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ROZDZIAŁ II –  Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte 
w Prospekcie

2.1. Emitent

2.1.1. Nazwa, siedziba i adres Emitenta

Firma: ATM S.A.

Siedziba: Warszawa

Adres: ul. Grochowska 21a

 04-186 Warszawa

Numer telefonu: (22) 51 56 100

Numer telefaksu: (22) 51 56 600

Adres poczty elektronicznej: customer@atm.com.pl

Adres głównej strony internetowej: www.atm.com.pl

2.1.2. Osoby fizyczne działające w imieniu Emitenta

W imieniu Emitenta działają:

– Roman Szwed – Prezes Zarządu

– Tadeusz Czichon – Wiceprezes Zarządu

Informacja o miejscach zamieszkania osób fizycznych działających w imieniu Emitenta została objęta wnioskiem 
o niepublikowanie i została przedstawiona w „Informacjach objętych wnioskiem o niepublikowanie”.

2.1.3. Oświadczenie osób działających w imieniu Emitenta 

My niżej podpisani, oświadczamy, że informacje zawarte w Prospekcie są prawdziwe, rzetelne i nie pomijają żad-
nych faktów ani okoliczności, których ujawnienie w Prospekcie jest wymagane przepisami prawa, a także że zgod-
nie z naszą najlepszą wiedzą, nie istnieją, poza ujawnionymi w Prospekcie, istotne zobowiązania Emitenta ani oko-
liczności, które mogłyby wywrzeć znaczący wpływ na sytuację prawną, majątkową i finansową Emitenta oraz osią-
gane przez niego wyniki finansowe.

Roman Szwed  
Prezes Zarządu

Tadeusz Czichon  
Wiceprezes Zarządu

2.2. Wprowadzający

2.2.1. Nazwa, siedziba i adres Wprowadzającego

Nazwa (firma): Polish PRE-IPO Fund, SICAV

Siedziba: Luxembourg

Adres: 1, Boulevard Royal

 L-2449 Luxembourg

Numery telekomunikacyjne:  Fund Advisory and Management Company Famco S.A.

 (22) 646 85 46

 (22) 646 85 36
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2.2.1.1. Osoby fizyczne działające w imieniu Wprowadzającego – Polish PRE-IPO Fund, SICAV

W imieniu Wprowadzającego PRE-IPO Fund, SICAV działa:

– Piotr Nadolski  – Pełnomocnik Polish PRE-IPO Fund, SICAV

Informacja o miejscu zamieszkania osoby fizycznej działającej w imieniu Wprowadzającego Polish PRE-IPO Fund, 
SICAV została objęta wnioskiem o niepublikowanie i została przedstawiona w „Informacjach objętych wnioskiem 
o niepublikowanie”.

2.2.1.2.  Opis powiązań Wprowadzającego oraz osób fizycznych działających w imieniu Wprowadzającego 
z Emitentem 

Osoby fizyczne działające w imieniu Wprowadzającego nie są powiązane z Emitentem poza faktem, że Pan Piotr 
Nadolski jest członkiem Rady Nadzorczej Emitenta. 

2.2.1.3. Oświadczenie o odpowiedzialności osób wymienionych w pkt 2.2.1.1

Niniejszym oświadczam, że informacje zawarte w Prospekcie są prawdziwe, rzetelne i nie pomijają żadnych faktów 
ani okoliczności, których ujawnienie w Prospekcie jest wymagane przepisami prawa, a także że zgodnie z moją naj-
lepszą 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.

Piotr Nadolski  
Pełnomocnik Polish PRE-IPO Fund, SICAV

2.2.2. Nazwa, siedziba i adres Wprowadzającego 

Nazwa (firma): Polish PRE-IPO L.P.

Siedziba: Wilmington, Delaware, USA

Adres: 1013 Centre Road, Wilmington, Delaware 19805

Numery telekomunikacyjne:  Fund Advisory and Management Company Famco S.A.

 (22) 646 85 46

 (22) 646 85 36

2.2.2.1. Osoby fizyczne działające w imieniu Wprowadzającego – Polish PRE-IPO L.P.

W imieniu Wprowadzającego Polish Pre-IPO L.P. działa:

– Anthony Doran  – Pełnomocnik Polish PRE-IPO L.P.

Informacja o miejscu zamieszkania osóby fizycznej działającej w imieniu Wprowadzającego Polish PRE-IPO L.P. 
została objęta wnioskiem o niepublikowanie i została przedstawiona w „Informacjach objętych wnioskiem o niepubli-
kowanie”.

2.2.2.2.  Opis powiązań Wprowadzającego oraz osób fizycznych działających w imieniu Wprowadzającego 
z Emitentem

Pan Anthony Doran jest prezesem Fund Advisory and Mamagement Company Famco S.A., która jest komplemen-
tariuszem Polish PRE-IPO L.P. Poza ww. związkiem nie istnieją inne powiązania. 

2.2.2.3. Oświadczenie o odpowiedzialności osób wymienionych w pkt 2.2.2.1

Niniejszym oświadczam, że informacje zawarte w Prospekcie są prawdziwe, rzetelne i nie pomijają żadnych faktów 
ani okoliczności, których ujawnienie w Prospekcie jest wymagane przepisami prawa, a także że zgodnie z moją naj-
lepszą 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.

Anthony Doran 
Pełnomocnik Polish PRE-IPO L.P.
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2.3. Podmioty sporządzające Prospekt 

2.3.1. Emitent

2.3.1.1. Nazwa, siedziba i adres Emitenta

Firma: ATM S.A.

Siedziba: Warszawa

Adres: ul. Grochowska 21a

 04-186 Warszawa

Numer telefonu: (22) 51 56 100

Numer telefaksu: (22) 51 56 600

Adres poczty elektronicznej: customer@atm.com.pl

Adres głównej strony internetowej: www.atm.com.pl

2.3.1.2. Osoby fizyczne działające w imieniu Emitenta

W imieniu Emitenta działają: 

– Roman Szwed – Prezes Zarządu

– Tadeusz Czichon – Wiceprezes Zarządu

Informacja o miejscach zamieszkania osób fizycznych działających w imieniu Emitenta została objęta wnioskiem 
o niepublikowanie i została przedstawiona w „Informacjach objętych wnioskiem o niepublikowanie”.

Emitent odpowiada za wszystkie informacje zawarte w Prospekcie oraz za sporządzenie punktów 2.1, 2.2, 2.3.1 roz-
działu II, rozdziału VIII (za wyjątkiem opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych) oraz roz-
działu IX niniejszego Prospektu.

2.3.1.3.  Opis powiązań sporządzającego Prospekt oraz osób fizycznych działających w imieniu 
sporządzającego Prospekt z Emitentem i Wprowadzającymi

Wszyscy członkowie Zarządu Emitenta, w rozumieniu Rozporządzenia o Prospekcie, są osobami powiązanymi 
z Emitentem z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie i umowy o świadczenie usług, a także z tytułu posiadania pakie-
tów akcji Emitenta: 

1. Pan Roman Szwed posiada 567 047 akcji Emitenta stanowiących 20,3% kapitału zakładowego i uprawniających 
do 20,3% głosów na WZA Emitenta,

2. Pan Tadeusz Czichon posiada 604 147 akcji Emitenta stanowiących 21,6% kapitału zakładowego i uprawniają-
cych do 21,6% głosów na WZA Emitenta.

Poza wymienionymi, nie istnieją żadne inne powiązania pomiędzy wyżej wymienionymi osobami a Emitentem.

Pomiędzy podmiotem sporządzającym Prospekt a Wprowadzającymi istnieją powiązania polegające na tym, że:

– Wprowadzający PRE-IPO Fund, SICAV powiązany jest z Emitentem poprzez posiadanie 612 780 akcji 
Emitenta, co stanowi 21,91-proc. udział w kapitale zakładowym Emitenta oraz 21,91% głosów na 
Zgromadzeniu Akcjonariuszy. 

– Wprowadzający PRE-IPO L.P. powiązany jest z Emitentem poprzez posiadanie 204 260 akcji Emitenta, co sta-
nowi 7,30-proc udział w kapitale zakładowym Emitenta oraz 7,30% głosów na Zgromadzeniu Akcjonariuszy. 

Pomiędzy osobami fizycznymi działającymi w imieniu sporządzającego Prospekt a Wprowadzającymi nie istnie-
ją żadne powiązania.

2.3.1.4. Oświadczenie osób działających w imieniu sporządzającego Prospekt 

My niżej podpisani, oświadczamy, że Prospekt, w częściach, za których sporządzenie odpowiada Emitent, został 
sporządzony z zachowaniem należytej staranności zawodowej oraz że informacje zawarte w częściach Prospektu, 
za których sporządzenie odpowiedzialny jest Emitent, są prawdziwe i rzetelne i nie pomijają żadnych faktów ani 
okoliczności, których ujawnienie w Prospekcie jest wymagane przepisami prawa.

Roman Szwed  
Prezes Zarządu

Tadeusz Czichon  
Wiceprezes Zarządu
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2.3.2. BAA Polska Sp. z o.o.

2.3.2.1. Nazwa, siedziba i adres sporządzającego Prospekt

Firma: BAA Polska Spółka z o.o.

Siedziba: Warszawa

Adres: ul. Powązkowska 15

 01-797 Warszawa

Numer telefonu: (22) 562 33 43 (44)

Numer telefaksu: (22) 562 33 45

Adres poczty elektronicznej: baa@baa.com.pl

Adres głównej strony internetowej: www.baa.com.pl

2.3.2.2. Osoby fizyczne działające w imieniu sporządzającego Prospekt

W imieniu sporządzającego Prospekt działają:

– Grażyna Majcher-Magdziak – Prezes Zarządu

– Ireneusz Krawczyk – Wiceprezes Zarządu

Informacja o miejscach zamieszkania osób fizycznych działających w imieniu BAA Polska Sp. z o.o. została objęta 
wnioskiem o niepublikowanie i została przedstawiona w „Informacjach objętych wnioskiem o niepublikowanie”.

Odpowiedzialność BAA Polska Sp. z o.o. jako podmiotu sporządzającego Prospekt jest ograniczona do następują-
cych części Prospektu: rozdział V i rozdział VI Prospektu oraz punkt 2.3.2 rozdziału II Prospektu.

2.3.2.3.  Opis powiązań sporządzającego Prospekt oraz osób fizycznych działających w imieniu 
sporządzającego Prospekt z Emitentem i Wprowadzającymi

BAA Polska Sp. z o.o. na dzień sporządzenia Prospektu jest związana z Emitentem Umową z dnia 5 kwietnia 2004 roku, 
przedmiotem której jest przygotowanie V i VI rozdziału Prospektu Emitenta.

Poza wyżej wymienionym powiązaniem pomiędzy podmiotem sporządzającym Prospekt i osobami działającymi 
w jego imieniu a Emitentem nie istnieją inne powiązania umowne, kapitałowe i personalne.

Pomiędzy podmiotem sporządzającym Prospekt i osobami działającymi w jego imieniu a Wprowadzającymi nie ist-
nieją inne powiązania umowne, kapitałowe i personalne.

2.3.2.4. Oświadczenie osób działających w imieniu sporządzającego Prospekt

My niżej podpisani, oświadczamy, że Prospekt, w częściach, za których sporządzenie odpowiada BAA Polska 
Sp. z o.o., został sporządzony z zachowaniem należytej staranności zawodowej oraz że informacje zawarte 
w częściach, za których sporządzenie odpowiedzialny jest BAA Polska Sp. z o.o., są prawdziwe i rzetelne i nie 
pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie w Prospekcie jest wymagane przepisami prawa.

Grażyna Majcher-Magdziak  
Prezes Zarządu

Ireneusz Krawczyk  
Wiceprezes Zarządu
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2.3.3. Dariusz Tokarczuk i Wspólnicy Kancelaria Prawna GLN Spółka komandytowa

2.3.3.1. Nazwa, siedziba i adres sporządzającego Prospekt

Firma: Dariusz Tokarczuk i Wspólnicy Kancelaria Prawna GLN Spółka Komandytowa

Siedziba: Warszawa

Adres: ul. Ks. Skorupki 5 

 00-546 Warszawa

Numer telefonu: (22) 583 67 01

Numer telefaksu: (22) 583 67 67

Adres poczty elektronicznej: gln.warsaw@gide.com

Adres głównej strony internetowej: www.gide.com

2.3.3.2. Osoby fizyczne działające w imieniu sporządzającego Prospekt

W imieniu sporządzającego Prospekt działają: 

– Dariusz Tokarczuk – Komplementariusz

Informacja o miejscu zamieszkania osoby fizycznej działającej w imieniu Dariusz Tokarczuk i Wspólnicy Kancelaria 
Prawna GLN Spółka komandytowa została objęta wnioskiem o niepublikowanie i została przedstawiona w „Informa-
cjach objętych wnioskiem o niepublikowanie”.

Odpowiedzialność Dariusz Tokarczuk i Wspólnicy Kancelaria Prawna GLN Spółka komandytowa jako podmiotu spo-
rządzającego Prospekt jest ograniczona do następujących części Prospektu: IV rozdział Prospektu oraz punkt 2.3.3 
rozdziału II Prospektu.

2.3.3.3.  Opis powiązań sporządzającego Prospekt oraz osoby działającej w imieniu sporządzającego 
Prospekt z Emitentem i Wprowadzającymi

Dariusz Tokarczuk i Wspólnicy Kancelaria Prawna GLN Spółka Komandytowa na dzień sporządzenia Prospektu jest 
związana z Emitentem Umową z dnia 2 kwietnia 2004 roku, przedmiotem której jest świadczenie usług na rzecz 
Emitenta. 

Poza wyżej wymienionym powiązaniem pomiędzy podmiotem sporządzającym Prospekt i osobą działającą w jego 
imieniu a Emitentem nie istnieją inne powiązania umowne, kapitałowe, organizacyjne ani personalne.

Pomiędzy podmiotem sporządzającym Prospekt i osobą działającą w jego imieniu a Wprowadzającymi nie istnieją 
inne powiązania umowne, kapitałowe i personalne.

2.3.3.4. Oświadczenie osoby działającej w imieniu sporządzającego Prospekt

Ja niżej podpisany, oświadczam, że Prospekt, w częściach, za których sporządzenie odpowiada Dariusz Tokarczuk 
i Wspólnicy Kancelaria Prawna GLN Spółka komandytowa, został sporządzony z zachowaniem należytej staranno-
ści zawodowej oraz że informacje zawarte w częściach Prospektu, za których sporządzenie odpowiedzialna jest 
Dariusz Tokarczuk i Wspólnicy Kancelaria Prawna GLN Spółka komandytowa, są prawdziwe i rzetelne i nie pomija-
ją żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie w Prospekcie jest wymagane przepisami prawa.

Dariusz Tokarczuk  
Komplementariusz
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2.3.4. Bankowy Dom Maklerski Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna

2.3.4.1. Nazwa, siedziba i adres sporządzającego Prospekt

Firma: Bankowy Dom Maklerski Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA

Siedziba: 02-515 Warszawa

Adres: ul. Puławska 15

Numer telefonu: (22) 521 80 00, 521 80 12

Numer telefaksu: (22) 521 79 46

Adres poczty elektronicznej: infobdm@pkobp.pl

Adres głównej strony internetowej: www.pkobp.pl/bdm

2.3.4.2. Osoby fizyczne działające w imieniu sporządzającego Prospekt

W imieniu sporządzającego Prospekt działają:

– Jan Kuźma – Dyrektor BDM

– Katarzyna Iwaniuk-Michalczuk – Zastępca Dyrektora BDM

Informacje dotyczące adresów osób działających w imieniu BDM PKO BP S.A. zostały objęte złożonym do KPWiG 
wnioskiem o niepublikowanie.

Odpowiedzialność BDM PKO BP S.A. jako podmiotu sporządzającego Prospekt jest ograniczona do następujących czę-
ści Prospektu: Wstęp, rozdział I, III, VII i X Prospektu oraz punkty 2.3.4 i 2.5 rozdziału II Prospektu.

2.3.4.3.  Opis powiązań sporządzającego Prospekt oraz osób fizycznych działających w imieniu 
sporządzającego Prospekt z Emitentem i Wprowadzającymi

BDM PKO BP S.A. na dzień sporządzenia Prospektu jest związany z Emitentem Umową współpracy zawartą w dniu 
29 marca 2004 roku, na podstawie której zobowiązał się do świadczenia następujących usług:

– doradzania Spółce i wspierania jej w negocjacjach do czasu zakończenia transakcji sprzedaży akcji i ich wpro-
wadzania do obrotu na GPW,

– sporządzenia niezbędnej dokumentacji w celu wprowadzenia spółki do obrotu publicznego i giełdowego,

– przygotowania analizy Spółki wraz z jej wyceną,

– przygotowania Prospektu Emitenta,

– wykonywania czynności związanych z pełnieniem funkcji Oferującego akcje w publicznym obrocie.

Poza wyżej wymienionym powiązaniem, pomiędzy podmiotem sporządzającym Prospekt i osobami działającymi 
w jego imieniu a Emitentem nie istnieją inne powiązania umowne, kapitałowe i personalne.

Nie istnieją żadne powiązania personalne, kapitałowe, organizacyjne ani umowne pomiędzy BDM PKO BP S.A. jako 
sporządzającym Prospekt oraz osobami fizycznymi działającymi w imieniu BDM PKO BP S.A. a Wprowadzającymi.

2.3.4.4. Oświadczenie osób działających w imieniu sporządzającego Prospekt

Działając w imieniu BDM PKO BP S.A. oświadczamy, że Prospekt w częściach, za których sporządzenie odpowie-
dzialny jest BDM PKO BP S.A., został sporządzony z zachowaniem należytej staranności zawodowej oraz że infor-
macje zawarte w częściach Prospektu, za których sporządzenie odpowiedzialny jest BDM PKO BP S.A., są praw-
dziwe, rzetelne i nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie w Prospekcie jest wymagane 
przepisami prawa.

Jan Kuźma  
Dyrektor BDM

Katarzyna Iwaniuk-Michalczuk  
Zastępca Dyrektora BDM



Prospekt emisyjny 19ATM S.A.

Rozdział II – Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie              

2.3.5. EuroConsult Sp. z o.o. 

2.3.5.1. Nazwa, siedziba i adres sporządzającego Prospekt

Firma: EuroConsult Sp. z o.o.

Siedziba: Kraków

Adres: ul. Morawskiego 5

 30-102 Kraków

Numer telefonu: (12) 422 27 27

Numer telefaksu: (12) 429 65 06

Adres poczty elektronicznej: euroconsult@euroconsult.pl

Adres głównej strony internetowej: www.euroconsult.pl

Podstawą uprawnień jest wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 1634.

2.3.5.2. Osoby fizyczne działające w imieniu sporządzającego Prospekt 

W imieniu sporządzającego Prospekt działa:

Imię i nazwisko Helena Rzeszut

Funkcja Członek Zarządu EuroConsult Sp. z o.o.

Podstawa uprawnień Wpis na listę biegłych rewidentów pod numerem ewidencyjnym 3500/3979

Informacja o miejscu zamieszkania osoby fizycznej działającej w imieniu EuroConsult Sp. z o.o. została objęta wnio-
skiem o niepublikowanie i została przedstawiona w „Informacjach objętych wnioskiem o niepublikowanie”.

Odpowiedzialność EuroConsult Sp. z o.o. jako podmiotu sporządzającego Prospekt jest ograniczona do następują-
cych części Prospektu: opinia o prawidłowości, rzetelności i jasności sprawozdania finansowego Emitenta za rok 
obrotowy 2003 i porównywalnych danych finansowych za lata 2002 i 2001 przedstawiona w punkcie 8.1 rozdziału VIII 
Prospektu oraz punkty 2.3.5 i 2.4 rozdziału II Prospektu.

2.3.5.3.  Opis powiązań sporządzającego Prospekt oraz osoby fizycznej działającej w imieniu 
sporządzającego Prospekt z Emitentem i Wprowadzającymi

Pomiędzy EuroConsult Sp. z o.o. a Emitentem nie istnieją żadne powiązania personalne, kapitałowe, organizacyj-
ne ani umowne, za wyjątkiem umów o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za okres od 1 stycz-
nia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku oraz doradztwo w zakresie przygotowania części Prospektu Emisyjnego.

Pomiędzy osobą działającą w imieniu EuroConsult Sp. z o.o. a Emitentem nie istnieją żadne powiązania personal-
ne, kapitałowe, organizacyjne ani umowne.

Pomiędzy EuroConsult Sp. z o.o. oraz osobą działającą w imieniu EuroConsult Sp. z o.o. a Wprowadzającymi, nie 
istnieją żadne powiązania personalne, kapitałowe, organizacyjne ani umowne.

2.3.5.4. Oświadczenie osoby działającej w imieniu sporządzającego Prospekt 

Ja, niżej podpisana, oświadczam, że Prospekt, w częściach, za których sporządzenie odpowiada EuroConsult Sp. z o.o., 
został sporządzony z zachowaniem należytej staranności zawodowej oraz że informacje zawarte w częściach Prospektu, 
za których sporządzenie odpowiedzialna jest EuroConsult Sp. z o.o., są prawdziwe i rzetelne i nie pomijają żadnych fak-
tów ani okoliczności, których ujawnienie w Prospekcie jest wymagane przepisami prawa.

Helena Rzeszut 
EuroConsult Sp. z o.o. 

Biegły Rewident Nr ewidencyjny 3500/3979 
Członek Zarządu EuroConsult Sp. z o.o.
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2.4. Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych

2.4.1. Nazwa, siedziba i dane teleadresowe

Firma: EuroConsult Sp. z o.o.

Siedziba: Kraków

Adres: ul. Morawskiego 5

 30-102 Kraków

Numer telefonu: (12) 422 27 27

Numer telefaksu: (12) 429 65 06

Adres poczty elektronicznej: euroconsult@euroconsult.pl

Adres głównej strony internetowej: www.euroconsult.pl

Podstawą uprawnień jest wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 1634.

2.4.2.  Osoby fizyczne działające w imieniu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań 
finansowych

Osobą działającą w imieniu EuroConsult Sp. z o.o. w zakresie jej odpowiedzialności za wszystkie opinie o prawidłowo-
ści, rzetelności i jasności sprawozdania finansowego Spółki ATM S.A. za okres od 01.01.2003 do 31.12.2003 r. jest:

Imię i nazwisko Helena Rzeszut

Funkcja Członek Zarządu EuroConsult Sp. z o.o.

Podstawa uprawnień Wpis na listę biegłych rewidentów pod numerem ewidencyjnym 3500/3979

Informacja o miejscu zamieszkania osoby fizycznej działającej w imieniu podmiotu uprawnionego do badania spra-
wozdań finansowych została objęta wnioskiem o niepublikowanie i została przedstawiona w „Informacjach objętych 
wnioskiem o niepublikowanie”.

2.4.3. Biegły rewident dokonujący badania sprawozdania finansowego Emitenta

Badanie sprawozdania finansowego Emitenta za okres od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku przepro-
wadziła:

Imię i nazwisko Helena Rzeszut

Podstawa uprawnień Wpis na listę biegłych rewidentów pod numerem ewidencyjnym 3500/3979

Informacje o miejscu zamieszkania biegłego rewidenta dokonującego badania sprawozdania finansowego Emitenta 
zostały objęte wnioskiem o niepublikowanie i przedstawione w „Informacjach objętych wnioskiem o niepublikowanie”.

2.4.4.  Opis powiązań podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych 
Emitenta oraz osoby fizycznej działającej w jego imieniu i na jego rzecz z Emitentem 
i Wprowadzającymi

Pomiędzy EuroConsult Sp. z o.o. jako podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych a Emitentem 
nie istnieją żadne powiązania personalne, kapitałowe, organizacyjne ani umowne, za wyjątkiem umów o przepro-
wadzenie badania sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku oraz 
doradztwo w zakresie przygotowania części Prospektu Emisyjnego.

Pomiędzy osobą działającą w imieniu EuroConsult Sp. z o.o. i na jego rzecz a Emitentem nie istnieją żadne powią-
zania personalne, kapitałowe, organizacyjne ani umowne.

Pomiędzy EuroConsult Sp. z o.o. jako podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych oraz osobą 
działającą w imieniu EuroConsult Sp. z o.o. i na jego rzecz a Wprowadzającymi nie istnieją żadne powiązania per-
sonalne, kapitałowe, organizacyjne ani umowne.

2.4.5.  Oświadczenie osoby działającej w imieniu podmiotu uprawnionego do badania 
sprawozdań finansowych o wyborze zgodnie z przepisami prawa oraz potwierdzenie 
spełnienia przez EuroConsult Sp. z o.o. warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej 
opinii o badanym sprawozdaniu finansowym

Oświadczam, że EuroConsult Sp. z o.o. jako podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych:

1. została wybrana na biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Emitenta za okres od 1 stycz-
nia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku zgodnie z przepisami prawa, uchwałą Rady Nadzorczej Spółki Akcyj-
nej ATM S.A. z dnia 18 grudnia 2003 roku o wyborze biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych 
za rok 2003.
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2. spełnia warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu sprawozdania finansowego Emitenta.

Helena Rzeszut 
EuroConsult Sp. z o.o. 

Biegły Rewident Nr ewidencyjny 3500/3979 
Członek Zarządu EuroConsult Sp. z o.o. 

2.4.6.  Oświadczenie biegłego rewidenta dokonującego badania sprawozdania finansowego 
Emitenta o spełnieniu warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu

Ja, niżej podpisana biegły rewident, oświadczam, iż spełniam warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opi-
nii o badaniu sprawozdania finansowego Emitenta za okres od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku.

Helena Rzeszut 
Biegły Rewident  

Nr ewidencyjny 3500/3979

2.4.7.  Oświadczenie o odpowiedzialności osoby działającej w imieniu i na rzecz EuroConsult  
Sp. z o.o. oraz biegłego rewidenta dokonującego badania sprawozdania finansowego 
Emitenta za okres od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku

Oświadczam, że:

– Sprawozdanie finansowe Spółki ATM S.A. zamieszczone w Prospekcie, obejmujące okres od 1 stycznia 2003 
roku do 31 grudnia 2003 roku podlegało mojemu badaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i nor-
mami zawodowymi, a w szczególności stosownie do:

– przepisów rozdziału 7 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity – Dz. U. z 2002 r.  
nr 76, poz. 694 ze zm.);

– norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce.

– Na podstawie dokonanego przeze mnie badania wyraziłam z datą 20 kwietnia 2004 roku opinię o prawidłowo-
ści, rzetelności i jasności sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy 2003 i porównywalnych danych 
finansowych za lata 2002 i 2001, z objaśnieniem następującej treści: 

„Nie zgłaszając zastrzeżeń do prawidłowości, rzetelności i jasności zbadanego sprawozdania finansowego 
zwracamy uwagę, że w kalkulacji odroczonego podatku dochodowego Spółka nie ujęła różnicy przejściowej 
z tytułu niewykorzystanej straty podatkowej z roku 2001 w kwocie 8.913 tys. złotych. Przy założeniu 19-proc. 
stawki podatkowej w latach realizacji, Spółka powinna wykazać aktyw z tytułu odroczonego podatku dochodo-
wego na dzień 31 grudnia 2003 roku w kwocie o 1.693 tys. złotych wyżej od wykazanej, jak również kapitały 
własne Spółki w kwocie o 1.693 tys. złotych wyżej od wykazanej.”

Pełna treść opinii o prawidłowości, rzetelności i jasności sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy 
2003 i porównywalnych danych finansowych za lata 2002 i 2001 jest przedstawiona w punkcie 8.1 rozdziału VIII 
Prospektu. 

Opinia, którą uzyskało sprawozdanie finansowe zamieszczone w Prospekcie, jest opinią bez zastrzeżeń.

– Porównywalne dane finansowe zamieszczone w Prospekcie – za okresy od 1 stycznia do 31 grudnia 2002 roku 
oraz od 1 stycznia do 31 grudnia 2001 roku – zostały sporządzone w sposób zapewniający ich porównywalność 
przez zastosowanie jednolitych zasad (polityki) rachunkowości we wszystkich prezentowanych okresach, zgod-
nych 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 księ-
gach rachunkowych. Uzgodnienie danych porównywalnych, zamieszczonych w Prospekcie, do pozycji zbada-
nych sprawozdań finansowych rzetelnie odzwierciedla dokonane przekształcenie, zaś dane porównywalne 
zamieszczone w Prospekcie wynikają ze zbadanych sprawozdań finansowych, po uwzględnieniu korekt doprowa-
dzających do porównywalności z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości i korekt błędów podstawowych.

– Forma prezentacji sprawozdania finansowego Emitenta za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 roku oraz 
danych porównywalnych, zamieszczonych w Prospekcie, i zakres ujawnionych w nim danych są zgodne 
z wymogami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie szczegółowych warun-
ków, jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny oraz skrót prospektu.

Helena Rzeszut 
Biegły Rewident  

Nr ewidencyjny 3500/3979

W imieniu EuroConsult Sp. z o.o.  
Helena Rzeszut 
Biegły Rewident  

Nr ewidencyjny 3500/3979  
Członek Zarządu EuroConsult Sp. z o.o.
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2.5. Oferujący akcje

2.5.1. Nazwa, siedziba i adres Oferującego

Firma: Bankowy Dom Maklerski Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA

Siedziba: Warszawa

Adres: ul. Puławska 15

 02-515 Warszawa

Numer telefonu: (22) 521 80 00, 521 80 12

Numer telefaksu: (22) 521 79 46

Adres poczty elektronicznej: infobdm@pkobp.pl

Adres głównej strony internetowej: www.pkobp.pl/bdm

2.5.2. Osoby działające w imieniu Oferującego

– Jan Kuźma – Dyrektor BDM

– Katarzyna Iwaniuk-Michalczuk – Zastępca Dyrektora BDM

Informacje dotyczące adresów osób działających w imieniu BDM PKO BP S.A. zostały objęte złożonym do KPWiG 
wnioskiem o niepublikowanie.

2.5.3.  Opis powiązań Oferującego oraz osób fizycznych działających w jego imieniu z Emitentem 
i Wprowadzającymi

BDM PKO BP S.A. na dzień sporządzenia Prospektu jest związany z Emitentem Umową współpracy zawartą w dniu 
29 marca 2004 roku, na podstawie której zobowiązał się do świadczenia następujących usług:

– doradzania Spółce i wspierania jej w negocjacjach do czasu zakończenia transakcji sprzedaży akcji i ich wpro-
wadzania do obrotu na GPW,

– sporządzenia niezbędnej dokumentacji w celu wprowadzenia spółki do obrotu publicznego i giełdowego,

– przygotowania analizy Spółki wraz z jej wyceną,

– przygotowanie Prospektu Emitenta,

– wykonywanie czynności związanych z pełnieniem funkcji Oferującego akcje w publicznym obrocie.

Poza wyżej wymienionym powiązaniem, pomiędzy Oferującym i osobami działającymi w jego imieniu a Emitentem 
nie istnieją inne powiązania umowne, kapitałowe i personalne.

Nie istnieją żadne powiązania personalne, kapitałowe, organizacyjne ani umowne pomiędzy BDM PKO BP S.A. jako 
sporządzającym Prospekt oraz osobami fizycznymi działającymi w imieniu BDM PKO BP S.A. a Wprowadzającymi.

2.5.4. Oświadczenie osób działających w imieniu Oferującego 

Oświadczamy, że BDM PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie, jako Oferujący akcje ATM S.A. w publicznym obrocie, 
dołożył należytej zawodowej staranności przy przygotowaniu i przeprowadzeniu wprowadzania akcji do publiczne-
go obrotu.

Jan Kuźma  
Dyrektor BDM

Katarzyna Iwaniuk-Michalczuk  
Zastępca Dyrektora BDM


