozwiązań do sieci transmisji danych i Internetu - firmę Cisco Systems. Cisco
przyznało ATM S.A. tytuł Solutions Partner of the Year 2004 (Central & Eastern Europe). W tej
kategorii przyznawane są wyróżnienia dla firm, które wykorzystując technologię Cisco tworzą własne
rozwiązania i z sukcesem wdrażają je u klienta końcowego. Jest to kolejna prestiżowa nagroda Cisco
dla ATM, tym bardziej cenna, że przyznana w konkurencji z wieloma znanymi integratorami z Europy
Centralnej i Wschodniej.
Współpraca ATM S.A. z firmą Cisco wyraża się także we wzroście obrotów handlowych. Obroty
te wzrosły w stosunku do poprzedniego roku o ponad 250%, osiągając 20 mln zł. Najwięcej sprzętu i
oprogramowania tej firmy ATM sprzedał w sektorach finansowym i telekomunikacyjnym, budując
unikatowe rozwiązania do obsługi potrzeb biznesowych klientów. Wiąże się to z nową strategią
współpracy producenta z partnerami, opartą na Solution Incentive Program, który promuje
wykorzystanie produktów Cisco do tworzenia nowatorskich rozwiązań i niezbędnej wartości dodanej.
Interesująco także wygląda współpraca nawiązana pomiędzy ATM S.A. i Internet Group S.A.
Firmy podpisały umowę o współpracy w zakresie budowy nowych usług i ich wdrażania u obecnych i
potencjalnych klientów. Celem podpisanego porozumienia jest wykorzystanie synergii wynikającej z
uzupełniających się kompetencji obu spółek w celu dalszego szybkiego wzrostu. Internet Group
dostarcza nowoczesne technologie telekomunikacyjne i jest postrzegana jako czołowy dostawca
zaawansowanych usług internetowych. ATM wdraża innowacyjne technologie teleinformatyczne,
dysponuje własną siecią szerokopasmową ATMAN i posiada unikalne kompetencje z zakresu łączenia
integracji systemowej z usługami telekomunikacyjnymi.
ATM S.A. rozwija i umacnia swoją pozycję jako operatora telekomunikacyjnego nowej generacji,
specjalizującego się w dużej wartości dodanej świadczonych usług. Do ciekawszych kontraktów i
przedsięwzięć zawartych lub realizowanych w minionym kwartale należały:
•

Kolejne umowy ze znaczącymi światowymi operatorami telekomunikacyjnymi (z kwalifikowanej
grupy Tier 1). Kontrakty dotyczą wykorzystania infrastruktury sieci ATMAN, a w szczególności
łączy światłowodowych i węzłów telekomunikacyjnych do świadczenia usług dostępu do Internetu,
międzynarodowej transmisji danych oraz VoIP.

•

Udostępnienie łączy internetowych dla serwerów obsługujących transmisję z XI Przystanku
Woodstock. System, pracujący w Centrum Danych ATMAN i zarządzany przez firmę Noria,
składał się z serwerów IBM wyposażonych w oprogramowanie Real Server (Real Networks).
Transmisję w Internecie z Przystanku Woodstock oglądała rekordowa liczba ludzi. Podczas dwóch
dni trwania imprezy zanotowano około 500 tysięcy uruchomień odtwarzaczy Real Player oraz
ponad dwa tysiące równoczesnych użytkowników. Obciążenie łącza internetowego wyniosło około
170 Mb/s, a całkowita ilość wysłanych danych przekroczyła 860 GB.

•

Umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych zawarta z liderem na rynku nowoczesnej
diagnostyki medycznej — firmą ENEL-MED. Trzyletni kontrakt obejmuje między innymi
zapewnienie dostępu klasy operatorskiej do sieci Internet oraz wdrożenie sieci VPN łączącej
poszczególne lokalizacje Centrum Medycznego.

•

Współpraca z Telewizją Polską S.A. przy realizacji bezpośredniej transmisji Internetowej z
uświetniającego 25 rocznicę Sierpnia ’80 koncertu Jean Michel Jarre’a. Transmisja była
przeprowadzona w ramach wspólnie prowadzonego projektu telewizji interaktywnej (iTVP). ATM
S.A. była dostawcą rekordowego, jak do tej pory, łącza do Internetu o przepustowości 500 Mb/s.

•

Umowa na dostarczenie wysokiej jakości łączy do sieci Internet dla Telewizji Polskiej S.A. Umowa
realizowana jest przez ATM S.A. w konsorcjum z Crowley Data Poland Sp. z o.o. W ramach
rocznej umowy konsorcjum połączy sieć korporacyjną Telewizji z Internetem łączem o
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przepustowości 20 Mb/s. Jest to kolejny projekt realizowany we współpracy ATM S.A. z CDP Sp.
z o.o.
•

Umowa o współpracy z MCI — jednym z największych światowych operatorów
telekomunikacyjnych, świadczącym usługi telekomunikacyjne w ponad 150 krajach. Pierwszym
wspólnie realizowanym przedsięwzięciem jest łącze międzynarodowe Warszawa—Londyn, które
będzie wykorzystywane przez klientów ATM S.A.

•

Przeprowadzenie - we współpracy z InfoGiełdą S.A. - transmisji na żywo z debiutu giełdowego
Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA. Transmisja cieszyła się ogromnym
powodzeniem. Został pobity rekord w liczbie użytkowników czynnie korzystających z serwisu.
Zanotowano blisko 3400 połączeń z serwerem streamującym, z czego ponad 800 trwało ponad
pięć minut. Średnie wykorzystanie pasma wyniosło 80 Mb/s, a podczas przekazu aktywnych było
jednocześnie 500 użytkowników.

Bardzo istotnym wydarzeniem dla obecnej i przyszłej pozycji ATM S.A. na rynku usług
telekomunikacyjnych jest kontrakt, w którym ATM S.A. została głównym podwykonawcą w Polsce
jednego z europejskich dostawców rozwiązań telekomunikacyjnych w projekcie ogólnoświatowej sieci
transmisyjnej. W ramach wdrożenia Spółka zbudowała pomiędzy poszczególnymi lokalizacjami sieć
usługową o przepustowości do 34 Mb/s. Umowa podpisana na rok (z opcją przedłużenia) opiewa na
sumę ponad 600 tysięcy złotych. Obecny kontrakt obejmuje pierwszą fazę projektu.
W strategii Spółki nastąpiła w minionym okresie istotna zmiana, polegająca na znacznym
wzmocnieniu zainteresowania Spółki tworzeniem i wdrażaniem systemów do zastosowań
biznesowych. Została podjęta decyzja o utworzeniu w Firmie Pionu Rozwiązań Biznesowych, do
którego zostały włączone istniejące działy specjalizujące się w tworzeniu i sprzedaży
oprogramowania. Funkcję dyrektora pionu objął pan Rafał Księżyk. Rafał Księżyk pełnił ostatnio
funkcję Prezesa Zarządu spółki empolis Polska Sp. z o.o., należącej do grupy Bertelsmann AG,
dostawcy oprogramowania do zarządzania treścią i wiedzą. Utworzenie nowego pionu wyraża dążenie
zarządu ATM S.A. do intensywniejszego rozwijania kompetencji w zakresie rozwiązań dla obsługi
procesów biznesowych i komunikacji, dystrybucji treści oraz rozrywki mobilnej. Dedykowany dla tego
obszaru biznesu nowy Pion Rozwiązań Biznesowych będzie stanowił trzeci filar kompetencji Spółki,
obok dotychczasowych: integracji systemów teleinformatycznych oraz świadczenia zaawansowanych
usług telekomunikacyjnych.

2. Opis czynników i zdarzeń o nietypowym charakterze mającym znaczny wpływ
na osiągnięte wyniki finansowe
W trzecim kwartale 2005 r. nie wystąpiły czynniki ani zdarzenia o nietypowym charakterze, które
miałyby znaczny wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.

3. Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działań Emitenta w
prezentowanym okresie
Zgodnie z oczekiwaniami Zarządu, wielkość przychodów ze sprzedaży była wyższa niż w
poprzednich kwartałach roku. Zgodnie z sezonowością przychodów, objawiającą się znacznym
wzrostem przychodów w końcu roku, Zarząd także w tym roku spodziewa się kumulacji przychodów
ze sprzedaży w czwartym kwartale roku.

4. Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów
wartościowych
W rozpatrywanym kwartale Emitent nie przeprowadzał emisji, wykupu, ani nie dokonywał spłaty
dłużnych ani kapitałowych papierów wartościowych.

5. Informacja dotycząca wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy
W rozpatrywanym kwartale Emitent nie dokonywał wypłaty dywidendy.
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6. Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono skrócone
kwartalne sprawozdanie finansowe, nie ujętych w tym sprawozdaniu, a
mogących w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Emitenta
Po dniu, na który sporządzono skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe, nie miały miejsce
zdarzenia, nie ujęte w tym sprawozdaniu, mogące w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki
finansowe Emitenta.

7. Informacja dotycząca zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów
warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku
obrotowego
Pozycje pozabilansowe przedstawione w rozdziale 5. Skróconego sprawozdania finansowego
wykazują niżej omówione zmiany w zobowiązaniach warunkowych w stosunku do 31.12.2004 r.:
1. Zwiększenie pozycji „zobowiązania warunkowe na rzecz pozostałych jednostek z tytułu
gwarancji i poręczeń o 4.993 tys.zł, które wynika z:
• wygaśnięcia terminu gwarancji bankowych (przetargowych i dobrego wykonania) na
kwotę –2.302 tys.zł,
• ustanowienia zabezpieczeń przetargów oraz zawartych kontraktów w postaci
gwarancji bankowych na kwotę 4.795 zł,
• wystawienia weksli pod zabezpieczenie wykonania umowy o dofinansowanie projektu
inwestycyjnego ze środków UE na kwotę 2.500 tys. zł;
2. Zmniejszenie pozycji „zobowiązania warunkowe na rzecz pozostałych jednostek z tytułu
zabezpieczeń hipotecznych” o 7 mln, które wynika z rezygnacji Banku Millenium S.A. z
zabezpieczenia hipotecznego linii gwarancyjnej.
3. Zwiększenie pozycji „zobowiązania warunkowe na rzecz pozostałych jednostek z tytułu
zabezpieczeń zastawem” o 293 tys.zł, które wynika z:
• rezygnacji Banku Millenium S.A. z zabezpieczenia linii gwarancyjnej zastawem
rejestrowym na środkach trwałych (-1.707 tys.zł),
• ustanowienia zastawu rejestrowego na środkach trwałych do umowy o kredyt standby (2 mln zł).
Należności warunkowe od końca 2004 roku nie uległy zmianie.
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Pozostałe informacje zgodnie z §91 ust.6 Rozporządzenia
1. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego
sprawozdania finansowego (stan na koniec III kwartału 2005)
WYBRANE DANE FINANSOWE
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto
IV. Zysk (strata) netto
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem
IX. Aktywa razem
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
XI. Zobowiązania długoterminowe
XII. Zobowiązania krótkoterminowe
XIII. Kapitał własny
XIV. Kapitał zakładowy
XV. Liczba akcji
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)

w tys. zł
81270
3178
3357
2847
8693
-6709
-1957
26
89309
29899
14124
12330
59410
24526
3227040
0,88
0,88
18,41
18,41
0,00

w tys. EUR
20026
783
827
702
2142
-1653
-482
6
22803
7634
3606
3148
15169
6262
3227040
0,23
0,23
4,70
4,70
0,00

2. Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta, ze wskazaniem jednostki
podlegających konsolidacji
Do grupy kapitałowej Emitenta należy ATM Elektronika Spółka z o.o., w której ATM S.A.
posiada 100% udziałów. Spółka nie sporządza sprawozdania skonsolidowanego, jako że spółka
zależna nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej.

3. Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w
wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek
grupy kapitałowej, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i
zaniechania działalności
W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem nie miały miejsce istotne zmiany w strukturze
Emitenta, w tym w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek
grupy kapitałowej, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności.

4. 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
Wyniki trzech kwartałów 2005 r. są nieco lepsze od oczekiwań i założeń budżetowych na rok
2005. Zgodnie z historycznymi prawidłowościami, przychody ze sprzedaży w czwartym kwartale roku
stanowiły średnio (z dużą powtarzalnością) 36% przychodów rocznych Spółki. Zgodnie z tą zasadą
skonstruowany został także budżet Spółki na rok 2005. Gdyby prawidłowość ta została utrzymana,

wyniki zawarte w prognozie na rok 2005, publikowanej w prospekcie emisyjnym, byłyby osiągnięte lub
nawet znacznie przekroczone. Aktualna sytuacja polityczna w kraju stwarza jednakże realne
zagrożenie zaburzenia ciągłości procesów biznesowych, a w szczególności zagrożenie co do
terminowości w podejmowaniu decyzji przy rozstrzyganiu przetargów i podpisywaniu umów. Z tego
względu wydaje się możliwe, że istotne dla realizacji prognoz umowy, mogą się przesunąć na
następny rok, co stwarza pewne zagrożenie uzyskania w IV kwartale roku wyników nieco gorszych od
zakładanych. Ostateczna weryfikacja wpływu sytuacji politycznej na wyniki Spółki będzie mogła być
dokonana dopiero pod koniec IV kwartału.

5. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez
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 i ich
procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu oraz
wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji Emitenta w
okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego
Zestawienie danych o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby akcji na
walnym zgromadzeniu Emitenta zawiera poniższa tabela:

Imię i nazwisko lub
nazwa firmy

Liczba
posiadanych
akcji

Udział w
kapitale
zakładowym

Liczba
głosów na
WZ

Udział w
ogólnej liczbie
głosów

Tadeusz Czichon

684 500

21.21%

684 500

21.21%

Roman Szwed

473 136

14.66%

473 136

14.66%

Piotr Puteczny

241 106

7.47%

241 106

7.47%

Generali OFE

200 000

6.20%

200 000

6.20%

ING TFI

175 322

5.43%

175 322

5.43%

Powyższe dane uwzględniają stan posiadania akcji na dzień 04.11.2005 r. Dane dotyczące Generali
OFE odnoszą się do liczby akcji podanej w świadectwie depozytowym uprawniającym do uczestnictwa
w Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia 21.06.2005 r., natomiast dane dotyczące ING TFI odnoszą się
do liczby akcji podanej w zawiadomieniu z dnia 7.04.2005 r. Spółka nie posiada informacji o
ewentualnej zmianie stanu posiadania akcji przez tych Akcjonariuszy po dniu otrzymania tych
zawiadomień.
Zarząd Spółki nie otrzymał także innych zawiadomień o przekroczeniu progu 5% przez akcjonariuszy
nabywających akcje w obrocie giełdowym.
W okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego nastąpiły następujące zmiany w
strukturze własności znacznych pakietów akcji:

Imię i nazwisko lub nazwa
firmy
Tadeusz Czichon

Liczba akcji
według
poprzedniego
raportu
kwartalnego

Liczba akcji
według aktualnego
raportu
kwartalnego

Zmiana w liczbie
akcji i liczbie
głosów

678 523

684 500

+ 5 977

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, w okresie od przekazania
poprzedniego raportu kwartalnego
Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji Emitenta przez osoby zarządzające i nadzorujące
Emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego przedstawia poniższa tabela:

Imię i nazwisko

Tadeusz Czichon

Funkcja w Spółce

Wiceprezes Zarządu

Dariusz Kiełkowski Prokurent

Liczba akcji
według
poprzedniego
raportu
kwartalnego

Liczba akcji
według
aktualnego
raportu
kwartalnego

Zmiana w
liczbie akcji i
liczbie głosów

678 523

684 500

+ 5 977

130 000

120 000

- 10 000

Nie nastąpiły zmiany w stanie posiadania opcji do akcji Emitenta.

7. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla
postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej
Przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji
publicznej nie toczą się żadne postępowania dotyczące zobowiązań albo wierzytelności Emitenta lub
jednostki od niego zależnej, którego wartość stanowiłaby co najmniej 10 % kapitałów własnych
Emitenta.

8. Informacje o zawarciu przez Emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub
wielu transakcji z podmiotami powiązanymi
W okresie objętym raportem nie zostały zawarte przez Emitenta ani przez jednostkę od niego
zależną transakcje z podmiotami powiązanymi, których łączna wartość przekroczyłaby wyrażoną w
złotych równowartość kwoty 500 000 EURO.

9. Informacje o udzieleniu przez Emitenta lub przez jednostkę od niego zależną
poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji
W okresie objętym raportem nie były udzielane przez Emitenta lub przez jednostkę od niego
zależną poręczenia kredytu lub pożyczki i nie była udzielona gwarancja żadnemu podmiotowi o
łącznej wartości przekraczającej 10% kapitałów własnych Emitenta.

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 możliwości realizacji zobowiązań przez
Emitenta
W III kwartale 2005 r. Spółka kontynuowała rozbudowę swojej infrastruktury telekomunikacyjnej.
Nakłady inwestycyjne zostały zrealizowane w większości ze środków własnych. Poczynione nakłady
inwestycyjne w sposób znaczący pozwolą na zwiększenie przychodów ze sprzedaży usług w
następnych okresach. Nie mają natomiast żadnego istotnego wpływu na możliwość 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
Na wyniki Emitenta będzie miała wpływ sytuacja polityczna w Polsce po wyborach
parlamentarnych. Obserwowana w tym obszarze destabilizacja może niekorzystnie wpłynąć na
terminową realizację planowanych umów i spowodować zagrożenie przesunięcia niektórych z nich na
pierwszy kwartał przyszłego roku. Zagadnienie to zostało omówione w pkt. 4 powyżej.

Destabilizacja polityczna może mieć także istotny wpływ na osłabienie złotego, co może
spowodować straty na operacjach finansowych z tytułu ujemnych różnic kursowych przy wycenie
kredytu inwestycyjnego denominowanego do Euro.
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