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ROZDZIAŁ VII –  Dane o organizacji Emitenta, osobach zarzą-
dzających, osobach nadzorujących oraz 
znacznych akcjonariuszach

7.1. Opis podstawowych zasad zarządzania Emitentem

7.1.1. Organizacja zarządzania przedsiębiorstwem Emitenta i jego grupą kapitałową

Władzami Spółki są:

– Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy,

– Rada Nadzorcza,

– Zarząd.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy należą sprawy wymienione w postanowieniach Kodeksu 
spółek handlowych oraz Statutu Emitenta, w tym w szczególności: tworzenie i znoszenie kapitałów rezerwowych, 
funduszy specjalnych oraz określanie ich przeznaczenia; ustalanie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej; 
uchwalanie regulaminu działania Rady Nadzorczej oraz uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia.

Rada Nadzorcza

Do obowiązków Rady Nadzorczej należą sprawy wymienione w postanowieniach Kodeksu spółek handlowych oraz 
Statutu Emitenta, w tym w szczególności: odwoływanie i powoływanie członków Zarządu, zatwierdzanie regulami-
nu Zarządu, zatwierdzanie budżetów rocznych oraz planów strategicznych Spółki oraz przedkładanie Walnemu 
Zgromadzeniu oceny sytuacji Spółki.

Zarząd

Zarząd kieruje całokształtem działalności Spółki i reprezentuje Spółkę na zewnątrz. Wszelkie sprawy związane 
z prowadzeniem Spółki, niezastrzeżone przepisami prawa lub Statutem Spółki do kompetencji Rady Nadzorczej 
bądź Walnego Zgromadzenia należą do zakresu działań Zarządu. Zarząd odpowiedzialny jest w szczególności za 
sprawowanie nadzoru i kontroli nad poszczególnymi działami, sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego 
i sprawozdania z działalności Spółki oraz opracowanie planów rozwoju Spółki.

Prokurenci

Do osób zarządzających Emitentem zalicza się także dwóch prokurentów. Zgodnie z brzmieniem Statutu Spółki, do 
składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki jest uprawnionych dwóch członków Zarządu łącznie 
albo jeden członek Zarządu łącznie z Prokurentem. 

Organizacja zarządzania grupą kapitałową

W skład grupy kapitałowej Emitenta wchodzi ATM Elektronika Sp. z o.o. Ponieważ wszystkie udziały tej spółki zależ-
nej są w posiadaniu Emitenta, więc zgodnie z art. 156 kodeksu spółek handlowych Emitent, jako jedyny wspólnik, 
wykonuje wszystkie uprawnienia przysługujące zgromadzeniu wspólników. Zarząd ATM Elektronika Sp. z o.o. jest 
dwuosobowy, a Rada Nadzorcza ani Komisja Rewizyjna nie jest ustanowiona. ATM Elektronika Sp. z o.o. nie pro-
wadzi działalności gospodarczej.

7.1.2.  Kompetencje decyzyjne i wzajemne powiązania pomiędzy poszczególnymi szczeblami 
zarządzania przedsiębiorstwem Emitenta

Zarząd Spółki kieruje kolegialnie całością działań spółki.

Prezes Zarządu dodatkowo kontroluje i koordynuje pracę Pionu Usług Telekomunikacyjnych, Pionu Usług Integra-
cyjnych i Pionu Techniki i Usług Profesjonalnych poprzez ustanowionych dyrektorów pionów, którzy podlegają mu 
bezpośrednio.

Wiceprezes Zarządu dodatkowo kontroluje i koordynuje pracę Pionu Finansowego i Pionu Administracyjnego 
poprzez ustanowionych dyrektorów pionów, którzy podlegają mu bezpośrednio. Dyrektorzy Pionu Finansowego 
i Pionu Administracyjnego są prokurentami w Spółce.

Ponadto Zarządowi podlegają bezpośrednio: doradcy Zarządu, Dział Marketingu, Dział Prawny i Sekretariat Zarządu.

Dyrektorzy Pionów zarządzają podlegającymi im Pionami. W pionach wyodrębnione są Działy, kierowane przez Kie-
rowników Działów. Kierownik Działu odpowiada bezpośrednio przed Dyrektorem Pionu. W dużych Działach powo-
łane są dodatkowo Zespoły, kierowane przez Kierowników Zespołów, którzy odpowiadają przez Kierownikiem Dzia-
łu, a w niektórych przypadkach bezpośrednio przed Kierownikiem Pionu.
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Kompetencje decyzyjne zorganizowane są zgodnie ze strukturą zarządzania przedsiębiorstwem: dyrektorzy pionów 
posiadają kompetencje w zakresie funkcjonowania podlegających im pionów, kierownicy działów – w zakresie pod-
legających im działów, a kierownicy zespołów – podlegających im zespołów. Wszystkie decyzje dotyczące strategii 
spółki oraz decyzje dotyczące aktywów o znacznej wartości, znaczących lub istotnych umów, podejmuje wyłącznie 
Zarząd, w razie potrzeby – w konsultacji z dyrektorami pionów. W zakresie przewidzianym kodeksem spółek han-
dlowych i statutem Emitenta na podjęcie niektórych działań Zarząd występuje o zgodę Rady Nadzorczej.

7.1.3. Struktura organizacyjna Emitenta 

Rysunek 7.1. Schemat organizacyjny Emitenta

Zarząd

Oddział Katowice

Pion Usług 
Integracyjnych

Pion Techniki i Usług 
Profesjonalnych

Pion Usług 
Telekomunikacyjnych

Pion Finansowy Pion Administracyjny

Spółka jest zorganizowana wewnętrznie w pięć pionów, w ramach których z kolei funkcjonują działy i zespoły:

– Pion Usług Integracyjnych – działalność handlowa w dziedzinie integracji systemów;

– Pion Techniki i Usług Profesjonalnych – utrzymanie i rozbudowa sieci telekomunikacyjnej, działy inżynierskie, 
zarządzanie projektami, zarządzanie jakością, obsługa wewnętrznego systemu informatycznego;

– Pion Usług Telekomunikacyjnych – działalność handlowa w dziedzinie telekomunikacji;

– Pion Finansowy – księgowość, kontrolling finansowy, windykacja, sprawozdawczość, polityka podatkowa, 
współpraca z instytucjami finansowymi, zagadnienia kadrowo-płacowe, logistyka, sprawy celne;

– Pion Administracyjny – obsługa biur, remonty i utrzymanie infrastruktury budynków, transport, kancelaria ogól-
na i tajna, zagadnienia BHP.

Ze względu na źródła powstawania przychodów w Spółce wyróżniono, w ramach Pionu Usług Integracyjnych, sie-
dem działów:

– Dział Sieci i Telekomunikacji;

– Dział Systemów i Aplikacji;

– Dział Aplikacji Biznesowych;

– Dział Usług Konsultacyjnych;

– Dział Serwerów i Stacji Roboczych;

– Dział Infrastruktury Teleinformatycznej i Bezpieczeństwa;

– Oddział w Katowicach.

Ósmą jednostką wyróżnioną ze względu na źródła powstawania przychodów jest Pion Usług Telekomunikacyjnych.
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7.2.  Informacje o strukturze zatrudnienia w przedsiębiorstwie Emitenta w okresie 
ostatnich 3 lat

7.2.1.  Liczba zatrudnionych pracowników oraz rodzaje umów, na podstawie których jest 
świadczona praca

Wszystkie osoby zatrudnione w spółce ATM S.A. są zatrudnione na podstawie umów o pracę.

Stan zatrudnienia na 30 czerwca 2004 r. oraz na dzień 31 grudnia 2003-2001 r. przedstawia się w następujący sposób:

Na dzień: 30.06.2004 r. 31.12.2003 r. 31.12.2002 r. 31.12.2001 r.
Stan zatrudnienia: 173 168 161 176

W okresie ostatnich trzech lat nie zanotowano istotnego przyrostu zatrudnienia. Stabilność zatrudnienia i poprawa 
wyników gospodarowania zostały osiągnięte głównie dzięki nowym, efektywniejszym technologiom, w jakie spółka 
inwestuje.

7.2.2. Struktura wykształcenia i zawodowego przygotowania pracowników Spółki

W strukturze zatrudnienia w latach 2001-2003 oraz w I półroczu 2004 r. przeważają osoby z wykształceniem wyż-
szym i średnim. Wynika to z charakteru działalności Spółki jako przedsiębiorstwa zajmującego się zaawansowany-
mi technologiami.

Rok
Wyższe Średnie Zawodowe Ogółem

osób % osób % osób % osób
I półrocze 2004 95 54,9 71 41,0 7 4,0 173

2003 92 54,8 69 41,1 7 4,2 168
2002 95 59,1 58 36,0 8 4,9 161
2001 93 52,8 73 41,5 10 5,7 176

W przypadku stanowisk kluczowych dla funkcjonowania firmy przy rekrutacji stawiane są wysokie wymogi kwalifi-
kacyjne i kompetencyjne.

Zatrudnione w wyniku starannego doboru osoby poddawane są szkoleniom wdrożeniowym i doskonalącym. Podsta-
wową formą jest program ustawicznego podnoszenia kwalifikacji kadry inżynierskiej. Podstawami tego programu są:

– zarządzanie umiejętnościami pracowników w oparciu o macierz kompetencji stale aktualizowaną w narzędziach 
intranetowych;

– uczestnictwo w programach partnerskich dostawców technologii – firm, takich jak Cisco Systems, Marconi, SGI 
(Silicon Graphics), Sun Microsystems, Hewlett-Packard, Oracle, Microsoft i in.

Wśród kadry zarządzającej i handlowej podstawowym systemem szkolenia jest praca w zespołach prowadzonych przez 
doświadczonych menedżerów (system mistrz-uczeń) oraz uczestnictwo w szkoleniach organizowanych przez partne-
rów handlowych Spółki.

7.2.3. Podstawowe założenia polityki kadrowej oraz dotychczasowy stopień płynności kadr

Główne założenia polityki kadrowej ATM S.A. to:

1. Konieczność utrzymania wysokiego poziomu merytorycznego kadry inżynierskiej poprzez systematyczne podej-
ście do zarządzania umiejętnościami.

2. Dopasowanie bieżącej struktury zatrudnienia w działach handlowych do bieżącej i prognozowanej sprzedaży.

3. Staranna selekcja kandydatów do pracy.

– Potencjalny pracownik musi spełniać wymogi danego stanowiska pracy. Pod uwagę brane są również referencje 
z poprzednich miejsc pracy, opinia zatrudnionych już w firmie, sprawdzonych pracowników, znających kandyda-
ta. Kluczowe znaczenie ma okres próbny, w czasie którego pracownik musi wykazać się – poza niezbędnymi 
umiejętnościami zawodowymi – dobrą organizacją pracy, umiejętnością współpracy z innymi członkami załogi.

– O naborze, w zależności od obsadzanego stanowiska, decydują kierownicy poszczególnych działów, zgodnie 
z planem zatrudnienia zaakceptowanym przez Zarząd. Decyzje kadrowe dotyczące stanowisk kluczowych dla 
firmy podejmowane są przez Zarząd.

– Podstawową metodą rekrutacji pracowników na nowe stanowiska jest wielostopniowa ocena zgłoszeń nadsyłanych 
do Spółki w odpowiedzi na zamieszczone przez Spółkę ogłoszenia w prasie fachowej i na witrynie internetowej.

4. Systematyczne ocenianie załogi. Kierownicy poszczególnych działów stale nadzorują efekty pracy podległych im 
pracowników. Oceniany jest profesjonalizm, innowacyjność, zaangażowanie, rzetelność. Pracownicy są informo-
wani o zastrzeżeniach kierownictwa, mogą wskazać przyczyny i możliwości poprawy gorszych wyników pracy. 
Z osobami nie utożsamiającymi się z systemem wartości i celami firmy rozwiązywane są umowy o pracę.
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5. Powiązanie wynagrodzeń z efektami pracy. Wysokość premii powiązana jest z indywidualnymi rezultatami 
poszczególnych pracowników, ale uzależnione od zysków uzyskiwanych przez poszczególne działy oraz zysku 
osiągniętego przez całą Spółkę.

Informacje dotyczące płynności kadr w ciągu ostatnich 3 lat i I półrocza 2004 r. przedstawia poniższa tabela:

I półrocze  
2004 r. 2003 r. 2002 r. 2001 r.

Stan na początek okresu 168 161 176 197
Liczba nawiązanych stosunków pracy 6 15 21 31
Liczba rozwiązanych stosunków pracy 1 8 36 52
Procentowa zmiana stanu zatrudnienia +3,0% +4,3% -8,5% -10,7%

7.2.4. System wynagradzania

Wynagrodzenie pracowników obejmuje podstawową pensję – element stały (ustaloną podpisanymi umowami 
o pracę) oraz premię uznaniową. Premia uznaniowa przyznawana jest przez Zarząd po zakończeniu każdego kwar-
tału. Wysokość premii uzależniona jest od osiągnięć każdego pracownika, ale w powiązaniu z zyskiem osiągniętym 
przez całą Spółkę.

Średnią płacę (w zł brutto) dla poszczególnych grup pracowników, z uwzględnieniem wartości wynagrodzeń i na-
gród, przedstawia poniższa tabela.

Grupy Pracowników I półrocze  
2004 r. 2003 r. 2002 r. 2001 r.

administracja 4 355 zł 4 206 zł 3 878 zł 4 122 zł
pracownicy działów handlowych 7 569 zł 7 404 zł 7 573 zł 8 243 zł
pracownicy działów inżynierskich 8 210 zł 7 691 zł 7 378 zł 8 228 zł

Wszystkie wynagrodzenia zostały wypłacone w pieniądzu (nie wystąpiły wynagrodzenia w naturze) i zaliczone 
zostały w koszty (nie było wypłat z podziału zysku).

7.2.5.  System świadczeń socjalnych, programów ubezpieczeń grupowych lub indywidualnych  
na rzecz pracowników

System świadczeń socjalnych w Spółce unormowany jest w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjal-
nych („Fundusz”).

Osobami uprawnionymi do korzystania z Funduszu są pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę.

Środki Funduszu przeznaczane są na:

– bezzwrotną pomoc dla pracowników znajdujących się w szczególnie trudnych sytuacjach;

– zwrotne pożyczki dla pracowników przeznaczone na cele mieszkaniowe;

– dofinansowanie wypoczynku pracowników i ich dzieci;

– dofinansowanie zakupu sprzętu rekreacyjno-wypoczynkowego;

– dofinansowanie działalności rekreacyjno-sportowej, kulturalno-oświatowej dla pracowników.

Osoba występująca o przyznanie świadczenia powinna złożyć na ręce przedstawiciela załogi podanie skierowane 
do Zarządu Spółki. Decyzję co do przyznania pożyczki, jak i bezzwrotnej zapomogi dla osób w ciężkiej sytuacji 
materialnej podejmuje Zarząd Spółki, konsultując decyzję z bezpośrednim przełożonym Pracownika i mając na 
uwadze wielkość dostępnych środków. Zarząd przyznaje oprocentowane pożyczki Pracownikom, którzy mają przej-
ściowe zapotrzebowanie na gotówkę związane z celami mieszkaniowymi, a mają możliwości spłaty pożyczki. Zwra-
cane raty pożyczki, jak i odsetki zasilają Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Wysokość oprocentowania 
pożyczki jest zbliżona do oprocentowania kredytów udzielanych przez banki. Niewykorzystane środki przechowy-
wane są na wydzielonym koncie bankowym, z którego odsetki zasilają saldo ZFŚS.

Spółka nie prowadzi programu ubezpieczeń grupowych ani indywidualnych na rzecz pracowników.

7.2.6. Związki zawodowe

W Spółce nie działały i nie działają żadne związki zawodowe.

7.2.7. Spory zbiorowe i strajki

W dotychczasowej historii Spółki nie miały miejsca żadne spory zbiorowe ani strajki.
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7.3.  Informacje o osobach zarządzających i nadzorujących przedsiębiorstwo 
Emitenta

7.3.1. Zarząd

Roman Szwed – Prezes Zarządu

Adres zamieszkania oraz nr PESEL Pana Romana Szweda zostały zamieszczone w „Informacjach objętych wnio-
skiem o niepublikowanie”.

Pan Roman Szwed ma 52 lata, pełni funkcję Prezesa Zarządu, a kadencja, na którą został powołany upływa z dniem 
zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego za rok 2009.

Pan Roman Szwed jest zatrudniony w Spółce na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony na warunkach 
określonych kodeksem pracy. Ponadto świadczy usługi doradcze dla Spółki na podstawie umowy o świadczenie 
usług zawartej przez Emitenta z firmą PSC, Inc., której jest właścicielem (zarejestrowana działalność gospodarcza). 
Umowa ta została zawarta na czas nieokreślony z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia.

Pan Roman Szwed posiada wykształcenie wyższe, ukończył Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, jest dok-
torem nauk przyrodniczych oraz posiada habilitację z Fizyki Wysokich Energii.

Pan Roman Szwed kolejno pracował:

– w latach 1976-1991 – Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki:

– w latach 1976-1978 – staż naukowy w Zjednoczonym Instytucie Badań Jądrowych w Dubnej k. Moskwy,

– w latach 1980-1983 – staż naukowy w Europejskim Ośrodku Badań Jądrowych CERN k. Genewy,

– w latach 1985-1990 – współpraca z Ośrodkiem Synchrotronu Elektronowego DESY w Hamburgu;

– w latach 1991-1994 –  Przedsiębiorstwo Produkcyjne ATM spółka cywilna (stworzył od podstaw Dział Zaawanso-
wanych Systemów Komputerowych);

– w latach 1994-1997 – Prezes Zarządu w ATM Sp. z o.o.;

– od lipca 1997 roku – Prezes Zarządu w ATM S.A.;

– od 1 stycznia 1994 do maja 2004 – Prezes Zarządu ATM Elektronika Sp. z o.o.

Pan Roman Szwed nie wykonuje, poza przedsiębiorstwem Emitenta, innej działalności, która jest konkurencyjna 
wobec Emitenta ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej, ani nie jest człon-
kiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej.

Pan Roman Szwed nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Usta-
wy o KRS.

Pan Roman Szwed nie pełnił w przeszłości funkcji osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które 
w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji.

Tadeusz Czichon – Wiceprezes Zarządu

Adres zamieszkania oraz nr PESEL Pana Tadeusza Czichona zostały zamieszczone w „Informacjach objętych wnio-
skiem o niepublikowanie”.

Pan Tadeusz Czichon ma 45 lat, pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu, a kadencja, na którą został powołany upływa 
z dniem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego za rok 2009.

Pan Tadeusz Czichon jest zatrudniony w Spółce na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony na warunkach 
określonych kodeksem pracy. Ponadto świadczy usługi doradcze dla Spółki na podstawie umowy o świadczenie 
usług zawartej przez Emitenta z firmą ATM PP Sp. z o.o., której jest wspólnikiem. Umowa została zawarta na czas 
nieokreślony z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia.

Pan Tadeusz Czichon posiada wykształcenie wyższe, ukończył Politechnikę Warszawską, Wydział Elektroniki, z ty-
tułem doktora inżyniera ze specjalnością Automatyka i Informatyka.

Pan Tadeusz Czichon kolejno pracował:

– w latach 1982-1986 – Politechnika Warszawska, doktorant;

– w latach 1986-1988 – Polskie Linie Lotnicze LOT, Wydział Informatyki, kierownik sekcji;

– w latach 1987-1989 – TTM-Systemy Komputerowe i Elektronika Sp. z o.o., członek Zarządu;

– od 1989 –  Przedsiębiorstwo Produkcyjne ATM spółka cywilna (przekształcona w marcu 2001 roku w A. Chalimo-
niuk i Wspólnicy, ATM Spółka Jawna) – wspólnik, dyrektor generalny;

– w latach 1994-1997 – ATM Sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych;

– od lipca 1997 – ATM S.A., Wiceprezes Zarządu;
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– od maja 2001 – ATM PP Sp. z o.o. – Prezes Zarządu;

– od lipca 2001 do sierpnia 2003 oraz od lutego 2004 – członek Rady Nadzorczej Hoop S.A.;

– od 1 stycznia 1994 do maja 2004 – Wiceprezes Zarządu ATM Elektronika Sp. z o.o.

Pan Tadeusz Czichon nie wykonuje, poza przedsiębiorstwem Emitenta, innej działalności, która jest konkurencyjna 
wobec Emitenta ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej, ani nie jest człon-
kiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Ani spółka 
A. Chalimoniuk i Wspólnicy, ATM Spółka Jawna, ani ATM PP SP. z o.o. nie jest podmiotem konkurencyjnym w sto-
sunku do Emitenta.

Pan Tadeusz Czichon nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie 
Ustawy o KRS.

Pan Tadeusz Czichon nie pełnił w przeszłości funkcji osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które 
w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji.

7.3.2. Prokurenci

Anna Bugajska – Prokurent

Adres zamieszkania oraz nr PESEL Pani Anny Bugajskiej zostały zamieszczone w „Informacjach objętych wnioskiem 
o niepublikowanie”.

Pani Anna Bugajska ma 45 lat, pełni funkcję prokurenta Spółki. Kadencja, na którą została powołana nie została 
określona.

Pani Anna Bugajska jest zatrudniona w Spółce na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony na warunkach 
określonych kodeksem pracy.

Pani Anna Bugajska posiada wykształcenie wyższe, ukończyła Politechnikę Warszawską na Wydziale Mechaniki 
Precyzyjnej (obecnie Mechatroniki), magister inżynier.

Ponadto ukończyła studia podyplomowe w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w zakresie rachunkowości 
i otrzymała Certyfikat – Świadectwo Kwalifikacyjne Nr 33922, umożliwiające usługowe prowadzenie ksiąg rachun-
kowych, wydane przez Ministra Finansów.

Przebieg pracy zawodowej i zajmowane wcześniej stanowiska:

– w latach 1988-1990 – Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy przy WAT – Konstruktor;

– od listopada 1990 –  Przedsiębiorstwo Produkcyjne ATM spółka cywilna (przekształcona w marcu 2001 roku 
w A. Chalimoniuk i Wspólnicy, ATM Spółka Jawna) – Główna Księgowa;

– od marca 1997 –  ATM Sp. z o.o. (przekształcona w lipcu 1997 roku w ATM S.A.) – księgowa,  
od listopada 1997 – Dyrektor Finansowy;

– od września 2001 – ATM PP Sp. z o.o. – Główna Księgowa;

– od października 2001 – ATM S.A., Prokurent;

– od maja 2004 – Członek Zarządu ATM Elektronika Sp. z o.o.

Pani Anna Bugajska nie wykonuje, poza przedsiębiorstwem Emitenta, innej działalności, która jest konkurencyjna 
wobec Emitenta ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej, ani nie jest człon-
kiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Ani spółka 
A. Chalimoniuk i Wspólnicy, ATM Spółka Jawna, ani ATM PP Sp. z o.o., nie jest podmiotem konkurencyjnym w sto-
sunku do Emitenta.

Pani Anna Bugajska nie została wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie 
Ustawy o KRS.

Pani Anna Bugajska nie pełniła w przeszłości funkcji osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które 
w okresie jej kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji.

Dariusz Kiełkowski – Prokurent

Adres zamieszkania oraz nr PESEL Pana Dariusza Kiełkowskiego zostały zamieszczone w „Informacjach objętych 
wnioskiem o niepublikowanie”.

Pan Dariusz Kiełkowski ma 45 lat, pełni funkcję prokurenta, a kadencja, na którą został powołany nie została określona.

Pan Dariusz Kiełkowski jest zatrudniony w Spółce na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony na warun-
kach określonych kodeksem pracy. Ponadto świadczy usługi doradcze dla Spółki na podstawie umowy o świad-
czenie usług zawartej przez Emitenta z firmą ATM PP Sp. z o.o., której jest wspólnikiem. Umowa została zawarta na 
czas nieokreślony z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia.
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Pan Dariusz Kiełkowski posiada wykształcenie wyższe, ukończył Wyższą Szkołę Inżynieryjną w Koszalinie (Politech-
nika Pomorska), Wydział Budownictwo Lądowe, z tytułem magistra inżyniera.

Przebieg pracy zawodowej i zajmowane wcześniej stanowiska:

– 1985-1989 – Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Mostostal w Warszawie – projektant;

– od 1989 –  Przedsiębiorstwo Produkcyjne ATM spółka cywilna (przekształcona w marcu 2001 w A. Chalimoniuk 
i Wspólnicy, ATM Spółka Jawna) – wspólnik;

– w latach 1994-1997 – ATM Sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu ds. Administracyjnych;

– od lipca 1997 do maja 2004 – ATM S.A., Wiceprezes Zarządu;

– od maja 2004 – ATM S.A., Prokurent;

– od maja 2004 – ATM Elektronika Sp. z o.o., Prezes Zarządu.

Pan Dariusz Kiełkowski nie wykonuje innej działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta, która jest konkurencyjna 
wobec Emitenta ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej, ani nie jest człon-
kiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Spółka 
A. Chalimoniuk i Wspólnicy, ATM Spółka Jawna nie jest podmiotem konkurencyjnym w stosunku do Emitenta.

Pan Dariusz Kiełkowski nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie 
Ustawy o KRS.

Pan Dariusz Kiełkowski nie pełnił w przeszłości funkcji osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, 
które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji.

7.3.3. Rada Nadzorcza

Antoni Chalimoniuk – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Adres zamieszkania i nr PESEL Pana Antoniego Chalimoniuka zostały zamieszczone w „Informacjach objętych wnio-
skiem o niepublikowanie”.

Pan Antoniego Chalimoniuk ma 71 lat, pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a kadencja, na którą 
został powołany upływa z dniem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego za rok 
2009.

Pan Antoni Chalimoniuk jest zatrudniony w Spółce na zasadzie powołania przez Walne Zgromadzenie Akcjonariu-
szy do Rady Nadzorczej Spółki. Poza pełnieniem funkcji w Radzie Nadzorczej świadczy usługi doradcze na rzecz 
Emitenta w ramach umowy-zlecenia.

Pan Antoni Chalimoniuk posiada wykształcenie wyższe, ukończył Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Admi-
nistracji.

Pan Antoni Chalimoniuk kolejno pracował:

– Centrala Spółdzielczo-Państwowa CPLiA:

– październik 1952-październik 1955 – kierownik kadr i szkolenia,

– listopad 1955-maj 1958 – kierownik Organizacji i Techniki Obrotu Towarowego,

– czerwiec 1958-marzec 1972 – rzeczoznawca;

– Spółdzielnia Pracy Estetyka:

– luty 1972-listopad 1991 – Kierownik Zakładu, Prezes Zarządu,

– listopad 1991-maj 2000 – likwidator;

– od 1989 –  Przedsiębiorstwo Produkcyjne ATM spółka cywilna (przekształcona w marcu 2001 roku w A. Chali-
moniuk i Wspólnicy, ATM Spółka Jawna) – wspólnik, Prezes;

– od lipca 1997 – ATM S.A. – członek Rady Nadzorczej;

– od maja 2001 – ATM PP Sp. z o.o. – Członek Zarządu.

Pan Antoni Chalimoniuk nie wykonuje innej działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta, która jest konkurencyj-
na wobec Emitenta ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej, ani nie jest 
członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Ani 
spółka A. Chalimoniuk i Wspólnicy, ATM Spółka Jawna, ani ATM PP Sp. z o.o., nie jest podmiotem konkurencyjnym 
w stosunku do Emitenta.

Pan Antoni Chalimoniuk nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie 
Ustawy o KRS.

Pan Antoni Chalimoniuk nie pełnił w przeszłości funkcji osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, 
które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji.
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Piotr Nadolski – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Adres zamieszkania i nr PESEL Pana Piotra Nadolskiego zostały zamieszczone w „Informacjach objętych wnioskiem 
o niepublikowanie”.

Pan Piotr Nadolski ma 31 lat, pełni funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a kadencja, na którą 
został powołany upływa z dniem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego za rok 
2009.

Pan Piotr Nadolski jest zatrudniony w Spółce na zasadzie powołania przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy do 
Rady Nadzorczej Spółki.

Pan Piotr Nadolski posiada wykształcenie wyższe, ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie, kierunek: 
Metody ilościowe i systemy informacyjne.

Pan Piotr Nadolski kolejno pracował jako:

– marzec 1995-lipiec 1996 – Warta Vita S.A., analityk finansowy;

– od lipca 1996 –  Ballinger Capital Sp. z o.o. (poprzednio BRE Cresco Management, BRE IB Austria), dyrektor 
inwestycyjny;

– od 11 lipca 2000 – Członek Rady Nadzorczej ATM S.A;

– od czerwca 2003 – Prezes Zarządu VICTORIA Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A.

Według złożonego oświadczenia pan Piotr Nadolski nie wykonuje innej działalności poza przedsiębiorstwem Emi-
tenta, która jest konkurencyjna wobec Emitenta ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spół-
ce osobowej, ani nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyj-
nej osoby prawnej. 

Pan Piotr Nadolski nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie 
Ustawy o KRS. 

Pan Piotr Nadolski nie pełnił w przeszłości funkcji osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które 
w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji.

Piotr Puteczny – Członek Rady Nadzorczej

Adres zamieszkania oraz nr PESEL Pana Piotra Putecznego zostały zamieszczone w „Informacjach objętych wnio-
skiem o niepublikowanie”.

Pan Piotr Puteczny ma 54 lata, pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej, a kadencja, na którą został powołany upły-
wa z dniem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego za rok 2009.

Pan Piotr Puteczny jest zatrudniony w Spółce na zasadzie powołania przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy do 
Rady Nadzorczej Spółki. Poza pełnieniem funkcji w Radzie Nadzorczej świadczy usługi doradcze na rzecz Emiten-
ta w ramach umowy-zlecenia.

Pan Piotr Puteczny posiada wykształcenie wyższe, ukończył Politechnikę Warszawską, Wydział Inżynierii Budowlanej.

Pan Piotr Puteczny kolejno pracował jako:

– maj 1973-styczeń 1975 –  inżynier budowy, Warszawskie Przedsiębiorstwo Konstrukcji Stalowych i Urządzeń 
Przemysłowych Mostostal;

– styczeń 1975-grudzień 1988 –  Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy Konstrukcji Metalowych MOSTOSTAL 
kolejno jako asystent, starszy asystent, projektant, starszy projektant;

– styczeń 1989-czerwiec 1990 – prowadzenie działalności gospodarczej MICROSYSTEM;

– od 15 czerwca 1990 roku –  Przedsiębiorstwo Produkcyjne ATM, spółka cywilna (obecnie przekształcona 
w A. Chalimoniuk i Wspólnicy, ATM Spółka Jawna) – Dyrektor Handlowy;

– od lipca 1997 – członek Rady Nadzorczej ATM S.A.;

– od maja 2001 – ATM PP Sp. z o.o. – Dyrektor Pionu Motoryzacji.

Pan Piotr Puteczny nie wykonuje innej działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta, która jest konkurencyjna 
wobec Emitenta ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej, ani nie jest człon-
kiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Ani spółka 
A. Chalimoniuk i Wspólnicy, ATM Spółka Jawna, ani ATM PP Sp. z o.o., nie jest podmiotem konkurencyjnym w sto-
sunku do Emitenta.

Pan Piotr Puteczny nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Usta-
wy o KRS.

Pan Piotr Puteczny nie pełnił w przeszłości funkcji osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które 
w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji.
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Jerzy Maślankiewicz – Członek Rady Nadzorczej

Adres zamieszkania i nr PESEL Pana Jerzego Maślankiewicza zostały zamieszczone w „Informacjach objętych wnio-
skiem o niepublikowanie”.

Pan Jerzy Maślankiewicz ma 50 lat, pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej, a kadencja, na którą został powołany 
upływa z dniem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego za rok 2009.

Pan Jerzy Maślankiewicz jest zatrudniony w Spółce na zasadzie powołania przez Walne Zgromadzenie Akcjonariu-
szy. Pan Jerzy Maślankiewicz posiada wykształcenie wyższe, ukończył Uniwersytet Łódzki Wydział Ekonomiczno-
Socjologiczny

Pan Jerzy Maślankiewicz pracował kolejno jako:

– 1989-1991 – Agencja ds. Inwestycji Zagranicznych, Dyrektor Biura Wniosków Inwestycyjnych;

– 1991-1995 –prowadzenie działalności gospodarczej;

– od 1995 – Ballinger Capital Sp.z o.o., aktualnie Wiceprezes Zarządu;

– od 1999 – Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Fortuna S.A.;

– od 10 maja 2004 roku – członek Rady Nadzorczej ATM S.A.

Według złożonego oświadczenia pan Jerzy Maślankiewicz nie wykonuje innej działalności poza przedsiębiorstwem 
Emitenta, która jest konkurencyjna wobec Emitenta ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub 
spółce osobowej, ani nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkuren-
cyjnej osoby prawnej. 

Pan Jerzy Maślankiewicz nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie 
Ustawy o KRS. 

Pan Jerzy Maślankiewicz nie pełnił w przeszłości funkcji osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, 
które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji.

Tomasz Tuchołka – Członek Rady Nadzorczej

Adres zamieszkania oraz nr PESEL Pana Tomasza Tuchołka zostały zamieszczone w „Informacjach objętych wnio-
skiem o niepublikowanie”.

Pan Tomasz Tuchołka ma 43 lata, pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej, a kadencja, na którą został powołany 
upływa z dniem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego za rok 2009.

Pan Tomasz Tuchołka jest zatrudniony w Spółce na zasadzie powołania przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 
do Rady Nadzorczej Spółki. Poza pełnieniem funkcji w Radzie Nadzorczej świadczy usługi doradcze na rzecz Emi-
tenta w ramach umowy-zlecenia.

Pan Tomasz Tuchołka posiada wykształcenie średnie techniczne, ukończył Policealne Studium Elektroniczne 
Zespołu Szkół Elektronicznych w Warszawie.

Pan Tomasz Tuchołka kolejno pracował jako:

– listopad 1981-październik 1983 – Politechnika Warszawska, pracownik umysłowy;

– listopad 1983-maj 1987 – Polska Agencja Prasowa, starszy inspektor techniczny;

– lipiec 1987-luty 1989 –  TTM Systemy Komputerowe i Elektronika Sp. z o.o., kierownik produkcji, a następnie 
główny konstruktor;

– od kwietnia 1989 –  Przedsiębiorstwo Produkcyjne ATM s.c. (obecnie A. Chalimoniuk i Wspólnicy, ATM Spółka 
Jawna) – Dyrektor Pionu Awioniki;

– od lipca 1993 do stycznia 1994 – prowadził własną działalność gospodarczą;

– od lipca 1997 roku – członek Rady Nadzorczej ATM S.A.;

– od maja 2001 – ATM PP Sp. z o.o. – Członek Zarządu, Dyrektor Pionu Awioniki.

Pan Tomasz Tuchołka nie wykonuje innej działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta, która jest konkurencyjna 
wobec Emitenta ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej, ani nie jest człon-
kiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej.

Pan Tomasz Tuchołka nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie 
Ustawy o KRS.

Pan Tomasz Tuchołka nie pełnił w przeszłości funkcji osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które 
w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji.



Prospekt emisyjny 121ATM S.A.

Rozdział VII – Dane o organizacji Emitenta, osobach zarządzających, osobach nadzorujących oraz znacznych akcjonariuszach

7.4. Opis systemu wynagradzania osób zarządzających i nadzorujących

7.4.1. Zarząd

Członkowie Zarządu wynagradzani są z tytułu umów o pracę na podstawie uchwały Rady Nadzorczej w wysokości 
ustalonej w tej uchwale. Wynagrodzenie wypłacane jest miesięcznie, za każdy miesiąc z dołu.

Poza wynagrodzeniem stałym Rada Nadzorcza Spółki okazjonalnie przyznała Zarządowi premię za dobre wyniki 
Spółki. W ostatnich 3 latach premia została przyznana wyłącznie za wyniki Spółki uzyskane w roku 2002. Premia ta 
wyniosła 21,7% wypłaconego wynagrodzenia rocznego.

Członkowie Zarządu nie pobierają żadnych wynagrodzeń w formie bezgotówkowej.

Z tytułu zakazu zajmowania się przez Członka Zarządu działalnością konkurencyjną w stosunku do Emitenta oraz 
świadczenia pracy lub świadczenia usług na rzecz firm konkurencyjnych w stosunku do Emitenta w przeciągu 
3 miesięcy od dnia wygaśnięcia umowy z Emitentem, Emitent zobowiązany jest do zapłaty odszkodowania w wy-
sokości 3-miesięcznego wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług, o których mowa w następnym akapicie niniej-
szego punktu, należnego z dniem wygaśnięcia umowy z Emitentem. Żadne inne odprawy ani odszkodowania nie 
przysługują członkom Zarządu.

Ponadto Emitent zawarł umowy o świadczenie usług z firmą PSC Inc., której Pan Roman Szwed jest właścicielem 
(zarejestrowana indywidualna działalność gospodarcza) oraz z firmą ATM PP Sp. z o.o., której Pan Tadeusz Czi-
chon jest udziałowcem. Przedmiotem tych usług jest świadczenie usług doradczych w zakresie działalności Pionu 
Handlowego oraz Pionu Techniki i Usług Profesjonalnych w przypadku firmy PSC Inc. oraz w zakresie działalności 
Pionu Finansowego w przypadku firmy ATM PP Sp. z o.o. Wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług wypłacane 
jest na rzecz wymienionych wyżej firm, na podstawie wystawionej faktury, za każdy miesiąc z dołu.

7.4.2. Prokurenci

Pani Anna Bugajska otrzymuje wynagrodzenie należne jej z tytułu umowy o pracę. Wynagrodzenie wypłacane jest 
za każdy miesiąc z dołu. Nie otrzymuje dodatkowego wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji prokurenta. Nie 
pobiera wynagrodzenia w formie bezgotówkowej. Nie przysługują jej odprawy ani odszkodowania, inne niż wynika-
jące z ogólnie obowiązujących przepisów prawa pracy.

Pan Dariusz Kiełkowski otrzymuje wynagrodzenie miesięczne, za każdy miesiąc z dołu z tytułu umowy o pracę. 
Przed powołaniem na stanowisko prokurenta w dniu 27 maja 2004 r., takie samo wynagrodzenie pobierał jako 
wiceprezes Zarządu. Pan Dariusz Kiełkowski nie pobiera żadnych wynagrodzeń w formie bezgotówkowej. Z tytu-
łu zakazu zajmowania się przez Dariusza Kiełkowskiego działalnością konkurencyjną w stosunku do Emitenta oraz 
świadczenia pracy lub świadczenia usług na rzecz firm konkurencyjnych w stosunku do Emitenta w przeciągu 
3 miesięcy od dnia wygaśnięcia umowy z Emitentem, Emitent zobowiązany jest do zapłaty odszkodowania w wy-
sokości 3-miesięcznego wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług, o których mowa w następnym akapicie niniej-
szego punktu, należnego z dniem wygaśnięcia umowy z Emitentem. Nie przysługują mu odprawy ani odszkodo-
wania inne niż wynikające z ogólnie obowiązujących przepisów prawa pracy.

Ponadto Emitent zawarł umowy o świadczenie usług z firmą ATM PP Sp. z o.o., której Dariusz Kiełkowski jest udzia-
łowcem. Przedmiotem tych usług jest świadczenie usług doradczych w zakresie działalności Pionu Administracyj-
nego Emitenta. Wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług wypłacane jest na rzecz wymienionych wyżej firmy, na 
podstawie wystawionej faktury, za każdy miesiąc z dołu.

7.4.3. Rada Nadzorcza

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują stałe wynagrodzenie w wysokości określonej uchwałą Walnego Zgroma-
dzenia Akcjonariuszy. Wynagrodzenie wypłacane jest z tytułu udziału w pracach Rady Nadzorczej za każdy miesiąc 
z dołu.

Poza wynagrodzeniem z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Emitenta, trzej członkowie Rady Nadzorczej: 
panowie Antoni Chalimoniuk, Piotr Puteczny i Tomasz Tuchołka otrzymują wynagrodzenia z tytułu świadczenia 
usług w ramach umów-zleceń:

– Antoni Chalimoniuk, z tytułu zlecenia na stałe konsultacje w zakresie prowadzenia spraw osobowych i organiza-
cji nadzoru nad ochroną firmy;

– Piotr Puteczny, z tytułu zlecenia na stałe konsultacje w zakresie marketingu i sprzedaży systemów komputero-
wych;

– Tomasz Tuchołka, z tytułu zlecenia na stałe konsultacje w zakresie konstrukcji i serwisu urządzeń elektrycznych, 
w tym sprzętu komputerowego.

Wynagrodzenie wypłacane jest za każdy miesiąc z dołu, a umowy zlecenia podpisywane są na okresy roczne.

Członkowie Rady Nadzorczej nie są zatrudnieni w Spółce. Członkowie Rady Nadzorczej nie podlegają zakazowi 
łączenia stanowisk, o którym mowa w art. 387 Kodeksu spółek handlowych.
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7.5.  Wartość wynagrodzeń i nagród wypłaconych lub należnych dla osób 
zarządzających i nadzorujących Emitenta, za ostatni zakończony rok 
obrotowy

7.5.1. Zarząd

Wartość wszystkich wynagrodzeń wypłaconych w 2003 roku członkom Zarządu wyniosła 1 376 360 zł brutto. 
Wszystkie wynagrodzenia zostały wypłacone w pieniądzu i nie wystąpiły wynagrodzenia należne, ale nie wypłaco-
ne dla tych osób. Podział kwoty wynagrodzenia przedstawia poniższe zestawienie:

Funkcja Imię i nazwisko
Wynagrodzenie 
z tytułu umowy 

o pracę

Wynagrodzenie 
z tytułu świad-
czenia usług

Razem

Prezes Zarządu Roman Szwed 25 200 zł 505 667 zł 530 867 zł 
Wiceprezes Zarządu Tadeusz Czichon 25 200 zł 439 008 zł 464 208 zł 
Wiceprezes Zarządu Dariusz Kiełkowski* 25 200 zł 356 085 zł 381 285 zł 
Razem 75 600 zł 1 300 760 zł 1 376 360 zł 

* Pan Dariusz Kiełkowski z dniem 27.05.2004 roku przestał pełnić funkcji wiceprezesa Zarządu i objął stanowisko prokurenta Spółki

Wszystkie wypłacone wynagrodzenia były zaliczone w koszty. Nie wystąpiły wynagrodzenia wynikające z podziału 
zysku. Nie zostały też wypłacone żadne wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek podpo-
rządkowanych.

7.5.2. Prokurenci

W 2003 roku funkcję prokurenta pełniła jedynie Pani Anna Bugajska. W 2003 Spółka wypłaciła jej łączne wynagro-
dzenie w wysokości 157 701 zł. Wynagrodzenie zostało wypłacone wyłącznie w pieniądzu i nie wystąpiły wynagro-
dzenia jej należne, ale nie wypłacone. Wszystkie wypłacone wynagrodzenia były zaliczone w koszty. Nie wystąpiły 
wynagrodzenia wynikające z podziału zysku. Nie zostały też wypłacone żadne wynagrodzenia z tytułu pełnienia 
funkcji w we władzach jednostek podporządkowanych.

7.5.3. Rada Nadzorcza

W 2003 roku Emitent wypłacił członkom Rady Nadzorczej łączne wynagrodzenie w wysokości 468 720 zł. Wszyst-
kie wynagrodzenia zostały wypłacone w pieniądzu i nie wystąpiły wynagrodzenia należne, ale nie wypłacone dla 
tych osób. Podział kwoty wynagrodzenia przedstawia poniższe zestawienie:

Funkcja Imię i nazwisko

Wynagrodzenie 
z tytułu udziału 
w pracach Rady 

Nadzorczej

Wynagrodzenie 
z tytułu umowy-

-zlecenia  
na świadczenie 

usług

Razem

Przewodniczący Rady Nadzorczej Antoni Chalimoniuk 72 000 zł 158 400 zł 230 400 zł 
Zastępca Przewodniczącego Rady 
Nadzorczej Piotr Nadolski 36 000 zł – 36 000 zł 

Członek Rady Nadzorczej Jacek Markowski* 36 000 zł – 36 000 zł 
Członek Rady Nadzorczej Piotr Puteczny 36 000 zł 72 720 zł 108 720 zł 
Członek Rady Nadzorczej Tomasz Tuchołka 36 000 zł 21 600 zł 57 600 zł 
Razem 216 000 zł 252 720 zł 468 720 zł 

* Pan Jacek Markowski został odwołany uchwałą WZA z dnia 4.05.2004 r. z funkcji członka Rady Nadzorczej.

Wszystkie wypłacone wynagrodzenia były zaliczone w koszty. Nie wystąpiły wynagrodzenia wynikające z podziału 
zysku. Nie zostały też wypłacone żadne wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w we władzach jednostek podpo-
rządkowanych.

7.6.  Wartość wszystkich niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, 
poręczenia lub innych umów udzielonych przez Emitenta osobom 
zarządzającym lub nadzorującym

Nie istnieją żadne zobowiązania z tytułu niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub 
innych umów, na podstawie, których istnieje zobowiązanie do świadczeń na rzecz Emitenta lub jego jednostek pod-
porządkowanych, udzielonych przez Emitenta lub przez jego jednostki podporządkowane na rzecz osób zarządza-
jących lub osób nadzorujących oraz ich współmałżonków, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia, przyspo-
sobionych lub przysposabiających oraz innych osób, z którymi są powiązani osobiście.
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7.7.  Akcje Emitenta, akcje i udziały w jednostkach grupy kapitałowej Emitenta 
oraz akcje i udziały w innych podmiotach gospodarczych będące 
w posiadaniu osób zarządzających i osób nadzorujących Emitenta

Imię i nazwisko Akcje lub udziały Liczba Łączna wartość 
nominalna

Udział  
w kapitale 

zakładowym

Udział  
w ogólnej  

liczbie głosów

Roman Szwed
ATM S.A.

567 047 akcji, w tym 
550 000 akcji na okaziciela 
serii A, 17 047 akcji  
na okaziciela serii C

4 309 557,20 zł 20,3% 20,3%

PSC INC* 100,0%

Tadeusz Czichon

ATM S.A.

604 147 akcji, w tym 
579 400 akcji na okaziciela 
serii A, 24 747 akcji  
na okaziciela serii C

4 591 517,20 zł 21,6% 21,6%

A. Chalimoniuk 
i Wspólnicy, ATM S.J. 12 500,00 zł 25,0% 25,0%

ATM PP Sp. z o.o. 100 udziałów 50 000,00 zł 25,0% 25,0%
Pointa Sp. z o.o. 26 udziałów 26 000,00 zł 51,0% 51,0%

Dariusz Kiełkowski

ATM S.A.

226 473 akcji, w tym 
218 100 akcji na okaziciela 
serii A, 8 373 akcji  
na okaziciela serii C

1 721 194,80 zł 8,1% 8,1%

A. Chalimoniuk 
i Wspólnicy, ATM S.J. 12 500,00 zł 25,0% 25,0%

ATM PP Sp. z o.o. 100 udziałów 50 000,00 zł 25,0% 25,0%

Anna Bugajska ATM S.A. 4 300 akcji na okaziciela 
serii C 32 680,00 zł 0,2% 0,2%

Piotr Nadolski Quantum Assets 
Sp. z o.o. 2 219 udziałów 1 109 500 zł 21,15% 21,15%

Piotr Puteczny ATM S.A.

239 773 akcji, w tym 
232 000 akcji na okaziciela 
serii A, 7 773 akcji  
na okaziciela serii C

1 822 274,80 zł 8,6% 8,6%

Tomasz Tuchołka

ATM S.A.

84 273 akcji, w tym 76 500 
akcji na okaziciela serii A, 
7 773 akcji na okaziciela 
serii C

640 474,80 zł 3,0% 3,0%

A. Chalimoniuk 
i Wspólnicy, ATM S.J. 12 500,00 zł 25,0% 25,0%

ATM PP Sp. z o.o. 100 udziałów 50 000,00 zł 25,0% 25,0%

Antoni Chalimoniuk

ATM S.A. 54 000 akcji na okaziciela 
serii A 410 400,00 zł 1,9% 1,9%

A. Chalimoniuk 
i Wspólnicy, ATM S.J. 12 500,00 zł 25,0% 25,0%

ATM PP Sp. z o.o. 100 udziałów 50 000,00 zł 25,0% 25,0%

* PSC INC – działalność gospodarcza prowadzona indywidualnie przez Pana Romana Szweda

Informacje podano według stanu na dzień 21 lipca 2004 r.
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7.8.  Informacje o posiadanych przez podmioty powiązane z osobami 
zarządzającymi i z osobami nadzorującymi Emitenta akcjach Spółki, 
akcjach lub udziałach jednostek jego grupy kapitałowej, członkostwie 
w ich organach zarządzających lub nadzorujących oraz o prowadzonej 
działalności gospodarczej

Imię i nazwisko Akcje lub udziały Liczba Łączna wartość 
nominalna

Udział  
w kapitale 

zakładowym

Udział  
w ogólnej  

liczbie głosów

Beata Czichon ATM S.A. 90 000 akcji na okaziciela 
serii A 684 000 zł 3,2% 3,2%

Pani Beata Czichon – żona Wiceprezesa Tadeusza Czichona – prowadzi działalność gospodarczą pod firmą 
SPOKO Beata Czichon. Pani Beata Czichon nie jest członkiem w organach zarządzających i nadzorujących Emiten-
ta i jego grupy kapitałowej.

Pozostałe podmioty powiązane z osobami zarządzającymi i nadzorującymi Emitenta nie posiadają akcji Spółki, 
akcji ani udziałów jednostek jego grupy kapitałowej, nie są członkami ich organów zarządzających ani nadzorują-
cych oraz nie prowadzą działalności gospodarczej.

7.9.  Informacje o zamiarach osób zarządzających i osób nadzorujących 
dotyczących nabycia lub zbycia w przyszłości posiadanych przez siebie 
akcji Emitenta lub akcji (udziałów) jednostek jego grupy kapitałowej

Członkowie Zarządu, Pan Roman Szwed i Pan Tadeusz Czichon nie mają zamiaru zbyć posiadanych przez siebie 
akcji Emitenta przed upływem 6 miesięcy od dnia przydziału akcji w ramach pierwszej oferty publicznej. Osoby te 
nie zamierzają także w najbliższej przyszłości nabywać znaczących pakietów akcji Emitenta oraz akcji i udziałów 
w jednostkach grupy kapitałowej Emitenta.

Prokurent Pan Dariusz Kiełkowski nie ma zamiaru zbyć posiadanych przez siebie akcji Emitenta przed upływem 
6 miesięcy od dnia przydziału akcji w ramach pierwszej oferty publicznej i nie zamierza w najbliższej przyszłości 
nabywać znaczących pakietów akcji Emitenta oraz akcji i udziałów w jednostkach grupy kapitałowej Emitenta.

Prokurent Pani Anna Bugajska nie składała oświadczenia w sprawie zamiaru zbycia posiadanych przez siebie akcji 
i nie zamierza w najbliższej przyszłości nabywać znaczących pakietów akcji Emitenta oraz akcji i udziałów w jed-
nostkach grupy kapitałowej Emitenta.

Członkowie Rady Nadzorczej Pan Piotr Puteczny, Pan Tomasz Tuchołka oraz Pan Antoni Chalimoniuk nie mają 
zamiaru zbyć posiadanych przez siebie akcji Emitenta przed upływem 6 miesięcy od dnia przydziału akcji w ramach 
pierwszej oferty publicznej. Osoby te nie zamierzają także w najbliższej przyszłości nabywać znaczących pakietów 
akcji Emitenta oraz akcji i udziałów w jednostkach grupy kapitałowej Emitenta.

Członkowie Rady Nadzorczej Pan Jerzy Maślankiewicz i Pan Piotr Nadolski nie posiadają akcji Emitenta oraz akcji 
i udziałów w jednostkach grupy kapitałowej Emitenta i zgodnie z wiedzą Emitenta, nie mają zamiaru nabywać akcji 
Emitenta oraz akcji i udziałów w jednostkach grupy kapitałowej Emitenta.

7.10.  Informacje o umowach ubezpieczenia od odpowiedzialności  
cywilnej z tytułu obowiązków wykonywanych przez osoby zarządzające 
i nadzorujące

Nie zostały zawarte umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu obowiązków wykonywanych 
przez osoby zarządzające i osoby nadzorujące Emitenta.

7.11.  Informacje o rezygnacjach lub odwołaniach osób zarządzających  
lub nadzorujących w okresie ostatnich 3 lat

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 10 maja 2001 roku na mocy Uchwały nr 4 odwołało Marka Górskiego 
z funkcji członka Rady Nadzorczej. W uchwale nie podano przyczyn odwołania.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 4 maja 2004 roku na mocy Uchwały nr 12 odwołało Radę Nadzorczą 
w składzie: Antoni Chalimoniuk, Jacek Markowski, Piotr Nadolski, Piotr Puteczny, Tomasz Tuchołka. W uchwale nie 
podano przyczyn odwołania.

Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 10 maja 2004 r. odwołała dotychczasowy Zarząd w składzie: Roman 
Szwed, Tadeusz Czichon, Dariusz Kiełkowski. W uchwale nie podano przyczyn odwołania.
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7.12.  Dane o akcjonariuszach posiadających bezpośrednio lub pośrednio 
poprzez podmioty zależne od 5% do 20% ogólnej liczby głosów  
na Walnym Zgromadzeniu Emitenta lub akcji w jego kapitale zakładowym

Na dzień aktualizacji Prospektu akcjonariuszami posiadającymi od 5% do 20% ogólnej liczby głosów na Walnym 
Zgromadzeniu lub akcji w kapitale zakładowym Emitenta są: Pan Piotr Puteczny, Pan Dariusz Kiełkowski, Polish 
Pre-IPO LP.

7.12.1. Piotr Puteczny

Adres zamieszkania i nr PESEL Pana Piotra Putecznego zostały zamieszczone w „Informacjach objętych wnioskiem 
o niepublikowanie”.

Akcjonariusz Liczba posiadanych akcji Łączna wartość 
nominalna Liczba głosów

Udział  
w kapitale 

zakładowym

Udział  
w ogólnej  

liczbie głosów

Piotr Puteczny
239 773 akcji, w tym 232 000 akcji 
na okaziciela serii A, 7 773 akcji na 
okaziciela serii C

1 822 274,80 zł 239 773 8,6% 8,6%

Wszystkie akcje posiadane są bezpośrednio, a nie pośrednio przez jednostki zależne.

Akcje Spółki posiadane przez Pana Piotra Putecznego są akcjami zwykłymi na okaziciela.

Pan Piotr Puteczny nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta ani nie jest wspólnikiem w konkuren-
cyjnej spółce cywilnej lub osobowej, ani nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiej-
kolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej.

Pan Piotr Puteczny pełni funkcję członka Rady Nadzorczej, a także pobiera od Emitenta wynagrodzenie z tytułu zle-
cenia na stałe konsultacje w zakresie marketingu i sprzedaży systemów komputerowych.

Po przeprowadzeniu subskrypcji Akcji serii F oraz objęciu przez uprawnionych pracowników Akcji serii E, udział 
Pana Piotra Putecznego w kapitale zakładowym Emitenta oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu 
Emitenta będzie wynosił 7,4%, przy założeniu, że inwestorzy obejmą 300 000 Akcji serii F, a osoby uprawnione 
130 000 Akcji serii E.

Pan Piotr Puteczny objął Akcje serii A w 1997 r. w wyniku przekształcenia ATM Sp. z o.o. w spółkę akcyjną. Wyce-
na bilansowa 1 akcji z uwzględnieniem późniejszego podziału akcji w stosunku 60:1 wyniosła 1,53 zł, natomiast 
Akcje serii C zakupił w 2004 r. po cenie emisyjnej w wysokości 7,60 zł.

Brak jest obecnie wyemitowanych obligacji zamiennych. W związku z tym Pan Piotr Puteczny nie objął obligacji 
zamiennych Emitenta ani też nie jest upoważniony do objęcia obligacji dających prawo do objęcia w przyszłości 
nowych emisji akcji.

7.12.2. Dariusz Kiełkowski

Adres zamieszkania i nr PESEL Pana Dariusza Kiełkowskiego zostały zamieszczone w „Informacjach objętych wnio-
skiem o niepublikowanie”.

Akcjonariusz Liczba posiadanych akcji Łączna wartość 
nominalna Liczba głosów

Udział  
w kapitale 

zakładowym

Udział  
w ogólnej  

liczbie głosów

Dariusz 
Kiełkowski

226 473 akcji, w tym 218 100 akcji 
na okaziciela serii A, 8 373 akcji na 
okaziciela serii C 

1 721 194,80 zł 226 473 8,1% 8,1%

Wszystkie akcje posiadane są bezpośrednio, a nie pośrednio przez jednostki zależne.

Akcje Spółki posiadane przez Pana Dariusza Kiełkowskiego są akcjami zwykłymi na okaziciela.

Pan Dariusz Kiełkowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta ani nie jest wspólnikiem w kon-
kurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej, ani nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani 
jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej.

Pan Dariusz Kiełkowski pełni funkcję prokurenta Emitenta.

Pana Dariusza Kiełkowskiego łączy z Emitentem umowa o pracę.

Po przeprowadzeniu subskrypcji Akcji serii F oraz objęciu przez uprawnionych pracowników Akcji serii E, udział 
Pana Dariusza Kiełkowskiego w kapitale zakładowym Emitenta oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgroma-
dzeniu Emitenta będzie wynosił 7,0%, przy założeniu, że inwestorzy obejmą 300 000 Akcji serii F, a osoby uprawnio-
ne 130 000 Akcji serii E oraz przy założeniu, że akcjonariusz nie sprzeda żadnych Akcji będących jego własnością.
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Pan Dariusz Kiełkowski objął Akcje serii A w 1997 r. w wyniku przekształcenia ATM Sp. z o.o. w spółkę akcyjną. Wyce-
na bilansowa 1 akcji z uwzględnieniem późniejszego podziału akcji w stosunku 60:1 wyniosła 1,53 zł, natomiast Akcje 
serii C zakupił po cenie emisyjnej w wysokości 7,60 zł, z czego 600 akcji w 2003 roku i 7 773 akcje w 2004 roku.

Brak jest obecnie wyemitowanych obligacji zamiennych. W związku z tym Pan Dariusz Kiełkowski nie objął obliga-
cji zamiennych Emitenta ani też nie jest upoważniony do objęcia obligacji dających prawo do objęcia w przyszło-
ści nowych emisji akcji.

7.12.3. Polish Pre-IPO LP

Polish Pre-IPO Limited Partnership (Polish Pre-IPO LP), z siedzibą w Wilmington, Delaware, USA, o adresie 
1013 Centre Road, Wilmington, Delaware 19805, został utworzony zgodnie z prawem stanu Delaware, USA 
dnia 31 marca 1998 roku. Aktualnie fundusz zakończył okres inwestycyjny i jego strategia koncentruje się na 
zbyciu posiadanych aktywów i dystrybucji środków do akcjonariuszy. Pierwotna data zakończenia działalności 
funduszu została określona na 9 kwietnia 2004 roku. W 2004 roku akcjonariusze funduszu wyrazili zgodę na 
przedłużenie czasu istnienia funduszu do dnia 31 grudnia 2004 roku. Celem przedłużenia okresu trwania fun-
duszu jest umożliwienie zbycia akcji ATM S.A. stanowiących jedyne pozostałe aktywa funduszu.

Akcjonariusz Liczba posiadanych akcji Łączna wartość 
nominalna Liczba głosów

Udział  
w kapitale 

zakładowym

Udział  
w ogólnej  

liczbie głosów

Polish Pre-IPO LP
204 260 akcji, w tym157 500 akcji 
na okaziciela serii B, 46 760 akcji 
na okaziciela serii D

1 552 376,00 zł 204 260 7,3% 7,3%

Wszystkie akcje posiadane są bezpośrednio, a nie pośrednio przez jednostki zależne.

Akcje Emitenta, których właścicielem jest Polish Pre-IPO LP są akcjami zwykłymi na okaziciela.

Polish Pre-IPO LP jest fuduszem inwestycyjnym i nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta.

Polish Pre-IPO LP nie jest powiązane umownie z Emitentem.

Po przeprowadzeniu subskrypcji Akcji serii F oraz objęciu przez uprawnionych pracowników Akcji serii E, udział 
Polish Pre-IPO LP w kapitale zakładowym Emitenta oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emi-
tenta wynosiłby 6,3%, przy założeniu, że inwestorzy obejmą 300 000 Akcji serii F, a osoby uprawnione 130 000 Akcji 
serii E oraz przy założeniu, że akcjonariusz nie sprzedałby żadnych akcji Emitenta będących jego własnością.

Polish Pre-IPO LP oferuje wszystkie posiadane przez siebie akcje Emitenta do sprzedaży w ramach Oferty Otwartej.

Polish Pre-IPO LP zakupił Akcje serii B od Polish Pre-IPO Fund SICAV w 1998 roku. Cena sprzedaży tych akcji nie 
jest Emitentowi znana, natomiast Akcje serii D objął w 2000 r. po cenie emisyjnej w wysokości 7,60 zł.

Brak jest obecnie wyemitowanych obligacji zamiennych. W związku z tym Polish Pre-IPO LP nie objął obligacji 
zamiennych Emitenta ani też nie jest upoważniony do objęcia obligacji dających prawo do objęcia w przyszłości 
nowych emisji akcji.

7.13.  Dane o akcjonariuszach posiadających bezpośrednio lub pośrednio poprzez 
podmioty zależne ponad 20%, a nie więcej niż 50% ogólnej liczby głosów na 
Walnym Zgromadzeniu Emitenta lub akcji w jego kapitale zakładowym

Na dzień sporządzenia Prospektu w Spółce akcjonariuszami posiadający ponad 20%, lecz nie więcej niż 50% ogól-
nej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu lub akcji w kapitale zakładowym Emitenta są: Polish Pre-IPO Fund, 
SICAV, Pan Tadeusz Czichon oraz Pan Roman Szwed.

7.13.1. Polish Pre-IPO Fund SICAV

Polish Pre-IPO Fund SICAV z siedzibą w Luksemburgu, o adresie L-2449 Luxembourg, 1, Boulevard Royal, został 
utworzony zgodnie z prawem Luxemburga dnia 20 grudnia 1996 roku. Aktualnie fundusz zakończył okres inwesty-
cyjny i jego strategia koncentruje się na zbyciu posiadanych aktywów i dystrybucji środków do akcjonariuszy. Pier-
wotna data zakończenia działalności funduszu została określona na 20 grudnia 2003 roku. W 2003 roku akcjona-
riusze funduszu wyrazili zgodę na przedłużenie czasu istnienia funduszu o jeden rok, tj. do dnia 20 grudnia 2004 
roku. Celem przedłużenia okresu trwania funduszu jest umożliwienie zbycia pozostałych aktywów, z których naj-
większą wartość reprezentują akcje ATM.S.A.

Akcjonariusz Liczba posiadanych akcji
Udział  

w kapitale 
zakładowym

Liczba głosów

Udział  
w ogólnej  

liczbie głosów 
na WZA

Polish Pre-IPO 
Fund, SICAV

612 780 akcji, w tym 472 500 akcji na okaziciela serii B, 
140 280 akcji na okaziciela serii D 21,9% 612 780 21,9%
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Wszystkie akcje posiadane są bezpośrednio, a nie pośrednio przez jednostki zależne.

Akcje Emitenta, których właścicielem jest Polish Pre-IPO Fund SICAV są akcjami zwykłymi na okaziciela.

Polish Pre-IPO Fund SICAV jest funduszem inwestycyjnym i nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta.

Polish Pre-IPO Fund SICAV nie jest powiązane umownie z Emitentem.

Po przeprowadzeniu subskrypcji Akcji serii F oraz objęciu przez uprawnionych pracowników Akcji serii E, udział Polish 
Pre-IPO Fund SICAV w kapitale zakładowym Emitenta oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emi-
tenta wynosiłby 19,0%, przy założeniu, że inwestorzy obejmą 300 000 Akcji serii F, a osoby uprawnione 130 000 Akcji 
serii E oraz przy założeniu, że akcjonariusz nie sprzedałby żadnych akcji Emitenta będących jego własnością.

Polish Pre-IPO Fund SICAV oferuje wszystkie posiadane przez siebie akcje Emitenta do sprzedaży w ramach Ofer-
ty Otwartej.

Polish Pre-IPO Fund SICAV objął Akcje serii B w latach 1997-1999 po średniej cenie emisyjnej w wysokości 37,14 zł, 
natomiast Akcje serii D objął w 2000 r. po cenie emisyjnej w wysokości 7,60 zł.

Brak jest obecnie wyemitowanych obligacji zamiennych. W związku z tym Polish Pre-IPO Fund SICAV nie objął obli-
gacji zamiennych Emitenta ani też nie jest upoważniony do objęcia obligacji dających prawo do objęcia w przyszło-
ści nowych emisji akcji.

Inwestycja Polish Pre-IPO Fund SICAV w papiery wartościowe Emitenta miała charakter średnioterminowy, z za-
miarem sprzedaży akcji Emitenta w pierwszej ofercie publicznej. W przypadku niepowodzenia sprzedaży akcji 
w ramach pierwszej oferty publicznej, można się spodziewać dążenia Funduszu do sprzedania akcji w terminie do 
20 grudnia 2004 r.

7.13.2. Tadeusz Czichon

Adres zamieszkania i nr PESEL Pana Tadeusza Czichona zostały zamieszczone w „Informacjach objętych wnioskiem 
o niepublikowanie”.

Akcjonariusz Liczba posiadanych akcji
Udział  

w kapitale 
zakładowym

Liczba głosów

Udział  
w ogólnej  

liczbie głosów 
na WZA

Tadeusz 
Czichon

604 147 akcji, w tym 579 400 akcji na okaziciela serii A, 
24 747 akcji na okaziciela serii C 21,6% 604 147 21,6%

Wszystkie akcje posiadane są bezpośrednio, a nie pośrednio przez jednostki zależne.

Pan Tadeusz Czichon nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta ani nie jest wspólnikiem w konku-
rencyjnej spółce cywilnej lub osobowej, ani nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiej-
kolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej.

Pan Tadeusz Czichon pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Emitenta.

Pana Tadeusza Czichona łączy z Emitentem umowa o pracę.

Po przeprowadzeniu subskrypcji Akcji serii F oraz objęciu przez uprawnionych pracowników Akcji serii E, udział 
Pana Tadeusza Czichona w kapitale zakładowym Emitenta oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu 
Emitenta będzie wynosił 18,7%, przy założeniu, że inwestorzy obejmą 300 000 Akcji serii F, a osoby uprawnione 
130 000 Akcji serii E oraz przy założeniu, że akcjonariusz nie sprzeda żadnych Akcji będących jego własnością.

Pan Tadeusz Czichon objął 396 000 Akcji serii A w 1997 r. w wyniku przekształcenia ATM Sp. z o.o. w spółkę akcyj-
ną. Wycena bilansowa 1 akcji z uwzględnieniem późniejszego podziału akcji w stosunku 60:1 wyniosła 1,53 zł, 
natomiast 183 400 Akcji serii A zakupił w latach 1999-2001 po średniej cenie 5,8 zł. Akcje serii C zakupił w latach 
2001-2004 po średniej cenie 11,7 zł.

Brak jest obecnie wyemitowanych obligacji zamiennych. W związku z tym Pan Tadeusz Czichon nie objął obligacji 
zamiennych Emitenta ani też nie jest upoważniony do objęcia obligacji dających prawo do objęcia w przyszłości 
nowych emisji akcji.

Inwestycja Pana Tadeusza Czichona w Akcje Emitenta ma charakter długoterminowy.
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7.13.3. Roman Szwed

Adres zamieszkania i nr PESEL Pana Romana Szweda zostały zamieszczone w „Informacjach objętych wnioskiem 
o niepublikowanie”.

Akcjonariusz Liczba posiadanych akcji
Udział  

w kapitale 
zakładowym

Liczba głosów

Udział  
w ogólnej  

liczbie głosów 
na WZA

Roman Szwed 567 047 akcji, w tym 550 000 akcji na okaziciela 
serii A, 17 047 akcji na okaziciela serii C 20,3% 567 047 20,3%

Wszystkie akcje posiadane są bezpośrednio, a nie pośrednio przez jednostki zależne.

Pan Roman Szwed nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta ani nie jest wspólnikiem w konkuren-
cyjnej spółce cywilnej lub osobowej, ani nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkol-
wiek innej konkurencyjnej osoby prawnej.

Pan Roman Szwed pełni funkcję Prezesa Zarządu Emitenta. 

Pana Romana Szweda łączy z Emitentem umowa o pracę.

Po przeprowadzeniu subskrypcji Akcji serii F oraz objęciu przez uprawnionych pracowników Akcji serii E, udział 
Pana Romana Szweda w kapitale zakładowym Emitenta oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu 
Emitenta będzie wynosił 17,6%, przy założeniu, że inwestorzy obejmą 300 000 Akcji serii F, a osoby uprawnione 
130 000 Akcji serii E oraz przy założeniu, że akcjonariusz nie sprzeda żadnych Akcji będących jego własnością.

Pan Roman Szwed objął 540 000 Akcji serii A w 1997 r. w wyniku przekształcenia ATM Sp. z o.o. w spółkę akcyjną. 
Wycena bilansowa 1 akcji z uwzględnieniem późniejszego podziału akcji w stosunku 60:1 wyniosła 1,53 zł, natomiast 
10 000 Akcji serii A zakupił w 2000 r. po cenie 55 zł. Akcje serii C zakupił w latach 2000-2004 po średniej cenie 11,3 zł.

Brak jest obecnie wyemitowanych obligacji zamiennych. W związku z tym Pan Roman Szwed nie objął obligacji 
zamiennych Emitenta ani też nie jest upoważniony do objęcia obligacji dających prawo do objęcia w przyszłości 
nowych emisji akcji.

Inwestycja Pana Romana Szweda w Akcje Emitenta ma charakter długoterminowy.

7.14.  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 ma akcjonariuszy, którzy posiadaliby bezpośrednio lub pośrednio poprzez podmioty zależne ponad 50% ogól-
nej liczby głosów na walnym zgromadzeniu emitenta lub akcji w jego kapitale zakładowym, więc zamieszczenie tej 
informacji nie ma zastosowania.

7.15.  Dane o podmiotach, o których mowa w art. 158a ust. 3 Prawa o publicznym 
obrocie papierami wartościowymi

Akcjonariusz Spółki – Polish Pre-IPO Fund SICAV jest powiązany z akcjonariuszem Spółki – Polish Pre-IPO LP poro-
zumieniem w sprawie wspólnej polityki inwestycyjnej. Ponadto zgodnie z § 13 ust. 2 statutu w brzmieniu nadanym 
mu uchwałą Walnego Zgromadzenia z 10.05.2001 roku, działając łącznie mieli prawo do wyznaczania dwóch człon-
ków Rady Nadzorczej. Zgodnie ze zmianą Statutu Uchwałą nr 2/2004 NWZA z 21.04.2004 r. wszyscy członkowie 
Rady Nadzorczej są powoływani przez Walne Zgromadzenie.

Podmioty te łączy porozumienie dotyczące zgodnego głosowania na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy doty-
czące istotnych spraw Spółki. Wyżej wymienieni akcjonariusze posiadają łącznie 817 040 akcji dających prawo do 
817 040 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Po wprowadzeniu akcji do obrotu publicznego oraz po 
przeprowadzeniu subskrypcji i sprzedaży akcji Spółki, ww. akcjonariusze będą posiadali łącznie 817 040 akcji zwy-
kłych na okaziciela dających prawo do 817 040 głosów, co stanowi 29,2% kapitału zakładowego oraz 29,2% ogól-
nej liczby głosów na WZA.

Szczegółowe informacje o Polish Pre-IPO Fund SICAV oraz o Polish Pre-IPO LP zostały zamieszczone w Rozdziale VII 
pkt 7.12.3 i 7.13.1.
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7.16.  Dane o obligatariuszach posiadających obligacje z prawem pierwszeństwa, 
którzy w wyniku wykorzystania prawa do objęcia akcji Emitenta mogą 
uzyskać co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu 
Emitenta lub akcji w jego kapitale zakładowym, ze wskazaniem informacji, 
o których mowa w pkt 7.12, 7.13 i 7.14 – w przypadku gdy Emitent 
wyemitował obligacje z prawem pierwszeństwa

Emitent nie wyemitował żadnych obligacji, w związku z czym nie ma obligatariuszy posiadających obligacje z pra-
wem pierwszeństwa, którzy w wyniku wykorzystania prawa do objęcia akcji Emitenta mogą uzyskać co najmniej 5% 
ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta lub akcji w jego kapitale zakładowym, w związku z czym 
zamieszczenie tej informacji nie ma zastosowania.

7.17.  Informacje o wszelkich znanych Emitentowi umowach,  
w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach 
posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy i obligatariuszy

Emitentowi nie są znane takie umowy. 

7.18.  Informacje o zawartych istotnych umowach pomiędzy Emitentem 
a podmiotami powiązanymi, dotyczących przeniesienia praw lub zobowiązań

W okresie objętym zbadanym sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi zamieszczony-
mi w Prospekcie oraz za okres objęty informacjami dodatkowymi zamieszczonymi w Rozdziale IX, pomiędzy Emi-
tentem a podmiotami powiązanymi zostały zawarte następujące istotne umowy dotyczące przeniesienia praw lub 
zobowiązań:

– Umowa na opracowanie i wykonanie tzw. depozytorów na klucze, stanowiących element systemu nadzoru nad klu-
czami dla Telekomunikacji Polskiej S.A., zawarta pomiędzy Emitentem (jako zamawiającym) a ATM PP Sp. z o.o. (jako 
wykonawcą) w 2002 r. Łączna wartość umowy wyniosła 799 736 zł. Umowa była realizowana w latach 2002-2003 i zo-
stała w pełni zakończona i rozliczona. Zdaniem Emitenta umowa została zawarta na warunkach rynkowych.

– Umowa na sprzedaż licencji na Pakiet Oprogramowania do Wsparcia Obsługi Klienta przez Emitenta do firmy 
A. Chalimoniuk i Wspólnicy, ATM S.J. w dniu 28.11.2003 r. za łączną kwotę 1 950 tys. zł. Transakcja została 
zakończona i rozliczona. Zdaniem Emitenta, umowa została zawarta na warunkach rynkowych.

7.19.  Dane o obligatariuszach posiadających obligacje zamienne na akcje 
Emitenta, którzy w wyniku zamiany obligacji na akcje Emitenta mogą 
uzyskać co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu 
Emitenta lub akcji w jego kapitale zakładowym, ze wskazaniem informacji, 
o których mowa w pkt 7.12, 7.13 i 7.14 – w przypadku gdy Emitent 
wyemitował obligacje zamienne na akcje 

Emitent nie wyemitował żadnych obligacji, w związku z czym nie ma obligatariuszy posiadających obligacje zamien-
ne na akcje Emitenta, którzy w wyniku zamiany obligacji na akcje Emitenta mogą uzyskać co najmniej 5% ogólnej 
liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta lub akcji w jego kapitale zakładowym.


